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TRUMANAS KALTINA 
EISENHOWERĮ

reikšmės, ir jis mums pakenMoataaa. — Savo kelionėje 
agituodamas už Stevensoną, 
Trumanas Montanoj, Glasgovve 
ir kt. kaltino Eisenhovverį dėl 
jo klaidingų patarimų vyriau
sybei kaip elgtis su Sovietais.

Po karo, kai jis buvo vy
riausias ginkluotų jėgų Euro
poje vadas, jis nematė prie
žasties —kalbėjo Trumanas, 
—kodėl JAV negalėtų draugiš
kai gyventi su Sovietų Sąjun
ga. Jei Eisenhoweris 1945 m. 
tautai būtų geriau pataręs, 
šiandien mes neturėtume tokių 
didelių sunkumų. Toliau prezi
dentas prisipažino: “Aišku, vi
si galime klysti, bet respubli
konų kandidatas buvo vyriau
sias generolas Europoje ir tu
rėjo artimus ryšius su rusais. 
Jo patarimas buvo didelės

Bevanas laimi 
darbo partijoje

Loadoau. —Darbiečių par
tijos kairysis sparnas, proko- 
munisto Bevano vadovaujamas, 
partijos vadovybės rinkimuose 
laimėjo dvi naujas vietas. Slap
tuose rinkimuose pravirto nuo
saikūs Attlee šalininkai ir stip
riausi po jo ligšioliniai partijos 
šulai Morrisonas, buvęs užsie 
nių sekretorius, ir Daltonas, 
buvęs valstybės kancleris. Jų 
vietoj išrinkti griežti Sovietų
šattmnkai Croesmanas4r Vilso-
nas.

Partijos komitetas susideda 
iš atstovų vietinių skyrių, kurie 
turi komitete 7 atstovus, iš jų 
6 priklauso Bevano grupei; 12 
profesinių sąjungų, kurios re
mia Attlee, ir 7 moterų Orga
nizacijų. Tokiu būdu daugumą 
Attlee tebeturi, bet kairieji 
stiprėja.

ANGLŲ UNIJOS PRIEŠ 
BE V ANA

Londonas. — Prieš proko
munistinį A. Bevaną anglų dar
bininkų unijos ryžtasi imtis 
griežtos kovos. Prieš Bevano 
užsimojimą paimti į savo ran
kas darbiečių partijos kontrolę 
jos pasiryžusios imtis griežtų 
priemonių. Jų tikslas ne tik 
pašalinti Bevano ir jo šalinin
kų įtaką pačiose unijose, bet 
ir darbiečių partijoj, šiai ak
cijai kasyklų darbininkų unija 
pasiryžusi duoti lėšų iš savo 
f«idų.

Toks unijų nusistatymas, at
rodo, yra padaręs Bevanui di
delio įspūdžio, ir jis davęs su
prasti, kad būtų linkęs eiti į 
kompromisą bei sutikti su nuo
saikesniu partijos kursu. Dar
bo unijos sudaro didžiąją dar
biečių partijos dalį ir yra svar
biausios jos rėmėjos.

JAPONIJOJ LAIMĖJO 
LIBERALAI

Tokio. — Įvykusiuose rinki- 
muose japonai didele dauguma 
pasisakė už JAV drąuglšką lig
šiolinio min. pirm. Shigeru Yo- 
shida politiką, o komunistai pa
tyrė didelį pralaimėjimą. Bal
savimuose dalyvavo daugiau 
kaip 35 milijonai japonų, kas 
sudaro apie 76% visų turinčių 
balsavimo teisę. Jau daugiau 
kaip pusė balsų suskaičiuota, 
bet dar nėra praėjusio nė vieno 
komunistų kandidato. Ligi šiol 
jie parlamente turėjo 35 atsto
vus. Yoshidos partija iš jau 
paaiškėjusių 220 atstovų yra 
gavusi 133. Viso Japonijos par
lamente yra 466 atstovai.

kė. Aš nekaltinu respublikonų 
kandidato, bet jis turėtų būti 
užtenkamai garbingas savo 
klaidas rusų atžvilgiu pripa
žinti.” Toliau Trumanas dėstė, 
kad Stevensonas, kuris 1945 
ir 46 m. buvo specialiai pasiųs
tas į Europą, .pramatė komuni
stų planus ir ėmė visom jėgom 
organizuoti tarptautinį bendra
darbiavimą; jis buvo vienas iš 
pirmųjų, kurie įspėjo, kad ru
sai bus pavojingi taikai.

Viena. — Per Bulgarijos ra
diją buvo pasakyta kalba, iš 
kurios daroma išvada, kad ne
ilgai trukus visos Europos sate
litinės valstybės bus visiškai 
prijungtos prie Sovietų ir pa

verstos sovietinėmis “respub
likomis”.

Komunistinis komentatorius 
per Sofijos radiją primygtinai 
skatino bulgarus mokytis rusų 
kalbos. Reikalą tos kalbos mo
kytis kalbėtojas pagrindė tuo, 
kad ateity bulgarai turėsią gy-

Ivan Pirecnik, 11 metu amžiau*, po # metu vėl išvysta savo motina 
(detinėj). Kai 1M2 m. jo tėvas Frankfurte buvo gežtapo nužudytas, o 
motina Kvežta i koncentracijos stovykla, Josephine Hirsch (viduryje) 
pasiėmė jj globoti. JAV Auk*. Komis. Apel. teismas Frankfurte nu
sprendė, kad vaikui bu* geriau pa* savo motina komunistinėj Jugo
slavijoj, kur ji po karo grižo.

VET, RIAUŠES IniLAISVĄ 
STOVYKLOJ

Sheju sala, Korėja. — Čia 
laikomi 6400 kiniečių belaisvių 
sukėlė riaušes, kurių metu 45 
riauširankai buvo užmušti ir a- 
pie 120 sužeista. Iš 80 riaušes 
malšinusių amerikiečių du len
gvai sužeisti. Riaušės prasidė jo, 
kai amerikiečiai rytą atvyko 
vesti belaisvių į darbą. Belais
viai, kurie, tur būt, buvo nu
matę švęsti komunistines Ki
nijos trejų metų sukaktį, vie
toj ėję į darbą, puolė sargybi
nius akmenimis, palapinių ram
sčiais ir spygliuotų vielų bota
gais. Nepaklausius jiems įspė
jimo, kad nurimtų, į riaušinin
kus buvo atidengta šautuvų 
ugnis.

Ugi šiol tai pirmas atsitiki
mas, kad riaušes kelia kiniečiai 
belaisviai. Ligi šiol visos riau
šės buvo sukeltos tik šiaurės 
Korėjos belaisvių. Toje pat sa
loje yra dar laikoma 13,000 
kitų kiniečių, tačiau jie yra an- 
tikomunistai ir yra pareiškę, 
jog jėga priešinsis, jei bus ver
čiami grįžti į komunistinę Ki
niją.

KOVOS FRONTE
Seonlas. — Viduriniame 

fronte kiniečiai vykdė ir toliau

10,000 RUSŲ KORĖJOJE

Seonlas. — 8-sios armijos at
sakingas karininkas, kuris ne
norėjo, kad jo pavardė būtų 
skelbiama, pareiškė, jog komu
nistinėje Korėjos kariuomenėje 
dalyvauja rusai. Rusai esą ka
riuomenės užnugary, vadovau
ją radarui bei jo valdomiems 
tolimojo šaudymo sviediniams, 
o taip pat priešlėktuvinei gy
nybai.
Tą pat buvo pareiškęs ir šiau

rės korėjietis saugumo karinin
kas, perbėgęs pas sąjunginin
kus. Jis buvo pažymėjęs taip 
pat, kad rusai apmoko šiaurės 
korėjiečius ir kiniečius.

8-sios armijos karininko ap
skaitymu, šiaurės Korėjoje esą 
apie 10,000 rusų.

Satelitus prijungsią prie Sov. Sąjungos
venti su niaais labai artimuose

stiprius puolimus, nors laimė
jimų ir nepasiekė. Bet vakari
nėje dalyje nuo kovų susilaikė 
ir laiką skyrė trejų metų ko
munistinės Kinijos sukakčiai 
paminėti. Sąjungininkų oro 
pajėgos tačiau puolė ir toliau 
jų fronto liniją, padarydamos 
žymių nuostolių. Su priešo oro 
pajėgomis naujų susirėmimų 
neįvyko. Per rugsėjo mėn. bu
vo numuštas rekordinis priešo 
lėktuvų skaičius — viso 62. Są
jungininkai neteko per tą patį 
laikotarpį 30 lėktuvų.

APTARS AZIJOS GYNYBA
Washingtonas. — Čia susi

renka konferencijai JAV, Ang
lijos, Prancūzijos, Australijos 
ir Naujosios Zelandijos kari
niai atstovai. Konferencijoj 
bus apsvarstyta, kaip turėtų 
būti atremtas galimas komuni
stų puolimas pietryčių Azijoj. 
Kaip ypatingai pavojingi rajo
nai yra laikomos Burma ir In
dokinija.

Porto Kičo Mitrintieji strateginio Kelly kalno trynime guli ant neitu v u priet juo* gabenant i ligoninę.

santykiuose. Rusų kalbos išmo
kimas greičiau tas dvi tautas 
suartinsiąs ir pagreitinsiąs Bul
garijos visišką susovietinimą.

Ši kalba laikoma tikrųjų So
vietų užmačių atskleidimu. O 
tos užmačios esą ne kas kita, 
kaip užsimojimas pilnai įjungti 
į Sovietų Sąjungą Bulgariją, 
Rumuniją, Lenkiją, Čekoslova
kiją, Vengriją ir rytinę Vokie
tijos dalį. Manoma, jog tas į- 
jungimas galįs būti atliktas net 
ateinančių metų laikotarpy. 
Tačiau kada to žygio Maskva 
iš tikro numato imtis, yra jos 
griežtai saugoma paslaptis. Mi
nimoji kalba [įer Sofijos radiją 
buvo, gal būt, paskelbta, norint

Pirmoji atomine 
patranka

Washingtonas. — JAV ka
riuomenė pademonstravo spau
dai naują išradimą— 85 tonų 
patranką, kuri gali šaudyti a- 
tominiais sviediniais. Sviedinys 
yra 280 mm. arba 12 colių 
skersmens. Patranka neša apie 
20 mylių. Maždaug tiek pat 
kaip tokio dydžio jūrų ar pa
krančių patrankos. 20 mylių 
esąs pakankamas nuotolis, kad 
atominę patranką galima būtų 
pastatyti savo kariuomenės už
nugarą «r įdyū per jos gal
vas be jokio jai pavojaus. Jos
atominiai sviedimai turėtų su
daryti užtvarą tarp priešo tan
kų ir pėstininkų. Patranka ga
li būti keliama ir laivu. Tada 
ji gali būti labai gerai panau
dota užtvarai keliantis iš jūrų 
į krantą. Tokio dydžio atomi
nius sviedinius lig šiol galėjo 
nešioti tik lėktuvai B-29.

VOKIETIJOS EVANGELIKŲ 
GALVA f MASKVA

Berlynas. — Rusijos stačia
tikių galvai Aleksiejui Maskva 
įsakė pakviesti į svečius Vokie
tijos evangelikų galvą Otto Di- 
belius. Pasitaręs su kitais evan
gelikų autoritetais, Dibelius su
tiko ir lapkričio mėn. vyks į 
Maskvą. Tai jau antras evan
gelikų vadas keliauja į Mask
vą. Prieš metus ten viešėjo M. 
NiemoelBris, bet tik asmeniš
kai dabar Dibelius vyksta jau 
oficialiai. Vakarų Vokietijoje 
buvo didelis susijaudinimas, kai 
Niemoelleris lankėsi. Jaunimo 
organizacijos siuntė jam teleg
ramas: važiuok ir ten pasilik.

pamatyti, kokia bus dėl to re
akcija pasauly.

Bulgarija su Sovietais tiesiog 
nesusisiekia. Jų tarpe yra Ru
munija. Todėl manoma, kad 
prijungiant prie Sovietų Bulga
riją kartu būtų prijungta ir jų 
tarpe esanti Rumunija.

JUIN PRIEKAIŠTAUJA 
AMERIKAI

Paryžius. — Maršalas A. 
Juin, kuris anksčiau buvo pran
cūzų komisaras Maroke, pa
reiškė, jog amerikiečiai apie 
prancūzų politiką Tunise ir 
Maroke kalbą tą patį, kaip ir 
Maskva, nors ir kitas sumeti
mais. Juin dabar yra Atlanto 
sąjungos sausumos kariuome
nės vadas. T(>dėl jo pareiški
mas, jog Amerika Afrikoj poli
tikoj užima prancūzams prie
šišką poziciją, padarė nemalo
naus įspūdžio. Tuniso klausi
mas ateinantį mėnesį bus svar
stomas Jungt Tautose. Ir Juin 
reiškia nepasitenkinimo, kad 
tuo atveju Amerika pasidaro 
lyg ir Prancūzijos politikos 
smerkė ja. nors jos tikslas tėra 
neramumų Afrikoj paša Ii rū
mas. O Prancūzija esanti pasi
ryžusi nepagrįstiems Jungt. 
Tautų reikalavimams nenusi
leisti.

> MABg
KONG-

RESAS

Maskva. — Čia jau atvyko 
pirmieji delegatai j ateinantį 
sekmadienį prasidedantį Sovie
tų komunistų partijos kongre
są. Kongrese dalyvausią ir už
sienio komunistų atstovai.

KOREJOS REIKALUS SVARSTYS 
JUNGT. TAUTOSE

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas tariasi su są
jungininkais dėl bendros linijos 
Korėjos reikalu ateinančiuose 
JTO posėdžiuose. Tuoj sesiją a- 
tidarius, Achesonas pirmasis 
pradėsiąs kalbas dėl Korėjos 
Jis pasisakysiąs, kad .JTO pat
virtintų ligšiolinius sąjunginin
kų delegacijos siūlymus dery
bose dėl paliaubų. Tokį JTO 
pritarimą sesijos pirmininkas 
turėsiąs pranešti kinams ir 
šiaurės korėjiečiams. Komunis
tams atsakyti būsią duota laiko 
iki lapkričio 4 d., iki prezidento

Pasiekę La* Angele*, A. Bartk su žmona pasakoja apie savo Mur- 
PU pergyvenimą. pėdu aukžty tie* Meksika lėktuve, kuriuo jie
keliavo, sprogo bomba. Takiau sa visais 17 keleiviu lėktuvui pavyko 
laimingai nusileisti. Meksikos policija ieiko asmens. kuris tikėjosi lai
mėti *žM,aoo. kai lėktuvo katastrofoj tuo jo žmona ir kiti ieti asmens.

KOMUNISTAI ĮSIBROVĘ Į VISAS 
SAUGUMO TARNYBAS

H’ashingtonas. — Gen. W.
Bedel Smith, Centrai Intelli- 
gence Agency (ČIA) šefas, 
rugsėjo 29 d. apklausiamas 
McCarthy ir Bentono byloje 
'k*4> 12udinjB*aM pareiškė ko
munistai yra jsibrovę į visas 
JAV saugumo tarnybas. Į jo 
paties vadovaujamą — taip 
pat. Klausiamas, ar jis gali su
minėti pavardėm s, atsakė: jei
gu žinotų, būtų seniai juos pa
šalinęs.

Jo pareiškimas virto dienos 

rinkimų. Jeigu jie nieko neat
sakys ar siūlymus atmes, tai 
JAV reikalaus, kad JTO sustip
rintų spaudimą prieš Kini ją ir 
Korėją ir savo kariuomenės 
dalinius siųstų taip pat tie JTO 
nariai, kurie Hg šiol nieko nėra 
davę. O tokių, kurių kariuome
nė dalyvauja Korėjoje, tėra tik 
16.

Britai su prancūzais j šiuos 
pasiūlymus žiūri abejingai. A- 
chesonas norėtų savo kalbą ir 
pasisakymą paskubinti, kad 
parodytų dabartinės Amerikos 
vyriausybės aktyvią politiką 
rinkikų akyse.

PRAŠO PATIKRINTI MOKY
TOJUS NEW YORKE

Nrv York. — Prieškomunis- 
tinis komitetas New Yorke 
kreipėsi į gubernatorių Dewey, 
kad jis paskirtų komisarą pa
tikrinti keturias miesto aukš
tąsias mokyklas (City, Brook
lyn, Queens, Hunter). Esą vi
suomenėje kilęs susijaudini
mas, kad tose mokyklose esan
ti didelė komunistų įtaka ir 
kad tarp mokytojų esą daug 
komunistų.

Raštą gubernatoriui pasira
šęs rabinas Benjamin Schultz, 
kuris yra komiteto ryšininkas. 
Pačiame komitete dalyvauja 
atstovai Amerikos Legiono, 
Karo Veteranų, Katalikų Karo 
Veteranų ir kt. sąjungos. 

sensacija. Kongreso komisija 
tuojau paskelbė, kad spalių 13 
d. kvies generolą duoti parody
mus.

Respublikonai jo pareiškimą 
ji.u pasigriebė • propagandai 
prieš vyriausybę ir demokra
tus. Respublikonų komiteto 
pirmininkas prabilo tokiais žo
džiais: "Pasibaisėtini gen. Smi- 
tho atskleisti dalykai yra nau
jas įrodymas, kokiu neįtikėtinu 
lengvapėdiškumu 'žaidžiama 
mūsų valstybės saugumu”....

Stevensonas paaiškino, kad 
Smithas karo metu buvo Ei- 
senhowerio štabo virširiinkas, 
kuriam Eisenhoweris visada 
turėjo didelio pasitikėjimo. 

Dabar Smitho padėjėjas esąs 
Allen Dulles, brolis žinomo re
spublikono Dulles, Eisenhowe- 
rio patarėjo. Taigi Smithas bu
vęs panaudotas respublikonų 
propagandai.

SOVIETŲ LEIDYKLOS ATS
TOVAS SUIMTAS

Nrw YorJuM. — Rugsėjo 30 
d. FBI pareigūnai suėmė Earle 
Brovvder, 61 m., ir jo žmoną, 
55 m., kaltinamus kreiva prie
saika. Norėdami gauti JAV pi
lietybę, jie prisiekė nebuvę nie
kad komunistai, o pasirodė, 
kad Browder buvo net kom. 
partijos sekretorius. Iš jam pa
teikto kaltinimo paaiškėjo, kad 
Browderienė gimė Rusijoje, 
1933 per Kanadą atvyko į A- 
meriką nelegaliai. 1940 buvo 
nuteista deportuoti atgal, bet 
sprendimas paskui buvo pakei
stas ir jai leista liktis Ameri
koje; pilietybės ir lig šiol jai 
nedavė. Browderls 1945 buvo 
pašalintas iš komunistų partijos 
sekretorių. Bet po to jis važi
nėjo į Maskvą ir ten buvo pri
imtas kaip "senas draugas”.

BEVANAS PRIE* AMERIKA
Londonas. — Bevanas, kai

riųjų prokomunistų vadas dar
bo partijoje, partijos suvažia
vime pasakė aštrią kalbą prieš 
Jungt. Valstybes, kurios stovi 
už Europos apginklavimą. Esą 
ginklavimas visas Britanijos 
rinkas atiduos į jos konkuren
tų amerik ečių rankas. Reika
lavo, kad Britanija turėtų savo 
politiką, vairuodama tarp So- 
v etų Sąjungos ir Amerikos. Zz
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VOKIETIJOJE ĮREGISTRUOTA
7.797 BENDRUOMENES NARIAI

VLIEas PRIĖMĖ VT
Vykd. Tarybos įkalbtas ir viešas pareiški-

namus.
500.000

jachtos.

Šiuo metu Vokietijoje Lie
tuvių Bendruomenėn yra sure
gistruoti 7,797 bendruomenės 
nariai, iš jų — 4342 britų zo
noje, 3.210 amerikiečių ir 245 
—- prancūzų. Stovyklose gyve
na dar per 4000. Iš Bonno val
dyba yra gavusi pritarimą pa
remti sodybų statybą 50 šei
mų. Taip pat norima ir gimna
zijai pastatyti savus 
Statyba atsieitų apie 
DM.

Surastos 5 lietuvių
priklaususios Klaipėdos Lietu
vių Buriuotojų Sąjungai. Jas 
karo metu buvo konfiskavusi 
Šventojoje stovėjusi vokiečių 
kaariuomenė, o nuo 1943 m. jo
mis naudojosi Klaipėdos vokie
čių povandeninių laivų mokyk
los karininkai. Artėjant bolše 
vikams. kai viskas buvo eva
kuojama, pasiėmė * ir jachtas. 
Tačiau jų dalis buvo surasta 
V. Vokietijoje pačių vokiečių 
buriuotojų, pareiškusių lietu
viams savo dėkingumą, ypač 
inž. Brodkės pastangomis. Vi
sus šiuo sreikalus tvarko PLB, 
jachtų pasisavintojams teisme 
keliama byla.

