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Kas šviečia JAV karius

Šen. McCarthy rugsėjo 29 
vedi savo asistentę Jėan Kerr. 
Senatoriui 43 metai, jai 29. Se
natorius katalikas; dabar ir ji 
perėjo ii protestantų i katali-

Rugsėjo30 JAV 'generolo 
Pattono žmona, 67 metų, me
džioklėje krito nuo arklio, ir ją 
rado nebegyvą. Jos vyras gen. 
Patinas, pagarsėjęs savo ko- 
vingumu Vokietijos fronte ir 
Derėjęs žygiuoti toliau prieš

Sovietai ragaėjo 
Ąmerfltai, Angiij&i, 
lįsi j jų kvietimą su-

sirodė keisti dalykai. Buvęs ko
munistų partijos narys Bn Bu- 
denz pasakė kaip Dūdininkas, 
kad Štas vadovėlis tai užsima
skavusio komunisto darbas.

Kai Jungtinės Tautos tylėjo, 
Amerikos valstybės sekreto
rius Dalies ėmėsi iniciatyvos, 
kad pradėtas darbas neliktų ne
baigtas. Amerika ryžosi siekti, 
kad JT aštuntojoj sesijoj^ įsi
rašytų j darbų tvarką konsta
tuotą priverčiamojo darbo bu
vimą.

Kai šitai paaiškėjo, /devynio
likos egziliečių parašais nuėjo

Nors
Sov.!

rusų bo 
vuostos 
Ost-Wes

Suimtas Lenkij 
kardinolas

‘Tuteimtional Longshormen’s 
Assodaton”, kuri buvo paša
linta iš AFL (American Fede- 
rafion ofLabor) už tai, kad ji 
nepašalino iš savo tarpo suk
au, Dabar unija organizuoja 
streiką už * atlyginimo pakėli-

laiškas prezidentui Eisenhove- 
riui su padėka už Amerikos k 
niciatyyą. Valstybės -sekreto
rius prezidentą atsakė, kad 
jis tikisi, jog JT nedelsdamos 
parems JAV siūlymą svarstyti-

j to Maskva pasiūlė dvi 
arijas— keturių konfe- 
Europos reikalams ir

ba jų bendrą su lenkais valdy
mą. Tačiau vokiečiai pabėgė
liai griežtai stoja prieš toki 
šių problemų išsprendimą: jie 
sakosi vėl norį “turėti kaip tu
rėję senąsias teises j savo tė
viškes1’ ir grįžti į laisvąsias 
savo senąsias žemes. *

pagal dšrbo reikalą; esą oficia
liais daviniais 1946 buvo 18398, 
o jau 1947 —73,774;

Rumunijoje yra 2 stovyklos; 
jose 600,000 iš bendro gyvefo> 
tojų skaidaus 16 mfl.

Vengrijoje 15O000 stovyk
lose B gyventojų akaifiraa 10 
mfl-

Šveicarijos spaudoje suminė
ta, kad Berija su savo draugais 
buvę' perėję Persijos sieną, bar 
Mossadegho įsakymu jie buvę 
suimti, bet už didelius pinigus 
vėl paleisti. Tik turėję dingti iš 
Persijos. Paskui Mossadeghas 
gavęs reikalavimą iš Sovietų 
išduoti visus pabėgėlius.

pilietybę ir dabar, anot mini
mojo savaitraščio, “turi savo 
lietuvišką k£Įmą ypatingai pa
brėžti.” Esą jie jau dalyvavę 
buvusiuose rinkimuose 1950 m., 
o dabar, mudriąją sritį padali
nus į snulkeshius administraci
nius vienetus, šalia Dėtuvių ir 

išstatysią ir sa- 
ų kandidatus, 
sr iš visų tų ir ki- 
aro išvadą, kad 
rabaučiaus sritį

Varšuva.— Bolševikinė Len
kijos valdžia pranešė, kad Len
kijos primas kardinolas St. 
Wyszynski, Varšuvos ir Gniez- 
no arkivyskupas, nušalintas nuo 
savo pareigų. Tuo tarpu Vati-

Jungtinės Tautos sugalvojo 
ištirti, ar yra pasaulyje priver
čiamųjų darbų ir koncentracijos 
stovyklų. Sudarė vadinamą 
“ad hoc” komitetą. Komitetas 
išsijuosęs dirbo per 20 mėnesių. 
Surinko-žinias apie padėtį 24 . šioje sesijoje priverčiamojo dar- 
kraštuose. Surašė iš jų raportą bo klausimą, kuris esąs aktua** 
— išėjp 621 puslapio knyga ir lūs įvairiose pasaulip dalyse, o

komitetas savo raportus suin
teresuotom valstybėm. Įteikė 
Jtmgtinių Tautų gen. sekreto
riui Dag Hamarskjold š.m. ge
gužės 27 ir paskelbė viešai. 
Taigi komitetas “ad hoc” savo 
atliko.

Tačiau komiteto raporte bu
vo pasakyta: deja, yra kon
centracijos stovyklos, jose yra 
darbo vergai, prievartaVpaimti 
ir prievarta išnaudojami; ir to
kio išnaudojimo daugiausia 
Sovietų Sąjungoje. Išvados bu
vo labai švelniai išdėtos, bet 
tokios deginančios, kad gen. 

^akfetorius nukišo visą raportą

emigrantų spaudoj vis gausėja 
žinių, kad ruošiamasi Rytprū- 
stes nurašyti, nors Adenąuerį 
išrinkus vėl į valdžią, neabejo
jama,' kad vokiečių revizionisti
nės tendencijos padidėjusios. 
Adenaueris buvo išsitaręs* apie 
dabar lenkų administruojamų

KERSTENAS BAIGĘ KELIONĘ PO EUROPĄ 
VliLas gali turėti atstovą Romioje _

boot paskelbė save bendradar
bio 4š Vbšingtono pro 
kuriarie aprašoma pa; 
Lietuvoje ir Klaipėdos 
partizanų veikla.

JAV Atstovų Rūmų naryš^ 
J. Ch. Kerstenas po Italijos 
lankėsi dar Švedijoje ir per 
Paryžių grįžta į Ameriką.

Bormoje drauge su savo pa
lydovais M. Kižyte ir inž. A. 
Rudžiu, o taip pat VT nariais

Atsisveikinant Kersteno žmo
na, duktė ir M. Kižytė buvo 
apdovanotas rožėmis.

• Lietuvos atstovybėje Pa
ryžiuje didelis judėjimas —tik 
išvyko atstovas Kerstenas su 
palydovais, atvyko iš Balto 
Trečiokai; atvyko dar kun. 
Gutauskas iš Škotijos, kun.

Labai būdingą žiniąRiesffluai 
paskelbė ir vokiečių pabėgėlių 
savaitraštis ’Ost-West-Kurier’. 
Jis, būtent, įsidėjo pranešimą 
iš Vienos, kad Sov. Lietuvos 
laikraščiai pradėjo “broliautis” 
su Rytprūsių šiaurinės dalies, 
dabar vadinamos Kaliningrado 
sritimi, vokiečiais. Jų ten esą 
dar apie 440.000. Bet tai esą 
ne tikrieji vokiečiai, o tik lietu
viško kilimo' bet kryžiuočių 
suvolnetmti šernejū prūsų pali- 
kuoH$^- -ta»ie gereę sovietinę

— JAV ka- 
/riuoncnd, karininkams, buvo 

išleistas vadovėj “Psychotogi- 
cal and Cttltural Traits in So- 
viet Sberia”. Knygos tikslas— 
apšviesti Amerikos karininkus 
apie Rusijos gyventojų dvasią, 
kari Įtartų kaip elgtis karui

Tokia įvykių eiga atrodo iš 
tos medžiagos, kuri buvo pi-’ 
teikta rugsėjo 29 spaudos kon
ferencijoje, sušauktoje New 
Yorke agziliečių. Joję kalbėjo 
buvęs Čekoslovakijos atstovas 
prie JT Jan Papanek, bulgarų’ 
— Dr. M. Mileff, lietuvių— Vt 
Sidzikauskas, vengrų — Dr. T. 
Eckhardt, lenkų — Dr. O. 
Pehr, latVių Dr. V. Masens.

Jie kalbėjo apie priverčiamo
jo darbo padėtį savo kraštuose. 
Štai kai kurie daviniai:

Čekoslovakija tujri 250 kon-

New Yorkas. — "Visuose 
uostuose nuo Portlando, Me., i- 
ki Hampton Roads, Va., su 
šiuo pusiaunakčiu darbai susto
ja”, pateikė P. Gonally, rice-

lauti, Tautos
darbą baigtų — peršokusios per 
šunį, peršoktų ir per jo uode-

Žuvo ir gen. Patto
no žmona

Ar mokesčiai kils?
Spaudos konferencijoje prez. 

Eisenhoweris kalbėjo, kad vy
riausybė nesirengia prašyti

Sovietų ataka JT 
atmušta

vą ir 
kai bendradarbiaus. Paskum 
Kerstenas' suruošė spaudos 
konferenciją didiesiems pasau
lio laikraščių ir spaudos agen
tūrų atstovams, kurių atsilan
kė apie trisdešimts asmenų. 
Konferencijoje Kerstenas supa
žindino spaudos atstovus su sa
vo kelionės po Europą tikslais 
ir pasiektais rezultatais, kuriais 
esąs patenkintas.

Kaiserslauterne jo garbei bu
vo suruoštas pabaltie^ų kuo
pų paradas ir kuklios

BEDIRBDAMOS UŽMIRŠO DARBUT 
Spaudos konferencija

—K. Zaikausku, P. Karveliu, 
T. gidiškiu ir iš latvių pusės 
min. R. Liepiniu buvo priimti 
JAV aukšto komisaro Vokiė- •
tijai Ccnant, o paskiau prista
tyti Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijoje atitinkamiems 
valdininkams. Ten buvo pakar
tota iš naujo, kas jau buvo kal
bėta prieš pusantrų metų, kad

Taigi ko egzffiefiri tori? — 
HM. kad būtų vtecą jėgos mo* 
btitoooto* darbo vaųjaBs 
bėti. Būtent: . * -

1. kad 
gų dtart"*

va įkviestas ir Amerik. atsto
vas Maskvoje Bohlenas. Bet 
jau d^bar valstybės departa
mento pareigitoas pasakė, kad 
siūlymai negalės būti priimti.

Londonas mano, kad bent 
numatytu laiku keturių konfe
rencija jau negalės įvykti.

Birželio 17 d. rytinėje Vo
kietijoje įvykęs prieš bolševi- panaBi^a, tačiau šiems 
kus sukilimas palikęs atgarsių drąsiems Indams ji vis tiek 
taip pat Rytprūsiuose ir Lie- buvo pntaitota: jie buvo pri- 
tuvoje. “M. D.” skelbia, kad rišti prie katokų dviejų arklių 
antibolševikiniai partizanai ten ir ^įp s^ėktokyti 
'MMį eilę sabotažo ak- 
tų, ypač Panevėžio mieste, TU-
ze; ir Ragamej. prte _ aa buvęs iš-

Partizanai išsprogdinę per sprogdintas" karo šaudmenų 
Nemuną pastatytą Tilžės tiltą, sandelis, aprūpinęs jais bolševi-

mės pasauliui. Jis nori išdėti 
tikruosius Maskvos tikslus ir iš
aiškinti, ar Maskvai rūpi taikus 
sugyvenimas. Prezidentas pa
kartojo, kad Amerika karo 
nenori. Tačiau už atomiių karą 
su pergale yrą cBdesnė trage
dija būti nugalėtam h* paverg-

rašo, kad iš tikrųjų kardincdo 
butą penkadienio naktį slaptoji 
policija apsupo ir kardinolą 
suėmė. A. Zaleskis, Lenkijos 
egz. vyriaissybės galva, papildė, 
kad 54 metų kardinolas buvo 
nugabentas į nežinomą vie
nuolyną, iš kurio jis neturėtų 
jokių ryšių su pasauliu. Zales
kis dar pareiškė, kad tuo su
ėmimu komunistų partija no
rėjusi išprovokuok riaušes, ku
rios duotų progą nusikratyti 
daugeliu komunistams nepagei
daujamų asmenų.

J. Tartos, — Pilnaties sesi- 
joj^ovįętai vėl siūlė išmesti 
nadohalinės Kinijos atstovą, o 
priimti komunistinės. Siūlymas 
buvo 48 balsais atmestas, prieš 
5 komunistinius balsus ir ketu
riems susilaikius — Indijai, 
Bunnai, Jugoslavijai ir neutra
liajai Švedijai.

streikas 1951 truko 25 dienas ir 
New Yorko uostam padarė 40 
mil nuostolių. Tačiau šiuo me
tu jos neremia AFL, o taip pat 
ir jos.narių tarpe nėra vienin
gumo. Lig šiol narių ji turėjo 
40,000. • •

Darbdaviai, firmos siūlo, kad 
streikui išvengti būtų panaudo
ta* Taft - Hartley įstatymas, 
kuriuo prezidentas gali streiką 
80 dienų nudelsti. Ar juo pre
zidentas pasinaudos, dar nebu
vo aiatu.

visų gyventojų
Bulgarija — 

vykių — nesuminėta; bet kali- 
nių jose laikoma 110,000, o pe- 
rėjo per stovyklas jau apie 2 
mil. iš bendro gyventojų skaj- ^3 

Saus 7 mil.;
Li&uvoje stovyklose apie 4 

30-40,000, bet daug daugiau 
vežto 
nima
tas pat su Latvija, ir Estija;

Lenkijoje — esą saiku'nus
tatyti, kiek yra konteBtrac^jo*

, kuriems 
pasprukti, 
ė dabar 
ima ofida-

WashiBgtoaas. — Prez. Ei- 
senhoweris spaudos konferenci
joje pareBkė, kad pasakys tau
tai visai airiai, kokis pavojus 
yra iš to, kad vandenilio bom
ba yra Sovietų rankoje. Ato
minės - bombos pagaminimas 
Rnšjąje yra didfiaustos reikš-
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sines

nežinia. Bet

O.A»

sų kultūrininkai. Kai vyresnio
ji mūsų kultūrininkų karta pa
sitrauks iš gyvenimo, kas tada

1.00
3.00
5.00

1.00 
1.50 
150
1325 
1.00 
1-00

Vilnis rugsėjo 26 pranešta, 
kad du jos “redakcinio štabo 
nariai pasimota deportuoti.“ O 
kada praneš, kad tokia laimė 
ištiko ir “Vilnies” skaitytojus?

ate 
ite a®
1.00 
L00

rikalbėti negalėdavo. Tai ką 
kaikurie iš jų darydavo? Jie 
vaikšfiodavo prieUabrikus sau 
ant nugarų užsikabinę skelbi
mus angių kalba: "Jieškau dar
bo!*’ Nevieną^ V iš nelietuvių 
šitaip pasielgdavo. i

Tokie Žuvę faktai nėra juo
kingi, ir ąl Čia nepašaipauju; 
tokie faktai yra graudus ir 
skaudus praeities prisiminimas, 
kada žmonės neturėdavo kito
kių būdų prasimušti i gyveni-

250 
$1.00 
2.00 
2.00
1.00
150 
1.25 
0.70

2.00
3.00

2.60 
2.00 
150 
2.00 
2.0d 
1.25

fif žurnalą, . rieass iš re
daktorių buvo Dr. B. Ji ittdbėjo, 
kad žurnalas per ekriduzinis, 
kad galėtę veikti platesnę ap
linkų; kad intetektiMdtafo įsiti
kinimo neužtenka; kad Šian-

giau specialistų fachmanų; jog 
ji tik laikinė Jki bus sutvarkyti 
ūkiniai reikalai, o ypačiai pri
imtas biudžetas.

