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VIŠINSKIS REIKALAUJA BELAISVIUS 
GRĄŽINTI PRIEVARTA

New Yorkas. — Jungt. Tau
tose pagaliau Korėjos klausimu 
prabilo ir Sovietų užs. reik, 
min. Višinskis. Jo kalba truko 
beveik tris valandas, tačiau, 
kaip vėliau Achesonas spaudos 
atstovams pastebėjo, nieko 
nauja joje nebuvo. Visa, ką 
Višinskis kalbėjo, buvo jau 
daug kartų komunistų kartota 
Korėjos paliaubų derybose.

Svarbiausias jo kalboj daly
kas buvo pasiūlymas, kad bū
tų sudaryta Korėjos karui baig
ti ir kraštui suvienyti komisija. 
Joje turėtų būt atstovaujami ne 
tik Korėjoj kovojantieji, bet ir 
konflikte nedalyvavusieji kraš
tai.
Pasiūlymas aiškiai siekia, kad 

komisijoj galėtų dalyvauti tiek 
Sovietai, kurie save laiko Korė
jos konflikte “nedalyvaujan
čiais”, tiek komunistinė Kini
ja, kurios daliniai kovoja Korė
joje.

Puolęs Valstybės departa
mento sekretorių D. Achesoną, 
kuris tik rinkiminiais sumeti
mais esąs pasirodęs Jungt. 
Tautose, ir F. Dulles, kuris ta
riamai pakurstęs pietų korėjie
čius Užpulti Siaurės Korėją, Vi
šinskis sustojo ir prie belais
viais pasikeitimo klausimo. A- 
not Višinskio, reikalavimas, 
kad belaisviai nebūtų verčiami 
grįžti esąs juokingas. Jis ilgai 
apsistojo prie Achesono iškelto 
fakto, jog Sovietai patys 17 su
tarčių yra priėmė orincipą, kad 
belaisviai gali grįžti arba pasi
likti svetur. Šiuo atveju jis

Reikalauja leisti 
grįžt Palestinos 

arabams
New Yorkas. — Jungt. Tau

tose vyksta debatai dėl pagal
bos iš Palestinos žydų išvary
tiems arabams. Tų arabų trem
tinių yra 900,000 ir jie gyvena 
labai dideliam skurde, nes ara
bų kraštai, kuriuose dabar tie 
tremtiniai yra, neįstengia jų 
aprūpinti. Irako atstovas šia 
proga pareikalavo, kad būtų 
padidinta jiems dabar numaty
ta 23 milijonų dolerių parama, 
nes ji visai nepakankama. Kar
tu jis nurodė, jog šį klausimą 
galutinai Išspręsti galima tik 
leidžiant tremtiniams grįžti at
gal j savo gyventas vietas. Dėl 
žydų padarytų arabams skriau
dų Irako atstovas pareiškė, kad 
jos esančios nemažesnės, kaip 
Hitlerio padarytos žydams.

Dėl tos Irako atstovo kalbos 
labai sujudo Izraelio atstovas 
A. Lourie, kuris pareiškė pro
testą, kad žydų elgesys su ara
bais lyginamas su nacių elge
siu. Esą arabai patys nacių 
pažiūroms pritarę.

GINS VIS4 EUROPĄ
Paryžius. — NATO vadovy

bė paskelbė komunikatą, ku
riame užtikrina mažąsias val
stybes. kad jos bus ginamos 
karo atveju. Tai padaryta ry
šium su prancūzų maršalo Jui- 
no ankstesniu pareiškimu, kad 
Sovietams užpuolus Vakarus, 
tektų atiduoti Vakarų Vokieti
ją, Olandiją ir Daniją.

KORĖJOS KARO NUOSTO
LIAI 123.395

Washingtonas. — Apsaugos 
departamentas skelbia, kad iki 
spalio 29 d. amerikiečiai nete
ko užmuštų 21.471, si Įžeistų 
89,263, dingusių be žinios 12.- 
661, viso 123.395. 

bandė remtis 1949 m. Haagos 
sutartim, kuri numato, kad, 
karui pasibaigus* belaisviai tuo
jau grąžinami namo. Dėl to 
grąžinti namo belaisvius turin
čios ir Jungt. Tautos.

Ta pačia proga Višinskis 
puolė JAV už tariamus žiauru
mus belaisvių riaušių metu 
Koje saloje. Taip pat smarkiai 
užpuolė ir Pietų Korėjos prezi
dentą S. Rhee.

ReapuMikaup kandidatas į prezidentui <en. Eisenhourris, kalbė
damas Queens Borouah, Kew Gardens, baigė savo trijų dienu kampa
nija New York City. (tarsiakalMai jo kalba perdavė apie tuzinui Long 
Islaad vietovių.

PRIE HEARTBREAK RIDGE 
TEBEKOVOJAMA

Seoulas.— Prieš septyniolika 
dienų prasidėjusios kautynės 
Heartbreak Ridge vis tebeina. 
Kiniečiai, kurie tebesilaiko Pa- 
pa-San kalne, vėl vykdė apie 
1000 vyrų jėgomis naują puoli
mą. Taip pat visu smarkumu 
veikia ir abiejų pusių artileri
ja. Pereidami slėnį iš Papa-San 
į Heartbreak Ridge kiniečiai 
pateko į sąjungininkų artileri
jos ugnį ir patyrė labai didel’ų 
nuostolių. Tačiau ir sąjunginin
kų nuostoliai šiose kovose yra 
žymūs. Paskutiniam Washing- 
tono pranešime nurodoma, kad 
savaitės laikotarpy amerikie
čiai čia neteko 1278 vyrų už
muštų, sužeistų ir dingusių be 
žinios. Tuo būdu bendri ameri
kiečių nuostoliai nuo karo pra
džios yra pasiekę 123,395 vy
rus.

Nuo Sniper Ridge sąjungi
ninkai kiniečius išstūmė suė-

PRANCEZAI LAIMĖJO
H'ashingtonas----- Iš sumų,

kurias JAV skyrė Europai 
ginkluoti, pereitais biudžeti
niais metais daugiausia gavo 
Prancūzija — 329 mil., antroj 
eilėj Italija — 140 mil., toliau 
Anglija — 75, Belgija 48, Olan
dija 41. Šveicarija 34 mil.. Da 
nija ir Norvegija po 6 mil., Šve
dija 2, Luksemburgas 300.000 
ir Austrija 100.000. Už tuos pi
nigus užsakyta tose valstybėse 
daugiausia sprogstamosios me
džiagos, toliau lėktuvų :r laivų 
bei elektroninių įtaisų.

Šiems biudžetiniams metams 
Europai ginkluoti paskirta 729 
mil. Prancūzija norėjo gauti pi
nigus trejiems metams per 600 
mil. Amerika tesutiko mokėti 
tik vieniems metams. Po ilgų 
aštressio pobūdžio derybų, ku
riose Prancūzija grasino nu
trauksianti ginklavimąsi, išsi
derėjo 525 mil.

Eisenhoweris nori taikingomis prie
monėmis laisvinti pavergtuosius

Washingtonas. — Rinkimų 
kova baigiasi. Gen. Eisenhovve- 
ris pervažiavo Pennsylvaniją, 
Stevensonas N. Angliją ir abu
du vienu kartu atsirado New 
Yorke. Iš čia Eisenhoweris pa
traukė į N. Angliją, Stevenso- 
nas į Pennsylvaniją.

ję į durtuvų kovas. Tačiau prie
šas ir tuo atveju nesitraukė iš 
kovos, mesdamas į ją naujus 
dalinius. Taip pat kovos vyksta 
ir į pietus nuo Pyonggango, 
kur kiniečiai bandė įsiveržti į 
priekines sąjungininkų pozici
jas.

Sąjungininkų oro pajėgos 
puolė priešo kariuomenės telki
nius ir atsargų sandėlius. Ypač 
buvo stipriai pulta sritis į pie
tus nuo Wonsano čia sunai
kinta 40 priešo karinių pasta
tų.

BONNOS VYRIAUSYBES 
RŪPESČIAI

Bonna. — Bonnoje vyriausy
bėje ir parlamente ginčą kelia 
du dienos klausimai: sutarties 
su Vakarų sąjungininkais pasi
rašymas ir derybos su Prancū
zija dėl Saaro krašto. Opozici
ja, socialistai, nori, kad su
tartis tol Vokietijos parlamento 
nebūtų tvirtinama, kol nesutar
ta su Prancūzija dėl Saaro kra
što. Vyriausybė pareiškė, kad 
vienas klausimas su kitu neturi 
nieko bendra: sutartis su są
jungininkais dėl bendros ka
riuomenės organizavimo turi 
būti kuo greičiausiai patvirtin
ta, o dėl Saaro krašto visi lig
šioliniai pasitarimai nedavė 
nieko teigiamo, bet kancleris 
Adenaueris nepameta vilties 
susitarti.

Vckietijos vyriausybė taip 
pat apgailestavo viešai gen. 
Ramc’'es Išsišokimą, kai jis a- 
merikiečius išvadino karo kal
tininkais ir gen. Eisenhowerį 
“kiauliašunim.”

------------- • • •
Dėl Vėlinių šventės ateinan

čio* «-'»vaK?s “Darbininko’’ ant
radienio numeris neišeis. Se
kantis numeris išeis penktadie
ni, tapkr. 7 d.

Ehenhoaerk

paskutinėse kalbose kritika
vo vyriausybę dėl nesugebėji
mo baigti Korėjos karą. Jei 
mane išrinks prezidentu —kal
bėjo Eisenhovveris — aš vyksiu 
į Korėją ir vietoje ištirsiu, kaip 
greičiau reikia baigti. Jis pri
pažino reikalą keisti Tafto- 
Hartley įstatymą ir pažadėjo 
sausio 20 d. pradėti valyti Wa- 
shingtoną.

Spalių 28 d. jis kalbėjo 17 
tautinių grupių atstovams. Pri
minęs, kad jo protėviai yra iš 
Vokietijos ir kad imigrantų 
bangos duoda JAV naujos jė
gos, reikalavo keisti imigraci
jos įstatymą, kad jis patenkin
tų norą tų, -kurie nori atvykti 
į JAV ir sykiu apsaugotų vie
tinių gyventojų interesus. Kal
bėdamas apie imigrantų kilimo 
kraštus, vėl pabrėžė, kad dau
gelis jų yra Kremliaus paverg
ti. Aš jau daug kartų sakiau— 
kalbėjo generolas, — kad mes 
visi amerikiečiai turime žinoti, 
jog taikingomis priemonėmis 
siekiame išlaisvinti visus, kas 
laisvės nori. Šituo reikalu aš 
pakartotinai kaltinau adminis
tracijos politiką. Mūsų dabarti
nė “containment” politika ga
rantuoja, kad Kremlius ir to
liau galt laRfcrti vergijoj žmo
nes, kurie brangina žmogų ir 
myli laisvę tiek pat, kaip jūs ir 
aš... Tautoms, kurios anapus 
uždangos gyvena, — tęsė gene
rolas — Amerika turi visada 
užtikrinti, kad ji stovi jų pu
sėje. rems materialiai ir mora 
liai jų pastangas atgauti nepri
klausomybę...
Europos laisvei išlaikyti reika

linga tarp savęs bendradar
biauti. Pritardamas Beneluxo 
ūkinei unijai ir bendrai Euro
pos apsaugai, kalbėjo apie rei
kalą JAV vyriausybei imtis 
aktyvios ryžtingos politikos 
prieš komunistinį suokalbį.

Tos ryžtingos politikos pro
gramą apsibrėžė bendrais žo
džiais: sudaryti bendrą karinę 
jėgą, tarpu .savęs susiprasti, ū- 
kiškai bendradarbiauti.

Tuo pačiu metu dėmesį at
kreipė į save resp.

Chorter, III., penkių savaičių laikotarpy antru kartu vukho 3S3 
kaliniai, ėie pagroto^ neptynh priUOrėtojun ir laiko įkaitam. Sukillliin 
laiko apsupę 50 policininku ir pritifirčtoju.

McCarthy

kalba Chicagoje. Jis paskelbė, 
kad komunistų laikraštis “Dai- 
ly Worker” remia Stevensoną; 
kad Stevensonas, būdamas 
1943 m. valstybės departamen
te, nore jo primesti Italijai ko
munistinę vyriausybę.

Stevensonas
pajuokė Eisenhovverio kalbas 

apie Korėją ir aštriai pasisakė 
prieš McCarthy, atsakomybę 
už jo kalbą suversdamas Ei- 
senhoweriui.

Prezidentas Trumanas
taip pat užpuolė McCarthy 

nekaltų žmonių koneveikimu, o 
už pasitraukimą iš Korėjos 
kaltino Eisenhowerį.

Rinkimų kova 
neapsieina ir be pokštų

Vienur Eisenhowerio auto
mobiliui studentai Iškabas nu- 
sukinėję. Kitur, N. I»ndone, 
tik prieš pradedant Stevensonui 
kalbėti, tribūna su 40 demokra
tų vadtj sugriuvo akivaizdoje 
8.000 minios. Sužeistų nebuvo. 
Stevensonas ant likusios tribū
nos dalies pasilypėjo ir savo 
kalbą pasakė. — “World-Tele- 
gram and Sun” du piliečiai 
atsiuntė po 100.000 vokiškų 
popierinių markių 1921 ir 1922 
metų laidos (iš infliacijos lai
kų). Siuntėjai prašė perduoti 
Stevensonui, nes jeigu demok
ratai toliau liks valdžioje, tai 
tos markės būsiančios nemažes
nės vertės kaip ir doleris.

Gallupo institutas
paskelbė, kad pietinėse vals

tybėse Eisenhoweris turi 15% 
daugiau šalininkų, negu jų tu
rėjo pereituose rinkimuose gu
bernatorius Devvey. Tačiau per
svara vis tiek dar esanti Ste- 
vensono pusėje. J klausimą: jei 
rinkimai būtų šiandien, už kat
rą kandidatą tamsta balsuo
tum. atsakė pietų valstybėse: 
Už Stevensoną 46ri, Eisenho- 
werį 41 %, susilaikė 13%.

J klausimą: jei rinkimai bū
tų šiandien, už katrą partiją 
tamsta balsuotum, — atsakė: 
už demokratus 53%, espubliko- 
nus 36%, susilaikė 11%.

Demokratu kandidatas A. Stevensonas tariasi prieš savo kalto.* 
Xew Yorko Madison Square su aktore T. Rankhead dėl jo ri.ikimin..* 

filmo.

INDOKINIJOJE KOMUNISTAI
. VERŽIAS

Saigonas. — Prancūzų kari
nė vadovybė Indokinijoj pra
nešė, jog komunistų batalionas 
pasiekė ir sunaikino 30 mylių 
nuo Saigono esantį prancūzų 
postą Bon San. Čia buvęs nedi
delis prancūzų dalinys patyrė 
stambių nuostolių ir turėjo 
trauktis. Atvykę pastiprinimai 
komunistus vėl iš Ben San Iš
stūmė. Tačiau jau rado tik 
griuvėsius.

Komunistų puolįmo • laukia
ma ir į pietus nuo Juodosios u- 
pės, kur įsistiprino didesnės 
prancūzų pajėgos. Puolimą į 
Raudonosios upės deltą pran
cūzams pavyko sulaikyti.

Uždare nacines 
organizacijas

Hannoveris, Vokietija.— Va
karų Vokietijos vyriausybė už
darė 61 organizaciją, kurios 
laikomos nelegaliu tęsiniu ne
seniai uždarytos naciškos So
cialistinės Reicho Partijos, šią 
partiją neseniai uždraudė Va
karų Vokietijos konstitucinis 
teismas, kuris rado, kad tos 
partijos tikslai prieštarauja 
krašto konstitucijai ir jos pro
grama iš tikro yra pasisavin
ta iš nacių. Partiją uždarius, jos 
nariai pristeigė įvairiais var
dais organizacijų ir jų vardu 
norėjo dalyvauti būsimuose rin
kimuose. Kartu nurodoma, kad 
minimos nacių organizacijos 
buvo susirišusios su komunis
tais. Buvęs partijos pirminin
kas F. Dorls net vedęs su jais 
derybas, kad jis ir kiti partijos 
nariai reikale galėtų gauti prie
glaudą komunistų valdomoj ry
tinėj Vokietijos daly.

ŽMONES BĖGA, NEŽIŪRĖ
DAMI MIRTIES

Madgeburgas. — Vokiečių į- 
staigos praneša, kad tik vienos 
Kumrau pasienio komendantu 
ros rajono ribose 10 savaičių 
laikotarpy komunistiniai Rytų 
Vokietijos policininkai nušovė 
6 asmenis, norėjusius pabėgti į 
Vakarus. 32 asmens per tą lai
kotarpį buvo pašauti.

PORTUGALAI TVARKO 
KINUS

Lisabona. — Portugalijos vy
riausybė uždraudė vaikams iki 
6 metų lankytis kinuose. Nuo 
6 iki 13 metų jau gali žiūrėti 
jiems specialių filmų. Kino 
cenzūra įspėjo neleisti visų fil
mų, kurios skatina nusikalti
mus ir nemoralumą.

PIRMYN
Čia kovas laitai apsunkina 

kalnuotas paviršius. Ligi šiol 
trijų divizijų jėgomis pradėtoj 
ofensyvoj, prancūzų duomeni
mis, komunistai jau netekę 4.- 
000 vyrų, tačiau vis tiek ban
do veržtis pirmyn Prancūzų 
nuostoliai esą mažesni.

J Saigoną atvyko JAV gyny
bos sekretoriaus pavaduotojas 
W. Foster, kuris nori vietoj su
sipažinti, kiek prancūzams pa
deda JAV duoti kovai prieš ko
munistus lėktuvai. Prancūzai 
tvirtina, kad jų sudedamos au
kos Indokinijoj visai pateisina 
jų pageidavimą, kad JAV jai 
suteiktų karinės paramos 
$650,000,000 vietoj dabar pas
kirtų $525,000,000.

Angliakasiai vėl 
dirba

Pittsburgb. — Po 7 damų 
streiko dauguma angliakasių 
grįžo į daritą, pareiškę viltį, 
kad algos priedas bus tokia, ko
kis buvo sutartas — 1,90 dol. 
dienai, o ne 1,50, kaip nustatė 
kainų įstaiga. Per kelias dienas 
turės paaiškėti, ar tas priedas 
bus pakeltas ar ne. Kad strei
kas būtų likviduotas. buvo 
kreipęsis pats prezidentas Tru
manas į unijos prezidentą; ta
da tas pasiūlė darbininkams 
darbą tęsti.