BRAZI UJA

Naujas eilėraščių rinkinys
Poeto Venancijaus Ališo nau

jas eilėraščių rinkinys “Casca- 
ta Cristalina” turėtų pasirody
ti dar šiais metais. Iliustracijas 
šiais knygai piešė dail. VI. 
Stančikaitė.

AUSTRALIJA DIENOS VEIDAI MOSSADEGHAS
Sydnėjuje statys Lietuvių 

Namus
Šis reikalas vis labiau bręs

ta. Sudaryta platesnio masto 
komisija, į kurią įeina šių orga
nizacijų atstovai: ALB Krašto 
Valdybos inž. M. Bogušas. Lie
tuvių Inž. ir Architektų E>rau- 
gijos pirmininkas inž. B. Dau- 
kus. ALB Svdnėjaus iždininkas 
Šablevičius, Šviesos sambūrio 
atstovas V. Masiokas. Lietuvos 
Atgimimo Są-gos Svdnėjaus 
pirmininkas inž. S. Girna. Dai
lininkų Grupės Aitvaro pirmi
ninkas dail. J. Bistrickas, Liet. 
Katalikų Draugijos Centro Val
dybos pirm. B. Zumeris ir 
Skautams Remti Komiteto at
stovas P. Protas. Komisija šiuo 
metu atlieka paruošiamuosius 
Lietuvių Namų Sydnėjuje 
gijimo akcijos darbus.

jsi-

N. ZELANDIJOJE

Tautinė veikla stiprėja
Čia lietuviai susirūpinę lietu

vybės išlaikymu. Organizuoja
ma skrajojanti biblioteKa. le>-

AUKSO LEGENDA TEXAS VALSTYBĖJ
Pakasto aukso legenda dar 

vis tebėra giliai teksasiečių 
š:rdysc. Tačiau vieno sklypo 
gyvenitojai labai nemėgsta tos 
legendos, nes beveik kiekvieną 
naktį ten rausiasi žmonės.

Aukso ieškotojai nori suras
ti auksą, kuris 1865 m. buvo 
plč.'l kų pagrobtas iš Teksaso 
sostinės. Yra pasakojama, kad 
30.000 dol. vertės aukso esą 
užkasta kažkur Rytiniame 
Austine, nors tik 17.000 dol. te
buvo pagrobta iš sostines. Šis 
auksas esąs kaip tik paslėptas 
Mrs. Grifin sklype. Vieną nak
tį ji išgirdo kastuvo smūgius. 
Tuoj pašaukė po) riją, bet kol 
ši atvyko, auksakasiai paspru
ko. Pati šeimininkė netiki to
mis legendomis. )>et yra daug 
tokių, kurie beveik kas naktį 
ateina kasti jos sklypo. Yra iš- 
kasinėję kiekvieną žemės pėdą, 
bot niekas nieko nerado Ji vie 
ną kartą net visą sklypą buvo 
sulyginusi, kad niekas nekasių, 

kur ;au — vos tik sutemo, 
rjrn vėl čarškėjo kastuvai... 

džiamas bendruomenės biulete
nis, ruošiamas metraštis. Vie
nas kitas dalykas transliuoja
mas ir per radiją, dažniausiai 
tai yra vaikų valandėlės. Lie
tuviai ten pradeda geriau įsi
kurti. Dr. Butkus turi įsteigęs 
laboratoriją dirvožemiui tirti, 
kuria ūkininkai gyvai domisi, 
Svilainis ir Raudonikis atidarė 
mašinų taisymo garažą. Saka
lauskas — laikrodžių taisymo 
dirbtuvę.

ISPANIJA

Lankėsi prof. Regelis
Madride lankėsi ilgametis 

Kauno botanikos sodo direkto
rius prof. Regelis. Ta proga 
Madrido dienraštis ”YA” įsi
dėjo ilgą, beveik per visą pus
lapį straipsnį apie Lietuvą su 
Kauno vaizdu. Kartu skelbia
mas ir icdakcios nario pasi
kalbėjimas su profesorium.

ARGENTINA
DĖL LIETUVIŲ PAMOKŲ

Dailhriako paroda
Dail. R. Kuprevičius rugpiū

čio 30 d. Lietuvių salėje, Avel- 
lanedoje, surengė savo paveiks
lų parodą. Paveikslai yra dau
giausia iš įvairių metų laikų 
Lietuvos vaizdai, kurie žiūrovų 
akį patraukia savo nuošrdžiu 
lietuviškumu. Paroda bus už
daryta spalio mėn. pabaigoje.

Dabar Mossadegho vardas 
minimas kaip žmogaus, kuris 
vaikščioja siauručiu takeliu 
tai-p dviejų bedugnių — bolše
vikiškos ir angliškos. Visas jė
gas sutelkęs, kad pasipriešin
tų traukimui į ^nglišfcą, jmhs 
tuo pačiu metu bolševikų pa
kalikai jam kiša kojas, kad jis 
nugriūtų į bolševikišką. štai 
mažas šviesos pluoštelis į tą 
Persijos vyrą, kuris įsitikinęs, 
kad jo kelias atneš Persijai lai
mę.

Mossadeghas kaip asketas— 
nakvoja karo lauko lovelėje, 
kaip vyriausybės galva priimi
nėja kitų kraštų diplomatus su 
pižama. Kalbėtojas, kurio susi
jaudinimas prasiveržia ašaro
mis su pasikukčiojimais ar 
prapliumpa nežabotu juoku, 
vakariečio skoniu sprendžiant, 
artimu isterikai.

Tikras .jo amžius nežinomas 
— apie 72 metų. Buvusio fi
nansų ministerio sūnus, kuris 
buvo pasiųstas valdininkauti į 
provinciją. Ten prisižiūrėjęs

čia gali gauti žmoną

Vašingtone, JAV’ sostinėje, 
rodos, daugiausia turėtų būti 
vyrų, nes čia suseina aukščiau
sios valdžios viršūnės, o kur tik 
būna valdžia, politika r karas, 
ten daugiausia maišosi vyrų. 
Bet Vašingtone yra kitaip. 
Naujausi statistikos daviniai 
rodo, kad čia yra 150.590 ne
tekėjus ų moterų ir tik 108.- 
382 nevedę vyrai.
visoms merginoms jaunikių ne
užtektų. jei kuri iš jų nenorė
tų eiti už našlio ar divorsuoto 
senio. Taigi, kas ’eško pačios 
turėtų skubėti į Baltųjų Rūmų 
miestą, kol jis dar nėra patekęs 
j divorsuotų vyrų valdžią.

Vadinasi.

Ir ugnies rijikas nusideghia
Durbane. Pietų Afrikoj. į li

goninę buvo atvežtas jaunas 
negras, kur s, rydam is karštą 
kiaušinienę, buvo išsiplikinęs 
ryklę. Patikrinant ligonio do
kumentus, paaiškčj.o kad tai 
profesinis ugnies rijikas, kuris 
šiuo triuku pelnėsi duoną.

Retas užstatas
Girardot, Kolumbijoj, miru-

Žemes drebėjimo Friedrich Schachner, buvęs radio inži
nierius vokiečių kariuomenėje, išpranašavo žemės drebėjimą Kalifor
nijoje balandžio 14 d., penkias dienas prieš jam j vykstant. Jo prietai
sas prieš žemės drebėjimą “sušlubuoja.**
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SKAITYTOJAI RAŠO

“Darbininko” Nr. 71 Tėvas 
rašo apie lietuvių kalbos pa
mokas lietuvių parapinėse mo
kyklose. Galima tik stebėtis, 
kad dar reikia mums, lietu
viams, save įtikinėti dėl reikalo 
mokytis vaikus lietuviškai, ša
lia anglų kalbos, ir sudaryti 
tam reikalui sąlygas. Kitos 
tautybės Amerikoj kaip tik 
cMbar pabrėžia ypatingą reika- 

masių skurdo ir valdininkų 
korupcijos, prisidėjo prie suki
limo prieš esamą tvarką ir tu
rėjo bėgti. Tada Prancūzijoje. 
Belgijoje ir Šveicarijoje studi
javo ir gavo daktaro laipsnį.

Pirmojo 
chas leido 
finansų ministerio pavaduoto
ju. Bet jo temperatihga kova 
prieš korupciją neleido jam il
gai išbūti tarnyboj, iki paga
liau turėjo apsigyvetni tik sa
vo dvaruose. Mirus šeichui jis 
pajuto, kad jam valanda atė
jusi, ir jis išėjo viešumon su 
nacionalistiniais šūkiais. Lai
mėdamas j savo pusę Korano 
aiškintoją Kaschani, sujungė 
tautinį sąjūdį su religiniu. Fa- 
natingo jaunimo remiamas, po 
gen. Razmaro nužudymo val
džią paėmė į savo rankas.

Kompromisų jis nepažįsta. 
Savo užsimojimus pasiryžęs 
vykdyti iki galo. Jis pats jau
čiasi pavergtas tos dvasios, ku
rią skiepijo tautiečiam, ir .jau 
nebegalįs eiti atgal.

šio pirklio Juan Legro įpėdiniai 
atsisakė apmokėti mirusiojo 
gydymo sąskaitą. Dėl to gydy
tojas pasilaikė užstatu Legro 
lavoną. Padėjo jį ant ledo ir 
neatiduoda, kol įpėdiniai už gy
dymą neatsilygins.

Kuo ši reta byla baigsis, kol 
kas nėra paaiškėję.

Kodėl Nelyja
Sausrų nualintose valstybėse 

oro geografas aiškina ūkinin
kams, kad be dulkių lietaus 
nebūna.

— Gana jau gana, mūsų visi 
laukai pavirto j dulkes, o lie
taus kaip nėra taip nėra, — 
atsakė ūkininkas.

P*’ gydytoją
Gydytojas užtraukė lango 

užuolaidą. Ligonis, tai paste- 
Ijėjęs, paklausė:

— Kodėl tai padarot
Daktaras:
— Kad tu nepamatytum 

skersai gatvės degančio namo 
ir nepagalvotum esąs miręs ir 
patekęs į pragarą. 

lą savo kalbos mokėti. Štai vo
kiečių rašytojų sąjunga Ameri
koje paskelbė į savo tautiečius 
Amerikoje atsišatfkimą, kuria
me įspėja, kad ligi šiol Ameri
ka gyveno izoliacijoje ir nesi
rūpino mokėti kitų kalbų šalia 
anglų. Bet dabar ji turi ryšius 
su visu pasauliu, 
šimtų tūkstančių 
nių .mokančių ir 
šalia anglų.

“Visi imigrantai — kalbama 
atsišaukime — turėtų savo 
gimtąją kalbą perduoti savo 
valkams. Mes kreipiamės rim
tai į mūsų Amerikos vokiečius, 
kad jie įtikintų savo vaikus, 
jog mokėti vokiečių kalbą jiems 
gali būti nepaprastai svarbu. 
Raginame savo tautiečius, A- 
merikos vokiečius, namie var
toti vokiečių kad jų vai- 

ir jai reikia 
jaunų žmo- 

kitas kalbas

Gražiausiai išpuoštos mašinos
perkamos Amerikos keliams

*52 METU FORD VICTORIA YRA AMERIKOS PA
SIGROŽĖJIMAS ŽEMU KAINU MASINU TARPE!

vktoria

FINE-4'AR VAIRAVIMAS daug lengvesnis 
nes mažas apsukimo lankas palengvina ma
šiną pastatyti prie šaligatvio ir vairuoti di
deliame judėjime, lengvai galima matyti a- 
bieju pusiu sparnus dėl lenkto vieno gabalo 
priekinio stiklo didumo.

DRKAM-CAR VAŽIAVIMAS posūk iuose ma
žiau krypsta, išlygina supimą ant nelygaus 
kelio, nauja automatinė kontrolė, naujai ap
skaičiuotas žemas svorio centras. platus 
priekis bei užpakaliniai kryžminiai amorti
zatoriai išlygina kelio nelygumus.

BKi-CAR PAJftGl'MAM. Naujas Fordo 110 
h. p. aukštos kompresijos Strato-Star V-8 
yra vienas stipriausių motorų bent kada 
pagamintų Fordo fabrikuose, vienok benzi- 
no sunaudoja normaliai garsaus Fordo au
tomatinio Power-Pilot dėka.

Baltais šonais padangos, 
jei pageidaujama, gaunamos truputį 
primokant. Priedai ir papuošimai ga
lima pakeisti be ypatingo pranešimo.

Švelnių linijų, skoningai nudažytas, didelis, 
lenktas, geros kokybės, gražiai įrengtas vieno 
gabalo priekinio lango stiklas. Jūs čia rasite 
daugybę priedų, kurie įrengiami tik daug šim
tų brangesnėse mašinose. Pav.. ypatingai erdvi 
bagažinė, erdviausia Fordo mašinų tarpe. Arba 
lengvai naudojami Power-Pivot pedalai ir la
bai patogūs Center-Fill Fueling! Išsipildė di
džiausia svajonė automobilių gamyboje.

JUS GALITE DAI GIAU MOKĖTI . . . BET JtS NEGALITE GERIAU PIRKTI.

Rugsėjo 23-24 d. VLIKas buvo 
susir nkęs posėdžių, kariuose 
buvo priimta antrojo pusmečio 
sąmata ir apsvarsyta ei ė kitų 
reikalų. Posėdyje dalyvavo ir 
S. Miglinas, apie kurį jo pa
ties redaguojama "Tremtis” 
buvo paskelbusi, kad jis savo 
atstovaujamai grupei grąžinęs 
mandatą. Tenka manyti, kad 
jo pasitraukimas nebuvo priim
tas. Tačiau šį kartą, kaip nuro
doma politinius centrus JAV 
pasiekusiuose pranešimuose, 
jis buvo jau žymiai pozityves
nis, nei kitais kartais.

J posėdžius buvo atvykęs ir 
VLIKo pirm. prel. M. Kiupavi- 
čius, kurio sveikata yra page
rėjusi, nors dar visai ir nepasi- 
tasiusi. Po posėdžių j s vyksta 
dar toliau gydyt' s. Kol jis lai
komas sergančiu, VLIKo pirmi
ninko pareigose, jį pavaduoja 
Dr. P. Karvelis. Valstiečiams 
liaudininkams Vykd. Taryboj 
atstovauja jos pirmininkas K. 
Zaikauskas, o Vlike, kaip ir Kgi 
šiol, Jaks Tyris. Keliama 
mintis, kad gal reikėtų keisti 
statutą ir abi šias institucijas 
kiek griežčiau vieną nuo kitos 
atriboti. Nurodoma, jog nepa
togu tiems patiems asmenims 
veikti Vykd. Taryboj, o paskui 
VLIKe spręsti apie savo pačių 
darbus. Tačiau yra ir šalininkų, 
kad būtų dirbama dabartinio 
statuto numatyta tvarka.

Jvykusių posėdžių metu Vli- 

lais- 
kol 

pasi- 
gali-

kai be vargo galėtų laisvai vo
kiškai išmokti. Patariame siųs
ti juos į vokiečių kalbos pamo
kas. Taigi metame šūkį: kalbėti 
angliškai viešumoj, vokiškai 
namie ir tarp savo tautiečių.”

Amerika dabar išmeta mili
jonus. bemokydama savo pilie
čius svetimų kalbų, tarp jų ir 
lietuviškai Tad verta ir .jai šią 
naštą palengvinti.

♦ . ., Skattytoji|s B.
- t• •

kas priėmė 
pirmininko deklaraci.ą irVykd. mas. Taip pat, gal būt, bus pa- 
Tarybos veiklos planą. Numa- skelbtą, 
tyta ypaš išplėsti Informacijos 
Tarnybos darbą, padažninant 
Eltos leidinį bent ligi trijų kar
tų per mėnesį, suorganizuojant 
sovietinio ir kitų radijų skelbia
mų žirt ų sekimą, sisteminant 
įvairiais keliais iš Lietuvos gau
namas žinias ir sutvarkant me
džiagos apie Lietuvą dokumen
taciją. Taip pat nutarta sustip
rinti! svetimos spaudos ir atsa
kingų asmenų bei institucijų 
informavimą Lietuvos bylos 
klausimais. Turima >r kitų pla
nų. Kai kieno daug tikimasi iš 
numatytos konferencijos. Ke
liamas ir didesnės visų pozity
vių lietuviškų pajėgų konsoli
dacijos stiprinimo klausimas.

Nuo spalio 1 d. nutarta pra
plėsti net keliais žmonėmis eta
tus. Tačiau apie šios rūšies as
meninius pasi keitimus bus tik
slesnių žinių tik vėliau, kai nu
matomi asmens pradės eiti pa
reigas.

Vykd. Taryboj, į kurią buvo 
numatyta 5 nariai, ligi šiol dar 
penktojo vieta vis tebėra 
va. Kas j ją numatomas, 
kas neteko patirti. Apie 
traukusių grupių grįžimo 
mybes taip pat jokių kalbų ne
girdėti Tačiau yra nuomonių, 
kad kai kurios grupės būtų 
prieš tokį grįžimą.

Vliko pirmininko susitiki
mas su p. S. Lozoraičiu rugsėjo 
22 d. neįvyko. Jisai atsiuntė 
laišką, kad numatytą dieną ne
galėjęs atvykti. Susitikti ir tar
tis dėl praktinio bendradarbia
vimo numatyta spalio mėnesį.

Vliką sudarančių grupių cen
trai paraginti, kad praneštų 
Vilkui, ką jie laiko savo tikrai
siais atstovais Vlike. Atrodo, 
jog norima patikrinti esančių 
atstovų mandatus. Galima ti
kėtis, jog tuo reikalu gali būti 

š * i

ką yra pareiškęs 
Vykd. Trybos pirmininkas 
konsolidacijos Ir Lietuvių Fron
to iš Vliko išėjimo klausimu. 
Tuomet, reikia manyti, paaiš
kės ir jo tikrieji tais klausi
mais žodžiai nuo jam priski
riamų.

Panaikintos ir kai kurios ko
misijos — politinė, teisių ir k.

VLIKo būstinė yra likusi se
nojoj vietoj (14b) Pfullingen, 
Goethestr. 16, o Vykd. Taryba 
įsikūrė trijų kambarių patalpo
se šalia Raud. Kryžiaus (14b) 
Reutlingen, Lederstr. 94). Ten 
pat dar yra kambarių, kuriuos 
atremontavus, galėtų įsikurti ir 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba. Tačiau neatsi
sakoma ir minties Vykd. Tary
bą kelti ir kitur prie didžiųjų 
politinių centrų, jei susidarys 
galimybių.

CONNALLY KALTNA 
EUROPA

Paryžius. — Connally, užsie
nių komisijos pirmininkas, ku
ris Europoje išbuvo šešias sa
vaites, prieš grįždamas į Ame
riką, pareiškė, susirūpinimo, 
kad savo saugumui Europa pa
dariusi labai maža. Jspėjo, kad 
ji perdaug pasitiki Amerikos 
pagalba. Jis labai vertino Vo
kietijos padarytą pažangą ir 
reikalavo, kad grečiau į Vaka
rų saugumo frontą būtų į- 
trauktos Vokietija ir Ispanija. 
Jis esąs įsitikinęs, kad karo 
greit nebūsią. Jo nenori nei Ru
sija — ir ji tam nesanti pasi
ruošusi. Nenorį jo nė amerikie
čiai.” Bet karas galėtų būti la
bai greitai pradėtas”, — kal
bėjo senatorius, kuris dėl savo 
amžiaus jau žada pasitraukti iš 
politinio gyvenimo.

’ •' Zk. . . iA-
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PLUNKSNOS KOVA
LIETUVOS vyrų dviem atvejais prasiveržimas pro uždangą 

atnešė naujos gyvos šviesos apie pavergtą kraštą. Ji buvo per
duota pasauliui. Tačiau pasaulio spaudoje ji rado nevienodo at
garsio. Antro prasiveržimo vyrai—žvejai ir jų pareiškimai gau
siai buvo skelbiami amerikiečių laikraščiuose. Europinė spauda 
juos mažiau pastebėjo. Net paskutiniu metu apie padėtį Lietuvo
je ji daugiau kalbėjo iš pirmojo prasiveržimo metu (1948) atneš
to Lietuvos tikinčiųjų laiško šv. Tėvui.

Tačiau net iki tas laiškas galėjo laisvai patekti j spaudą, rei
kėjo ilgai palaukti. Tik kai susirado didelio populiarumo žmogus 
(rašytojas Schaper), kuris savo paskaitom nešė j j Šveicarijos 
klausytojam; kai susirado šveicaras leidėjas, tada laiškas paplito 
po Šveicarijos katalikų parapijas ir spaudą. Tai buvo viena susi
domėjimo banga.