Jį parėmė, nors žinojo, kad 
ūkinė politika ne visus paten
kins. Kaip ekonomistas Pella 
pirmoj eilėj rūpinosi, dar bū
damas iždo ministerių išsaugoti 
lyros pastovią perkamąją ga
lią. Tam jis pasirodė didelis 
meisteris, šitasto nusistafymas 
ne visiems net jo partijos drau
gams patiko— tiems * dešinie
siems, kurie atstovaują daugiau

ir labai reiklūs
Tie ž odžiai

Rašytoja
savo* 

hhk kad • 
dtiagpBi kuriųriritas uutoaudo- 
ti Bažnyte* iw reikalo

tvarkęs”, kurioje siūlė pada
ryti 15 minuSų pertrauką. 
Pertraukos metu, beveik su 
sugniaužtais kumščiais mečiau- 
si prie Įstatymo sumanytųjų.

dvasios gyvenimas. IT tas, ku
ris šitą tiesa pažįsta, jau stovi 
gal būt kelyje į išgAnymą..

(Galas) i

vertinimo, “įronteotiuojamos 
infflacSos”, kad galėtų lengviau 
CMpCfUlOCL BĮR tpkM mr nacija 
labri pabertų darbo žmones. Ir 
raia pOMInOBI.

Suriktam Pella ir su ECA mi
te* šefo DaytotJu Italijoje. 
Ma nesutikoVykdyti Italijoje 
amerikiečiu tvanai v*u mastu

apsitaisęs. V -JĮ
Jos įžvalgumą į svetiiųą (ka

sią pergyvenau ir pati. Pirmą 
kartą mane pas Teresę palydė
jo viena advokatė ir katalikiško 
žurnalo bendradarbis Dr. B.

pirmininku. Naujasis vyriausy
bės galva sudarė ministerių są
rašą, visai nesitaręs su partijų 
vadovybėmis, ir įteikė prezi
dentui. Negalėjo tai partijoms 
patikti. Net ir pačiai kr. dem. 
partijai Surirūstinimo buvo 
daug. Gal būtų ir nepraėjęs par
lamente bei senate, jei ne bu
vęs jrfrteri^tkas jo vyresnis ko

ryk skandalo. Mes tamstai pa
siūlėme, kaip lietuviai, čia gi 
esame socialdemokratai, ku
riems partijos programa drau
džia visokį žmogių suvaržy
mą. Vis tiek jūsų davatkos į- 
statymą praves, — ramiai pasa
kė man Bielinis.

Atlyžęs, pripažinau jam tei
sybę ,tik užprotestavau dėl 
išsireiškimo “jūsų davatkos”, 
nes skaičiaus! liaudininkų frak
cijoj. įstatymas buvo priimtas 
“be skandalo.”

kas, rašydamas apie Kiprą Ke
linį jo 70 metų sukakties pro
ga, pasakoja tokį įvykį iš Stei
giamojo Seimo laikų:

“1920 m. spafių pabaigoje ar 
lapkričio mėn. pas mane į butą 
atėjo du socdenL atstovai: Vla
das Požėla ir Kipras Bielinis.

Dėl to lietuvių įtaka vieša
jame gyvenime buvo silpna. Už 
tat dabar reikia muštis į moks
lus. Skatina nenustoti ir po 
mokyklos mokytis. Tačiau at
kreipia dėmesio, kad šalia gy
venamojo krašto kalbos reikia 
būtinai išmokti gerai ir savąją 
gimtąją. Rašo:

“Dabartinis lietuviškasis mū
sų jaunimas 'yra busimieji mū-

tūros darbą? Dabartiniai jau
slieji! O be lietuvių kalbos nie
kas tinkamai nesugebės dirbti 
lietuviškosios kultūros darbo. 
Neišmintingi ir savotiški nusi
kaltėliai yra tie mū$ų jaunieji, 
kurie Visą dėmesį nukreipia į 
svetimąją kalbą, savo gimtąją 
visai užpakaly palikdami. Nie
kas tebesidžiaugia puikiai kal
bąs svetimąja kalba, jei jis pra
stai lietuviškai temoka: šitoks 
jo pasididžiavimas būtų jo dva- 

erijos atestacija!” 
teigiamai priimti ne 

tik minėtą skatinimą išmokti a- 
bi kalbas, bet su pasigėrėjimu 
sutikti iniciatyvą pačiose jauni
mo organizacijose kuo sėkmin
giau tos rūšies mokslą praves
ti tarp savo narių.

j^riMHptetete^Kadtai ge- 
JNB^Fnesibaigs, jūs ir taip ži
not.” Tai pasakė Teresė 1933, 
paklausta apie ' trečiąjį reichą. 
Apsriktai ji įsakmiai atsisako 
kalbėti apie politinius prama- 
tymus. Kodėl 
ji daugeliui kalbėjo apie asme-

ant savo. Paskiau tartie patys 
MEjDtesHBOu K8CI 

IbHMB tdtoMi imi kftato

Kai Giuseppe
nis Italijos minis^ris pirminin
kas, buvo dar de Gasperi vy
riausybėje, jis patraukė kitų 
dėmesį dviem žymėm. Viena, 
iš visų ministerių jis buvo gra
žiausiai apsirengęs, elegantiš
kiausias ir mokėdavęs tinka
mai pasistatyti, savo nuomonę 
sausai, ramiai, bet atkakliai 
ginti ir apgintu Antra, jte la
biausiai . už visus ministerius 
buvo nutolęs nuo politikos, nuo 
partinių'' sąskaitų ir balansavi
mo. Tokios politikos Js nemė- 
mo ir vengė. Už tat ekonomi
niuose reikaluose ' jis jautėsi 
kaip žuvis vandenyje. Kaip e- 
konomtatių mokslų daktaras ir 
atkreipęs visų 
jis buvo siunčii
nes Ūkines konferencijas. O lė
nasis ESnaudi, praddentak 
pats ekonomistas, patelkė jį j 
finansų viceministerta, paria^ 
ministerius h* dar jMlau vals
tybės iždo minirtertiB.Nors Pena^Fntetų» buvo 

toje pašoje partijoj? kaip Ž

Nors Fefta ir de Gasperi ski
rias ne tik amžium, bet, kaip 
matūptjrsavo pomėgiais, ta- 

Fįte per

dien reikia ko kito. Staiga ji 
pasisuko į mane ir pratarė: 
“Geli, sunku taip rašyti, kad 
suprastų visi - 
ir paprastučiai.
nieko nereikštų kitam. Bet jie 
man buvo reikšmingi, nes tai bu
vo mano darbo svarbiausia 
problema, ir šiuo momentu aš 
kaip tik galvojau, ar paklausti 
dėl to Teresę ar ne.

— Karo laikai gf/Zta! žan
darai su nagaikomis.( mums 
grąžinami.

gabau Teresė pareiškė, kad 
Vokietijoje jau nebėra galima 
jam toliau išsislapstyti. Jam 
pasisekė tada pabėgti į Šveica
riją ir iš ten į Romą. Tačiau 
Teresė jam taip pat buvo pasa
kius, kad >s mirsiąs ten, kur 
jis buvo įstojęs f j, vienuolyną 
Tai rodės neįmahotoa^jiestas 
vienuolynas buvo Elsase. Bet 
Teresė ir šiuo atveju nesukly
do. Naber neiškentė iki galo 
Romoje, norėjo būti arčiau tė- 
.vynės ir iškeliavo. Teko apsi
stoti jam netoli Strasbourgo 
kaip tik tame vienuolyne, ku
riame buvo jaunose dienose, siunčiau prezidiumui kortelę, 
Ten jis ir mirė. prašydamas balso. Iš socdem.

. / frakcijos buvau sękamas ir 
Tokios rūšies liudininkų atsi- tuojaus afetdtats-BteHniš pa

šaukė labai daug. ~ siuntė savo kortelę “dėl dieno-

S. Zotarftta, Doleri. » Ptttsburgbo, 57 p.
K. Budria, Bateate vfltam, M p.
K CdfaMkh, Daktarai AMcftuda ir jo žvėrys, 93 p.

MOKSLAS — KAM JIS
■s ■

Ateities nr. 7 Alfa Sušinskas 
primena jaunimui šiuos faktus, 
kaip sunku buvo mūsų ankstes- 
niem tautiečiam^ atsidūrušiem 
Amerikoje:

“Mane labai jaudina kelis 
kartus girdėta šitokia istorija 
iš netolimos lietuvių praeities 
čia, Amerikoje. Taip atsitikda
vo nekartą prieš keliasdešimt 
metų, kai lietuviai, į šį kraštą 
atvykę, jieškodavo darbo. Su-

t. r • pažįstami. Daugelis jų vi- 
iri nežinomi, nes taF žmonių 

•r glaustos paslaptys, apie ku-
- rias npkaibama. Jei Teresė apie 

tai kalba, tai paprašo visus ki
tus B kambario išriti. Tik iš to 
sukrėtimo, kuris atsispindi iš-

- einančio žmogaus veide, galima 
> spėti, kad Teresė pasakė ne pro 
.. . šalį. Jai pažįstami ne tik f akirų
- triukai: perskaityti uždarus 

Jriškus ir žmogaus mintis. Ji 
gali daugiau: ji skaito žmogų ir 
mato jopaslaptis..

Vienas iš Konnersreuthe su- 
skaudinusių buvo vyskupas 

' Schrems, Clevelando, Ohio, vys
kupas, kilęs iš Bavarijos. Te- 
resė, kuri anksčiau jo nebuvo, 
Ari mačiusi nei apie į girdėjusi, 
papasakojo jam sudėtingą pa- 

, - dėtį jo vyskupijoje ir suminėjo 
jo nedraugų pavardes, angliš
kai jas ištardama; prie keturių 

.. akių ji nušvietė jam ir jo vi- 
• tiaus reikalus tokiu būdu, kad 

»^- jto, kaip pats rašo, buvo “su- 
r krėstas kuo giliausiai.” 
/ . Atsitinka, kad Teresė savo 

trinkretumo ir neišlaiko ir pasi- 
?biaurėjimo pagauta sušunka: 
-... toAš negaliu: kambary yra, ku- 
r- ristini mirštamą nuodėmę; ,te- 
>5į^įi'ifctoa.” žinoma, tm-ne- 
, paprastai nemalonu. Kad padė

tis būtų sušvelninta, tokiais 
*C -atvejais . viri trumpam laikui 

paritpaukia iš kambario. Ta- 
. . Sau dažnai susitikimai su Te

rese baigiasi kitaip: žmonės su
sijaudinę palieka jos namus ir 
pakeičia savo gyvenimo vagą.

Teresės sugebėjimas skaityti 
. svetimoje širdyje buvo išmė

gintas. Vieną dieną atvyko 
žmogus, apsitaisęs % kaip kuni
gas. Bet ji iš karto jam pasa
kė,. kad jis neįšventintas. Ly* 

^^jaHrak^^ažĮno vieną buvu-

bai-
I pariebė>- 
teug me

ls JOS AKIU
TEKA DVI SROVES 

KRAUJO...

HBMM^HH^H^mšhauskas, išleido kun. L. E. 
^teBBB^voisricauskas, 127 p.
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas

keistu pasiūlymu: laikas karo 
stovį įvesti. Mūsų nepriklauso
mybė pavojuje dėl visokių tam
sių elementų neigiamo veiki
mo. ,

— Tąip, laikas pribrendo,— 
pasakiau aš, ^.tik mane ste
bina, kad jūs, socialdemokratai, 
tokį nepopuibu'ų savo partijai 
klausimą iškėlėte.

— Mes pinriausia esame lie
tuviai, o jdu vėliau, socialde
mokratai, —. trišakė Bielinis.

Įstatymas b^vo paruoštas ir

NACIŲ LAIKAIS

Teresė turėjo pažinimo do
vaną ne tik būdama “įkvėpta”, 
bet ir'normalioje padėtyje. .Bet 
jeigu nprmalicję padėtyje—ji 
duoda kokį patarųną, paskui 
to neatsimena. Atrodo, kad' ir 
tokiais atvejais ji šaukiasi savo 
dvasioje į tokią “įkvėptą” bū
seną.

‘,‘Nesistenkit: ąnj^ritetiHBiišta

POEZUA
J. Baltrušaitis, Poezija, 370 p.
F. Kirša, Šventieji akmenys, 112 p.
A- Mickevičius, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. TyruoiiąKriionė,n6p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.

1 Jonas AMs, Sesuo Buitis, 45 p.

VAIKŲ UBOtATCBA.
Vyric. M. Vatanfius, Vaffcų knygelė, 155 p.

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

RfcLIGUA HJ FILOSOFIJA
St. Yla, Sveika Marija^maldynas, 369 p.
Nello Vian, §v. Antanas Paduvietis, 145 p. !
G. da Fonesęa, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės, apie pasaulio pabaigą, 111 p.
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
St. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos 
O. Š. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p. 
St Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra. 28.d___



dieną. Pasirinko lapkričio 7. nes tai

PLAUK

kių nesu ftjusi, tad taip sau 
duonelę ir pelnau. Sakau, vie
nai suverpsiu, kitai daržą para-

Taip kaip darbo vergų byla; 
kaip Katyno žudynių byla. O 
tyliai sau galvojau, kad gal taip 
paklius ten ir Baltijos valstybių

jj tarti pasveikinhno žodL Bra
zaitis konstatavo, kad figą lai
ką prieš komunizmą už krikš-

okupavimo byla
Sausąją politinę ištaigą, nors 
ji tuo tarpu reikšminga, tik 
kaip opinijos propagandos įstak

mažtatis mano tdęugs.
Jos tadbėjoat fld sutemos. 

Statkienei einant namo, švietė 
mėnulis. Gerą kelio galą ją 
dar pajjRMjo Antanina, uznug- 
džtari sūnelį. Nors gana ilgai

komunistintaskeBus,*#*č  ?tate- 
ko nauja”. Tačiau kada matai, 
kaip pofitrakėi 
mokytoją, kuri

nuo 'kurių 
režimo sįe-

— Tai jau buvot! net per 
garsiai pasakė Sutkfeųė, bet 
tuoj vėl susigriebė.—Teisybė, 
ji man aną rytą pasekė Ir va
dino drauge eiti Ai tuo, metu 
valgį skubinau virti, tai ir ati-

Ant Šešupės kranto stovėjo 
nedidelė trobelė. Sena j buvo, 
ir sienos kaskart vis labiau ir 
labiau lindo j žemę. Sena, Jpaip 
ir jos gyventojas: Jis buvo vie
nas ir jau daug pavasarių ma
tė žydinčią obeli prie pat tro
belės. Bet štai su pirmais vytu
riais Dievulis pasimojo jį rah-

akcija už 
kardinolo Mindszenty išla’svini-

LT. CMCJAMES VERDIN m 
sprausmlniu lėktuvu KaMfonrijo*. 
je (Thermal, Col.) pasiekė 742,1 
mylių greitumo per valanda. C

Tačiau labiau buvo įdomu 
stebėti įspūdžius, kuriuos fil
mas paliko vengrams, vokie
čiams. Dalyviai rado, kad fil
me* buvo per daug— politinės

-belgų, 
luksem- 
olandų,

— Ne, Jonuti, jos ne auksi
nės- dHup&i neturi auksinių 
žuvelių. Tik kažkur toH, toli 
marių, jMtko, yra tokie ežerai,

sūnaus matyti. Kaip ji tuomet 
drebėtų audrų metu, laukdama 
jo grįžtant iš marių.

Paskui ji Vesdavosi sūnų 
pieva, kur žydėdavo balti dobi
lai Bitutės rinkdavo juose mi
dų medų. Ir taip JL praleisdavo 
Šventadienio popietę. Tokios 
dienos rytais, pasiėmusi savo 
mažajį sūnų, ketiaudavo į baž
nyčią. Jau iš tolo pasitikdavo 
varpų skambėjfanas. Ligi neės
to jai nebuvo toli: pasisuki už 
didžiojo Šešupės vingio, praeini

josmo- 
ir toliau 
jau ne*

pasa- 
Taip ir vadinkite 

mane. Sakau, ir geri tie jūsų 
kaimo žmoneliai. štai aną rytą, 
toji Juodišienė atėjo suripažin-'

eitj. Reiškė džiaugsmo, kad jau 
atėjo laikas, kada sukyla ir tel
kiasi bendras frontas organi
zuotai ofenzyvinei kovai. To 
ženklas yra ir ši akcija už kar
dinolą Mindszenty. Ji drąsina 
tolimesniems žygiams ir stipri
na tikėjimą dėl ateities. Dar 
buvo pakviestas kalbėti vengrų 
atstovas, kuris asmeniškai pa
žinojo kardinolą •’ Mindszenty. 
Buvo dar prancūzų sveikinimas 
raštu. Paskui buvo rodomas 
filmas apie kardinolo suėmimą 

ir nuteisimą.

ris. Rankos didelės ir tvirtos, 
matyt, turėjusi ne lengvą gyve
nimą. Statkienė vis negalėjo sau 
dovanoti, kaip kita galėjo būti 
už ją pirmesnė, bet nieko nesa

mais SKVėsČIavo ją su Jonuku 
pas save. Priskindavo Jonukui 
obuolių.

Atėjo vasara. Senoji obelis 
prie trobelės langų jau seniai 
nužydėjo* ir stovėjo apsikaišiu
si obuoliais. Pro trobelę ėjo 
siauras smėlėtas kelias, Vasa
ros metu ūkininkai vesdavo 
tuo kelta arklius girdyti | Še
šupę. Jonukas juos visuomet 
palydėdavo aktaite.

Kitoje kelio pusėje žydėjo fi
nų talkas. Tai Sutkų finai Jų 
žemė visai priėjo prie trobelės.' 
Dabar jfe žydėjo. Tiek daug 
melsvų žiedų šypsojos, pravėrę 
galveles. Visas laukas buvo 
kaip didelė mėlyna jūra. Už 
trobelės lingavo rugiai. Karojo 
didelės vaipos palinkusios. Pa
pūtus vėjui, linguodavo tar-

giau nieko neimk iš manęs...
Jonukas stebėdavo plaukian

čias žuveles ir Šaukdavo:
■ — Ar tikrai tos žuvytės auk

sinės, mamyte, žiūrėk, kokios 
jos vikrios, bet aš vis tiek pa-

kad vilkas nusimeta avinėlio 
kailį ir atvirai rodo iltis. “

B kitos pusės, dar taip ne

mana.
n*MJSyp®OClBfvO !•> P®* 

gknCtae jo galvutę, sakydavo: d 
—TtarbCfi žino, kad ta Ma

ną atilsi Tadeušėlį, po to j čia 
niekas kojos nekėlė, — ir ne
laukdama raginimo atsisėdo. —■ 
Mane vadina Sutkų Mortelė, — 
dar pridėjo.

— Aš tai Antanina, 
kė ateivė.

— Ar iš tirti būsi atkeliavus?
— vėl paklausė.

— Ką ten- toli. Gyvenau vis 
ant tos pačios Šešupės kranto. 
Kur čia toli keliausi, kad jr mū
sų Lietuvėlė ne taip didelę.

Naują gyventoją jr praminė 
visas kaimas Antanina. Kam 
čia reikalinga pavardė, jeigu 
daugiau niekas tokio vardo ne
turi. Ji buvo gera darbininkė, 
todėl ir kaimynai pamiršo, kad 
ji iš kitur atkeliavus.

Tik Antanina negalėjo pa
miršti. Ją baugino' taip arti te
kanti upe. Jai vis rodės, kad ji 
tik laikinai čia sustojo ir vieną 
dieną vėl turės pajudėti. Kar
tais su Jonuku ateidavo visai 
prie vandetis ir tartum sakyda
vo, žiūrėdama į bangas:

— Plauk, plauk, šešupėlė.

aviena sau pagalvojo: “Nejaugi 
tai būtų prieš nelaimę.”

Nors oras buvo tikrai šiltas, 
bet staiga ją nukrėtė šiurpas. Ji

Filmas amerikiečių pagamin
tas ir angliškai įkalbėtas su 
prancūziškais užrašais. Tech
nikiniu atžvilgiu įspūdingas. 
Jame amerikietis žurnalistas 
Vengrijoje pasakoja, kaip jis 
stengėsi sužinoti, kas dedasi su 
kardinolu, kai jis buvo puola
mas %r grasinamas suimti. In
formacijų* jis ieško iš sovietų 
pulkininko komendanto ir jo 
mylimosios vengrės muzikos 
mokytojos. Tas ieškojimas su
daro intrygą, o žurnalisto pasi
kalbėjimai su sovietų pulkinin
ku sudaro idėjinę kovą tarp 
laisvojo ir pavergtojo pasaulio, 
tarp sovietinio ir amerikinio su
pratimo, kurios eigoje vengrė 
pamato, kad jos patriotizmas 
nesiderina su pulkininko ko
munizmu. Jos atsisakymas nuo 
pulkininko baigiasi jos suėmi
mu ir tardymu, kad ji prisipa
žintų esanti kardinolo bendri
ninkė ir liudytų prieš kardino-

; POLITINIAI kaliniai — šiandien jų tiek, ka£ jie vieni suda
rytų armiją, didesnę už bet kurios valstybės armiją. Išėjusių į 
laisvę jų dar nedaug, palyginti su tuo, kas liko kalėti. Tačiau ir 
laisvėje atsidūrė, jie sudaro tokius skaičius, kad susiorganizavo i 
tantmpš sąjungas ir sukūrė tarptautinę buvusių'totalistinio reži- 
mo.pofitinių kalimų federaciją (Free International Federation or 
Former Totalitarian Political Prisoners, bcj.

Federacijos būstinė yra New Yorke. Jos pirmininkas yra Dr.. 
Jaręslav Prbfęus (Čekoslovakija), vicepirmininkai Dr. Otto Pehr 
(Lenkija)"ir Vaclovas Sidzikauskas (Lietuva)*gem. sekr. Walter 
Czesniak (USA).

Federacijoje dalyvauja tautinės politinių kalinių sąjungos — 
albanų, čekoslovakų, latvių, lenkų, lietuvių, rumunų, veng
rų, žydų. Lietuvių politinių kalinių sąjungos pirmininkas yra kun. 
V. Pikturna, Dachau kacetininkas. Jiszir atsiuntė tos federacijos 
atsišaukimą sę pasiūlymais.

Federacija imasi iniciatyvos atkreipti dėmėsi į politinius ka
linius, kurių jokiais amžiais nebuvo tiek kaip dabar. _ Kaip po 
pirmojo pasaulinių karo buvo populiarus Nežinomasis Kareivis, 
taip po antrojo tokią pagarbą norima skirti Nežinomajam Kali
niui. Sakoma, nežinomajam, nes daugelio tikrai pelenai ir kaulai 
susimaišė; šimtų tūkstančių vardai dingę be žinios. Jiem pagerbti 
federacija siūlo lapkričio 
metinės, kada komunizmas paglemžė žmogaus laisves ir milijonus 
žmonių pavertė vergais. \

“Lapkričio 7 — sako atsišaukimas — mes norime:
1. pagerbti atminimą Nežinomojo Politinio Kalinio, kuris 

atidavė gyvybę už mūsų laisvę;
2.. prisiminti tuos, kurie tebekenčia dėl savo idealų ir tikė

jimo, dėl savo meilės didžiosioms žmonijos vertybėms — laisvei 
ir teisingumui; pažadinti visų ir visur sąSnę ir sukelti juos ko
vai prieš terorą, kad padarytų gs^ą žmogaus išniekinimui.”

Tokią dieną galim prisiminti, manydami, kad ji gali turėti 
dvejopos visuomeninės prasmės. Pirmiausia, tai proga sąmonin
gai stiprinti ryšį ne tik su nežinomaisiais, bet ir su žinomaisiais 
Savais politiniais kaliniais. Atskiros tautybės ar organizaciios 
galėtų tą dieną sutvirtinti tarpusavio ryšį su tokiais savo narais. 
Juose pagerbiame žmogų, kuris turi savo idealu ir. moka dėl jo 
aukotis; '

Antra, tai proga įvertinti visuomeninę sistema, kurioje nėra 
vietos politiniam kaliniam. Politiniai kaliniai — išradimas tota- 
listiiūų režimų, kur nėra lasvės galvoti kitaip karo valdantieji. 
Dęmokrtinėje negali būti politinių kalinių, galvojančių demokra
tiškai. Jei tą dieną bus giliau kiekvieno pergalvota, demokratijos 
tikroji dvasia — pripažinti kitam tas padas teises kaip ir sau— 
atsiras tarpusavio santykiuose ir daugiau vienas kitam suprati
mo ir daugiau taĮečarjCrfos bei sugyvenimo.

Trobelė liko tuščia. Po laidotu
vių kalbėjosi kaimo vyrai:

— Kas dabar gyvens? Kfe da
rysime su ta lūšna?

— Kas ją ims, — pridėjo ra
mesni. — Vieną dieną, stipriau 
vėjui papūtus, nukeliaus stogas 
į Šešupės vandenį.

Ir štai visų, didžiausiam nu
stebimui aną dieną atsirado 
nauja gyventoja. Niekas neži
nojo, iš kur ji atkeliavo, tik, iš 
kamino kilo tamsūs dūmai tie
siai į dangų. Su savim atsivedė 
ir trejeto metų berniuką. Nors 
visi stebėjo tik » tolo, bet jis 
buvo gražus: gelsvais garbano-

perdaug amerikonfamo.

B tų pastabų ir čia aiškėjo, 
kad skiriami europinio žiūrėtojo 
dvasia ir skonis nuo amerikinio. 
Amerikinė masės dvasia nesu
dėtinga; jai patinka matyti

vo mvo gaivas ir v8 jfattiemto- 
vo.
1 ragini praauga sakydavo mo
tinai

— žiūrit, mama, jfe takto

Ęovojo partizaniškai atskiri as
mens ir atskiros tautos. Tačiau 
iš tikrųjų ir savo tautinėse ribo
se kovojome ' ne tik už laisvę 
savo tautas Žmogaus, bet ir už

Pradėjo prancūzai ■
“Kai 1949 vasario 8 Veng- ■ H ' i / 

rijos" primas kardinolas Minti- ■ į /
szenty parodomajame teisme ■ x
laužant teisę ir teisingumą bu- ■ \
vp nuteistas iki gyvos galvos, ■ 
viso laisvojo pasaulio kraštuo- ■ 
se pasipylė protestai. Kardino-
lo vardas daugeliui rhilijonų KAKDetoiAS mindszenty

omojo Kalinio dieną
niame ifežijne klausydavo su 
nepasitikėjimu: argi taip gati 
būti? Tačiau ir Europos vaka
ruose pagaliau suprato, kad ži
nios apie tikėjimo persekiojimą 
yra nepasakas. Suprato bent 
šviesieji protai, kad bolševikinė 
ir prieštikybinė banga nušluos 
kraštus, esančius dar laisvėje, 
jei nebus solidariai viso laisvo- 
jo pasaulio pasipriešinta, šitai 
opinijai jau 1948 kilo Tarptau
tinis Krikščioniškajai „ Kultūrai 
Ginti Komitetas.

Paul yan Zeeland, Belgijos 
užsienių reikalų ministeris, da
bar stovi jo priekyje; gen. sek- 
r^tariatas yra Paryžiuje, kur 
jam vadovauja prof. Paul Le- 
sourd. Komitete dalyvauja at
skirų tautų komitetai 
graikų, italų, ispanų,, 
burgiečių, portugalų,
prancūzų, šveicarų, vokiečių, O\ 
taip-pat egziliniai — lietuvių, 
rumunų, slovakų.

Didelio judrumo komitetas 
neparodė. Gal daugiausia judė
jo vokiečių tautinis komitetas, 
įsisteigęs dar Įik 1J952, su ku
riuo liefuyUp^ teko artimai ir 
labai nuoširdžiai bendradar
biauti.