JAPONAI IŠKRAUSTĖ 
BOLŠEVIKUS

Tokio. — Japonai įsakė išsi
kraustyti trims Sovietų žurna
listams su visu jų štabu (fil- 
muotojais ir šeimomis). Tas 
pats likimas laukiąs ir kitų 
Sovietų korespondentų. O nau
ji ateity visai nebūsią įsileisti 
— pareiškė vyriausybės kalbė
tojas.

“PRAVDOS” KOMENTARAI
Sovietų laikraštis “Pravda” 

rašo, kad JAV gyventojai rin
kimais nesi domį; abudu kandi
datai esą karo kurstytojai: a- 
budu bijosi Korėjos klausimą 
spręsti, nes karą stiprinti ne
populiaru tarp rinkikų, o baig 
ti jį taika neleidžią pramonės 
turtuoliai.

RINKIMU IŠLAIDOS
Respublikonai pasiskelbė 

išleidę rinkimams 
nuo rugsėjo pradžios iki dabar 
1.370.357 dol., demokratai — 
943.260. Be to, demokratai dar 
esą įsipareigoję sumokėti 306 - 
383 dol.
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■Rugpiūčio pabaigoje Sydnė- 

jige Royal Shipureck Reliet 
antį Humane Society metinia- 

susirinkime apdovabojo 
sijėcialiais draugijas medaliais 
iri'garbės pažymėjimais asme- 
nK Nevv South Wales valstybė- 
je ^paskutiniųjų metų bėgyje 
pažymėjusius drąsiais ir pavo- 
PKgais veiksmais, gelbstint 
žaibgaus gyvybę. Šiais metais 
tdfcų apdovanojimų buvo: 5 si- 
dibro medaliais. 10 bronzos 
nedaliais ir 45 garbės pažymė- 
jijĮtais. Apdovanotųjų tarpe yra 
irijlietuvis Antanas Jablonskis, 
ktęris šjn. sausio mėn. 3 d. šoko 
į Georgės upę netoli Liverpoo- 
!ie»'ir uoliai bandė išgelbėti 8 

australiuką. kuris, išky- 
laiįdamas su draugais, staiga į- 
krko į upę ir daugiau nebeiš- 
k9» į jos paviršių. Jablonskis 
rųįdydamas ieškojo skenduolio 
ūd jėgų išsekimo. Tik vėliau 

jo prisijungus policijai.

Jablonskis vėl nėrė ir 15 j»ėdų 
gylyje iš dumbluoto vandens iš
traukė skenduolį. A. Jablons
kiui įteiktas garbės pažymėji
mas.
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Ga»v* ir numeris 
Valstija

Miestas

KANADA
Ateitininkų Mivažia\inuis

Spalio 25 ir 26 d.d. Toronte 
įvyko vyr. ateitininkų suvažia- 
viįias. Po pamaldų suvažiavime 
sįaite šias paskaitas? J. Matu- 
litttiis — Kapitalizmas ir mark- 
sžfcnas. V. Užupis — Katalikų 
b^fci yčios pažiūra socialiniais 
liausimais: spalio 26 d. kun 
Dt- J. Gutauskas — Lietuviš- 
kĄs jaunimas Kristaus kara- 
lirins tarnyboje. Suvažiavimas 
baigtas pobūviu.

Žygis j Vilnių
Hamiltone spalio 26 d. vil

niečio K. Barono iniciatyva bu- 
v(t'paminėtas žygis į Vilnių. Ta 
ptftga įvyko pamaldos už žuvu
sius dėl Vilniaus karius. Pa
mokslą pasakė kun. dr. J. Ta 
dRrauskas.

URUGVAJUS 
Tautos Fondui

‘Krašto Bendruomenė nusiun- 
♦«’Tautos Fondui 130 dol.. di
desnę tos sumos dalį iš narių 
surinkusi paskutiniais mėne- 
sttis.

UI

Steigiama nauja AKl.B 
apylinkė

EI Palomar lankėsi Vladas 
Veselauskas ir kalbėjosi naujos 
Argentinos Liet. Bendruome
nės apylinkės įkūrimo reika
lais. Manoma, kad EI Palomar. 
Hurlingham ir Caseros lietu
viai gali susiorganizuoti čia nau
ją apylinkę. Jie visi yra išsila
vinę. susipratę ir patriotiškai 
nusiteikę. P. Nakutis pasiėmė 
organizavimo naštą. *
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SKURDAS IR BADAS MUSŲ BROLIŲ PASTOGĖSE
Negalima pragyventi iš vokiečių pašalpos. —Vaikučiai serga iš nusilpimo. — Suaugusieji ren
ka huhes ir varpas nuo laukų.— Su ašaromis dėkingi už paramą. —Pasmerkti mirčiai, jei mes 
jenis neištiesime pagalbos rankos.

BALFo pirmininkas kan. dr. 
J. B. Končius tik ką įkėlė ko
ją į Amerikos krantus, sugrį
žęs iš savo kelionės po Europą. 
Septynis mėnesius būdamas te
nai. jis turėjo progos aplankyti 
daugelį kraštų, susipažindamas 
sų lietuvių gyvenimu. Ypatingai 
jis ištyrė lietuvių padėtį Vaka- 
rų Vokietijoje ir Austrijoje, 
kur šiuo metu yra astuoni tūks
tančiai mūsų tremtinių. Apie 
jų padėtį ir gyvenimo sąlygas, 
ir mūsų ryšį su jais Balfo pir
mininkas maloniai sutiko pasi
dalinti mintimis, atsakydamas 
šiuos klausimus:

Koks jūsų bendras -įspūdis apie 
tenykitį gyvenimą?

— Po šio pasaulinio karo tris 
kartus vykau lankyti lietuvių 
pabėgėlių Europoje, bet dar 
niekad nebuvau matęs tiek var
go. kaip dabar Vokietijoje ir 
Austrijoje. Išvažinėjau skersai 
išilgai ir savo akimis mačiau, 
kaip didelis skurdas ir badas 
mūsų brolių ir seserų pastogė
se. Labai sukrėstas,- grįžau j 
Ameriką.

Kaip gyvi, mano vaizduotėje 
stovi tie išbadėję seneliai ir ser
gą vaikučiai. peri>alę džiovinin
kai ir tūkstančiai akių degan
čių vieninteliu prašymu:

— Nepasmerkite mūsų bado 
mirčiai!

nors

S. NARKĖUCNAITfi

markių, o vaikai iki 16 m.

1*1
\

kito mažiau kaštuojan
čio būdo, kaip pirkti Gazo plytele.— 
pigesni* išlaikymas. paprasteni* nau
dojimas! Jūs turėsite visada šilta van
deni — visada — ir pigiausiai atseina 
—naudojant Gazą.
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•AS CAN PRO VE 
ESI CLAIMS

1
25% PIGIAU

Sutaupo kevirtį iš dolerio šildant 
vandeni per ištisą eile metų. Ma
žiausiai 255 pigiau, nei kuris ki
tas automatinis metodas.

3 KARTUS PIGIAU

15 
amžiaus — nuo 5 iki 20 DM. Iš 
tų pinigų reikia susimokėti už 
butą, šviesą ir kurą ir išsimai
tinti. Todėl vidutiniškai virnani 
asmeniui per dieną tenka 75 pf., 
kas mūsų pinigais reikštų apie 
18 rentų. Bet tenai, kur y ra 
gausios šeimos, ypač daug vai
tų. o žinome, kad jie augimo 
metu daugiau suvalgo ir už su
augusius. vidutiniškai šeimos 
nariui tenka 49 Pf.. taigi 11 
centų.

Reikia dai- atsiminti. jog 
maisto kainos, ypaę riebalų ir 
cukraus, yra dvigubai aukštes
nės negu Amerikoje.

Išmėginimas, kurie kenėiaV- REt’- 
MATISKUS SKAUSMUS: RANKI . 
KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR TINOM: 
N'EURAI>;iJA. NUOVARGI. DIEG
EI?'S

Jeigu Tamsta v« i-:n: savo sveika
ta ‘r ja brangini, m! ttv»jau ptvrn- 
š?k «a\<> vairti. pavarde ir ad.e.a ir 
si",sk š skelbimą dėl liau tai pa ,-erin
tes linksnio Galingos M-is:i-- Gausi''* 
b*- jokio mek'-'ė*... Pavartoje* s»- 
vaitg laike, ir j' izu n'-sijaii<t’.r.'.i *v> i- 
k'-sni» ir stipre«r.K jeisni neg'-ll..-:u 

jums. iadą gražink mums likusiu ir 
jums daugiau niekas nekainuos. V« - 
žinom. knd t’>kstanėinms png. '!>■' <•. 
aago'bė . ir tamstai 1'žt.krinam ;>;> • - 
as
šia laikrašėin *K«itvtojam* vai*tai 

Munėianii <lv kai
Yra sena* ir teisingas : K:;

• tas ir važhiojn. Tad k igit no i 
važiuoti, t ’ te; k ir v<"l t-pk DEK:-!- 
NIOdGAEINGA MOS< IA

SiU-*k tuojau A's'ruir.k. kad at. i - 
liolimas. tai yra di l,'iau>:a> pasauli 
skriaudėja®.

DEKKN'S PRODUCTS.
P. O. Bov (M«6. N'euark. N'. J. 

Vardas pr pnvąT'Jė

Kokios dabar gyvenimo sąly
gos Vokietijoje?

— Tuojau po karo, 
tremtiniu buvo tūkstančių tūk
stančiai ir jie gyveno prastose 
patalpose, jie vi-i turėjo ko 
valgyti, nes i uvo org inizaci’os. 
kurios jais rūpinosi. Tada vie
nintelis dalykas, kurio įvikėjo 
bijoti, buvo Sovietų teroras. kai 
buvo verčiairaa repatriuoti.

Šiuo metu tremtinių proble
ma oficialiai laikoma užbaigta: 
kas emigravo — 
kas liko — 
nes naudojasi valstybės pašai
pa. Visos gi buvu-ios tarptau
tinės šalpos organizacijos .jau 
baigė savo veikią. Žinant, kad 
Vakaių Vokietija turi savo pa
bėgėlių iš Rytų Vokieti os net 
jx-r 9 mil.. svetimieji dabar te
nai nepageidaujami labiau, 
gu kada nors prieš tai. Nedar
bas dar nėn išnykęs, o kai vo
kiečiai turi savų tų. ir jų negali 
aprūpinti, tai anie svetimšalius 
nėra ko nė kalbėti.

!Š»»m:grnv ». o 
laikomas aprūpintu, 

i va’s?ybė> pašai-

n»‘-

Kaip didelė yra \<»ka*čių 
valdžios pašalpa?

— Ta pašalpa. vadinama 
“FueisJorge”. įvairiose Vokieti
jų.: dalyse ir nr» sTu se siekia 
nuo .35 iki 50 I)M |>er mėnesį 
viengungiui ir šeimos galvai. 
Antrasis šeimos narys gauna

Kaip mūsiškiai verčiasi iš tos 
pašalpos, ką jie valgo ir kaip 

bendrai gyy eaa?

— Nors šiuo metu tremtiniai 
gyvena pačiose prasčiausiose 
patalpose, kadangi gerieji ba
rakai visi perimti kariuomenės 
ar kt. žinybų, vis tiek jie turi 
valdžiai už patalpas mokėti. 
Todėl tik po to. kai jau jie ap
simoka. kas liekama skiriama 
maistui ir kitiems reikalams. 
Bulvės ir duona yra pagrindi
nis maistas. Riebalas labai re
tas svečias, o .jei pasitaiko, tai 
tik margarinas. Apie sviestą, 
kaip klausi, žmonės tik nusi
šypso ir. ilgesingai, pažiūrėję į 
tolį, atsako? “Sviesto? Mes pa
miršome jo skonį. Taip pat ir 
mėsos!“

Pienas — retas svečias; ypač 
mane sujaudino .sužinojus, jog 
vaikai taip pat pieno retai te
gauna. Heidelberge, kai sykį 
norėjau Biknerio šeimoje su 
vaikyčiais pasikalbėti, teradau 
tik šešias būtybė les kieme besi- 
kapstinėjančias. ”O kur dar 
du— klausiau. ■•Ligoninėje” 
— išgirdau atsakymą. Pasiro- 
<1>, jie buvo ‘usirg? čėl nepa
kankamo maisto.

Tremtiniai stengiasi papildo
mą kąsnelį prasimanyti iš ša
lies. Ypač rudenį, ūkininkams 
bulves nukasus, pilni laukai 
pabėgėlių su krepšeliais, jie 
rausiasi bulvienose ir ieško, bė
rė bus dar netyčia kokia bul 
vė užsilikusi. Taipgi jie vaikšto 
ir po nuvalytų javų laukus, di
džiausiu džiaugsmu pakeldami 
užsilikusią varpą. Tol ius vaiz
dus matydamas, galvojau apie 
senųjų žmonių pasakojimus iš 
Lietuvos badmečio laikų.

yra didžiuma lietuvių. Jūsų 
minimose ligoninėse ir senelių 
prieglaudose yra tik vienas de
šimtadalis visų mūsiškių. Li 
goninės ar sanatorijos ir sene
lių prieglaudos duoda pakanka
mą išlaikymą. Man pačiam te
ko kartu valgyti, ir aš turėjau 
progos įsitikinti, jog maistas 
turi tiek kalorijų, kiek tokiose 
įstaigose duodama ir Ameriko
je

Ir jų patalpos yra geros. Yra 
dar. tiesa, gerose patalpose gy
venančių ir eilinių tremtinių. 
Jie savo metu buvo perkelti į 
naujai vokiečių valdžios pasta
tytus butus iš &3 kambarių. 
Bet tai, jog tie 
jie ir brangesni.- 
tremtinių dalis 4jų yra apie 
15'< bendro skaičiaus) venų 
atžvilgiu .atrodo.būtų ir laimė
jusi, tai kitu — tapo dar labiau 
nuskriausta, nes. atskaičius 
aukštą nuomą, pačiam pragyve
nimui dar mažiau telieka, ir re
zultate dar skurdžiau tenka gy
venti ten. negu tuose mediniuo
se barakuose.

uji, tai 
nors ta

t
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DABAR TIKTAIW9K
GAL. DIDUMO*

GERIA! 'ŠIOMIS SĄLYGOMIS

Ar visi lietuviai tremtiniai vie
nodai gyvena? Kaip su tais, 
kurie yra pačios va'džfos išlai
komose ligoninėse, senelių prie

glaudose ir kitur?

— čia kaibėjacr tifc-apienrps. 
kurie gyvena stovyktošc. Ir tai

kaštuoja! Kam jūs turite mokėti _ 
ekstra už didesni šildymą? 30 įf 
galonu talpumo Gazo vandens įį 
iildytuvas sušildo daugiau van- jįą — 
dens per valandą nei 80 galonų įfį 
didumo kitu būdu šildomas indas.

'•> iz:

Visiškai priklausomai
nuo to sutaupomas aptarnavimas. 
Degimo lizdai negenda nežiūrint, 
kaip ilgai juos vartosi. Jie nie
kuomet neperdengs, nors degintu
mėte gazą ištisas 24 vai.

\_ i
•. Į 

i 
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KAM MOKĖTI DAUGIAU?
Šiltas vanduo yra šiltas ir. jei galima pigiau jį 
suildyti. kam mokėti brangiau? Išmėginkite 
jūs patys ir įsitikinsite, kad Gazas yra geriau
sia visais atžvilgiai*. •

AUTOMATINIS GAZl VANDENS 
ŠILDYMAS

• Išskirtinai "copper bąli” reiškia, kad Sen ei 
šildoma greičiausiai — neužima daug vietos — 
ilgiau laiko.

Boston Gos
Kaip Amerikos lietuvių pagal

ba lengvina tremtinių 
dienas?

- e r

— Mūsų BALFo surenkama 
ir dalinama pagalba, jei ją pro

porcingai paskirstytumčm me
tams tarp visų tenai esančių lie 
tuvių, sudaro vos 5 Pf. arba 1 
amerikonišką centą dienai. Tai 
labai kukli parama. Bet ir už 
tai tremtiniai su ašaromis aky
se prašo dėkoti Amerikos lie
tuviams už jų gerą širdį.

Klausydamas jų karštų padė
kos žodžių už tuos, galima sa
kyti trupinėlius, aš visada jau
čiau. jog jie yra reikalingi mūsų 
didesnės paramos.

Ar mūsiškiai Vokietijoje nenu
stoja dvasinės stiprybes, ar kas 
nors ligonių ir senelių nereiškia 

noro grįžti Lietuvon?

Aš— Kaip tik priešingai! 
tiesiog stebėjausi jų davsiniu 
stiprumu, ta jų viltimi ateičiai. 
Tūkstančiai lūpų man kalbėjo 
ir tūkstančiai akių žėrėjo aša
romis, l>ct tai nebuvo jų despe
racijos ir nusiminimo ženklas. 
Tai buvo ašaros, nuriedėjusios 
jų skruostais tada, kai jie kal
bėdavo apie Amerikoje esan
čiuosius, kurie šiuo melu yra 
jų vienintelė viltis.

Sulinkę žilagalviai seneliai ir 
senutės, kuriuos karo viešei.: i iš 
gimtųjų sodybų išmetė, kad j 
savo amžiaus galą jie svetimus 
Šunis lodytų, sau prieglaudos 
ieškodami, dažnai mane tiesiog 
nustebindavo savo tvirtų nusi
statymu išvargti ir išlaukti ligi 
grįžimo laisvon ir nepriklauso- 
mon Tėvynėn Lietuvon.

Kaip tenai dabar tvarkomi 
Balfo reikalai?

— Balfo centras, kaip žinote, 
yra Miunchene. Amerikos oku
pacinėje zonoje. Lš valdžios ga
vau įvairių lengvatų. kurios 
mūsų organizacijai sutaupys 
kelis tūkstančius dolerių. Iš jų 
paminėtinos: patalpos, nemo- 
makas siuntų persiuntimas po 
riša Vokietiją. 50 G papigintas 
susisiekimas centro atstovams 
su visomis lietuvių gyvenamo
mis vietovėmis, papigintas paš
tas ir t.t.