Kai 1951 m. pasisekė tuo laišku sudominti Vokietijos leidėją 
ir laiškas išėjo jau Tarptautinio Krikščioniškajai Kultūrai Ginti 
Komiteto vardu, per vokiškai kalbanti pasauli nuėjo antra ban
ga-

Šie plunksnos kovos faktai rodo, kad norint sukelti didesnę 
Lietuvos reikalu bangą, tenka ir šiandien (a) eiti j svetimą spau
dą, (b) ieškoti svetimų leidėjų, (c) ieškoti svetimų autorių ir 
kalbėtojų. Tai kelias, sėkmingai išmėgintas V. Mincevičiaus (Ita
lija) ir Verax (Pietų Amerika), Dr. S. A. Bačkio (Prancūzija) ir 
St. Garbačiausko (Šveicarija). Jis laukia ir naujų plunksnos iy- 
gininkų.

Tatai nereiškia, kad turim nuvertinti tuos leidinius, kuriuos 
patys pagaminame. Jie ir dabar dar reikalingi ir naudingi. Tik 
juos ruošiant reikia tirti, kokios rūšies leidiniu galima arčiau priei
ti prie svetimo skaitytojo. Minėtinas čia LAICo paskutinis origi
nalus bandymas — antrojo prasiveržimo vyrų-žvejų istoriją at
vaizduoti “comickų” forma. (Voyage to Freedom). Jei jis ras 
tarp nelietuvių pasisekimo, tai bus ženklas, kad sunkius Lietuvos 
pergyvenimus gali iki svetimo skaitytojo atnešti lengva iliustruo
ta forma.

Minėtinas ir kitas mėginimas — latvių. Iš Vokietijos atsiųsta 
jų užsienio informacijai fondo išleista knygele (Lettland in der 
europacischen Schicksalsgameinschaft), parašyta vokiečio, ku
ris išgyveno Latvijoj visą jos nepriklausomybės laiką. Joje pa
traukia atžvilgis, kuriuo parodyta Latvijos istorija, būtent, kad 
visa Latvijos istorija sieja ją su Vakarais, ne su Rytais. Latvija 
kaip europinės bendruomenės narys — toks atžvilgis Vakarų 
žmogui gali būti aktualus ir suprantamas.

Trečias užsimojimas yra Liet. Pat. Grupės prie L. Europos, 
kuri vis labiau perima informacines pareigas iš Europos. Pirmas 
jos didesnis spaudos darbas — politikos žurnalas “Lietuva”. Skir
tas lietuviams. Jeigu lietuviškos informacijos darbas dabar»deri- 
namas'jau iš Amerikos ir jeigu galima išdėstyti sumanymus tiks
lingumo bei reikalingumo eilėje, tai šis mėginimas nebūtų pirma
eilės svarbos. Mieliau lauktume kitų jos suplanuotų veikalų ang
lų kalba. Pirmoj eilėj kapitalinio veikalo, kuris informuotų jau 
akademiniu enciklopediniu būdu apie Lietuvą. Tai būtų labai 
reikalingas sunkusis pabūklas toje plunksnos kovoje dėl Lietu
vos.

Sostinė moko ir stiprina
Pennsylvanijos ruožo trauki

nys vikriai rangosi paupiais, 
stačiais krantais, čia vėl išsine
ria iš miškų, jau pradedančių 
puoštis auksine rudens spalva. 
Keleiviai smalsiai žvilgčioja pro 
langus ir laukia sostinės, Wa- 
shingtono, kur susipina visi 
rašto reikalų nervai, kur pa
minkluose ir didžių pastatų sie
nose įrėžti praeities pėdsakai, 
kur pagerbti garsieji preziden
tai, valstybės vyrai, mokslinin
kai, kritę kariai, žinomi ar pri
miršti didvyriai.

— Washington, D. C., Union 
Station, — rimtu balsu kelei
viams primena traukinio kon
duktorius ir atidaro duris.

Sostinė! Washingtonas! Tai 
pati Amerikos širdis, Respubli
kos laisvės ir demokratiškų 
troškimų ženklas!

Portugalų ministeris Abbe 
Carrea, 1816 m. atvykęs j Wa- 
shingtoną, skundės;: ‘Tai dide
lių atstumų miestas!” Kiek vė
liau j sostinę užklydęs dailinin
kas - skulptorius Greenough, 
norėdamas trumpu laiku ją ap
lankyti ir pažiūrėti, verkšleno 
pavargęs: ‘Washingtonas taip 
išsiplėtęs, kad pėsčiam tikras 
vargas ir kančia jj pamaty
ti”...

Bet gi dabar? Pulkai taksi, 
švilpuko komanduojami, grie
bia keleivius ir išskirsto juos 
po visus sostinės pakraščius. Ir 
tikrai! Washingtone tuojau 
krinta į akis, kad mieste labai 
daug taksi, juodukų, karių ir 
valdininkų. Taksi remia ir stip
rina pėsčiuosius keleivius, ma
žieji juodukai zirzdami siūlosi 
jiems batus nušveisti, kariai 
margomis uniformomis vaikšti
nėja, užkandžiauja kavinėse, 
baruose, atrodo, visai nelinkę 
galvoti apie jokius karus ar 
frontą, o būriai valdininkų ne
šiojasi rankose portfelius, kur 
sudėti ‘labai svarbūs ir kraš
to likimą nulemianti dokumen
tai”....

Lietuvis, iš Chicagos persikė
lęs gyventi Washingtonan, per
nai man rašė: “Washingtonas 
— europėjiško- vaizdo miestas! 
Parkai, aikštės, skverai, erd
vios gatvės, obeliskai, kolonos 
šaunūs pastatai... Čia nosį jau 
“trina” europėjiškas oras”... 
Teisybė, tai pastebėsi vaikščio
damas apie sostinės širdį, Ka
pitelių, bet toliau į pakraščius, 
kur. daugiausia susispietę juo
dukų šeimos, vėl prisimena 
“švarioji” Chicaga.

Demokratiškos mintys prie 
Kapitelio

Ant gražaus kalnelio palipė- 
jęs žvalgosi į šalis Washingto-

* JONAS PETKfcNAS, Hashington, D. C.

Pre*. Waahh)gtehas padėjo kertinį akmenį. — Gubernato
rius ir Generolas šluotų dvikovoje. — Washingtone šunybių pri
daryta, bet kas ir kaip jas iššluos?

no Kapiteliu Respublikos šir
dis ir demokratiškų troškimų 
ženklas. Naktį šį namą nužeria 
stipri elektros šviesa, kreipia 
į save gyventojų akis, kelia šir
dis dirbti ir aukotis. Jis, -tary
tum, primena Romos širdį — 
šv. Petro Baziliką Vatikane, 
didžių iškilmių metu taipgi gra
žiai apšviestą ir iliuminuotą.

Kapitelis pastatytas iš balto
jo akmens, o jo šoniniai spar
nai paremti dailiomis marmuro 
kolonomis. Kertinį akmenį jam 
padėjo prez. Washingtonas 
1793 m. rugsėjo 18 d., o už
baigtas statyti 1827 m. Kapi
telio sparnai—abu šoniniai pa
statai pradėti 1857 m.

Šituose rūmuose — Kapite
lyje — kunkuliuoja Jungtinių 
Amerikos Valstybių politinis 
gyvenimas. Čia prezidentas sa
ko politines kalbas, čia krašto 
atstovai, senatoriai, demokratų 
ir respublikonų partijų vadai 
pešasi ir kovoja dėl geresnio ir 
tobulesnio šalies sutvarkymo, 
grumiasi ir ieško būdų, kaip 
demokratiškai, konstitucija ir 
senų tradicijų dvasia paremtais 
įstatymais, išsaugoti ir page
rinti tai, ką statė patys pirmie
ji Respublikos kūrėjai, garsieji 
prezidentai, pasiaukoję valsty
bės vyrai.
Sostinės Rūmų salės ;r sienos 

išpuoštos statulomis, istoriniais 
paveikslais, rodančiais, kaip A- 
merikos gyvenimas kūrėsi, pa-

ALB. BARANAUSKAS

LYGU - NELYGU?

3.

— Saldainiai dėžėje ant pa
ties dugno. Nusipirk krautu
vėj.

Tačiau į krautuves buvo per- 
vėlu. Ji apsidairė, nežinodama, 
kaip nusikratyti vaiko, ir pa
matė zakristijoną pašventory 
su staleliu. Du piemenukai, tik 
ką parginę kaimenę ir norėda
mi nors kiek paragauti atlai- 
do, dar mėgino pas jį laimę. Ji 
priėjo prie zakristijono.

— Parduok man tų saldainių 
už dešimt centų.

Zakristijonas neramiai žvilg
terėjo ir atšovė:

— Čia tau ne krautuvė, aš 
neparduodu. Dėk ant stalo pen
kis centus ir mėgink laimę.

— Man nereik tavo laimės, 
duok, kiek priklauso už dešimt 
centų.

— Sakiau, kad nepardavinė- 
ju!

Jis ėmė šaipytis ir buvo kie
tas ,kaip titnagas.

— Teta, duok penkis centus, 
aš pamėginsiu už tave laimę.

Ji išvyniojo varioką ir padė
jo ant stalo. Zakristijonas įme
tė keletą saldainių į dėžutę, už
dengė dangteliu ir paklausė:

— Lygu ar nelygu?
Elgečiukas susikišo pirštus į 

bumą ir .bijodamas pralošti sa
vo uždarbį, tarė varpininkei:

— Sakyk, teta — lygu ar 
nelygu?

— Nelygu, — atsakė Graži
na.

Zakristijonas suskaitė sal
dainius, — buvo septyni.

— Imk.
Vaikas juos įsidėjo į kišenę 

ir tarė:
y Teta, sakei — už dešimt 

centų!
— Ar neužtenka, besoti?
— Sakei, dešimt centų!
Matydama ašaras jo akyse, 

varpininkė vėl padėjo penkis 
centus.

— Lygu, nelygu?
— Ne, — tarė ji.
Buvo devyni saldainiai. Vai

kas paėmė ir šiuos, tačiau ne
norėjo atsitraukt.

— Teta, dabar sau.
Šlubasis elgeta, ieškodamas 

sūnaus, taip pat atsidūrė prie 
staliuko.

— Jurguti, bėk pas mamą— 
duos valgyt! Na, kaip išėjo?

— Dusyk nelygu!— sušuko 
vaikas prieš pasišalindamas.

Elgeta tyliai švilpterėjo.
— Dabar turi būt lygu. Na!
Varpininkė, išsišiepusi nuo 

ausies iki ausies, vėl padėjo 
penkis centus.

— Lygu, — tarė ji.
Buvo šeši saldainiai.
— Kam tiek maža įdėjai — 

tik šeši!
— Dėk visa sauja!—sušuko 

Elgeta. — Matai, kad jomar- 
kas pasibaigė.

— šį kartą įdėsiu daugiau. 
Dėk pinigus!
Atėjo dar vienas elgeta, vien

rankis, pirmojo draugas, šlubis 
tarė:

— Dabar turi iš antrosyk 
eit lygu.

— O kiek ėjo prieš šitą?
— Dusyk nelygu.
— Durniau, dabar nėr iš ant

rosyk. Nelygu.

šunybių
* > «I <* l i »

Washingtone, dailusis Kapį- 
to, ar tu ilgai galėsi džiaugtis 
laisve ir turtingu gyvenimu, 
jeigu nenorėsi t.krai ir teisin-

O kas jas iššluos?! J Wa- 
šhingtorą atvykus grn. Eisen- 
'houeriui, priešrinkiminis res-. 
j>ubl!konų parti os komitetas į- 
teikė jam šluotą, tai yra žer.k’ą 
ir priminimą, kad respub'iko-

žangėjo ir tvarkėsi nuo to me
to, kai 1492 m. spalių 12 d. 
Kristupas Kolumbas su negau
sia laivo įgula išsikėlė San Sal
vadore ir, pabučiavęs naujai 
surastąją žemę, ištarė: “Čia 
Naujojo Pasaulio žemė. Ji ga
lės priglausti, maitinti ir glo
boti daugelio kraštų vaikus”...

Būriai lankytojų kasdieną 
vaikštinėja po sostinės rūmus 
— Kapitolių. Juos vedžioja ir 
aiškina mandagūs ir prityrę va
dovai.

Išėjęs iš Rūmų, dar kartą aj>- 
žvelgęs šitą turtingą ir puošnią 
Amerikos “Baltą’ą Gulbę”, ku
ri naktį nardosi šviesos bango
se, paėjėjau keletą žingsnių į 
parko glūdumą... Širdyje, tary
tum, atsivėrė didžios ir gilios 
sopės, kalbančios tyliai:

“O kas tu esi prieš šiuos pra
bangius marmuro rūmus! Tu 
pažemintas, pritrėkštas, vergo
vės kirminas! Maskvoje tūno 
gal dar puošnesni ir dailesni rū
mai, išplėšę tau tėvynę, laisvę, 
žmoniškumą! Sostinės gražios 
iš tolo pažiūrėti, ekskursan
tams smalsiai pasivaikštinėti, 
bet jos daugeliui atima ne tik 
duonos trupinį, ramų ir nau
dingą darbą, išskiria iš saviš
kių tarpo, bet jos begėdiškai 
tave apiplėšia, atimą LAISVĘ 
ir taip leisgyvį palieka gražių 
ir nuobodžių konferencijų kal
boms, užuojautoms, paža
dams....

Brooke Clnston, Kanados apsaugos ministeris, lydimas pulk, lei- 
tm. K. R. Sturman, apžiūri garbės dalini kariuomenės oro transporto 
stotyje, WasWnctone.

gai išgirsti pavergtųjų šauks
mo, re Jcalaujančio tokios pat 
laisvės ir žmoniškumo?...”

Prezidento rinkimai ir šluotą 
dvikovė*

— Stevensonas geras vyras, 
jis tikrai laimės rinkimus. — 
garsiai aiškina man kirpėjas, 
vikriai sukdamasis su žirklė
mis aplink: ausis.

Kirpėjas, matyt .senas demo
kratas. palaiko demokratų 
partijos prezidentinį kandidatą 
gubem. Stevensoną, o gal tik 
bando mane išprovokuoti.

— Atsiprašau, Sir, juk dau
gelis pasisako ir už gen. Duight 
Eisenhouer. Laikraščiai kasdie
ną šaukia, kokios minios žmo
nių klausosi jo kalbų priešrin
kiminėje kampanijoje, —Lan
džiau kirpėjui priešintis ir tarsi 
vaizdavau respublikbnų šalinin
ką.

Washingtono laikraščiai, ra
dijas, televizijos, kinų teatrų 
apžvalgos mirguliuoja priešrin
kimine akcija — Guliem. Ste- 
vensono ir Gen. Eisenhowerio 
“šluotų dvikove”. Spauda tvir
tina, jog abu prezidentiniai 
kandidatai pripažįsta, kad 
1948-1952 m. laikotarpy “Wa- 
shingtone pridaryta daug šuny
bių, tik nė vienas atvirai ir 
drąsiai nepasako, kas ir kaip 
jas iššluos”... Vadinasi, priter
šta gerokai, bet išvalyti ne toks 
jau lengvas ir mak>nus darbas! 

Rugsėjo 19 dienos “U. S. 
News and World Reports” pla
čiu straipsniu pavaizduoja per 
pastaruosius metus Washingto- 
ne padarytas “politines šuny
bes” Jis paeiliui jų priskaičiuo
ja 12 ir tarytum, kreipia skai
tytojų akis per rinkimus, lap
kričio 4 d., paieškoti būdų ir 
priemonių, kurios toms šuny
bėms kelią užkirstų ir bandytų, 
kas galima, atitaisyti. Kinijos 
praradimas ir jos atidavimas 
į komunistų nagus, Korėjos ka
ras ir nesėkmingas jo vedimas, 
gen. MacArthur atleidimas iš 
Tolimųjų Rytų vyr. vado pa
reigų. pokarinis JAV nusigink
lavimas ir nepasiruošimas nau
joms komunistų atakoms, at
sarginių karių šaukimas ir pra
stas naujokų apmokymas, pa
taikavimas komunistams ir jų 
simpatikų įsileidimas į valdžios 
eiles, taksos, išeikvojimai, val
dininkų nesąžiningumas ir tt. 
Vadinasi, reikalinga geros 
šluotos, kuri Washingtone pa
darytas “politines šunybes” iš
šluotų iš sostinės rūmų ir įstai
gų.

nai be pasigailėjimo nušluotų 
demokratų partiją iš valdžios 
vietų ir kartu iššluotų jų pada
rytas “12 politinių šunybių”.

Bet gi dabar vyksti pats 
“šluotų dvikovės” įkarštis ir 
spauda tik atsargiai primena, 
kad “gen. Dwight Eisenh »v r 
yra populiaresnis, daugiau kam 
žinomas ir pažįstamas, kaip se
nas karys, rimtas amerikietis, 
o gubern. Stevensonas mažiau 
žnomas. mažiau girdėtas, tat 
jam tenka dar save “pagarsin
ti” ir atremti priekaištus, da
romus prez. Trumanui ir jo 
partijai — demokratams.”

Lėktuvai, specialūs trauki
niai vežioja po visą Ameriką 
abu prezidentinius kandidatus, 
jų štabus, aliarmuoja gyvento
jus, medžioja balsus ir simpati
jas .tik sunku pranašauti, ku
ris iš jų užkariaus Baltuosius 
Rūmus.

Kino teatruose Washingtono 
publika, pamačiusi ekrane gu
bem. Stevenson, mėgina ploti 
ir. aišku, tikisi, kad jis atsisės 
prezidento krėsle. Tai, žinoma, 
daugiausia valdininkai, jų šei
mų nariai, kurie laikosi valdan
čios partijos skverno ir nenori 
nuo jo atsimesti...

O gali laimė pasisukti ir ki
taip, jeigu gen. D. Eisenhovve- 
riui pavyks krašte sukelti di
džią nuotaiką ir entuziazmą — 
“atėjo metas pakeisti valdan
čią partiją ir iššluoti jų pada
rytas šunybes.”

Tokios nuotaikos trykšta ne 
tik iš fontanų, spalvotomis 
šviesomis išgražintų Kapitelio 
aikštėse ir skveruose, bet ir iš 
sostinės gyvenimo, stebėto 
trumpą laiką.

Washingtonas rudenėja, jhio- 
šiasi naujomis aukso spalvo
mis ir nekantriai laukia naujo 
šeimininko...

f miestą persikelti 
neįmanoma

Sovietuose jokio laisvo gy
ventojų judėjimo, kaip kituose 
kraštuose, nėra. Visi yra “pri
tvirtinti” prie savo gyvenamos 
vietos ir prie jiems paskirto 
darbo. Galima prašyti persikė
limui leidimo, jei gali įrodyti, 
kad naujoj vietoj esi reikalin
gas kokiam svarbiam darbui. 
Tačiau tokie leidimai retai te
duodami. Lietuvoje daugelis 
kolc+iozų gyventojų norė’ų kel
tis į miestus, nes ten bent kiek 
lengviau pragyventi. Eet dėl 

tokių gyventojų judėjimo nuo
statų neturi jokių galimybių 
iš kolchozų j mįestus persikel
ti.

—»-------------
—Bus didysis, kaip du tū

zai.
— Tylėk, tylėk! Ponia, sa

kykit nelygu.
Varpininkė suabejojo, tačiau 

galų gale papurtė galvą. Buvo 
trylika. Elgetos suskaitė ir 
vienbalsiai tarė:

— Trylika maino.
Ji padėjo pinigus ir tarė: 

“Lygu.” Buvo aštuoni.
— Paskolink, šlubi, penkis 

centus, — atsiduso vienrankis, 
neatitraukdamas akių nuo sta
lo.

Šlubasis su apmaudu nusis- 
ffiovė.

— Neturiu. Ragana boba 
viską atėmė po mišparų. Klau
sykit, zakristijonas, duokit 
vienąsyk už dūšeles...

— Eik šalin! — pastūmė jį 
suprakaitavęs zakristijonas. — 
Dėk pinigus—sušuko jis Gra
žinai.

Ji lėtai rišo saldainius j ska
relę.

— Kur aš dabar juos dėsiu?
— tarė abejodama. Vienran
kis prišoko prie ausies.

— Nuneši ryt į krautuvę ir 
parduosi; koks pelnas! Gink,— 
matai, kaip jis pyksta, Tau 
gerai sekasi.

Varpininkė žvilgterėjo į apsi
niaukusį zakristijono veidą.

nusišypsojo ir tarė:
— Na, lygu!
Elgetos išsigandę sušuko:
— Palauk, palauk!
— Jau pasakyta, — sausai 

atkirto zakristijonas.
Tuo metu prie jų užklydo ir 

veterinorius, gerdamas iš bute
liuko vaisvandenius. Zakristijo
nas suskaitė saldainius — buvo 
devyni! jis piktai nusikvatojo. 
Veterinorius paklausė, kas lo
šia.

— Boba savo laimę bando,— 
paniekinančiai metė zakristijo
nas.