Naujausias tarptautinio ko
miteto žygis bps tur būt di
džiausio masto

beldė į trdbelę. Niekas neatsi
liepė, tik po kelių minučių pa
sigirdo žingsniai, ir tamsia
plaukė moteris atidarė duris.

— Nenustebk, mieloji, —tuoj 
pradėjo. Butkienė. — Atėjau 
aplankyti. Kaipgi, sakau, visą 
savaitę matau dūmus iš kami- j^jgj daugiau nieko ir nesuži- 
no, JuK tai tori būti kokia gyva nos? n posBenkė prie Antani

nos ir pridėjo:/
— Matau ir mažytį tifft Bus

Kaip toji alsofa turi reikštis 
ir kokią jai# numatoma duoti 
eigą, arčiauįteko patirti Vokie
tijoje iš vokiečių tautinio komi
teto krikščioniškajai kultūrai 
ginti žmonių.

Akciją už kardinote Mind
szenty išlaisvinimą

Vokietijos ribose 
pradėjo iš Kbelno rugsėjo 10. 
Buvo sukviesti vengrų atstovai, 
vokiečiai, tarp jų buvo ir Koel- 
no vyskupas pav. Cleven; bu
vo pakviestas ir Vlikas, bet te
dalyvavo ev. kunigas Urdze. Iš
kilmes, skirtas transliuoti į 
vokiečius klausytojus, atidarė 
komiteto reikalų vedėjas Dr.

ba baltas- arba juodas, lygiai ir 
takias aiškias nesudėtingas idė
jas. Europietis reikalauja dau
giau dvasinių ųiuansų, perėji
mų. Tatai, kas amerikiečiui at- 
rodo natūralu, europiečiui dvel
kia daj* propaganda ar naivu
mu. Filmas remiasi daugiau a- 
menkinta žiūrėtoju. .

Po eilės pasikalbėjimų nu
spręsta filmą leisti per parapijų 
kinus...

Tos visos pastabos buvo pie
tų metu, per kuriuos Free 
Europe vengrų skyriaus vedė
jas prof. Belą Horvath įrašydi- 
no dar trejetą kalbų perduoti 
ta proga Vengrijai — įkalbėjo 
Koelno vyskupas pav. Cleven, 
J. Brazaitis ir dar vienas ven
gras kunigas. , ,,

Iš pasikalbėjimų su Dr. A 
Ruppertu ir R. Junges, generali
niu- sekretorium, aiškėjo, kad 
tolimesnė akcija dėl kardinolo 
turės apimti visą Vokietiją. 
Bus renkami parašai, ir susida
riusi visa byla apie tikėjimo 
persekiojimą pavergtuose kraš
tuose, sutelkta apie kardinolą 
Mindszenty,

bos persiųsta Jungtinėms
■ Tautoms.

Tik vieną dieną šaudei rai
kant pedoitfiitas spinduitas, 
Morta Šutkienė pasiėmė nema
žą pačios spaustą sūrį ir tvirtu 
žingsniu ėjo link trobelės. Visų 
akys susmigo į ją.

— Ęina! — atsiduso lengviau 
kaimas.'

Ir dabar visi prisiminė, jog 
ji pirmoji turi žinias surinkti. 
Ji vos pravėrus trobelės duris, 
vos sutikis naująją gyventoją, 
žinos, ką reikia pasakyti. Argi 
ne Morta Statkienė pirmoji ap
lanko Medieną marčią, atkė- 
liavusiąlšį kaimą. Ji nei dabar 
nenusigąs.

Priėjusi trobelę, ji sustojo. 
Apsidairė. Ten, pakalnėje, Še
šupės vanduo greitai tekėjo. B dėjau aplankymą šten 
čia nuo kalno matėsi visa apy
linkė. Pi4 trobeita žydėjo se-

kyti. Tokios pašamR^MV 
esant, niekas nesekė. Tik pra
eitą vasarą ten, aname Šešu
pės gale, vasarojo tokie ponai 
su maža mergaite. Ponia dažnai 
pasakodavo dukrelei šį nutiki
mą apie aukso žuvelę.

Bet Jonuks nesitenkina šia 
pasakaite ir sako:

— Aš kaip užaugsiu, būsiu 
žvejys. Bet kitų žuvų aš neim
siu. Ieškosiu auksinių. -Visas 
kitas paleisiu, tegu kiti žvejai 
gaudys.

Antanina: 
dama tokių

Kaip aptarus su Vokiečių 
tautinių komitetu tolimesnius 
mūsų bendradarbiavimo {da
nus (ryšius ten laikys lietuvių 
tautinio komiteto įgaliotinfe 
Vokietijoje prof. A. Macefoal 
teko skirtis, sunku buvo nusP 
kratyti minčių, kurios telkėsi 

t dėl Lietuvos ganytojų 
tikimo.

Visi jie, išskyrus vieną, lik- 
kviduoti, bet ar daug kas dėl 
jy balsą pakėlė? Tie patys vo
kiečiai ir' vengrai, kai nuklau
sė iš žodžių, skirtų Vengrijai, 
jog Lietuvai belikęs vienas, tik 
vienas vyskupas, nustebę abe
jojo: ar tikrai gali būti? Saky
tum, Lietuvos ganytojai yra 
Tyliosios Baižnyčios nariai ir jų 
likimas susilaukė tylos. Už tat 
nuoširdumo jatiti tiems, kurie 
bent žodžiu pralaužia tą tylė
jimą. Antra vertus, nejauti 
“pavydo”, kad kitų tautų kan

kiniai susilaukia jautraus reaga
vimo. Ne, balsai dėl bet kurio 
kankinio šiandien yra balsai 
dėl visų to paties kankintojo 
aukų; tegali linkėti iš širdies, 
kad garsėtų visų sąžinėse 
ir virstų tais 
richono trimitais, 
griūtų sovietinio 
nos.



66.00

58.00 2 vai.

BALTIMOREJĘ RUOŠIAMA PARAPIJOS VAKARIENE

Ralfo aina.
<Sai, buvo MUsta 
ties valyte: pfcm. Į^j

— teis. V. Žilinskai Įįj 
Bagdonas jūbų va.

K. Januška, nariais -

Rugsėjo 25 d. Baltimorės ar
kivyskupijos kanceliarija pa
skelbė kmragų perkėlimus, ^Jie

1000.00
310.00

22 dienos
8 dienos

30 min.

15 min.
32 dienos.

3 dien.
1 dien.

42 dienos
13 dienų

Skleisk Lietuvos lisrtisiį ; 
ganą tarp svetimtaučių, pa
dovanodamas T. Narbuto ii- 
leistą, gražiai ibustra^ą 
kaygelę

22 vai.
6 vai.
3 min.

6 min.
14 vai.

svaro, 100 g lygu 3,6 oz., 1 lit 
8 darbo valandom).

ramentą šv. Alfonso be&tyčio^ 
je 27 rugnėjoįlO Vai ; Apeigas 
atliko prfeL Mergietis/visų savo 
kun. pėgaRūninkų- asistubja-

per kurias giedos bažnytinis 
parapijos choras, ir po pietų 4 
vaL 
palaiminimas švč. Sakramen

Balto skyriaus vaidyba pc 
vasąros atostogų dažnai posė
džiauja svarstydama, kaip ga 
Ifana butų surinkti daugiau,au
kų varge palikusieipš lietu
viams Europoje. M.

8min. 
’ Šimk 

9 min.

Piknikas praėjo darnia gra
žia nuotaika. Į pavakare iškri
tę keli lietaus lašai nedaugelį te- 
išbaidė. Svečių dauguma išsilai
kė iki vakaro. Piknikas suvedė 
pažįstamus ir nepažįstamus lie
tuvius į vieną būrį ir sujungė 
juos bendra dvasia tolimame 
nuo savo Tėvynės krašte. Toji 
bendra dvasia, tai ne tik gra
žus laiko praleidimas gamtoje 
bei pasilinksminimas, bėt ir 
aukos dvasia seserims vienuo
lėms ir jų darbui. GI.

515.00
200 rub.

> 1.45

Lietuvos kaimo jaunimas 
aęsitryaė,

atprato nuo negerų reiškinių 
kaip kortavimo; - girtavimo, 
muštynių vakaruškose. Pradė
jo įdomautis organizacijomis, 
spauda, kultūrinėmis pramogo
mis, pažino daugiau žmonių ir 
savo, gražiąją tėvynę,* ir jos 
praeiti. O daugelis praclgę mo
nologais susirinkimuose, pajuto 
šviesos traukimą, prad^o la-

-Šia .proga prisimena didieji 
Pavasario jaunimo vadai: įkū
rėjas kan. P. Dogelis, prof. J. 
Eijtas, Dr. O. Labanauskaitė, 
Dr. J. Leimonas ir didelė eilė 
kitų, jau mirusių ar dar gyvų, 
žymesnių ar ]paprasčiau
sių, kurių pavardžių niekad ir 
niekas nepaminės, tačiau kurie 
per sodžiaus jaunimą taip pat į- 
nešė savo dalį Lietuvos -kultūri- 
nėn dirvon.

LIETUVOS PASIUNTINYBE 
PRIE ŠV. SOSTO PRANEŠA.

kad Lietuvos piliečių, norin
čių atvykti Italijoj, užsieniopa- 
sai vizuojanti Lietuvos konsu
latų užsienyje, atsiklausus už
sienių reikalų ministerijos Ro
moje. Norinčių išvykti iš Itali
jos ir prašančių išvykimo bei 
grįžimo vizos, užsienio pasai vi
zuojami atitinkamų policijos į- 
staigų, atsiklausus vidaus reika
lų ministerijos. Ši procedūra 
suprastinama, kai išvykstantis 
asmuo jau anksčiau buvo gavęs 
išvykimo bei grįžimo vizas ir 
yra pažįstamas policijos įstai
goms.

vflle, toms pėdoms pareigoms 
perkeltas į Ellicott City; kun. 
J. Jasaitis, šv. Petro parapijos 
asistentas — į Sykesvflle kle
bonu; kuri. K. Pugevičius —iš 
Šv. Martino parapijos J šv. Pet
ro parapiją asistentu. '

Visur gražu, visur daug nau
jo ir įdomaus pamatai, tačiau 
Zarasų krašto gamta, ežerais ir 
kalvom, miškais papuošta, pati 
gražiausia. Ne be reikalo taip 
Maironis apdainavo.

* ftfriitistalrų iškyla
RugsėjtT37tt Baltimorės at

eitininkai, jaunesnieji ir vyres- 
nieji, išvyko į Paplauskų ūkį 
šventadienio popiečio praleisti 
ir savo organizacijos reikalų 
apsvarstyti. Keliolika automo
bilių atvežė apie 40 iškyiauto-

Vfci į parapijos suėjimą!
Kalbu apie šv. Alfonso para

pijos vakarienę, kuri bus šį 
sekmadienį, spalio 4 d. Paruo
šiamiesiem darbam vadovauja* 
kun. P. Patlaba. Per Lietuvių 
Radijo valandėlę rugsėjo 27 d. 
jis* kvietė visus lietuvius šioje 
vakarienėje dalyvauti. Ji, toji 
vakarienė, bus tarytum prel. 
Mendelio jubiliejaus užbaigi
mas. Pačiose jubiliejaus, iškil
mėse ne visi, galėjo dalyvauti. 
Atsilankymas į šią vakarienę,

Tūbelis. Kontrolės komfit 
išrinkti R'Markūnienė,VLjr 
rikonis ir J. BJiudžius.$ 
metais Ralfui didžiausias aųl 
iš chicagiefių yra davę inž. 
Rudys ir dr. G. Semer.
• Dr. Stasys ir Ona Petrą 

k&į Elizabeth, N. J., susilat 
rugsėjo 25 sūnaus Stasio Jo 
Jų dukrelė Regina yra gim

majo- 
is pats

pagerbė savo 
atsifflR^ffltr'ir pasakė prakal
bą. Jį pristatė pikniko daly
viams vienuolyno geradarė ir 
Brocktono miesto asesorė Julija 
Jakavonytė. O. IVaškienės va
dovaujama liet, tautinių šokių 
grupė su dideliu pasisekimu, pa
šoko Kalvelį, Rugučius, Jonke
lį, Audėjėlę ir Malūną. Dide
liam publikos džiaugsmui, taip 
pat tautiniais drabužiais pa
sipuošus, kelis tautinius šokius 
gražiai pašoko mažųjų šokėjų 
grupė, kuri, .rūpestingos vado
vės paruošta kad tautinis me
nas sėkmingiau plistų mūsų rią maloniai kviečiami visi lie- 
tautie&ų tąrpe. Po to sekė ame- tuviai atsilankyti.
rikiečių mergaičių btą^nų, kon
certas (Major Drum Corps), o 
nuo 4 vaL vakafd jaunimui bu
vo šokiai, kurems griežė Al. 
Stevens orkestras. Buvo ir vai
kams pramogų. Protarpiais iš 
plokštelių .per .garsiakalbį

mą' ateiti į anas iškilmes, šia 
proga kiekvienas galės savo žo
džiu pats Jubiliatą pasveikinti 
ir linkėjimus išreikšti. Kita 
vertus, dalyvaujantieji šiame 
suėjime parems mūsų mokyk- 
l^^kuriai Skiriamas suėjimo 
peMBų^^ag^ru^iamos^j^j

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaiku, įvairiu progų 

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

Jurta geromis sąlygomis padarys-
VYT. MAŽELIS \ 

oz NMriM.atr, m«rii< c amuya. s-

miela proga pasveikintiTNWB 
ninkišką Bradūnų šeimą. Visa 
Baltimorės ateitininkų kuopa 
nuoširdžiai pasveikino juodu, 
mininčius .10 metų šeimyninio 
gyvenimo sukaktį- Pagalios pa
sistiprinta atsivežtais užkan
džiais.

Visa iškylos programa įvyko 
atvirame ore. Oras pasitaikė 
labai malonus. Gamtos aplinka 
taip pat graži. Visiems buvo 
miela ypač mažesniesiems. Šie 
ligi soties galėjo bėgioti, krykš
tauti ir džiaugtis mieste nema
tytais ūkio gyvais ar negyvais 
daiktais.

Svečius maloniai pasitiko vi
sa Paplauskų šeima ir visą 
laiką buvo bendtam būryje.