Rūpindamasis padidinti Bal
fo šelpiamąją galią, sumažinau 
įstaigos personalą iki minimu
mo. iš šešių palikdamas tik du 
— įgaliotinį ir raštinės tar
nautoją. įgaliotinis Izidorius 
Rugienius su manimi aplankė 
visus lietuvius ir smulkiai susi
žymėjo. kas kur ir kam reika
linga. o Balfo gėrybės paskirs
tomos pačių žmonių išrinktų 
komitetų, kurie vietoje ištiria, 
kas ko reikalingas ir savo 
sprendimu išdalina.

Koks yra lietuvių kultūrinis ir 
dvasinis gyvenimas?

— Vargo mokyklos su pora 
tūkstančių lietuviukų. Didžio
sios ar Mažosios Lietuvos, dirba 
savo pasišventėlių mokytojų 
vadovaujamos. Taip pat vaikų 
daržclia5. Diepholzo gimnazija, 
vienintele pasaulyje mokslo į- 
staiga. kuri vadovaujasi nepri
klausomas Lietuvos m'okslo 
programomis, yra ne tik Vokie
tijos. bet ir Amerikos lietuvių 
j>asididžiavimas. Džiaugiuosi,

kad JAV’ susidarė tiek daug rė
mėjų būrelių.

Gimnazija yra vokiečių val
džios pripažinta ir savo progra
moje turi jos padiktuotų daly
kų vokiečių kalba, bet tai nieko 
nekenkia, r.es tuo pačiu gimna
zija įgyja valdiškas teises ir ją 
baigę mokiniai gali studijuoti 
Vokietijos Universitetuose.

Mokiniams ir mokytojams 
parūpinau aprangos, knygų ir 
maisto, gimnazijos bendrabučio 
reikalams palikau sunkvežimį 
ir džypsą ir reikalingą jiems 
benziną.

Tikybiniais reikalais visoje 
Vokietijoje rūpinasi lietuviai 
kungai. kurių yra 12 kunigų ir 
4 evangelikų.

čai mus Amerikoje pasiekė 
žinia, jog esate buvęs Jugosla
vijoje. Ar ten irgi yra lietuvių?

— Jugoslavijoje buvau 5 die
nas ne lietuvių tremtinių šalpos 
reikalais ir nekaip Balfo pir
mininkas. bet kaip CARE di
rektorius, inspektuodamas te
nai CARE veiklą. Kaip kuni
gas, domėjausi ir tenai esančia 
tikybine padėtimi. Man buvo 
sudarytos sąlygos aplankyti ir 
namų arešte laikomą Jugosla
vijos primą akr. Stepinac. Pa
tyriau apie tame krašte esančią 
religijos priespaudą ir visišką 
žmogaus teisių suvaržymą, 
kad galėčiau anie tai papasako
ti ir šioje laisvės šalyje.
Sugrįžęs namo, ko manot* im
tis: ar tęsite savo profesoriavi
mą Fordhame, ar gal turite 

kokius naujus planus?

— Patyręs apie tokią šiur
pulingą lietuvių tremtinių pa
dėtį Vokietijoje. aš šiuo metu 
nematau nieko svarbesnio ir 
kilnesnio, kaip gelbėti pasiliku
siųjų gyvybes. Todėl esu pasi
ryžęs klalM»nti visų geraširdžių 
Amerikos lietuvių ir kitataučių 
duris, ir nenurimsiu. ligi patir
siu, jog tenai Vokietijoje mū
siškiai ištraukti iš ligų ir bado 
mirties!

Drnivkraini Girtina. k;wl g<-n. 
EiM-nE.ineri-. cm' M-naS. >». Taft« 
ir jo Šalininkių "brlaKvK". Ji* nu
vylė* ir rrmuM» j« kamlidatftrn 
pažang<-*niuo*iu» respublikonu*. 
Takiau EiM-nhoweri* tvirtina, kad 
JK nepasikeitė* nuo IIIIH m., kada 
jam palanku* bnvo ir demokratai.

f
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VĖLINĖS
VĖLINIŲ šlamančiais lapais atžingsniavo pėdos ir pėdelės į 

kapines tėčio ir broliuko aplankyti. Pro smilkalų dūmus reųuiem 
aetemam kalba apie juos ir visus tuos, kurie šiandien juodoje ge
lumbėje paženklinti sukryžiuotais kaulais ir kaukolės šešėliais.

Tūkstančiai liepsnelių nustūmė tamsos ribą viršum apnuo
gintų medžių. Jų vaškinėje šviesoje suklupusių prie kapo veidai 
žaidžia tokia pat spalva kaip anie juodojoj gelumbėj sukryžiuoti 
kaulai...

Tos gąsdinančios ribos, kuri skiria gyvuosius nuo mirusių, ir 
kurią vadini Mirtimi, šiandien čia nejauti. Ją nustelbia mintis, su
telkta j gyvenimą tų, kurie yra anapus Ribos. Anot poeto:

Žiūrėk, ten pas Aukščiausią Valią, 
drabužiais išeiginiais pasirėdę, 
visi jie tyliai sėdi 
kaip nuotakos vestuvių vežime. 
Ir mes eime. (A. Jasmantas).

Ten sutinki pažįstamus ir mielus veidus. Pajunti—bendravi
mas tarp gyvųjų ir mirusių nėra tuščias žodis. Bendravimas ne 
rankos paspaudimu, šiltu žvilgsniu, bet dvasios sutelkimu, virtusiu 
malda. Jauti, su tavo maldos jėga srovena jiem laimė, kokia tega
li būti anapus Ribos. Jautei ne kartą, kad yra kas anapus Ribos, 
kas tavo kelius seka ir globoja.

Tikiu... šventųjų bendravimą... amžiną gyvenimą... anie kas
dien vartojami žodžiai šiandien prašneka nauju optimizmu, ra
mybe ir artimumu su mirusiais, kurių nuo tavęs ir Mirtis nebe- 
atskiria.

*
Kiek daug ten jų. Pažįsamų ir nepažįstamų. Šio ir praeities 

amžiaus. Ten ir Mikalojus Daukša, pasipuošęs “Postilla”, ir Va
lančius skaito “Žiwatus šventųjų”, ir Vaižgantas, kuris sakėsi že
melę labiau mylėjęs už patį Viešpatį, ir Šatrijos Ragana, daugiau 
nebedrebanti prieš Mirties mįslę. Ten minia artinas prie Viešpaties 
tiesiai iš Sibiro — tai tie, kuriuos lenkmečai buvo į ten nublaškę, 
bet juos nustelbia šimtai tūkstančių naujų iš to paties Sibiro atki
lusių kankinių. Skyrium ten kritusieji sukilime prieš pavergėją, 
ir jų skaičių kas valanda didina naujos minios tiesiai atkylančių 
iš žaliųjų girių. Ir nustembi—tik vieną žinojai ant altoriaus pa- 
gerotą, o ten pas Viešpaties Valią jų išaukštintų eilės.

Kokia didi .procesija! Kokia galybė ir jėga! Tai armija kovo
jusių už Viešpaties Tiesą, o dabar maldaujančių jėgų tau, kuris 
kovoji šiapus. Ir vėl žodžiai: tikiu šventųjų bendravimą... srovena 
gyvųjų ir mirusiųjų jėga tolimesnei Viešpaties kovai.

Suprato gyvųjų ir mirusiųjų bendravimo galybę priešas. Ma
tei, kaip jo tarnai gaudė ir vyrus ir mergaites ir vedė į tardymo 
kameras už tai, kad jie ėjo tą dieną į kapus bendrauti su miru
siais. Tai buvo 1940. Ten dabar bendravimas tarp gyvųjų ir mi
rusių užgintas. Ten Tylinčioji Bažnyčia.

Bet gyvųjų ir mirusių bendravime dalyvauja ir tylintieji ir 
šaukiantieji. Bažnyčios šaukiantieji nariai šiandien už tylinčiuo- 
sius maldauja teisybės — pasaulį ir pasigailėjimo—Dievą.

Lietuvoj voh 36,000 I 
komunistę

Jų prieky pastatyti rusai
Maskvos kongreso mandatų 

komisija pranešė, kad Lietu
voje dabar esą 36,000 komuni
stų partijos narių. 1941 metais 
buvę tik 2,500.

36,000 yra arti pusantro nuo
šimčio Lietuvos gyventojų 
skaičiaus. (Spėjama, kad Lietu
vos gyventojų skaičius nėra žy
miai sumažėjęs dėl deportaci
jų, turint galvoje ir natūralų 
pireanglį ir didelį skaičių atvy
kusių į Lietuvą iš Rusijos, ku
rie kaip tik ir sudaro didžiausį 
kompartijos narių kiekį).

Iš 52 prezidiumo narių 7- 
me partijos suvažiavime, įvy
kusiame Vilniuje rugsėjo pabai
goje, 20 yra aiškių rusų, anks
čiau Lietuvoje negyvenusių, še
ši neaiškūs. Būdingas ir kalbė
tojų sąrašas po M. Gedvilo pra
nešimo įvykusiose diskusijose: 
Paršinas, Kulyginas, Penkaus- 
kas, Pomerancevas, Juozapavi
čius, Kolcovas, Savickas. Pet
rovas. Fominas, Kulikovskis, 
Bilevičius, Lapkinas, Soroki- 
nas, Smirnovas, Kunčinas, Vai- 
neikytė, Bulovas, Niunka, Ja- 
siūnas, ščepinas, Didžiulis 
(buv. Grosmanas), Nikitinas. 
Bogatyriovas.

Prof. P. šivickis Kazachstano 
dykumose

Buvęs Lietuvos universiteto 
profesorius P. Sivickk yra pri
skirtas prie LTSR Mokslų Aka
demijos Žemės Ūkio Instituto. 
Jis turėtų tyrinėti Lietuvos dir
vožemius. bet iš tikro su kitu to 
paties instituto bendradarbiu 
A. Palažija yra išsiųstas į Sta
lingrado hidroelekrinės stoties 
statybos rajoną. Rugsėjo 19 d. 
“Tiesoje” skelbiamas jo laiš
kas: “Rašau šį laišką, būdamas 
toli nuo Lietuvos broliško o 
Kazachstano respublikoje”. To
liau jis mini, kad apie naujo 
penkmečio planus žinia paskli
do ir Kazachstano dykumose ir 
stepių rajonuose.

Iš laiško matyti, kad prof. 
Ši v irkis iš tikrųjų dirba prie 
Kazachstano stepių, o ne Lie
tuvos dirvožemį tyrinėja.

Kolchozų pavadinimai
Ariogalos rajone yra kolek 

tyviniai ūkiai pavadinti “Jau
nosios kartos” ir “Pažangos” 
vardais. Kituose vietose yra ti
kiu pavadintų “Ateities” bei 
“Pavasario” vardais. “Jaunoji 
karta”, “Ateitis”, “Pavasaris” 
buvo jaunimo laikraščių vardai 
nepriklausomybės laikais,

I

V < ■
t "i

>** 9. * • ‘

TIESA APIE išlaisvinimą
TIK TVIRTA AMERIKA GALI ISLAIŠVINTI PAVERGTI LIETUVĄ.

Respublikonų laisvinimo politika yra 
apgaule. Ji vestų tik į kraujo praliejimų.

Jų pasisakymas už skatinimą sukilimų ir sabotažų atneštų 
tik geriausio lietuvių tautos elemento masini išnaikinimą. Res- 
pubiikoaai nori išvaduoti lavonus ir kapus, bet demokratai nori 
išvaduoti gyvus!

Antra vertus, Adlai Stevensonas kovos už priėmimą demok
ratų platformos, kuri pasisako už išlaisvinimą visų už geležinės 
uždangos patekusių tautų. Jis yra labai tvirtai pasisakęs ir už 
ratifikavimą Genocido Konvencijos, kuri skirta sulaikyti komu
nistų pavergtuose kraštuose vykdomoms žudynėms.

Stevensonas supranta, jog į žmonių laisve nėra trumpas ke
lias. Tačiau vienintelis būdas, kuriuo mes galime išlaisvinti anapus 
geležinės uždangos esančius kraštus, tai sunaikindami tos prie
spaudos šaltinį — tarptautinį komunizmą. Negali būti taikos Vi
durio ir Rytų Europoje, kol Maskvos viešpačių užsimojimai pa
vergti visą pasaulį nebus visiškai sulaikyti. O vienintelis kelias 
tam pasiekti tai mūsų šalies — Jungtinių Valstybių — stiprini
mas, įos gerovės kėlimas ir sveiko ios ūkio iilaikvmas. Mes nega
lėsime likusią pasaulio dalį gelbėti, įei mūsų pačių tauta bus eko
nomiškai liguista, jei mūsų pačių tauta kentės nuo infliacijos, ar
ba neturės lygių civilinių teisių, nebus laiduotos lygios teisės ir 
galimybės, neatsižvelgiant į rasę ir tikėjimą.

štai, kodėl jūsų balsavimas yra toks svarbus ir kodėl lūs tu
rite Jungtinių Valstybių prezidentu išrinkti Adlai Stevensoną.

Atsiminkite, jog, respublikonams laimėjus rinkimus, jus 
laukia sunkūs laikai, jūs turite laukti nau'os depresijos ir netek
site daugelio teisių, kurias įgijote, demokratams esant valdžioje.

Jų kandidatas į prezidentus yra belaisvis tų, kurie kovoja 
prieš civilines teises, prieš pagalbą Europai, prieš atsiginklavimo 
programą, ir jam prezidentaujant mes galime laukti tik neramu
mų pramonėje, kurie sukeltų naują rvspublikoninę depresiją.

Atsiminkite, Amerika ir visas likusi* pasaulis, gyvena sun
kinusį visoj pasaulio istorijoj laikotarpį. Tad vienintelis vyras, ku
ris tinka šiam sunkiam laikotarpy prezidentu, yra Woodrow 
H'ilsono sekėjas —
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Fipsas buvo teisus: juodas, 
mažas upės garlaivis po trum
po laiko atsirišo lynus ir suko
si į vidurį srovės. Garlaivio 
sparnai vėlė vandenį lyg kokia
me laukiniame, beviTLškame 
žaidime. Jaunuoliai, išlindę iš 
už dėžių ir maišų, pamatė tik 
kapitono nugarą. Be jo tiltelio 
daugiau nieko nebuvo. Garlai
vis plaukė pasroviui pro šla
pias pievas( plačius laukus ir 
šiaudais dengtais stogais vieni
šus, prie tankių miškų prisi
glaudusius ūkius. Kai kur buvo 
matyti dirbą susikūprinę žmo
nės. Kai garlaivis plaukė pro 
šalį, jie išsitiesdavo ir tylūs 
žvelgdavo į praplaukiančius net 
nemojuodami.

Fipsas tuoj užuodė, kad kai 
kuriuose maišuose buvo cuk
rus. Savo kišeniniu peiliu jis 
prapjovė vieną maišą, nustebęs 
nusišypsojo ir pradėjo kram
tyti, girgždindamas dantimis. 
Jie godžiai laižė geltonus, sal
džius trupinius ir kai šiek tiek 
pasisotino, prisipylė ir kfšenius. 
Fipsas nusišluostė sau rankas į 

kelnes, užsidėjo koją ant kojos 
ir kaip koks vasarotojas ra
miai žvelgė į pro šalį tykiai 
slenkančius krantus.

(Plaukiančio garlaivio gar
sai).

FIPSAS: Kaip filme, ar ne?
KURTAS Kaip?
FIPSAS: Na gi čia. Gražus 

gyvenimas, ar ne? Tik armo
nikos trūksta. O kaip tu? Ar 
aš gal perdėjau? Palauk dar 
truputį, man rodos, kad mes 
greit galėsime kiaušinienę kep
ti.

KURTAS: O jei garlaivis ne
sustos?

FIPSAS: Kaip tai nesustos1
KURTAS: Taip, aš plaukti 

nemoku.
FIPSAS: Tada mes važiuo

sime, kol išsibaigs cukraus at
sargos. Bet vieną dieną visi 
garlaiviai turi sustoti. Netgi ir 
šita dėžė. — Klausyk, kokias 
akis padarys tavo motina, kai 
jai ant lovos numesi paltį laši
nių. Tikriausiai ji tuoj pasveiks. 
O jei tu...

(Staigūs šauksmai, smūgiai, 

vaitojimas, garsus vyro kvėpa
vimas).

MATROSAS: O dabar eikš 
šen! Greičiau, daili. Jei ne, iš
mesiu į vandenį. Greičiau, ten 
atgal, prie tiltelio. Tuoj pama
tysit. (Vėl smūgis, pliaukštelė
jimas).

Štai jie.
KAPITONAS: Eikit šen, ar

čiau.
MATROSAS: Sėdėjo už mai

šų.
KAPITONAS: Žinau.
MATROSAS: Kaip užsimo

kėję.
KAPITONAS: Jie dar už

mokės. Palauk.
FIPSAS: Mes norėjome tik 

iš miesto išvykti.
KAPITONAS: K kur jūs?
KURTAS: E...
FIPSAS: K Kauną 
KAPITONAS: Žinau. Bet 

sakyk, iš kur? Kur prieš tai 
buvote?

FIPSAS: Karaliaučiuj.
KAPITONAS: Aha: mokate 

plaukti?
KURTAS :Aš nemoku, aš 

ne...
KAPITONAS: Gali eiti, Jo

nai.
MATROSAS: Gerai, aš bū

siu priekyje (nueina).
KAPITONAS: Ar žinote, ką 

aš su jumis dabar padarysiu?
FIPSAS: Mes norėjome tik 

iš miesto išvažiuoti.
KAPITONAS: Tuo tarpu aš 

tai žinau.

FIPSAS Pirmutinėj prie
plaukoj mes išlipsime.

KAPITONAS (ironiškai) ■ 
Tikrai? Norite mus jau Vilki
joj palikti? Gaila! Nelaimingas 
kapitonas, vos tik spėjo su sa
vo kdeivialss apšilti ,tuoj vėl 
turi skirtis. Ar ne, mažuti?

KURTAS: Mes tik norėjome 
Iš miesto pasišalinti.

KAPITONAS: Aš žinau — 
pasimaudyti.

KURTAS: Mes vykstame pas 
ūkininkus.

KAPITONAS: (rimtai, susi
laikančiai, pakeisdamas balsą): 
Klausykitės! Jūs negalite va
žiuoti iki Vilkijos! '(tyliai, pa
keistu balsu): J garlaivį ten 
ateis milicija ir jei jus ras, su
areštuos ir išsiųs atgal. Jūs ne
turite niekam sakyti, kad aš 
jus pavėžiau. supratote?

FIPSAS: Gerai, viskas tvar
koj.