— Nušlavė tave, Gražina?
— Tai kas? Va, jau kiek iš

lošiau! Na, tik duok šen! Da
bar žiūrėkit, ponas veterino- 
riau.

— Žiūriu, žiūriu! — jis pasi
lenkė ant staliuko, užmiršęs 
baigti savo vaisvandenius.

— Dabar turi būt lygu, — 
tarė šlubis.

— Ne, ne, pirmai iškrito!
— Tylėkit! — tarė veteriųo- 

rius.
— Lygu.
Astuoni. Ji ėmė dar dusyk 

ir išlošė beveik paskutinius sal
dainius.

— Ar matai? Tai tau juoktis 
iš Gražinos.

— Ar iš tos durnos bobos,

Saldainių beliko gera sauja.
— Dešimt centų, ir imk pas

kutinius.
Ji padėjo dešimt centų. "Ne

lygu!” Buvo prietamsis ir jie, 
sukišę nosis, ilgai skaičiavo. 
Dvidešimt du.

— Cha, cha, cha, — nusi
žvengė zakristijonas.

— Dabar sumaišyk ir skelk 
per pusę, nes suskaičiuoti, — 
tarė elgetos.

— Na, duok šen!—šūktelėjo 
Gražina drebančiu balsu.

— Krisi ant veido šįkart!
— Uždaryk savo vargonus!
— Statau pusę lito, kad kri

si!
— Ir aš statau, — atrėžė 

varpininkė.
— Lygu, nelygu?
Elgetos tylėjo, pabūgę einan

čios sumos.
— Lygu!
šeši. Zakristijonas metė ant 

stalo puslitį.
— Eina, — tarė Gražinai į- 

sikarščiavę elgetos.
— Eina! — patvirtino ji.
Zakristijonas sumaišė sal

dainius ir vėl juos atskyrė' po 
dangteliu. Veterinorius sušuko, 
lyg ginčydamasis:

— Dabar nelygu!
Gražina pagalvojusį nedrą

siai tarė:

— Lygu.
Aštuoni. Zakristijonas paė

mė puslitį ir padėjo litą.
— Eina puslitis*
— Eina.
Visi pasilenkė, nes buvo 

tamsu.
— Neužstok, —zakristijonas 

stuktelėjo šlubį į krūtinę, ku
ris tyliai pasitraukė ir ėmė 
žiūrėti jam pro petį.

— Lygu.
Dvylika. Veterinorius nusto

jo žado.
— Ar užkerėta? Iš ketvirto 

sykio! Dar taip niekad nema
čiau.

Zakristijonas nusiminė ir ty
liai tarė:

— Duok atsilošt. Bankas.
— Bankas, atsakė Graži

na. — Nelygu.
Veterinorius užbraukė deg

tuką ir suskaitė.
— Penkiolika.

Banke buvo trys litai.
— Benkas?
— Bankas.
Gražina laimėjo ir šį kartą. 

Zakristijonas išvertė kišenes 
ir ėmė apčiupomis skaičiuoti 
savo kapitalą.

— Penki litai, aštuoniasde
šimt, — išsigando jis.

(Nukelta į 4 psl.)
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6^. PRANCISKl S ASYŽIETIS. Dail. V. K. Jonyne raižinys

JAV lietuvių katalikų dienos

Spalių I dieng 1226 m. už Asyžiaus miesto inažanM' Anseli) 
Karalienės vienuolyne — Porciunkulėje — ant žemės, pabarsty
tos pelenais, atgulė paskutinio poilsio neturtėlis Pranriškus iš 
Asyžiaus, paukšteliu ir saulės mylėtojas bei poetas. Giedodamas, 
kiek begali giedoti mirštąs žmogus, himną Viešpačiui, kad jam 
siuntė sese mirti, saulėleidyje- jis baigė savo dienas.

Spaliu 4 d. kiekvienais metais dideliuose pranc iškonų vienuo
lynuose vakare renkasi vienuoliai su degančiomis žvakėmis prie 
šv. Pranciškaus altoriaus ir gieda apie jo neturtą, nuvtdusį jj 
dangų.

ŠV. PRANCIŠKAI S PAMOKSLAS PAUKŠČIAMS

Bernardas Brazdžionis

— Garbė būk Jėzui Kristui. Raštijos Asyžiaus, 
Battonos ir kitų apylinkių gyventojai linksmi. 
Netūpkit niekad jūs ant švento medžio kryžiaus. 
Kad ir gražiausia jūsų bus giesmė.

Ir ant šakelės Jėzui tinka jūsų ty ras balsas.
Ir tavo srazde, kaip malda, ir tavo, varna, negražus, 
Iš rankų Viešpaties visiems grūdeliai byra skalsūs. 
Kad papenėtų didelius—vis alkanus—ir—sočius vis— 

mažus.
Puikus balandi, šventą Tėvą Inocentą garbink. 
Gi tu, lakštingala, šventam Honorijui giedok, 
O sesė Klara laukia tavo, vytury, maldos...

O mes visi, ereliai, kuosos. Dievui duokim garite,— 
Kas aukštumoj, kas vabalus berinkdami po žemę... 
Ir visi paukščiai Cmbrijos jam tarė: “Amen! Amen!”

Rugsėjo 26-28 d.d. Detriote, 
Mich.. įvyko jau 32-sis Federa
cijos Kongresas, pradėtas rug
sėjo 26 d. 9 v. r. iškilmingomis 
pamaldomis, dalyvaujant Det
roito kardinolo Mooney atsto
vui vysk. A. Zaletskiui, vysk. 
Brizgiui, kongreso dalyviams 
ir gausiam būriui katalikų.

Kongreso posėdžiai vyko 
Statler viešbučio salėse. Pir
masis posėdis (rugsėjo 26 d. 11 
v. r.) pradėtas iškilmingu JV 
ir Lietuvos vėliavų įnešimu, JV 
ir Lietuvos himnais ir Federa
cijos dvasios vado prel. Balkū- 
no įspūdinga malda, šiame po
sėdyje buvo sudarytas 
kongreso prezidiumas (Kviet- 
kas, Malinauskas, Paurazienė,

Kaminskiene, Vaitiekūnas), 
mandatų, finansų bei rezoliuci
jų komisijos ir išklausyti Det
roito miesto mero atstovo II. 
Funk bei vysk. Brizgio sveiki
nimai.

Antrasis Kongreso posėdis 
(rūgs. 26 d. popiet) išklausė 
sveikinimo žodžių Kunigų Vie
nybės, ALB. LOKo r BALFo 
direktorių vardu (prel. Balkū
nas). LRKSA vardu (L. Šimu
tis), M. Krupavičiaus vardu 
(P. Vainauskas), Marijonų vie
nuolijos vardu (kn. Vaškas, 
MIC), pranciškonų vardu (tė
vas provincijolas Gailiušis, 
OFM), jėzuitų Ir studentų atei
tininkų sąjungos vardu (kun. 
Borevičius), ALTo vardu (L. 
Šimutis), BALFo vardu (Ka
sevičienė), Federacijos 22-ojo 
skyriaus vardu (Valaitis) ir 
raštu bei telegramomis iš 
vysk. Padolskio, Marianapolio 
marijonų, seselių kazimieriečių, 
vargdienių seselių, Federacijos 
22-ojo skyriaus.

Šiame posėdyje buvo priimti 
Federacijos dvasios vado, Fe
deracijos valdybos narių, taip 
pat Katalikų Akicjos Fondo 

ataskaitiniai pranešimai.
Federacijos pravestame lie

tuvių mokyklose rašinio “Ko
dėl aš džiaugtuose esąs katali
kas” konkurse dalyvavo per 
5000 mokinių. Konkurso pre
mijoms $700 buvo gauti iš a-

merikiečio pramonininko J. 
Cunec. Religiniais reikalais Fe
deracijos pir-kas palaikė glau
džius ryšius su kard. Strich ir 
dalyvavo NCCM (JV katalikų 
vyrų sąjungos) darbuose. Tau
tinėje srityje Federacija rėmė 
Lietuvos Kultūros Institutą ir 
Amerikos Lietuvių Centrinį 
Archyvą, kuriuos su dideliu pa
siaukojimu globoja prel. Juras. 
Lietuvių mokyklai reikalin
giems vadovėliams ruošti su
daryta speciali komisija. Svar
styti būdai ir priemonės prieiti 
prie angliškai kalbančiojo mū
sų jaunimo, jo lietuviškumui 
stiprinti bei ugdyti. Federacija, 
suprasdama, kad tik organizuo
ta lietuvių bendruomenė bus 
pajėgi spirtis nutautimo srovei, 
aktyviai įsitraukė į bendruome
nės organizacijos sudarymą. 
Jei kitos JV lietuvių srovės ly
giai taip nuoširdžiai remtų 
ALB organizacijos sudarymą, 
kaip jį remia JV lietuviai ka
talikai, tai šiandien ALB orga
nizacija jau būtų sudaryta. Ta
čiau ir esamomis sąlygomis ka
talikai nenuleidžia rankų, šal
pos srityje Federacijas vaid
muo labai reikšmingas. Jei mes 
turim BALFą, tai tik dėka to, 
kad Katalikų Federacija jau 
nuo 1932 m. yra NCWC narys 
ir NCWC parėmė lietuvių pas
tangas, kur reikia, Balfą orga
nizuojant. Federacija aktyviai 
dalyvauja Balfo veikloj ir Ame
rikos lietuvių katalikų duoklė 
šalpai yra labai didelė. Rūpin
damos lietuvių tremtinių įkur
dinimu JV, Federacija prieš 7

metus sudarė specialią Imigra
cijos Komisiją, kuri daug prisi
dėjo pravesti JV kongrese ati
tinkamus įstatymus. Komisija 
•tebeveikia, nes emigracijos rei
kalai nėra pasibaigę. Dalyvau
dama Alte, Federacija atlieka 
didelį uždavinį Lietuvos laisvi
nimo kovoje.
Federacijos ateities veiklos gai

res išdėsto prof. B. Vitkus.
Savo pranešime, pažymėjęs, 

kad lietuvių tautą ištikusio ne
gando akivaizdoje Amerikos 
lietuviai turi ypatingai susirū
pinti, jis įtaigojo, kad reikia 
pritraukti į Federacijos veikėjų 
eiles naujų žmonių, pirmoj ei
lėj iš jaunimo, iš vyčių tarpo. 
Reikia Federacijos veiklą stip
rinti parapijose. Kiekvienoj lie
tuvių parapijoj turi būti veikios 
branduolys (keli asmens). Rei
kia nugalėti kaikurių lietuvių 
klebonų nepalankumas Federa
cijai, kuri dirba katalikybei ir 
lietuvybei. Lietuvių parapijos 
pareiga remti Federacijos veik
lą. Turime sudaryti pajėgų ka
talikų akcijai remti fondą. Jei 
tik po $1 duos kiekvienas lie
tuvis katalikas, jau susidarys 
gera suma. Turime 700 lietuvių 
kunigų ir apie 1000 seselių vie
nuolių, bet Fe deracijos veiklo
je tedalyvauja maža dalis. Turi 
ateiti visi.

Labai gyvose diskusijose 
(Pieža, kn. Juška, kn. Vaškas, 
Bajerčius, vysk. Brizgys, prel. 
Balkūnas, prof. Malinauskas, 
kn. Raila, J. Valaitis, kn. Bag
donavičius) dar labiau buvo < 
paryškintas reikalas įtraukti <

BALTIMORE, M D.

NELYGU

Federacijos 
Apskrities, 

skautų,

naujų veikėjų, pabrėžtas atei
tininkų vaidmuo, nusiskųsta 
kaikurių lietuvių klebonų abuo
jumu Federacijos uždaviniams.

Trečiasis Kongreso posėdis 
rūgs. 27 d. priešpiet) išklausė 
sveikinimų raštu ir telegramo
mis iš Detroito Lietuvos Duk
terų Draugijos,

Nauj. Anglijos
Detroito lietuvių 
Notre Dame universiteto spor
to direktoriaus Kriaučiūno, 
Waterburio lietuvių ber.-rės 
pirm. dr. Vileišio, šiame posė
dyje išklausy.as įdomus

kun. Ciniko, MIC, referatas 
jaunimo reikalais.

Referentas, pažymėjęs, kad 
lig šiol permaža buvo rūpina
masi jaunimu, iškėlė mintį, kad 
lietuvių parapijos rengtų spor
to aikštes, šokių sales, organi
zuotų jaunimo pobūvius, lavi
nimosi ratelius. Reikia duoti 
jaunimui patrauklių progų pa
sireikšti. Reik pasirūpint jauni
mui stipendijų. Mes turim prie
monių jaunimui patraukti, tik 
lig šiol jos nebuvo panaudotos. 
Vyčiai apimą tik nedidelę dalį 
jaunimo, nes vyčiai taip pat 
nevartoja patrauklių priemo
nių: sporto, įvairių konkursų, 
stipendijų ir kt. Lietuviškumui 
palaikyti bei ugdyti reiktų į- 
steigti kokį atžymėjimo ženk
lą. Tas veiktų jaunimą.

Referato iškeltomis minti
mis pasisakė ir jas paryškino 
Zaranka, Barzdų kas, Pieža, 
Kasevičienė, kn. Borevičius, S. 
J., vysk. Brizgys, Viliušis, Vai
nauskas, prel. Balkūnas, prof. 
Darnusis, prof. Vitkus, Šimutis, 
Grybas. Pabrėžtas reikalas tu
rėti Federacijos centre specialų 
žmogų jaunimo reikalams. Iš
kelta glaudaus bendradarbiavi
mo reikalas tarp senosios atei
viuos jaunimo ir ateitininkų bei 
skautų.

Šiame posėdyje buvo ir Fe
deracijos Iždo Globėjų prane
šimas, pagal kurį Federacija 
nuo 31jo kongreso iki 32-jo,

per 2 metus turėjo $6,888,88 
pajamų ir $5.172,93 išlaidų. 
Federacijos ižde yra $1,715,- 
95. Atsiskaitymas vedamas 
tvarkingai.

Po trečiojo posėdžio buvo 
Kongreso dalyviams

iškilmingi pietūs, 
kuriuose dalyvavo ir Kongresą 
pasveikino Michigano valstybės 
gubernatoriaus vardu jo atsto
vas U. S. distriet attorney Ph. 
A. Hart. Pietų metu vysk. Briz
gys per Amerikos Balsą tarė 
žodį į pavergtosios Lietuvos 
katalikus, ALTo pirm. L. ši
mutis į visus lietuvius.

•Ketvirtasis Kongreso posėdis 
(rūgs. 27 d. popiet) išklausė 
sveiknimų žodžiu Federacijos 
Chicagos apskrities vardu (Ka
minskienė), Chicagos vyčių 
senjorų vardu (Samienė), Mo
terų Sąjungos Chicagos apskri
ties vardu (Kaminskienė), Pa
tariamosios Lietuvių Grupės 
vardu (Vaitiekūnas), Ateiti
ninkų Federacijos vardu (prof. 
A. Darnusis) ir raštu 
bei telegramomis 
iš konsulo Daužvardžio, Vliko 
vardu iš dr. Karvelio, iš Det
roito Moterų Sąjungos, iš 109 
LRKSA kuopos ,iš Grand Ra- 
pids kunigų tremtinių, iš vys
kupo Rancano ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Windsoro 
Apylinkės. Alto pirm, pranešė 
Kongresui apie Alto darbus 
Lietuvos laisvinimui.

Į naują Federacijos Centro 
Valdybą Kongresas išrinko kn. 
Albavičių, prel. Balkūną, prof. 
A. Damušį, prel. Jurą, kn. dr. 
Jušką, D. Kaminskienę, S. Pie- 
žą, L. šimutį, ir prof. V. Vit
kų.

Pagal mandatų komisijos 
pranešimą Kongrese dalyvavo 
65 atstovai. Be atstovų Kong
rese dalyvavo gausus būrys 
svečių.

Pažymėtini šie
Kongreso nutarimai:

(1) Federacijos veiklai stip
rinti Kongresas įpareigojo 
Centro Valdybą daryti žygių, 
kad visose lietuvių parapijose 
būtų įsteigti Federacijos sky- 

(nukelta į 5 pusi.)

(atkelta Lš 3 psl.)
— Atiduosi ryt, — apgailes

taudama tarė varpininkė. 
Duok tuos saldainius, kur liko.

Zakristijonas trenkė kumš
timi į stalą.

— Statau į banką triušius!
Varpininkė pasileido juokais.
— Duok .juos .šen. tuos bjau

rybes! Padėk ant stalo tvartu
ko raktus. Ryt. pone veteri- 
noriau, prašau j skerst avė !

— Lygu, nelygu0
— Lygu!
Zakristijonas buvo tyriomis 

įmetęs visus likusius saldainius 
— dvidešimt du. .Jis nusišluos
tė ašarą.

— Už ginįinėles čysčiuj ken
čiančias,varpininke! — atk -o 
rankas abu elgetos. — Pata
rėm, padėjom. už tai gera lai
mė.

— Zinai, aš tik sykį šitai}, 
mačiau, — paėmė zakristijoną 
už peties susijaudinęs veterino- 
rius. — Sykį Gruzdžiuos susė
dom proferanso....

Tačiau zakristijonas neklau
sė. Paėmęs staliuką, jis nekan
triai pastūmė elegetas ir din
go. kaip vėjo nupūstas lapas, 

k Buvo jau naktis, ir tekėjo bal
intas ruden.škas mėnulis. nuo

Kurio šešėliai pasidaro juodi.

kaip rašalas. Miestelis jau mie
gojo.

Pirmadienio rytą po mišių 
klebonas šventoriuje sustabdė 
Graž na.

— Kaip ten vakar buvo su 
tais varpais? Ar nenujauti, kas 
galėjo padaryti.'

— Vaikai kieno nors. —išsi
sukinėdama atsakė ji. Klebonas 
nustebo. ,

— Bažnyčia gi buvo užrakin
ta!

— Kab'nome šeštadienį vai
nikus. galėjo kas įeiti...

- Bet juk skambinai vaka
re! Ar tau neatrodo, kad ker
šydamas...

Zakristijonas? O ne, tė
veli, — mos dabar taip gražiai 
sugyvenam...

Klebonas sustojo, kaip į že
mę įkastas.

— Na, nors kartą ateisite 
protą, — tarė jis galų gale at
sipeikėjęs.

O varpininkė skubėjo namo, 
murmėdama:

— Vaje, negaliu nė apsidirbt: 
čia tvarkyk bažnyčią, o dar tie 

* zuikiai lupti
Tačiau akys švietė pasitenki

nimu ir ji pakartotinai nurijo 
seilę.

Į galutinį laimėjimą

Praeitą savaitę rašiau, 
meno mėgėjų varžybose (kon- 
teste), rodomose per WAAM 
televizijos stotį, dalyvavo ir lie
tuvių šokėjų grupė. Šį sekma
dienį (rugsėjo 28 d.) paskelb
ta. kad teisėjų komisija pripa
žino lietuviams pirmą vietą iš 
visų daylvavusiųjų ano sekma
dienio transliacijoje.

Varžybos dar nebaigtos. Jos 
truks kelius sekmadienius. 
Laimėjusieji pirmas vietas dar 
kartą turės pasirodyti. Tada 
bus galutinai parinkti laimėto
jai.

Sveikindami lietuvių grupę 
ir jos vadovus, linkime ir galu
tinį laimėjimą pasiekti.

kad

Parapijos vakarienė

Šį sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
šv. Alfonso parapija suruošė 
rudens vakarienę. Jos pelnas 
skiriamas parapijos mokyklai. 
Rengėjai svečius ko gražiau
siai priėmė, skaniai pavaišino ir 
geru orkestru palinksmino.. 
Buvo graži proga visiems dide
liam būryje susieiti, smagiai 
vakarą praleisti ir tuo būdu 
savo mokyklą paremti.

savo mielojo sūnelio net paly
dėti į bažnyčią ir kapus.

A. a. Stanislovos Bogužas 
buvo baigęs meno mokyklą ir 
atsitarnavęs kariuomenėje. Ne
sitenkindamas įgytu mokslu, 
laisvu nuo darbo laiku jis dar 
lankė universitetą. Dar reikia 
pasakyti ir tai, kad velionis, 
būdamas vaikas, aštuonerius 
metus lankė šv. Alfonso para
pijos mokyklą, nors tėvai gy
veno už miesto ribų, net 15 my
lių atstu. Tai puikiai parodo vi
sos Bogužų šeimos didelę išti
kimybę savo tikėjimui ir tau
tybei. Vadinasi, kas brangina 
katalikišką ir lietuv. mokyk
lą. tam ji niekuomet netoli ir 
nesunku pasiekti.

Iškilmingos pamaldos už ve- 
lionies vėlę buvo atlaikytos šv. 
Alfonso bažnyčioje, dalyvau
jant penkiems kunigams. Iš 
namų išlydėjo ir iš bažnyčios į 
kapus palydėjo kun. prel. L. 
Mendelis su kun. P. Patlaba ir 
kun. P. Dambrauskas. Laidotu
vėse dalyvavo gausus būrys 
giminių bei pažįstamų ir uni
formuoti kariai, nabašninko 
draugai.

