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vaikus. O nuo 1952 metų pra
džios arabai nužudę 107 žy
dus; paliaubų komisija svars
čiusi 159 atsitikusius, kada ara
bai pažeidę paliaubų sutartį,

dėtis esanti viršūnė, kuri paga
mins hiperprodukciją, po ku
rios ateinanti krizė.

mylias. Už akrą išėjo sumokėti 
po 4 cn.

Poetai iš 31 krašto susirinko 
Venecijoje spalių 16 j tarptau
tinį savo kongresą. Jame bus 
aptariama ir sunki poetų ma
terialinė padėtis.

LfiKTUVNEšY UŽMUŠTA 
TRISDEŠIMTS

Bostonas. — Spalių 16 lėk
tuvnešyje' “Leyte”, kuris sto
vėjo po remonto uoste, įvyko,
sprogimas. Nuo staiga išsiver- formas, kelią prieškomunisti- 
žusių dujų ir garų 30 vyrų žu
vo — tiesiog prie sienų priplo
ti ir užtroško. Apie 40 sužeis-

ARABŲ IZRAE
Aagfijaa, Amerikos, Prancūzijos protestai. Skundas prieš Izraelį Saugumo Taryboje.

&
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atšaukti savo nutarimą per
duoti Italijai zoną A. Pella 
taip pat kalbėjo senatui, kad 
Italija neatsisakys nuo savo 
teisių į visą Triesto sritį, kaip . Tokiai konferencijai pritaria 
tai jai yra pažadėta taikos su
tartyje. Italijos vyriausybė

tautų nuo anų pretenzijų atsi
sakyti.

SVMW 1M METŲ, kai Praaeūdja pardavė JAV Loustan% preziden-

Safia prezidente

Jrroialr. — Spalių 14 Izra
elio kariuomenės batalijonas 
Užpuolė tris arabų kaimus, ku
rie priklauso Jordanijai, šū
viais užmušė 56 arabus, tarp 
jų buvo moterų ir vaikų. Už- 
puotimo vieta yra pasienyje, 

mylių nuo Je-
ruztaės.

Jordanijos sostinėje kilo 
tūkstantiniai mitingai prieš Iz- 

bos j kitas arabų valstybes.
Londonas, kuris laiko save 

arabu globėju ir kuris dabar 
nori laimingai su egiptiečiais 
baigti derybas dėl Sueso kana
lo, pasilsite Izraeliui vieną iš

TE3SMAS PRAĖJUS 9 ME
TAMS PO NUSIKALTIMO
Novarra, Italijoje, pradeda

mas teismas trims italams ir 
dviem . amerikiečiam, kurie 
1944 nužudė amerikietį majorą 
W. Holohaną, kuris su dviem 
savo padėjėjais buvo parašiu
tais nusileidę.už talijų, kad iš
tirtų ir sustiprintų italų parti
zanų veiklą. Majoras HoUoha- 
nas, ištyręs, nepasitikėjo par
tizanais komunistais ir neno
rėjo duoti jiems pinigų. Tada 
abudu jo padėjėjai, Įeit Icardi, 
iš Pittsburgho, ir seržantas 
Dolce, iš Rochesterio, sykiu su 

________  __ trimis italų komunistais majo- 
bneBo'lr arabų pa-^- ? nužudi: *> lavoną įrret ė i

barakų gilumą ir pasiruošė do-

Izraelio atstovas pritarė*, kad

gu nori repatrijuoti, turi išeiti 
pro vienas duris hr jas nurodo,

’ Indijos atstovas belaisviui turi 
pareikšti, kad belaisvis dabar 

turės palikti vienas penkias mi-

ruožtu pagrasino masinta būta 
išsiveržti iš lagerio. Indai pa»svarstyti. Į JT iškviestas 

atvykti JT paliaubų komisijos

pasirodė su šautuvais, dujų 
bombomis ir lazdomis. Jie be
laisvių neįgąsdino. Po kelių 
valandų indai rengėsi pulti da

mas grtaKtausių priemonių 
kali Intakams. Amerika ir 
Pranokėja taip pat protestavo.

Trijų Ufrirnių reikalų minis-

kartninkai pabūgo naujo km

žjrmi dalis turėjo patyrimo Ko-
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i

Londone trys užsienių rei- 

ir Jugoslavijos, — kuri spręstą mas, kad taikos konferencijoje 
totam raĮ Triesto HfrtaL dalyvautų tik Korėjoje karia

vusios valstybės. Amerika nuo 
savo nusistatymo atsisakė: 
Kada toji konferencija bus, 
nesutarta, nors pagal paliaubų 
sutartį ji turėjo būti per 90

ir Pella, bet tik tuo atveju, 
kad ji būtų jau zoną A perda
vus Italijai; Italija' norinti bū
ti lygioje padėtyje tokioje kon
ferencijoje su Jugoslavija, kuri 
turi zoną B.

tikimus dėl Izraelio kaltės.
Prez. Eisenhoweris pasiuntė bų laukį Tokiu žygiu —sako 

savo asmeninį įgaliotinį E. 
Johnston ištirti ne tik šio in
cidento, bet visos padėties. Y- 
pačiai ją daro opią arabų pa
bėgėlių skurdas ir dar naujas 
tarp Izraelio ir arabų kilęs 
konfliktas dėl vandens.

Izraelis sugalvojo tarp Hu- 
leh ir Galilėjos ežerų

Kinija ją, garantijos Sovietams

Londone sutarė šiais klausi-

McCarthy vynioja 
šnipų lizdą

mouth, N. J. kariuomenės la
boratorijos, kur gaminami 
daugiausia radaro įtaisymai, 
įtarimas dėl šnipų vis labiau 
pasitvirtina. McCarthy pareiš
kė, kad vienas liudininkas, ku
rio pavardės jis saugumo su
metimais neskelbia, prisipaži
no, turėjęs artimus ryšius su 

kurie ir suorganizavo ten šni
pinėjimą .

McCarthy pasakojo, kad va
karų Vokietijoje atsirado vo
kiečių mokslininkas, pabėgęs iš 
rytų. Ten jis buvo sovietų tar
nyboje ir matė radaro įtaisy- 

bar siunčiami žmonės iš to vo
kiečio patirti daugiau davinių.

NUKREIPTI JORDANO 
UPES VAGĄ,

kad daugiau vandens būtų 
Izraelio laukams. Sirijos vy
riausybė kaltina, kad Izraelis 
tuo pačiu nutraukia vandenį 
nuo Sirijai priklausančių ara-

Sirijos atstovas prie JT—Izra
elis laužo paliaubų sutartį. Pa
liaubų komisijos pirmininkas 
danų gen. V. Bennike pareika
lavo, kad Izraelis savo planus 
sustabdytų vykdęs. Izraelis 
atsakė sutinkąs ginčą perkelti 
į Saugumo Tarybą ir iki jos 
sprendimo darbus sustabdyti.

Izraelio valstybės buvo į- 
steigta JT nutarimu. Ji veikia 
nuo 1948 m. gegužės 15.

saugumo* vanta notos davė su

mos garantijos Sovietų Sąjun- 

nepuolimo peiktai tarp Sovietų 
Sąjungos ir vakarų valstybių. 
Tai buvo Churchillio siūlymas, 

perduoti Itagjri. Konfereneijo- 
Ir anglai sutinka 

n* nesiųsti | zmų A karinome-

Churchillis pakartotinai siū
lė vyriausybėą galvų konferen
ciją — Churctallio, Eisenho- 
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A. Parmentier, agronomo ir 
kariuomenės vaistininko, kuris 
pirmasis išmokė prancūzus 
vartoti ir auginti bulves, prieš 
tą naują augalą visai dorajai 
ano meto visuomenei protes
tuojant •

Louisiaaos valstybė atšventė 
150 metų, kaip ji yra prijungta 
į JAV. Amerika nupirko ją 

Viso 

Ir anglai sutinka prisidėti

Londonas. — Pasikalbėjime niau Prancūzija vis reikalavo, 
su Prancūzijos užsienių reikalų kad ir Anglija dalyvautų euro- 
ministeriu Bidault* Churchillis 
prikalbinėjo, kad Prancūzija 
neatidėliotų europinės saugu
mo bendruomenės ir europinės 
armijos sutartis pasirašytų. I-

pinėje bendruomenėje bei ar
mijoje, tai dabar Churchillis 
pareiškė, kad parlamentas ap
svarstys šiuos punktus: daly
vauti Anglijai Europos parla- 

tikinėjo, kad Prancūzijos ir ' mente, dalyvauti Europos mi- 
Anglijos interesas reikalaująs nisterių taryboje, dalyvauti 
priimti Vokietijos kariuomenę eurdp. armijos vadovybėje ir 
į europinę armiją. Kadangi se- duoti vieną savo diviziją.

werio ir Malenkovo. Dulles tai 
sutiko šaltai; manė, kad

filis. Bidault konferencijai pri
tarė, tačiau abejojo, ar ji prak
tiškai galima, jeigu net užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencija taip sunkiai įmanoma.

Churchillis teiravosi Dulles, 
kaip jis žiūrėtų, jeigu Churchil- 
lis vienaą vyktų pas Malenko- 
vą. Dulles atsisakė savo nuo
monę tuo tarpu pareikšti. .

rencijos vaisiais labai paten
kintas, Bidault buvo labai san
tūrus.

Valstybės departamente ma
noma, kad Sovietai ir dabar 
keturių konferencijos nepri
ims.

FAY SKANDALAS POLITI- 
NfiJE KOVOJE

New Yorkas. —Demokratų 
kandidatas į miesto majorus R. 
F. Wagner radijo kalboje nu
rodinėjo, kad 15 metų nuteistą 
ūž kyšininkavimą Fay išvaduo
ti iš kalėjimo labiausiai rūpi
nęsis vienas iš artimų Dewey 
politinių žmonių.. Sakosi - pa-, 
skelbsiąs sensaciją. Dewey at
metė bet kokius kaltinimus.

ekono
mistas E. Vaiga vėl išvedzio- 
ja, kad Amerikos ūkis eina į

deniu pr»-tem Bridges ir valstybes sekretorium Dalies.

TAI

šeštadienį komunistai atsisa-

Pekino, radijas paskelbė, kad 
jų kantrybė išsemta, ir ap- 
klausinėtojai negali savo užda
vinių atlikti. Amerikiečių a- 
gentai, įvilkti į belaisvių uni- 

nes obstrukcijas, ir dėlto pa
sinaudoti grįžimo teise tega
lėję tik antras procentas iš 
visų apklaustųjų. Pekino radi- 

ė suprasti, kad agitaci-

Belaisvį įtikinėjo 
pustrečios* valandos

misija pradėjo negrįžtančius 
belaisvius apdkbinėti, kad 
grįžtų. Indijos kareivius, kurie 
atėjo belaisvių 500 grupę nu
gabenti į “apdirbinėjimo” ba
raką, kiniečiai sutiko akmeni
mis. Tris valandas truko, iki 
indų karininkams grasinimais 
ir įkalbinėjimais pasisekė pri
spirti kiniečius vykti į agitaci
jos punktą.

