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> Vengrų komunistai prašneko vo didžiausius laimėjimus. Štai

vyzdžiu visiems. Tačiau, kad
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skam-ba po kat-mos Bi - ru - tės

ko su kariais. Kai vokiečiai į- 
siveržė į Votehovo katilą, rado

gybės pagrindu. Hitleris įdūko.
kuris 1944 m. liepas 20 vyk- * (Bus daugiau)

įau Toliau.ndruomenės
kuri

IŠ FANATIZMO TAIP IR NEIŠSIVADUOJA

Mūsų pastogėje, Australijos 
lietuvių bendruomenės organe, 
Nr. 222 redaktorius J. Žukaus
kas str. “Nuostatais sukaus
tytas sekmadienis” rašo, kad 
krašto gyventojai maudosi ir 
kepinasi saulėje nepaisydami 

.įvairių teisinių principų, kiirie 
varžą sekmadienį. Tačiau pa
žymėtina, kaip autorius tų vi- 

• sų teisės principų nesilaikymą 
aiškina, Girdi, “Moderniojo 
gyvenimo reikalavimai ir mo
derniojo žmogaus išsilaisvini
mas iš senojo religinio fana
tizmo yra gerokai aptemdę 
sekmadieninį įstatymą.” šito
kiais pasakymais autorius, kur 
nereikia demonstruoja savo 
“išsilaisvinimą iš religinio fa
natizmo”, bet dar labiau savo 
neapykantą religijai

Kitame nr. (201) jis atsilie-, 
pia apie jam nepatinkamus as
menis tokiu tonu: “Tuo laiku, 
kai kalėdinė Australijos saulu
tė negailestingai kaitino.; tūlo

smilkinius (prof. P. V. Rauli- 
naitis), kitame pasaulio galu- 
Jaukyje, Kanadoje, žvarbūs 
šalčiai nepermaldaujamai kra
tą tūlo istoriko smegenis^(Dr. 
A. Šapoka)”. Vadinasi, ironija, 
pašaipa, nors ir labai plokščia, 
asmenims, kurie nėra laisva
maniai.

Šitokiais gnybčiojimais iš
sirodo, kas esąs.

Bet tai da 
organe, bendruo 
jungia visus lietuvius 
gyvenimui ir darbui. Kai šitaip 
bendruomenės organas sau lei
džia, tai jau nebežinia, ar ben

druomenės vadovybė tik re
daktoriui leidžia demonstruoti, 
kiek jis dar neišsilaisvinęs iš 
fanatizmo, ar pati bendruo
menės vadovybė nustojo buvus 
lietuvių bendruomenės ir vir
tus laisvamanių partijos va
dovybe.

• Komunijoje teisiami 16 as
menų. kurie kaltinami buvę 
amerikiečių šnipai nuleisti pa
rašiutais.

• Sovietą Sąjungoje laikomi 
dar apie 200 vokiečių atominių 
specialistų, nors jie jau 1949 
atsisakė “sutartis atnaujinti.”
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dė atentatą prie* Httiefj.
Hitleris Vlasovą priėmė. Vta-

į užnugarį šitą kraštą mes nukariausim, 
kaip dk da- Stalinas' neleido/ Tik Vlasovą neskelbdami išlaisvinimo politi- 

jis norėjo išgelbėti ir keturis kos, yra visiškas beprotis.” 
kartus siuntė jam lėktuvą. Bet Įaš pnltrinibilr>abuvo grafas

balose, aptekę debesimis mu

S utraukė ji 1917

pnei bolševikinį režimą: ga-

NuaišUno sovietiškai
Naųpenos spalių 19 ginčija

si su “Vilnim” dėl “klerika
lizmo” ir tvirtina, kad “iš 
tikrųjų komunistai iš principo 
nėra klerikalizmo priešai. Kur 
jie gali, jie panaudoja bažny
čias, kunigus ir religiją savo 
tikslams.” “Kitose šalyse ko
munistai mielai dedasi su ku
nigais, bet kurios tikybos, ku- 
rįe’’ padeda jiems mulkinti 
žmones.”

Naujienos “klerikalizmu” va
dina Bažnyčią; taigi jos mano, 
kad komunistai iš principo 
nesą Bažnyčios, religijos prie
šai. čia Naujienos pataikė pa
sakyti taip, kaip norėtų soviet. listais, ne atskirais asmenimis, 
propaganda. Jeigu iš principo 
komunizmas nebūtų prieš re
ligiją ir Bažnyčią, tai Leninas Gal reikia pavyzdžių?

jatf buvo raudonosios armijos 
leitenantas. Jo karinė žvaigždė 
greitai kito. J^buvo garbina
mas kaip 99 divizijos reorgani- 

nebūtų, teigęs, kad religija yra torius, Chiang Kai-sheko ka- 
liaudies opiumas, tai ir Lie- • 
tuvoje bolševikai taip nekovotų 
su Bažnyčia ir religija, kurią 
‘tTiesa” nuolat vadina, “prieta
rais.” '

O jei bolševikai nori pasi
naudoti atskirais dvasininkais, 
jei Rusijoj popams net algas 
moką, tai ne dėl to, kad jie 
iš •principo nebūtų priešingi 
religijai ir Bažnyčiai, o dėl 
atsitiktinio dalyko — kad vi
sur atsiranda 'judų, kurie iš
duoda Bažnyčią ir virsta so- ' 
vietų agentais.

Jei Naujienų galvojimas bū
tų teisingas, tai komunistai dar 
labiau , nėra iš principo socia
listų priešai, nes komunistai 
daug daugiau dedasi su sočia- -

rinis patarėjas. O pąskutinia-

bet su ištisa partija, kuri tik 
padeda jiems mulkinti žmones.

Msskvos
Tris Kartus 

nas ir apdovanojo Lenino ordi
nu. Stalinas rodė jam dar di
desnę garbę: apgynęs Maskvą, 
tūrėjo išgelbėti Leningradą. 
Bet Vlasovas drįso įsakymą 
kritikuoti. Jam rodės, kad įsa
kymas siekia daug garbės ir 
prestyžo, bet nepaiso šimto 
tūkstančių kareivių gyvybės, 
įsakymas nebuvo pakeistas. 
Generolas Klykovas su antrąja 
armija varė kylį per 
balas Leningrado Md 
įstrigo, nes ryšys su užnuga
riu prie Volcbovo upės buvo 
plonai Užėjo dar pavasaris, 
balos patvino.^Kareiviai atsi
dūrė dumble.\^fen. Klykovas 
neteko nervų;.^ Peremė vario

priėmė Stali-

iššalusias
:ui. Bet

Mūsų laikraščio skaitytojams 
jau nekartą bus girdėtas Pful- 
lingenas pietų Vokietijoje. Ten 
yra Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto
būstinė. Tai nedidelis miestelis, 
bet ir jis turi savo laikraštį, 
vardu “Pfullinger Zeitung”. 
Rugpjūčio mėn. 1 d. (nr. 176) 
jame buvo įdėtas nedidelis, bet

susikalbėit, tai rodžiau ženk-tame mieste, kuri nusiaubė ru
sai to daug gyventojų išmarino 
badu. Badą kentėjo ir ta vo
kietė mergaitė, dar tik 17 me-

(Viiko) tų turėdama. Sužinojusi, kad 
vienas kitas yra jau išvykęs į 
Lietuvą nuo bado gintis, ir ji 
iškeliavo ten laimės bandyti.

as dviem antraštėm: 
“Geroji širdis: Lietuvė ūkinin
kė.” Autorė yra pasirašiusi i- 
nicialais R. L. ir nurodžiusi, 
kad yra iš Tuebingeno, kiek 
atokesnio, bet ir didesnio pietų 
Mokietijos miesto.

' Daugumai tremtinių Tue- 
bingenas taip pat gerai pažįs
tamas. ypač studentams, kurie 
ten mokėsi. Ir senais Lietuvos 
laikais, 16 ir 17 amžiuje, lietu
viai važiavo ten mokytis. Da
bar te miesto gyventojai, žino
ma, anų senųjų lietuvių nepri
simena. Bet jie gerai pažįsta 
mūsų laikų lietuviu, bėglius.
'Anai vokietei R. L. iš Tue- ’ 

bingeno teko pažinti ir dabar
tinį Lietuvos gyvenimą. Ji gy
veno prieš karą Karaliaučiuje,

Štai ką ji pasakoja apie savo 
išgyvenimus minėtame laikraš
tyje:

“Išlipau, kur papuolė”
“Rusai buvo paleidę greitąjį 

, traukini iš Karaliaučiaus į Ma
skvą. Jis ėjo pe/Lietuvą. Pora 
vokiečių jau buvo bandę tuo 
traukiniu pasiekti Lietuvą, kad 
ten maisto paelgetautų. Vieną 
dieną ir aš, turėdama tada tik 
17 metų, pasileidau į tą kelio
nę. Mane traukė yiltis vėl bent 
kartą gerai pasisotinti.

tuojau suprato, ko aš noriu. 
Atnešė didelę lėkštę pieniškos 
sriubos ir duonos. Man nelindo 
į galvą, kad dar gali būti žmo
nių, kurie norėtų alkaną vo
kietį pavalgydinti. Sočiai pa 

“irdimi'išė

ją, kuri būsianti “negirdėto^at- Budapešto pienininkas, lietu
vė kotehodninkė Stasė Vitkie
nė ir rusų dr. Pavel Mkttjėv.
Budapešto pienininkas “Mrado 

naujieną”, kad pienas gali bū
ti pristatomas į namus kiek
vieną rytą. Lietuvė, naudoda
ma marksistini įtikinimo me

£et savaitės praėjo ir nesu
rado. Buvo jau 1942 m. rugsė
jo mėnuo, kai vokiečių dalinys 
vėl'specialiai ieškodamas gyvo 
ar negyvo Vlasovo, pražygiavo 
per vieną rusų kaimą. Gy
ventojai nurodė, kad vienas 
sovietų karirtinkas slapstosi 
tvarte. Ieškotojai nekreipė dė
mesio. Jiems rūpėjo surasti 
Vlasovą ir apie kurį jiem bu
vo pranešta, kad esąs netoliese 
žuvęs. Bet žuvęs pasirodė esąs 

. Vlasovo štabo karininkas, tik 
generolo Vlasovo miline užklo
tas. Ieškojimo dalinys grįžo be 
nieko. Vėl gyventojai jiems 
priminė besislapstantį karinin
ką. Kai kareiviai duris išver
tė, rado ten išbadėjusį vos ant

• kojų besilaikantį karininką, 
kuris pasakė: “Nešaukite, esu 
generolas Vlasovąs.”

Tarp vokiečių aukštųjų kari—Trumpai suglaudus, arnnes- 
ninkų tuo metu brendo mintys, 
kad vokiečiai karu rusų nepri
veiks. “Jei norim išvengti ka
tastrofos — kalbėjo vienas 
pulkininkas, — turime išeitį 
vieną — surasti bendradarbia
vimą su rusais, su rusų tauta, 
visa savo garbe atsisakant nuo 
kolofiialinės jjplitikos, nuo už-

ku iš spaudos balsų ir paskelb
tų amnestijos taisyklių.,'Spau
da susiriesdama įtikinėja, jog 
kardinolui Mindzenty ir ki
tiems “pavojingiems” jokios 
amnestijos negali būti. O pas
kelbtos laikraštyje “Szabad 
Nep” amnestijos taisyklės skel
bia: 1. baustasis už politinį nu
sikaltimą negali apsigyventi 
anksčiau gyventoje vietoje; 2.

■ jam reikia prašyti 
leidimo apsigyventi 
kitur; 3. vietos valdžia, prieš 
duodama tokį leidimą, privalo 
ištirti ar prašytojas yra poli
tiškai ištikimas; 4. jokia apy
linkės valdžia neturi teisės lei
sti -apsigyventi asmeniui, baus
tam už politinį nusikaltimą.

tija yra, bet kalėjimuse sėdin
tieji negali ją pasinaudoti, nes 
neįmanoma niekur rasti vietos 
apsigyventi be kalėjimo.-

Taigi, ir žentas pavaišintas ir 
varškė atlieka.

ti produkciją”; kiaulė per vie
nerius metus atvedė 180 par
šiukų. Ordinus gavo Vitkienė, 
o ne kiaulė, kuri pasidarbavo 
socialistinei statybai.

Pirmuosius du pralenkia dr. 
Mazajev. Jis nuptovė šuniui 
koją, paskui vėl ją pridėjo, pa
tepė tik komunistams žinomu 
tepalu ir šuo, kaip bematant, 
vėl su keturiom kojom nubėgo. 
Daktaras tikisi, kad jam pa
vyks surasti būdą vieno gyvu
lio kūno dalis perkelti* į kito. 
Sakysim, jaučio ragus zuikiui, 
o zuikio uodegą karvei Ir zui 
kys būtų drąsesnis, ir karvė 
nekapotų uodega melžėjų vei
do.

Iš savo pusės linkime dak
tarui pridėti žmogui asilo gal-

Pažangos pionieriai
Kas savaitę rusai skelbia sa

ir sukurtas “naujasis sovietinis 
žmogus,” kurio dar nesiseka

NAUJAUSIA
KNYGA

Kar

Kadangi buvo pusryčių me
tas, tai kur tik aš pasibelsda- 
vau, vis gaudavau sriubos už
valgyti. Bet aš norėjau gauti 
dar duonos ir nusivežti į Ka
raliaučių motinai, kuri nega
lėjo į Lietuvą ©vykti. Kai jau 
ketvirtąjį kartą* sriubos užval
giau, itian jos pakako iki so
ties: daugiau, negalė jau paimti 
nei šaukšto.

Aš buvau išbadėjusi ir atpra
tusi tiek daug valgyti. Su di
deliu vargu pasiekiau pievelę, 
kuri buvo netoliese namų. Ma
no pilvas taip išpampo, kad iš 
skausmo nebegalėjau toliau pa
eiti. Norą žemė dar buvo šlapia 
ir šalta, ■— buvo tik pavasario 
pradžia.
užmigau, įveikta nuovargio ir 
jausmo, kad vėl kartą esu so
tu

• Kas nežino “Kur bėga Šešupė” dai 
nos, kuri yra virtusi tautine giesme, gi 
liai išreiškiančia mūsų jausmui*. Jos 
muzikos autorius yra Česlovas Sasnaus
kas.
• Česlovo Sasnausko sukurtos dainos, 
kaip: “Jau slavai sukilo”. “Karvelėli”. 
Kantata “Broliai”, “Užmigo žemė” irki, 
stiprino mūsų tautinį atgimimą, kėlė 
mūsų dvasią.
• Česlovas Sasnauskas yra pirmas mū- 
ąų kompozitorius, muzikos, kūrybą iškė
lęs iki pasaulinio lygio.
• Jo gyvenimą, veiklą ir kūrybą a; ra
šytą rasite naujausioje jo biografų oje. 
kuri ką Įik pasirodė.
• Knygą parašė J. 2ilcv:ėii»s, L. M . ge
rai pažinęs kompozitorių, surinkęs daug 
vertingos medžiagos. *
• Antrą šios knygos lakią išlcidąkun. L.
E. Joffre.Voisekauskas, kuri: pasirūpino 
Č. Sasnausko kūną parvežti į Lietuvą ir 
išleido jo visas kompozicijas vienoj kny
goje.

Aš labai nustebau, kai mane

leisti, kad a* čia gulėčiau. Nu-

Breoklya 21, N. Y.

nių, kurių kalbos nesupratau, 
nes jau kelios savaitė*, ne^Jau

valančia ryto, • kai susiradau 
pirmąjį ūkininką. Turėjau j-

išlipau jau Lietuvoje, vienoje 
stotyje prieš Kaimą. IšBpąią 
kur pasitaikė, nes -tas kraštas 
man buvo visai svetimas ir ne-

i

v
t

Knyga gausiai IHantruota .ICX pi., 
kaina — 2 dol. Galima gauti pm TT.

i
Geros širdies* žmoūės

atsiguliau ir tuojau
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JM|dMų Tautų pats pagrindinis siekimas yra išvengti karų ir

Šamas k&nBųa. ife šį titulą 
tari krip pįjnulio valdovas, 
nes sukūręs pasaulį nepatiko j|

Mos norėjo Mdrtatt surišti Krfctųsu 
bet žmogumi ir priminti jam, kad 

dori- yra Valdovas, nuo kurio visi
dvasinio pasaulio Valdovas yra ris savo žodžio niek 

Kristus, kuriam turi paklusti ir kuris vienas ūžti 
viri žmonės, visos tautos, jei vienai tautai šviesės

to, charakterio.
Įjoti Jo paskelbtieji, žmonių

Atominės lenktynės tarp JAV ir
Kas jas užsistoja ir pateisina, priskaito Jungtinėm Tautom

braetio valstybės ir arabų (konfliktas vėl paaštrėjo), apramino kaip dvasinių vertybių šaugo-

nės Tautos mums daug davė, — pareiškė Ralph Bunch, kuris 
taikė žydus su arabais ir Už tai gavo Nobelio taikos premiją. — 
Be Jungtfaių Tautų pasaulyje įsivyrautų džiunglių įstatymai.”

Preridentas D. E5senhoweris, priminęs, spalių 24 kaip Jungti
nių Tautų dieną Amerikoje, pasisakė taip pat už JT, bet daug 
santūriau. Jis tik pareiškė, -kad Jungtinės Tautos reikalingos ir 
remtinos, nes čia tautos suseina ir suartėja, o žmonių suartėji
mas gafi “padėti sustiprinti taiką pasaulyje ir įvesti teisingesnę 
tvarką geras valios žmonėm.” Taigi taika nestipri ir teisingos

jtem nei burnos Užčiaupti, kai jie per akis meluoja, nei išrei
kalauti, kad pavergtiem duotų laisvę.

JT, sakoma, į vidaus reikalus nesikiša, bet visa eilė paverg
tų tautų nėra joks vidaus reikalas, o tarptautinis. JT kaip tik tam 
atsirado, kad visom tautom užtikrintų laisvą ir ramų gyvenimą. 
Prievartos neturėjo daugiau būti, bet ji yra ligi šiol dėl anos 
Uogos valips_žmonių.

JT taip pat visų neapima. Antai, dėl komunistinės Kinijos, 
kadangi ji didelė ir £ar didelės Sovietų Sąjungos ramstoma, nuo-

psntja, o įeina diktatūrinė Jugoslavija, kad šalia liliputų, kaip

retai kada apie tai išgirstame. Jas užblokuoja Sovietų Sąjungos

►s pakei-

Galėtų, jei turėtų tiek geros valios, kiek buvo pažadų stei
giant JT. Kerne visi tie žadiniai tuščiomis praskambėjo, nes į JT 
įėjo Ir žmonės, tarytum iš džiunglių išlindę. Jungtinės Tautos pa

trankti H šiaurinių' Persijos žemių, pastojo kelią Sovietams už
tarti pietinę Korėją, padėjo Indonezijai išsikovoti nepriklauso
mybę, Ikfin į visą eilę tarptautinių problemų, kaip darbo, soma

muose skelbė atėjęs į šį pašau-virstų realybe.

Amerikos pasigaminta ato
minę bomba (A) ir iš jos iš
augusi hidrogeninė (H) pas
tūmėjo ir kitus į atomines 
rungtynes. Po visos eilės šnipų 
bylų būtų vaikiška galvoti, 
kad ir rusai to atominio gink
lo neturi. Atominiai sprogimai 
yra Rusijoje užregistruoti a- 
merikiečių sekimo tarnybos. Iš 
kur jie tas žinias gauna?

Seismografų daviniai*
Žinios sueina trimis kebais. 

Pirmieji du keliai yra moksli
niai, tretysis — slapta infor
macija. Jei informacija gali 
būti apgauli, tai mokslo davi
niais galima pasitikėti iki 99 
proc.

Pirmiausia žinias duoda seis
mografai — žemės drebėji
mams matuoti prietaisai Jie 
užrašo visus žemės plutos su
krėtimus, kokie tik pasitaiko: 
natūralūs, sukelti žemės dre- 

' ’bėjimo, arba dirbtiniai, sukelti 
atominių sprogmenų. Atominių 
sprogimų sukeltas žemės vir
pėjimas nubanguoja jos pavir
šiumi panašiai, kaip ir natūra
lus žemės drebėjimai Tiktai 
atomo sukeltasis yra silpnes-

Šių metų rugpčii 
mes drebėjimų seki

tonui svarbią ir įta 
“Pastebėtas neaiški

turėtų būti Sibire 1 

lo ežero ir Lenos p 
naši, tai galėjoJt 
kurie nors atomi 
bandymai.

Geigerio para
Kita priemonė s 

miniam sprogimui ; 
mieji Geigerio apai 
nustato, kiek yra ; 
radioaktyvumo. Jei 
natūralūs, tai niek 
niekur neįvyko. Jei 
vių medžiagų atmc 
padidėję, tai rodo, 
mas buvo skaldom 
kiekiu. —

Nuo 1951 metų 
yra sudaryta oro 
tarnybą, vadinamie 
gių uostyto jai”, ki 
vais kas tris valau 
į orą iki tam tikrc 
jį tyrinėja. Ligi i 
piūčio 13 jie vis- ; 
nieko ypatingo. Gi

tinių ir vetopafHRinirną, bet reikia abejoti, kam^MMRjgi 
Mat, tada nebūtų kuo atsiremti džiunglių žmonėm, tai blogai va
liai, kuri greta geros valios žmonių nesėdėtų, nes darbas pasida-

Pagaliau yra dar vienas dalykas, atsitiktinis, bet reikšmin
gas, kad JT diena prisiglaudžia arti Kristaus Valdovo šventės. 
Dievas, kaip žinome, iš JT chartos yra išbrauktas^ O kur tik
rajam Pasaulio Valdovui nėra vietos, negali būti nei tikros tai-

tik iš arčiau. Ligi šiol srismo- 
grafai darnepagavo “atominio 
Mffif^taBljjjjj^Lištriiau 
kaip 4000 rnyhųTRP^BflNMBI1 

būti tikram kad toje vietoje 
nebuvo tikro žemės drebėji
mo. O priešo teritorijoje tai 
sunku patikrinti.

Paminklas Kristai KaraBui 
Andų kalnuose, Amerikoj

šiaurio ir Kurilų t 
nenormalų radioakl

Ateminei arba 
bombai sprogus, j 
mos debesis iširi 
Smulkiąsias radioa 
dižagas ps išmeta 
aukščio. Per dieną 
skleidžia į visus šo 
700 mylių. Po 40

Nukelta į

SUŽADĖTINIS
MANZONI

— Ant sofos, — atsakė Giu-

— Ant sofos ne! Ant sofos 
pritinka mudviem sėdėti. Sofa 
pritaikyta tik dviem. O mudu 
esam du. Tai mūsų vieta. Pa
mėginkim?

Abu Scdrsi atsisėdo ir, kak-

—' Mėginkime pastatyti kė-

save.

Reikėjo manus sutvarkyti ir

Bo pietų atsirado naujų

sisėdo klausdamas žmonos, lengvai lūpom palietė jos kak- 
kaip atrodo. Paskui pridėjo:— tą. Sustoję prie lango ilgai žiū-

kalbėti man.

— plonu balsu kalbėjo ponia atrodė viskas kitaip. Jie Dega

yra labai malonu.”

Gžuseppe, ir keldamasis . dar

darytis tiek išlaidų

mudu kalbėsime.
Abu Scorti sunkiai atsiduso 

ir vienas antram žiūrėjo vei
dan.