Be to, šią savaitę Baltimorė- 
je mirė dar Mar. Marčlliūnienė 
ir Jurgis Raugalas.

Ateitininkų metinė šventė

Rugsėjo 28 d. visos Ateiti
ninkų Organizacijos Baliimore 
(moksleivių, studentų ir sen
draugių) valdyba tarėsi savo 
metinės šventės reikalu. Nutar
ta, kad šventės programą suda
rys bažnytinė ir nebažnytinė 
dalis. Bažnyčioje turės būti pa
maldos, bendra visų narių šv. 
komunija, naujos vėliavos pa
šventinimas ir bendri pusry
čiai, kurie Lietuvoje buvo įpra
sta agape vadinti. Po pietų nu
matytas iškilmingas posėdis, 
naujų narių įžodis, meno prog
rama ir pasilinksminimas.

šventės diena tuo tarpu dar 
negalėjo galutinai būti nusta
tyta.

šeštadienio mokyklos 
reikalai

Rugsėjo 28 d. buvo susirinkę 
posėdžio šeštadienio lietuviško
sios mokyklos rėmėjai. Dalyva
vo Liet. T. Bendruomenės, 
skautų, ateitininkų atstovai ir 
keli mokytojai. Nutarta su
ruošti 14 lapkričio vakarą su 
programa mokyklai paremti. 
Pamokos turi prasidėti, jei ne
atsitiks kokių kliūčių, ateinan
tį (4 spalio) šeštadienį. J. M.

Liūdnos laidotuvės

niekuomet ne
jos

Laidotuvės 
linksmos. Tačiau šį kartą 
buvo tiesiog skausmingos: į 
amžinojo poilsio vietą palydėjo
me jauną vyrą. Stanislovą Bo- 
gužą, vos 24 metų amžiaus su
laukusį. Buvo baisus smūgis tė
vams netekti savo vienintelio 
sūnaus. Ypač skaudžiai kentė
jo nabašninko motina, kuri nuo 
seno būdama ligota, negalėjo

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. FOrest 8212

S. Ankudas (Ankudavičius) M. D.
GYDYTOJAS Ir CHfBVRGAfl

•UI W. Lemtard Street, Baltfrnore tS, Maryte*

* ■ ' I ■ ) j:
Priėmimo valandos: 10—12 ir 7—9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais 

ir Šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimų.
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LAUNDRY

22 Porter St
Salėm, Mass Tel. 967

Tel. 0981

LAFAYETTE

THE BOWLING
GREENS

17 CENTRAI. ST.
Tel. 3-9502

109 GRAFTON ST.
Tel. 3-9947

HORCESTER, MASS.

HAROLD G. 
CHILDS

Pirkimas-pardavimas 
draudimas

♦
10 PEABODY SQ.,

PEABODY, MASS.

Ties Pickering’s

m
20 WALLIS ST.

PEABODY, MASS.
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Paul H. Moore, 
Ine.

SKARDOS DARBAI
IR ŠILDYMAS

Raštinė ir pavyzdžiai:
12 HIGH STREET, 

Tel. 75R e

Dirbtuvė:
MAPLE ST.

Tel. 75W

DANVERS, MASS.
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ROTARY 
MACHINE CO.

*

BATU PAMUŠALO 
DĖJIMO IR SIUVIMO 

MAŠINOS

*

184 MARKET ST. 
LYNN, MASS.
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Lietuvis misionierius tarp jndeny

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS
11.

Ar teorija nesuderinama su 
praktika

Viskas būtų ėję sklandžiai, 
jei nebūtų naujų darbų. Kai 
reikėjo talkos, prasidėjo ilgos 
derybos ir tąsymasis. Niekada 
jie nesilaikė tvarkos. Jei nupir
kau jiems vaisvandenių, bu
vau irgi apviltas. Jie greit iš
gerdavo ir butelius aplink iš
mėtydavo. Man juos reikėdavo 
surinkti. Kai buvo per fiestą 
dalinamas pyragas, jie pridarė 
visokių suktybių. Vėliau ra
dau supelėjusio ir niekais pa
versto turto. Paskolintus stalus 
ir įrankius niekada laiku ne
grąžindavo. Pradėjo manim ne
pasitikėti skolintojai. Reikėjo 
daug laiko ir kantrybės, kol 
juos išmokiau gerbti svetimą 
turtą.

Daugelis mano parapijiečių 
natskirdavo dienos nuo nak
ties. Užsimanė koks meksikie
tis pasišnekėti su Padre, tai 
ramiausiai vidurnaktį paskam
bindavo kunigui. Jo manymu— 
kunigas dieną ir naktį turi būti 
pasiruošęs priimti ir išklausy
ti, kas slegia jojo parapijietį. 
Teorijoje tai gražu, bet prak
tikoje susidaro daug keblumų, 
Nebeįmanomas joks darbas.

Būtų tik- pusė bėdos, jei tie 
reikalai būtų trumpi, bet kur 
tau! Kai stiklelį išgėręs, liežu
vis pasidaro toks miklus, o šir
dis atvira, tada pasidaro kalbos 
labai svarbios ir begalinės. Ir 
liejasi šimtą kartų girdėtos is
torijos ir Padre varginamas il
gom valandom. Išeinant būti
nai paprašys priedo — dolerio 
ar pusės, juk būtinai reikia su
stoti prie baro ir nusiraminti.

Niekas jų neųųise, kad Pad
re išvargintas dienos darbų ir 
nori naktį pailsėti. Jis mieliau 
priimtų svetį išaušus. Taip 
ir atsikėlė Padre dažnai išvar
gintas, mėlynais paakiais, dar
bui netinkamas. Jei nebūčiau

sutvarkęs tų papročių, tai tik
rai seniai būčiau palūžęs.

Arba — vėl. Viena indėnė su 
savo vyru ar draugu, grįžda
mi iš pasilinksminimo, pametė 
durų raktelį. Kas gali atpsėti, 
kur jis pametė? Gi Padre! Jis 
viską žino. Jis parapijiečių pa
slapčių žinovas. Tad ir skuba 
pas jį ir skambina. Prašo vis
raktį parūpinti. O tuo tarpu 
jie raktą laiko antroje ranko

jo. Kartu įtariau, kad bus kiek 
perdaug įsigėręs. Vykau kartu 
ir radau visus besivaišinančius 
ir kūdikį konvulsijų tampomą. 
— bepročiai iį nugirdė alkoho-. 
Eu. Liepiau duoti ricinos, ir vi
si velniai iš “apsėstojo” bema
tant išlakstė.

Dažnai indėnams vaidenas.” 
Jslenka tamsoje linksmieji bro 
liai ir prašo ateiti išrūkyti juos 
šventais dūmais, nes indėniš-

Katimo. Dievo Motinos atovyla prie naujai pastatytos batnylios.

je. Užsisvajoję apie dangiškus 
migdolus, nelieatskvrė realybės 
nuo fantazijos. Ir nustėro l>a 
stebuklu, kad Padre akivaizdo
je raktas atsirado jų rankose. 
Tada ramiausiai eina namo.

Išvejamas velnias

Vienas indėnas, labai retas 
bažnyčios lankytojas, kartą at
ūžė gražiu automobiliu—Kreis- 
leriu — vidurnaktį. Jis basas, 
tartum iš lovos iškritęs, visas 
susijaudinęs, vos gali žodį iš
tarti. Pagalvojau, tikrai jo na
mas dega, o gal žemė sudrebe-

kos pypkės nieko negelbstin- 
čios.

Kartą man kalbėjo vienas, 
kad “čyfo” namuose “some- 
thing u rong”. Tai galį paliudy
ti net tokios matronos, kaip 
Mrs. Gabriel arba net garsioji 
vado žmona. Nuėjęs radau se
nį ramiai galvojantį apie bai
dykles. Dėl visa ko palaiminau. 
Žiūriu, — ‘linksmieji broliai” 
suklupę meldžiasi, net kojas 
man bučiuoja ir atsistodami 
prašo su jais pabūti ir pasivai
šinti. Atsisakiau. Išeidamas ir 
jiems patariau greit atsiliepti į 
mano prašymą ir ateiti talkon.

JAV LIET. KAT. DIENOS
(Ateklta iš 4 pusi.)

ar atstovai lankytų sky- 
ir vietoj tikrintų veiklą, 

būtų išplėstas akcijos fon-

spe- 
žmo-

visus

riai, kad Centro Valdybos na
riai 
rius 
kad 
das;

(2) Jaunimui organizuoti 
Kongresas prašo lietuvių para
pijas steigti jaunimo ramoves, 
ir imtis kitų patrauklių prie
monių jaunimui suburti ir jo 
lietuvybei palaikyti bei ugdyti, 
Federacijos centre turėti 
cialų jaunimo reikalams 
gu;

(3) Kongresas ragina
lietuvius katalikus aktyviai da
lyvauti Lietuvos laisvinimo ko
voje;

(4) Kongresas teigiamai ver
tina jau atliktus Am. Lietuvių 
Bendruomenės organizacijos 
sudarymo darbus ir prašo LO- 
Ką organizacijos darbą paspar
tinti;

(5) BALFo reikalu Kongre
sas ragina Amerikos lietuvius 
katalikus savo darbu ir auko
mis remti BALFo veiklą;

(6) Spaudos reikalu Kong
resas, dėkodamas pranciško- 
noms. marijonams, jėzuitams, 
prel. Jurui ir kitoms organiza
cijoms bei asmenims už atsidė
jimą spaudos reikalams, kvie
čia organizuoti spaudos plati
nimo agentūrų tinklą, ragina 
katalikų visuomenę prenume
ruoti “Aidus" bei “Eglutę”, 
kviečia palaikyti Liet. Knygos 
Klubą;

(7) Kongresas kviečia Fede
racijos Centro Valdybą ir sky
rius organizuoti katalikų radi
jo valandas:

(8) Kongresas skatina JAV

lietuvius dar labiau remti At
eitininkų Federacijos veiklą;

(9) Kongresas ragina visus 
JAV lietuvius katalikus gilin
tis į popiežių enciklikas ir jų 
nurodymus vykdyti.

Kongresas nutarė pasveikin
ti JAV Prezidentą, šv. Tėvą, 
Detroito kardinolą arkivysk. 
Mooney. Detroito merą, Michi- 
gano gubernatorių, Vliką, Lo
bą, arkivysk. Skvirecką, Altą, 
vysk. Padolskį, prel. Krupavi
čių, be to nutarė padėkoti A- 
merikos vyriausybei už Ameri
kos Balso lietuvių sekcijos į- 
steigimą.

Kongreso posėdžiams pasi
baigus. rūgs. 27 d. vakare Ko
lumbo Vyčių salėje 
įvyko kongresinis koncertas, 
kuriame I. Motiekaitienė, a- 
kompanuo.įama Kučiūno ir vy
rų kvartetas, akomponuojamas 
B. Budriūno, sudainavo eilę 
tautinių ir kitų dainų. Po kon
certo buvo linksmai pasišokta.

Pati iškilmingoji 
Kongreso dalis

įvyko rūgs. 28 d. šv. Antano 
bažnyčioje 11 vai. buvo vysk. 
Brizgio pontifikalinės mišios. 
Gražų pamokslą pasakė prel. 
Juras. Po pamaldų įvyko bend
ri Kongreso dalyviams pietūs 
ir 3 v.v. Kongreso posėdžių sa
lėje akademija vysk. Valan
čiui paminėti. Dr. Kučas vaiz
džiai nupiešė vysk. Valančiaus 
veiklai reikštis susidariusią 
Lietuvoje- padėtį, primindamas 
Lietuvos galybės ir klestėjimo 
laikus ir Lietuvą užgriuvusią 
nelaimę Valančiaus laikais. J 
Akademiją atsilankė Michlga-

no senatorius Balir Moody ir 
Oklahoma senatorius Monro- 
ney. Savo žodyje šen. Moody 
pabrėžė, kad sovietų paverg
tuosius kraštus gali išlaisvintj 
Amerikos karinė, politinė bei 
ūkinė eiga, bet kad tų kraštų 
išlaisvinimo kelias — nėra ka
ro kelias. Kreipdamasis į pa
vergtąją Lietuvą (jo kalba 
buvo rekorduojama Amerikos 
Balso) šen. Moody drąsino bū
ti tvirtais ir pareiškė, kad JAV 
padarys viską, kad lietuvių 
šventos viltys išsipildytų.

Prel. Balkūnas savo žodyje 
ragino tęsti Valančiaus dar
bus ,nes padėtis dabar panaši į 
tą, kuri buvo Valančiaus lai
kais. Valančius kovojo už lie
tuvybę ir katalikybę. Ta pati 
kova tenka ir mums šiandien. 
Turime remti bendruomenės 
organizaciją, turim remti kata
likų spaudą, turim remti Lietu
vos vadavimo pastangas. Kas 
pinigu, kas darbu, bet visi.

Baigiamąją kalbą pasakė 
vysk. Brizgys, pabrėždamas 
lietuvių vieningumo reikalą. 
Neklauskime, kaip ir ką kas ti
ki, žiūrėkime tik žmogaus do
rumo, teisingumo, garbingumo. 
Ugdykime lietuvio meilę lietu
viui. Ugdykime Valančiaus tipo 
lietuvį. Akademija buvo baigta 
Lietuvos himnu. Apsilankė be 
Kongreso dalyvių ir gausiai de- 
troitiškių lietuvių: dalyvavo 
per 400 žmonių.

Kongreso metu katalikų ak
cijai buvo surinkta $178, ir 
Akademijos metu — $704.55.

Kongreso Rengimo Komisija 
ypatingai jos pirm. Paurazienė 
turėjo pakelti daug darbo ir rū
pesčio, kad sudarytų tikrai jau- 
kią^ Kongresui aplinką. Jiems 
priklauso visų JAV lietuvių ka
talikų nuoširdus dėkingumas.

Vt. Vt.

Moterų ir dvasių vejamas

Telefonas, ir tas. vidurnaktį 
ardė man ramybę. Pažadintas 
iš miego, nėšio rientavau, kas 
atsitiko. Verks enąs balsas šau
kė atvykti. Nėriau pro duris 
nusitvėręs, kas reikalinga tokiu 

' atveju. Galvojau, gal be sąmo
nės guli mirties patale, šviesos 
lauke jau degr Ten gyveno 
pasimetėlė ind -nė. susidėjus su 
baltuoju. Gal dvikova? Dai
riausi, ar nepamatysiu kur nors 
nukauto. Išbalus šeimininkė 
svyruoja. Lovoje kažkas knar
kia. Ji šaukia, užspringdama a- 
šarom:

’ — Padre, n--pasmerk, palai
dok mane taip, kaip ir mano 
motiną kad palaidojai. (Ji kan
kinosi 12 metų ligos patale). 
Girdi, jie-nori ją nužudyti.

Nesuvokiau, kas ‘jie.” Ji ro
dė į vyrus. Išeiti nešleidžia. 
Pagaliau pamačiau. kad jie visi 
girti. Ir man nešė degtinės. O 
aš — kratausi. Stvėriau telefo
no ragelį ir šaukiau policiją. 
Valdžios rezervate griežtai 
draudžiama gerti svaiginą gėri
mai. Nusitaikęs momentą, iš- 
sprūdau laukan ir nuskubėjau 
namo.

Atsitiko dar ir toks įvykis. 
Indėnų tarybos narys, kurį įta
riau girtą esant, pašaukė pa
šventint) jo bakūžės. Neseniai 
buvo palaidota jo žmonos pir
mojo vyro duktė, kuri tikrai 
buvo šventa, nes, vėžiu sirgda
ma ilgą laiką, stiprybės sau 
surado religijoje. Mano indė
nas rodo į durų staktą ir vapa- 
lioja:

— Štai ji stovi visa liepsno
se.

Jo žmona, prietaringa bobe
lė, verkė ir dejavo.

Sako jis, kad, girdi, .jo duktė 
Laura vaidenas. Šventink na
mus, ir gana.

Kalbą noriu nusukti kiton 
pusėn, bijau, kad savo žmonos 
pirm laiko nenuvarytų į ka
pus. Klausiu, kiek išgėręs. Jis 
atsako — “ftfty”. Žadu pa
šventinti, bet pirma aiškinu, 
kad jis persigėręs, serga haliu
cinacija. Prašau dėl dukters 
nusiraminti ir nedrumsti jos 
amžinojo poilsio, nes ji tarp 
šventųjų seniai Dievą garbina.

Jis neklausė mano patarimo 
negerti, po poros mėnesių, ga
vęs kepenų vėžį, mirė. Iš veido 
jis buvo panašus į Staliną. Jį 
žmonės tuo plėšiko vardu ir va
dindavo. Jis nebuvo jo žiauru
mo, bet buvo priešas pats sau, 
ne kitiems. Ir vyskupui prista
čiau tuo vardu. Sumišo tada 
vargšelis prieš ganyt o ją, tik į 
galą prisiminė esąs indėnas, iš
didžiai išsitempė, patekšnojo 
vyskupui draugiškai per petį, 
tarė “take it easy“ ir, kareiviš
ku mostu apsisukęs ant kulnies, 
nužygiavo į šalį, sukeldamas 
visiems gardaus juoko.

Pradėjo berti patarimus.

klausinėti: kur Pedro. Filipe, 
Jose. Antonio ’ Kodėl jų nėra?

Einame kartu ieškoti. Atsi
tempiame. Vis gaišta ir tūpčio
ja, nesiimdami darbo. 40 vyrų 
talka nemaža — Edeną būtu
me sukūiy. Prasidėjo begaliniai 
ginčai: kas duos sėklų, kas trą
šos, kas koki įrankį geriau val
do.
kur ir ką geriau sėti. Kiekvie
nas gyrėsi savo patyrimu.—ten 
ir ten dirbęs. Ginčai visus iš
blaškė. Pasisekė tik kelis sulai
kyti, konkrečai nurodyti, ką 
daryti. Pradžioje pritarė, 1x4 
vėl greitai prasidėjo barniai: 
kas laistys, kas nuplaus, kas 
suriš, suves“ Nutildžiau jų kal
bas. pažadėdamas pats viskuo 
pas rūpinti.

Iš didelio debesio— mažas 
lietus. Po ilgų diskusijų mano 
sodininkai apsodino 4 metrų 
plotelį.

Kitais metais nutariau apsi
eiti be talkininkų. Per dvi die
nas viską padariau. Saulutė 
kaitino, ir mano pasėlis gražiai 
augo.

Choras. Organizac’įos. 
Tolimesnes gaires
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Antenas ir t‘etroiu-1.- Maitotai

ŠVENČIA AUKSINĮ JUBILĖJŲ
HARTFORl), CONN.

Kas gi nupjaus?

Indėnų vaikai iš prigimties 
baikštūs^ nedrąsūs. Svetimą 
pamatę, sprunka it triušiai. Per 
ilgesnį laiką prijunksta Nekar
tą, smalsumo vedami, prislink- 
davo arčiau pasižiūrėti, ką Pa
dre daro. Kai norėdavau juos 
prašnekinti, sprukdavo it 
žvirbliai. Jų pagoniški vardai: 
Baltasis Aras, Saulėtekis, Bal
toji Gėlė ir kiti netrukus buvo 
nuplauti krikšto vandeniu ir 
pakeisti krikščioniškais.

Kartą susižeidžiau ranką, 
ir iš jos kraujas bėgo. Priartėjo 
mažas drąsuolis ir sako nuste
bęs:

— Padre. ir tau kraujas bė
ga iš žaizdos, ir tu gali susižeis
ti?

Turėjau sugriauti jaunos 
galvelės iliuzijas apie savo ne
paprastumą.

Dar buvo toks nuotykis. Baž
nytėlė buvo dar nesugriauta, 
kai norėjau aikštelę ties baž
nyčios durimis apželdinti, apso
dinti. Meksikiečiai daugiausia 
daržininkai, .jie man padės, nes 
juk žadėjo.

Kai atėjo reikalas, atvyko 
tik pora vyrų ir pradėjo mane

Pamažėl susitvarkė n-ikaiin- 
gos draugijos: šv. Vincento a 
Paulo. Sodalicijos, Marijos Le- 
gijonas. Altoriaus I’uošimo ir 
kitos. Visos jos dirbo savo dar
bą ir mane pavadavo daugel 
atvejų. Nereikėjo persiplėšti 
belaksiant ir lietvarkant. Cho
ras iš 30 dainininkų pasidarė 
gana imponuojantis parapijoje, 
kuri turėjo vos 538 sielas.

Liko tik keliolika moterysčių 
sutvarkyti.