Agitacijos barake kiekvieną 
belaisvį skyrium sodino ant 
kėdės priešais stalą, už kurio 
susėdus neutralioji komisija— 
indas, čekoslovakas, lenkas, 
švedas ir šveicaras,— komuni
stų ir sąjungininkų po atstovą 
ir po vieną iš abiejų pusių pra
nešėją. Komunistų agitatorius 
pakyla ir įtikinėja: “Sveikina
me tamstą, galintį grįžti į ko
munistinės Kinijos armiją; 
tamstą laukta tėvai...” Perdir- 
binėjamieji įvairiai reagavo. 
Vienas, primintas apie tėvus, 
šūktelėjo, kad jo tėvus jau se
niai komunistai nužudė. Kiti 
nusisuko ir visai neatsakinėjo.

sipratimų. Spalių 17 vienam 
belaisviui agitacija truko pus
trečios valandos. Amęrikbs 
stebėtojas septynis kartus j- 
spėjo baigti, bet neutralioji / 
komisija priešinosi. Paskui pa
čios komisijos raporte sakoma, 
kad komunistainorejo. belaisvį 

duris. Tik atvykęs indų gen. 
Thimayya padėtį.’ išgelbėjo, , 
nutraukdamas agitaciją ir be- / 
laisvį paimdamas į savo auto-/

Sąjungininkai 
testą dėl neutraliosios ko 
jos netinkamo aiškinimo belai
sviams, dėl komunistų per di
delio prigužėjimo į neutraliąją * 
zoną.

Korė j iečiai atsisa- - 
ke agitacijos

Korėja. — Su kiniečiais ko
munistams geriau sekėsi. Ki
niečiai sutiko eiti į agitacijos 
punktus ir duoti apklausinėja
mi ir mokomi. Iš 1000 kiniečių 
19 sutiko grįžti. Sunkiau su 
korėjiečiais. Jie atsisakė vykti 
į agitaciją. Tada neutraliųjų 
komisija grasino prievarta juos 
varysianti. Jiems buvo duota* 
ultimatumas per pusę valandos 
iš barakų išeiti. Belaisviai lie



DAR-BI

kuriomis apitiintas visas aero-

Jareckis mato, taip žemė artė
ja prie > pašėlusia greitumu. 
driSSo matnnklė rodo 1160,

kareivinės j jo kambarį įkurdi-

(komo ra jonas. <
Pusiau septintą lettesaantas 

Jareeki pasiruošęs startuoti.
Jis visai ramus. Jo mintys su- lėktuvo iHtrankonris. Mėgini

mų metu šaunamieji kontaktai

1180; aukščio matuoklė

dėl Stalino ligos nebus už
drausta visai skraidyti; ar oras 
nesukliudys startuoti; kaip 
amerikiečiai sutiks, jeigu Mi
gas Bomhohno saloje nusileis. 
Bet kur Bornholme yra tas 
Natą aerodromas? Dar išvaka-

sujungia patrankas su bateri-

zonu, paima radio ausinius,

žemėlapius'. Nieko iš jų nepa-

kelia ranką. Vadinas, pasiruoš
ta startuoti. Mechanikai turi 
pasitraukti iš pavojingosios 
srities, nes penkių tūkstančių 
arklių jėgų motoras per penke-

gų, kaip plunksnelę.

ti?” paklausia per radiją. Spa
lis — yra slaptažodis. “Septyni

lite startuoti”, atsako. Leite
nantas įjungia gazą.

; šešių -tūkstančių metrų aukš
tyje. Du lėktuvai sumažinę 
greitį kiek atsiliko. Tik du 
skrenda drauge. Jau tik ketu
rios minutės iki iektitanos ri-

Ifcriduocti — pagalvoja Jarec-

Nuo draugų jis dingęs. Lieka 
dar aliarmo grupių pavojus.

lika minučių laiko pirmenybę, 
kad galėtų Bornhokne nusilei
sti. Apsukęs porą ratų, Migas 
tūpė ir nutūpė gana laimingai.

gusiems aerodromo pareigū
nams jis šūktelėjo: “Komunist 
kaput... AzyL” Jį kalbina dani
škai, angliškai, vokiškai, bet 
jis nesupranta. Tik ys mato, 
kad jie juokiasi, ploja jam per 
penus, ir Jareckis laisvai atsi
kvepia...

(Galas),

KAS TOS HETI VOJE SURASTOS RUDOSIOS ANGLYS
ir pragraužė gilumoj“ paslėptą 
durpyną. Po stačiu jos krantu, 
kai vasaros metu nuslūgsta 
vanduo, galima tarp karklų 
lengvai pamatyti ir tas seną
sias durpes. Jose yra išlikusios 
sveikos kai kurių augalų žiedų 
dulkelės, nors patys augalai su- 
durpėję, pasikeitę > tamsią ma
sę. Per tūkstančius metų tos 
augalų žiedų dulkelės nepasi
keitė. Jas mikroskopiškai išty
rus galima A tsekti, kokie auga
lai tame durpyne augo. Iš čia 
galima spręsti, kokis klimatas 
tada buvo... Vytauto D. uni
versiteto, 1934 m. buvau papra-

Aidų 8 nr. A. Benderius atsi
liepia dėl sovietinės spaudos 
pranešimo, kad Lietuvoje rusų 
geologo Krivcevo vadovaujama 
ekspedicija suradusi rudosios 
anglies sluoksnius. Jie surasti 
Klaipėdos - Kretingos ruože; 
klodas esąs apie 20 kl ilgumo, 
2-4 kl platumo, o, 60-1,40 mt 
storio. Ties Gvildžių kaimu šis 
sluoksnis, išeinąs į paviršių. E- 
sąs pakankamas, kad galima 
būtų eksploatuoti.

Geografas A. Bendorius pas
tebi, kad Krivcovas be reikalo 
čia varginose “Jau 1875 m. vo-

SPAUDA

kiečių geologas Jentsch, žval

aptiko Tauralaukio dvare (5 
km. plentu iš Klaipėdos į Pa
langą) ir Akmenos upės pak
rantėj ties Gvildžių kaimo ū- 
kininko Borcherto (mūsų lai
kais Įžymaus lietuvių veikėjo) 
sodyba sluoksnį tamsiai rudos, 
organinės sausos masės. Iš 
pradžių manyta, kad tai rudo-

KOLCHOZO PIRMININKO PAVADUOTOJAS

Krivcovas skelbia), bet ištyrus 
pasirodė, kad tai esama, senų 
susigulė jusiu dūrinu. Moksliniu 
atžvilgiu šios durpės mums yra 
nepaprastai įdomios vštai dėl ko.

viso klodo profilį. Tai buvo .pa-

pateko j Leningradą

Šiaulių rajono “Tarybinės 
žemės” kolūkio naujasis pir
mininko pavaduotojas Komka

jone ir MTS politiniame skyriu- kutinį buvusį ledyną. Atslinkus

davo: mingu būdu išliko nesunaikin-

buvo kankinamos po mikro
skopais, kai drg. Krivcovas ta
da apie jas nei nesapnavo. A- 
pie tas mokslui įdomias dur

tyti po laukus.

be jodami Įtekėjo kolūkiečiai.
O viena moterėlė pridūrė:

kytis į paukštiktau Matydavo j te, draugai Komkos_.
iš ten grįžtant jap sutemus. Jis' O Komka to tartum tik ir; 
būdavo toks pavargęs, kad net /laukė. Nuo tos dienos jo kito- 
ir lygioje vietoje^ dargi be jo- kio kolūkiečai ir nematė, kaip 
kio vėjelio, svyruodavo. Ir 
nors tą dieną motociklu neva- 
žinėdavo, bet rytojaus dieną 
akys vis tiek būdavo siauros ir

tik “vėjo išpūstomis akimis.” 
Vyko visuotinis kolūkio susi-

žvyro ir smėlio) 12 metrų sto
rumo klodu. Po šituo šiltu pa
talėliu tas durpynas ir miegojo 
tūkstančius metų niekam neži
nomas. Ir būtų sau ramiausiai

, . , .... . . aštriadante Akmena, kuri iš-
kojos, Komka gražbyliavo apie taęme.
tai kad .visuomenini kolūkio

bai retai, anksčiau sužinojo 
mūsų pupuliukai “Eglutės” 
skaitytojai, nekaip šaunieji Ru
sijos mokslų akademijos žila
galviai, nes jas aprašiau 1952 
m. vasario mėn. “Eglutės” nu
meryje, o mano “Lietuvos ge
ografijos” 131 pusi, yra ir tos 

garsios vietos fotografija.”

rĮ Lietuvoje sustoti. Kelionė pa
vyko nekaip. Vagone sušilusios

<tan rusiškus žodžius ir pama
tėm prieš save rusų geležinke
lietį, sprukom iš vagono ir bė
gom, kol galėjom. Pasirodė, 
kad mes esame Leningrade.

Leningrade nenorėjom. Pėsčios 
patraukėm į Estiją. Nei nak
vynės nei* maisto iš rusų nie-

Estiją, svėrėm, tur būt, 
geras ūkininko gaidys. v

kaip

Kštijoje persiskyrūme, kad 
lengviau būtų maisto susirasti. 
AS perkeliavau Estiją, Latviją

Kattną, Mauručius, Šilavotą,
Butrimonis, Alytų, Merkinę,

Vttktankus, Metupj, Šępedorj,

Eišiškėse pas vieną gimnazi
jos mokytoją išbuvau kiek il
giau. Ją vėliau iš tarnybos at
leido, nes ji dažnai lankydavusi 
bažnyčią. Atleista iš tarnybos 

niekur negalėjo gauti darbo, ir 
abidvi elgetavome kartu.

Kur buvau,, bažnyčios dar 
veikė — Alovės, Valkininkų, 
Eišiškių, Butrimpnių, Varėnos. 
1949 m. buvo ištremtas Ne
dzingės klebonas, o 1950 ir 
Butrimonių. Eišiškių 84 metų 
senukas klebonas ir trys kuni
gai buvo išvaryti iš klebonijos 
ir apsigyveno pas žmones. Kle
bonijoj apsigyveno rusto, pasi
savindami visą turtą. EŠšfikė- 

lis vienuolių ištremta, o liku
sios elgetauja. Vienuoliški dra
bužiai uždrausti.

Vilniaus krašte partizanų y- 
ra daug. Kartą po didelių kau-

ėti
meta.

Kolūkiečiai saliai buvo susi
rūpinę paukštininkystės fer
ma. Gi ne juokas — beveik ke
turi šimtai vištų, o per dieną 
vos dvylika - trylika kiaušinių

.:—O ką aš joms padarysiu? 
Pati už rištas nepadėsiu, — į 
visus priekaištus atkirsdavo 
paukštininkė Ringienė.