KURTAS: Ir tu, maželi, taip 
pat!

FIPSAS: Nesakysiu.
KAPITONAS: Dabar klau

sykitės. Prieš pat Vilkiją mes 
važiuosime per seklumą. Ten 
visiškai negilu, giliausiai gali 
būti iki kelių. Aš pasakysiu kai 
ten būsime. — Nesibijok, ma
žyti, eis gerai. Daug kartų jau 
daugelis dar mažesnių negu tu, 
nušoko. Tik nieko nesakykite 
matrosui, supratote? a

KURTAS ir Fipsas■ Suprato
me.

KAPITONAS: Stokite čia 

prie tiltelio ir laukite, kol aš 
jums pranešiu. Seklumą ir pa
tys pastebėsite — vanduo pasi
darys šviesus ir gelsvas. J Vil
kiją iš viso neikite. Ten daug 
milicijos. Jie jus tuojau pagaus. 
— O dabar, pranykite.

(Armonikos motyvas).
Savo žalsvai ruda vaga ne

rangiai tekėjo plati srovė. Gar
laivio puškenimas sudaužė jos 
veidrodį, o po priešakys perrėžė 
jai veidą. Tingūs posūkiai. Ban
gos skalavo lėkščius krantus. Ir 
to užpakaly, kur dangus žeme 
voliojasi, mirkčiodama vis dar 
blykčiojo upė. Mažai pramogų 
terado akis: begalinės pievos, 
plokščios, tolimame horizonte 
paklydę sodybos ir tankus, 
garbanotas miškas, kur gera 
pasislėpti.

Prieš seklumą kapitonas da
vė slaptą ženklą. Fipsas šoko 
pirmutinis. Jis tik pasispyrė 
nuo turėklių, su išskėstomis 
rankomis paskrido oru ir lepte- 
rėjo į vandenį. Jis tuoj atsikė
lė, o vanduo nesiekė nei iki ke
lių. Tada šoko Kurtas: ir jam 
pavyko. Matrosas pakėlė galvą 
juos išvydęs, bet buvo pervėlu. 
Brendant į krantą, mažos žu
velės šaudė pro jų kojas. Lai
mingi ir nuvargę jaunuoliai su
sėdo žolėje. Kiek pailsėję, at
sistojo ir apsižvalgė. Buvo plati 
pieva. Ant žolės dar tebekabojo 
rasa. Pievos pakraštyje pūpso
jo vieniša sodyba, o Už jos pra
sidėjo miškas. Pamaftu jie pra

dėjo artinantis prie sodybos...
(Girdėti šunų lojimas).
FTPSAS: Ar neturite kąsne

lio duonos pirmam alkiui nu
malšinti?

MOTERIS: Neturiu nei pir
mam, nei antram.

FIPSAS: Aš neprašau sau, 
bet šitam, štai, mažiukui. Dvi 
dienos kai nevalgęs. Aš galiu 
ilgiau ištverti, jam aš ir prašau.

MOTERIS: Matyti. Bet gi 
sakiau, kad dabar nieko netu
riu. Pabandykite kur nors ki
tur.

FTPSAS: Tik pažvelkite į tą 
mažiuką: kokios laibos jo ko
jos ir kokios didelės akys.

MOTERIS: Vaikučiai, dabar 
negalima. Jūs turite išeiti. Jei 
jums ką nors duosiu, o jie pa
matys, jie mane išveš. Gal 
miške kas nors tik ir tykoja. 
Lšeikite.

FTPSAS: Tik mažą gabaliu
ką.

MOTERIS: Ateikit vėliau,
kai sutems. PabeLskite į užpa
kalinį langą. O dabar eikite. 
Greičiau. Aš nieko neturiu.

FIPSAS: Naktį?
MOTERIS' Kai sutems, tada. 

(Durys uždaromos, tyla).
KURTAS: Kas dabar?
FTPSAS: Pas kitą.
KURTAS: Ar tu žinai, kur 

yra kitas namas?
FTPSAS: Iš kur aš žinosiu, 

kad dar niekur nesu čia buvęs. 
Turime paieškoti.

KURTAS: Eime per mišką, 
gal ką nors už miško rasime.

FTPSAS: Vis tiek mes turime 
eiti tolyn. Aš esu baisiai išal- 
kęs. O tu ar ne1

KURTAS: Ir aš.
FIPSAS: Vieno cukraus per- 

maža. Tai keliaujame.
KURTAS: Kur?
FIPSAS: Vis tolyn, o kai toli 

būsime, už kampo.
KURTAS: Bet mes čia šian

dien vakare dar ateisime?
FIPSAS: Gali būt ramus, čia 

tikrai ką nors gausime.
KURTAS: Gal ji mums tik 

pažadėjo ir pranešė, kad mes 
buvome, o kai grįšime — su
ims.

FIPSAS: Tu nepažįsti žmo
nių, vaikuti. Tik palauk, pama
tysi, ką šiandien vakare gau
sime: kiaušinių bus tiek, kad 
plyši. Paskui galėsi vaistus ger
ti.

KURTAS Geriau ne. Kai dėl 
manęs, tai mes galime...

Jie surado dar dvi sodybas, 
bet visur buvo pasakyta, kad 
ateitų vakare, kai sutems. Da
bar eikite, o grįžkite kai mūši) 
ir jūsų niekas nematys. —Jau
nuoliai atsigėrė iš upės, užval
gė kiek cukraus ir atsigulė pie 
voje. Abu tuoj užmigo. Tuo 
tarpu nuo upės pakilo rūkas, iš 
kaž kur atsirado šaltis ir pra
dėjo gnaibyti jų nuogas kojas.

(buB daugiau)
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DARBININKAS

DAILININKAI
_____ traukia iš Noruood, Mass

Dar neseni laikai, kai iš di
delių miestų dailininkai ir 
meistrai keliavo į provinciją, 
kur jie puošė bažnyčias. Kelia
vo jie Lietuvoje ir kituose kraš
tuose, nešdami savo meną į to
limus užkampius. Neatsidžiau
gė žmonės jų papuoštais alto
riais, dideliais paveikslais, lubų 
dekoracijomis, sakyklomis, e- 
vangelistais ir apaštalais. Jie 
ten matė ne tik šventuosius, bet 
ir save, savo kasdieninį gyveni
mą ir vargus.

Užėjęs į vienišą provincijos 
bažnytėlę, kurioje, rodos, nieko 
geresnio negali būti, ne karią 
buvai nustebintas juos puošnu
mu, jos pakilia dvasia, menišku 
skoningumu. Tai vis padarė 
dailininkų nuostabios rankos.

Kartą užsuko trys dailinin
kai: A. Valeika, R. Viesutes ir 
A. Kurmiškas. Ir nustebau: ne
seniai spauda rašė, kad jie iš
važiavo į Norvvood, Mass., de
koruoti bažnyčios, o nūnai grįž
ta po darbų.

Malonu šiuos žmones sutikti, 
pasikalbėti, pasirausti jų pieši
nių aplankuose ir pamatyti jų 
darbus, kuriais išpuošė bažny
čią. Taip ir prisimena anie seni 
laikai, kai iš kultūros centrų 
traukė dailininkai į tolimus 
provincijos miestelius.

Norwoodas yra tikrai pro
vincija, palyginus su kitais A- 
merikos miestais. Dailininkai 
ten išdekoravo lietuvišką baž

N'«rwood. lietuvio šv. Jurgio naujai dekoruoto* bažnyčios didysis
altorius. Dekoravimo darbus atliko A. Valeikos bažnytinio meno studija.

SIUVĖJAS PASAKOJA APIE SIUVĖJUS IR RINKIMUS
Sutiktas jau netrumpai šioj 

pramonėj dirbąs rimtas lietuvis 
siuvėjas papasakojo apie siu
vėjų susiorganizavimą.

Vyriškų drabužių siuvėjai 
susispietę į Amalgamated Clo- 
thing Workers of America (AC 
WA). Jai prilclauso apie 360.- 
000 siuvėjų, ši unija yra CIO 
narys ir turi centro valdybą, 
kas dveji metai renkamą.

Šiemet valdyba buvo renka
ma gegužės mėn. Balsavimų la
peliuose buvo surašyti tik seno
sios valdybos nariai ir tik tiek 
asmenų, kiek reikalinga valdy
bai sudaryti. Tegalima buvo 
balsuoti “taip” arba “ne.” Kan
didatų .jokio pasirinkimo nebu
vo. Tokiu balsavimu buvo Iš
rinkti gen. prezidentu Jakob 
S. Potofskv, gen. sekretorium 
ir iždininku Frank Rosenblum. 
abudu iš Chicagos: vicepirmi
ninkai — Reuben Block. Hy- 
man Blumberg. Bessie Hiil- 
man. Muray Weistein ir kiti, 
kurių valdyboje yra net 18 as
menų Centro valdybos nariai 
gauna labai stambias algas.

Politinei propagandai centro 
vaidyba kas metai daro darbi
ninkų tarpe rinkliavas po 1 ar

nyčią. Ir tai vietos klebono 
kun. F. Norbuto (Norbutas— 
Norwoodas, koks atitikimas!) 
nuopelnas. Jam siūlėsi įvairios 
dekoravimo firmos, kurių dar
bas atrodo akiai malonus, bet, 
giliau pažvelgus, jis darosi šal
tas ir nuobodus. Jie daro, kad 
viskas išeitų pigiau ir greičiau. 
Jie neįdeda savęs, savo sielos, 
o kur to nėra, ten nėra sąly
gų tikrajam menui skleistis. O 
kleb. Norbutas suprato, ką rei
škia dailininko individualybė 
bažnyčios papuošime. Jis galėjo 
pasikviesti ir kitus dailininkus, 
kurie aplink pasimaišo. Tačiau 
jis pasirinko lietuvius, jis nore- 
jo, kad jo bažnyčia užsivilktų 
savitą lietuvišką drabužį, nes ji 
tarnauja lietuviams. Lietuvių 
papuošta bažnyčia labiau at
lieps lietuvių dvasiai, negu kitų 
dailininkų dekoruota. Kartu, 
gavusi lietuvišką papuošimą, 
bažnyčia tuo pačiu išsiskiria iš 
kitų savo draugių, kurias daž
niausiai yra dekoruotos šablo
niniu būdu.

Iki šiol turime papuoštą tų 
pačių dailininkų (A. Valeškos, 
R. Viesulo, A. Kurausko) šv. 
Kryžiaus bažnyčią Chicagoje. 
Kleb. kun. Norbutas antrasis 
juos pakvietė maldos namus 
lietuviškai papuošti.

Dailininkai atvyko į Norvvoo- 
dą ir rugsėjo 16 d. pradėjo 
dekoravimo darbus. Buvo tik 
trys, trys ir dirbo viską. Ir 

ba 2 dol. nuo nario, šiemet po
litines “aukas” rinko rugsėjo 
23 ir 26 d. Shop Stevvard ėjo 
prie kiekvieno darbininko su 
darbininkų sąrašu ir reikalavo 
pasirašyti, kad jis “savarankiš
kai” aukoja ACWA (Political 
Action Committee PAC) reika
lams. Kuris nesutiko pasirašy
ti, tą įspėjo sakydamas: “La
bai nesveika nepasirašyti lape”, 
“reikalui atėjus tave unija atsi
mins”, “jei nepasirašysi, gali 
netekti darbo” ir t.t. Tiesa, 
ne visi darbininkai tuos aukų 
lapus pasirašė jatsirado keletas 
kurie įspė jimų nepaklausė.

“Darbininko” bendradarbį 
domino labiau klausimas apie 
lietuvius siuvėjus.

— Kirk lietuvių siuvėjų yra 
New Yorke ir kuriose miesto 
dalyse je labiausiai susitelkę?

— Nevv Yorko miesto lietu
viai, kurie dirba prie vyriškų 
drabužių siuvimo. priklauso 
prie Amalgamated Clothing 
Workers of America unijos 
(ACWA) ir
yra susibūrę į savo lietuvišką 

lokalą (kuopą),
kuriam unijos yra duotas 51-

MANOvisų didžiausiam nustebimui 
spalio 16 d. baigė visus deko
ravimų darbus: išdažė alieji
niais dažais visas sienas, pa- 
puošdami jas kur-ne-kur orna
mentais, paauksuodami ir pa
gražindami didįjį altorių. Di
džiojo altoriaus išsprendimas ir 
buvo vienas Iš sunkiausių užda
vinių. Viršum jo buvo langas su 
Š v. Jurgio vitražu. 
Iki šiol jis nebuvo į - 
jungtasį bendrą kompozici
ją. Dabar dailininkai apjuosė jį 
lietuvišku ornamentu, sujung
dami jį su altoriumi ir prie jo 
priderindami. Taip didysis alto
rius ir visa prezbiterija pasida
rė skoninga ir darni. Jie sut
varkė ir apšvietimą, įvesdami 
atskiras lempas į altorių, ap- 
šviesdami jo dalis, išryškinda
mi jo reljefą.

Ornamentus jie padarė įvai
rius. bet daugumoje jie paimti 
iš senųjų skrynių, geležinių ap
kaustymų. Iki šiol lietuviškoje 
ornamentikoje dominavo audi
nių ornamentai, tad šis jų nau
jų motyvų įvedimas praskamba 
naujau.

Atrodo, kad tai smulkmenos, 
bet .jos pakeitė bažnyčios vidų, 
sukurdamos naują lietuvišką 
nuotaiką. Norvvoodo bažnyčia 
pralenkė kitas, gal būt ir tur
tingesnes ir didesnes, nes ji ga
vo originalų charakterį, kurį 
gali suteikti tik dailininkai.

Dailininkai išvažiavo, palik
dami ten savo darbus, kurie 
visiems liudys apie mūsų dvasi
nį pasaulį, skindami kelius į 
lietuvišką mūsų bažnyčių deko
ravimą. Bažnyčia visada puose
lėjo tautinį meną, pajungdama 
jį savo tarnybai'; ir niekada ko
mercinis menas nesiderino su 
bažnyčios dvasia.

Pažymėtina, kad dail. A. Va- 
leška įkūrė savo bažnytinio me
no studiją. Ji veikia Chicagoje 
— (A. Valeška. Church Art 
Studio, 19 E. Person St., Chica
go 11, UI.). P. Jurkus

Tegu nedaro, 
Nebūdavo ja:
Neguls mano mergelė, 
Neguls mano jaunoji.

Aš paguldysiu
Savo mergelę
Su garsiaisiais šekeliais, 
Su baltais kunigėliais.

Aš pakavosiu
Savo mergelę 
Bažnyčioj po altorium, 
Kur kunigai giedojo.

Aš žėlavosiu
Savo mergelės 
Dvejus, trejus metelius, 
Dvejus, trejus metelius.

Padainavo Ona Menčiene- 
Paužiūtė, 84 m.amžiaus, iš ši* 
lavoto parapijos, Marijampolės 
apskr. Užraše J. Mitkus.

tas numeris. Šis lietuvių loka- 
las dabartiniu laiku dar turi a- 
pie 800 narių, kurių dauguma 
jau stovi prie Senatvės Pensi
jos slenksčio. Jaunesnio am
žiaus narių lokale yra nedaug. 
J lokalą buvo įstoję nemažas 
skaičius naujakurių lietuvių, 
bet lietuvių siuvėjų dirbtuvėse 
jiems parodyta nepalankumo, 
ir tai jų daugelį atgresė nuo tos 
srities darbo, jie Išėjo į kitos 
rūšies svetimtaučių įmones.

New Yorke lietuvių siuvėjų 
dirbtuvių ir paties lietuvių lo- 

kalo dienos jau suskaity tos.

Tai yra tikrove, kuriai kad ir 
nenorimis reikia į akis pažvelg
ti...

Dirbantieji siuvėjų dirbtuvė
se lietuviai daugiausiai yra su
sitelkę Williamsburgh, Ridge- 
vvood, East Nevv York, VVood- 
haven ir kitose miesto dalyse.
— Ar visi turi darbo, kiek už
dirba, kada geriausias darbo 

sezonas?
— Apskritai Nevv Yorke siu

vėjų dirbtuvėse yra du sezonai: 
vasaros ir žiemos. Siuvėjų dirb- 

(nukelta į 5 pusi.)
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tautą ir su JAV neprekiauja, 
jau gavo iš JAV paramos bili
joną dolerių. Pietų Amerika, 
katalikiškas kraštas, apimąs 
150 milijonų ir duodąs JAV 40 
procentų žaliavos, tegavo para 
mos 1/3 milijono.

• Tito laukia nemalonus 
klausimas. Anglijos vyskupas 
John C. Heenan, pasipiktinęs, 
kad korservatorių šulas Ede
nas, išsiskyręs su viena žmona 
ir vedęs kitą, atliko povestuvi
nę kelionę į Jugoslaviją ir už
kvietė diktatorių Titą aplanky
ti Angliją, pareiškė: “Kai jis 
čia atvyks, tūkstančiai jį pas
veikins klausdami, ką jis Jugo
slavijoje daro su Bažnyčią ir 
vaikų sielomis?”

• Ragina grįžti į Katalikų
Tėveli mano.
Širdele mano.
Šerk man bėrą žirgelį, 
Pirkie tymo balnelį.

Aš nopasveik ūu,
Tavo nebūsiu:
Aš eisiu į kalnelį 
Pas mieląjį tėvelį.

O kai nušersi
Bėrą žirgelį,
Aš josiu pas mergelę. 
Pas močiutės dukrelę.

Mano broleliai
Vilniaus miestely 
Budavoja grabelį 
Su zerkolų langeliais.

O kai prijojau
Uošves dvarelį, 
Ir išeina uošvelė
Ant didžiojo dvarelio.

Oi uošve, uošve, 
Uošve močiute!
Ar yr namie dukrelė, 
Mano jauna mergelė?

Aš padarysiu 
Savo mergelei 
Sidabrinį grabelį 
Su zerkolo durelėm.

Oi žente, žente, 
ženteli mano! 
Serga, labai negali, 
Guli aukštoj klėtelėj.

Oi uošve, uošve,
Uošve močiute,
Duok man aukso raktelius. 
Aš eisiu atlankyti.

Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną: 
Dusau mano mergelė, 
Dusau mano jaunoji.

Dureles vėriau,
Meiliai kalbėjau ■
Ar pasveiksi, mergele. 
Ar būsi mano, miela?

• Slovėnijoje bolševikas Tito 
uždarė paskut nį katalikų žur
nalą “Oznanila”. Tokia yra ko
munistų skelbiama spaudos 
laisvė.
• Amerikoje ateistų labai 

maža. Specialiai surinkti sta
tistiniai daviniai, paskelbt “Ca- 
tholic Digest”, rodo, kad iš 157 
milijonų JAV gyventojų ateistų 
nėra nei pilno milijono. Dievą 
tiki apie 99 prcc. visų gyvento
jų: katalikų arti 100 proc., pro
testantų žemiau 99 proc., žy
dų — 97 proc. Daugiai: ’.a į 
Dievą netiki tie, kurie sa’’0~i 
nepriklausą prie jokios bažny
čios. Moterų tikinčiųjų yra ar
ti 100 proc.. vyrų — 98 proc. 
Aukštesnėse mokyklose (high 
school) tikinčiųjų į Dievą mo
kinių yra 99 proc.. kolegijose ’ Bažnyčią. Grupė Danijos refor- 
nukrinta iki 94 proc. ūkininkų 
taip pat yra daugiau tikinčių, 
negu miestiečių.

Geras tai yra ženklas, bet 
reikėtų dar vienos statistikos: 
kiek iš tų tikinčiųjų gyvena 
taip, kaip Dievo įsakymai mo
ko?
• Gailisi, kad neiššaudė visų 

kunigų. Komunistinės Jugosla
vijos ministeris Vieko Krstulo- 
vis, sakydamas agitacinę kalbą 
uosto darbininkams Splite, vie
šai pareiškė: “Mes padarėme 
1945 metais didelę klaidą (kai 
dar karas ėjo), kad neiššaudė- 
me visų kunigų. Dabar tos klai
dos jau negalima atitaisyti, bet 
mes padarysime taip, kad jie 
turės vaikščioti be apatinių 
marškinių.” Vadinasi, bažny
čios mokesčiais nuplėš, kaip ir 
Sovietų Rusijoje. Jugoslavijoje 
mokesčiai bažnyčioms ir kuni
gams siekia arti 80 proc. visų 
pajamų. Surinktais pinigais va
roma ateistinė propaganda.

• Vis tas pinigas kaltas. Či
lėje išrinkus prezidentu gen. 
Carlos Ibanez Dėl Camp, kuris 
piktai nusistatęs prieš JAV, 
spaudoje pasirodė aiškinimų, 
kad čia kaltas yra Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito rėmimas. Nu
rodoma, kad tas bolševikas, ku
ris laiko prispaudęs 16 milijonų

matų ir protestantų (39 as
mens) išleido atsišaukimą, ku
riame įrodinėja, kad protestan
tams jau laikas pamesti klaidas 
ir grįžti prie tų dogmų, kurias 
išpažįsta Katalikų Bažnyčia. 
Brošiūroje plačiai rašoma apie 
krikštą, šv. Sakramentą, kuni
gystę ir Apaštališkąjį Sostą.

• Areštuoti 159 kunigai. Va
tikano radijas pranešė, kad 
Lenkijoje komunistai vėl areš
tavo 159 kunigus, taip jų ir 
kun. St. Kowalskį, katalikiško 
laikraščio redaktorių.

• Darbininką užtarėjas lan
ko Ameriką. Ispanijos vysk. 
Angel Herrera y Orio, kuris 
griežtai reikalauja išlyginti 
skirtumus tarp turtingų ir be
turčių, duoti darbininkams tei
singą atlyginimą ir geresnes 
darbo sąlygas, šiuo metu lanko 
Pietų Ameriką ir atvyksta taip 
pat į JAV. Jis studijuoja, kaip 
kitur yra darbininkų reikalai 
tvarkomi.

— Liežo vyskupas Kerkhefs 
apaštališkuoju laišku kreipėsi į 
savo vyskupijos tikinčiuosius, 
primindamas sunkią padėtį iš 
Rytų Vokietijos pabėgusių ku
nigų ir tikinčiųjų, šios vysku
pijos vyskupas yra jau įsteigęs 
du centrus, kuriems pavedė rū
pintis pabėgėlių reikalais.
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sorius A. A. Bogolepov, sako, kokia didžiulė yra šio veikalo apim
tis. Knygoje parinkti 75 poetų kūriniai iš rusiškosios literatūros 
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mas.
M. M. NAVIKO V—Nuo Maskvos iki New Yorko, 416 nslp. $3.00 
Knygos autorius paskutinysis laisvai rinktas Maskvos univer
siteto rektorius, žinoma* rusų mokslininkas. Visą savo ilgą gyve
nimą M. M. Novikov pašventė mokslui ir kovai už rusų ir žmonijos 
laisvę. Profesoriaus Novikovo veikalas tai galvojančio žmogaus 
stebėjimai įvykių ir laikų, kuriais bolševikai paveržė valdžią į sa
vo rankas ir pavergė Rusijoje tautas. Knyga vaizduoja rusų mok
slininkų kovą prieš bolševizmą ir diktatūrą, ne tik liaudžiai, bet ir 
mokslininkams, norėdami pavergti ir jų galvojimą.
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BALTIMORE, MD
Gražios iškilmės

Spalio 19-21 d. šv. Alfonso 
parapija šventė metinius 40 
Valandų atlaidus. Šiai iškilmei 
mūsų parapija pasiruošė kuo 
i-ūpestingiausiai.

Tik peržengusiam bažnyčios 
slenksti, krito į akį didysis al
torius. ir presbiterija paskendę 
gėlėse ir šviesose. Maža pasa
kyti, kad altorių puošė 43 di
deli didžiųjų chrizentemų bu
kietai ir daugybė įvairiaspal
vių šviesų. Tai visa taip suma
niai buvo suderinta ir nukreip
ta į spindinčią ant altoriaus 
monstranciją, kad turėjai prieš 
akis didžiulį gyvą paveikslą. 
Seselės Kazimierietės, altoriaus 
puošėjos, parodė ne tik daug 
sumanumo, bet dar daugiau 
grožio pajautimo. Be to, kiek
viena pamaldų ir visos bažny
čios smulkmena dvelkia nuošir
džiu rūpestingumu.

Dėlto nenuostabu, kad visą 
atlaidų laiką bažnyčioje buvo 
daug žmonių, saviškių ir sveti
mųjų. J mūsų bažnyčią atėjo 
pasimelsti net svetimtaučių 
mokyklos. Antradienį, 21 spa
lio, apsilankė juodukų mokyklų 
mokiniai, apie 400 berniukų ir 
mergaičių. Po šių. 
sausakimšai pripildė 
Hali aukštesniosios
mokiniai, 8(X) berniukų su sa
vo mokytojais. Abu kartu pa
maldoms vadovavo pats prel. L. 
Mendelis, kuris pasakė ir iškal
bingus pamokslus anglų kal
ba.

Nereikia ir sakyti, kad atlai
dų pradžios ir pabaigos procesi
jos buvo labai mielos ir iškil
mingos. Užteks paminėjus pro
cesijos priešakyje žygiavusius 
pradžios mokyklos berniukus 
baltose uniformose ir su balių 
gėlių bukietais rankose, paskui 
jaunąsias sodalietes baitai mė
lynose uniformose. pagalios 
mažąsias mergytes, barstančias 
gėleles Eucharistiniam Kristui 
pagerbti; šios mergytės su bal
tais vainikėliais atrodė tary
tum Lietuvos laukų baltosios 
ramunėlės. Skambant “Garbė

bažnyčią
Cah'ert 

mokyklos

SIUVĖJAS PASAKOJA APIE SIUVĖJUS IR RINKIMUS

(vidaus dirbtuvės) ir 
Shcps (nevidaus dirb- 
Inside Shops yra tos, 
yra sukerpami drabu-

(Ateklta iš 4 pusi.) 
tuvės yra dviejų rūšių: Inskie 
Shops 
Outside 
tuvės). 
kuriose
žiai, čia pat vietoje pasiuvami 
ir išsiunčiami į parduotuves. 
Outside Shcps yra tos, kurios 
gauna darbo iš Inside Shops ar
ba iš sandėlių.Tai yra rangovai. 
Tų dirbtuvių savininkai tik su
tartimis gauna jau sukirptus 
drabužius iš sandėlių, juos tik 
pasiuva ir vėl išsiunčia atgal j 
sandėlį (Warehouse). Šios 
sies dirbtuvės, prie kurių 
priklauso ir

astuonios lietuviškos, 
dirba su pertraukomis. Tarp

rū- 
čia

llalloMoen yra proga vaikams nepaprastai pasipuošti ir visaip iš- 
siteplioti. Vienas kita pasekdami, prasimano iv airių niekų. Motinoms 
tai sudaro tik vargo, kol tokį išsitepusi “didvyrį" su muilu bei kempine 
nuvalo ir pagaliau nuvaro gulti.

ir šlovė" giesmės garsams, bu
vo graudu ir miela gėrėtis šia 
eisena.

Nereikia ir stebėtis, kad prel. 
savo laiške, kurį gavome tuoj 
po atlaidų, šitaip rašė:

“Mylimieji, ačiū Dievui, 40 
Valandų atlaidai praėjo gra
žiausioj nuotaikoj. Oras buvo 
gražus. Kun. P. Dambrauskas 
pasakė turiningus pamokslus. 
Daug žmonių atliko išpažintį ir 
priėmė šv. Komuniją. Ačiū 
Sesutėms Kazimierietėms už 
gražų Ekspozicijos altorių ir 
tikrai žavinčias procesijas. Dė
koju {kiniai Brovvn ir bažnyti
niam chorui už didingą giedo
jimą kaip per mišias, taip ir 
per mišparus. Ačiū, vienu žo
džiu, visiems, kurie prisidėjo 
bent kokiu būdu prie šių iškil
mių.”

čia reikėtų pridėti tik viena: 
didžiausias nuopelnas ir pagar
ba priklauso pačiam Prelatui, 
kuris nepasigailėjo triūso ir sa
vo mylinčia Dievą širdimi mo
kėjo visus patraukti prie nuo
širdaus bendradarbiavimo.

Bus džiaugsmo ligoniams
Spalių 15 d. parapijos soda- 

lietės buvo suruošusios suėji
mą. kuris davė $100.00 pelno. 
Ši suma paskirta sušelpti City 
HospitaI esantiems lietuviams 
ligoniams. Kalėdų šventėse pa
čios sodalietes suruošė ligo
niams vaišes.

Vieš* pagarba Kristui 
Karaliui

Šios šventės dieną Baltimo- 
rės arkivyskupijos katedroje 
buvo šventoji Valanda Jėzaus 
vardo Draugijos vyrams. Erd
vioji katedra buvo pilnutėle 
vienų vyrų. Dalyvavo ir šv. Al
fonso parapijos vyrai su visais 
parapijos kunigais.

Sunkaus ir garbingo 
darbo jubilėjus

Š. m. rugsėjo 1 d. prasidėjo 
25-ti metai, kai prel. L. Mende- 
lis pradėjo kunigo darbą šv. 
Alfonso parapijoje. Šio jubilė-

žiemcs ir vasaros sezonų, jos 
kartais turi kokių dviejų ir 
daugiau menesių nedarbo tar
pus. neapmokamas atostogas.

Inside Shops dauguma pilnai 
dirba, ir retai kada jos sustoja 
dirbę. Kad ir nepilną laiką, bet 
vis dirbinėja. Pats geriausias 
darbo sezonas būna tarp kovo 
ir birželio mėnesių pavasarį ir 
tarp rugpiūčio ir Kalėdų šven
čių rudenį.

Siuvėjų dirbtuvėse darbinin
kų uždarbiai labai nelygūs. Pri
klauso, kas kokį darbą turi, čia 
dirbama nuo vienetų (piece 
work). Vidutinis darbininko 
uždarbis yra nuo $30.00 iki 
$80.00 savaitei. 

jaus prasmę geriausiai paaiški
na pats Prelatas savo laiške 
parapijiečiams: ‘‘Rugsėjo 1 d. 
pradėjau 25 metus tarnybos 
šv. Alfonso parapijoje. Turiu 
pasisakyti ,kad save laikau be 
galo laimingu, kad Dievas sky
rė mane ir leido man dirbti Jū
sų tarpe. Jūs, mano mieli vien
genčiai, visi visuomet parėmė
te visus mano sumanymus 
Dievo garbei ir mūsų Tautos 
naudai. Už tai esu be galo Die
vui ir Jums dėkingas ir meldžiu 
Jūsų visų ir toliau man padėti. 
Iš savo pusės, kaip kunigas, aš 
už jus melsiuos; kaip lietuvis, 
visuomet prisidėsiu prie kiek
vieno lietuviško darbo; kaip Jū
sų bendradarbis. visuomet 
stengsiuos visiems, kiek galė
damas, patarnauti.

Aš visuomet esu Jūsų tarnas.

Jei tik kam galiu bent kokiu 
būdu patarnauti, meldžiu kreip
tis į mane. Visuomet mane ra
site klebonijoj. Tik meldžiu 
man ir kitiems parapijos kuni
gams padėti parapijos darbe.”

P. K.

Cleveland, Ohio
Amerikos Lietuvių Bendruo

menes Clevelando Apylinkės 
Rinkimų Komisija praneša, kad 
1952 m. spalių 26 dienos stei- 
giamąjame susirinkime į ALB 
Clevelando Apylinkės valdybą 
yra išrinkti: Karpius Kazys, 
Barzdukas Stasys, Baltrušaitis 
Juozas. Dr. Tamošaitis Stasys, 
Saukevičius Florijonas. Čiuber- 
kis Jonas. Nasvytis Jaunutis. 
Kraziulis Vytautas ir Karalius 
Pranas. Kandidatais■ Mišeikie
nė Marė, Nasvytis Steponas. 
Jakštas Juozas, Kliorvs Petras. 
Bartkus Večislovas. Trainaus- 
kaitė Marija ir Buknys Anta
nas.

J Kontrolės Komisiją: Lozo
raitis Jonas, Garkauskas Anta
nas ir Leonas Jonas. Kandidatu 
— Cepkevičius Edmundas.

ALB Clevelando Apyfiakės 
Rinkimų Komisija

— Ar visi lietuviai siuvėjai 
priklauso prie lietuvių siuvėjų 
organizacijos?

Ne visi lietuviai siuvėjai pri
klauso prie lietuvių 54 lokalo. 
Daug lietuvių priklauso ir prie 
svetimtaučių lokalų, ir ten jie 
veikia, lankydami jų susirinki
mus.

— Ar visi priklauso unijoms; 
kokia nauda iš dalyvavimo 

unijose?

— Dirbantieji prie drabužių 
gamybos asmenys visi privalo 
būti unijistai. Nors kuriam 
nors asmeniui kartais ir nėra iš 
to naudos, bet jis privalo būti 
unijos narys, užsimokėti po 
$3.00 mėnesiui duoklių ir po 
$10.00 per motus į sveikatos 
centrą, nors jis juo ir nesinau
dotų. Unijos lokalai, be nusta
tytų jiems bendrų veikimo tai
syklių bei nurodytos tvarko*, 
dar gali ir savo tautiniais rei
kalais rūpintis ir veikti.

— Ar lietuviai savo balsais 
gaii turėti įtakos unijos vado

vybės rinkimuose?

— ACWA unijos Centro va
dovybės rinkimuose lietuviai, 
būdami negausūs. įtakos negali 
turėti savo balsais: tai neįma
noma.

— O moterys siuvėjos?

— Moteriškų drabužių unija 
vadinama International Ladies 
Garment VVorkers Union. kuri 
turi apie 500.350 narių ir apie 
490 lokalų, šioje unijoje taip 
pat keli šimtai lietuvių priklau
so, bet jos neturi atskiro savo 
lietuviško lokalo. Šioj unijoj 
padėtis yra dar sunkesnė. Joje 
nariui kaštuoją . apie $100 per 
metus įvairių mokesčių.

S. K.

Detroitu Mieli.
Algirdas Brazis per radiją
Metropolitan Opera New 

Yorke yra viena iš garsiausių 
pasaulyje. Joje yra dainavę į- 
vairtų tautų dainininkai. Ir kaip 
džiugu kiekvienam lietuviui, 
kad joje dainuoja lietuvis Al
girdas Brazis, kurį detroitlškial 
girdės lapkričio mėn. 1 d., šeš
tadienį 8.15 vai. Holy Redee- 
mer Auditorium (W. Vernor 
Hwy., prie Junction.) Koncer 
tą rengia Lietuvos Vyčiai ir 
Lithuanian Melodies Radio pro
grama.

Algirdo tėvą?, kilęs nuo Pa
nevėžio. J Ameriką atvyko 
1907 m. Algirdas gimė 1915 m. 
Lietuvą aplankė 1938 m. su 
Pirmyn choru. Jis jau vedęs ir 
3-jų dukrelių tėvas, Ztnona Irgi 
muzikė, padeda Algirdui paruo
šti roles, dažnai ir koncertuose 
akompanuoja. Abu gražiai kal
ba lietuviškai. Agirdo tautinį 
susipratimą patvirtina faktas, 
kad jis nesutiko keisti savo lie
tuviškos pavardės.

Algirdo sodrus baritonas ir 
jo puiki išvaizda bei sceninė 
laikysena visus žavi. Todėl de- 
troitiškiai nepraleiskite puikios 
progos jį pamatyti ir Išgirsti.

Broniaus Budriūno
Vyrų Kvartetas (Pr. Zaran- 

ka. Ėdė Skiotys, M. Sodonis ir 
A. Polikaitis) dainuos A. Bla
žio koncerte. Be to turės dar 
eilę koncertų - gastrolių. Lap
kričio mėn. 1 6d. Clevelande,— 
21 d.Detroite Internacionalinio 
Instituto rengiamoj Tarptauti
nėj mugėj, lapkričio mėn. 22 d. 
Hamiltone, Kanadoj, o tuoj po 
Naujų Metų, sausio mėn.,4 d., 
dainuos Draugo Bendradarbių 
Klubo rengiamame literatūros 
vakare - koncerte, kurio metu 
bus Jteikta $1000 premija lai
mėjusiam ūž geriausį konkurso 
romaną.

Katalikų Jaunimo Ontras 
kuriamas Detroite kardinolo

Edvard Moony iniciatyva. Juo 
norima apjungti visas Detroito 
katalikiškas jaunimo organiza
cijas. Lapkričio mėn. 1 ir 2 dd.. 
įvyks 
mas. 
niai, 
sporto
Lietuvių katalikiškąsias jauni
mo organizacijas atstovaus Lie
tuvos Vyčiai (atstovai: Robert 
Boris ir Ann Yursis) bei atei
tininkai.

tarsi stiegiamasis sei- 
Bus negrinėjami religi- 
kultūriniai - tautiniai, 
ir socialiniai klausimai.

“Darbininkas” patinka
“Neringos” knygyne, kurį 

veda Vladas Pauža, žymus 
skautų veikėjas ir žurnalistas, 
galima gauti pirkti “Darbinin
ką.” Susidomėjimas šiuo laik
raščiu kyla ir keli asmenys ža
da būti naujais prenumerato
riais. P. Natas

Iškilmingos 45 metų 
sukakties mišios 10:-

2 d. — sekmadienį:

Bayonne, N. J.
fcv. Mykolo parapijoje Visų 

Šventųjų šventės ir Vėtai;./ die
ną pamaldų tvarka:

Lapkričio 1 d. — šeštadienį: 
šv. mišios 7, 8, 9. 1030 ir 11:45 
vai. ryte, 
parapijos 
30 vai.

Lapkr.
šv. mišios 8. 9, 10:.”/) ir 11 ;45 
vai. ryte. Vakare 7:3O vai. miš
parai ir Vėlinių pamaldos.

Lapkr. 3 d. — pirmadienį. 
Vėlinių dieną: šv. mišios: 6, 
6:20, 640, 7, 7:20, 7:40, 8, 
8:30 ir 9 vai. ryte. Mišparai ir 
vėlinių pamaldos 7:30 vai. va
kare .

Sv. Rožančiaus dr. suruoš
tas kortų vakaras gerai pavy
ko. Salė buvo pilna žmonių.

Moterys sodalietes ruošia py
ragų pardavimą (cake sale) 
ateinantį sekmadienį — lapkr. 
2 d. Gautas pelnas bus skiria
mas sudarymui kalėdinių pa
ketėlių mūsų parapijos vy
rams. kurie šiuo metu tarnauja 
kariuomenėje.
Mūsų parapijos klebonas kun.

M. Kemėž's 
sekmadienį, spalio 26 d. daly
vavo Kingston, Pa.. lietuvių pa
rapijos 50 metų sukaktuvių 
bankete. Vik

DABAR JAU AŠ BOSAS f
ŠIANDIEN .1952 m. lapkričio 4 d., aš nueisiu į 
balsavimo budelę ir paša kyšiu visiems, kaip 
mano kraštas turi būti tvarkomas.
Šiandien aš esu bosas.
Iš tikrųjų, žinoma, aš esu kasdien savo krašto 
bosas. Žmonių valdžia, yra sakoma. Žmonės 
jei įsigilinsime, reiškia mane.
Bet aš nedirbu valdžioj visą laiką. Aš turiu 
kitokį darbą—ūžsidirbti pragyvenimą, nuvalyti 
kiemą, su vaikais pažaisti, išbarti juos, 
pamyluoti ir prižiūrėti. Todėl kraštui tvarkyti 
aš samdau kitus—gudresnius vyrus už mane, 
gal, bet tokiam pat tikslui.
Jie valdo už mane, liet Aš daboju. Aš klausau, 
ką jie kalba. Aš žiūriu, ką jie daro. Juk šalis 
didelė, kurioj aš gyvenu, ir stebėti dalykus 
galima visokiais būdais. Aš balsuoju už 
tuos, kurie galvoja kaip aš. ir jei su tuo 
sutinka daugelis kitų, tai taip 
ir reikia veikti.
Štai ką reiškia būti 
savo šalies bosu.

Yra betgi vietų pasauly, kur žmogus kaip aš 
nebosauja. Jie neleidžia jam balsuoti. Arba jie 
nuveda jį j tam tikrą vietą ir pasako, už ką 
balsuoti. Aš manau, kad tokių kraštų bebalsiai 
žmonės žiūri į mane, kai šiandien aš išeinu is 
namų, ir sako sau: “štai eina laimingas vyras.” 
Šioje šaly mes tiek mylim laisvę ir tiek 
nekenčiam prievartos, kad ir balsuot aš nesu 
verčiamas, šiandien aš galėčiau sėdėti namie, 
jei norėčiau. Galėčiau miegot ilgai, ilsėtis, 1<*gul 
sau kiti renka valdžią.
Aš galčiau—bet kas norėtų? Kuris vyras ar 
moteris galėtų tokią dieną praleisti, kuomet 
galima išeiti ir drąsiai įrašyti istorijos iape: 
“Štai kaip turi būti tvarkomas mano kraštas” .
Ne, šiandien aš esu bosas ir turiu veikti kaip 
bosas. Šiandien aš turiu balsuoti. Mano laisvė, 
mano laimė ir mano kaip Amerikiečio garbe 
yra surišta su tuo puikiu aktu.

m tual liii mai'UAncK coupamt
*A»».

Pll 1LADELPII1 A, PA
Misionierius ii Kinijos

Šiomis dienomis mus aplan
kė kun. Antanas Perkumas, sa- 
lazietis misionierius iš Kinijos, 
Hong Kongo'. Jis ten dirbo 20 
metų, išmoko jų kalbos, ir 
daug gero padarė kiniečiams. 
Philadelphijoj sustojo pakeliui 
į Venezuelą, kur jis vyksta 
dirbti tarp lietuvių su kun. A. 
Sabaliausku. Buvo sustojęs šv. 
Kazimiero parapijos klebonijoj, 
gerai nuteikė mokyklos moki
nius, pasakė gražų pamokslą. 
Sekmadienį aplanke kinų jiara- 
piją, ton pasakė pamokslą. Mi
sionierius išvyko per Nevv Yor 
ką į Chicagą, iš ten skris j Ve- 
nezuellą.

Ifatford, (j)iin.
Pajudėjo Liet. Bendruomenės 

reikalai
Vietos lietuvių organizacijų 

vadai bei visuomenės veikėjai 
ir visi geros valios senieji ir 
naujieji ateiviai lietuviai .spalio 
23 d. susirinko Klubo bendram 
posėdžiui, viso apie 40 asmenų, 
Liet. Bendr. LOKo nario W.
M. Chase sukviesti. Posėdyje . 
dalyvavo ir prel. J. Ambotas.

Išklausę LOKo nario W. M. 
Chase, prel. J. Amlioto ir dau
gelio kitų kalbų bei pranešimų, 
nutarė įkurti Liet. Bendruome
nės Hartfordo skyrių. J sky
riau-; organizacinį komitetą iš 
rinkti — garbės pirm. W. M. 
Chase. nariai — prel. J. Amlx>- 
tas. F. Bočiūnas, adv. J. L. 
Giedraitis, inž. J. Guntulis. J. 
Gražulienė ir Augustinavičius. 
Susirinkime pasakytas kalbas 
ir nutarimus stenografiškai už
rašė J. Gražulierė. Dabar be
lieka palinkėti komitetui ener 
gijos ir greit sulaukti oficialaus
L. B. Skyriaus įkūrimo bendra
me visos kolonijos ir lietuvių 
susirinkime.

“D.” Rep. M. K.

į.

Kt

E.
Klul>as remia parapiją
Lietuvių Klubas, 928 

Moyamensing Avė., remia nau
jos šv. Kazimiero parapijos sta
tybą. Tuo tikslu jie rengia ba 
lių lapkričio 9 d. Vakarienė bus 
nuo 6 vai. lig 9 vai. vak. Visas 
pelnas skiriamas bažnyčios sta
tymo fondui. Vyriausiais rengė
jais yra Jonas Švedas, Tarnas 
Kavaliauskas ir kili. Visi gali 
gauti bilietų k iri Minijoj ir pas 
klubiečius.

Koncertas
Lietuvių dainininkų grupe, 

vadovaujama L. Kaulinio, ren
gia didelį koncertą lapkričio 16 
d. šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Dabar jų choras turi daug 
naujų ir jaunų choristų. Kon
certas verias paramos, nes jie 
visuose lietuviškuose parengi
muose išpildo meninę dalį.

Šokiai ir madų paradas
Lietuvių Motenj Vilią Joseph 

Mario Auxiliary rengia didelius 
šokius lapkr. 6 d. Chrystal Bali

\<>rw<M><l, Mass.
Parapijos banketas

Naujai i.šdekoruotos šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčios 
ir parapijos 10 metų sukakties 
iškilmės ruošiamos lapkričio 9 
d sekmadienį 9 vai. bus atlai
kytos iškilmingos pamaldos, 
kurių metu giedos Liet, operos 
solistas St. Liepas, vargonais 
gros muz. V. Kamantauskas. 
Pamaldose dalyvaus visos para
pijos organizacijos su savo vė
liavomis. Vakare. 6 vai., ruošia
mas šaunus banketas su gražia 
programa. įraukiama daug sve
čių.

Visi parapijiečiai ir svečiai 
kviečiami iš anksto pasirūpinti 
bilietais, nes tą dieną bilietų 
jau nebus galima gauti.

Žvalgas 

Z

Roorn, Penn Sheralon viršiju- 
tyjr Šokių metu bus ir gra
žiausių rūbų madų paradas. Vi
sas pelnas skiriamas Vilią Jo
seph Mario statybos Fondui.

.Mėgsta mokytis lietuviškai.

Philadelphijos miesto lietu
viai jaunuoliai mielai niokosi 
lietuviškai, čia veikia pradžios 
mokyklos mokiniams kursai 
šeštadieniais, dabar vyresniems 
organizuojama Lietuviški Va
karai. Pradžia lapkričio 7 d., 7 
vai. vakare, šv. Kazimiero pa
rapijos mokykloj. Pradedantie
ji irgi rengiasi turėti savo lie
tuviškas klases.

Brockton, Maw».
Š. m. spalio mėn. 10 - 12 die

nomis Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių vienuolyne Brocktone į- 
vyko rekolekcijos • moterims, 
kurias pravedė misionierius 
kun. Markaitis. S.J. Rekolekci
jose dalyvavo 26 m<>terys.

Rekolektantės pa lenkintos 
gyvais, vaizdingais misionie
riaus pamokslais ir dėkingos 
seselėms už jų gražų rūpestį 
rekolekcijų metu, už dvasiškus 
skaitymus ir už suteiktą pro
gą pailsėti ir atsinaujinti dva
sioje ramioje vienuolyno aplin 
koje. Tikimės susilaukti ir 
daugiau įvkolekcijų moterims.

S. M.

Esi patriotas.
kalbi apie tėvynės meilę, dai 

nuoji ilgesingas lietuviškas dai
nas, prisimeni jos gražiuosius 
laukus ir miškus. O ar žinai, 
kad tėvynės didžiąją dalį suda
ro jos gyventojai — tavo krau
jo broliai. Nepamiršk, kad jų. 
išrautų iš tėvynės, dar 8.000 
vargsta Vokietijos sanatorijose 
ir senelių prieglaudose. Padek 
jiems, aukodamas Baltui Nevv 
Yorko vajaus dienomis —spa
lio 26 — lapkričio 16.
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ANT. MAŽEIKA PERSIKĖLE 
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PITTSBURGH, PA.

Inž. Antanas Mažeika. Vy
čių organizaciojs garbės narys, 
spalio 18 d. išvyko iš Pittsbur
gho j Nevv Yorką... Netrukus 
paskui jį išvyks ir jo šeima.

Antanas Mažeika priklausė 
Šv. Vincento parapijai ir net 
buvo jo komitete. Dėl to kleb. 
kun. P. Lunskis su bažnytiniu 
komitetu spalio 12 dieną jam 
suruošė gražias išleistuves kle
bonijoje. Uoliajam parapijie
čiui. kurs buvo toks veiklus ir 
susipratęs, pasakyta daug nuo
širdžių linkėjimų. Drąsiai gali
ma sakyti .kad sunkioji organi
zacinė našta šv. Vincento pa-

LIETUVIŲ 
TARPE

• Vladas čyvas (Cleveland) 
spalio 25 d.. 12 vai. Pittsburgho 
šv. Kazimiero liet, parapijos 
bažnyčioje susituokė su Birute 
Jucevičiūte. Vestuvių pokylis 
įvyko Lietuvių svetainėje. 7 
vai. vak. Pittsburghe.

• Patersone lapkričio 2 d.. 
2 vai. p.p. parapijos salėje šau
kiamas Balfo Vajaus Komiteto 
ir kartu Balfo skyriaus susi
rinkimas. Organizacijos prašo
mos atsiųsti savo atstovus. Bal
fo vajus čia vykdomas laiškais, 
kurių išsiuntinėta per 400. Iki 
spalio 26 d. atsiliepė į laiškus 
dar tik 26 asmenys. Didžiausios 
aukos prisiųstos — \Valter Sa- 
urs (Saurusevičiaus) $25.00 ir 
A. Bražinsko — 810.00.

• Kun. K. Rėklaitis, MIC. 
Vizitatorius Amerikos Marijo
nų provincijų. ir kun. dr. J. 
Vaišnora. MIC, — Generalinės 
Tėvų Marijonų Tarybos narys, 
keturis mėnesius išbuvę JAV. 
spalio 29 d., laivus Queen Eli- 
zabeth išvyko atgal į Romą.

rapijoj gulė ant jo pečių, ir jis 
buvo didysis visuomenės judin
tojas.

Gražias vytiškas išleistuves 
suruošė jam ir Pittsburgho vy
čiai spalio 14 dieną Palm sve
tainėje. Dalyvavo per 30 kvies
tinių svečių, šiose išleistuvėse 
kalbėjo kleb. kun. M. Kazėnas, 
prof. Pakštas, ALTo pirminin
kas Adolfas Paleckis ir kiti. 
Gale gražiai ir jausmingai at
sisveikino ir pats A. Mažeika ir 
jo žmona Zuzana.

Vyčių vardu Antanui Mažei
kai įteiktas vertingas lagami
nas (čemodanas).

Ruošiant Vyčių banketą pa
gerbti A. Mažeikai, daugiausia 
pasidarbavo E. Paleckaitė. A. 
Naujelvtė (southsidietė). O. 
Morkūnaitė ir J. Valkauskaitė.

Pittsburgho katalikų visuo- 
nė labai apgailestauja, kad A. 
Mažeika iš čia išvyko. Savo 
labai dideliu katalikišku orga
nizaciniu veiklumu jis buvo 
Pittsburghe didelė jėga. Jis 
dirbo Balfe. Alte, katalikų su
sivienijime. Federacijoj ir. ži
noma. ypač Vyčiuose .

Nors A. Mažeika iš Pittsbur
gho išvyko ir jau nebe pitts- 
burghietis. tačiau Pittsburgho 
katalikai jį vistiek laikys sa
vuoju: juo labiau, kad jis čia 
gyveno nuo 1939 metų ir pra
leido pačią kūrybingiausią sa
vo amžiaus dalį.

Balfo ir Alto valdybų 
posėdis

Spalio 23 dieną Piliečių Klu
bo patalpose įvyko Pittsburgho 
Balfo ir Alto valdybų posė
džiai .kuriuose dalyvavo kun. 
A. Sušinskas. Veronika Količie- 
nė, Juozas Taoras (Balfo sky
riaus pirmininkas), Stasys Ba- 
kanas. Adolfas Paleckis (Alto 
skyriaus pirmininkas). Jonas

Kongresmanas P. W. Rodino vėl kandidatuoja New Jersey dešim
tame distrikte i ItongreM*. Jis lietuviam, gerai patintamas, nes dauge
liu atveju yra jiems padėję*, ypač imigracijos reikaluose. BALFo ko. 
misijai lankantis Uashingtone, kongresui. Rodino jai sudarė galimy
bių susitikti ir pasikalbėti su žymiais senatoriais ir iinigracjos komi
sijos nariais.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

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

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

RETA PROGA
Kas interesuojasi puikiausiais amžinai nerūdijančiais plieno virimo 

| įrankiais "'puodais, keptuvėmis* ir norėtų juos įsigyti — turi retą 
j progą Bostone juos užsisakyti už nepaprastai žemą kainą. Pilnas 
j komplektas puodų—69 doleriai.

Nerūdijančio plieno peiliu šakučių servizas. 8 asmenims, tik
29.95 doleriai; automatiški kavininkai 13.95 dol.

Laiškus su pageidaujamu laiku demonstravimui, rašyti:

JONAS VASILIAUSKAS
; 24 ANN'ABEL STREET DORC HESTER. MASS.
| Telefonu prašome skambinti nuo 7 vai. vakaro. TA 5-3175 I

Grėbliūnas ir Jonas Podžiukas. 
Balfo posėdyje buvo svarsto

mi įvairūs organizaciniai ir 
šiaip šalpos reikalai. Nusistaty
ta į būsimą susirinkimą atski
rais laiškais sukviesti kuo dau
giausia žmonių. Balfo susirin
kimas bus lapkričio 9 d. 2:30 v. 
p.p. Piliečių Klube. Susirinkime 
taip pat konstatuota, kad lie
tuviai per maža dedasi į Balfo 
darbą, uolumo čia nedaug te
parodo ir naujieji ateiviai.

Pittsburgho Alto skyriaus 
posėdyje, kuris buvo tuojau po 
Balfo posėdžio, jau dabar pra
dėta planuoti būsimas Vasario 
16 dienos minėjimas.

Šventojo vardo draugija
Šv. Kazimiero parapijos-Šv. 

Vardo vyrų draugija gražiai 
veikia. Jai pirmininkauja Bro
nius Petraitis. 2020 Sarah St., 
policijos tarnautojas.

Spalio 12 dieną per savo tra
dicinį sekmadienį jie gausiai 
ėjo prie šv. komunijos, o po pie
tų 2 vai. jie išėjo aplankyti 4 
bažnyčių. Šioj procesijoj daly
vavo per 25 vyrus.

William Količius, Jr.
Algirdui Kasulaičiui išvykus 

iš Pittsburgho, lietuviškąją 
Katalikų Radijo valandos dalį 
dabar tvarko ir lietuviškai pra
nešinėja William Količius. Jr.

Jo lietuviškoj kalboj jau ma
tyti graži pažanga.

Naujieji ateiviai traukiasi 
iš Pittsburgho

Jau kuris laikas, kaip geras 
tremtinių skaičius išvyksta iš 
Pittsburgho į įvairias kitas vie
tas. Kodėl taip yra, sunku pa
sakyti. Daugumas jų ieško ge
resnių uždarbių.

Serga kleb. kun. M. Kazėnas
Šv. Kazimiero parapijos kle

bonas kun. M. J. Kazėnas visą 
savaitę sunkiai išsirgo peršalęs 
kapinėse. Dabar jau sveiksta. 
Gydėsi namie.

Miami. Fla.
Dr. Jonas V. Blonde, lietuvis, 
kandidatuoja į Floridos Valsty

bės legislatūrą
Dr. Jonas V. Blonde, gimęs 

1910 m. liepos 15 d. So. Side, 
Pittsburgh, Pa. 1939 metais 
baigė Ohio College, Cleveland, 
Ohio. Tais pačiais metais atvy
ko į Miami, Fla.: nuo tada čia 
sėkmingai praktikuoja chiropo- 
diją.

Dr. Jonas V. Blonde plačiai 
žinomas miamiečiams ir visoje r
Floridoje, todėl turi gražios 
vilties laimėti garbingą legis- 
latoriaus suolą Floridos Valsty
bės legislatūroje.

chhmx>j ir
APYLINKĖSE

— Uteniškių Draugiškas 
Klubas spalio 26 d. Liepos so
de surengė pikniką, kurio pel
nas paskirtas Oak Forest sene
lių prieglaudai.

— Chicagos Liet. Teatras 
gruodžio 6 d. Hamiltone Parko 
salėje rengia vaidinimą — A. 
Rūko “Bumbulis ir Dundulis”.

— Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
atvykęs iš Romos atostogų, 
R o se lando lietuvių kolonijoj 
Balfo parengime darė praneši
mą apie padėtį Europoje.

— Liet. Gailestingųjų Seserų 
dr-jos tradicinis koncertas-ba- 
lius ruošiamas lapkričio 8 d. 
Liet. Auditorijoj. Seserys taupo 
pinigus nupirkti sanitariniam 
pagalbos automobiliui, kurį 
parveš į išlaisvintą Lietuvą.

— Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų pirmas skyrius 
suruošė šv. Jurgio parapijos 
salėje parengimą, o antras sky
rius tokį parengimą ruošia lap
kričio 9 d. Vyčių salėje.

— Suvalkiečių Dr-ja prof. 
Myk. Biržiškai paremti pasky
rė $25.

— Bern. Brazdžionis, apsi
lankęs Chicagoje, sudarė su 
Lietuviškos Knygos Klubu su
tarti, iki pavasario paruošti 
prozos antologiją.

— Vladas Butėnas, jaunas 
rašytojas, išleido pirmą savo 
eilėraščių knygą.

— Alto posėdyje buvo disku
tuojama rezoliucija Liet. Ben
druomenės klausimu, kur griež
tai pasisakoma prieš delsimą 
suorganizuoti Liet. Bendruo
menės apylinkę Chicagoje. Bal
savimo keliu rezoliucija buvo 
priimta.

Samata

IŠNUOMOJAMAS 5-KIŲ KAM
BARIŲ BUTAS su visais pato
gumais ir prieinama kaina. 
Kreiptis telefonu: AL 4-0767 
arba AP 7-1066.

Help Wanted
WORK NEAR HOME

CLERK 
TYTIST

FOR TRAFFIC WORK 
PERMANENT POSITION

Pleasant VVorking Cond'tions 
40 hour—5 day vveek 

Many Employee Benefits 
Paid vacations and holidays 

A PP L Y 
DELTA

POWER TOOL 
(Div. of Rockwell Mfg. Co.) 

3930 S. WINCHESTER AVĖ. 
LAfayette 3—6673

CLERKS
SHIPPING & RECEIVINC

(YOUNG MEN)
Excellent opportunity in new Skokie Plant 

Vacation — Retirement Fund 
Group Insurance

CALL AL SEYLLER
General Controls Co.

8080 McCormick BK. Irving 8-9057 — Skokie 8802

Help Wanted—Malė and Female

NACHMAN CORP.

FACTORY HELP
Will also train

YOUNG MEN ON SPRING ASSEMBLY
OPERATION

Good piece work rate.

Dav or night shiftt/ *
STEADY WORK

Free insurance for employee and dependents 
Low cost cafeteria on premises.

Paid holkiays.

A P P L Y

4560 W. ARMITAGE

WE HA VE OPENINGS FOR
STOCK KEEPER — SHIPPER

We have a fine opportunity for a man between 25-45 to store and 
pickup small aceesories. Good salary, insurance & employee benefits, 
paid holidavs and vacations. good vvorking conditions. This is a per- 
manent position with c-hance for the right person to advance.

PLEASE CONTACT MR SCHNEIDER LAtayette S-M77
DELTA POVVER TOOL

Division of Rockwell Mfg. 3930 So. Minchester Avė.

LABORATORY
TECHNICIAN

Iligli School Graduate (Malė)
up to 35-40 years old

For Week-end Work

Biological Research Division of Research LAB in Skokje, 
UI. Will assist in routine care of annimals, changing of 
eųuipment, mixing of diet and other LAB tasks. Prefer 
one in or near Skokie with ovvn means of transportation.

Call DR. GILLIS
Cornelia 7-1428

Enjoy that Feeling

of SECURITY

ŠAUKIAMAS LDS NAI JOSIOS ANGLIJOS APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Darb. Sąjungos Nauj. Anglijos apskrit. metinis suvažiavimas 
įvyks šių metu lapkričio Vi d. Nashua. N. H., šv. Kazimiero lietuviu 
parapijos salėje Temple str.. 1 vai. po [lietu. Visos kuopos malonėkite 
atsiųsti savo delegatus. ne« suvažiavimas yra labai svarbus. Jame bus 
delegatų iš praeito seimo raportas, o taip pat ir ateinantiems me
tams valdybos rinkimai.

LDS Naujosios Anglijos apskr. Valdyba 
Dvasios Vadas Kun. J. Bernatonis 
Pirmin. Vladas Paulauskas 
Sekrt. Tomas Versiackas

Lietuvių Radijo Draugijos į
PROGRAMOS !

J. P. GINKI S, Direktorius
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 vv.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės 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. GINKIS AD. JEZAVITAS 4. VALAKAS
Direktorius Muzikos Dr. Pranešimų Dir.
----------------------- - -- - i

ATsiminimAI
RADIO VALANDOS 
SFSIAMHIAIS

1
530

JACKJ STUK/\S
1264 WHITE ST
HILLside.n.j

T 1 L

WAV [ RLY
6 352 5

WORK NEAR HOME

CLERKS — TYPISTS
Brand Nevv Skokie Plant

Good opportunity for reliable persons 
Permanent positions — Good starting salary 

Pleasant working conditions
40 Hours Day Week

Call Miss Young
IRVING 8-9057 SKOKIE 8802

VYRAI IR MOTERYS
DARBAS ARTI NAMU

• PUNCH PRESS OPERATORS
• MATERIAL HANDLERS
• SHEAR HELP

Darbas pastovus su geru pradiniu atlyginimu. 
Antvalandžiai virš 40 vai.

Geros darbo sąlygos.
Bendrovė šiandien duoda daug pagerinimų.

Al gongui n Tool & Die Co.
4908 WEST FLOURNOY ST.

enjoy that safea Savmgs account vvili you

t

Money received 
be fore the lOth 
of any month 
eams interest 
from the first 
of that month.

Only with
secure feeling that you’re prepared for any emergency. 
At CITIZENS FEDERAL your savings wil) earn substan- 
tial dividends. In addition we give personai attention to 
all your financial problems vvhether large or small. COME 
IN AND SEE US TODAY.

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL.
EARN AND SAVE

AR Account* Insured Fedcrally up to $10,000

Į
i
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— Stockholme. Rasunda stadione, 
pravestos tarpvalstybinės futbolo 
rungtynės tarp Italijos ir Švedijos 
pasibaigė lygiomis: 1:1.

— Tarptautinėe rugby rungtynėse 
tarp Valijos ir Prancūzijos laimėto
jais tapo Valijo* atstovai, pran
cūzus nugalėję 22:16.

— Amerikoje futbolas, kuris čia 
vadinamas soccer. pradedamas akty
viai populiarinti. Šiuo metu gimna
zijose daugiau komandų žaidžia fut
bolų. negu kada nors anksčiau. Tele
vizijos stotys irgi perduoda žymesnes 
futbolo rungtynes. Lietuviai savu 
žaidimu irgi prisideda prie šios akci
jos. Be jau žinomų komandų, už 
gimnazijas New Yorko apylinkėje 
žaidžia ir keletas lietuvių. Štai už 
Erasmus*H. S. deėiniu kraštu žai
džia Nargelavičius, gi geriausioje 
New Yorko mokyklinėje komandoje 
Cleveland H. S. žaidžia Simanavičius. 
Be to už Automotive žaidžia Psalta- 
kis.

— Amerikos teniso sąjungą šia 
žiema Australijoje įvykstančioms 
varžyboms dėl Davis taures numa
tė Seixas, Richardson ir Clark. Ta
čiau abejojama, ar amerikiečiai ga
lėtų vykusiai pasipriešinti Australi
jos tenisininkams, kurie šiuo metu 
pasaulyje geriausi.

— Honved Budapest šiuo metu 
pirmauja Vengrijos futbolo pirme
nybėse. Si komanda yra surinkusi 33 
taškus ir iki šiol sužaidę tik vienas 
lygiąsias. Už šią komanda žaidžia 
žymusis internatiortalas Puskas.

— ZdKA komanda, kuri atstovavo 
Rusija olimpinių žaidimų turnyre šią 
vasara, jau nebeegzistuoja, žaidėjai 
arba dingę arba žaidžia už kitus klu-

ORTĄ
pe buvo 6 tarpt, didmeisteriai ir be 
to Vaitonio kietai vestas kovas 
(veik visos partijos buvo loštos su 
pratęsimais) matome, kad jis suko- 
vojo garbingai, nepadarydamas gė
dos naujajam savo kraštui.

V. Patašius laimėjo Sydnejaus U- 
niversiteto šachmatų meisterio var
dą. sukoręs 4^4-11/i, taško. Tai 
naujas lietuvio laimėjimas iš toli
mos Australijos.

Bostono City pirmenybes laimėjo 
16 metų jaunuolis Shelbourne R. Ly- 
man. surinkęs 5-1 taškų; tiek pat 
taškų turi S. Rubinovv. Mass. meis
teris. Toliau Dundas 4-2. Metley, 
Harlovv Daly. Kazys Merkis ir P. 
Stephan po 31.,212- Viso 16 daly
vių. ” i

Pereinamoji Bostono dovana, kuri 
3 metus buvo lietuvių rankose 
• Tau t vaitos ir dukart K. Škėmos) a- 
titeko dabar jaunuoliui Lyman.

B klasės pirmenybėse gerai pasi
rodė Stasys Kazlauskas. Jis, daly
vaudamas pirmą kartą pirmenybėse, 
surinko 31/,-21/2 taškų.

P-bes laimėjo Norman Lourie 6-0. 
1950 m. Bostono B kl. pir-bes lai

mėjo P. Kontautas. p 1951— Jonas 
Starinskas.

Chess Lite ir Chess Kei'es. spalių 
nr. atžymėjo šių metų Montreal Pre- 
mier Reserves laimėtojus: ukrainieti 
Novicky su TlZ.-l/į ir lietuvi J. Ston
kų su 7-1.

Nailonai Ratines antram 1952 pus
mečiui mūsų šachmatininkus šitaip 
įvertina:

Evperts klasė: P. Tautvaiša, Chi
cago — 2265 ir Kazys Škėma, Brook-I 
lyn, N. Y. — 2257.

A Mm*: AL Zujus. Chicago — 
1W7, K KontMUa, —
1969, A. Keturakis, So. Boston — 
1938, v. Karpam, Chicągf — »13. 
P. Kalvaitis, Chicago — 1908.

B kimi: E. Tūbelis, Ft. Worth, 
Tex. — 1869 ir Jonas Starinskas, 
So. Boston — 1759.

Business opportun.
ITS A GOLD MINEI!

Reataurant A Bakery wttk Uvtag
Ouarter* in heart of Montauk. L. 1.. 
on Main Highway—Route 27, Guaran- 
teed terrific income — Price $50,000 
Price $15.000. Game!—Let your eye* 
and ta*te coaviace you. ALAN A. 
STEVENSON I East 4!nd St

Ml 2-MSt

BNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; aptildami ir 
aptarnauti. 72 Oeean Avė., 
Jeraey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba j Brooklyn, N. 
Y. tel EV 8-1805.

TeL OR 4-MSS

Dr. Joseph Žabner
AKU.' GYDYTOJAM 

SS E. ttk SU N. Y. City
VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12

Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

chinchilla babing .
-Make Extm a* a Hobby"

Can be raiaod in any Rtare room. Only 
reąuire small pen. Eat hay and grain 
diet. Clean. odorleaa and gentie. Let 
us furnish you wtth ehoice breading 
stock at kmreat price*. Godaoy

Christmas Cards

Real Estate
MERRICK

3 cotored Ule balh*. briek 
& cedar shingles. 75x100 comer, att 
garage. oll h. w. Fine recidential sec- 
lion. Trees on property. Ali facilities 
Not a developement.

MODBLHOMB AT
Babylon Tumpike h Carlyle PI .

Merrick
Tide Heme* — WA $-7»l«

your friende lovely, new, Religiou I 
Carda, nev«r before offered. Amazing 
values. Sėli 21 for $1.00. Up to $100% 
proflt. Over ST otfeer atsortments on 
which you can make easy money fast? 
Start now — write for samples todav 
EXCKUMOB. MM Fieidatoa Boad, 
Near Yetk 71, N. Y.

Help wanted—Malė
BE1KAUNGI IBANKIU IB FORMŲ 
MECHANIKAI (Tool A Diemakert) 

graviravimui ir kalimui (deep draw- 
ing and progreuive dies). Reikalingas 
dalinis patyrimas. Geros sąlygos prak
tikai. Siek tiek antvalandžių. Nuola
tinis darbas. Puikios sąlygos progre
suojančio! kompanijoj New Rochelle. 
Apmokamos šventės, atostogos, ligo
ninė, patogus susisiekimas.

New Rochelle 6-53M

JOHN DERUHA, M. D.

bus. Tai vėl vienas aiškus pavyzdys, 
kad ir sporto pasaulyje Rusijoje lais
vės nėra. p. V.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Tarpconinės pirmenybės. Svi-dijoje. 
baigėsi pilnu Sovietų šachmatininkų 
laimėjimu. Štai galutinė tu pirmeny
bių padėtis:

Kotov 161/, (iš 20). Petrošiau ir 
Taimanov po 131/,. Geiler 13, Auer- 
bach 121/., (visi Sov. S-gos>, Giigoric, 
Stahlberg ir Szabo taipogi p:> 121.2- 
Unzicker 111/.,, Eliskases 101... Pa<h- 
man.'Pilnik ir Steiner po 10, Mata- 
nuvic 9. Barcza 8, Stolz 71.,. Sar.- 
chez 7. Wade 6. Vaitonis 5. Golorn- 
bek ir Prins po 4i/2 taškų.

Povilas Vaitonis (Kanada > per šias 
pirmenybes laimėjo prieš Ba>cza 
(Vengrija) ir Sanchez .jyęiį^-ięia). 
be to. 6 partijas baigė lygiom: su 
Taimanovu <Sov.>. Steineriu (JAV). 
Golombek (Anglija). Unzicker 
(Vok.) Pilnik (Argentina) ir Wade 
(N. Zelandija), palikdamas žemiau 
savęs Anglijos ir Olandijos reprezen
tantus.

Vaitonio taškų pasekmė, palygina
mai. yra kukli, bet žinant nepapras
tai stiprią dalyvių sudėtį, kurių tar-

★
★
★
★
★

On

Latest 
Interest 

Rate

SAVE
2 ’/s %

A Year

Credlted and 
Compounded 

Ouarterly
Regular Savings Accounts

Interest starts the first of the month 
on sums from $25. to $10.000.

Deposits ntade on or before January 10, April 
July 10. and October 5 will draw interest from the 
first of such months jf left to the end of the 

ųuarterly dividend period.

SAVINOS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

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

Up to $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

fS’ž

PRITYRĘ DARBININKAI 
REIKALINGI 

TEKSTILES ĮMONĖJ 
HAFNER A88OC.

19-19 24 Avė., L. I . City

— ■ _i_
Help Wanted Malė

★ 
★
★ 
★
★

;::z

ĮSITIKINKITE, KAD FORDO SUNKVEŽIMIU VAŽIUOTI 
KAgTlOJA TIK CENTAI MYLIAI!

Prieš pirkdamas bet koki sunkve
žimį. pažiūrėk Fordo sunkvežimių 
ekonomijos knygą, kurioje yra 5.- 
500 savininkų išlaidų pranešimai. 
Pamatysi, kaip pigiai savininkai 
moka už kurą, alyvą, aptarnavimą 
ir remontus. Pamatysi, kaip pigiai 
kaštuoja Fordo sunkvežimių nau
dojimas jūsų darbui.

A

VALANDOS: 
Susitarus: 
š«št nuo 4 
Sušilai u»:
penkt. visą dieną ir šeši, 
tik iš ryto.

nntrad. ketv. ir 
iki H v. v.
pirm., iruė. ir

EVergreen 8-9770

I

1
i

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

SW1SS AUTOMATIC 
SCREW MACH1NE 

OPERATOR
EXPERIENCED

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLtS LIGOS
30. E. 60th St. New York City

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore Ijute, Bay Shore, L. 1.

Telef. Bay Shore 3710

GOOD PAY
Pleasant woridng conditions

NEW YORK CITY
Dilby 9-6647

VINTER GARDEN TAVERN, Ine
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

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

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV.

ATSU-ANKYTl
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD>

V-8 (dabar 106 h. p.)

Daugiausia parduodama šios 
rūšes sunkvežimių! Ford F-5, 
G. V. W. 14.000 Ibs.. ilgas.

Tiktai Picknp mi visiškai nauju že
mos trinties motoru Ford F-l duo
da galimybę pasirinkti viena iš 
dviejų motorų — naują 101 h. p. 
Cost Clipper Six arba nuostabųjį

ĮSITIKINKITE, KAD FORDO ’52M. SUNKVEŽIMIAI 
SUTAUPO DAUGIAU KAIP 14% BENZINO!

Trys nauji žemos trinties motorai 
sumažina pasipriešinimą — duoda 
daugiau traukiamos jėgos! Inžinie
rių liudijimai ir savininkų patyri
mai sako, kad šie motorai sutaupo 
1 galoną benzino iš 7. Dabar yra 
jau penki galingi motorai sunkve
žimiams... trys nauji Žemos trinties 

motorai ir plūs nuostabusis 106 
h.p. V-8 ir 112 h.p. Big Six.

trijų vairavimo bazių. Six

APLANKYKITE 
MUS ŠIANDIEN 

GERIAUSIA PAR
DAVĖJA VISAME 

MIESTE!

Naujas žemos trinties 155 h.p. 
Cargo King V-8 naujame Fordo 
F-8 duoda 29% traukos jėgos 
daugiau nei kiti trys pirmaujan
tieji motorai.

Papuošimai priedai ir dalys, 
kaip yra pavyzdy parodyta’.

arba V-8.
ĮSITIKINKITE, KAD FORDO SUNKVEŽIMIAI 

LAIKO ILGIAUSIAI!
Naudojant paskutinius registraci
jos davinius iš 8.<<69.000 sunkveži
mių. draudimo agentai nustatė, kad 
Fordo sunkvežimiai laiko ilgiausiai. 
Tai reiškia, kad Fordo sunkvežimių 
vertė mažėja lėčiausiai. Geriausias 
prekybai... įsitikinkite. kad ilgiau
siai laiko ir kad Fordais važiavimas 
mažiausia kaštuoja!

gaunami pagal medžiagų pri
statymo galimybes.

BOK GERAS AMERIKIETIS — BALSUOK LAPKRIČIO 4D-

Jei jus kenčiate nuo 

ARTHRITIS 
REUMATIZMO 
BURSmS - 8CIAT1CA 

Kreipkitės informacijų apie SA- 
RATOGA Purvo Vonias, kurios 
pagelbėjo tūkstančiams. Gausite 
nemokamai.

Tai yra pačios gamtos dovana. 
SARATOGA MUD — nuostabus 
visame pasaulyje dcl jo stebuk
lingos gydymo jėgos. Patvirtin
tas ligoninių, daktarų ir naudo
jamas tūkstančių jau daugiau 
kaip 100 metų.

Norėdamas turėti ilgą gyveni
mą, gerą sveikatą, laimę ir lais
vę nuo skausmų — nedelsk, 
siųsk dar Uaadien ubskymn.

SARATOGA 
IIhUU Predurts. Ir, Dept. N. 

879 18th Avė. N.Y. 19, N.Y.

FINE FURNITURE 
Living Room—Bedroom 

and 
Dining Room Furntture 
STAN CASSIDY

INU.
859 MAIN STREET 

(Opposite PUBUC IJBRARY) 

NEW ROCHELE, N. Y. 
Td. NE 6-6868—6-6861

Contract Furnishings

Dr. S. Chernoff
m — 2nd Ave^ N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Telef. GRamerey 7-7M7

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi penmcilinu. <xia. hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.

Ofiso valandos; kasdien 10-6:45

Joseph Garszva
Graborius - hahamuotojss

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

BRIDAU A BRIDE7H MAID 
«OWNS

On sale Bridal gowns $49 up
Bridesmaids’ gowns $16.75 up 

Mušt be soid — Selling Out
2517 Pitkin Avė. B’klyn, N. Y.

AP 7-M71 — DI 5-1M6

I

i

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Arma kaus kas)

Graborius - Bahamuotojus 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

William J. Drake 
(DBAOUN A 8 > 

LIETUVIS ADVOKATAS
M - M WAREHAM PL 

JAMAfCA, N. Y.
TeL JAmak-a $-772$

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

. TeL AT*kk t-M4S

Mattheu P. Ballas
(BIEUAU8KA8) 

FUNERALHOME 
M. P. Raila* — Direktorių* 

Alb. Baltrūną*—Baltoa
Reikalų Vedėja*

669 G p a n d S t p e e t
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

I

i

SHALINS I
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
AIR CONDITIONED
84-02 Jamaica Avė. 

(at Fore»t P*rkway tMattoa) 
Woodhaven, N. Y.

Koplyčia* eoteiklsm nemokamai 
visose miesto dalyse.

iJlIDOTt'VIU DIREKTORIAI: 
F. W. Nhalins ir J. R. MbaUaa 

TH. Vlrginia 7-44M

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

J. P. MACHUL1S
R HA T. ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaveii 21, N. Y
TeL Vlrginia 7-1896 I
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DARBININKAS

Kristaus Karaliaus
minėjimas, pereitą sekma

dienį įvykęs Apreiškimo par. 
salėje, sutraukė gausų būrį 
nevvyorkiečių. Jungtinėmis at
eitininkų ir skautų jėgomis pa
rengtoji programa pradėta 
skautų dvasios vado kun. J. 
Pakalniškio invokacija. šven
tei pritaikytą paskaitą skaitė 
prof. J. Brazaitis, šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, parengti 
ateitininkų ir skautų, parodė 
gyvųjų paveikslų, o M. Nainy- 
tė-Dobužinskienė. akompanuo
jant A. Mrozinskui, pagiedojo 
porą giesmių. Savo kūrybos 
paskaitė Romas Kisielius. Va
karo programa baigta B. Braz
džionio eilėmis, kurias padekla
mavo Aušra Bendoriūtė. Va
karo programą vedė R. Kežys.

Tėvų Komitetas,
atstovaująs vaikus, lankan

čius Apreiškimo parap. mokyk
lą, praneša, kad lapkričio 2 d., 
tuojau po pamaldų, Apreiškimo 
salėje šaukiamas tėvų susirin
kimas.

Vatertario Liet. Scenos Mėgė
jų Teatras, a

sėkmingai suvaidinęs ‘‘Mokyk
los Draugus” rugsė'o 22 d., 
Brooklyne ir spalio 25 d. New 
Britaine, Conn., lapkričio 9 d. 
vėl atvyksta į Brooklyną ir Ap
reiškimo parapijos salėje suvai
dins Vinco Adomėno 3-jų veik
smų linksmą komediją: “Sveti
mos Plunksnos”. Brooklyno 
lietuviai maloniai prisimena 
"Mokyklos Draugus” ir visi ne
kantriai laukia lapkričio 9- 

NAUJAS RUSŲ TEATRAS 
kampa* St. ir Rivenide Dr.. New York

Lapkričio mėsų penktadieni 7 šeštadieni 8 d., ir sekm. 9 d. 
GENEROLO HROKOVO SEIMĄ 

S. Maksimovo pirm, keturi* veiksmų.
IVeiksmas vyksta Maskvoje dabarties metui.

Rėži Šorius — S. N. Arlovski, buvęs Maskvos dailės teatro aktorius. 
Dekoratorius — Dail. B. M. Volkof.

Vyriausiose rolėse lietuviai aktoriai: H. Kačinskas ir A. Dauguvietytė 
Pradžia kasdien — 8 vai. ir 2 vai. dienos metu sekmadieniais.

Bilietus galima gauti teatro kasoje kasdien nuo 6—8 v.v.
Skambinti OR 4-9445

Boves Rygos moterų kailinių siuvėjas pusi&lo aukštos kokybės 

MOTERŲ KAILINIUS
Medžiaga paruošta savo dirbtuvėje ir pasiuva moderniškai. 

Moterims kailiniai urmo kabomis.
PATAISOMI, PERSIUVAMI IS SENŲ I NAUJUS MODELIUS 

Patarnavimas sąžiningas. Visos dėkingos.

ALEX DIMANDS
240 W. 29th St, New York 1, N. Y.

Patogumo dėliai prašom prieš ateinant skambinti LA 4-8298
Darbo valandos nuo 8—10 iš ryto ir nuo 3—6 vai. p.p. Sešt. 8—3 p.p.

Tel. EV 9-9438
M and Z AUTO COLLISION WORKS

Lietuviu specialistų collision ir auto taisymo d-vė
Bodies and Fenders straightened — Complete auto painting 

D C C O Refinhhing
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai. 

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

J. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir Linden St.

kada galės vėl linksmai 
pasijuokti ir bent valandėlei a- 
titrūkti nuo savo kasdienių rū
pesčių.

Tremtinių Draugijos
metinis susirinkimas Apreiš

kimo par. salėje šaukiamas 
lapkričio 9 d. Bus metinė veik
los apyskaita, gairės ateičiai ir 
A. šalčiaus pranešimas. Pra
džia tuojau pat po sumos.

BALFo vajaus reikalu
Šį šeštadienį per J. Stuko ra

diją kalbės tik ką iš Europos 
sugrįžęs Balfo pirmininkas 
kan. dr. J. B. Končius. Per J. 
Ginkaus radiją kalbės vicekon
sulas V. Stašinskas.

KaAkas ir Brazio koncerto
reikalu pereitą trečiadienį į- 

vyko Kearrty, N. J., pasitari
mas .kuriame dalyvavo Vyčių 
atstovai iš New Yorko ir jo 
apylinkių. Koncertas, kaip jau 
buvo anksčiau pranešta, bus 
sausio 18 d. Brooklyn Academy 
of Music.

Kun. V. Atkočius, MIC.,
Marijonų provinciolas Ame

rikoje, aplankė Tėvus Pranciš
konus Brooklyne ir “Darbinin
ko” redakciją.

Juozas Zakarauskas,
Lietuvių Piliečių Klubo rei

kalų vedėjas, praneša, jog spa
lio 31 d. 8 vai. vakare įvyksta 
klubo biznio susirinkimas.

Iz. ir Juozas Lauėkai
siunčia brooklyniečiams svei

kinimų iš Romos ir Vatikano. 
Rašo, kad buvo priimti šv. Tė
vo specialioje audiencijoje.

Kan. F. Kapočius
šiomis dienomis atvyko iš 

Chicagos ir laikinai apsistojo 
Brooklyne pas Tėvus Pranciš
konus.

Kan. dr. J. B. Končius
neseniai grįžęs iš Europos, 

lankėsi “Darbininko” redakci
joje ir pasidalino įspūdžiais pa
tirtais Vokietijoje lietuvių tar
pe.

Dr. Stasė Kerpytė, 
dirbanti Flower ant Fifth 

Avė. ligoninės patologijos sky
riuje, “A.M.A. Archives of Pa- 
thology” žurnale atspausdino 
savo specialybės straipsnį, į ku
rį laiškais atsiliepė įvairių kra
štų rimti patologijos specialis
tai.

Specialus Kursai,
kurių tikslas paruošti išlais

vintiems Pabaltijos kraštams 
darbininkų sąjūdžiams vado
vauti žmonių, pradeda veikti 
New Yorke spalio 31 d. ir truks 
iki sausio pabaigos. Kursus 
ruošia Europos Laisvės komi
tetas, susitaręs su Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Pat. gru
pių darbininkiją atstovaujan
čiais žmonėmis. Lietuvius so
cialistus čia Atstovauja K. Bie
linis, o krikščionis darbininkus 
— V. Vaitiekūnas.

Kursuose klausytojai bus su
pažindinami su JAV darbo ir 

'socialine teise, su JAV darbi
ninkų sąjūdžio istorija, organi
zacija bei vaidmeniu, su kitais 
įvairiais darbo ir kapitalo san
tykius liečiančiais klausimais ir 
jų sprendimo būdais.

Ktfrsai nemokami. Kiekviena 
tautinė grupė gali turėti iki 20 
lankytojų. Kursai vyks penkta
dieniais nuo 8 iki 10 vai. 4 
West 57th St., 908 room, Nevv 
Yorke. Pranešti minėtu adresu 
arba tel PL 7-4710.

Investuokite i MUTUAL FTNDS. In 
formacijų reikalu kreipkitės j atsto 
va: 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.

VIENAM VYRUI REIKALIN
GAS KAMBARYS su apiildy- 
mu Brooklyne ar apylinkėse. 
Kreiptis “Darbininko” adhnini- 
sracijon.

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS vienam asmeniui, apšildo
mas ir aptarnaujamas. Geras 
susisiekimas su New Yorku, 
prie 8th Avė. ir Canereie linijų,
108-01 Mth M, Ome Pk., LA

ŽINIOS.

DARBININKAS

GOVERNOR

Kristaus Karaliaus minėjimas 
įvyko praeitą sekmadienį, 

spalio 26 d. Pamaldų metu 10 
vai. kelios draugijos dalyvavo 
su vėliavomis. Sumą laikė 
pats klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis. Reikšmingą pamokslą 
pasakė kun. J. švagždys.

2 vai. 30 min. po pietų baž
nyčioje buvo Kristui Karaliui 
pasiaukojimo aktas, o 3 vai. 
prisirinko pilna salė po bažny
čia ir ten įvyko graži progra
ma.

Pradedamąją maldą paskai
tė kleb. kun. Virmauskis ir pa
kvietė minėjimui vadovauti dr. 
J. Leimoną. P. Strazdaitė, 3 
skyriaus mokinė, pasakė Mairo
nio “Giesmę Kristui Karaliui.” 

Paskaitą “Kristaus Kara
liaus Šventės” skaitė K. Moc
kus. Parapijos mokyklos mer
gaičių choras, ved. Seselės Elz
bietos, pagiedojo visai gražiai 
keletą gesmių. Mokinė Razva- 
dauskaitė pasakė eilėraštį. Jau
ni muzikai Vyt. Strolia ir D. 
Lapinskas skambino piano Mo
carto kūrinį. Pabaigoje svečias 
kun. J. Zeliauskas pasakė žodį 
ir parodė paveikslus iš šventojo 
di Savijo gyvenimo.

Visų šventųjų šventė
šeštadienį katalikams yra 

privaloma. Reikia tą dieną iš
klausyti šv. Mišių. Parapijos 
bažnyčioje mišios tą dieną bus 
6, 7, 8, 9 vai. Salėje 7-toj g-vėj 
6 ir 7:30. Mišios vaikams ir T. 
Jurgaičio pamokslas — 9 vai. 
ryto, šeštadieninė mokykla tą 
dieną nedirbs.

šeštadieninės mokyklos moki
nių tėvų susirinkimas

įvyksta ateinantį šeštadienį, 
lapkričio 1 d., 6 vai. vak. salėje 
po bažnyčia. Visi mokinių tė
vai būtinai turi dalyvauti. L. 
Kult. Rėmėjų Valdyba kviečia į 
tą susirinkimą ir visus savo na
rius, nes numatoma bendra 
darbų tvarka.

Iškilmingas Maironio 
minėjimas

įvyks lapkričio 9 d. 3 vai. p.p. 
salėje po bažnyčia. Rengia Ra
šytojų Klubas.

Gen. Eisenhower
bus Bostone sykiu su šen. 

Nixon lapkričio 3 d. ir čia į- 
vyks didžiulis respublikonų mi
tingas, perduodamas per radi
ją ir televiziją visam kraštui. 
Tokiu būdu šį sykį respubliko
nai baigs rinkimų kampaniją 
Bostone.

A. J. NAMAKSY
Office TeL SO 8-0948

Real Estate A Iasuranee
409 W. BROADWA Y 

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M
b

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii 

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

Prisiunčiam į namus.

ALEN ANDER’S CO.
414 West Broachray, 
South Boston 27, Mass.

Gubernatorius DEVER M assachusetts 
valstybei davė gerą, pažangią administ
raciją.

Jis mums davė geresnius kelius, geres
nes ligonines, geresnius namus, geresnes 
aikštes.

Jis padėjo darbininkams įmonėse, padi
dino kompensaciją bei algas, parūpino ge
resnius uždarbius bei darbo sąlygas.

Jis įvertino lietuvius, paskirdamas į 
aukštas ir įtakingas vietas.

Jis valstybės problemas sprendė drąsiai 
sėkmingai ir žmoniškai.

n 

Gub. Stevenson
spalio 26 d. vakare buvo su 

visais palydovais atvykęs į So. 
Bostoną ir aplankė L St. iš vi
suomenės aukų pastatytą Ko
rėjos karo invalidui neteku
siam kojų gražų namelį. Ta 
proga gub. Stevenson ir jo žy
mieji palydovai pašakė po kele
tą žodžių susirinkusiems žmo
nėms.

So. Bostono Vyčiai
spalio 26 d. turėjo bendrą 

Komuniją ir bendrus pusryčius 
salėje po bažnyčia. Ten įdomiai 
kalbėjo svečai T. Pr. Jakima
vičius ir kun. J. Zeliauskas.

FUNERAL HOME
254 W. Broadvay 

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVIČII S 

Laidotuvių Direktorius

TeL SOath Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEB8TER AVĖ.

PRANAS WAITRUS 
I aižuliu lų Dtrektortaa

NOTARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia ler 
menims dykai. Aptarnauja Caro 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus
Reikale šaukite: TeL TE 9-9434

Lithuanian 
Fumiture Co. 

movers 

SO 8-4618
INSURED and BONDED -.„į 

Local and Long Distance Moven 

326-328 W. Broachray
90. BOSTON, MASS.

1

ALRK Federacijos Bostono 
skyriaus susirinkimas

įvyks penktadienį, spalio 31 
d. po šv. Valandos. Pradžioje 
misionierius T .Pr. Jakimavi
čius papasakos apie žmonių gy
venimą West Indies.

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadway, So. Boston 27. Mass. Tel. So 8-0489 

Lietuviu Radio Korp. programa per stoti WBMS. 1090 kilocvcles.
9:30 iki 10:30 vai ryte sekmadieni bus sekanti:

1— Falcons radio orkestras
2— Dainininkė V. Barmienę iš Dorchesterio

dainuos Maironio dainas
3— Magdutės pasaka.

Biznio reikalais rašykit radio ofiso adresu: 502 E. Broadway. So. 

Boston 27, Mass. Ačiū. STEPONAS MINKUS

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—1239 kiloeycles—Marbiehead-Salem, Mane,

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis į visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2IUI, arba skyriuose šiais adresais:

LITHUANIAN RADIO HOUR
M Cottage Street, —s— Nomood. Mass.
Skyrius: LITHUANIAN FURNTTURE CO.

828 W. Broodway —t— So. Boston 27. Mass.
A. ir O. IVAŠKAI

Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Patenkino Brocktoniečius 
per 50 metų, teikdama ancJImi ir sfiejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Alteju-Oil Bumelius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lanreace St, Brockton,

TeL 189

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SHRVICE

520 MAIN STREET -/ BROCKTON, MASS
TeLNE

žibalinį (zHejumi) šildymą. Nereikia 
■eSoti pelenų semtuvo. Nemokamai

Kj’to” leidėjai skelbia, 
• v3? ?-1 fmansin«l sunkumų 
ir kol išsispręs personalo ir ki
ti klausimai, “Rytas” kurį lai
ką neišeis. Ligšiolinė “Ryto” 
redakcija tame pačiame nume
ryje atsisveikina su skaitytojais 
ir bendradarbiais.
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