Tokiam mano gyvenime 
daug ko trūko. Rašiau murzina 
prakaituota ranka laiškus, o 
mano draugai — nepatenkinti. 
Kartais ir laiko nebuvo atsaky
ti, ir jie tuoj pyko,— ko tyliu. 
Vienas, siųsdamas auką, prašo 
viešai neskelbti jo pavardės dėl 
tam tikrų motyvų. Ir nežinai, 
žmogus, kieno skelbti ir kieno 
neskelbti. Todėl ir susilaikiau 
nuo viešo atsiskaitymo. Norin
tiems paaiškinimų suteikdavau 
kiekvienam privačiai.

Dievo Apveizdai laiminant, 
mano prakaitas ir sveikatos 
auka nenuėjo niekais. Su sava
norių talka pavyko indėnams 
sukurti bažnytėlę. Miegą ir 
valgį sumažinus, buvo daug pa
dirbėta, bet dar daug ir liko.

Nebuvo dar salės, mokyklos 
ir klebonijos. Pats gulėjau ant 
grindų šalia altoriaus už sie
nos. Raštinė buvo įsprausta ša
lia “bobnyčios.”

Iš Italijos buvo atgabenta 
Fatimos Dievo Motinos mar
murinė 6 pėdų statula ir pasta
tyta ant supilto ir sumūryto 
kalnelio. Ji laimins taikos 
trokštančius žmones.

Dievas, geros valios žmones 
ir laikas padėjo man čia atsi
rasti ir pradėti dirbti 
Tad — garbė Dievui, 
žmonėms.

Tūkstantis ir viena

misijoje. 
padėka

naktis

Antanas ir Prtronelė Mašio
tai, gyv. 40 Neivton St., Hart- 
ford, Conn.. spalio 5 d. švenčia 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Antanas Mašiotas gimęs 
Naumiestyje 187< • m.. į Ameri
ką atvyko 1X90 m. Trumpam 
laikui apsigyveno Union City, 
Conn. kur j s prisidėjo prie šv. 
Jurgio draugijos įsteigimo ir 
lietuvių parko nupirkimo tame 
mieste. Jis vedė Petronėlę Stel- 
mokaitę 1902 m. šv. Juozapo 
bažnyčioje, Waterbury, Conn. 
Jie užaugino 9 valkus, septynis 
sūnus ir dvi dukteris.

A. Mašiotas į Hartf< •rdą at
vyko 1910 m. Čia pradėjo ak 
tyviai darbuotis lietuviškai vi
suomenei. Kaipo šv. Trejybės 
parapijos trusMstas, jis daug 
padėjo kleb. prel. Jonui Ambo- 
botui naujos bažnyčios ir vė
liau lietuviškos mokyklos sta
tyboje. Ilgą laiką buvo “Dar
bininko” korespondentas. A. 
Mašiotas yra vietinio Amerikos 
Lietuvių piliečių klulo steigimo 
narys. Jam lietuviškumas ir 
Lietuva visuomet buvo pirmoje 
vietoje. Ir šiandien jis yra mū
sų tarpe kaip vienas darbščiųjų

P. Mašiotai 
šv mišių 
šv. Trejy- 
Per mišias
Griškiitė,

Amerikos lietinių veikėjų. 
Sukaktuves A.

atšvęs išklausydami 
spalio 5 d. 10 vai. 
bes par. bažnyčioje, 
giedos solistė S.
hartferdietė. Jubilėjaus vaišės 
ruošiamos namuose. 4o New- 
ton St., 6 v. vak.

Ponams A. ir P. Mašiotams, 
jų vedybinio gyvenimo auksi
nio jubilėjaus sukakties proga 
linkima daug sveikatos ir gau
sios Dievo palaimos.

K. T. P.

Tėv. 
visus 
solis- 
pasi-

Praslinko 3 metai, atseit, te
veik 1001 diena ir naktis. Tiks
liau sakant — praslinko kan
čios naktys. Sakoma, kad žmo
gus pakelia daugiau skausmo, 
nei džiaugsmo. Kristaus seki
mas yra kryžiaus kelias. Jis 
veda mu<ė*į pomirtinę laimę. 
Kristaus kelias— yra tikrasis 
kelias. Skausmo kelias tariau 
turi ir savo paguodą — kant 
rybę, o ištvermę lydi pasiseki
mas.

Tai yra gėlės, pražydusios 
sieloje ir ilgainiui apsivainikuos 
brandžiais vaisiais gyvenime.

Ir taip, kaip buvo galima 
laukti, mano .jėgos palūžo. Tuoj 
po Kalėdų teko atsidurti ligo
ninėje, pakelti tris operacijas. 
Kas toliau bus, vienas Dirvas 
težino. Tačiau pasėta sėkla su
žydo gražiais žiedais, ir mano 
indėnai bei kiti parapijiečiai ap
raudojo Padre išlydėdami. Jie 
laukia nekantriai ir jo sugrįž
tant. (Pabaiga)

Gražiame lietuviškame Pran
ciškonų miške Greene, Maine, 
rugsėjo 21 d. įvyko paskutinis 
rudeninis piknikas — Lietuvių 
Diena. Piknike dalyvavo lietu
viai ne tik iš Lewiston, M-.. be‘ 
ir Augusto, Me., Rumford, 
Me., Lisbon, Mexico, ir Peru, 
Me.

Piknikas praėjo nuotaikingo
je dvasioje. Skambėjo lietuviš
ka muzika ir daina. Uoliosios 
Lewistono lietuvės, ku. cs su 
organizavo pikniką, lietuviškais 
valgiais vaišino svečius. Prog
ramoje kalbėjo Tėv. Justinas 
Vaškys, OFM. kuris nuo rugsė
jo 12 d. apsigyveno Greene, Me. 
ir eina vienuolyno viršininko 
pareigas, kartu rūpindamasis 
Maine lietuvių dvasiniais reika
lais. Jam talkininkauja nese
niai atkelti Tėvai: .Jonas Ado
mavičius, OFM, ir Steponas 
Ropolas, OFM. Pikniko metu 
naujai atkeltieji TT. Pranciš
konai arčiau susipažino su vie
tos ir apylinkės lietuviais. Lie
tuvių Dienoje taip pat dalyva
vo Tėv. dr. Klemensas Žalalis, 
OFM.

Bridgeport, Conn.
- - Praeitą savaitę mūsų 

baž.nvčoijp baigės 40 vai. atlai
dai. Per visus tris vakarus bu
vo iškilm.ngi mišparai ir pa
mokslas, kuriuos pasakė 
M. Ste|>aitis, OFM., per 
vakarus choras ir choro 
tai vad. A Stanišausko,
r<xlė gražiai. Visus atlaidus 
gražiai pravedė kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas, sukviesdamas daug 
apylinkės dvasiškių. Kun. V. 
Pranckietls gražiai sutvarkė 
procesiją. Po paskutinių mišpa
rų visiems už dalyvavimą šio
se gražios*' pamaldose kleb. 
kuri. J. V. Kazlauskas padėko
jo. Warterburio kleb. kun. J. 
Valantiejus ir kun. J. Savulis 
atsilankė į choro pasivaišinimo 
vakarėlį ir pareiškė chorui ir 
choro vedėjui už gražų giedoji
mą padėką.

— Dabar choras rengsis sa
vo metinei šventei, apie kurią 
bus pranešta kiek vėliau.

— Waterburio lietuvių para
pijos choras su savo vadu 
komp. A. Ak‘ksiu atvyksta į 
Bridgeportą lapkričio 8 d., čia 
suvaidins gražią operetę “Ado
mas ir Ieva”, viskas įvyks pa
rapijos svetainėje. Visų lauk
sime lapkričio 8 d., 7 vai. vak. 
parapijos svetainėje. Taip pat 
pageidautina, kad tą šeštadienį 
niekas nieko nerengtų.
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T. J. V.

SAMI IX S. 
IIKODSKY

63 VEJRNON ST., 
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-2998 .

S A L E M
LIŲl <)RS,I\C

Vietinė ir 
importuota 
DEGTINE

Pristatom skubiai ir 
nemokamai

VVA.HHINGTON 
Tel. 2335 Salėm

*
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

N. Y.

• Prof. dr. P. JucaiGs, septy
nis semestrus dėstęs chemiją 
Gannon College, Erie, Penn- 
svlvania. persikėlė į Chicagą ir 
dirba Ulinois Institute of Tech- 
nologv. Arrnour Research 
Foundation. kaip pramoninės 
chemijos projektų vedėjas. Šio
mis dienomis toji įstaiga dele
gavo prof. dr. P. Jucaitj į Ame
rikos Chemijos Draugijos meti
nį suvažiavimą Atlantic City, 
N. J., kuris truko rugsėjo 15- 
30 dien.

Prof. P. Jucaitis neseniai iš
rinktas Lietuviu Profesorių 
Draugijos Amerikoje pirminin
ku.

• šv. Jurgio parapija Phila- 
delphijoje rugsėjo 27 d. at
šventė savo 50 metų gyvavimo 
sukaktį. Sukaktuvių bankietas 
buvo suruoštas Lietuvių Muzi- 
kalinėje svetainėje. Vakarienei 
vadovavo St. F. Mankas. Tarp 
daugelio svečių ir kunigų poky
lyje buvo matyti ir visi trys 
Philadelphijos lietuviškų para
pijų klebonai — kun. dr. V. 
Martusevičius, kun. I. Valan- 
čiūnas ir kun. J. čepukaitis. 
Gražu konstatuoti, kad čia bu
vo galima matyti vieningai vi
sus parapijos veikėjus triūsiant 
savo parapijos labui.

• Lietuvių Rašytoju Dr-jos 
korespondenciniuose valdomų
jų organų rinkimuose dalyvavo 
73 (iš 95) nariai. Balsavimo 
pasekmės šios: Valdybon išrin
kti Benediktas Babrauskas 63 
balsais. Vincas Ramonas —58. 
Aloyzas Baronas — 53, Povi
las Gaučys—45 ir Stasys Ta- 
mulait.s — 42, kandidatai: Al
binas Valentinas 32 ir Leonar
das šimutis 26. Revizijos, ko
misijom J. švaistas-Balčiūnas 
50. Petronėlė Orintaitė 50. A. 
M. Katiliškis—49, kandidatai: 
Sofija Pipiraitė 31 ir Anatoli
jus Kairys — 17.

AMSTERDAM,
jos Moterų kuopos piknikas, at
nešęs $660 pelno. Taip pat 
gražiai pavyko Parapijos, Cho
ro ir Klubo piknikai, šventojo 
Vardo draugijos piknikas buvo 
išlytas.

Vyčių kuopos rengiamas me
tinis maskaradas įvyks spalių 
25 d. Primenama, kad geriau
siai įsigyti bilietus iš anskto.— 
Veikli vytė Genovaitė Gobytė 
dalyvavo Vyčių suvažiavime ir 
grįžo labai patenkinta iš Day- 
ton, Ohio. Dabar ji su lietu
viais vien lietuviškai tešneka.

šeštadienio mokyklos svar
bumas buvo iškeltas rugsėjo 28 
d. pamoksle bažnyčioje. Visi 
tėvai buvo raginami sujieškoti 
pasiaukojančių pedagogų, ku
rie šį taip būtiną lietuvybės 
vaikučiuose išlaikymo darbą 
dirbtų. K. B.

Šv. Kazimiero mokykla
šiemet tur 121 mokinį, iš 

kurių žymi dauguma yra lie
tuvių kilmės vaikučiai. Vasa
ros metu buvo įrengtas naujas 
kambarys daktarui, kad būtų 
vieta, kbr mokinių sveikatą pa
tikrinti. Kasdien visose klasė
se mokoma 30 min. lietuvių 
kalbos. Naudojami sės. kazi- 
mieriečių išleisti vadovėliai. 
Tremtiniams yra skiriamos dar 
dvi pamokos savaitėje atskirai.

Daugiau seselių atvyko šie
met į mokyklą. Grįžo virš. sės. 
Koronata ir sės. Silvija. Naujos 
atvyko sės. Egidija. sės. Ima- 
kulata ir sės. Vincenta. Jos vi
sos gerai kalba lietuviškai ir 
prašo kun. K. Balčio, kad ias 
pamokytų daugiau lietuvių li
teratūros.

Piknikų sezonas jau pasibai
gė. Geriausiai pavyko Parapi-

Šv. Kryžiaus bažnyčia 
yra viena gražiausių Chicagoje, 
o gal visoje Amerikoje. Joje 
kiekvieną sekmadienį labai gra
žiai gieda Dainavos choras. To
dėl čia ir tikinčiųjų visad dau
giau suplaukia. Vidus labai 
gražiai išpuoštas* ir dar vis gra
žinamas. Netolimoje ateityje 
bus įsigyta nauja monstranci
ja, kuriai renkamos aukos. Spa
lių mėnesio ražančinės pamal
dos vyks 7,30 vai. vak. Su
tvirtinimo Sakramentas bus 
teikiamas spalio 26 d., prie ku
rio ruošiasi nemažas būrys jau. 
nimo. Sutv. Sakramentą su
teiks J. EI Vysk. V. Brizgys.

— šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų V. V. surengė spalio 28 
d. Vytauto darže paskutinį pik
niką, į kurį suplaukė gana daug 
žmonių. Pasitaikė labai malo
nus oras ir kiekvieną viliojo juo 
pasidžiaugti ir, pabėgus nuo 
miesto dulkių, juo pakvėpuoti,

— ŠK Aidai ir toliau eina, 
nors visa akademija įsijungė į 
Marijos gimnaziją. Ši gimnazi
ja yra pastatyta labai erdvi ir 
joje pirmuosius’mokslo metus 
pradėjo su 800 mergaičių įvai
rių tautybių. Daug ir lietuviai 
joje prisidėjo savo aukomis, to
dėl vaikai priimami be jokių 
trukdymų.

Tdephone: DEABBORN 2-0819 
TO PLACE HELP'tVAM'ED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Female

ASSISTANi;

To andit Credit Manager
Knowledge of typing. 5 day week. 

Good starting salary. Plėšant working 
conditions

WHOLESALE LIQUOR CO.
Pitone Mr. PLATT

Mohawk 4-47M

NIEŽEJIMO ODOS
. . . SAK-SAK OINTMENT 

Nauja mostis. naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo. stebėtinai greitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO. NIE
ŽEJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ. taip pat labai gelbsti 
nuo PILĖS raudonoji gysla 
(hemorihoidai) ir dėl nieže i- 
mo kojų (athlete’s foot). Gal 
bandele visokius, tai dar išban- 
dvg geriausius. Užtikrinam pa
sekmes, ar pinigus grąžinam. 
Kaina $3.00.

DRILL PRESS
SĖT UP & OPERATE

TURRET LATHE
SETT UP & OPERATE »

STENO-TYPIST
By a Flrm af

ENGINEERING CONSLLTANTS

Congenial and Excellent 
Worldng Conditions 

Small offiicc

We require that you have at least
4 yrs. experience.

Wont you write and give us a 
resume of your experience 

and salary reųuirėments

HARZA ENGINEERING
* COMPANY

400 W. Madison St.

BOOKKEEPER
Beginner for Aceounta 

Payable and Mikccilaneou* 
Dutie* — -Permanent 

Good Working Conditions

J. A. DUBOM’
Sportine Goods Corp. 

IMI—15 Milwaukee Avė.

MEN WANTED FOR PACKING
LIGHT WORK

Experience not necessary
40 Hour Week

KEMP AUTO SUPPLIES 
2433 Indiana Avė.

Chicago, III.

O. D. GRINDER
EXPERIENCED — READ BLUE PRINTS 

HOLD CLOSE TOLORENCES—Sharpen own tool etc. 
Good Working Conditions — Many Co. Benefits

APPLY MISS TAFEL

ELEVATOR OPERATORS 
PORTERS

Permanent Positions
Will train if necessary 

5’A Day Week
Age 40 to 55 years 
Mušt speak English

MOUNT SINAI HOSPITAL 
270 West 15 Place

VISI KELIAI VEDA I 
BROCKTON.^

Brocktono Lietuvių Taryba, 
talkininkaujant šv. Kazimiero 
parapijai, spalio 5 d. 1 v. p.p. 
Brockton Fair Grounds pavil
jone ruošia didelį pikniką.

Šio pikniko visas pelnas ski
riamas naujos bažnyčios' sta
tybai paremti. Rengėjai nuošir
džiai kviečia vietos bei apylin
kės lietuvius savo atsilankymu 
paremti tą kilnų darbą.

Atsilankiusieji turės progos 
pasilinksminti ir linksmai pa
šokti. šokiams gros Al Stevens 
orkestras. Be to. bus puiki pro
ga pamatyti lietuviškų audimo 
išdirbinių Brocktono Bakūžėje. 
Žinomas prekybininkas Vasaris 
pademonstruos naujausius ma
dos kailius. Vaikai turės pro
gos pajodinėti ant arkliukų 
(pony).

Atvykstančius iš tolimesnių 
vietovių, rengėjai lauks jau nuc 
10 vai. su skaniais valgiais, bei 
gėrimais.

NASHUA. N. H.
Meilė Dievo namams

Rugsėjo 28 d. įvyko parapi
jos vakarienė. Prie gražiai šv. 
Onos Draugijos papuoštų sta
lų susėdo apie 140 parapijiečių.

Parapijos klebonas kun. Juo
zas Bucevičlus padėkojo vi
siems už rėmimą savo parapi
jos ir paskelbė naują vajų, at
remontuoti bažnyčią iš lauko ir 
vidaus. Apie bažnyčios atnau
jinimo reikalingumą, dar kal
bėjo parapijos vikaras kun. 
Adolfas Vainauskas, Kazimie
ras Kazlauskas. Jonas Kudž- 
ma. Vincas Mitchell. Vincas 
Tamulonis. Jonas Overka ir ki
ti.

Po kalbų buvo renkamos au
kos. Po 100 dol. aukojo Vincas 
Tamulonis. Vincas Mitchell, 
Martinas Kąsparevičius, Myko
las Bižas. Pranas Ilkevičius ir 
parapijos vargonininkas muz. 
Jonas Tamulonis. Mlss Ona 
Sinkevičiūtė 50 dol.

Greitu laiku pasižadėjo pa
aukoti: graborius Kazimieras 
Kazlauskas 200 dol. Po 100 
dol.: Jonas Overka. Jonas
Kudžma. Stasys Kupčiūnas St., 
Antanas Akstinas. Petras Ka
rosas. Jonas Grauslys, Anta- 
nat Utka, Petras Adamonis, 
Teklė Okolavičienė. Po 50 dol.: 
Ona Džiagienė, Jonas Karaus- 
kas, Ona Jakelienė. Anelė 
Zautrienė. Malonu buvo maty
ti. kaip žmonės su didžiausiu 
entuziazmu aukojo ir pasižadė
jo aukoti savos bažnyčios pa
grąžinimui.

Vakarienės vedėju buvo 
kun. Povilas Vaičiūnas, iš šv. 
Patriko bažnyčios. Nashua. N.

Dalyvis

EXCELLENT OPPORTUNITY 
FOR A YOUNG MAN AS

MIMEOGRAPH OPERATOR
We also have several opening for 

C L E R K S
Pleasant working conditions—Good Starting Salary 

Companv Benefits
APPLY TO ROOM 700

MERCHANDISE MART

Rengėjai

CUMMINS CHICAGO CORP. 
4740 N. Ravenswood

J. VALAKAS
Pranešimų Dir.

i

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 
Newark 1, N. J.

Dykai išbandymas 
REUMATIŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis, tai kodėl juos ne
bandyti Šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

Mo laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juot išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 84 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NESIŲS- 
KIT PINIGŲ. Tik tuojau atsiųskite 
savo varda, pavarde ir adresų.

/1ILL TRAIN
LABORATORY ASSISTANTS

YOUNG SINGLE MEN OVER 18 
ROTATTNG SHIFT PLENTY OVERTIME

GOOD SALARY
OPPORTUNITY FOR ADVANCEMENT 
PAID HOLIDAYS — PAID VACATTONS 

EMPLOYEE BENEFITS

STANDARD BRANDS, Ine.
2133 W. PERSHING ROAD

IMMEDIATE OPENINGS FOR
Order Assemblers

and

LOADERS
Age 18 to 50 

t
Start Working With Us Novv

At
2545 W. Polk St.

And Movė With Us To Our
New Plant At

73rd and Kedzie
About January lst

Clean Shop, Hours 7:30 to 4:00 P.M.
Relief Periods, Siek Benefits

Including Dependents.

Unlforms furnished and
laundered

Good Working Contidions

National Biseuit Co.
z545 W. POLK ST.
Sre Mr. Naumann

ELEVATOR OPERATORS 
MAIDS

Permanent Positions
Will trata if necessary 

5*A Day Week
Age 25 to 50 years 

Mušt speak English

MOUNT SINAI HOSPITAL 
2750 West 15 Place

FACTORY 
WORKERS

How would you likę a job that

IS STEADY 
HAS SECURITY 

NEVER HAS HAD A STRIKE 
WILL PAY MORE 

IF YOU PRODUCE MORE 
(Piece work)

Hm opportunity for promotion, 
Then came in and aee m for

ASSEMBLERS-CONVEYOR 
INSPECTORS 

PULL UP—TRUERS 
POLISHERS-BUFFERS 

VVELDERS—ARC OR GAS 
MACHNE OPERATORS 

HAND TRUCKERS
Apply at

6501 W. Grand Avė.
(NEAR FULERTON)

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 

BRADDOCK, PA.