Tada kolūkiečiai ėjo pas 
kolūkio pirmininko pavaduoto
ją ir išdėstė visą reikalą. Kom
ka išklausė ir ryžtmgai tarė:

Ir-sutvarkė. Taip Artvarkė, 

pradėti steigti tik 1951, nes 6a 
ūkminkai labai smulkūs ir ne
turtingi. Kolchozus įsteigus, 

Komka... Skaitytojas paklaus, 
kaip gi taip išeina— žmogus, o 
ryja paukščių lašalą. Mes čia 
turime paaiškinti, kad rištoms 
skirti miežiai pirmiau virsdavo 
alumi o po to jį surydavo 
Komka. ši^ni būdavo teta daž
nas reiškinys kad kolūkiečiai, 
matydami K( mką išeinant iš 
paukščių fanuos, sakydavo

— Na, it7 L Komka vėl pri 
silesė....

šitaip prisilesęs Kom-z. 
stverdavosi tvarkyti kolūkio

Sykį grupė kolūkiečių grįžo 
iš laukų į namus. Lauke jokio 
vėjelio. Tylu. Rimu. Prieina 
Je kolūkio sodą i) sustoja^iyg 
kojas prišalę. Vaismedžių šakos 
blaškosi, traška, tartum audro
je. Kolūkiečiai norėjo sudrausti 

tant ne tik vaisių, bet ir šakų 
neliks. (Pribėgo ir žiūri, kad 
čia darbuojasi pats Komka.

akį KSR^f^raBlelėjo' atsi
kvėpti, staiga atsistojo arkli
ninkas Babrauskas ir tarė:

— O kas atsakys už keturis 
hektarus avižų?

— Kaip, už kokius, — suū
žė susirinkimas.

— Na gi avys ganomos avi
žose. Komka piemeniui taip ir 
pasakė: “Mūsų avys, mūsų a- 
vižos — ganyki”

Bet Kanka nesumišo. Ne 
toks jis žmogus, kad jį vienu 
kitu žodžiu išgąsdintum. Atsi
kosėjęs, pliaukštelėjo plaštaka 
per stalą ir visai ramiu balsu 
kreipėsi į sekretoriaujantį:

— Rašyk. Rašyk, mielasis... 
Už dorų žmonių užgaulioji
mą Babrauską perduoti teis
man... Rajone mane supras.

O avimis Komkh rūpinosi ir 
toliau. Aviena — gera mėsa. O 
be to, jeigu suveši kam nors 
aviną, tai bent kąsnelis bus. 
Nė' višta ir ne žąselė kokia, 
sakysim.„ Kolūkio avys taip 
pat buvo patenkintos. Jos ri

Komka pamažu pakėlė j juos
niau sargybes ir išsivedė vo
kieti gydytoją. 1949 m. prie

keris. Dėl intrigų tos sodybos 
šeimininkė išdavusį Atvyko 
daug rusų kariuomenės su au-

Vlsas kautynes maSau pati.

du buvo paimti gyvi, žuvttou* 
ir gyvuosius rusai Išsiveži.

kiti.

ypatingri ris dėlto Komką 
traukė paukščių fikfe Ir štai

mininkas Krivickas brito išvy-

ŠTAI
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Prie ratelio ir fabrike prie ratoJ

.. Dažnai pasididžiuojame 
lietuve motina prie ratelio, 

nų laikų paveikslas. Dar. iš 
caristinių laikų, kai lietu
viams spauda buvo drau
džiama. Lietuvė motina 

mokė savo vai
kus lietuviško rašto iš 
“Aukso altoriaus”. Ta kny
ga buvo jai elementorium, 
o jos “mokykla”, buvusi ap
dainuojamoje 'samanotoje čiais ar pavakariais verpė 
bakūžėje, vadinama vargo 
mokykla. Skulptorius P. 
Rimša yra ją ir į gipsą įam-

randame lietuvių namuose 
iš medžio išdrožtą ir salone 
pastatytą. Jis primena se
nus laikus: motiną prie 
verpstės ir sūnų prie kny-

Motina prie ratelio

gos. Tikra vargo mokyklą
Tokiu vardu ją vadiname 

tikriausiai dėl dviejų daly
kų: vargas buvo mokytis 
slapta ir dar mažai bemo
kytai motinai; vargas buvo 
ir tuo rūpesčiu užsiimti, 
kai namie ir laukuose akių 
negalėjai pratrinti dėl kitų 
rūpesčių. Vargo to būta 
daug. Kartais xir rankos jo 
nepakėlė. Vis dėlto pary-

■oto V. Augustino

MOTERŲ DARBAS—JAV PROBLEMA
Vienas JAV miestas neto

li New Yorko su 150.000 
gyventojų mums pavaiz
duoja, kaip moterys yra įsi
traukusios į darbą už na
mų. Tai Bridgeport, Conn., 
miestas patogus ir smagus, 
su geru poilsiu pamaryje, 
kaip kartą Darbininke buvo 
rašyta. Tame mieste iš 3 
dirbančiųjų vyrų yra viena 
moteris. Ji uždirba viduti
niškai nuo $1 iki $1.50 į va
landą. Vyrų uždarbis vidur
kis $131. Kai abu dirba, 
gale savaitės parsineša apie 
$140. Kam tiek pinigo jiem 
reikalinga?

Pijygo, žinopa, niekas 
neatsišako: - ju'o daugiau, 
juo geriau. O moterys Brid- 
geporte nori geriau ir pra
bangiau gyventi. Vienos 
dirba, kad jas reikalas 
spaudžia; kitos — kad iš 
vieno vyro algos negalima 
turėti ir automobilį, ir radi
ją, 'ir televiziją, ir namus, ir 
dar vaikus leisti į mokslą; 
trečios — prie to viso nori 
dar pridėti atostogas į šil
tus kraštus, gražiai ir bran
giai pasidabinti, turėti visa, 
ką amerikiečiai.vadina "lu— 
xuries”, o mes prabanga; 
pagaliau nemažai iš nuobo
dumo — nėra kas namie 
veikti. Apskritai, kaip pa
reiškė vienas pareigūnas, 
keliolika metų dirbęs vals
tybės tarnautoju departa
mente, “reta Kuri moteris 

liūliavo, pirmus žodžius tar
ti mokė, ant silpnų dar ko
jų statė. Kas jai gali būti 
mieliau, kaip vaiko atsilie
pimas tuo pačiu žodžiu—jos 
širdies kalba? Per vargą ji 
to siekė, per kančias laimė
jo, dėl to šiandien didžiuo
jamės ta lietuve motina 
prie ratelio. Ji lietuvių tau
tos gyvastį išlaikė.
Lietuvių tautos gyvastimi 

ir dabar esame didžiai su
sirūpinę: čia, ant viešo tau- 

ir mokė prie sijono prisėdu
sius vaikus. Šviesos jiems 
norėjo duoti, motinos mei- tų kelio išmesti, ir ten, vie- 
lės įlieti ir pirmąsias rai
des. Motinos męilė viską ir 
ištvėrė. Ji negalėjo leisti, 
kad vaikas lietuviško rašto 
nepažintų, savo gimtąją 
kalba, nepaskaitytų — moti-

lų tvoromis aptverti. Sielo
jamės, kiek beišliks gyvų, 
kurie dar bus nepamiršę 
motinos kalbos. Vieniems 
gali užčiaupti lūpas amži
nas Sibiro sniegas, kitiems 
—karštis svetimos įtakos, 
kuri mūsų jaunuosius čia 
svilina. Ar motina atlaikys 
tą kaitinimą, kuris dildo jos 
žodžius vaikuose?
- Vargo jos turi daug—tai 
visi matome. Bet matome ir 
kitą paveikslo pusę: tremti
nė motina jau nenoriai sė
da su vaiku pašnekučiuoti, 
lietuviškai paskaityti ar 
dainelei paniūniuoti. Vis to 
laiko nėra. Rankos darbų 
nepakelia, nes reikia pakel
ti šeimos pajamas prie fab
riko rato.

Kai kada paimkime į 
rankas tą lietuvės motinos 
paveikslą prie verpstės ir 
pakelkime akis. Gal tada 
laiko atsiras kiek daugiau 
ne vien pasididžiuoti ta mo
čiute sengalvėle, bet ir pa
sekti jos pavyzdžiu — sau
goti lietuvių tautos gyvastį 
ir motinos kalbą. Ln. S.

Kova dėl sijony
Paryžiaus madų salonai 

nubraižė šiam sezonui trunv 
pus sijonus bei sukneles. 
Madų kūrėjai šiuo kartu pa- 

praeitį. Vieni ^iš 

tikos ir dar kitų stilių pa
ėmė linijas ir jas pervedė į 
drabužį. Parinko ir įvairias 
spalvas — taip pat iš pra
eities. Viena primena fla
mandų tapybą, kita Pary
žiaus impresionistų kol’ori-

norėtų labiau palinkti na
mie negu dirbti įstaigoje, 
krautuvėje ar fabrike.” Ir 
kurios ketina tekėti, neketi
na savo darbo pamesti: bus 
vaikai, bus ir daugiau rū
pesčių. Bet čia kyla ir didy
sis Amerikos susirūpinimas. 
Koks jis?

Nurodoma, kad ūkiuose 
moterys seniau dirbo greta 
vyrų, dirba ir dabar. Tai 
nėra jokia naujiena. Tiktai 
ūkiuose jiems ir vaikai yra 
čia pat po akių, kol mokyk
los nelanko. Kai grįžta iš 
mokyklos, irgi atkuria pas 
tėvus lauko darbų pasižiū
rėti. Tuo tarpu miestuose 
vaikai žiūri gatvės gyveni
mo. Motina ir tėvas iš dar
bo grįžta vėlai, o vaikai iš 
mokyklos parbėga anks
čiau. Tie, kurie dar nesimo
ko, binzinėja apie namus 
arba suki ojasi gatvė
je. Vieni ir kiti užbėga į 
“drug Stores”, kaišioja nosis 
į. netinkamus jiems žurna
lus, kuičiasi po kriminalines 
“funy books”. Čia ir prob
lema, kurią iškėlė paskuti- _ 
nieji du karai, nes tik jų * 
metu moterys visu būriu iš
ėjo į fabrikus. Dabar iš ten 
jų lengvai neišimsi: joms 
reikia pinigo; reikia jo ir 
tom, kuriom mažiausia jo 
reikėtų.

Ta problema paliečia ir. , 
lietuvius. Labai dažnai abu. mažamečio vai 
tėvai dirba ir mažai itto " ■ '

Tačiau nei dėl linijų nei 
dėl spalvų nekilo jokio 
triukšmo. Visi įsikabino į 
trumpinimą. Ir čia prasidė
jo tikras karas už tam tikrą 
madą. Šį rudenį Londono 
laikraščiai pirmose skiltyse 
kaip tik rašė ne apie politi
ką, bet apie madas, konkre
čiai apie trumpėjančius si
jonėlius, sukneles. Neatsili
ko ir Roma. Jų madų salor 

metė Šį sutrumpėjimą. Ro
ma pasiliks prie senojo sti
liaus.

Suūžė pirmiausia ir di
dieji manifaktūros biznie
riai, kaip čia dabar sutrum
pins. Jie jau buvo prigami
nę medžiagų naujam sezo- 
.nui, o sutrumpinus drabužį, 
dalis liks neparduota. Į karą 
buvo įtraukta žurnalistai, 
politikai — visų teirautasi 
nuomonės, kaip <ia daryti. 
Tačiau mados siaubia visus. 
Ar protestuos ar ne, vištide 
ims ir apkarpys.

vaikus bemato. Kaikas jau 
ir užsidirbęs ir susitaupęs 
turi, iš senesnių ir naujai 
atvykusių lietuvių, bet rei-

VENECUELOS JAUNA VEIKĖJA
Irena Zalnieriūnaitė, 

Aleksandro ir Teofilės Žal- 
nieriūnų duktė, augusi Kė
dainiuose, Kaune ir Kybar
tuose, kur ir pirmuosius 
mokslus ėjo, karo audros 
buvo išblokšta Vokietijon. 
Čia ji visai jau suaugo, Me- 
mingene gimnaziją baigė ir 
su tėvais bei broliu ir sese
rim atsidūrė tropikiniame 
krašte — Venecueloje. Gy
vena dabar Valencijos mies
te.

Prisimename ją čia tam, 
kad pridurtume dar vieną 
vaizdą prie kun. A. Saba
liausko pasakojimų iš Vene
cuelos gyvenimo. Jie spaus
dinami gretimam puslapyje 
ir juose pasiskųsta, kad lie
tuviai- visuomeniniam dar
bui vis mažiau berodo noro 
ir pasiaukojimo. Irenos 2al- 
nieriūnaitės pavyzdys paro
do, jog to apsiblausimo gal 
būti ir mažiau, jei kiti taip 
dirbtų. Štai ką “Tėvų Ke
lias” birželio mėn. apie ją

“Irena Žalnieriūnaitė iš 
moterų yra dar labai jauna 
atstovė, bet jau “sena” vi
suomenininke. Šį darbą ji 
pradėjo nuo skaučių gretų 
tremtyje — Vokietijoje. Da- 
bąy jyenecueloįe darbą t«t

Pramokusi ispanų kalbos, 
gavo darbą “Instituto Tec- 
nico de Inmigracion y Co- 
lonizacion” kaip sekretorė 
ir vertėja. Po dviejų metų 
darbo šioje įstaigoje perėjo 
į naujai įsteigtą Valencijos 
banką “Banco de Čarabobo” 
ir čia ji yra to banko direk
toriaus sekretorė... Ji visur 

Japonė princesė teka už kirpėjo sūnaus

pirmas atvejis Japonijos is
torijoje, kada karališkos šei-

Įdomiausia knyga spalio menesiui yrą 
apie Marijos apsireiškimus Fatimoje 

1917 m.
MARIJA KALBA PASAULIUI

Ūl KNYGA IŠVERSTA NET J 7 KALBAS, 
264 18 paveikslų, kaina 2 dol.

Užsakymus siųsti:
DABBnONKAS arba FAUNOS KNYU

tautM -r nereikta ir

• Londone Paramount 
filmas “Roman Holiday” tu
rėjo didelį pasisekimą—vi-

visai savo noru — buvo pa
imtas į kariuomenę ir atsi
dūrė Japonijoje. Ten prie 
vienos oro bazės jis mokė 
japonus <anglų kalbos. Ta-

Su Bostono kirpėjo sūnu
mi, Petru De Stefano, išėjo 
kaip toje pasakoje: išvyko 
po pasaulį pavandravoti ir 
susirado.| žmonas princesę.

ir visada yra labai kukli ir 
jau nepaprastai paslaugi 
darbe. Kai steigėsi mūsų 
lietuviškoji Bendruomenė, 
tai Valencijos apylinkėje 
sekretorė.

Organizuojant Venecue- 
loje skautus ir čia ji buvo 
viena iš pirmųjų. Kai gimė 
mintis suorganizuoti Va
lencijos Apylinkėje tautinį 
ansamblį, tai Irutė su savo 
sesute Aurelija buvo pir
mos organizatorės, vedėjos 
ir, pagaliau, tautinių šokių 
dalyvės.” Ji taip pat daly
vauja chore ir šiais metais 
yra Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės C. Vaidybos 
pirmoje valdyboje ji buvo sek
retore.

neles Žalnieriūnaitės, kaip 

darbe, tai pirmoje 'eilėje jf 
mini tautinį ansamblį. Tai 
rodo, kad mieliausias jos 
darbas yra šioje srityje. 
Betgi ir apie ansamblį kal
bėdama ji pradeda ir bai
gia įvertindama to ansamb
lio dalyvius — šokėjus ir 
akordeonistus.”

Apie save, kaip organi
zatorę ir ansamblio vedėją 
ir režisorę, jj visai nekalba.

simpatingame kuklume. O 
tai yra labai graži kiekvieno 
v e iklaus visuomenininko 
ypatybė.”

Graži ji ir dėl to, pridėki
me, kad nei didžios kaitros, 
kurios Venecueloje žmones 
ilsina, Irenos Žalnieriūnai- 
tės visuomeniniam lietuviš
kam darbui nenuilsina. —d.

mokytis, kad širdys įsideg-' 
tų. Taip įsiliepsnojo širdis 
markizės Michico Tsukasa, 
iš japonų imperatoriaus Hi- 
rohito šeimos, ir to kirpėjo 
sūnaus. Kiek jie kalbėjo po 
žydinčių vyšnių žiedais ar 
susėdę ant kilimų, kaip anas 
jūrų- kapitonas su “Butter- 
fly”, laikraščiai nieko nera-

•*>.'. . ’ Petronėlė Orfatfttė
X
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šešupėlė mielo, tėviške manoji,—
Kaip svajotą sapną vis tave girdžiu ...
Tyros tjjjndenėlis glosto basą koją, 
Ir pasklinda kvapas vyšnią žydinčių ... ' •

*
: Nuokalnioj pašlaitėj ramunėlis rymo — 

Tai mano seselė vieniša, viena... •
Kaip balta gegelė — vieniša tėvynė, 
O ten lyja lietūs, dergia dargana . .

, »

Ir suspaudžia sielą sopulio svajonė 
Sešupėlė miela — taip toli, toli...
Tie geltoni 'gluosniai ilgo kelio klony 
Ir žiemkenčio javo želmenys žali ...

Aš kiekvieną dieną, vakarą žvaigždėtą 
Su tavim kalbuosi ir tavęs šaukiuos.... 
Kaip alyvos 'žiedas, kaip daržely mėtos, 
Kvepia tavo vardas svetimuos laukuos...

Širdingiausią maldą kruvinai kartoju:
— Į tave sugrįžti — gal jau ryt, poryt? 
Ak; kęleivio dulkes plausime šventojoj 
Ir bučiuosim žemę kryžkelės kely ..

Darbai ir gyvenimas
• Dr. med. dent. Elena

Vaitkevičiūte Šveicarijoje 

kyklų dantų gydytoja Zue- 
riche —«Oerlikone. Dabar 
paskirta | Neuchatelio mies
tą mokyklų dantų gydytoja. 
Dr. E. Vaitkevičiūtė yra 
Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenės valdybos vicepir
mininkė.

• Soe. Moterų Dr-ja Mel
burne plačiai vysto savo 
veiklą. Dabar draugija per
rinko valdybą: pirm. Si- 
^nAnkevičienė, p® r e n g i- 
mų komisija: Kuncaitienė,, 
Šemetienė, Pumputienė; li
gonių lankymo komisija; 
Semienė, Bulakienė, Juš
kienė; revT komisija: Gylie
nė, Makulienė, Statkuvienė.

terų Draugija savo dvasiniu 
vadu pasikvietė Tėvą Ber
nardiną Grauslį, O. F. M. 
Pri^įkėlimo parapijos To- 

iau bu-

Ft M. dabartinis pranciško7 
nų vienuolyno viršininkas 
Brooklyne.

• Sao Paulo L. K. Mot.
Draugija Brazilijoje atšven
tė 15 metų sukaktį. Draugi-

• H. Kemežytė Toronte
atidarė kosmetikos krautu
vę. ♦

• I. Pavilanienėj baigusi 
magistro laipsniu filologijos 
skyrių Montrealio universi
tete, ten pat pakviesta dės
tyti rusų kalbą.

• Kanadoje veikia mote- 
terų Draugija savo dvasi- 
rų šalpos draugija “Daina”. 
Ji įsikūrusi prieš 11 metų. 
Antrojo p. karo metu globo
jo liet, beleisyius, vėliau 

mos narys susituokia ne su 
savo rasės girdimi. Ar jų __ si jžiūrėjo princesės Marga- 
širdys paskui neatvės ir ar 
nereikės princesei Michico 
dainuoti “Butterfly” arijos 
dėl nusivylimo, dabar dar 
per anksti tai žinoti. Jiedu 
susituokia lapkričio 8 d.

tremtinius, padėdama jiems 
išemigruoti. Dabar savo 
šalpą suteikia vienai sene
lių prieglaudai Vokietijoje.

• Sydnėjuje, Australijo
je, įvykusioje lietuvių dai
lės parodoje dalyvavo ir 
trys moterys: G. Firinaus- 

tore, ir Janavičienė—Veš- 
čiūnaitė, tapytoja, Marčiu
lionienė—Lukštaitė, kera
mikė.

• Sesuo Anna Mane, re
dagavusi “Šv. Kazimiero 

ligoninę Neiligh, Nebraska.
• Lituanistikos aūkšt. 

mokykloje Chicagoje istori
ją dėsto O. Krikščiūnienė, 
A. Rūgytė ir dr. V. Sruo
gienė.

Kada moterys įsimyli madas

Metuose kartą kiekviena 
moteris įsimyli į madas. Tai 
nrasideda^u kiekviena nau- 

rosi "Tiesiog pamišusi.
čia madų žurnalus, išskaito 
visus kampus, žino net de
šimtąją colio, ar švarkelis 
bus ilgesnis, kokia spalva 
jis nubėgs per liemenį, koks 
šiemet rankinukas, kokie 
batukai.

Pamėgink atkalbėti, kad 
tai netinka jai, arba net ne
padoru, tuoj atšaus visų 
ginklų naikinančia ugnimi.

Kas nuostabiausia, mote
ris atvirai priima naują ma
dą, ir ja tiki, Tą patį sukir
pimą ar spalvą prieš 20 me
tų ji būtų atstumus ir nu
peikus, o šiandien giria, nes 
tai madoje! . . .

ritos gyvenimo ir jos mei
lės istorijas. Pati princesė 
irgi susidomėjo filmu, bet 
ji turi gauti leidimą iš kara
liškųjų rūmų cenzoriaus, ar 
ten galima jai lankytis.
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Sveika Marij

įv

Dragūną kraite jaunimo 
mokosi vienuolijų mokyklose, 
nes valstybinės yra menkiau

dijoje. NuošaF įvažiuoja daug 
imigrantų, ypač italų, tai nuo
lat trūksta ir butų. Sunku ir 
lietuviams buvo įsikurti. Da
bar maždaug du trečdaliai, 
ūkišku būdu pasistatė name
lius iš cementinių blokų. Sta
tyba palyginti nėra brangu Na
mams nereikia jokio šildymo,

seno yra ttetaritta i 
rikėms daf prieš ptemąj^ 
karų. Visi kSę dMgtaštitel 
Suvalkijos. Dabar Easėnej

1949 m. U. Stanys išsiren
gęs Iš Paryžiaus | kelione ap
link pasaulį tikslu

f Londone rugsėjo 264. pa
gerbtas kuto A. KartMsfanu 
kuris šiemet švenSa kunigys
tės 20 metų Sukakto Pagerbt 
mą surengė šv. Onos draugi

nės Mt. Vemon, HL, kapelionu, 
pakeltas j lietuvių parapiją E. 
St Louis, m.

Baigiant stovyklą, buvo su 
rengtas vaikų pasirodymas. 
Kiekvienas stovyklautojas ar 
deklamavo ar ką nors skaitė 
lietuviškai.

brangesnis už žibalą. Taip kar
tais net gatves laisto žibalu, ne 
vandeniu. Benzino vienas lit-

Buvo įdomu sužinoti, kaip 
ten gyvena mūsų tautiečiai 
Pažėrėm visą eilę klausimų, į 
kuriuos kun. A. Sabaliauskas 
mielai atsakė.

laikė lietuvių kalbą ir ! 
čius, bet jaunimas jau suvok 
tėjo ir nuo lietuviškų iefid 

nutolo. Senesnieji labai gją 
domisi lietuviškais refkate 
Rūpinasi palaikyt ryšius su 1 
tuviais ir lietuviškomis orgH 
žarijomis. Prieš karą lankyt 
vo Lietuvą.

tai*
Vin-

“Tėvų Kebas” 
Didesnio jų jų skaitytojų dalis 
yra Ame:

telkus visą dėmesį į žibalp pra
monę, buvo apleistas žemės 
ūkis. Žemė čia nepritaikyta 
kviečiams ir vaisiams. Retai 
kur kalnuose sėja saują kvie
čių, kurių tik siauram rateliui 
teužtenka. Viską reikia įsivež
ti iš Amerikos. JAV patiekia 
įvairiausių prekių ir maisto, 
įveža net miltus. Mėsą impor
tuoja daugiausia iš Argenti- 
nba. Taip ir pasidaro pragyve
nimas brangesnis negu Ameri
koje.

•’ Uetattiškas vytis yra Pa
ryžiaus teisingumo rūmų bokš- apie TO Beturiu, 
te. Jo sienoje yra vienas iš Eu
ropos seniausių sieninių laikro
džių. Jį papuošė Henrikas Va

za, didysis Lietuvos kunigaikš
tis ir Lenkijos karalius. Ten 
šalia lelijos, Borbonų ženklo, 
matome Lietuvos vytį ir Lenki
jos erelį. Laikrodis paskutinį 
kartą buvo atnaujintas 1910

• Lietuviai pasirodė tautų 
dienoje, Londone^ spalio 4 d. 
Pasirodyme dalyvavo . visos 
Europos tautos ir pavieniai so* < 
listai iš Kanados, N, ZelancB-’ 
jos, Afrikos, 
kraštų. Lk 
tautinių šokių trupė.

tremtie^ dahar yra vikaru St 
Erai, Ma, prie šv. TomoAkvi- 

Ta nemaža 
l?tenpijto(be klebono yra - dar 

v&arai) leidžia gana simpa
tišką MM, pavadintą ~Ibe

rašoma
. — Ten buvo “at<

Šveicariją, Italiją ir dabar ke
liaująs po Vokietiją.

Kalboms U. Stanys turįs ne
paprastą talentą: lietuviškai, 
latviškai, rusiškai, lenkiškai, 
vokiškai, angliškai, prancūziš
kai, itališkai, ispaniškai ir ara
biškai jis kalbąs tiek, kad lais
vai išsiverčia, susidūręs su tų 
tautų žmonėmis.

“Kelionę po pasaulį U. Sta
nys pradėjęs tada, kai lietuviui 
baigėsi laisvojo gyvenimo tarp
snis” — pažymi laikraštis. 
”1940 m. Kauną užplūdo rusai. 
Jis patekęs į Maskvą, vėliau į 
Sibirą, kur dirbo vienojo gyv
sidabrio kasykloje. Iš ten laivu 

atvykęs j Prancūziją.
Stanys buvo priimtas Muen- 

ctiėno vyr. burmistro T. Wim- 
merio, kuris miesto vardu pa
linkėjęs sėkmės Keliaujančiam 
lietuviui. Jis žada vykti į Bon- 
ną, kur nori pamatyti Vokie
tijos kanclerį Adenauerį. Ham
burge laukiąs būrinis laivas.

• N. Zdanyje je kitų metų 
sausio 3 ir 4 d.d. šaukiamas 
nepaprastas Liet. Bendruome- 
nės atstovų. suvažiavimas.

Venesueloje gyvena apie 2000 
lietuvių

Pirmieji imigrantai yra bro
liai Deveikiai. Jie atvyko iš 
Paryžiaus tuoj po. karo 1946 
m. — pasakoja kun. Sabaliaus
kas. — Viso yra apie 300 šei
mų. Daugiausia gyvena penkio
se vietose — prie didžiųjų 
miestų. Pavienių asmenų rasi
me išsiblaškiusių visame kraš-

Uždarifei
Iš tų didelių turtų pirmiau

sia gerai uždirba įvairūs spe
cialistai ir amatininkai. Pa
prastų darbininkų atlyginimas 
Trenkąs, mažesnis negif Ameri
koje. Todėl visi lietuviai, ku
rie turėjo bet kokią profesiją, 
yra gerai įsikūrę. Patekę į dar
bininkų luomą, skursta ir sten
giasi išsimokslinti, įsigyti ko
kią nors profesiją.

kartą per mė
nesį. Į pamaldas susirenka visi 
lietuviai. >

Lietuviai turi ir savo laik
raštį, kurio negali išleisti nei 
kiti pabaltiečiai, nei slavai. 
1949 m. išleidome

tuo reikalu ai
būtų teista wjknma 4 
ridras savo gimtos k 
ografijos ir istorijos 
ir, kad už štespacnoi

JAV-bes ir Ks—dą
• Kelioneje jis užtruks septy-, 
nertos metus, kol grįš į Pary/ 

žiu, iš kurio pradėjęs keliauti, 
arba Lietuvon, jei per tą laiką 
ji būsianti laisva.

Mums lietuviams majorai 
girdėti, jog Stonys tuo būdu 
gantai Lietuvos vardą te pri
mina pasauliui, kad Lietuva 
dar tebėra vergijoje ir savo ke
lionės tikslu U. Stanys pasiren
ka misiją — fepSti pasauli nuo 
Komumzzno grėsmės gyvu žo
džiu pasteudbūJMūoae su sutik
tais IvbMooįhi krsltuoas žbo>

k vien : jffic esnis lietuvių 
minėjimas yraąprašomas vieti
nėje spaudoje, įdedama ir 
iliustracijų.

Čia esantiems lietuviams ku
nigams tenka gana stipriai pa
sireikšti. t Venecuela, kaip ir 
visa Pietų Amerika, ypač ger
bia kunigus, jiems atidaro vi
sas duris. Tad, jei reikalas yra, 
pirmiausia visur eina kunigai. 
Taip gauname ir radiju pasi
naudoti ir prakalbėti didžiųjų 
švenčių metu.

Bendruomenėje gražiai veikia 
skautai. Ypač jų veikla pagy
vėjo, kada atvyko kun. Per- 
kumas, ilgai buvęs misionie
rium Kinijoje ir su skautais 
veikęs Hon Konge.

Venecefetos turtai
Venecuela yra viena iš tur

tingiausių šalių. Anksčiau eks
portuodavo kavą, kakao, da
bar šiuos gaminius pati įsive
ža. Viskas sutelkta į naftos ra- 
finerijas, iš kurių gauna milži
niškas pajamas. Vien JAV per 
edeną sumoka apie vieną mi- 
JįjonA dolerių. Didelės valsty
bės pajamos išmokėjo visas 
valstybines skolas, sukrovė ne
mažus tintus. Venecuelos tur
tas padalijus, išeitų kiekvie
nam gyventojui po 640 dol.

Prie žibalo valyklų ir susi
telkė daugiausia žmonių bei

kyti letariškų. Janutas* aegti 
Veneeoeloje sunkios sąlygos, 
nes didesnę dienos dalį nikai 
praleidžia gatvėse. Tai pasi
savina ne tik svetimą kalbą, 
bet ir blogus papročius.

Tad pirmiausia norime j; iš
traukti iš gatvės. Šiais metais 
buvome surengę berniukams 
koloniją — stovyklą vieloje 
saleziečių įstaigoje. Stovyklavo 
40 vaikų. Atvažiavę visi kal
bėjo ispaniškai. Tada buvo pa
skelbtas konkursas, kad tiems, 
kurie mažiausiai kalbės ispa
niškai, bus įteiktos dovanos. 
Taip po savaitės visi kalbėjo 
tik lietuviškai.

Iš visų pab/attiečių 
imigrantų, ypač slavų, lietuviai 
yra geriausiai, susiorganizavę.

Lietuviai pirmieji iš emi
grantų suorganizavo ir savo 
lietuviškas pamaldas, kurių ne
turi nei lenkaį^ nei kiti. Cara- 
cas, sostinėje^ lietuviškos pa
maldos vyksti 
kitose vietose

Lšątavtų Savišalpos bendruo
menė.

Jos pirmasis rūpestis yra 
lietuviškos, šeštadieninės mo
kyklos, kurias vadiname vargo 
mokyklomis. Taip visose dides
nėse kolonijose tokios mokyk
los veikia- Jas lanko apie 150

Pasisekus šiai stovyklai, kitą 
metą norime surengti stovyklą 
berniukams ir mergaitėms, su
telksime apie 100 vaikų.

Kun. A. Sabaliauskui palin- 
kėjom kuo geriausios sėkmės 
lietuviškame pastoracijos dar
be ir atsisveikinome.

laikraštis. “Jau 4 metai, kaip 
U. Staiiys pėsčias keliauja ap
link pasaulį”!

Toliau pasakojama, kad U. 
Stanys per tuos 4 mėtos pa
spaudęs pasaulio garsenybėm 
rankų daugiau, negu dhffiųjų 
viešbučių durininkas per visą 
savo gyvenimą. Jų autografą 
rinkinį sudarančios 37 kny-

Naujausiame “Europos Lie
tuvyje” (Nr. 39) leidžiamame 
Londone, aprašomas lietuvis, 
keliautojas aplink pasaulį. 
Vokietijoje, kur lietuviai gana 
kukliai gyvena, kur spauda 
juos tik didžiųjų švenčių metu 
pamini, jis buvo dienos sensa
cija.

“Malonią staigmeną teko iš
gyventi šiomis dienomis, paė
musiam į rankas “Abendzei- 
tung” numerį, Muencheno pla
čiai skaitomą, populiarų dien
raštį,” — rašoma /“Europos 
Lietuvyje’ 
spausdintas ilgokas straipsnis, 
papuoštas nuotraukomis lietu
vio U. Stanio, keliaujančio ap
link pasaulį.”

“Ali Khanas davė jam pen
kias markes... Gustavas V rin
ko jam pinigus” — skelbia

• Kas nežino “Kur bėga Šešupė” dai
nos, kuri yra virtusi tautine giesme, gi
liai išreiškiančia mūsų jausmus; Jos 
muzikos autorius yra Česlovas Sasnaus
kas.

X

• Česlovo Sasnausko sukurtos dainos, 
kaip: “Jau slavai sukilo”, “Karvelėli”, 
Kantata “Broliai”, “Užmigo žemė” ir kt 
stiprino mūsų tautinį atgimimą, kėlė 
mūsų dvasią.

• Česlovas Sasnauskas yra pirmas mū
sų kompozitorius, muzikos kūrybą iškė
lęs iki pasaulinio lygio.

• Jo gyvenimą, veiklą ir kūrybą apra
šytą rasite naujausioje jo biografijoje, 
kuri ką tik pasirodė.

• Knygą parašė J. Žilevičius, L. M., ge
rai pažinęs kompozitorių, surinkęs dau^> 
vertingos medžiagos.

• Antrą šios knygos laidą išleido kun. L 
E. Jotine Voisekauskas, kuris pasirūpino 
C. Sasnausko kūną parvežti į Lietuvą ir 
išleido jo visas komposicijaa vienoj kny
goje.

• Šveicarų bekrašti? “Šie 
und Er” (Ji ir jis), gana pla
čiai Šveicarijoje skaitomas, įsi
dėjo du iliustruotus puslapius 
apie Vasario 16 gimnaziją. 
Gražios iliustracijos vaizduoja 
gimnazijos jaunimą, atostogau
jantį Šveicarijoje. Kartu trum
pai supažindinama ir su lie
tuvių tautos vargais bei trem
timi. *

• Dvi stipendijos lietuviams 
Zuericho universitete išrūpipo 
inž, J. Stanka. Studentai galės 
būti tik iš Vokietijos.

• Kuto Jonas Gašlūnas, ke
letą metų buvęs lietuvių seserų

įe ir Kanadoje.
TO^^rabranges- 

nis negu Amerikoje^HB^a^^ 
galėtume leisti, jei ne salezie^’ 
čių vienuolijos pagalba. “Tė- 
Vų kelią” spausdiname vienoje 
saleziečių amatų mokykloje. 
Darbus atlieka patys mokiniai, 
tad viskas kaštuoja kur kas pi
giau nei kitur. Toje pačioje 
spaustuvėje bus greit atspaus
dinta ir pirmoji lietuviška kny
ga, Don Camillo “Mažasis pa
saulis”, (vertė kun. A. Saba
liauskas).

“Tėvų kelias” iš prenumera
tos negali išsilaikyti, maždaug 
tik pusę tepapadengiame, ki
tus pinigus surenkame auko
mis.. Prie “Tėvų kelio” teturi
me tik vieną 
pautoją—admii 
cą Mažeiką.'

Me8e BetavSksi įmygai
Venecuelos lietuviai dar tu

ri prisirišimo prie lietuviškos 
knygos. Kai vykstame su pa
maldomis į įvairias kolonijas, 
visada pasiimame lagaminą lie
tuviškų knygų ir jas platina
me. Dviem-tūkstančiams lietu
vių per metus išplatinta knygų 
už 4500 ddL, tad kiekvienas 
žmogus knygai išleidžia per du 
doL '
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ASK FOR AD TAKEK

prityrė arta neprityrę* vyrai.

Nueintinin dariyas, apmokamos

VYRAI

leda rado 
remenha-

J. R Tančka ir per radiją kal
bėjau į Lietuvą^. Savo kalbo-

ninkauja Kovakįtakas, papasa- 
Jrojo apie išovyktas gyventojų 
padėtį. Iš 200 lietuvių yra 42

nava, deklamavo

Hete Watotfed Mate 
it , rf-f I;,

Rugienius 
tijos^dd. 
Diepholz 

vena ape 
r rado Va-

įsako ja: 
ome besi- 
ias 6, 7, 8

ir nebuvo 
lama, kol
į pirktas 

s direkto? 
as keturias

Taip pat 
djos moki- 
lendrabučio 
/ra be galo 
iolika love- 
s ir su čiu- 
is lovų yra 
lypusios, be 
svarbiausia,

asmerių. šalpos komisijos pir
mininkas išreiškė šiltą padėką 
visų gyventojų vardu Ameri
kos lietuviams ir Balto vadovy
bei už gausią pagalbą, kurią 
jie ypatingai pajutę po Balto 
pirm. kan. J. Končiaus lanky
mąsi pereitais metais.

Vakare atvykome i didžiau
sią britų zonoje esančią lietu
vių stovyklą Wehnen. čia gy
vena 360 lietuvių. Jų tarpe yra 
100 vaikučių, 80 įvairių ligonių 
ir 20 senelių. Balto lėšomis iš- 

. laikomas vaikų darželis, veikia 
vargo mokykla^ kurią lanko 45 
vaikai. Susirinkusius stovyklos 
salėje lietuvius pasveikinau A-

tuvos.

BaKo įstaigoje Muencbeae
Pravažiavę ilgą kelią pro 

vidurio ir pietų Vokietiją, Tre
čiokai pasiekė Bavarijos sosti
nę Muencheną, kur veikia Bal- '

hotinis Izidorius Rugienius. 
“Tai prityręs ir rūpestingas 
darbininkas, turįs didelį pasi- 
tikėjmą tremtinių tarpe. Įsiti
kinau, kad mūsų siunčiama pa
galba pinigais ir gėrybėmis 
kuo greičiausiai perduodama 
lietuviams tremtiniams ir ve
dama tvarkinga ir tiksli at
skaitomybė.

tai pateko, Balfas iš Lietuvos 
nesulaukė Jokių žmių. Balfas 
net norėjo savo atstovus siųsti 
Liętuvon, bet Sovietų, valdžia 
nesutiko jų įsileisti.”

Kartu A S. Trečiokas pa
reiškė, kad Balfas laukia tos 
valandos, kada galės teikti pa
ramą okupantų išvargintiems 
lietuviams ir prisidėti prie Lie
tuvos atstatymo.”

Pas Mseacheno lietuvius
“Aplankiau Muencheno lie

tuvius, gyvenančiiE naujai pa
statytuose užmiesty Ludvvigs- 
felde namuose. Gyvenamos pa
talpos, ŽHMHna, yra žymiai ge-

resnės, negu tų lietuvių, kurie 
turi vargti barakuose, bet jų 
pragyvenimo šaltiniai, nedarbo 
ir socialinės pašalpos, yra labai 
menki. Jos yra taip biurokra
tiškai taupiai apskaičiuotos, 
kad jas gaunančiam nevalia 
nei susirgti, nei kitų numaty
tų išlaidų padaryti, kad neatsi- 
dūrtum bado pavojuj.

Nors vakarų Vokietija ir a- 
merikonišku tempu atsistato ir 
ūkiškai tvirtėja, bet iš 48 mili
jonų jos gyventojų daugiau nei 
vienas milijonas bedarbiai. Jų

daugumą pirmoje eilėje sudaro 
svetimšaliai tremtiniai. Į tą 

Nukelta į 7 p.

Help wanted Femate
MOTERYS

' 5 ASSEMBLEKS

atlikti lengvus 
MONTAVIMO DARBUS,

operuojant suspausto oro

^abai maža 
patalynę iš KEARNY—BUSIMASIS LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRAS NEW JERSEY

l^tgvas pakavimas ir kL 
Teikiama daug 

kompanijos beneficijų.

kų naktimis

ome pavai- 
dais, kokius 
moksleiviai: 
s tarkainiais

• Pakilioje patriotinėje nuo
taikoje praėjo šios apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės stei
giamasis susirinkimas spalių 
11 d. Keamy, šv. Vardo Drau
gijos salėje. Jei kitose*šios val
stybės lietuvių kolonijose Ben
druomenės organizavimo su-

džiais: “Apsaugok Aukščiau
sias tą mylimą šalį” pradėjo 
invokaciją Kearny - Harrison 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. L. Voicekauskas. Invoka-

Svečias iš Brooklyno J. Au
dėnas kalbėjo Lietuvos Laisvės 
Komiteto vardu. Jis pabrėžė, 
kad kelias dėl laisvės dar il
gas ir

rią įėjo: pirmininku — muz.

5 dienos savaitėje. 
Apmokamos atostogos ir šventos 

Maloni darbo aplinka.
Kreiptis:

WHNMAN BROS. 
3260 West Grand Avė.

Help Wanted Malė
STEADY JOBS 
TOP W AGES 

FOR 
TOP MEN

nių; nors nenumaf 
pravedamo formos, 
visas pastangas g 
(tarptautines futb 
gos) pritarimą t< 
boms. Be to, nūn 
vesti Europa*Cup 
tarp geriausių Euj 
k> klubų. Daugiau; 
abiem sumanymai 
reikės7 laukti iš v 
klubų anapus gete 
gos, kurie jau p

and

ME N v
D. P’S WELC0ME 

Lithuanian Speaking

spaioĮ 
sayj- <g

Firei

eiškė, kad
ri bibliotekė-t brinkimuose nesijuto didelio 

entuziazmo ir nesimatė gau
siai atsilaikant žmonių, tai 
Keamy šiuo atveju tenka pir
menybė, nes susirinkimas buvo 
gausus ir patrauktus savo

h, Pa, 
ento lietuvių 
i) • 50 metų

ų. Kalbas pa
iras D. Law- 
mas Fulton, 
J. Eksc. vysk, 
ris ragino iš- 
r bažnyčią be

kalba lietu- 
šventa kalba, 

joje vartoti ir 
teikia taip pat 
uvių tauta iš- 
oje.
ero lietuvių 
vargonų pa

das praėjusį 
lių 18. šventi- 
yko su pamal- 
pietų. Pamok- 

s tos parapijos 
sąs vienoje vo- 
e Pittsburghe, 
įskas.
zečiai lankėsi 
iš Waterbury, 
vykęs Lietuvos 
>pos pirminin-,

’ JOT pačioje pradžioje, auaa- 
rydamas šį istorinį, susirinki
mą, Kearny L(5k’o pirminin
kas muz. Alg. Kačanauskas 
savo giliu žodžiu visus patrio
tiškai nuteikė. Solistei G. Mo- 
rozes - Mazūra baigus solo 
Amerikos himną, Lietuvos 
himnas didingai praskambėjo 
visiems sutartinai jį giedant 
Visi prisiminė tėvynę Lietuvą, 
iš kurios vieni anksčiau, kiti 
vėliau yra atvykę,, arba nors 
iš tėvų pasakojimų apie ją y- 
ra girdėję.

Toliau poeto Maironio žo-

čiausiąjį pagreitinti mūsų tėvy
nei laisvės dienas.

Po invokacijos susirinkimo 
pirmininkas muz. Alg. Kača- 
nauskas pristatė susirinkimui 
kalbėtojus. Jais buvo: New 
Jersey Liet. Bendr. LOK’o pir
mininkas Jokūbas Stukas, 

Jdeb. kun. L. Voicekauskas, 
MH^Mta^Įcvas, adv. Ch. Pau
lius, adv^HRRMMNMlNIjltl 
vėliau atvykęs • svečias iš 
Bttooklyno, Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys J. Audėnas.

Techniškai neįmanoma visų 
čia pasakytų kalbų pažodžiui 
nusakyti, nors jos yra ir labai 
svarbios, tačiau viena kita sva
resnė mintis čia bus pravartu 
peržvelgti.

Jokūbas Štokas, kaip New 
Jersey Lietuvių Bendruomenės 
LOK’o pimuninkas, džiaugėsi 
matydamas tokį gausų Bend
ruomenės tikslus ir uždavinius, 
pareiškė, kad Keamy jau 
penktoji iš eilės Apylinkė New

vieningi ir 
trumpinsime 

šį kelią į nepriklausomybę.

iždinin- 
ihss va-

UfaUToolCo
INTERNATIONAL

SAUSAGE CO.

VIr 7-7170
Naftini

’arr. Jiedu už
raus ryšius su 
Homesteado ir

nadienį, šv. Ka- 
I bažnyčioje lai- 
įsakė pamokslą.

lankė savo tėve-
nMyWa

didžiausia ir stipriausia, nes tai 
rodo ir šios dienos gausus su- 
sirinkiams. Keamy pasižymi 
(fidele lietuviška veikla, turi 
stiprių ideotogmių organizaci
jų, stato pasės miliono dolerių 
vertės naują bažnySą, jos atei
tis didelė ir todėl neklysiąs

sey valstybėje.
Petras VefevM angliškai

onMnmnrtiHMnAMiA Wu>a

dovu — P. Vetevas.
Į kontrolės komisiją: pirmi

ninku — adv. Ch. Paulius. 
Nariais — K. Barzdukas ir J.

GIRLS — WOMEN
gražia Lietuvos istorijos praei
timi ir turėta vos pražydusia Nfelynis. .
nepriklausomybe. Linkėjo vi- Pažymėtinas K. Nekrošiaus 
siems išvien dirbti, kad trispal- pasiūlymas išsirinkti lietu
vė Lietuvos vėliava ir vėl, kaip 
galima greičiau, plevėsuotų 
Gedimino kalne Vilniuje.
. _sveikino
ahgūškal. J is 1 
lietuviais patriotais visur ir 
visada. Nesigėdinti savo lietu
viškos kilmės bet jąja di-

Pasibaigus kalboms, buvo 
perskaitytas JAV Lietuvių 
Bendruomenės Aktas ir visų

Susirinkimas išrinko Laiki
nąją Apylinkės Vaidybą, į ku-

For the folknving 
openings ,

HĖALTHY 
MA N Your H<

Don’t gi ve

neturėjo savo nepriklausomy
bės, atsisveikindami sakydavo: 
‘‘Pasimatysime Jeruzalėje”,

klausomybę^^RRįj^jgįll^i  ̂
“Pasimatysim Vilniuje, Gedi
mino kalne.”

Susirinkimą labai vykusiai 
pravedė muz. Alg. Kačanaus-

Palinkėkime išrinktajai val
dybai sėkmės šiame sunkiame 
darbe ir būkime visada gerais 
talkininkais. J. M-

Žinios iš (leveland. Ohio

kelta
LB apylinkės vaidyba spalio 

10 d. dr. S. T. iLmošaičio na
muose surengė jobūvį svar
biausiems pirmosios Lietuvių 
dienos ruošėjams, rėmėjams ir 
darbininkams pagerbti. Susi
rinko daugiau kaip 30 asmenų,

viešnios — Alice Stephens-Ste- 
ponavičienė bei Jonė Bobirrie-

fietv/ių radijo klubo vakarą.
'/obūvį savo kalba pradėjo 

apylinkės valdybos pirm. St 
Barzdukas: vaišės čia bus visai 
kuklios, nes valdybai ne tai 
rūpėjo — tesuridaro verčiau 
ta lietuviška nuotaika, kada 
kiekvieno štafis išsiveržia

• Cashiers

ALSO OTHER 
OPENINGS

WEEKENDS

Cafl aftėr 8 P. M.
RA 6-3220

TO DO LABOR WORK
STEADY WORK 

Good vvorking conditions
Here’s how to kee

National

• Don’t smoke m bet
• Don’t ūse frayed ei
• Keepmatche$away
• Remove ceUaMtt

2142 S^BLUE 1SLAND A VE.

Help Wanted Malė

• Don’t overload ele
• Don’t ūse ordinaru 

cords on heaters,
• Get a sparking chi
• Don’t ase flamma 

Rakis!
• Don’t becareless

pastebėjo ir abi viešnios B 
Chicagos, jas stebino klyvten- 
diečių bendrumas — jos čia 
nepastebinčios kokio skirtumo 
tarp senųjų ir naujųjų. Kultū
ringai linksmu vakaru ir bend
ru susiartinimu taip pat savo 
kalbose pasidžiaugė ir namų 
šeimininkas valdybos vicepir-

būvio pabaigoj kalbėjo ir abu

programos rengėjai — maz.

mo beiparamos.

DOUGLAS FURNITURE CORP.
Has imnaediate openings for

PRODUCTION -LINE INSPECTOR
Sotne experienėe desired — will train further 

Steady employment — Good wages 
Automatic increases — Overtime available 

Hospitalization and Insurance 
Paid Vacatkms and Holidays

' ' . .
See MR. GREEN — REHance 5-0500 *

WEST «5tt» STREET

WAR£HOUSE MEN
NOT tTVĖR 50 YEARS OF AGE ' 

Somė experience deMrabte. Preferably in paper industry.

and onė balt over 40 hottas. ErceDent starting rate. Union 
seale. Ftee-boepitalization. Surgical expehses, and life In
surance. Paid ho0days -and vacations.

0U MA ■br.f^Mttaų WAtaoh MttS
' to 5^0 t*Jt. ^aturday until 12.<X) Noon

WWTER PAPER CO. 
M HM*

r-.it: ■ i i r i * ■toūglH’Ti-’i į tamįlM

Itatet* yau feHan 
fmI®®— the nert ha

Ned

ptrmoj
Knyj

Šią atkarpa

680 BUSHW

Gertu Tumu,

Malonėkit
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KUN. KLEBONUS

t

BARASEVIČIUS ir SENUS
ton, mirėspalfų 11 d.

254 W. Broadway

fiučkiene, gyvenusi "Linkuvoje,

TAUPIOJI

Kaina $2.00 Nauja modernHk* koplyčia fcr-

stracijos 6 punktų miestui jau 
kainavo $3458. Balsuotojų už-

nauju rektorium, čia vadina
mu prezidentu, < išrinktas dr. 
Nathan M. Pusey. spalių 13 d.

Laidotuvių Direktorius 
Tet SOefli Boston 8-2569

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage St., Nonvood, Mass.

gyv. 197 W. 2nd St, So. Bos
ton, mirė spalių 13:

įvyksta sausio 17 d. Schwa- 
ben Hali salėje.

ridge liet .parapijų klebonais 
atlikti misijas tose parapijose 
kitų metų rudenį.

misionierius iš Venecuelos bu
vo atvykęs i Bostoną ir susi-

ropoje iš 14 įvairių valstybių 
anapus geležinės, uždangos.

spalių 27 iki spalių 30 Mecha 
nkr Building patalpose rengia
mi masiniai vaidinimai

praneša, kad kalėdinių siuti
mų terminas kariams į užjūrį

Maspethe spalio 24 parapi
jos salėje ruošia vaidinimą ir 
šokių vakarą. Bilietai po 1,50 
dol.

J. E. Arkivyskupas Rlchard J. 
Cushing, D. D.

Varžybų. Naujas patalpas sta
tosi prie Hartford gatvės.

Bostono arkivysk. - Richard 
J. Cushing imasi iniciatyvos 
panaudoti televizją krikščio-

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Federalinis teismas Bostone 
suteikė pilietybę 32 kariams iš 
Fort Devens. Tie kariai buvo

Bostono miesto valdybai už- 
gistruoti naują balsuotoją

į s i g i ju s 

A. DAUGIRDIENĖS

programos, kuri pradėta praei
tą pavasarį, siekiant* "pagra- - 
žinti miestą. Atskirų namų sa
vininkai taip pat kviečiami so- _ 
dinti medžius prie savo namų. '

Nuo spalių 16 vietoje 5 c. 
į dėžutę jau reikia mesti 10 
c7 jei nori pasikalbėti.

IgNUOMOJ AMAS trijų kam
barių butas tarp Grove ir Lin
da) gatvių. Kreiptis: 339 Wfl- 
son Avė., 3rd floor, Brooklyn, 
N. Y. '

teikti adresu: Mrs. Stena Jur- 
kins, 678 Belmont Avė. Brook
lyn, N. Y.

Dr. St MHcakmį*,
turėjsę savo kabinetą So. 

Bostone, o dabar išvykęs į ka
riuomenę, priimtas į Amerikos 
chirurgų kolegiją.

giama religinės.dvasios, jei
ris nors veiksmas vyksta už • Šventei pritaikinta programa, 
bažnyčios sienų. Seiliau mes 
lietuviškąją ir religinę veiklą 
mokėjome sujungti į darnią vi
sumą. Su pasididžiavimu ir 
nuoširdžiu pasigerėjimu lietu
vių kalbą, papročius bei tradi
cijas su lietuvišku užsispyrimu 
stengėme užlaikyti visuose mū
sų minėjimuose bei religinėse 
šventėse. Mūsų tautinės šven
tės buvo švenčiamos su aiškia 
religine dvasia bei religinėmis
apeigomis. Reiktų ir toliau taip niamentą. Taip išsireikštų nu
daryti. zikai

. Kristaus Karaliaus šventę Katalikų Akcijos Fondas, 
kuris materialiai remia visokį 
katalikišką veikimą,, šios šven
tės proga tjuri būti finansiškai 
sustiprintas ir padidintas. Vi
sus tautinius fondus ar vajus 
mūsų katalikiška visuomenė 
gausiai paremia, tik savąjį Ka
talikų Akcijos Fondą yra Vi
siškai apleidusi užmiršusi. To

dėl labai prašome, Didžiai 
Gert). Kunigus' Klebonus, Kris-

Imant po 100 egz. ir 
, daugiau — 7,5 c.