— Ta valanda tarėja ateiti,

las. Atrodė vasaros pabaiga,

vę. Scorsi neseniai buvo baigęs

terina.

išpiautų.

vardas? i

Aldo Quantita. Labai geras kažkokį trupinį, pasižiūrėjo į 
berniukas. laikrodį ir tart:
' — Viri geri, kai norį ves- — Netoli keturių. Kada at- 
ti, bet padėtis?

sutinka ir mytiri, — aiškino 
žmona.

puodukai ir vynui stiklai. Pele
ninė buvo ant stalo ir netoli

eis?

vėliau? Supranti, kai vaikinas

rankos, retiria geriau pasitaisy
ti. Atsimeni, ir tu?

- Turbūt ir tavo motina verkė?

gus rausva saulė 
veidą kišo vidun.

toks, — prabilo G

ėmė kalbėti:

tart:



t-;;?

Atominės lenktynes tarp JAV ir SSSR

JCTtn sSBMRS.w TVaSBmU vS^. 
atsakomybę vft pusi tį.” Bet 
jeigu t»jtoda artiykoJAV 
jas jeanešuoaiB dkieeutaoa- as-

1.00
3.00
5.00

bus paėmęs iš senų legendų ar 
net raštų. Visas veiksmas vyko 
apie 1184 m. pr. Kr., nes isto-

Kur būvą Troja?
Tlijada” vaizduoja karą dėl 

Trojos. Nepasakojami ten'visi 
10 metų karo įvykiai, vaizduo-

150 
2.00 
IJO 
1J5 
0.60 
1.00 
080 
ido

SįriBros grumtynės, kuriose 
visa mūsų dabartine karta ta
rės-padėti savo galvas, atpirkti

Atomines lenktynes kažin- 
fcas pavadino dviejų skor
pionų kova vienam batelyje. 
Tie du vabalai dar tik taikosi 
vienas kitą tverti už uodegos.

1.00 
J50 
150 
1.25 
1.00 

1.00

bombą. Tai buvo pranešta A- 
merikoje tiems, kuriuos tokios 
paslaptys prietaa su užrašu:

2.00
3.00

Taip 1864 m. generolui Mu
ravjovui pasisekė numalšinti 
sukilimą.

J. Žilevičius, ČeslovasSaSiSSMBl^srerao kun. T 
Joffre Voisekauskas, 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. justinas, Lietuvos vaizdų albumas

nis liudija 1500-1000 m. kultū
rą prieš Kristų. Viršum šitų 
sluogsnių dar kyla septintos, 
aštuntos ir devintos epochos 
griuvėsiai. Įdomiausias iš jų 
yra šeštasis • sluogsnis — tai 
didvyriško miesto kapai, mies
to, kuriame mątyti staigaus 
sunaikinimo pėdsakai, t miesto,

ię 26 d. pa-
-■v

Anas lenkas bevanfis atėjo į

2.60 
2.00 
150
2.00 
2.00 
1225

Mažosios Azijos šiaurės va- 
*karų kampe, apie 4 km nuo 
DardanėBų, yra kalva, kurią 
turkai vadina “Hissariik”. 
Kaip kokia tvirtovė ji žiūri į

juos, kad priešų laivai nepra- 
plauktų. Šitoje kalvoje yra de
vynių miestų ir kaimų griuvė
siai. . .

J. Grišmanauskas, Tolimieji kvadratai (Dabartinis 
Lietuvos vaizdas pabėgusių žvejų pasakojimu 
200 pšL > ♦ "

D. Pilla, Stela už sielą, 304 p. '
V. Pietaris, Raštai, m t, 267 p.
Jieva Stoonaitjptė, kštųjų Šimonių ūkimas, 437 p. 350 
Fr. Mauriae, Gyvačių lizdas. 282 p. '
A VaiSulaitis, Kur bakuži samanota, 286 p.
J. Grušas; Pabučiavimas Noveles. 155 p.

2.00
2.00
2.00

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

Bengtai visas kraštas V—W -Tn- - g-

Trūkstant -ginklų,, buvo jų 
užpirkta kituose kraštuose ir 
slaptai gabenta, bet jie nepa
siekė sukilėlių. Tad jie ginkla
vosi kuo kas turėjo: kardais, 
šautuvais, pistoletais, dalgiais. 
Rusai, matydami besipliečiantj 
sukilimą, pritraukė kariuome
nės. Jų įgulos Lietuvoje sudarė 
apie 90,000 vyrų. Kiek buvo 
sukilėlių, sunku pasakyti. Rusų 
istorikai tvirtina, kad buvo a- 
pie 77,000.

Tada atsiuntė ir garsųjį ge
nerolą koriką’ Muravjovą suki
limo malšinti. Jis griebėsi kuo- 
griežčiausių priemonių: be 
pasigailėjimo korė, šaudė, trė
mė į Sibirą. Vilniuje ir Kaune 
kartuvs kasdien, turėjo darbo.

2.00 
1.50 
2.50 

$1.00 
-2.30 
2.00 
1.00
150 
1.25 
0.70 

$1.00
2.00 
0.50

“... Po daugelio įkyrių pasi
teiravimų, tikrinių ir tardymų 
galų gale mane nuvedė pas 
žmogų, kuris turėjo* man pa
lengvinti įstoti į dalinį. Prisi
pažinsiu, šis nepas. kejimas 
mane šiek tiek pykino. Betgi 
per kelias savo stebėjimo die
nas Kėdainiuose aš mačiau, 
kas ten dėjosi, kaip rusai kan
kino ir spaudė vargšus žmo
nes, ir aš sau galvojau: lia! 
ką gi begalima daryti -—aš į- 
žengiau į raistą, dabar, turiu 
išbristi. Verta* nupasakoti apie 
mano susitikimą su šiuo žmo
gumi (atrodo, tai buvo apy
gardos viršininkas — aš tikrai 
nežinau, kas ps per vienąjį.

- įsivaizduokite sau mažytę 
trobelę’ iš rąstų viename apy
linkės kaime su dviem mažy
čiais langeliais į sodelį. Kryžius 
—fivūra kabo ant

mus, apfetą kilnią tėvynės 
meSę, kuri darė ir tebedaro 
stebuklus. Ir gal niekieno šir- 

•dys taip giliai neplūdo krauju, 
kaip kad mūsų, kai mes nugir
dome, kaip tie patys bėgo su 
savo karabinais į Galiciją po 
kelių mėnesių. Baisūs, baisūs 
keliai, mano mielas broli! Jūsų 
tautoje yra milžiniško pasiau
kojimo ir užsidegimo, bet trūk
sta ištvermės. Stovėdami, stovėdami 

Arnotas rikiavo, 
Išrikiavo, iimieravo 

Sidabro kulkelę.

Vilniuj buvo žalios bromos, 
Ten žirgus bataojo;
Pabaisojo ir išjojo, 
Ant kalno sustojo.

palaidota Troja.
: Paskutinis — devintasis — 

sluogsnis prilrimso Romos lai
kams, maždaug tiems me
talas, kada, gyveno Kristus. Ji 
buvo žinoma romėnams- Iš

ris i gerą. Vienas kris, o ant- auklėto romėno geras tonas 
ras gaB būti smaritiai sužalo- reikalavo bent vieną kartą ap- 
tasi. * ■ . M. 8. lankyti Troją. .

tas sntikn būti iš
Varšuvos; bet faktiškai
mm savarankiškai vadovavo 
Kalinauskas.

Ir pačių vadų tarpe buvo 
daug patriotizmo, noro skirtiš 
nuo lenkų, tariau visi matė, 
kad tik sujungtu jėgom galės 

‘nusimesti caro valdžią. Žmo
nėm buvo pažadėta žemių ir 
daug laisvių.

Pirmiausia į sukilimą jun
gėsi valstiėčiai, kunigai, ir ne- 
fnaža kitų šviesuolių. x

REMGUA IR FILOSOFIJA
Naujasis Testamentas
Dangaus raktas, maldynas, neįrištas, 156 p.
St Yla, Sveika Marija,- maldynas, 369 p.
Neito Vian, §v. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 
Dr. J. Pruaskis. Prie vilties kryžiaus, 139 p.
St Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu; 72 p.
St Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.
Dr. J. Gijpius, Laisvė ir būtis, 151 p.
Taip jis kalbėjo, Don Bosco mintys, 132 p. -

(Atkelta iš 3 psl.)
^jau galėjo patiekti Beringo są
siaurį, kur lėktuvai jas pagavo. 
Vadtaaa, rusai Sibire yra ką 
nors darę su atominiais sprog- 

^menimis. '

mo komiteto ir kovotojų rilėsą 
nebuvo tvarkos. Dalįs jų ’ bėgįį 
| Austriją ar Vokietiją- Tad7 
sukilėlis stengėsi įstoti į tikrai 
kovojantį dalinį. Jis nugalėjo7 
visas kliūtis ir atvyko į Žemai
tiją. Jo aprašymas pirmą kartą 
buvo paskelbtas Paryžiaus 
laikraštyje “Njepodtegtasc” į 
(Nepriklausomybė) 1863 nvj 
rugpjūčio 23 d. laidoje.
\Iš aprašymo matome, kokia 

patriotinė nuotaika buvo apė
musi laisvės kovotojus.

Pas apygardos suLSėiių

rado poema, kurią galėtumo
paradtatt MAcfaito pyktaT , tol- Ttada pas # atvadavo vfe
n laoBu HnMUB ŽSfiSHtSl BCfl
*Tfijndo^* vanta. *TBoe” buvo W feėvo vokfetfe, p
vadinama ir Troja. Anteritav F®teSa Bi

“Dijada” ym sanfausfos va- praMje taetitftingM, pas 
karų-ttteratūron paMMrt gantas ptamrita'yi
kuris piaSai pavaizduoja m driBjaon; ]

(Šioje dainoje minimas Garibdkii buvo Italijos suki
lėlių vadas. ‘Su jiKr lietuviai sukilėliai palaikė ryšius, kvie
tė jį į Lietuvą ir tikėjo, kad jis ateis ir padės sukilėliams).

buvusi sugriauta Troja.
“Dijada” ir vedė ieškoti Tro

jos. Tačiau senieji anfiai dau
giau džiaugėsi pačia poema, 
mažiau dėmėjosi veiksmo vie
ta. TTk per pastaruosius 400 
metų-pradėta jos ne kartą ieš
koti.

Pirmiausia už Troją buvo 
palaikytas kaimas, kuris yra 4 
km. į pietus nuo Hissarfik kaL

Ste ■ ' ■ 
1 .

NetoK Btaflaaelų buvo se- tikra yra, kad jam priklauso 
is pasasdtatadestas — Troja, ’Tlijada” ir “Odisėja”.

Devynios epochos
Patys giliausi griuvėsiai yra £±' <■ fiunnsavo amerftfe- 

likučiai pastatų, kurie stovėjo 
maždaug prieš 4500 nų o gal 
prieš 5000 ar 6000. Antrasis 
sluogsnis siekia 4000 metų,

pimSatBa jfc galvojo apie 
Troją. Ten norėjo įkurti nau
jąją sostinę. Bet dėl neišaiš
kintų priežasčių tazantieSai jo 
planus nusuko kitur. Nuo 1306 
m. Troją valdė turkai. Metei 
iš metų šią kabą ūkininkai a- 
rė ir sėjo javus.

Trojos miestas jau buvo pa
sidaręs sena sena legenda, kai 
Europoje kūrėsi Įriti mwtai: 
Aleksandrija —■ 332 m. pr. Kr. 
Roma — 700 m. jr. Kr.

KsdU ieflbsata Tro|ta?
Tai kodėl ta nia apie šį 

miestą, kai iš senosiom Trojos

j®
t *



yau, jaunesnis buvau, mano

Rutha, išeina į dirvas lasyti Ii-

RŪPINAMASI ĮKURDINTI SESELES MOKYTOJAS
daugiau, kaip laikau dolerius

savo automobilium, keičiu jį

muose buvo suruoštos vaišės,

duoti ir gėda atsilikti. Tačiau

įvyko spalio 11. Kun. P. ša-

“Avė

ko užimti savo vietos.
bus šv.

PRAŠYMAS. Jei kas iš Dar-PRADfiJO TRECIUS MOKSLO METUS 30, 31 ir lapkrifio 1 d. PamaL

sukusi į French St Ir didelėse

8 m.) pianinu ir smuiku pa
grojo. Tautinių šokių grupė pa-

rugsėjo TO. Vestuvių puota 
vyto, Kandai- Hotd Framing-

pikiė D. Nasvytytės Melbourne 
įkurtos išraiškos šokių mokyk-

STOUGHTON, Mase. — 
Lietuvišką šeštadienio mokyk
lą šiais metais kiek pavėluotai

kalys, draugijos dvasios vadas, 
savo kalboje ragino narius pa-.

krauti paminklų akmenis, ne 
medinukus pagerbti, o padėti 
tikriems, gyviems žmonėms, 
lietuviams.

mdš nebūtume pastatyti prieš 
savo teismą.

kalbeti Dr. Petras Kaladė iš 
Bostono ir prof. Palaima iš 
Merrimack Kolegijos — anglų 
kaitau

buvo per ankštos. Joje buvo 
išstatyti buitiniai dirbintai.

vadovaujami A. Karpavičiaus. 
Smuiko solo išpildė jaunas ne

mokytojos

Mūsų abu kunigai deda visas 
pastangas, kad tik greičiau bū-

galėtų pastoviai apsigyventi 
seserys ir mokyti mūsų para
pijos vaikučius tikybos bei lie-

Tai buvo gera 
išrinnčia šauklius, kurie mums sėkmė, atsitiktinumas, kad aš, 
primena vieną nuostabų daly- a® Su

spalio 10 minėjo savo vedy- 
•Moku mokesčius binio gyvenimo auksinį jubi

liejų. . Klebonas ‘ kun. F. E. 
Norbutas atlaikė šv. mišias ju
biliatų intoncija ir suteikė

f

Joan
Palyna SsvicM, KM. Vtonbtt, 
Ma Revnoff.

K

vena”, atnešė savo centus, sa- 

tą .metuose, spalyje, 
derliaus rinkimo mėnesyje,

Prievartos nėra
Rodos, tereiktų tiktai 

džiaugtis, kas esi atsimintinas 
ir prašomas. Juk taip dažnai 
mūsų tuštybė mėgsta būti pa
glostyta ir išgarsinta, ir nie
kuomet neatsisakome būti mi
nimi ir iškelti aukščiau kitų. 
Tačiau šį mėnesį nevienas pa
geidauja likti pamirštas, kad 

stis? Niekas negali ateiti ir 
atimti. Kas pajėgtų rasti tokių 
žodžių, kurie sukrėstų ir pa
veiktų, jeigu nenori girdėti. 
Nėra prievartos šioje šalyje. 
Esi apsaugotas nuo elgetųgat- 

aukų rinkėjus, nepasirašyti 
aukų lape — viską gali Jeigu 
taip nebūtum bejėgis pats 
prieš save. Kiekvienas kai ką 
pradeda atsiminti:
— Aš buvau ten, kur dabar y- 

paramos.

PAMINĖJO SUKAKTI
Melbourne spalio 3 d. buvo 

iškilmingai paminėta ' J. E. 
Kauno arkivyskupo J. Skvirec
ko 80 metų sukaktis. Akademi
ja įvyko karmelitų salėje. Kun. 
P. Vaseris pasakė Įžanginį Žp-

kad šios rūšies mokykla yra 
vienintelė visoje Australijoje ir 
turi australų tarpe pasisekimą 
bei paramą. Lietuviškais mo
tyvais šok) padainavo D. Vado
vas: “Pavasario dienelė”, “Vai 
put pūtė” ir ariją iš S. Ba- 
ceangro. Mažųjų pasirodyme 
Bakaičiai (vienas 10 m., kitas

KUM. <r. YLTM 

puikiai IMMACULATA spaudo* 

Kleistas mažas** maldyną* 

Sveika Marija
Kietais viHrflais, 371 psl..

Gaunamas

dejavau: argi-nebėra Dievo

naujesniu. Kodėl man atrodo, 
kad man išvažiavus ten nebe
liko vargo? Kodėl aš nebeuž- 
matau likusių, per marias ir 
geras dienas, nebeužmatau?— 
Taip, mes atsimename!

Lauki* paramas

Minėjimas praėjo pakiliojo 
nuotaikoje ir sutraukė nema
ža publikos.

— Rugsėjo 26 d. Melbourno maldas 'Vokietijoje pasiliku- 
moksleiriai ateitiriinkai suren- ' siems šelpti buvo suaukota 32 
gė šokius su progorama. Buvo australiški svarai. Sv<L

išJaikyti lietuvybės 
lietuvišką mokyklą.

sesuo Andrėja. Jeigu jos bus 
tokios, ką jų vardai retBda<—

Andreja, v

metus.

Anthony Raila, M. Refqy ir K 
Parvežti seseles sutiko: Jota

Overka, Paulyna Saviški, Ka-

ceričius. Parvežti ir nuvežti

nuo

spalio 17 d.

mg ir matysiu, kokia ji prare
tėjusi, ir kažikas paklaus:—

teko, kodėl nepridengėte juos 
apdaru ir sava širdies šilima? 
Jeigu bus mūsų taip paklaus-

motinos?
Gal nebus? Gal aš niekur - 

daugiau iš čia nevažiuosiu?
1 Gal mano sąskaitos baigtos jau 
1 su viskuo?

šiam kraštui ir jis yra ma
no.

Veltui mes tai sakytume: 
mūsų sąskaitos niekuomet ne
bus baigtos, nes pats sau žinai, 
kas esi. Esi tiktai savo tikro
sios tėvynės sukurtas tvari
nys, laikinai paskolintas kitur. 
Esi apdovanotas turtu, kurio 
negalima sumokėti, kaip atsi
pirkti nuo motins. Gali tiktai 
mokėti dėkingumu, iki gyven
si. Tau yra laisvai leista pasi
rodyti, kas esi, ir tau yra duo
tas geriausias būdas, žmogiš
kas ir didvyriškas: padėti savo • 
broliui.

Viena paguoda, bet..
Bet turi vieną paguodą sa

ve apraminti, žinai, kad nie
kas neatskleis ir neišduos, ką 
galvoji. Niekas. Visiškai esi 
saugus. Ir dar gali apsikloti, 
kaip šarvais, gudriu sprendi
mu, pasiteisinimais: amžinos 
aukos, amžini raginimai. Ką 
gali padėti keli mano centai, 
kur reikia pagrindinio pasau
lio pertvarkymo? Kodėl pasau
lis skandina save pertekly?

gražiai suvaidintas (ir gerai 
surežisuotas) Senbernio teis
mas.

— Melbourne įsisteigė licen- 
sijuota agentūra Gylys - Vai
tiekūnas Real Estate and Bu
rines Agents.

— Tautos šventės proga 
Melbourne per lietuviškas pa-

salie Vincent, Juditha Vincent 
John Kancericz, Rosalie Tu
reli; Billy Kurtyka, Aliai Kur- 
tyka, Rita Milkovaitis, Caro!

Revnoff,
Parapijos

sinio palužųno?
Bet'faeieHKia nė tų sentimen

talių galvojimų. Juk papras-

jam, bet nenori, čia ne tiktai 
žmogus, čia yra lietuvis. Te
gu mūsų širdis atlenkia kie- 

kalbėti musų širdžiai. Paklau-

Vilniaus krašto, bet vedė Nor- 
woode, išaugino sūnų ir 3 duk
teris. Jie visą laiką rėmė nuo
širdžiai liet parapiją ir yra 
daugelio organizacijų nariai.

Šv. Vardo Draugijos

Lawrėhce, Mass.
Parapijos vakarienė įvyko 

pereitą sekmadienį parapijos 
salėje. PręĮ.jF. M. Juras buvo 
pagrindiniu kalbėtoju.
Alfonsas Lešinskas, Federaci
jos skyriaus pirmininkas, dar 
perstatė kalbėti parapijos .vi
karus; kun. V. Paulauską ir 
kun. A. Janiūną, ir buvusį Fe
deracijos skyriaus pirmininką 
Antaną Vasiliauską, kuris su 
šeima įkėlė gyventi į So.

ras ir solistas Jurgis Lisauskas 
išpildė ęnuzikalinę programą, 
vadovaujant muz. Algiui Šim
kui.

Spalio 25 d. Kristaus Kara
liaus šventė ir mūsų parapijos 
komunijos diena Kristaus Ka
raliaus garbei. Parapijos jau
nimas eis prie Komunijos per 
8 vai. šv. Mišias. Suma 9:30 
vai. ryto. Po pietų 3 vai šv. 
Valanda ir paskui programa

macBenį 3 vai. po pietų su

juos prirašyti draugijon, nes 
spalis paskirtas naujų narių 
vajaus mėnesiu. Nutarta ruoš
ti kortų vakarą. Draugijos 
naująją valdybą sudaro: dva
sios vadas kun. P. Šakalys, 
pirm. F. Kašėta,, vicepirm. P. 

V. Grinevičius, tvarkdarys A 
Kulbokas, programų komisijos 
pirm. J. Smelstorius; kiti val
dybos nariai — J. Pazniokas, 
P. Rakauskas ir F. Kulbokas. 
Be to, į Federacijos 10 skyrių 
atstovais paskirė A, Tumas ir 
F. Nerius.

Reikia paminėti, kad visi 
•valdyta® nariai jau yra iš jau
nosios kartos. Draugija turi 
120 narių ir Nonvoodo šv. Var
do D-jos apskrities pirmininku 
yra B. K. Kudirka. Nonvoodo 

Prof.. apskričiui priklauso 15 apylin
kės miestelių.

Kristaus Karaliaus šventė 
iškilmingai bus minima spa

lio “25, sekmadienį. Bažnyčioje

Kun. V. V alkavičiaus primicijos Hudsone
Kun. Vincas Valkavičius bu

vo įšventintas kunigu rugsėjo 
29, o primicijas atlaikė spalio 
4 vietinėje airių bažnyčioje. 
Iškilmni metu dalyvavo daug 
kunigų, kurių tarpe matėsi ir 
kun. J: Vaitiekūnas, liet par. 
klebonas Providence, R. L Rei
kia paminėti, kad jaunasis 
kunigas yra pirmasis iš Hud- 
sono lietuvių ir per 15 metų 

yAuro B Sos vie- . 
tos jfeentmtas kunigu. Jo tėvai 
kilę iš Trakų apskrities. Kun. anksčiau gyvenusios Hudsone. 
Vincas * paskirtas airių parapi- Atsiliepti; arba pranešti: M.

PaupHs, 6 Wood St, Hudson,

šone. Jk yra baigęs Bostono ™ pasiskaityti, bučiau labai 
ir dabar dM® <**mgas. Esu ligonis ir pa-

bus ta intencija šv. mišios, o 
.salėje 3,30 p.p. Federacijos 10 
skyrius rengia minėjimą su 
programa ir kalbomis. Kalbės 
Žymūs kalbėtojai, šią šventę 
iškilmingai minėti ragino Fe-, 
deradjos Centro Valdyba, tad 
visi lietuviai gausiai dalyvau
kime.

gaišta daug brangaus laiko.
* Lankančių pamokas vaiku
čių yra 150, iš kurių 40 ruošia
mi pirmajai komunijai, šešta
dieniais vyksta lietuvių kal
bos pamokos. Visi tėvai, kurie 
norėtų,, o lietuviai turėtų norė
ti, kad jų vaikai pramoktų lie
tuvių kalbos, yra prašomi siųs
ti vaikus į mokyklą. Žvalgas

Nors Hudsone lietuvių tėra 
tik 4% gyventojų, tačiau ak-* 
tyriai reiškiasi organizacijose, 
Kolumbo Vyčių ir šv. Vardo 
draugijos Valdybon įeina lie
tuvių. Miesto valdyboje ir po
licijoje tarnauja keli lietuviai. 
Už juos mielai balsuoja kita
taučiai. Miško sūnus

gą — Vakarų fronte nieko 
naujo — ir galėtų man pasko-

Siųsti: M. PaupHs, 6 Wood St,

(domiausia knyga spalio menesiui yra 
apie Marijos apsireiškimus Fatimoje 

1917 m.
MARIJA KALBA PASAULIUI

KNYGĄ IŠVERSTA NET J 7 KALBAS, 
264 psl^ 18 paveikslų^ kaina 2 dol

■ Užsakymus sh*rti: 

arba

Gajos” ateities uždą

bėjo apie “Gajos” istoriją.

Chicagoje pradėjo savo yeiki- 
mo naujus metus. Į naują val-^ 
dybą pirmininke išrinkta Ali-t^

• Naujai bažnyčiai Mar- 
ųuette Parke, Chicagoje, spa
lių 18 d. prakasti pamatai | 
Bažnyčia skiriama Šiluvos šv. 
P; Marijos garbei.'

• Lietuvių Teatras Chicagoj 
spalių 25 d. pradeda savo se
zoną, vaidina Putino “Valdovo 
sūnų.” Veikalą režisuoja Anta
nas Rūkas, "dekoracijos dail. | 
K. žoromskio.

• Toronte pradeda veikti ? 
aukštesnieji lituanistiniai kur
sai. Kursų direktorium sutiko 
mokyt. Kazys Gečas, pavaduo
toju mokyt Izabelė Matusevi
čiūtė.

• Melbourne kiekvieną sek
madienį po lietuviškų pamaldų 
bibilotekos salėje išdėstomos 3 
naujausios lietuviškas knygos į 
ir kita spauda. Lietuviška 
spauda domimasi.

• Dovana Panevėžio natos-' 
tul šiomis dienomis Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla gavo 
laišką iš Kazimiero ViČo, gy
venančio Chicagoje, UI. Jis 
užsakė enciklopediją savo gim
tajam miestui. Savo laiške 
K. Vičas rašo: “Jeigu nepervė- 

mųjų vyrų- (kurie L. E. jau 
užsisakė) eilę ir sumokėti iš 
karto už visus tomus. Man L. 
E. nebus reikalinga (esu 66 
metų), norėčiau ją paskirti Pa
nevėžio ar miestui ar mokyto-- 
jų seminarijai, kuriems ii būtų 
labiau reikalinga. Gak aš toliau 
galėsiu užrašyti ir: kitiems 
miestams, kaip Klaipėdai, Vil
niui ar Kaunui.” K. Vičas yra 
kilęs nuo Panevėžio, Ameri- 

ena 50 me 

lio 10 ir 11 d. įvyko tautų pa
sirodymai. Buvo parodyta 
tautinė muzika, dainos, šo
kiai, valgiai, įvairiausi rank- 
darbiai bei pramonės gaminiai. | 
Dalyvavo apie 20 tautų, jų tar
pe ir lietuviai.
, Lietuvių paroda buvo labai/ 

turtinga ir kruopščiai paruoš-
. ta. Reikia pripažinti, kad buvo 

bene pati turtingiausia iš vi«|

ir šiek tiek spaudos. Tautiniai ^ 
šokiai taip pat susilaukė 
lio dėmesio.

veikia Chičagoj. 
jo posėdyje skaitė 
kun, V. Bagdanavičius MIC iii 
pie dorinius lietuvių tauto* 
grindus. Šiems r 
numatyti dar du 
lietuvių tautos dvasinei 
ei jai tirti.
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Heip^anle^Mąt

Help wanted Female Help Wanted Malė
MOTERYS

Mali Tool Co

Good wbrking conditions

Apply MR. HUMMEL

TORONTO BAŽNYČIOS FUNDATORIAI Help VantedMale

Kadušienė, Brooklyn, N.

kitus paraginkime ateiti. Va
karų programai vadovaus prof. 
A. Salys, prof. J. Purinas, A. 
Klimas, K. Ostrauskas, P. Bal
čius, S. Ramanauskiene ir kun. 
Stasys Raila.

Nepaprasta sausra
Šiais metais ruduo yra la

LB iždo padttį susirinkime 
pranešė iždo sekr. J. Nasvytis: 
pajamų iki spalio 18 d. turėta 
$172930
gauta 1110.00, iš Tremt Drau
gijos perimta 170J.9, solidaru
mo įnašų surinkta 269.00 ir 
kt.; per tą patį laiką išlaidų 
padaryta $1615.32 
rašus knygoje
lionio muzikos plokštelėms ga
minti $627.02, Lietuvių dienai 
surengti $688.37. Kasoj yra 
$113.97.

lldSvil. 
hite savo am
žiausJvikučtas iKetuvių sekma-

LB atstovais į visuotinį A- 
merikos lietuvių kongresą 
Chicagoje apylinkės susirinki
mas išrinko: St: Barzduką, 
Alf. Mikulskį ir K. S. Karpių.

Spalio 25 d., 7 vai. WHK ra
dijo stoties salėje (^00 Euclid 
Avė.) įvyksta muz. B. Jonušo 
vadovaujamo Chicagos vyrų 
choro koncertas. Koncerte taip 
pat dainuos tenoras St Bara
nauskas, muz. A. Kučiūno pia
ninu palydimas. Programoje 
lietuvių liaudies ir žygio dai
nos, operų ištraukos ir arijos. 
Jau patys vieni programos da
lyvių vardai sako, kad koncer
tas turės būti geras ir įdomus. 
Bet jo pasisekimas priklauso ir 
nuo mūsų atsilankymo. Visus 
atsilankyti maloniai kviečia 
Ateities klubas, kurio ir kitais 
parengimais niekados nebuvo 
pagrindo nusiskųsti. Kas nori 
tikro dvasios džiaugsmo ir pa
sitenkinimo 
ateina į Ateities klubo rengia 
mą augšto meninio lygio kon

diento mokyldę*
Lietuviu arionadipnio mo

kyklai vadovauja Ribokienė, 
Natkevičiene, ' Adomonis ir 
Pabjlionis. z-

m* VĄNTED ADS. 
ASM F0BAD TAKER

DARBININKAS 
688 Borinrick Avė. 
Brooklya 21, N. Y.

“Darbininko” administrato
rius T. Ambrozijus šiomis die
nomis platina šį laikraštį, lan
ko namus; norintieji gali jį 
užsisakyti ir šv. Kazimiero pa
rapijos klebonijoj ir kitose 
klebonijose.

Iš Paryžiaus atvykus Vikto
rui Dagiliui į Omahą, mūsų 
scenos mėgėjų būrelis turėjo 
vilties, kad jų veikla padidės. 
Ir tiesa, p. Viktoras jų neap
vylė. Jo sumanumo ir darbštu
mo dėka buvo suvaidinta kele
tas veikalų, kurie turėjo labai 
šiltą atgarsį mūsiškių tarpe. Po 
kurio laiko*. V. Dagilis išvažia
vo j Čikagą. Laikraštyje 
‘'Draugas” talpinama užuojau
ta, Viktoro Dagilio žmonai, 
mirus jos mylimam vyrui, labai 
sukrėtė mus omahiečius. Oma
hos lietuviai labai apgailestau
ja Viktoro Dagilio tragišką 
mirti ir reiškiam jo žmonelei, 
giminėms bei pažįstamiems gi
lią užuojautą.

A. Vaicekauskas, Minersvil- 
le. Pa.

K. Baltrušaitis, Waterbury, 
Conn.

A. Skackas, Brooklyn, N. Y.
B. V. Paplauskai, Methuen, 

Mass.
Visiems dosniesiems aukoto

jams nuoširdžiai dėkojame.

Kenteao n žtoių
rinkimo reikalą LB apylinkės 
susirinkime nušvietė Alto vyk-, 
domėjo komiteto įgaliotinis 
Clevelande J. Laidžius, šios 
žinios reikalingos iš visų sri
čių, jei tik jos liudys bolševikų 
smurto ir teroro žygdarbius 
pavergtoje Lietuvoje.

CARPENTER PAPER C0 
tnsonn ntLR -ut nooa

Some ezperience desired . will traki further 
Steady empioyment — Good wages 

Automatic increasa — Overtime avafiable 
Hospitattzation and Insurance 
Paid Vacattona and HoHdays

Paskutinių laiku labai daug 
amunicijos sunkvežimių va
žiuoja per Omahos miestą. 
Vienas policininkas man pasa
kojo, kad vieną dieną apie 50. 
tokių sunkvežimių pervažiuoja 
per Omahą. ši amunicija yra 
siunčiama i Indokiniją, šiomis 
dienomis vienas amunicijos 
sunkvežimis netoli Boys ToXvn, 
susidūręs su lengva mašina, 
sprogo ir katastrofoje, žuvo 4 
žmonės.

Miesto valdyba daro žygių 
uždrausti amunicijos Sunkveži
miams važiuoti per miestą. PtA. 
licijos viršininkas aiškina, kad 
jei toks sunkvežimis būtų spro
gęs pačiame Omahos mieste, 
tai tūkstančiai žmonių būtų žu-

kuriems pavedama patikrinti 
lietuvių kartoteką, sekti lietu
vių judė£mą (atsikėlimus ir 
išsikėlimus), išrinkti tautinio 
solidarumo įnašus ir kt įna
šams išrinkti pradėtas vajus: 
seniūnai stengsis aplankyti 
kiekvieną lietuvį, į atskirai ir 
toli gyvenančius lietuvius bus 
kreipiamas tam tikrais atsi
šaukimais per paštą. Gyvo dė
mesio sukėlė sumanymas įsi
gyti apylinkei vasarinę sodybą 
ir pastangos pagerinti lietuvių 
namus, šiam reikalui svarstyti 
Ekonominė Taryba turės su
kviesti specialų susirinkimą. A- 
pylinkės valdybai pavesta su
daryti komisiją rūpintis vargo 
mokyklų Vokietijoj rėmimu.

Po 'programos ŠOKIAI, grojant -puikiam orkestrui. Vakaras (vytai iv. Jurgio DfJps aaHje, 
1M New York Avfe, Nrarark, N. J, 

Fredtta g vaY rak,-------< ĮBĮtanan akte $L25.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS 
gyv. 422 Mentes 8tr„ BMgevrete, Brooklya. N. Y.

Skambinti tek HYactot 7-4677

WENEED
GDiLS — W0MEN

statybos fondui. Taip pat ren
kamos aukos programai. Tai
gi visi remkime, kas kuo gali
me.

Aukojo mokyklos statybos 
fondui: St Drvol ir Jonas Pier- 
nicki po 128 dol.; Ogilvienė—=. 
50 dol jr^ ~-

Detroifo lietuvių dramos 
sambūrio Alkos vaidintojai 
spalio 17 d. lietteousalėj pa-

lAREHNJSE MEN
NOTOVER50 YEARS OF AGE

Some expertence desirable. Preferably to paper todurtry. 
Guaranteed 52 week work per year. Fi ve ctay week. One 
and one tetf over 4O*houra. EtaceOent starttog rate. Union 
Kale. Free hospitalizatton. Surgfcal expowea, and Hfe In
surance. Paid bottdays and vacations.

Smarkiai ruošiasi
Mūsų parapijos moterys la

bai smarkiai ruošiasi parapijos 
vakarienei, kuri bus lapkričio 
X5 d. Jos dabar deda pastan
gas išplatinti visus bilietus. 
Ponios S. Kroeger ir Meckienė 
lankosi po butus, rinkdamos 
maišto produktus ir pinigines 
aukas vakarienės išlaidoms pa
dengti, norima, kad kuo dau-

atlikti lengvus 
MONTAVIMO DARBUS, 

kaip-tai: 
operuojant suspausto oro 

prietaisais sukti vinis, 
lengvas pakavimas ir kt 

Teikiama daug 
kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į jstai-Philadelphia, Pa.
Renka žinias prieš komunistes

Ryšidm su Kersteno rezoliu
cija philadelphijiečiai duoda sa
vo liudijimus bolševikų žiauru
mams sužymėti. Vyriausiu į- 
gafiotiniu yra teis. p. Stiklio- 
rius, 
Visi turėtų paduoti reikalingas 
žinias.

Kaina Uk 16 e.
Imant po 100 egz. ir 

daugiau — 7,5 c.
Užsakymus siųsti:

Būkime krikščioniškai sąmo- 
jniagi ir tautiškai stiprūs — 
Šiuo šūkiu sekmadienį, spalio 
25 d. rengiamas Kristaus Ka
raliaus šventės minėjimas. 
Šventės pamaldos ir bendroji 
komunija 10 vai. šv. Jurgio 
bažnyčioj. Giedos Br. Jonušo 
Chicagos vyrų choras, šventės 
akademijoj 11:30 vai. -lietuvių 
salėj kalbės kun. dr. V. Cuku- 
ras, meninę programą atliks 
N. Aukštuolienė ir J. Kazėno 
vyrų oktetas. Kviečiamos šei
mos ir atskiri asmenys. Tebūna 
šis Kristaus Karaliaus minėji
mas mūsų visų gilaus susitel
kimo ir drąsaus pasiryžimo 

taNMMMMiiįmasJaisvas. Ml^FTLto2 A.M.
Good Eandngs

Call after 8 P. M.
RA

Lietuviški vakarai
Pernai sėkmingai veikę Lietu
viški Vakarai, spalio 23 d., 7 
mokykloj vėl pradedami Visi 
jaunuoliai kviečiami uoBai tuo
se Vakaruose dalyvauti Vieni

A STRONG 
HFALTHY 

MAN

STEADY JOBS 
TOP WAGES 

FOR 
TOP MEN 

SAUS AGE 
STU FFERS 

and 
B E N C H 

MEN ‘

D. P’S WELCOME 
Lithuanian Speaking 

Co-Workers
INTERNATIONAL 

SAUSAGE CO. 
2512 8. Westera Avė.

VIr 7-7170

Pirmą kartą toks meno vakaras mūšy apylinkėj 
ftv. Trejybės pariųrijoa, Newjwk, N. J^ Žv. VARDO DRAUGIJA ruošia

VYRAI
Lengvam dirbtuvės darbai 

Plastines dėžes ir pakavimus 
dirbti

» 5 dienas savaitėje.
. Apmokax&M atostogos ir Šventas 

Maloni darbo aplinka.
Kreiptis:

WE3NMAN BROS. 
8280 West Grand Avė.

Has immediate openings for

PRODUCTION LINE INSPECTOR

dekoracijos Vyt Ogilvio. Vai
dinimo pasižiūrėti prisirinko 
apypilnė salė. Tai graži dviejų 
kaimynų miestų lietuvių dra
mos mėgėjų bendradarbiavimo 
pradžia.

Radijo klubb vakare spalio 
11 d. lietuvių salėje programą 
atliko čikagiškės viešnios: Ali- 
cė Stephens - Steponavičienė 
ir jos vadovaujamai trio G. 
Maczis, G. Peškienė ir J. Bo- 
binienė (dainininkės taip pat 
dainavo ir solo). Vyravo lietu
vių kompozitorių kūriniai. Vy
kusiai pranešinėjo B. Auginąs.

kiau-

For the following 
openings

• Dsneiag fastructing
• Hat etaeddų
• CasMers
• Waftresses

ALSO OTHER 
OPENINGS

FULLTTMEOR

1953 m. lapkričio (Nov.) mčn. 8 dieną 
LIETUVIŠKŲ VAIZDŲ - DAINOS - DEKLAMACIJOS

Skleisk Lietuvos kankiniui 
garsą tarp svetimtau «*ą, pa-1 
dovanodamas T. Narbuto iš-1 
leistą, gražiai Muštruotą*

M4 MARTYRED BISHOPS”?

KENNEBUNK PORT, 
MAINE

Į Toronto Prisikėlimo baž
nyčios fundatorius praėjusią 
savaitę įsirašė:

K. Rypallis, 
Mass.

A. Auksztakatofts, Manoa,

Lietuvių dienos proga LB 
aukojo: lituan. mokyklom tėvų 

o jam talkininkauja kiti, komitetas vaikų ir jaunuolių 
žaidimų premijoms $10.00, K. 
S. Karpius 4.01 ir Fl. Saukevi- 
čius $3.00.

LB apylinkės susirinkimą? 
spalio 18 d. svarstė visą eilę 
klausimų. Pranešimus padarė 
St Barzdukas, dr. M. Žilinskie
nė, Pr. Karalius ir H. Idzele- 
vičius. Apylinkės veikla sten
giasi apimti lietuvišką gyveni
mą, kuris atskiroms organiza
cijoms yra perpintus ir kuris 
liečia mus kaip lietuvius visus. 
Paskelbtas apylinkės suskirs
tymas seniūnijomis su pakvies
tas joms vadovauti seniūnais, 4t vai atlaidai

Žv. Kazimiero parapijos 
40 valandų atlaidai, pirmą sy
kį naujoj bažnyčioj, gražiai 
praėjo spalio 18, 19 ir 20 die
nomis. Užbaigti labai Įspūdinga 
ir didinga procesija. Per atlai
dus giedojo jaunimo choras.

I solistę.
■MIAteities'^MlI^^v^škiĮ- 
mingame susirinkim^^l^^P 
Lietuvos Operos solistę' Juzę 
Augaitytę, jos 20 metų damos 
ir meno sukakties proga. Jau
kioj nuotaikoj ir gražioj pro
gramoj jubiliantė buvo nuošir
džiai pasveikinta. Pagerbimas 
įvyko spalio 18 d^
Kristaus Ku*Bms švente
§ios šventės proga katalikiš

kos draugijos bendrai daly
vauja pamaldose ir priima ko
muniją.

ŠcštMfieafo mokykla.
Po vasaros atostogų šeštą? 

dienio mokykla vėl pradėjo 
darbą šv. Kazimiero parapjos 
mokyklos patalpose. Ją lanko 
mokiniai iš viso miesto ir apy
linkės. Tuo tarpu daroma fy- 
.gių, kad ir pamokų metu būtų 
galima daugiau lietuviškai mo
kyti.’**

lės. B ftoltes mdsadai dbau- 
giasr tiKuiO jfe gauna cfirbti 
antv^anfiius fcr tuo būdu dau- 
giau uždirbti ir sinnažinti savo 
skolas už 'pirktus namus. •

• Sprogo ambicijos

/
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Help WantedJFeinal

tautinių

Robert Meyner, šilko pramo
nės darbininko sūnus iš Man- 
chester, N. J., augo tokioje ap
linkumoje, kuri jam leido su
sipažinti su tautinių mažumų 
reikalais. Jo karjera kaip ad- 
vokato, valstybės senatoriaus 
ir senato mažumų lyderio lei
džia manyti, kad jis tinkamas 
asmuo šioms problemoms gerai

ruzacijų 
klubai ir t.t

414 BROADWAY 
SOUTH BOSTON 37. BKA8S.

rasės, spalvos ir tikėjimų, ga
rantuotų piliečiams JtyRybę. 
“Penkiolika tautinių gngiių,

660 Grand Stireei 
Brookiy*, N. Y.

NOTARY PUBLIC

dininkus ir
vus iš visų tautinių grupių.

KVIEČIA VISUS 
RINKTI JĮ 
GUBERNATORIUM

pubiikonai ignoravo tautinltf 
mažumų balsuotojų pageidavi
mas ir atsisakė paskirti DP 
reikalams tvarkyti asmenį, 
kurto pareiga būtų padėti nau-

VIREJOS - KAMBARINES 
PRIĖMĖJOS - BENDROS 
NAMU DARBININKES 

SLAUGES - VAIKŲ 
PRIŽIŪRĖTOJOS

Gerus darbus gali gauti 
Namų prižiūrėtojai - Sodininkai 

Šoferiai - Vyrai įvairiems 
namų'darbams

Tautinių mažumų grupių va
dai ir organizacijos nuoširdžiai 
remia šen. Meynerio kancfida- 
tūrą. The Cosmopolitan Lea- 
gaeJersey — organi
zacija, kuri užsibrėžus pra
vesti gerą valdžią ir jos nariais 
yra airių, italų, vokiečių, len
kų, graikų, slavokų, lietuvių, 
vengrų, žydų, ukrainių, armė
nų, sirijieaų, švedų, pusto- 
rikieSų ir ispanų kūmėsžmo- 
nių, — pasisako už Meyner, 
nes jis tūri drąsos ir patyrimo, 

pašalinti tą blogį, kuris reiš
kiasi valstybėje, kai respubli
konų rankoje yra valdžia, ir 
jis tegali atstatyti visuomenėje

Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road ■ 

Bronx, N. Y.

Kai kurioms organizacijoms 
prašant, pakartotinai skelbia
me delegatų į visuotinį Ame
rikos lietuvių kongresą skyri
mo tvarką.

Centrinės organizacijos, iš 
kurhj sudaryta Amerikos Lie
tuvių Taryba (Amerikos Lie
tuvių Rymo Katalikų Federa
cija, Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjunga, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga ir 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara) skiria po 4 delega-

Alto skyriai ir tolygūs 
draugijų sąryšiai bei komitetai 
kolonijose

Susivienijimų kuopos, orga- 
skyriai, draugijos, 

po 1 delegatą 
nuo kiekvienų 50 narių ar cfr- 
desri&s dafies (pav., 140 
narių turinti organizacija tokiu 
būdu skiria 3 delegatus).

Paskirti delegatai turi būti 
aprūpinti reikiamais mąnda- 
tais, kurių kopijas iš anksto 
pabusti Alto Centrui • <1739 
So. Halsted St, Chicago 8.

Kvepiančio Džiugelio 
Jį šaknis turi padavimų 

f’«^'\ffnud senovės, kad Dzin- 
buvo, vartojamas 

nuo išpūtimu, dusinimo 
troškulio, neatgavime 

VA kvapo, nuomario, para
Ų* lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kvėpiau 
čio Džiugelio šaknis yra gerai aprū 
kyti ligonio kambarį ir pati ligom 
suskutus šaknis darytis arbatą ii 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu., Svaras Džiugelio $3.00 
kvoteris svaro $L00.

tų, 34 dalyviai. Pirmąsias vie
tas laimėjo žinomi tarptauti
niai meisteriai: 1. Donner 
(Oland.) su 10 taškų, 2. Kott- 
nauer (CekosL) 
dric (Jugosl.) —8Vž.

17 vįetoj randame lietuvį 
Mončiunską su 6. taškais. Gar
bingai užbaigta, surinkus 50% 
vienam iš didžiausių Anglijos 
turnyrų.

Chose Worid, leidžiamas 
Sydnėjuj, praeitais metais rašė 
apie Westem Australia pirme
nybes, kuriose lietuvis P. Šal
kauskas laimėjo 4 vietą (iš 15) 
su 9% - 4M> taškų, šiemet to
se pirmenybėse lietuvių pavar
džių neberandame.

Toronto lygos p-bes prasi
deda šį mėnesį. Ar lietuviai jo
se dalyvaus, žinių neturime. 
Toronto lietuviai savo kredite 
turi du gražius laimėjimus:

KUN. A. SABALIAUSKAS
304 p. Kaina $2.00

mingas Kristaus 
šventės \ minėjimas, 
minėjimo komitetą

gų Manfred Amhcke. Tai buvo 
pirmasis pavyzdys, kuris rodo, 
kokios Italijos laikysis respub
likonai. '

Tokiu svarbiu reikalu, kaip

VEDUSIŲJŲ POROS 
labai reikalingos visiems namų 

darbams.
Mūsų klientūra yra geriausia 

Teirautis visą savaitę.
UNITED EMPLOYMENT 

AGENCY
7 East 50th 8t N. Y. Č.

EUzabefh Š.“ savo aikštėje 
New Ehrmer Ovai, Metropoli
tan Avė. ir 68 St., Mkklle Vil
lage. Rungtynių laikas 3 v. • 
p.p. Priežaismyje: 12 vai. jau
nių ir 1:15 vai. rezervinės ko
mandų rungtynės.

Sporto Klubas

Užsisakykite
Darbtarink? dar šiandien

Robert Meyner, kuris pats 
yra užsieninio kdtano (mottoa 

šveicarė, tėvas Prancūzuos 
vokietis), posisifilg pats pra
vesti programą, kuri užtintais 
visiems amerikiečiams fetees 
ir lyiybę. Jis paskelbdpsri- 
žadėjbną^kad būdanraAiber- 
natoitum panaikins (■tatani- 
nacijfc New Jersey vaftybėje,

Cosntopolitan League df New 
Jersey, darys vtaa kas gafi- 
ma”^ kad'Rdbert B. Meyner 
būtų sekantis Nėr Jersey val
dybės gubernatorius!

JOHN tlERUHA, M- D.
laksto, paries, odos, kraujo, vidurių ir totų gydytojas
Apžiūrėjimas ir kracjo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 49 

Mokslus baigės Europoje
128 E. 8tb STREET NEWYORK CITY

Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atitekami visi coHtofoa, dažymo ir medų taisymo darbai
Darbas atitekamas pigiai ir sąSaiagaL

J. MALDVBS, aaam teL HY 7-3247 937 GRANU STUKT
Z. ZAUMMKAS, tok GL 9-9999 BBOOKLTN, N. Y.

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

Visuotinto Amerikos lietuvių 
kongresas įvyks lapkričio mėn. 
27 ir 28 Chicagoje, Morrisono 
viešbtrtyje (Madison ir Clark 
gatvių kampas).

Lai nriieka nė vienos lietu
vių organizadjoš, kuri nebūtų 
kongrese atstovaujaięa.

Amerikos lietuvių Taryba
Vykdomasis Komitetas

SLAUGES EEffiAUNGOS 
bendram dariad fo> "O. R. SCBUB 
NUBSĖ”. S darbo valandos b- 5 dien. 
savaitėje, Pili ■fĮaF Bgoninė.

TeLs T® S-8209 »

Robert Nieyner, 
demokratų kandidatas į New 
Jersey valstybės gubernato
rius, kaltina respublikonų ad
ministraciją kaip vartojančią 
diskriminaciją prieš taukines 
mažumas valstybės tvarkymo 
rękaluose. Jis pastebėjo, kad 
respublikonai, kai jie paima 
valdžią, visiškai nesiskaito su 
tautinių mažumų grupių teisė
tais reikalavimais ir juos ski
ria nuo kMj piliečių.

Respublikonai nerėmė nei 
vieno atstovo į kongreso kan
didatus iš etninės grupes. 
Tuo tarpu demokratų partija, 
nors ji dabar nėra * valstybės 
kontrolėje, pasiuntė tris kita
taučių kihnės^^toi^41riefiUS at
stovais į kongresą: Hugh J. 
Addonizio, Peter W. Rodnio, 
Jr. iš Nevarko ir AKred D. 
Siemuiriri, iš Jersey City. Res- 
pubiikotaų diskriminacija pa- 
riekė. tokį laipsni, kad neame- 
rikorūškai skambanti pavardė 
laikoma kliūtimi, jei norima 
gauti kokį valstybinį darbą 
arba tarnybą. Gubernatorius 
Driscoll, pirmuoju savo oficia
liu aktu, atleido iš Passaic ap-

1^—%, Hetafcke - Kinzri 1-L 
Lehmann r Lambert IVž—¥> 
L. Schmid - Kovacs 2-0.

69-38 MyrtFe\Ave.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
RidgeWood,*N. Y.

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

MAIN STORE
620^10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE, 27, N. Y.

Senatorius Robert Meyner pažada 
New Jersey gyventojoms gerą valdžią

DARBININKAS

680 Burinrick Avė.
Brooidya 21, N. Y. •

kurti naują gyvenimą juos pri
ėmusiame krašte.

Per daugelį n 
mažianų grupės 
tango ir kiti panašūs žaidimai 
būtų legalizuoti, kai jte ruošia
mi labdarybės bažnyčių, vete
ranų bei kitų 
tikslam. Respublikonai ne tik 
tam priešinosi, bet per5 sekan
čius metus jte palaidojo demo
kratų siūlymą klaustaną iš-

kun. J. Kinta, pirm, 
nemikis ir nariai: J. Jasulaitis 
ir A. Masonis. Yra numatyta 
graži ir turininga minėjimo 
programa; būtent, Dr. Ą. Tri
mako, svečio iŠ New Yorko, 
paskaita: šv. Cecilijos choro 
pasirodymas, muzika, dekla
macijos ir k.

Minėjimą rengia šv. Kazi
miero D-ja ir kviečia visas pa
rapijos organizacijas ir lietu
viškąją visuomenę - minėjime 
kuo gausiausiai dalyvauti. Ka
dangi sekmadienį bus Kristaus 
Karaliaus garbei iškilmingos 
pamaldos, tai rengėjai tikisi, 
kad ir sumoje ir prie Dievo Sta
lo visi kuo gausiausiai daly
vaus. , Komitetas

TOSAIS SAVO ir

Adam Realty Co.

TeL EVergreen 6-5181

KARL EHMER—PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

•---------ir kiti mukta mnoduktaa šiose

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRAB ORIUS 

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y

Paterson, N. J.
Spalių mėn. 25 d., sekmadie

nį, 3 vai. p.jt šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyksta iškil- 

Karahaus 
Šventės 
sudaro: 

klebonas 
kun. V.

S MOVE88- $ 
įK / SO 84618 *
J INSURED and BONDED $

* Local and Long IMrtance Mover-J
* SO. BOSTON, MASS. į?

* - 826828 W. Braadway *

w^uniiunuf 
’ RjMNO valandu 
udferas 

WBiD issokior-s.
b DMOEKTORIUS

CMUtoma Atf.PETRbTIJ 
mtVVHITESI. 
HILUSIDB ,N.J

6-3^LS.

m*m® INSURANCE 
DOFTTDELAY! -

Help Yourself 
Help Yoor Family 

£0B4X)ST

SAVINGSBANK
UFE INSURANCE

- Ar Little as $250 • a&a $6000
.. EidHąp-fK CHMnb, too

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLUSION VORKS

įsigyk

D. PILLOS 

SIELAVŽ S1EI4 
kuri “nėra autoriaus vaizduo
tės kūrinys, bet iš realaus gy
venimo paimtas įvykių atpasa
kojimas ;ryškus dvasios vaiz
das daugelio jaunų sielų, su 
kuriomis kikvienam mūsų daž
nai tenka susitikti”, rašo vertė-

PARDUODAM NAMUS
•Ritime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
HH1 ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 

. ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose
— greitai ir gerai. •

J. P. MACKUMS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, WnodltoreB tl. N. Y
TeLVIrgtnia 7-1896



savo

kaip

' wr^- -a - -1 /v—i- -ahmsvmi it unonage
Vaitiekai, -ilgamečiai Cam- 

bridge gyventojai, išsikelia j 
Brocktoną. Zaveckai taip pat 
išsikelia prie Arfingtono. Gai
la, kad mūsų kolonija mažėja.

šv. Jono pašalpinė d-ja pri
ėmė Balto 17-to skyriaus kvie
timą# paskyrė savo atstovu S. 
Griganavičių bei sumokėjo Bal
tui 5 dol. nario mokesti.

graną. Visas jos svoris buvo 
atiduotas solistei. Pianistas lt 
Smilgevičius paliko tik akom- 
paniatorium, net programos į-

“Kas ta esi, a« buvau~. Kas 
aš esą ,tu gaB būti...” Aukok 
tremtiniams.

Tei.KV.4-MM
AD JEZAVITAS 
Muziko* Dtr.

Draugijų konferencija 
šaukiama spalio 25, sekma

dienį, Lietuvių Piliečių klube, 
Union Avė., Brooklyne, 1:30 v. 
p.p. Kviečiami dalyvauti ne tik 
atstovai, bet visi lietuviai. Kon
ferencijoje padarys pranešimą 
iš Europos grįžusi M. KEytė.

BaMo vajui New Yorke yra 
sudaryti tokie:

Apreiškimo parapijos -—259 
North 5th St, Brooklyn; posto 
vedėjais kam. A. Radauskas.

Angelų Karalienės parapijos 
— 213 South 4th St, vedėjas 
kun. V. Pikturna.

JIUUL g.lllu ir gy
dosi namie. Linkime kuo grei 
čiausiai pasveikti.

BKOOKLYN 11, N. T. 
J. valakas 
Pi—Kilia Dtr.

Gen. St Raštikis sa žmona 
būdamas Nėw Yorke, šią 

savaite lankėsi Dąrbininko re
dakcijoje.

Kun.JL VhSHb, SJ.
sakys pamokslą mūsų para

pijos bažnyčioje Ą sekmadienį 
Kristaus Karaliaus . šventes

NOTARY PUBLIC
TeL 80 S-M1S

šaukiamas spalių 24 d. Šeš
tadienį, 500 vai p.p., bus ne 
Apreiškimo, bet Angelų Kara
lienės par. salėje. Prašomi at
eiti ir norintieji įstoti į Studentų 
Sąjungą. Po susirinkimo bus 
arbatėlė ir šokiai

SLA centro pirmininkas, pa
darė įdėmių pranešimą apie 
kongresmeno Kersteno sutiki
mą New Yorke, kai tas grįžo 
iš Europos, kur *»vo išvykęs 
rinkti medžiagos Lietuvos by-

metų^ilps. Tuo norėta pagerbti' 
šios įstaigos personalą, kurioje 
dabartinis depozitas yra di- 
džiausiaas iš visų 93 metų sa
vo gyvavimo istorijos ir taip 
pat duoti progos apžiūrėti pas
kutiniuosius vidaus pataisy
mus. Puikieji medžio drožiniai, 
kurie^Mivo įdėti tuoj po Ame
rikos civilinio karo, ■ pasiliko 
nepaliesti ir šių atnaujinimo 
darbų. Tas pats grožis, dQ ku
rio pastatas plačiai žinomas, iš
liko nepakeistas ir toliau.

(Skelbimas)•

Reikėjo 10 agnegerių
Susirgus J. O.’Halloran šir

dies smūgiu Dorchesteryje, bu
vo pašaukti 10 ugnegesių, ku
rie sušilę ligonį išnešė iš antro 
aukšto, nes tas svėrė per 400 
svarų.

dė Valienė su jaunųjų šokėjų 
grupe. Muz. Stroliai akompa
nuojant padainavo Mangirdie- 
nė, Brazdžiūnienė ir Daukan
tienė. Programą pravedė Am
brazaitiene. Bankete dalyvavo 
visi mūsų kunigai ir daug sve
čių. Buvo palinkėta daug lai
mės ir pasisekimo laimingai su
grįžus namo.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC.
lankęsis Amerikoje, spalių 

21 d. “Queen Mary” laivu iš
vyko atgal į Europą.

FUNERAL HOME
564 EA^T BROADWAY 

South Boston, Mas*.
P. A. F. E. ZOletakM

Grahoriai Ir Balzanm»t»jal

nešti adresą Baltui United 
Lithuanian Relief Fund of A- 
merica, 105 Grand St, Brook- 
lyn 11, N. Y. ir aukų lapas 
tuoj bus išsiųstas.

Janiūno - Navickaitės 
vestuvės įvyko spalio 10 d. 

Norwoode, šv. Jurgio bažny
čioje. Moterystės sakramentą 
asistavo jaunojo brolis kun. 
A. Janiūnas. Jaunavedžiai ap
sigyveno Cambndge. Visi juos 
nuoširdžiai sveikina.

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broačhvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH. BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOnth Boston 8-2590

F. Jankauskas, 
kuris ilgoką laika si

LIETUVIŲ ŠEIMOJE išnuo
mojamas šviesus ir ramus 
kambarys su atskiru įėjimu ir 
virtuvės naudojimu žaliame 
Bostono rajone (4 Rutledge 
St, West Roxbury). Patogus 
susisiekimas. Skambinti vaka
re: FAIRVIEW 4-0569 W.

sesers Anelės Janavičienės te 
jaa vyro Antano JajmviČiaus 
dukterį Marijos lr OnM var
dais.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Aveatne 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Vis dėlto solistė nėra dar nuo 
scenos nueinanti žvaigždė, ir 
jos koncerto buvo miela klau
syti.

Solistę reikia pagirti ir už 
tai, kad išsivertė visur su lie
tuvių kalba, nerodydama 
“lingvistinių sugebėjimų”. Ji 
rado net ir ariją iš lietuviškos 
operos ir apskritai lietuvišką 
charakterį programoje stipriai 
išlaikė. S.

buvo šau
nus bankete pagerbti ponus 
Croakers jų 10 m. vedybinio 
gyvenimo proga ir kartu suti
kimas sugrįžusio iš Vokietijos, 
kur per 3 ir pusę metų tarna
vo JAV kariuomenėje kapito
no laipsnyje. Svečių prisirinko 
pilna svetainė, nes ponia Croa
kers yra Purinų dukrelė. Ban
ketui vadovavo A. Ambrazai
tienė, padedant Dubauskienei, 
Miškinienei, šeputienei, Paiiu- 
Henei, Kirslienri, Rolands, Sli- 
zauskienei, Brazdžiūnienei, 
Daukantienei, J. ir D. Dubaus- 
kaitėms ir VaBeneL 13 vyrų pa
dėjo Dubauskas, Ambrazaitis 
ir PuriniukaL Priogramą išpfl-

CBtEAT NECK, L. L
LapkriSo 1 d. 5 v.v. Kasmo- 

daus salėje, 89 Steamboat Rd. 
bus rodomos spalvotos fihnos 
apie Lietuvą: kaimo ir miestų

— 64-14 56th Rd., Maspęth; 
vedėjas — Antanas Visminas.

Juozo Ginkaus — 495 Grand 
St., Brooklyn.

Lietuvių Gydytojų Draugijos
— 396,Wallabout St., Brook
lyn; vedėjas - 
ras Gasiūnas.

Be to, aukos priimamos ir 
vajaus komitete, kurio pirmi
ninkų yra kun. dr. St. Valiu- 
šaitis — 105 Grand St., Brook- 
Jyn 11, Y. Tel/ EV 7-1422.

Visuose* aukų postuose gali
ma gąuti rinkliavų lapų ir į- 
teikti aukas.

Legionierių vakaras
Linksma ir smagi veteranų 

susipažinimo programa įvyks 
“Raganų vakare”, spalio — 
Oct 31 d. 9 vai. Povilanskie- 
nės salėje, 158 Grand St, 
Brooklyn, N. Y. Repgia Ame- 
■įkos Legijono

bino. Palinkti jo dalykai buvo 
eiliniai ir išpildyti, rodos, tik 
taip, kad solistė galėtų atsi
kvėpti. Buvo laukta daugiau į- 
sijautuno ir lygesnio išpildymo.

Solistės E. Kardelienės pro
grama buvo daug rūpestingiau 
parinkti, nuosekli ir pritaikyta 
balsui, kuris amžiaus pėdsakus 
jau yra pajautęs.

Pirmoje dalyje, tautiškais 
rūbais apsivilkusi, ji tedainavo 
lietuviškas dainas, mūsų kom
pozitorių harmonizuotas arba 
kurtas, ir vieną latvio A. Kal
ninio (Svetimam krašte). Ta 
dalis koncerto publiką labai 
maloniai nuteikė.

Antroje dalyje solistė daina-

VytMto MafrBo
foto paroda įvyksta nuo spa

lių 27 iki lapkričio 3 po piet 
Wifioughby foto reikmenų 
parduotuvėje, 110. W. 32 St, 
prie Penn Stoties, priešais 
“Gimbels”. V. Maželis parodėm 
išstato kelioliką nuotraukų.

DaHtainkų Bąjngos Valdyba
New Yorke numato advento 

metu sumigti dviejų savaičių 
parodą. Jai aptarti kviečiamas 
dailininkų susirinkimas spa
lio 25 d., tuojau po pamaldų, 
Apreiškimo par. salėje.

Amerikos Liet Piečių 
Klubo

biznio skyriaus susirinkimas 
įvyks penkadfenį, spalių—Oct 
30 d., 8 v.v. 280 Union Avė. 
Prašome gausiai dalyvautu

r Komitetas

Nauja' modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

miestus.

1953 m. lapkričio men. 1 <L (sekmadieių) 
“ftVIESOfr sUmBORIO NEW TURKO SKYBIAUMENO SEKCIJA BUOMĄ 

PROF. ADOMO GALDIKO 60 METŲ SUKAKČIAI ATŽYMĖTI

LITERATŪROS IR MUZIKOS VAKARI 
pavadintą 

ADOMAS GALDIKAS
IR GAMTA LIETUVIŲ LYRIKOJE EB MUEKOJE ♦

Kalbės prof. V. K JONYNAS ir meno istorikas ALEKSIS RANNIT. Marinėje progra
moje dalyvaus: V. Operos solistė Vluil JonrifcaHE - ZustaM, pianistė AMsaa.K^:

1953 nu spalių (Oct) 24 <L, šeštadienį 
ARION TEMPLE B ALLROOM 

11-27 AtBMFMJUn BKOOKLYN, N. Y,

moproga
Lapkričio 2ŠX choras vyksta 
koncertuoti / į New Britain,

' Adomas BaHMMkM' 
dainininkas iš Brocktono, da 

lyvaus Kristaus Karaliaus mi 
nėjfcnp meninėj programoj.

Paskyrė atatovą'Batfo

CfcMries D. Behreas, prez.;
Fakr, vicepres. pavaduotojas ir menedžeris Bi oad way jstai(os^X^^^m 
MnRer, viceprez. ir Hd.; Alfred P. Pabner, sekretorius.

Antroje eilėje: Charles F. H. Brau, kontrolierhis; kiti irusi is t ui — Jto- 
seph Tenopyr, M. D., William J. Ahren, George H. Dayton, Cnrl 'j. Neu- 
jnann, WilMani B. DonaMson, Orrin R. Judd, Everett M. Clark.

TMSoje eilėje: Broadsray įstaigos i ta bus LeopoM Drysczak, James V. 
MeDougaH, Walter C. Gamgee, Hd. pad^ James D- Paulsoa, Claadia Sydnur, 
Donores Sangiovanni, Corinne C. Maseolo, WWam G. Raber, Lssnsit A.

Pirmo^os vajuą aukos
Aukų rinkimo vajų New 

Yorke atidarė vajaus pirmi
ninkas kun. dr. St. Valiušaitis, 
pasakydamas kalbas per J. 
Ginkaus ir J. Stuko radijo va
landėles. Pirmieji aukojusie# 
yra E. Jarmala $20.00, A. Po- 
dresienė $10.00, A Sodaitis 
$10.00, B. Ramanauskas $5.00, 
kun. J. ParanceviSus $5.00, 
inž. B. Sidzikausko šeima $6.

Aukos renkamos aukų . la
pais, kurie jau yra išsiuntinėti. 
Jei kas jų nėra gay$s, prašo
mas kreiptis į savo apylinkės

Jmem TysB*v»r Programos vedėjas AHoasss Petrafis. t
VIETA: Grand Paradise salė, 318 Grand St, BrooHyne.
PRADŽIA: 4 JO vai. vafc. Užkandžiai—šokiai, grojant džiazo orkestrui.
JEJIMAS: 6X50 įskaitant užkandžius. Studentų S-gos nariaarSL^’.. ..

RENGĖJAI

Parapijos banketas
įvyks spalk>-25 d. 5 vai. va

kare Katalikų Klube, 163 Har- 
vard st Visi l^efiami atsilan
kyti, nes rengėjai pasiruošę vi
sus grąžai sutikti ir pavaišin
ti. Be to, bus įvairi programa: 
kalbos, dainos, muzika ir kt. 
Įžangos bilietas tik 2,50 doL 
Visų pareiga atsilankyti ir pa
remti savo parapiją.

Pagerbta Croakers Irimą

Mus. J. KačhMko
- vedamas parapijos . choras 
dalyvauja Kristaus Karaliaus 
minėjime ateinantį srinhadtenj. 
Lapkričio 8 d. choras dalyvaus

DARBININKAS 

689 Barinriek Avė. 
Broridyn 21, N.Y.

geknininkių galvosūkis,- 
gaminti valgius skaniai 

pigiai, išsispręs,

į s i g i ju s
A. DAUGIRDIENĖS

LIETUVIŲ BAM0 VALANDOS MMNSAMA 
WMBK—HztiyiUi mzrhIMH I UbIiim, Mm.

lOekviaM SeitaAeM nuo U Bd 13 vol. vldudlenta. Mgv norite k*
non paFMgHl ar paoMbp,. tai arkite: UTHVANIAN BAMO 
BOUB, M CoMas* 8U iferaaoA Mms

Skyriai: UHSDAIOAN FUKflTUKK OO, M« W. BnMn*
So. Booton 37, Mam

A. Ir 0.1YAOUI
Tritonai: NOnrood 7-144# ar SOoth Booton 8-401S

Leidėjas prašo visus prenu
meratorius siųsti pinigus tuo
jau už pirmąjį tomą. Siuntimas 
išperkamuoju mokesčiu bran
giau kaštuoja ir sudaro labai 
daug techniškų sunkumų. Visi, 
kurie atsiųs iš anksto pinigus, 
greičiau gaus pirmąjį tomą. 
Adresas: 330 E St, So. Bos
ton, Mass.

♦

Katalikų jatmimo 
imvĮHMvimen

Bostone įvyks lapkričio 5- 
13 d. Iš 130 Amerikos vysku
pijų susirinks jaunimo vadai, 
atstovai ir aukšti dvasininkai. 
San Francisco arkivyskupas 
atnašaus pontifikalines mišias 
Boston Garden, o arkiv. R. 
Cushing sakys aktualų pamok-

Rudens šokię bei pasilinksminimo ^KAR^S
RUOMA LDETUVTŲ SIUVĖJŲ 54-TA8 URALAS

A.C.W. MA.

The Kings County Savings 
Banko, esančio 135 Broadway, 
Brooklyne, asistentas vicepre
zidentas Lewis Fuhr praneša.

The Kings County Savings 
Banko trustistai spalio mėne
sio posėdį turėjo istoriniame 
name, 135 Broadway, Brook
lyne. šis namas buvo pastaty
tas 1867 banko ofisams ir dar 
dabar naudojamas kaip pagel- 
binis ofisas.

Posėdis vyko senoje salėje ir 
tai buvo, pirmą kartą po ilgų

Kings County banko trustisty posėdis ^jo^OTSouth
4th St, Brooklyn, N. Y., pri-

■ imami vaikai - ir suaugusieji.
Dėstoma: pianas ir visi teoreti-

■ niai muzikos dalykai (elem.
teorija, harmonija, kontra- 

K punktas, muzikos formos, kom- 
H pozicija). Studijoje griežtai 

prisilaikoma žymesniųjų kon-
■ servatorijų programos.

I