Lietuviu Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

<1. P. GINKUS, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet—WWRL 1600 kc—5000 w. '

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

J. P. GINKUS AD. JEZA VITAS
Direktoriui Muziko* Dr.

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliunja iš stiprios radijo stoties

WLOA

ROSSE PRODUCTS CO., 
*7*9 FarsreD Ave„ Chicago 45, BL 

Dept. X-3

ATSIminiMAI
RADIO VALANDOS 

SESTadifniaIS 
4:45

M

J ACKJSIU KAS
1964 WHITF ST HILLSide.n. j
■ ui.

VVAVLRLY
6 3525

S A VE!
ELEVATOR OPERATORS

MAIDS

Permanent Positions

Will Train if Necessary

5'Ą DAY WEEK
Age 25 to 50 Years
Mušt Speak English

MOUNT SINAI HOSPITAL
2750 West 15 Place

and be £» 
Sureofit

emZEN’S FEDERAL
SAVlMiS & LOAN

ASMMIATION
1*49 BAIJITKD ST. < ■■€.««• NRI«nTS, II.I

FAI7N AND SAVS
i

AU Aceoaati Inattred fftlrrallj ap t» 919.999

j

FILE CLERK
Light Typing. Good salary, Pleanant 
Air Conditioned Office, 371/, Hr. Wk. 
Many employee Benefitst,' ~ including 
Free Hospitalization. Apply J. M. 
BLATTNER, J. W, ALLEN * CO„ 
110 N. Peoria St.

MONKOE 6-1440

THESE JOBS ARE STEADY

MEN
Wanted For Factory 
Work In Modern Plant

DRILL PRESS OPERATORS 
ASSEMBLERS

And
GENERAL FACTORY 

Experience Not Necessary 
Win Trata

FREE INSURANCE 
OTHER EMPLOYEE 

BENEFITS

McDonnell & Miller, 
Ine.

3500 N. SPAULDING AVĖ. 
One Block South of Addison St.

OUTSTANDING OPPORTUNITY
FOR

SHIPPING CLERKS
EXCELLENT WORKING CONDITIONS

This Fhm Offers Excellent 
Opportunity for Advancement

MANY EMPLOYEE BENEFITS 
PAID VACATIONS AFTER 6 MONTHS 

PAID HOLIDAYS—BLUE CROSS HOSPITALIZATION 
5 DAY — 40 HOUR WEEK

For Appotatment Pilone Mr. CODY 
WABASH 2-1767

MEDICAL MAILING SERVICE
426 So. Clinton Street
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S P011 A S Real Estate
Lietuviai žaidė, o Brooklyn S. C.

j y arčius pliekė
Ir t rėžiusiosios pirmenybių rung

tynės mūsų vienuolikei buvo nesėk
mingos: prieš vokiečių lygos vice- 
meisteri D.S.C. Brooklyn pralaimėta 
nepelnytai (5-0). nes visa laiką lie
tuviai turėjo iniciatyva savo ranko
se ir tik per pačių kalte priešininkui 
pavyko lengvai pasiekti net penketą 
įvarčių. Kiek prieš German-Unga- 
rians mūsiškiai buvo tarytum mo
kinukai. taip ši kartą jie buvo 
Brooklyn S. C. lygiavertis varžovas. 
Deja, mūsų vartininkui Bagdonui 
matyt juoda katė buvo perbėgusi ke
lią ir šiose rungtynėse jis buvo že
miau savo formos. Gynėjų pora: 
Jančevskis - Modzeliauskas atliko 
savo pareigą be priekaišto. Ypač 
puikiai sužaidė Modzeliauskas. Sau
gų eilėje Steponavičius buvo savo 
įprastos, geros formos: naujasis vi
durio saugas Savičius (Savič) visai 
vykusiai pavadavo sužeistą Saldaitj. 
Atrodo, kad vidurio saugo pozicija, 
kuri mūsų komandoje iki šiol nebu
vo tvirta, pagaliau tinkamai bus į- 
spręsta. Jėgeris šiose rungtynėse ne
buvo taip tikras, kaip visuomet. Aiš
kiai matėsi nuovargis ir nepasitikėji
mas savimi. Čia, žinoma kaltės toli 
nereikia ieškoti: žmogus dirba še
šias dienas naktinėje pamainoje ir 
sekmadienio rungtynėms ateina tie
siai iš darbo. Kalbant apie mūsų 
puolimą, mūsų vyrai pavieniui i- 
mant yra tikri futbolo menininkai, 
tačiau kai tuos menininkus sudedi 
į vieną vienetą — matai tik gražų, 
bet nevaisingą žaidimą. Jie savo 
grožybėje ir žūsta. Oberlygoje jau 
nėra tokių komandų, kaip Schlesiers, 
kuriems galima būtų po 21 arba 13 
įvarčių supilti ir dar vartininką ap
versti. Čia reikia šūvių, ir dar kar
tą šūvių.

Atrodo, kad su šiuo pralaimėjimu 
ir baigėsi visa pralaimėjimų banga. 
Tai buvo patys stipriausieji varžovai, 
prieš kuriuos nelabai tikėtasi laimė
ti. štai jau ši sekmadieni mūsų ko

mandai yra progos pasireikšti prie 
oberlygos naujoką “Minervą". Du 
pralaimėjimai išryškino vienuolikė 
•lipnesnes puses, tuo pačiu rungty 
nėse prieš “Minerva" mūsų vyra 
žiūrovams patieks tikra futbolo de 
šertą. Rungtynės įvyks mūsų aikštė 
je, Queens Soccer Field, Bradocl 
Avė. ir 222 St. Belrase, L I. Važiuot 
Jamaica linijomis iki galutinės sto 
ties ir autobusu Q1 iki aikštės 
Rungtynių pradžia 3 vai., gi nuo 1. 
15 žaidžia lietuvių ir Minervos ant 
rosios komandos.

73 LOTS AT LONG LAKE 
LITTLETON. MASS.

$950.00 or $25.00 per lot of 5 orfor
more. 1 mile from the new Route 2

Write MRS. TODD 
Box 127. Littleton. Mass.

Tel. Littleton 75

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D.

Ofiso valandos: kasdi -n 10-6:45

Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Avė.. N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Talei. GBatnercy 7-

Aštiūs ir choniški susirgimai 
gydomi pcnnicilinu, ola. hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tv rimai.

Joseph Garszva
Graborius - bahamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

V

Business opportu- 
nities

SHOE REPAIR SHOP
— ON FULTON ST.

BROOKLYN — Wonderful oppor 
tunity for parties who want to make 
better than average living—clean-up- 
to-date — steady —. transit — trade 
Cd. wcek)y income—can be increased 
Owner seilins for personai reasons 

Call GARDEN CITY 7-1212 R

tACHMATAI
Veda K. Merkis

Sunkio* Vaitonio kavos Švedijoje 
Tarpzoninės pasaulio pirmenybė 
Saltzjobadene. kuriose rungiasi pe 
20 iš viso pasaulio atrinktų meiste 
rių, neša sunkias kovas mūsų ir Ka 
nados meisteriui Povilui Vaitoniui 
Po pirmų pralaimėjimų prieš Sovie 
tų atstovus: Petrosian. Geller, Ko 
tov Ir vengrą Szabo, Povilas Valtoni 
padarė lygias su rusu Taimanovu ir 
be to su Amerikos meisteriu H 
Steineriu. Toliau. P. Vaitonis turėj 
nusilenkti prieš Eliskases (Arg.) ir 
Stolz (Sved. > Liko 12 priešininkų su 
kuriais Vaitoniui daf teks susitikti 
per tolesnes kovas.

Devintam rate Vaitonis nelošė — 
buvo laisvas. Kotov nebaigė su ar 
gentiniečiu Pilni k. Stahlberg įveikė 
Matanovic, Petrosian - Pachmaną. 
Taimanov - Golombeką, Eliskases- 
Prinsą.

Padėtis: Kotov 7-, Stahlberg 7-2, 
Petrosian Si/,, Taimanov 6, Geller 
Szabo ir Gligoric po 5, kt. mažaiu 

Lentelės galas toks: Golombek 2 
7, Vaitonis 1-7. Prins 1-8.

Dešimtam rate Kotov susitinka su 
pirmuoju saviškiu —Auerbachu. Vai 
tonis rungsis su vengru Barcza.

Pirmenybėse vyrauja Kotov su 7 
0 taškų. Seka švedas Stahlberg 6-2 
Petrosian 51/,-21/į, Geller, Szabo 
Taimanov po 5-2, Barcza (Vng) 
41/,-21/į, Pachman <Ckl> 41/,-31/, 
Anerbach (Sov.), Gligoric, Matano 
vič (abu Jgsl> ir Pilnik (Arg) po 4- 
4. Sanchez (Venez) 3į^-41/„ Stolz 
(Svd) 3-4, Unzicker (Vok) ir Wade 
(N. Zel) po 3-5, Eliskases ir Steiner 
(JAV) po 21/j. anglas Golombek 2- 
6, Prins (Olnd) ir Vaitonis (Kana 
da) po 1-7.

EAST MEADOW—SMvtflee $11,75 
3-Room — Brick - Ranch with car- 
prot, MxlM. Many e»tra* — Near 
school*, churehea, bu*, atores, low 
down payment.

For Flner L. L Propertiea, ete.
R U O C C O

Newbridge Rd. Ea»t Meadoas, 
Day* — HA 9-19M

Eve’a WANTAGH 2-I92IR

45 L.L

LEVITTOM’N V1C. Facing Parkvvay 
Beautiful Colonial home on approx. 
3/4 acre. Dtning room, fcitchen, living 
room, 3 bedrooms, 2 fully tiled 
baths. 3 porches, cedar storage room, 
finished, attached 2-car garage. Full 
cellar. Exeellent location for profes- 
sional man. PRICED TO SELL! LE; 
3-3900. or vvrite 55 Bellmore Rd., Le- 
vittovvn, L. 1.

6 ROOMS VACANT.
PRICE 3I0.9M CASH $3.MM

307 SUMPTER S. B’KLYN
(Ind. 8th Avė. Subvvay Station Rock 
awav Avė.) 4 family vvhite tile brick 
1-5,—3-6 Rm. Apts. Readv to movė in 
M. GRIMALDI—EV 5-2512. 2110 Ful- 
ton St„ Brooklyn.

REIKALINGA 8EIMININKZ
Reikalinga šeimininkė-virčja ir kam 
barių prižiūrėtoja. Šeimoje 3 vaikai 
150 dol. mėnesiui įskaitant valgį i 
butą. Kreiptis telefonu: l.'Nion 7-1919 

North Bergen, N. J.

Display

SALE
ON ALL PURE BRISTLE 

I NE PAINT BRLNHEN
Apply

H. B. SALES
!• E. 125 St. - N. Y. C.

AT. 9-8545

GUARANTEED SERVICE 
—BONDED —

By Amer. Mutual Liability Ins. Co. 
All work done and paris replaced 

Guaranteed for M days 
$8.M per call pins paris 

IMPERIAL TELEVTSION 
SALES t SERVICE CO.

EV. 4-3685 or 7-1262

FALL CLOTHING FOR PRIESTS
BLACK SLITS $35.50 BLACK TOPCOATS $35.50

All-Wool gabardine fall weight suit. 3 button. single and double breasted 
models. Alternations included. Evtra Matching Trousers $12.

A fall and winter meight black all-wool gabardine topcoat. with an all 
wool black zipper liner. Fly front. notched collar. set-in sleeve modol.

Black Trousers—Sizes 32-42 $6.50 
H’hite Neckband Shirts—14C.-17' .

Sleeves 32 to 36 ' $2.96
White Shorts (Sanforized). Boxer

or Gripper — 28-46 75c.
Trr Nhlrts (White) S-M-ML-L 75c

Pajamas (Sanf’d) Middy or Coat
Model. Solid Color. A-B-C-D $2 96 

Spun Nylon, 6x2 Hose, Anklets or
Reg. Length. Black or White 94c 

Terry Robe, for the Shower.
White, Blue, Maize—S-M-L $7.56

Mali and Phone Orders Filled, on Your Personai Impection Invited at
THE JOHN L. GAFFNEY CO.

118 East 28th Street, New York 3, N. Y. Mlmtv Hill 3-5150
Open Weekdays 10 A.M. to 6 P.M.—Thursda.v Evening Until 9 P.M.

I

A n n o u n c i n g 
(THIRD SEASON)

PRINCE 0F PEACE”
A GREAT ADVENT PLAY 

BY VERONICA’S VEIL PLAYERS
An exqUisitely beautiful drama called “a worthy compa- 
nion play to “Veronica's Veil” by theTABLET and of which 
THE CATHOLIC NEWS declared: “It’s touching scenes 
and beautiful tableux etch a deep impression on the spec- 
tator and help him appreciate the touching mystery of 
the Incarnation.”

PERFORMANCES
Sunday Matinėm —

NOVEMBER »th
NOVEMBER l«th
NOVEMBER 23rd

Adult Tickets—Orchestra and Baicony—$1.00 
CHILDRENS HALF PRICE

ALL SEATS RESERVED
Order Your Tickets Novč! For Rėservations Call UNion 5-2325

VERONICA’S VEIL AUDITORIUM
14th Street and Ceųtpri Avcąve, Unton City, New Jrney

PLAN YOUR THEATRE PARTY NOW!

2 JO P. M.
NOVEMBER SOth 
DECEMBER 7th 
DECEMBER 14th

Call UNion 5-2325

Tel. STagg 2-5OI3

Matthew P. Baltas
(BIELLAISKAM)

FUNERAL HOME
M. P. Salia. — Direktorių*

Alb. Baltrūma—Baltoa 
Reikalų Vedėja* 

660 Grand Street 
BROOKLYN. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

2101

JOHN DERUHA, M. D.

Sekmadieniais nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p.p.

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

ė

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OLD GREENWICH Aakin*
‘NOT JUST A HOUSE BŪT A HOMET , 
For immediate occupancy. Not old;.< 
and not new būt mellovved into a fin<JI 
residence in an unsual sylvan settingl — . Ą «•■>«•■>
on a privalė road near good schools' ' ’ 9-~<M
and excellent branches. This 4-hed- 
room house is ideal for the executive 
with a going family. Principais only.
Asking $45,000. For inspection ap- 
pointment
PHONE OLD GREENM ICH 7-1516

OR PLAZA 7.55M. EXT. IM
Write Box 108, Rm 10, 11 West 42nd

St., N.Y.C.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. Mth ST„ NEW YORK CITY
Virš Lesington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoU M 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

DANTISTAS
Darbas

Kiekvienas

L L A N S
— TURIS ILGĄ PTOAK riKĄ 

atliekamas sąžiningai, 
pacientas bus patekintas.
BEDFORD AVENUE

BROKLYN 26, N. V.

Tel. EVergreen 7-1335

Steplien Aroiniskic
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojru 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropoilntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

nilliain J. Drake 
( D K A G LNAS ) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 09 UAREHA.M PL. 

JAMAICA, N. Y.
Tel. JAmaic* 3-7722

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

I 
II
h

S IIA LIN S
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
Al R CONDITIONED 

84-02 Jamaica Avė.
<at Forrat Parkway Mtatton) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbinga* laidotavM 
Koplyčia* nuteikiani nemokamai 

viooor miesto dalyve.
LA1IMITLVIU DIREKTORIAI: 
F. W. Sballiu Ir J. B. Shalins 

TeL VIrginia 7-4499

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 85th Strert, Woodhaven 21, N. Y
TeL VIrginia 7 1896 j

NEW ROCHELLE. Ovvner moving 
away will ssell small Colonial estate. 
Sacrirfice $25,000. ųuick sale, 1 acre 
plot .beautiful trees, shrubs, flowers 
and tennis court, lst floor, center 
hall, large living room, library, din- 
ing-sun roomu pantry, modern kit- 
chen, 2d floor 4 large bedrooms, 2 
baths, 3d floor 2 rooms, bath. Oil 
heat, 2-car fieldstone garage, room. 
Real buy. See it today. 50 Stonelea 
PI. NE 6-3960.

Help wanted—Malė 
and Female

TOOL R DIEMAKERS
Experienced on

Stamping & Forming Dies 
Steady job - High pay - Ali benefit

T. COHN, INC.
845 65 St., Brooklyn, N. Y

BMT Sea Beach Subuay 8th Avė.

ASSEMBI.ERS 
No Esperience Necessary 

90c per hour to start
Rapid Advancement — Overtime 

Other Benefits 
ROTISS-O-MAT CORP. 
10-02 44 Dr.; L. I. City

Ch risima* Cards
MCM. CATHOLIC CHRISMAS ( ARIIS

Make $50 easy in Spare Time. Show 
your friends lovely, new. Religious 
Cards, never before offered. Amazing 
values. Sėli 21 for $1.00. Up to $100^ 
profit. Over 57 other assortments on 
which you can make easy money fast. 
Start now — write for sampies today. 
KXCELMOR. 5938 FiekMon Road. 
New Yark 71, N. Y.

♦»ėšš>aė»*»aee9ššššoė»aėa»e»šš>š»«šešeėšštšštššššėa/
' Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
BTANUSYYfmUNAS IR SCNCB EDWARD M1AIUNA8 

SAVININKAI 
lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti
Importuoti konjakai - Lškaadtiaš - TetovMja - Muzika - Sporte*

502 GRAND STM kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y

4——

<

2-9586

ATSII.ANKVTI
BROOKLYN 27, N. V.

(RIDGEWOOI»

Trl. FA’ 6-6438
M and Z AUTO COLLISION ĮVORES

Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė 
Bodies and Fendera straightened — Complete auto painting

H į; C O Rcfiniabing
Atliekami visi collision. dažymo ir mech. taisymo darbai.

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

4. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtlc Avė. Brooklyn, N. V.

Tarpe Gatos Avė. ir Mnden St.

1INTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALE SUSIRINKI
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS 

VIHl KVIEČIAMI
1883 MAD1SON STREET,

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV. 'i

I

f S
13

S. Baraaevičius ir Sūnui

FU NĖR.* L IIOMZ
25 W. BKOAinVAY 
‘ .nith Boston. Mmh.

JOSEPH BAKASEVk lUS
I jiMotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

561 EAST RROADWAY
South Boston, Mana.

D. A. Zaletdcas, F. E. Zaletskai 
Graboriai ir Balnam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

BOatk

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 84)948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE

VAITKUS
FUNERAL nOME

197 HF.BSTF.R AVĖ, 
Cambridge, Mass.

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduoli 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, it 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii 

galvos skaudėjimų.

P1OM, Gnu, GnUMK V1ETME

RIDGEWOOD — • feimoms mū
rinis namas, šviesūs kamoariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tolti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušU pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su šaita
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, Be. 
tuvių aplinkoje.

1 VASTONAS
JUŲtLTY and INSURANCE

108-07 Liberty Avė.
Richmond Hill 19, L. I., N. Y.

TeL VIrginia 8-2239

nerviškų 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių, 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojaip 
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.

PRANAS WAITKUS
LaMotovių Direktorių* 

Ir Balsarnuotn>an 
NOTARY I LBLJC

SAVE
On

apskaičiuojame, kiek kainuos.

Credited nnd
Compound'd 

Quarterly
2 ’/2 %

A Year
Rcgular Savings

Patomavima* diena Ir n*M|.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kaino* tos 

pačios ir j kitus miestus
Reikale : TeL TR $-4434Latest 

I nterest
Rate

ALEXANDER’S CO. 
414 Mest Broadway, 
South Boston 27, Mana.

Accounts
Interest starts from the first of every monih 

on sums from $25. to $10,000.
Deposits made on or before January 10, April 5, 
July 10, and October 5 will draw interest. from the 

first of huch mont.hs if left to the end of a 
quarterly dividend period.

SAVINGS BANK
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkvvay at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 

Up to $10,000.
Member Federal De;>osit Insurance Corporation

★ 
★
★ 
★
★

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2808
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DARBININKAS
ALGIRDAS BRAZIS SAVO ŠIRDĮ 

PERKELIA J NEW YORKĄ
Salomėja Narkėliūnaitė

Universiteto minėjimas
pereitą sekmadienį sutraukė 

graižos publikos ne tik iš bu vu
sių to universiteto auklėtinių ir 
profesūros, bet ir iš visuome
nės, kuri domisi lietuvių kultū
rine veikla. Minėjimas pradėtas 
JAV ir Lietuvos Himnais, ka
riuos sugiedojo Operetės Cho
ras. Atidarymo žodį pasakė mi
nėjimo komiteto pirm. prof. V. 
Kanauka. Paskaitas skaitė 
prof. Vaclovas Biržiška ir prof. 
J. Puzinas. Buvo trumpai per
žvelgta Lietuvos Universiteto 
kūrimasis, jo istorija ir reikš
mė naujai atsikuriančiai Lietu
vos valstybei. Oficialioji dalis 
baigta “Gaudeamus igitur” — 
studentų himnu. Operetės cho
ras, vedamas Mykolo Liubers- 
kio, akompanuojant A. Mrozin- 
skui, ir dramos aktorius Henri
kas Kačinskas 
dalį.

Studentų
išsirinko New 

studentai .savo susirinkime, ku
ris yra šaukiamas spalio 5 d., 
sekmadienį, 12,30 vai. Apreiš
kimo par. salėje. Senoji valdy
ba padarys savo veiklos prane
šimą.

atliko men'nę

Valdybą
Yorko lietuviai

Stp. Montvydas
su O. Sabaliauskaite šį sekma
dienį susituokia Aušros Vartų 
par. bažnyčioje. Abudu yra pa
rapijos kuopos Vyčiai, o jau
nasis — ilgametis par. bažny
čios choro narys.

Metinė par. vakarienė
Aušros Vartų parapijoje 

New Yorke įvyksta spalio 26 
d. Ta proga išleidžiamas leidi
nėlis su sveikinimais ir skelbi
mais.

Juozas Kapočius,
“Lietuvių Enciklopedijos” lei

dėjas, tarp daugelio laiškų, ku
riuos gauna iš lietuviškų kolo- 
n'jų, remiančių Enciklopedijos 
leidimą, šią savaitę gavo laišką 
iš tolimos Venezuelos. Rašo 
žinomas salezietis kun. A. Sa
baliauskas. Sutikdamas būti 
Enciklopedijos generaliniu ats
tovų visoje Venezueloje, baig
damas jis rašo: “Dievo palaima 
ir mūsų pasiryžimas nugalės 
visas įsivaizduojamas kliūtis, ir 
liet, enciklopedija bus atspaus
dinta.”

Investuokite j MI TVAL FUNDS. In
formacijų reikalu kreipkitės i atsto
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt & Co. 111 Broadway. room 515, 
New York 6. N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

Prašau atsiųsti--------- bilietus po $---------- j Baltijos Tautų Simfoninį koncertą, įvyks
tantį Camegie Hali, New Yorke, spalio 12 d., 1952 m., 2:30 vai. po pietų. Programai 
skiriu $--------- . Viso siunčiu $------------- .

BILIETU KAINOS: $4.00, $3.00, $2.00
Iš anksto gaunami lietuviškų laikraščių redakcijose ir įstaigose. Galima užsakyti 

paštu, išpildant žemiau paduodamą kuponą.
PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS

CARNEGIE HALL

Užsakymus siųskite: VALERIE TYSUAVA, Concert Manager, 130 W. 57th Street, 
Nevv York 19, N. Y

Tel. OR 4-M38

Dr. Joseph Žabner
AKIŲ GYDYTOJAS

85 E. 7th St.. N. Y. City 
VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12

Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

— Didžiuojuosi, kad esu lie
tuvis ir džiaugiuosi, kad turė
siu progos lietuviams padėti, o 
ypač tiems, kuriems šiuo metu 
ta pagalba yra pati reikalin
giausia, — pareiškė Metropoli
tan Operos solistas Algirdas 
Brazis. Jis buvo ką tik sugrį
žęs iš savo gastrolių kelionės, 
sukoręs apie 6 tūkstančių mylių 
su operos kolektyvu, kuris po 
visą Ameriką turėjo 33 spek
taklius. Dar su degant'; ais įspū
džiais jis čia sugrįžo iš koncer
to Čikagos Grand Parke ir Vy
čių seimo Daytone. Tikrai dar 
šviežiais jspūdžias ir gana jau
dinančiais: grįždamas, pake
liui, turėjo pergyventi automo
bilio katastrofą, kuriame ke
liavusieji vos per plauką išven
gė nelaimės, bet nė plaukas 
nuo galvos jiems nenukrito, 
nors iš paties automobilio vos 
skutelia' beliko.

— Til-rai turėjau laimę, — 
sako jis, — pasakodamas ne
laimės smulkmenas ir atskubė
jęs čia pasitarti Didžiojo New 
Yorko va aus reikalu. Komite
to Valdybos ir Balfo centro 
tarnautojų jau čia daug nu
dirbta, daug atl kta parengia
mojo darbo. Jis domisi viskuo 
ir siūlo savo planus, kaip gali
ma būtų sukelti kuo daugiausia 
pinigų. Jis tikrai susirūpinęs, 
ir jam per veidą perbėga šilta 
šypsena, kai kalbama, jog rei
kėtų būtinai surinkti bent 10,- 
000 dol.

— Jau treti metai Didysis 
New Yorkas bando šią sumą 
pasiekti, bet kažkur yra kaž
kas užburta, — primena Balfo 
reikalų vedėjas P. Minkūnas. 
Pasirodo, kad užpereitais me
tais iki tos sumos trūko tik 
300 dol., o pernai 500, bet vis 
dėlto trūko.

— Na, tai jau šiemet reikia 
būtinai pasitempti. Jei jau ne 
iš New Yorko, tai iš Čikagos, 
juk aš esu pusiau vienur, pu
siau kitur — sako vėl Brazis, 
kuris su savo balsu yra Metro
politan Operoje ,o su širdimi — 
Čikagoje, kur gyvena jo žmona 
su trimis dukrelėmis. Bet da
bar, atrodo, kad jis širdį per
kels laikinai Nevv Yorkan Baifo 
vajui.

Kad ir būdamas pakeliui tarp 
šių dviejų miestų ir labiausiai 
užsiėmęs savo dainavimo rei
kalais, Brazis mielai sutiko 
darbuotis. Tuo metu, kai vieną 
labai karštą, tikrą nevvyorki-

BNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui: apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba į Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805. 

nę dieną Balfo centre posėdžia
vo vietos organizacijų atstovai, 
Algirdas Brazis dainavo Cent
rai City, Colorado, operos spek
taklyje. Tada teatro užkulisyje 
suskambėjo telefonas. Pakeles 
ragelį, jis sužinojo, kad New 
Yorkas jj kviečia būti savo ru- 
dens vajaus pirmininku.

— Netrukus būsiu labai už
imtas, bet skraidysiu lėktu
vais, kad visur galėčiau spėti, 
o ypatingai mielai dirbsiu Bal- 
vo vajui, — pakartoja jis da
bar Nevv Yorke, ką tada buvo 
pasakęs telefonu. Gyvendamas 
Čikagoje, jis turėjo progos su
sipažinti su lietuviais tremti
niais, ne vieną jų yra sušelpęs 
dar tuo metu, kai buvo Vo
kietijoje. O ir dabar neseniai 
tik ką atvykus am tremtiniui 
paaukojo savo kostiumą.

— Pamačiau, kad vos tik at
vykęs, kol užsidirbs naujam, 
tai iš to savojo tikrai išaugs, 
tai ir tariau, tegul sveikas sau 
neš'oja. Kai užsidirbs— nusi
pirks geresni. Bet, kai pagaįvo- 
ju apie tuos Vokietijoje pasili
kusius mūsų žmones, žinau, 
kad jie nei po mėnesio, nei ki
to nieko nenusipi^s — jie nie
ko neuždirbs, būdami senelių 
prieglaudose ar džiovininkų sa
natorijose. Lankiau Lietuvą 
1938 m., kai tenai vyko K. Ste
ponavičius su choru “Pirmyn”. 
Mes tada dainavome ,o aplin
kui save matėme žmones pa
tenkintais veidais ir laimingus. 
Kas gi galėjo pamanyti, kad li
kimas juos išvarys tš savo tė
vynės ir po kitas žemes jiems 
lieps ieškoti prieglaudos? žino
ma, to niekas tada nepagalvo
jome. O dabar, kai girdžiu apie 
tuos senelius ir ligonius Vo
kietijoje ,argi aš galiu atsisaky
ti jiems padėti? Nemanau, kad 
tokių galėtų atsirasti New Yor
ko lietin ių tarpe. Todėl visus, 
ir senuosius ir naujakurius, 
kviečiu talkon, — sako Algir
das Brazis Jūsų koresponden
tui. kad visa tai perduotų new- 
yorkiečiams, ir jis su valdybos 
nariais dar šnekasi vajaus rei
kalais. Su vicepirmininku kun. 
A. Račkausku tariasi pasima
tyti ir eiti kartu kviesti chorų, 
solistų ir kalbėtojų, nes visko 
bus po truputį baigminėje pro
gramoje, kuri Lošt BattaHon 
salėje įvyks lapkričio mėn. 16

SEKMADIENĮ, SPALIO 12 <L 1952 2:30 vai. po piety
BALTUOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS 

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE BUS STATOMI

Lietuvią, latviy, ir esty kompozit. simfoniniai veikalai 
DIRIGUOJA: 

JERONIMAS KAČINSKAS—BRUNO SKULTE — 
ENDEL KALAM

Programoje: Gruodis, Jakubėnas, Kačinskas, Bacevičius, Vitoh, Tubin

Per 19,000 sv. gėrybių
BALF centras šiomis dieno

mis pasiuntė Vokietijos lietu
viams. Didžiulę dalį sudarė dra
bužiai ir avalynė ir 3,000 sv. 
riebalų.

Skaučių sueiga
įvyksta spalio 5 d. 12,30 vai. 
Apreiškimo par .salėje. Vyr. 
skautės kviečia dalyvauti visas 
skautes, skautininkes ir norin
čias įstoti į skautų organizaci
jų.

Dr. Birtitė Ruškytė
iš Čikagos visai savaitei 

vo atvykusi į Brooklyną, 
viešėjo pas Nelę ir Juozą 
bes ir aplankė kitus savo 
člulius. Dr. B. Ruškytė šiuo 
metu Čikagoje dirba McNeal 
Mem. Hospital Bervvyn patalo- 
gijos skyriuje. Medicinos mok
slus ji pradėjusi Kaune, baigė 
tremtyje Vokietijoje, Duessel- 
dorfe. Savo kultūrine veikla 
gražioje Haffkrugo stovykloje, 
Vokietijoje, ji buvo viena veik
liųjų darbuotojų.

bu- 
kur 
Ga- 
bi-

E K R A N AS
TRIJŲ MATAVIMU FILMAS

Prieš kelioliką metų dar Lie
tuvoje teko matyti pirmuos'us 
trijų matavimų filmo bandy
mus. Žiūrovai seanso metu tu
rėdavo užsidėti tam tikrus aki
nius — vienai akiai žalios, ki
tai raudonos spalvos, — ir tada 
vaizdas atrodydavo visai kaip 
gyvas. Buvo rodomi liktai 
trumpi filmų gabalėliai. Nuo 
to laiko apie šio rūšies filmos 
pažangą nieko nebebuvo gir
dėti, ir atrodė, kad šis dalykas 
filmų gamyboje neprigijo. Ta
čiau bandymai buvo daromi ir 
toliau.

Šioje srityje daugiausia yra 
pasidarbavęs amerikietis F red 
VValler, prieš kurį laiką buvęs 
Paramount filmų bendrovės 
specialių efektų meisteris. Jis 
sukonstruktavo trijų objekty
vų filmų kamerą, pavadintą 
Cinerama kamera, kuri vienu 
kartu nufotografuoja tris, vie
nas su kitu susijungiančius, 
vaizdus. Perduodant tuos tris 
vaizdus į ekraną, gaunasi maž- 
d a u g 146: pločio ir 
55° aukščio vaizdas, atitinkąs 
tokį pat plotį ir aukštį, kurį 
apima žmogaus akis. Tada žiū
rovui susidaro iliuzija, kad tai 
yra visai natūralus vaizdas, ne
be paveikslas, ir dar daugaiu, 
— kad pats žiūrovas yra to 
vaizdo viduryje, t. y. visas 
veiksmas vyksta aplink jį. Ta 
iliuzija padidinama dar kitu 
būdu: po Visą teatro salę iš
dėstyti garsiakalbiai sudaro į- 
spūdį, kat žiūrovas yra atsidū
ręs ir garsų viduryje, nes gar
sai sklinda ne tik iš ekrano pu
sės, bet pagal veiksmą ir rei
kalą, iš įvairų krypčių.
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Misijos parapijoje 
prasidėjo rugsėjo 29 d.

savaitė skiriama vyrams, 
— moterims. Misijas veda 
rijonai kun. J. Budzeika ir kun. 
P. Remeika.

Ši 
kita 
ma-

Ateitininkų sendraugių 
susirinkime

rugsėjo 28 d. pranešimą apie 
visuomeninę veiklą padarė dr. 
J. Petronis. Būta gyvų diskusi
jų. Numatytos gairės šių metų 
veiklai. Aptartos galimybės 
šelpti vieną Diepholzo gimna
zijos mokinį.

Teisininkai šelpia du
• mokiniu

Bostono liet. trem. teisinin
kai suorganizavo lėšas išlaikyti 
du Diepholzo gimnazijos moki
nius.

Šitoks nuostabus trijų ma
tavimų filmas jau pradėtas ro
dyti New Yorke. Pasaulinė 
premjera įvyko rugsėjo 30 d. 
naujai pritaikytame Broadway 
Iteatre. Filmas vadinasi “Tai y- 
ra Cinerama” (“Thls is Cine- 
rama”), ne vientisas ,bet atski
rų gabaliukų, daugiausia įvai
rių kelionių, apžvalginis fil
mas, užtrunkąs maždaug 2* va
landas. Filmas spalvotas. Šį 
kartą žiūrovams nebereikalin
ga jokių specialių akinių: kiek
vienas savomis akimis gali ma
tyti iliuzinius vaizdus. Vaizdas 
rodomas ant milžiniško, maž
daug 6 kartus didesnio, negu 
natūralus, gaubto ekrano. Po 
visą teaftro salę yra išdėstyti 8 
garsiakalbiai.

Filmo programoje rodomi į- 
vairūs pasaulio vaizdai: Vene
cija su savo spalvingaja pava
sario švente, Niagaros kriokliai 
iš helikopterio, Austrijos Al
pių vaizdai, bulių kovos Ispa
nijoje, kelionė lėktuvu per gra
žiąsias Amerikos vietas ir daug 
kitų. Yra gana plati ir įdomi 
muzikinė dalis, kur galima ma
tyti ir girdėti Vienos berniukų 
chorą ir Milano Scalos operoje 
statomos “Aidos” ištraukas.

Tuo tarpu šis trijų matavi
mų filmas galės būti demons 
truojamas tik viename teatre, 
nes tam yra reikalingi specia
lūs įrengimai. Tačiau reikia 
manyti, kad pavykęs žingsnis 
naujoje filmų srityje bus ženg
tas dar toliau, ir netrukus ga
lėsime žiūrėti ir ištisų filmų, 
patys jų vaizduose dalyvauda
mi.

Vyt Strolia, . Rašytojų Klubas veikia
žinomo muziko ir komposto- Bostono Liet. Rašytojų Klu- 

riaus sūnus, pasireiškęs dide- eilinis susirinkimas įvyksta 
lials gabumais muzikoje, šiais ateinantį šeštadienį spalių 4 d. 
metais gavo stipendiją ir pra
deda studijuoti Nauj. Anglijos 

muzikos konservatorijoje.

Jaunavedžiai EL ir J. Sarai, 
grįžę iš povestuvinės kelionės, 
gražiai įsikūrė nuosavame na
me, 89 Upland Rd., Cambridge, 
Mass.

Elenos Šarienės tėvai Luzac- 
kai yra lietuviai patriotai. Jie 
atvykę į USA prieš I pasaulinį 
karą, sukūrė gražią lietuvišką 
šeimynėlę. Aktyviai dalyvauja 
lietuviškose organizacijose. Ke
liolika lietuvių tremtinių gavo 
iš jų garantijas emigruoti į U. 
S. A. Nepamiršo jie ir Europo
je pasilikusiųjų lietuvių tremti
nių, šelpia juos pinigais bei 
siuntiniais.

Juozas Šatas, tremtinys, yra 
malonaus būdo ir veiklus vi
suomenininkas. Gražiai vado
vauja Cambridge lietuvių rate
liui ir yra ALT Cambridge 
skyriaus valdybos narys.

Cambridge tremtinių ratelio 
valdyba linki jaunavedžiams ir 
jų tėveliams sveikatos bei lai
mės.

Braižytojų kursai 
Bostone

Siekdami padėti tautiečiams 
įsigyti reikalingų žinių techniš
kam braižytojo darbui, Ame
rikos Lietuviu Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos skyriaus in
žinieriai ėmėsi iniciatyvos su
ruošti Bostone braižytojų kur
sus. Kursai užsitęs 6 mėn.

Suinteresuoti asmenys pra
šomi registruotis iki š. m. spa
lių 10 d. šiuo adresu: Inž. V. 
Izbickas, 760 Metropolitan 
Avė., Hyde Park, Mass.

Pasižymėjo bostoniškis 
dainiafeikaa

George Maran, 26 metų bos- 
toniškis dainininkas, jau ant
rus metus gyvena Salzburg, 
Austrijoj ir ten garsėja kaip 
žymus solistas, dainininkas.

Lithuanian 
Furniture Co. 

movers— 
SO 8-4618

! INSURED and BONDED
] Local and Long Dfstanee Moverr

326-328 W. Broadsray i
SO. BOSTON. MASS.

7,30 vai., 190 Beacon St., Bos
ton, Mass. Jame dr. Juozas 
Girnius skaito paska tą “Ame
rikiečių tautos dvasia ir mes”. 
Numatomas svečias dailininkas 
A. Valeška su žodžiu apie baž
nyčių dekoravimą ir jo deko
ruotų bažnyčių vaizdais. Vie
toj lapkričio mėn. eilinio susi
rinkimo rengiamas Maironio 
minėjimas, kuriame paskaitą 
‘Maironio kūrybą šiandien’ su
tiko skaityti J. Brazaitis, o at
siminimų duos artimas Mairo
niui asmuo — kanauninkas M. 
Vaitkus. Rašytojų Klubui va
dovauja Bem. Brazdžionis 
(kurio naujas adresas: 19 Old 
Harbor St., So. Boston, Mass.)

Sukūrė šeimą
Robertas Stanislovas Dilis 

rugsėjo 27 d. susituokė su E- 
milija Poškute, gyv. 561 E. 
Slxth St.

Mirė
Rugsėjo 26 d. mirė Ona Ka

činskienė, 72 m., gyv. 7 Doug- 
las St., So. Boston.

Postmaster J. P. W. Finu,
Bostone, Mass., spaudai iš

siuntinėjo visą eilę informacijų 
dėl Kalėdų siuntinėlių siuntimo 
šeimos nariams, esantiems 
JAV kariuomenėje užjūriuose. 
Kad prieš pat Kalėdas nebūtų 
pašte susigrūdimo, jis paskyrė

• vieno mėnesio laikotarpį —nuo 
spalio 15 iki lapkričio 15 d., 
kviesdamas artimuosius pasi
rūpinti išsiųsti siuntinius kaip 
tik tuo metu. Galima siųsti iki 
70 sv., oro pašto siuntos gali 
būti iki 20 sv. svorio. Kviečia
ma gerai įpakuoti ir aiškiai įra
šyt adresus.

PARDUODAMA MAISTO 
KRAUTUVES BALDAI

ir maisto produktai dėžutėse 
labai , žemomis kainomis.

Yra •specialūs įrengimai mė
sai laikyti ir saldainių sandėlis, 
elektrinis šaldytuvas, svarstyk
lės, elektrinė mašina mėsai 
piaustyti, pečius valgiams vir
ti, bačka aliejui ir kiti reika
lingi įrengimai.

Galiu būti pusininkas su nau
ju savininku, esu dirbęs preky
boje apie 40 metų, todėl gali 
pirkti šią krautuvę ir neprity
ręs prekyboje.

PAUL MIŠKINIS
123 N Street

So. Boston, Mass.

Jau galima užsisakyti Aušrelę
Knygų leidykla Patria jau išleido Stepo Zobarsko
* Aušrelės” I dalies naują laidą.

Mokyklų vedėjai, mokytojai ir tėvai prašomi užsisakyti 
ją šiuo adresu:

PATRIA. P.O.B. 1291, STAMFORD, CONN.
Vadovėlio kaina: $2.25.

LEIDYKLA PATRIA

Kiekvieną Šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio {vyksta Lietuviu 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis i visu 
klausytoju namu*.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siuskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEL2IUI, arba skyriuose šiais adresais:

UTHLAKUN RADIO HOUR
M C«C*age Street, b; —Nenreod, Masa.
Skyrius: LITHUANIAN MlBNlTUllE CO.

A. ir O. IVAAKAI -
IV. Broadway —j_., Sa Rasšea H, 80aaa»
Telefonai: NOrnood 7-1448 ar SOuth Boston 8-4618

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA