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS 
680 Boshwick Avė.,

eįęvizijos centrą. Tam

S^msmeffito^ Liet WL Drujos salėje.
Mayor Jiynes rūpesčiu šj ru

denį So. Bostone"bUS90<finami I©ms ToėfcMUas,--67 m.,

dėl 
tai-

buvo, čia jaukiai laiką pralei
site, susitiksite savo pažįsta
mus ir laimėsite gerų daiktų. 
Bazarą suruošė visos parapijos. 
draugijos, vadovauja kun. J. 
Pakalniškis.

Pereitas MDarMriakoM 
■umnšs

viena diena pavėlavo 
spausdinamosios mašinos 
symo.

Angių kalbos kursai
Apreiškimo par. mokyklos 

patalpose prasidės spalio 22, 
7.30 vakare. Visi užsirašiusieji 
ir dar norintieji užsirašyti, 
prašomi atvykti.

Moterų meno ir pramonės
paroda New Yorke bus lap

kričio 1-8, 71 Reg. Armory, 
Park Avė. ir 34 St. Prašoma 
visuomenė iniciatyvą remti ir 
pirkti bilietus, kurie gaunami 
Apreiškimo par. raštinėje. Tuo 
paremsite geriau parengti lie
tuvišką skyrių.

Susituoks
spalio 24 Apreiškimo bažny

čioje Fr. Waitkus su Elena 
Saukąityte ir šv. Tomo bažny
čioje Alfredas Dragūnas su 
Mžss Minam Dunn.

spalio 15 ir lapkričio 15. šiuo 
laiku pasiųstus pakus paštas 
pasižada pristatyti ligi šven
čių.

Regina Uselienė,
sėkmingai baigusi Queens 

Beauty Institute, gavo teisę 
is plaukų taisytojos /W 

jgįįkės praktika. /

grįžęs iš Europos spalių 11 
d. Roosevelt viešbutyje padarė 
pranešimą Balfo direktorių ir 
Vasario 16 gimnazijai remti 
komiteto narių posėdyje. Jis 
papasakojo savo įspūdžius iš 
tremtinių gyvenimo Vokietijo
je.

Apreiškimo parapijos

bus spalio 23, 24 ir užsibaigs 
25, sekmadienį. Visi parapie- 
čiai ir svečiai kviečiami lankytis 
ir sugrąžinti laimėjimų knygu
tes.

nūnėįsDaas įvyk* z!

pamaldų bažnyčtoje. Busati- , 
tinkamos paskaitos ir nuotai-

Balto vajaus reikalais pra
eitą savaite kabėjo per (Šo
kaus ir per Stuko racfijo va
landėles.

New Yorko kardinolas
Francis Spellman, išvykęs į 

Romą dalyvauti amerikiečių 
kolegijos namų pašventinime, 
buvo priimtas specialioje popie
žiaus Pijaus XII audiencijoje. 
Kardinolas su popiežium yra 
pažįstami dar iš studijų dienų. 
Skrisdamas iš New Yorko, 
kardinolas F. Spellman, kuris 
tuo metu dalyvavo šv. Vardo 
draugijos narių parade, į ae
rodromą nuvyko pasinaudoda
mas helikopteriu. Apskritai 
kardinolas Fr. Spellman yra 
didelis mėgėjas skraidyti.

Antanas Gustaitis,
rašytojas iš Bostono, svečia

vosi New; Yorke pas dramos 
aktorių Henriką Kačinską ir 
lankėsi Darbininko redakcijoj 
ie-

Amerikos Balsas
vėl pakeitė savo transliacijų 

laiką. Pirmoji programa dabar 
girdima New Yorke 11 vai. ry
to, antroji — 4:00 vai. popie
ty. Dvi skirtingos programos 
duodamos iš New Yorko ir 
viena iš Europos. Lietuvai jos 
perduodamos 10 kartų, anks
čiau buvo 12.

ATSIŠAUKIMAS j
f

Kristaus Karaliaus šventė 

yra Katalikų Akcijos šventė 
visame katalikiškame pasauly
je. Amerikos Lietuvių R-Kat. 
Federacijos ir Katalikų Akci
jos Fondo vadovybės prašo 
pasauliečius ir kunigus šiais 
metais Kristaus Karaliaus 
šventę atšvęsti ypatingu bū
du.

Paskutiniu metu visa lietu
vių katalikų veikla Amerikoje. 
daugiausia turi tautišką atspal
vį bei dvasią. Net parapijinių

ir pianisto K. Smilgevičiaus 

salėje praėjusį sekmadienį su- 

muzBofe mėgėjų. Gražus ru
dens oras, kokio seniai nebuvo, 
matyti, kai kuriuos užlaikė 
gamtoje iki vėlios nakties. Gai- 

tuvos Operos solistė, pirmą 

davė rinktinę programą. Tokių 
koncertų rečiau pasitaiko. Ki
tame numeryje duosime pla
tesnį aprašymą. Koncertą ren
gė New Yorko Sandaros kuo
pa, o juo daugiausia rūpinosi 
J. Audėnas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys.

Jadvygą Lukošienė
šeštadienį savo šeimos ir 

draugų ratelyje atšventė vardi
nes.

atlaikant pamaldas ir pasa
kant pamoksią bažnyčiose. To 
maža. Katalikiškos draugijos 
tą dieną turėtų organizuotai 
dalyvauti pamaldose su savo 
vėliavomis ir turimais ženklais. 
Draugijų nariai ir visi katali
kai raginami tą dieną kuo gau
siausiai eiti šv. Komunijos. Ta 
proga pažadų atnaujinimas, 
bendras giedojimas ar maldų 
kalbėjimas duos Katalikų Ak
cijos šventei orumą ir svorį. Po 
-mmaįdų suruošti 
nnKnnlRffįMKBTOHiis ir kita

Bendras Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimas sustiprins 
katatikiškų draugijų ryšius ir 
bendradarbiavimą katalikiš
koje akcijoje. Katalikiškos 
draugijos' ypač neturėtų pa
miršti, kad visas jų darbas pir
moj eilėj turi reikštis religinė
je srityje su gražiu tautiniu 
akompaniamentu. Ir priešin
gai tautinės šventės privalo 
turėti stiprų religinį akompa-

kur gafima, ar tai bažnySose, 
ar salėse, ar B draugijų fido, 
ar pavienių asmenų parinkti 
aukų katalikiškos Akcijos Fon
dui Surinktas aukas prašome

darbą ir aukas nuoširdžiai dė- 
a". - a. -• MOJU.

žinos
Kristaus Kanfiaus

šventėje, sekmadienį iškil
mingos pamaldos š. Petro baž
nyčioje bus 10 vai Organizaci
jos kviečiamos su vėliavomis. 
Pamokslą sakys T. A. Mešlis, 
SJ. Po pietų 2:30 vai. pasiau
kojimas Kristui Karaliui ir ki
tos pamaldos bažnyčioje. Po 
pamaldų bažnyčios salėje kal
bės dr- J- Girnius. Meninę 
programą atlieka seselių veda
mas jaunųjų choras, i. Ka
činsko vedamas parapijos cho
ras ir sol Barauskas.

gęs, paguldytas į miesto ligo
ninę, mirė, spalio 16.

Bostono majoras Hynes 
yra išvykęs į Europą sykiu su 
grupe kitų miestų atstovų. Pir
miausia jis aplankė Airiją, o 
paskui lankys kitas vakarų Eu- 

iš So. Bostono persikas į Miško g. 1. Prašom*žinias šu
naujas patalpas Dorcbestery 
kito mėnesio pabaigoj. -

*Tbe Rofce”,
puikus^ labai naujoviškai pa

statytas. filmas iš Kristaus gy
venimo liukų jau antra savaitė

Tel. DI 5-7399.
kimu Bostono

151 p.

Street * Gaunama

kričio 44.
Brookty* 21, N.T

VAITKUS 
FUNE1ALHOME

munijėsi b&nfrkiekvieną sek
madienį tuojau po 9 vai pa- 
maldųJ^desniems vaikams pa
mokos būna kiekvieną ket
virtadienį 1 vai. 30 min. High 
school mokiniams pamokos bū
na parapijos mokykloj prie 
bažnyčios kiekvieną trečiadie
nį 7:30 v. 
i

pareigas. Neseniai dr. Pusey 
labai teigiamai kalbėjo apie 
religijos re&šmę.

Knygynui stato, patosas
- Kur dabar yra Hawes Hali 
mokyklos namai, W. Broad- 
way gatvėje, bus pastatytas 
naujas pastatas miesto riešajai 
bibliotekai čia bus sujungti 
abu bibliotekos skyriai Nau
jas pastatas bus vieno aukšto,

__________ _____ ____________ karščių metu šaldomas. įj. nž- 
drangijos paryš, sunkiai susir- baigs statyti kitais metais. Kai

nuos apie 250^00 : a .

ko katalikų vąikų prieglaudą 
Harrison gatvėje, kur už 20 
milijonų statys naują medfci-

prieglaudą Jamaica Plains. 
Prieglauda atidaroma Padėkos 
dienoje.

Boston Post, 
populiarus ir lietuviams pa

lankus Bostono dienraštis se-

mokamai buvo pradėtos spalio 
13 d. visiems suaugusiems sve
timtaučiams Ridge Technical 
School patalpose, antrame 
aukite, Broadway. Pamokos

nas Tsavo patalpas parduoda iš - 'vyksta antradienio ir ketvirta
dienio vakarais nuo 7,30 ligi 
9,30. Klausytojai bus paruošia-

General Electric Co. iš savo 
dirbtuvių Lynn ir Everett ke
tina atleisti 1760 darbininkų. 
Priežastis •— sumažėjo užsaky- 

, mai, ypač sprausminiams (jet) 
lėktuvams.

« 
t 
i

“4 MARTTRED BISHOPS”

Kun. Pr. A. VInnauskas 
50 W. Sixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin Street, 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razradauskas
5 G Street, So. Boston 27, Mass. 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Loveli, Mass.

Sekretorius —-
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Noreood, Mass. ,

Finansų Sekretorius
Antanas PeD
32 Wflder Strert, 
Broefcton 68, Mass.

Iždininkė
Blanche Cunys 
409 W. Bmadvay, 
So. Boston 27, Mass.

Revtdjes Komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Neil Mežkūnas

PARDUODAMA aaMfiu šėrimą (m- 
dto) 'gamybas jnwat, plačiai finoms 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. Dėl plates
nių žinių kreipkitės: B. EIDENT, 26 
Lincoln Parkway, Somerville, Mas*.

FUNERAL HOME
564 RAST BBOADW AT