Pirmiausiai imtasi organiza
cinio darbo. Atskirai posėdžia
vo moksleiviai ateitininkai ir 
studentai ateitininkai. Paskui 
įvyko bendras visų posėdis. At
vykusiųjų tarpe buvęs sve
čias, rašytojas P. Jurkus ir žy
mus ateitininkas, pasakė Savo 
idfl^fttlitaBN&sgražių minčių Šv. Kazimiero Moterų Gildą 

ajių 13 parap. svetainėje

if kitų kraštų darbininkai. Tik ' 
Jau-valgyti ir apsidengti tai vi
siems teinu O čia ir atsiveria ‘ 
“Sovietų rojaus” visa menkystė 
ir melas. Jis, žinoma, teisinasi r 
ir prieš nuogus skaičius. Girdi, 
viskas pamažu pinga, gerėja... 
jau 35-ti metai Bus geriau. Tik 
su tuo “geriau” (hitšče) yra 
vien bėda pagal lietuvišką pa
tarlę: “Kol saulė patekės, rasa 
ir akis išės.” Kol Sovietą dar
bininkas pasieks to, kad jam 
už jo mėgstamą arbatą (rusiš
ką čiajų) nereikės dirbti 18 kar
tų daugiau negu Amerikoje, 
praeis lar daug laiko Ir pašau- * 
lis dar prisiklausys daug melo, 
kol visas tas "rojus” sprogs 
kaip besipūtusi varlė prieš jau-

pageidaują 
Atvykti Italijor^^Bįtti įteikę 
prašymus Italijos 
gali tuo pat metu k^| 
Lietuvos pasiuntinybę pfiė Šv. 
Sosto, kuri tarpininkaus bylai 
pagreitinti. Kreipiantis į pa
siuntinybę, reikia nurodyti bylos 
numerį ir datą, kada ji buvo 
nusiųsta Romon. *

Iš šios lentelės matome, kad balėlį turi prakaituoti net *25 
darbininkas “Sovietų rojuje” kartus ilgiau.
turi dirbti dešimts ir net dvide- Dar prastesnis vaizdas pasi- 
šimts kartų ilgiau, norėdamas rodo, kai lyginame drabužių 
aprūpinti pačius būtiniausius kainas. New Yorko darbinin- 
ktm© reikalus. Už cukraus ga- kas, pavyzdžiui, marškinius ga-

KiimtiklOe.
Imant po 100 egz. ir 

daugiau — 7,5 c.
Užsakymus siųsti:

DARBININKAS 
680 BushMiek Avė, 
Broeklyu 21, N. T.

Koks yra tas “rojus”, saky
sim žmogui darbininkui, ge
riausiai pasako faktai ir skai
čiai. Jie čia yra paimti iš So
vietų Rusijos gyvenimš ir pa
lyginti su skaičiais Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Tai pada
rė Tarptautinis Darbo Biuras., 
Bet tai galėtų apskaityti ir 
kiekvienas Amerikos darbinin
kas, jei jam patektų į rankas 
Maskvos laikraščiai ir jis ten 
rastų “pasigyrimą”, kiek So- 
vietijoje darbininkas uždirba į 
valandą ir kiek pas juos moka
ma, sakysime* už maistą ir rū
bus. Palyginęs tai sų Ameri
kos darbininkų išdarbiu ir 
pragyvenimu, gaus tuos pa
čius rezultatus, kuriuos skelbia 
ir Tarptautinis Darbo Biuras.

Savo apskaičiavimams jis pa
ėmė pagrindu darbo laiką, kiek 
dartžninaks turi dirbti, kad vie
ną ar kitą daiktą nupirktų. Taip 
pat jis nežiūrėjo net to daikto 
gerumo, kas bolševikams neitų 
,į naudą, o tik tai, ' ar jis gali 
jį gauti ir už kokį darbo laiką. 
Rezutatai yra tokie:

skambėjo lietuviškos dainoj.
Tarpe įvairių programos nu

merių ir programos metu ėjo 
tikras pikniko gyvenimas ir 
"bendravimas tarp svečių ir pik
niko rengėjų ties parengtais 
stalais ir kioskais. Tuos stalus 
parengė uolūs rėmėjų skyrių 
darbuotojai, daugiausiai mote
rys ir pačios seselės. Čia tenka 
pastebėti, kad prie, pikniko į- 
rengimo vienuolyno sodyboje 
jau kelinti metai šalia senųjų 
ateivių, uoliai darbuojasi ir 
naujieji ateiviai. Savo atskirus 
stalus turėjo So. Bostono, Wor- 
cesterio, Stoughtono, Lawren- 
cb, Norwoodo ir Brocktono 
skyriai. Daugiausiaai stalų ir 
kioskų turėjo Brocktono liet, 
parapijos rėmėjai drauge su se
selėmis.

myninio gyvenimo dešimtmetį. 
Buvo šv. Mišios su pritaikinto
mis sukakčiai apeigomis. Pa
maldose dalyvavo preL Mende- 
lis ir visi parapijos kunigai.

Sukaktį mininčių Bradūnų 
pasveikinti susirinko gražus 
artimiausių pažįstamų būrelis.' 
Jų tarpe buvo: rašytojai Tėvas 
Leonardas Apdriekus, Paūlius 
Jurkus, Niką Niliūnas ir akto
rius J. Palubinskas. Rašytojas 
P. Jurkus skaitė ištraukas iš 
dar nespausdinto savo veikalo, 
o J. Palubinskas padeklamavo 
paties-K. Bradūno keliolilfh ei
lėraščių.

Šį kartą tinka priminti, kad 
K- Bradūnas yra ne tik rašyto
jas poetas, bet ir uolus lietuviš
kosios knygos platintojas. Ne
praleisdamas nė vierto sekma
dienio, šv. Alfonso bažnyčios 

□prieangyje jis iškloja prie^o^

muša į valdžią.
Sovietų Rusijos Valdžia jau 

patenka į istoriją kaip viena iš 
didžiausių melagių. Tai yra tik
ras “pagyrų puodas netaukuo
tas”, kaip lietuvių patarlė sa
ko. Nėra tokio daikto, kurio 
bolševikai nebūtų išpūtę į- jau
tį, bet kuris yra ne didesnis už 
musę išrūgose. Negali iš jų iš
sikapstyti, o skelbia, kad kal
nus nuverčia ir žmonėms “ro
jų” sukuria.

IvaL rius dek 
mobilius 

20 min. bos na 1

mo vdKarą. i įduzu
vak. Po programos bus vaišės. 
Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti, susipažinti su 
naujausiom madom ir draugiš
kai praleisti vakarą.

Moterų Sąjungos Conn?čti- 
cut apskrities suvažiavimas 
šaukiamas spalių 18 parapijos 
salėje. Visos kuopos kviečiamos 
gausiai prisiųsti savo atstoves.

Kršsfetaa Karaliaus šventėje, 
spalių 25, bus specialios pa
maldos 5 vai. vak. Po pamaldų 
bus parapijos vakarienė, į ku-

Švedijoje.
• A. S. Trečiokas, Balfo- 

dininkas, su žmona rašo redak- 
cijai iš Europos: Aplankėme'*|g 
DP stovyklas ir radone,
Balfo parama labai reikalingai 
Daugiausia čia pasilikusių yra 
ligonių ir jų rytojus nėra švie? 
sus, todėl mes, amerikiečiai, ir 5S 
toliau turėtume jiems teikti pa- 
galbą.” - 3

• Čiurlionio ansamblio įdai- J 
nuotos plokštelės jau yra gaęii- , s 
narnoj ir greitu laiku btts gpli-;^ 
nia jų gauti. Plokšteles gamino 
RCA Victor firma. Jų H viso 
bus 16 — mišraus choro, vyrų
ir moterų chorų, dainų su kank- 
lėmis ir solistais. Viso albunjo ^ 
kaina $10, bet kas užsisakys i- : 
ki spalio 15, tai su persiuntimu 
gaus už $9. Rašyti: Mr. J. Nas- lį 
vytis, 771 E. 91 St., Cleve- 
land 8, Ohio. i;

Kearny, N. J. — Lietuvių % 
Bendruomenės Apylinkės stei
giamasis susirinkimas šv. Var- S, 
(jp Dr-jos salėje bus spalių 11 
d. 6 vai. vak. *'.3

(vilnonis) . 1000.00
Vyriškas apsiaustas . 
. <(vibioaB) 

Vyriški"batai 
Mot. suknelė, 

(bovetoa, cotton)
Mot kostiumas 

(eilutė, vilnonė)
Moteriški batukai
Muilo gabalas (100 g.) 

veidui prausti)
Tabakas ^50 gj
Radijo aparatas (lempų) 765.00
1 (Pastaba: 1 kg. lygu 2,204 
ras lyg 1,76 pt., 1 diena lygu

Darbo Dienos šventę, Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų sodybo
je Brocktone, įvyksta-jų rėmė
jų piknikai'. Jie pasidarė savo
tiška lietuvių rudens šventė ne 
tik Brocktonui, bet ir visai 
Naująja! Anglijai, o pavienių 
svečių ir šeimų atsilankė net iš 
Pennsylvanijds, New Yorko ir 
kitokių tolimesnių vietovių.

Iš vakaro ir naktį lyjęs lie
tus, o iš ryto apsiniaukęs dan
gus nieko gero nežadėjo nei 
pikniko* rengėjams nei norin
tiems jame dalyvauti. Bet die
na pasitaisė ir pikniką teikia, 
laikyti pavykusiu. Galėjai pik
nike matyti iš įvairių vietų 
pastovių nuoširdžių seserų ger
bėjų ir jų darbo rėmėjų, kurių 
joks, oras neatbaido. Vien tik 
kunigų buvo apie 40. Tenka pa
sidžiaugti, kad N. J. Seserų rė
mėjų piknikai kas kart įvairė
ja it/, jBknį^oprograipa šiais 
metais buvo turiningesnė, nei 
pernai.

Piknikas prasidėjo šv. Mišio- 
mis, kuriąs - vienuolyno salėje 
10 vai. ryto atnašavo seserų 
rėmėjų jarmininka? prel. P. 
Jūras. - Pamokslą pasakė vie
nuolyno -kapelionas kun. J. 
Švagždys. • j-

Lietuviški pietūs ir-pavaka
riai, Seserų, ir jų rėmėjų paga
minti, turėjo didelio pasisekimo 
ir pirm laiko buvo išbaigti. Pie
tų metų griežė dūdų ork; 
kurs sutraukė apie sav< 
klausytojų būrį. Orkei 
moRbmai p ą r ū p ii1

Išiemet Brocktonaniagttnebus laiko nuobodžiauti. 
gėjai kvieoa visus.

Bradūnų sukaktis
Poetas Kazimieras Bradūnas 

ir jo žmona Kazimiera rugsėjo 
26 d. minėjo ^šeimyninio gyve
nimo 10 metų sukaktį. Laimin
goji šeima su savo vaikučiais, 
dukrele Elenute ir sūneliu Jur- 
gučiu, ir senaisiais Bradiniais 
atvyko į šv. Alfonso bažnyčią 
padėkoti Dievui už pirmąjį šei-

fpazįs" 
kėmis

niekas nesidomavo, bet
po šešių dienų kelionės aplink 
Lietuvą, nustembi savo tėviškės

Pavasario jaunimas
(Atkelta iš 4 psl.)

rėno mauzuliejus ir kita. Iš
Kauno kelionė tęsiama namo—

Ukmergės - Zarasų plėnį
Ttaąžįuojant iš

musų ŠĮJBUUos naujienas.
Bažnyčia pereina į naują 

pamaldų tvarką
Šv. Alfonso bažnyčia rugsė

jo 27 d. sekmadienį baigė vasa
ros laiko pamaldų tvarką. Nuo 
šio sekmadienio, spalio 4 d., 
mdSj bažnyčioje prasidės vadi
namoji “metų tvarka”. Tai 
reiškia: sekmadieniais 10 vai. 
bus iškilmingos Mišios J suma),



Help wantedFemale

Good

680 Bushwick Avė

SPAUDOS DARBAI

sjdaftirioi jObOtajų, Jai prifelau- 
so apie 100 nariu. Jdtena, jog 
dar yra nemažai moterų, kurios

įstojo draugijon per patį pirma 
susirinkimą prieš 25 metus.

Spalių mėn. 4 d. KnĮghts of 
Columbus salėje bus suruošta 
iškilminga vakarienė buvusiam 
parapijos klebonui- kun. M. Ke- 
mėžiui pagerbti.

Drabužių vajus .-
Kaip ir kitais, taip ir siais

Call after 8 P. M.
RA 6-3220

Rugsėjo 29 d. šv. Mykolo lie
tuvių parapija atšventė iškil
mingai savo parapijos ir bažny
čios Globėjo šventę.

seses, kurie žuvo kovoje dėl 
laisvės savo tėvynės ir pasau-

Spalio 18 d. 11 vai. (tuojau, 
po pamaldų) lietuvių salėje 
šaukiamas Lietuvių Bendruo
menės Clevelando apylinkės su
sirinkimas. Darbų tvarkoj: 
valdybos fr tarybų pranešimai, 
Lietuvių dienos ir kt. apyskai
tos, einamieji reikalai.

įkurtos, kai kelios valstybės 
ginčijosi, kur statyti jų centri
nius rūmus. Padėtį išgelbėjo 
John D.' RockefeHer Jr., kuris 
paaukojo aštuonių su puse mili
jonų dol. vertės sklypą prie 
East River krantų. New Yor- 
ko įmestas pasiskubino paskirti 
25 milijonus kvartalo nuvaly
mui, o jis buvo gana aplūžęs.

Tuoj ir prasidėjo statyba. 
Rūmų sumanytojas yra ameri
kiečių architektas Wallace K. 
Harrison. Nors jo planai ir ne

praėjo ištisai, bet jo sumanymas 
buvo išpildytas. Taip rūmai 
kaštavo 65 milijonus dolerių. 
Jie pasttyti iš stiklo, aliumini- 
jaus i/marmuro; turi 39 aukš
tus, požemiuose garažą, kur su
telpa 1500 automobilių.

Vien sekretoriatas turi 5400 
langų; likusiuose pastatuose 
dar yra 1200. Jiems nuvalyti 
kasdien dirba 40 valytojų ko
manda. Trisdešimt telefonisčių 
užimtos informacija. Kiekviena 
jų per dieną turi nuo 100 iki 

•200 pasikalbėjimų. Rūmuose y- 
ra 2300 rašomųjų mašinėlių.

• Parengimų programos
• Plakatai
• Bilietai
• Vestuvių kvietimai

• žurnalai
• I pakraščiai
• Knygos
• Jubilėjiniai leidinai

metais mūsų parapijoje rudens 
drabužių vajus įvyks spalio mė- 
nešį. Drabužiai aukojami su
šelpti mūsų tautiečiams, pasie
kusiems Vokietijoje ir kitose 
Vakarų Europos šalyse. Tiki
masi ir šiais metais surinkti ne
maža, ir Balfui juos pristatyti 
lapkričio mėnesio pradžioje.

būtmiausiųkrepšių popieriams 
išmesti — 4000. Keltuvai kas
dien padaro 450 km., kylantie
ji laiptai per valandą perveža 
5000 žmonių. Jei pridėsime 30 
moterų valytojų ir 130 sargų 
bei tarnų, tai tarnautojų bus 
4500. ši publika susideda iš 
61 tautos.

'čia reikia prisiminti, kad 
Tautų Sąjunga savo žydėjimo 
metais turėjo tik 650 nuolati
nių tarnautojų, priskaitant šo
ferius ir sodininkus, šiuo metu 
JT dirba tik 3484 tarnautojai 
Nev^ Yorke, 650 Šveicarijoje, 
Ženevoje, senuosiuose Tautų 
Sąjungos rūmuose, kur yra į- 
kurtas JT Europos skyrius. Ki
ti tarnautojai ir delegatai yra 
pasiskidę po visą pasaulį.

Jungt Tautų sekretorius per 
metus gauna 20.000 algos, to
kią pat sumą gauna dar repre-

nig prieš metus 
Sutanas New Yorko

ė naujai atidaryti Jung
inių Tautų 'rūmai. Juos per 
dfcną aplanko du tūkstančiai 
Žmonių. Dažnai prieš mėnesį ’ 
risi lankytojų bilietai išparduo
ti. Spaudos kioskai, kur perka
mi Jungtinių Tautų atvirukai, 
paštas daro didžiulius biznius. 
J. T. pašto ženklai tirpsta kaip 
ledai —vos spėja juos spaus
dinti, taip greitai išperka. Ap
linkiniai knygynai kasdien par
duoda per 1400 įvairių informa
cinių brošiūrų ir knygų apie 
Jungtines Tautas ir jų rūmus.

Apskaičiuojant pagal gyven
tojų skaičių, vienas islandietis 
Jungt. Tautų reikalamas sumo
ka 15 centų, vienas švedas —11 
et, amerikietis —16,1 c t, kiti 
— daug mažiau.
,Du trečdaliai budžeto išlei

džiami valdininkų algoms. O 
jų dauguma gyvena New Yo’*- 
ke. Tai miestui sudaro nemažas 
pajamas. Taip pat kas metai J. 
Tautos apie 1 mil. dolerių iš
leidžia įvairiems spaudos dar
bams, kuriuos atlieka New 
Yorkas. O kiek išleidžia pasiun
tiniai, kurie lanko miesto resto
ranus, gyvena Staigiuose vieš- 
bučiouse. Kadaise įdėjus £5 mil. 
dol, New York® miestas prade
da atsiimti’kaupu. A. D.

Kai Jungtinės Tautos 
valgo pietus

* Kadaise pasaulio garsenybė 
’• buvo Eifelio bokštas Paryžiuje.

Jį labiausiai turistai lankė. 
Šiandien jį pralenkė Jungtinių 

"Tautų rūmai ir jų garsus res- 
; toranas, kuris valgydina visus 

delegatus ir nuolatinius tarnau
tojus. Nūnai šis restoranas y- 

. ri pasidaręs New Yorko gar- 
; 'senybe. Kasdien ten patiekia

pietus 8000. Virtuvėje dirba 
•125 virėjai, kurie išsijuosę ga
mina valgį svečiams ir J. T. 
personalui, kurį sudaro 3200 

' tarnautojų.
Jungtinių Tautų rūmus gali 

aplankyti kiekvienas, tik reikia 
-^sumokėti 1 dol.; vaikams pusę 

kainos. Ekskursijoms daromos 
įvairios nuolaidos. Turistus po 
rūmus vedžioja penkiolika mer- 
gaičių. Jei atvyksta koks dele- 
gatas ar aukštas svetys, tai 
jiems rūmus aprodo specialūs

Rugsėjo 28 d., dalyvaujant 
vysk. V. Padolskiui, svečiui iš 
Romos, ir rugsėjo 29 d. 7.30 v. 
vak. įvyko iškilmingi mišparai. 
Pamokslus abi dieni pasakė.Tė
vas Modestas Stepaitis, OFM. 
Rugsėjo 29 d. 9 vai. ryte iškil
mingas pamaldas atlaikė para
pijos klebonas kun. Dr. J. Star
kus, asistuojant kunigams: .J. 
Pragulbickui ir V Karalevičiui.

kadJAVį 
7^000 KHfr 
tas nėra; U 

60 tautų

WENEED 
GIRLS -i- W0MEN

Jau atgyja visuomeninis gy
nimas ,po vasaros karščių.

Malonu yra prinešti visiems 
lietuviams, kad šių iškilmių 
metu pamokslus sakys pirmą 
kartą mūsų bažnyčioje bran
gus svečias vysk. V. Padolskis 
iš Romos. Lietuviai ir lietuvai
tės nepraleiskit Šios geros pro
gos pasinaudoti Dievo malonė
mis. M.

■ kas
pISrRadienp^pv^inėja žymes
niuosius lietuvius rašytojus, 
skaito jų kūrybos ištraukas.

Be skaičių neapsieinama
Jungtinės Tautos yra pavyz

dys, kur be skaičių neapsieina
ma. Tos 2300 rašomosios ma
šinėlės gali rašyti 15 kalbų. Y- 
ra arabiški, čekiški, daniški, 
angliški, prancūziški, graikiški, 
lenkiški, portugališki, rusiški,

DaiL K. Žoromskio parodą, 
kurią atidarys spalio 27 Da
riaus ir Girėno salėje, sutiko 
globoti A. Kazanauskienė, Chi
cagos Liet. Moterų Klubo pir
mininkė.

Dr. J. Valaitis, yra Chicagos 
universiteto mokomojo perso
nalo narys ir kartų gilma.pato- 
logijos studijas.

^Av. Vardo draugija Chicago je 
surinko 120 kvalifikuotų pas
kaitininkų, kurie įvairiausiomis 
temomis kalbės draugijas sky
rių susirinkimuose, , į kuriuos 
bendrai visose parapijų salėse 
lankysis apie 150.000 klausyto-

. NEVY HĄVEN, Conn. —Spa
lio 4 d., 10 vai. sumos metu pra
sidės 40 valandų atlaidai šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
je. Klebonas kun. A. E. Gradec- 
kas ir vikaras kun. Ą. Zana- 
vičius kviečia visus parapijie
čius ir geros valios liAivius pa
sinaudoti šia gražia proga ir 
pasimelsti už pasaulio taiką ir 
už mūsų brangios tėvynės Jais- 
vės atgavimą, už visus brolius Ir

Užsakymus siųskite:
DABBININIA8"
u Braoidn 2L N. Y. TH. GL 5-7NS

Kard. Strich. su kardMoo- 
ney iš Detroito ir kardrSpell- 
man iš New Yorko rūgs. 30 
išplaukė laivu iš New Yorko 
Romon, kur dalyvaus naujosios 
Amerikos kolegijos rūmų pa- 
ventinime, kurie kaštavo 3 mi- 
lionai dol.

• Chicagos vyrų choras, va
dovaujamas Br. Jonušo, be 
koncerto vakare WHK rad jo 
stoties salėje, dar giedos per 
Kristaus Karaliaus šventės su
mą 10 vaL šv. Jurgio bažnyčioj.

MSCULAR 
oOrophy 

muscular dystrophy assns.
39M0MW«Y,HY.C.6

yra ir abiejų menininkų trum
pos biografijos. Dalis 'plokšte
lių ir vokų turi tekstą lietuvių 
kalba, kita dalis — anglų.

Išleisdama šią plokštelę ALB 
Clevelando apylinkė nori prisi
dėti prie lietuviškos kultūros - 

“ugdymo ir jos garsinimo, nes 
M. K. Čiurlionio kūryboje at
spindi lietuvių tautos' dvasia, iš
augusi ir giliai susijusi su mū
sų gimtuoju kraštu.
TaotMo aoMuumo ĮnaSę _ 

rinkimo vajus
Kultūriniams, ekonominiams, 

socialiniams ir kt. Lietuvių 
Bendruomenės uždaviniams 
vykdyti lietuviai moka tautinio 
solidarumo įnašus, kurie taip 
pat rodo ir kiekvieno lietuvio 
priklausomybę savo tautinei 
šeimai. Dalis mūsų apylinkės 
narių savo įnašus jau yra val
dybai atidavę, 'iš kitų įna
šams išrinkti skelbiamas vajus, 
kuris prasidės spalio 18 d. Ir 
bus vykdomas per apylinkės se
niūnijas ir kitais budais. Mūsų 
apylinkės metinė dalis yra 2 
dol., valdyba socialiniams rei
kalams dar prašo ir-aukoti ne 
mažiau kaip •' pusę ^dolerio. 
Kiekvienas atlikim šią parei-

M. K. Čiurlionio kurinių 
plokštelės

Amerikos Lietuyių Bendruo
menės Clevelando apylinkės 
rūpesčiu išleidžiama M. K. 
Čiurlionio žymesniųjų piano kū
rinių plokštelės (recordai). 
Plokštelėje yra pianisto Kupre
vičiaus įskambinti M. K. Čiur
lionio kūriniai: Muzikos bruo
žai, Trys preliudai, Noktumas 
ir Bėkit bareliai. Plokštelė pa
sirodys rinkoje rugsėjo pabai
goje. Plokštelės (long playing 
331/3 RPMjkainasu pašto 
išlaidomis JAV ir Kanadoje — 
5 dol. Ją gamina žinoma RCA 
“Victor” firma.

Plokštelė įdėta į atatinkamą, 
voką, papuoštą iš vienos pusės 
paties M. K. Čiurlionio grafi
ka, iš kitos — pianisto A Kup
revičiaus nuotrauka. Taip pat

vafloifiuė pamoko lietuvių Imi* 
bos. - ' ' -

Gyvojo Batafinm draugija

šių skaičius rodū,* jog pnHrar 
yra linkę mažėti. Tenka pažy
mėti, kad parapijos piknikas 
buvo gausiausias, o daugiausia 
pelno atnešė parapijos moterų 
pagalbinės kuopos piknikas. 
Darbščioji, Baito valdyba jau 
sukvietė rudeninį skyriaus susi
rinkimą. Lietuviai tėvai pasita
rė šeštadienio Lituanistikos 
mokyklos atkūrimo ’ reikalais. Vytenio 
Vienu ^žodžki, ruduo išjudina Kurnate buyo kun. dr. V. gir- 
.sustiųgūną. ;. ka iš Troy, N.Y. ir p. Rumbai-

raakvfcia na- ® Brooklyn, N. Y. Krik- 
J štijo — kun. dr. Matas Čyvas.

LeoasaUartvigas fcr Regias 
irtraiirtl surftuoks ąpaBo 18 d. 
Abu. yra Uolūs įiarapi- 
jos chorų nariai ir.lietuviškojo 
gyveffino veikėjai. * Leonaš 
HsrtvigM labai įdomiai {rave- 
da lietuviško radijo valandą per 
vietinę WCSS stotį. Daug lai
mėk abiem!

ALSO OTHER 
OPENINGS

FULLTIMEOR
^iifiEKENDS

sikalbėjimai yra uoliai visų lan
komi.

Juosai ir Genė Čyvąi susilau
kė dar vieno sūnelio. Džiaugs
mingose krikštynose suteiktas 

Ednnmdo vardas.

Nukryžiuotojo Jėzaus sesęry padėka 
t

Nukryžiuotojo Jėzaus Sese- ne, Philadelphijog, Providence, 
rys nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie gra
žiai praėjusios Rudens šventės 
— pikniko, įvykusi Darbo‘die
ną, rugsėjo ė, vienuolyno sody
boje Brocktone.

Ypačiai dėkoja. Rėmėjų Dr- 
jos vaidybai: pirmininkui Pet
rui Kubiliui, vicepięm. kun. J. 
žuromskiui, vicepirm. .Onki 
česnienei ir sekretore Julijai 
Jakavonytei. Taip pat nuošir
džiai dėkojame Rėmėjų Drau
gijos skyriams, kurie .turėjo 
savo stalus: Brocktono, Brigh- 
tono, CamtiHdge’o, Lawren- 
ce’o, Nonvoodo, So. Bostono, 
Stooghtono, Worcesterio.

Dėkojame visiems, kurie at- 
silankė; ypač tt teitai, kaip 
New Brtaūn, New Jersey, Mai-

skyrė 35 prdCL jwfeo biudžeto, 
Sov. Sąjunga 12 proc. Ang
lija.— 10, Prancūtiža — 5 75. 
kitos valstybės tiurp 0,04 ir 1,25 
proc. .

Praktiškai tte kaštuoja

For the following 
openings *

• Daacmg instrneting
• Hat cbecking
• čashięrs
• VFaitresses

Scrantono ir k.
Dėkojame visiems vietiniams 

rėmėjams, kurie uoliai prisidė
jo savo darbu, kokomis ir ypa- 
čai savo nuoširdumu.

Dėkojame gertaamiesiems 
liarapijų klebonams ir visiems 
kunigams, kurie atsilankė ir 
ragino kitus dalyvauti piknike.

Dėkojame programos į^ptidy- 
tojams, ypač p. Onai Ivaškie- 
nei su jos tautinei šokių gru
pe, amerikiečių- mergaičių bei 
miesto orkestrams.
• Piknikas gražta praėjo ir da
vė pelno daugiau negu kitais 
metate. Seserys ir jų j^obojanti 
seneliai vitierris yraminėtntttel 
dėkingi ir prašo Dievo atfygin- 
a m *425^ "

i I
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JOHN DERtJHA, M. D
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Plėšiką bandos Rusijoje
Diplomatai iš Maskvos prane

ša, kad Rusijoje nuolat didėja 
plėšikų bandos. Daugiausia jų 
yra Leningrado ir Maskvos ge
ležinkelio linijoje ir pakeliui į 
Krimą. Diplomatų paštą nedrį
sta vežti traukiniais, paprastai 
gabena iš Suomijos lėktuvais 
tiesiai į Maskvą.

669 Grand Street 
BrooWyių.N. Y.

NOTARY PUBLIC

Ekspresas paguodė
— Neverk, mamyte, —guo

dė stoties valdininkas Hallsber- 
ge, Švedijoje, verkiančią senu
tę. Ji turėjo vykti ne taip toli 
paprastu keleiviniu traukiniu į 
savo giminaičio laidotuves, bet 
ėmė ir pasivėlino j traukinį. 
Valdininkas tuoj paskambino j 
geležinkelio valdybą Stockhol- 
man ir senutei pranešė linksmą

Iš Šveicarijos. Pasaulio kan
didatų pirmenybės, pasirodo, 
bus dviejų ratų. Kiekvienas su 
kiekvienu sužaj&jflM^Bjas. v'alley Stream, N. Y.

4380 White Plains Road 
Brome, N. Y.

Gerus darbus gali gauti 
Namų prižiūrėtojai - Sodininkai 

šoferiai - Vyrai įvairiems 
namų darbams

Plėšikų landynėje
Kai reikėjo mokėti taksus, 

vienas žmogelis
Hanunound, nešė mokesčių in- 
spekdjon 260 doL Ten reikėjo 
laukti, tai jis nusižiūrėjo prie
šais smuklę ir užsuko. Tai už
puolė banditai ir atėmė pini
gus. Policijai jis pasiguodė: 
“Kap aš galėjau žinotį kad iš 
vienos banditų landynės tuoj 
pateksiu į kitą.” ■ '

VIRĖJOS - KAMBARINES 
PRIĖMĖJOS - BENDROS 
NAMŲ DARBININKES 

SLAUGES - VAIKŲ 
' PRIŽIŪRĖTOJOS

Str., susikirtimas 
dos viršum jūros.
• Reilly ąalone, prie W. 52 

gatvės, kur susirenka papras
tai muzikai, nėra nei televizijos 
nei tos muzikuojančios dėžės už 
5 cn. Tokių salonų apskritai y- 
ra nedaug.

Padėtis: Smyslov 9Į/2, Re- 
shevsky 8% (turi 1 nebaigtą 
su Bronsteinu), Najdorf 8, Eu- 
we VVa, Boteslavsky, Bronstein, 
Petrošiau, Taimanov ir Kotov 
po T. Keres ir Auerbach po 
6%, GHgoric, Geller, Szabo po 
6 ir Stahlberg 3%.

tęs akinus klausėjus ir pasidai
ręs aukštyn pasakė:

— Atsiprašau, gerbiamieji,

69-38 Myrtle Avė. 
Glendale, N. Y.

136-59 RoosevelUAvenue
Flushing, N. Y._____

. -t. Kur.tau saulė? Turbūt 
girtas esi? Tai mėnulis! v

— Idiotas! Sakau, kad sau-

On Regula? Savinga Aecounts
Interett'atarta the firat of the month 
' cn tom* irom >35. to WOO.

spręs?
—- Sutiksim pirmą žmogų ir 

paktausirp — saulė ar mėnelis?

Lietuvių Sporto Klubo

ŠOKTŲ VAKARAS

■Metane gatvė, iškilusi 
auksSąusiai viršum jūros ly
gio, yra 183 prie Fort Wa- 
shington Avė., 215 pėda. La
biausiai prie jūros lygmens pri
artėjęs yra Thompson ir Grand 

tik 3 pė-

TeL STtagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FCNIBAL ROKK
M. P. RAILAS Direktorių 

ALB. BAUS8MAS-BAUEON I

NAMŲ RUOŠOS DARBAMS 
SIŪLOMI 

glE PUIKUS DARBAI

VEDUSIŲJŲ POROS 
labai reikalingos visiems namų 

darbams.
Mūsų klientūra yra geriausia 

Teirautis visą savaitę.
UNITED EMPLOYMENT .

' . AGENCY
7 Eut SL N. Y. C.

1 VAI* LINKSMA MENINE PROGRAMA 
ŠOKIAI, GROJANT JKUVITO ORKESTRUI 

GAUSUS BUFETAS

Maroko šaitano sūnus Muly 
Hassan studijuoja Prancūzijoje. 
Per atostogas parvyko namo 
ir rado tėvą susinervinusį ir 
piktą, kam prancūzų politika 
trukdo jo kraštą paskelbti ne
priklausomą. Tada jis paklau
sė sūnaus:

— Greit baigsi studijas, ko-

" LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atliekami visi coKsion, dažymo ir medi, taisymo darbai.
Dubas itMamM pigiai ir sąfMapri,

J. MAUKTOS* BMR tei. HY 7-*M7
Z. ZAUADSKAS, bmmi M. GI* S-SHS

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Pritarimo valandos 10-2 ir 4-0 
l^oksija baigės Europoj

128 E. 8th STREET NEW YOBK CITY
Virt Lexhigton Avė. požeminio traukinio stotie*. Lengva privažiuoti 

H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrami ir moterim*.
a-u---1---------------------------«—į

ŠAtlNSKAS 
Laiddtavią Direktorius 
84-02 JĄMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
Woodhavea, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 4 
Koplyčios neminamai visose v 
miesto dalyse; veikia ventiliad- a

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th Street, . ', Waodhavm 21, N. T.
M Vfiftaia 7-1896

SLAUGES REIKALINGOS 
bendram darbui h- “O. R. SCRUB 
NURSUĖ”. X darbo valandos Ir 5 dien. 
savaitėje. Privatinė ligoninė.

Tek: Tt 8-gžto

ir kiti maisto produktai Kode kraatavlaet
185-24 Horace Harding Btvd 
Fresh Meadows, Fkahing 
219-17 Jamaiea Avenue

Oueens VUlage, N. Y. '

Ridgewood, N. Y.
60-04 Woodside Avenue

Woodside, N. Y.
19 West Post Road

• White Plaiirt, N. Y.
MAIN STORE

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, K. Y.

EVergreen 8-9770

Josfeph Garszva
GR A B O R I U S 

BALSAMUOTOJA&
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Nedelsdamas įsjgyk

LIETUVOSARCHYVU

čia pravažiuodamas sustos, taip 
pat stabtels ir jos stotelėje, kur 
ji*tųri dalyvauti laidotuvėse.

Linksmos kareivmės
Danijoje prie pirmo pulko ka

reivinių išdygo atskiri atostogų 
namai, kur susirenka karių 
žmonos su vaikais. Kariuome
nė leido vediisiem kareiviam 
laisvu nuo tarnybos laiku gy
venti su savo šeima.

Kvepiančio DringeUo 
liekni* turi padavimų 

¥ nu° senov€s» kad 1)2511 
gelia buvo vartojama* 
nuo liputinni, dusinimo 
troškulio, neatgavimo 

y kvapo, nuomario, para- 
ę* lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Džiugelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarj irz pati ligoni 
suskutus šaknis darytis arbata ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
kų — rūkyti ir džiaugtieti maloniu 
kvepėjimu. Svaras Džiugelio $3.00. 
kvoterls svaro $1UO.

SąMkaialių
Policija suėmė G. Vigorito, 

Brooklyn, kuris vadinamas au
tomobilių' vagių karalium. Jis 
su savo draugais per metus pa
darę apie 1 mfl. apyvartą auto
mobilius vogdami, dalis sukeis
dami, perdažydami ir toliau 
parduodami.

Madų ginčas
Romos madų salonai griež

čiausiai protestavo prieš Pary
žiaus naujas madas, kam jos e- 
są sutrumpėję. Roma nesirū
pins Paryžiaus madomis, — 
sako Romos madų kūrėjai, —ji 
pasiliks prie vidutinio ilgumo, 
kaip ir pernai.

Lietuvis Advokatas 
FL, JAMAICA, N. Y.

JamMe* *-7«7»

soooooooooooconooooocooooooaoaao

PARDUODAM NAMUS
, • • 7

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Rfchmond 
HH1 ir kitose apylinkėse. Taipgi iftmomojame kambarM 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

9# taškų,v. H. Klass (NJSL 
W.) ąu 9 taškais ir tt

Mbių lentelė ffalydėta įdomiu 
prierašu; .

“Mūsų kovo nr. (supr. 
“Chess World”) buvo atiduota 
užtarnauta garbė naujajam 
Australijos meteterkū Romanui 
AriatrskuL Dabar atžymėkime 
Klassą^ Jei tos pirmenybės bū
tų suloštos pagal naujas tai
sykles, tai Arlauskas su Klassu 
turėtų vienodai taškų, tačiau 
Sonneborn pagalb. taškų san
tykis kalbėtų Klasso naudai. 
Klass su Shoebridge sulošė ly
giom ir Klass gavo pusę taš
ko, bet, kai Shoebridge po po
ros partijų pasitraukė iš p-bių, 
Arlauskas gavo visą tašką, ne
padaręs su juo nė vieno ėjimo. 
Pagal, naujas-taisykles, iš ank
sti pasitraukusių, nieks negau
na taškų,” — užbaigia C. 
Worki.

New Yorko lietuviai nuo sa
vo keliones į Bostoną susilaikė. 
Rungtynės nukeltos tolesniam 
laikui.

Jakštas - Kantautas. Labai 
įdomus supuolimas ištiko “Gol
dai Knights” turnyro antrąjį 
ratą. Kazys Jakštas iš Chicagos 
ir Petras Kontautas iš Bosto
no, abu pirmojo rato savo sek
cijų laimėtojai.

Ignas Žalys su J. Stonkum 
(abu iš Kanados) rungiasi 
taipogi vienoje sekcijoje tik 
pirmajam rate “Golden 
Kn^hts” turnyro. Pasekmių 
neturime.

Tite Chess Corresponde»t, 
rugsėjo nr. įdėjo J. J. Paznioko 
partiją su A. Renna, Jr. Paz- 
niokas yra lietuvis iš Norwood, 
Mass. Tam pat nr. paskelbti K. 
Merkio laimėjimai prieš Pine ir žinią, kad Goteborgo ekspresas 
Barasch. (1951 Grand Natio
nal, Rottod 2).

MeBraamskąs iš Baltimorės, 
numato įsijungė į koresponden
tinį lošimą per Chess ReView. 
“Dalyvauti kitokiose rungty
nėse neleidžia laikas, nei jėgos 
dėl darbo”, pasisako Brazaus
kas.

“ 135 B80jU1WAY BEDFORD AVĖ. 
53B Kuteni Parinvay at Nostnmd Avenoe 
or Deportt* to TM* Bank Arė Fafiy ln**r«d

Up tiį <WXD-

Furniture Co- i

. *. 80 8408 į
n&JRKD and BTOtoKD | 

į Loeal and Lon* Dtrtance |

826-328 W. Bro»dw»> į
80. BOSTON. MASS. | 
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rbimo

Aver-

Rudens šokiy bei pasilinksminimo

grupę- 
išbuvo

vadovui buvo įteikta dovanėlė. 
Lapkričio vidury Bostone cho
ras rtošia koncertą. (A>

s St Santvarą 
įjos redakcijoj, 
y, So. Boston,

žinomų duonkepių Pievokų 
sūnus, išvyko į JAV kariuome
nę. Arnaldas yra geras spor
tininkas.-

koplyčia ier- 
tfnauja Cam-

Kaplyaa iuiutahm dykai.
NOTARY PUBLIC 

TeL SO S-401S 
SOnth Sostai 0-2010

PARDUODAMI2 NAMAI; vie
nas plytinis, 6-šių'šeimų su 
krautuve ;vienas butas laisvas. 
Kitas namas medinis. Prieina
ma kaina. Įeigos per metus — 
$2462.00. Pardavimo priežastis 
— liga. Kreiptis: EV. 7-4370.

Slaugė A. Garbeni
grįžo praleidusi atostogas 

Fire Island ir’vėl tarnauja li
goninėse. Jos tel. EV 3-0750.

Pirmajai Komunijai 
priimti vaikai bus mokomi mū
sų parapijoj kas sekmadienį 
tuojau po 9 vai. pamaldų.

nariai “vale”bSml 
tuosius” rajonus.

Šiems moteto metams HrtBŽrts 
nauja valdyba: D. Kraikčdhū- 
naitė, AJ Baužięskaitė, A. Pu

tuos Great Necko lietuvių vyrų 
choras, ved. muz. Cibo. Progra
moje bus girdimos rečiau dai
nuojamos Bet. dainos. New 
Yorke Ralfo vajaus atidarymo 
išvakarėse kalbės vajaus pirm, 
kun. dr. St Vaiiušaitis. Atei
tyje šioje programoje religinė
mis temomis kalbės Tėv. T. 
Žiūraitis, OP.

nampose. Kan. Mykolas Vait
kus yra įžymus mūsų rašytojas 
ir- visuratienife darbuotojas. 
Šiais metais jam sueina 70 me
tų amžiaus. Šiuo metu kan. M. 
Vaitkus gyvena arti Bostono— 
Peacėdale, R. I. Minėjimą ren
gia Lietuvių Rašytojų Klubas.

Pirmojoj minėjimo dalyje 
bus iškilmingas posėdis sukati 
tinkama programa. Antrojoj 
dalyje bus vaišės. I vaišes sve
čiai prašomi susiregistruoti li
gi spalių 7 d. to 
Liet Enciktom 
366 W. Broad* 
Tel. So 8-1490.

bridge ir
minusiomis kainomB^MMH 

pačios ir j,kitus miestus. ’”"n
Reikale laukite: Tel. TB *-4434

Katalikų dienos ruošimo rei
kalu kalbėjo kun. Vyt Piktur
na ir konkrečiai pesKHė, kaip 
tokią dieną rtiošti ir kokia tu
rėtų būti programa. Tuo peSu 
reikalu kalbėjo M. Galdikienė, 
Ztuana Gudaitienė, U. Janula
itienė, V. Janušienė). Visi 
susirinkimo dalyviai, pritarė 
kun. Vyt Pikturnos pasKUy- 
mm, būtent, visose Bet Mzny- 
Gose ryte pravesti spedales 
pemald— su iv. MHiomlt, o va-

Komp. J. Gaidelio
vedamo vyrų choro pobūvis 

įvyko rugsėjo 26 d. Bostono le
gionierių Dariaus posto patal
pose. Atsilankė solistas St. 
Liepas, rašytojas St. Santvaras,

PARDUODAMA MldSq gėrimq (so- 
dč«) gamybos Įmonė, plačiai žinoma 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. Dėl plates
niu žinių kreipkitės: B. EIDENT, 26 
Lincoln Parkway, SomervUle, Mass.

si New Yorke tamybifSato rei
kalais ir persikelti New yor- 
kan gyvenuNepramato, kaip 
per apsirikimą "Darbininko" 68 
nr. buvo.paskėlbta.

V. ZetenkeviSus 
atidaro radijo ir televizijos tai
symo dirbtuvę vardu “Banga”. 
Zelenkevičųis yra baigęs RCA 
Instituto radijo ir televizijos 
priimtuvų technikos skyrių ir 
šioje srityje turi gerą patyri
mą. ,

Moterų Sąjungos
Maspetho 20 kuopa rugsėjo 

27 buvo surengusi laimėjimų 
vakarą, kuris labai gražiai pra
ėjo. Kuopos pirmininkė A. 
Kvietienė reiškia nuoširdžią pa
dėką visoms,'padėjusioms tą 
vakarą surengti, taip aukoju
sioms dBfanų bei užkandžių. 
Visoms lietuviškas ačiū.

“Boston Sunday Globė Picto- 
rial”, sekmadieninis populia
raus dienraščio “Boston Globė” 
priedas savo viršelyje išspaus
dino didelį Dalios Barmutės pa
veikslą su parašu “Nauja ame
rikietė Bostono universitete.” 
Toliau paaiškinama, kad ši 
jauna ątudentė yra atvykus iš 
Europos ’ ir kad ji Vokietijos 
stovyklose išgyveno ketveris 
metus. D. Barmutė yra nufoto
grafuota lietuvių tautiniuose 
drabužiuose ir foto įdėta į tau
tinių juostų foną, žurnale taip 
pat pažymima, kad ji yra lietu
vaitė. Malonu, kad <fidžiojišio 
krašto spauda rodo dėmesio 
mūsų jaunimui.

BARAŠfcvIčIUS ir BONUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass, 

J08EPH BARACEVKLUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Bartos 8-2500

F U N* E E A L HOME 
197 Webster Aveaae 

Cambridge, Mass. 
PRANAS WAITKUS 

^Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

UEHJVIŲ BADfO VALANDOS PROCBAMA . 
Wmx—1«M kOieyrleo Markito—d Bolem, Moša.

Kiekviena iežtadĮen) nuo 11 iki 12 vai. gidudienio. Jeigu norite k* 
norą parvekintl ar paskelbti tai nokite: UTHUANIAN RAMO

fe J. Ca- z. 
ii aprašo

k

programą pramatyta kviesti at
eitininkus ir skautus. Be to, 
nutarta pakviesti* paskaitinin- 

<ką, kuris kalbėtų dienos tema.
Minėjimo vieta parinkta Ap

reiškimo par. salė, 4 vai p. p. 
įėjimas į salę nemokamas. 
Pats minėjime-faošimas palik
tas apskrities vMdybos nuožiū
rai Kitas narių susirinkimas į- 
vyks spalio 30 d. 8 v.v. Ap
reiškimo par. .mokykloje.

S. K. Lukais

PIRMĄ KAKTĄ TOKS MENO. 
VAKARAS MOŠŲ APY^, 

LINKĖJĘ

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 

564 RAST BEOADWAY 
South Bostoa, Ma—

D. A. ZnletskM, F. K. Zaletekas 
Grabeliai ir SatatMUstojai

" Oua Rugiefe
gyv. 184 W. 4th St, New 

Yorke, yra uoli Aušros Vartų 
liet parapijos rėmėja. Ji nese
niai bažnyčiai paaukojo puoš
nų tabernakulį. Taip pat ji yra 
padėjusi daugeliui tremtinių 
atvykti į JAV ir čia įsikurti.
A. MatetaasŪmė - SteoMti
sėkmingai pergyvenusi sun

kią operaciją ir''išbuvusi Lenex 
Hospital New Yorke 3 savai
tes, grįžo namo į Maspethą ir 
toliau gydosi namie.

Baletmeisteris Stasys Modzeliauskas 
pastoviai gyvenąs Brooklyne, moko

VAIKUS ŠOKIO MENO
NUO RUGSĖJO 12 D., PRIIMAMI

/ NAUJI MOKINIAI

Lietuviu Radijo Korporacija 
002 K. Br~dway, fe Bm»mi Mma TM. M>

Uatuvhi Radijo prograoM* M atodea WBMS, 1000 kUodkMk pttea 
auna iFlrnaailiaUU ano U Dd 12:30 vai. BOna MilartfeMfetaoa, 
snttDm ir MaašMte paaaka. Btafe rattaMa krafpUa | STKFONą 
M1NKU, BaRie norta* GWw ir Dovana krautuvu, 9tt K. Broafeny, 
fe Bostoną. Tai. SO 0 01. Tta gaunamas "DurMaiakaa", HtevriBns

JAI skabUI jil iiUųiĮįiiji^ 
Bot^tainkae (raidžių rinkėjas^ 
Kreiptis: Mr. J. Kapočius, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

Skyrtua: UTtftJANIAN FUSNITORS COų W. Brantas*
So. Boston 27, Mas*. v—

h. ir O. IVAŠKAI [/
TeeUonai: NOnvood 7-1440 ar SOuth Boston 0M618

PARDV(H)AMA ar išnuomo
jama mėsinė (bučernė). Pilnai 
įrengta. Prieinama kaina.

Kreiptis: 256 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

NEWARK, N. J. — ŠV. Var
do Draugija lapkričio 8 d. ren
gia nepaprastą meno vakarą- 
koncertą."Koncerto programą 
išpildys H. Kačinskas, T. Dau- 
baraitė, J. Šlekaitis, A. Mro- 
zinskas, V .Ąu^Sąjūias. Angelų

l%ybo* pamokos 
vaikams, kurie lanko viešą

sias mokyklas, bus kiekvieną 
pirmadienį 1:30 v.

Stasė Uzdenienė, 
ilgesnį laiką serganti ir nega

linti eiti į d^rbą, pastaruoju lai
ku jaučias žymiai geriau.

1953 m. spali y (Oct.) 24 d^ šeštadienį 
ARION TEMPLĖ B ALLROOM

11-27 ARION PLACE BROOKLYN, N. Y
Arti Broadway (Elev. važiuojant išlipti Myrtle.Ave. stotyje)

LDS CDTTBO VALDYBA

60 Cottaąe St., Nonrood, Mas*.

Garbi* Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Richard J.
Cushlng, D. D. -

Dvasias VMM ■
Kun. Pr. A. Vinnauskas 
30 W. Slxth Street 
So. Boston 27, Mas*.

Pirmininkas
Vincą* J. Kudirka 
37 Franklln Street 
Nonrood, Mas*.

Vlee Pirmininkai
Pranas Razradauskas

Street So. Boston Tf, Mas*. 
Ras Paulanskas'

Nuo “atotninfo puolimo” New 
Yorke žuvo 1 poRcšninkas 
Rugsėjo 25 New Yorke buvo 

pratimai apsisaugoti nuo ato
minio puolimo. Teoretiškai bu
vo numestos dvi bombos — į 
Manhattaną ir Queens. Teore
tiškai užmušta 1 mil. žmonių, 
sužeista pusė mil. ir 2 mil. liko 
be pastogės^ Iš tikrųjų ■ žuvo 
vienas polidninkas, kuris, tarė
jo katastrofą su motociklu, o 
taip pat viena moteris nuvirto 
nuo laiptų ir susižeidė.

Pratimų vadovai eiga buvo 
patenkinti Kai tik sukaukė 600 
sirenų, praeiviai dingo iš gat
vių. Iš Pennsylvanijos stoties 
keleiviai dingo per pusę minu
tėse- Grand Central stotyje 
traukiniąis atvykę keleiviai bu
vo tuojau nuvesti* į slėptuves. 
IK policijos nurodymų nevyk
dymą Brooklyne vienas adv o- 
katas buvo nubaustas 25 dol., 
nes jis nėjo į slėptuvę. Dd vė-

DssfefaB Ir Jadvyga 
kai iš Brooklyno /buvo atosto
goms atvykę į Bostoną.

Lffija Romasskytė ir Yivfana 
Gsflfcte

išvj^EO atostogų į Kaliforni
ją. gia proga Gailiūtė aplankys 
savo brolį, kuris ten tarnauja 
JAV kariuomenėje.

Paminės Kristaus Karaliaus šventę
AERK Federacijos New Yor- 

ko apskrities susirinkimas Įvy
ko rūgs. 25 Apreiškimo par> 
mokyklos patalpose. Susirinki
mą vedė pirm. S. K. Lukas.

Susirinkimą atidarius, pir
mininkas pranešė apie |rkiv. 
Juozapo Skvirecko 80 metų 
amžiaus sukakčiai paminėti 
rengiamą, minėjimą, kuris bus 
lapkričio 8 Aprettldmo salėje 
Broc^dyne. VSiau {manininkas 
perskaitė vyriausios Kat Fe
deracijos vadovybės atsišauki
mą, kuriuo prašoma New Yor- 
ko Kat Federacijos apskrities 
suruošti New Yorke Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimą 
paskutinį spalio sekmadienį, 25

Lietuviai tefeininkai
gyv. Bostone, pernai subūrė 

Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje remti ratelį, kuris per me
tus sudėjo ir pasiuntė Vokieti
jon 295 dol. Pirmiau b^vn re
miamas mokinys Osvaldas Kuš- 
neraitis, o nuo gegužės 1 mo
kyklos vadovybė paskyrė I- 
mos klasės mokinę Valdą šiųg- 
ždaitę, kilusią iš Pajavonio 
<jals., Vilkaviškio apsk. (A)

red. prof. Vae. Biržiška bei re- 
dakdųio Štabo imriais.

K Bestose LM. PateBą dr-ja 
sutarė pagerbti savo narius, 

kurie draugijai priklauso dau
giau kaip 25 m. gio paj 
banketas numatytas m 
krifio mSn. <.

peniojo* bsząres šiais me- 
tais easidfis spskų 15 d. Ir 
baigsis 18 d. sekmadienį. Baza- 
ro pelnas yrą skiriamas baž> 
nyčios /vargonų pataisymui ir 
paffidhdmuL Parapijos klebo
nas kviečia visus buvusius ir 
esamus Aušros Vartų parapi
jiečius ir kitus fietuvius parisi-

Lietuvos irpiarišto^^^viaamkor.. baŽnyčl0S
certas New Ynrke, Įvyks spalių P“1***“0- 
mėn. 18 d. 7 yaL vakaro Irving 
School salėje. Solistė ir pianis
tas atvyksta.iš Kanados. New 
Yorke jiedu koncertuos pirmą 
ka>tą.

iNHMr&itttteSkyhtlM

GROUNU 
OBSERVCR 

CORPS

Bv. Vardo Dna^ją 
iškilmės Fenway Park, Bos

tone, sutraukė praeitą sekma
dienį, rvgsęjo 27 d., .daugybę 
vyrų iš visos aridvyskiąrijos. 
Pradžioje programos buvo ka
talikų jaunimo o^g&nizacijos 
CYO orkestrų koncertas, o pas
kui religinė programa, kuriai 
vadovavo pats arkivyskupas R. 
J. Cūshing. Tūkstančiai vyrų ta 
proga pasirašė pasižadėjimus 
siekti asmeninio šventumo.

Misijos parapijoj
eina labai gražiai Svečiai mi

sionieriai nors augę šiame 
krašte, bet kalba gražiai lietu
viškai. šią savaitę yra misijos 
moterims, o kitą savaitę — vy
rams. Nepraleiskime progos 
praturtinti, savo dvasinį gyve
nimą!

Rožančius kalbamas visą spa
lių mėn. parapijos bažnyčioje 7 
vai. 30 min.

Parapijos choras, 
vedamas įžymaus nurūko J. 

Kačinsko, po vasaros atostogų 
vėl pradėjo darbą.J&iais metais 
numatomi keli pasirodymai lie
tuvių ir kitataučių terpe. Tat 
choraus^nori ypač uoliai padir
bėti ir kviečia galinčius dainuo
ti sustiprinti jo jėgas. Ateinan- 

- tį pavasarį numatoma Brockto- 
ne surengti didelę dainų šven
tę, kurioje choras taip pat da
lyvaus.

Lietuvaitė pnofia žuto^l/

tokiu šūkiu Brooklyno pašto 
viršininkas skelbia laiškų rašy
mo savaitę tarp spalio 4 ir 10. 
Tokios savaitės tikslas yra la
ibiau žmones suartinti susiraši
nėjimo keliu.

gv. Onos parapijoje
Jersey City spalio 4 praside

da 40 vai. atlaidai. Visi para
pijiečiai kviečiami dalyvauti 
rytais ir vakarais.

jo 60 metų amžiaus sukak
čiai paminėti lapkričio 1 d. 
New Yorko “šviesos** meno 
sekcija ruošia literatūros-mu
zikos vakarą. Programoj daly
vaus eilė žymių poetų, matinin
kų ir muzikų.

Lietuvių studentų
New Yorko skyriaus susirin

kimas įvyks sekmadienį, spa
lio 4,12 vai. 15 min. Apreiški
mo par. patalpose. Visi studen
tai ir baigiantiej gimnazijas 
kviečiami atsilankyti ir įsirašyti 
nariais.

New Yorke Jan Galewicz ir 
lįlį- dar du tarnautojai — Michael 
||pWionczek ir Henryk Gali, Jcaip 

geibia JAV valstybės departa- 
mentes, atsisakė grįžti į komu- 

llįjtistinę Lenkiją, pasiliko Ame- 
fcj'" rikos žemyne. Generalinis kon- 
||p sulas prisiglaudė Pietų Ameri- 
fc.kbje, o kiti du — Meksikoje.
Bį. Narto knygutės
B*- XJet Bendruomenės New 
B > J^Jprko apygardos bus greitai 
fe^^eston. Jose solidarumo mo- 

/kestš bus atžymimas atski- 
Tais mokestiniais ženklais.

~ Vytautas Maželis
< fotografas, atsidėjęs rengiasi 
feto parodai kuri bus atidaryta 
garsioje Waipugbby foto reik
menų krautuvėje nuo spalio 26 
ji iki lapkričio 3 d. Vienoje š;os 
krautuvės sienoje patys ge
riausi fotografai kas savaitę 
iškabina savo darbus. Vyt. Ma
želis jau praeitais metais ten 
buvo surengęs savo foto parc-

KaraheMSTarapijos 
cįMjfsTvadovaujamas mTlhf 
flerskio, ir skautų oktetas. Me
nininkai pavaizduos garbingą 
Lietuvos senovę, nepriklauso
mybės laikų Lietuvą ir dabar 
bolševikų kankinamą. Progra
mai veikalą paruošė N. Maža 
laite. Koncertas įvyks šv. Jur
gio Draugijos salėje, jo pradžia 
6:30 v. vak.

Visas Nevvarko lietuviškas 
kolonijas nuoširdžiai prašome 
lapkričio 8 d. kitų parengimų 
nedaryti, kad visi galėtų pasi
gėrėti dar nematyta mūsų ren
giamo koncerto programa.

Rengėjai

v Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Nonrood. Mass.

Finansų Sekretorių 
Antanas Pell 
32 Wilder Street,

- Brockton 68, Mass.

Blanche Cunys 
409 W. Brcadway.
So. Boston 27, Mass.

Sevilijos komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas


