
stovyklomis ir

Ark. Matulaičio bvlai šaukia liudininkus
mos bažnyčių buvo iškabintas 
viešas skelbimas, kuriuo buvo

gijadją 2,1 
grįžti 6L 
v ertfia

kuriais jie raginami grįžti na
mą Laiškų perdavimą jie laiko 
prievarta.

Derybose dėl pol. konferen
cijos niekonaujo ir po 11 po-

tironų ir jų pa- 
am saliutui, jūs 
kitę šią priesai-

SKUBA Į SLĖPTUVĘ Baltųjų Rūmu penanaias ra prec. D. Ebaaha- 
werin. Washingtone buvo oro aliarmo bandymai pirmų kartų P* P*** 
ėjusio karo.

malda— 
stačia ti-

kad konferencijoje dalyvautų 
Kinijos komunistai, tada šne
kės imės...

Tokis reikalavimas tai <tide* 
lis smūgis naiviems entitrfas* 
tams, kurie tikėjo, kai 1 is 
vai svarbu taika ir kad uLete:

Taip Maskvos nusistatymą j- 
vertkMŽit, kokia Vakarų išei
tis?

N. Russell spėlioja, kad Wa- 
sHngtone skaitomasi su dviem 
gamnyDem. viena, j immimbįb 
Imis labiau spaudžiama patvir- 
tarti sutartis w vottujj p*

• Praari rijos pradžios mo
kyklų mokytojai paskelbė 24 
valandų streiką. Reikalauja 
pakelti algas.

Šimo-prez. 
pakėlė į 
id Truma-

PENKTAIMDENIO, lapkričio 
13, Darbininkas dėl Paliaubų 
dienos neįleis. Sekantis nume
ris bus išleistas tik kitą antra
dieni, lapkričio 17, ir bus skir
tas LATVIJOS NVMBLAV-

Dabar “tikėjimą” reOd# 
keisti.

Pasiremiant atstovo Bohleno 
padėties įvertinimu, esą tinks- 
tama tikėti, kad “Sovietai nau
jo Korėjos karo nepradės *bent 
dabartiniu metu. Bet jie taip 
pat nenorės baigti senojo Ko
rėjos karo”. Manoma, kad 
Maskva dabar ne tik nenori į- 
tampos likviduoti, bet ji iš vi- 
so, nenori tais reikalais kalbė
tis. Ji nesitiki čia nieko nau
jo iš vakariečių gauti, o jtems 
ką nors atiduoti — ne, Čia 
tikrai “Niet.”

Tikima, kad Maskvai svar
biau palaikyti padėtį, tokią 
kaip yra. Ji turi tuo {arpu rū
pesčių su žemės ūkio produkci
ja, policijos aparato atstatymu 
povisų valymų dėl Berfjog, 
santykiais su satelitais. Palai' 
kyti status ųuo, laikyti vaka-

netemptant santykių" tiek, kad 
ginklai fantų šnekėti, dabarti
nį šaltąją ka£ą gal*net dar at
šaldyti, . — toks, /dabar mano
ma, yra Maskvtte siekimas.

Dabar mato, kad- Maskva 
nenori šnekėtis. 0 Adenaueris 
Maskvos atsakyme, kuris sura
šytas net aštuoniolikoje pusla
pių, mato ne tik Sovietų atsi
sakymą, bet tiesiog reikalavi
mą kapituliuoti. ' Atsisakykit 
nuo europinės armijos organi
zavimo ir europinės apsaugos 
bendruomenes; likviduokit At
lanto paktą; iš anksto sutikit,

mininkas sąjungos kovai - su 
koncentracijos

racijų bangą prieš britus ir a 
merildėčius. Kai kur plaka 
tuose britai vadinami kiaulė 
mis.

Pirmti smuiku 
Bulganinas

Maskva. — Lapkričio 7 boi- 
MvfikMt revoliucijos dieną 
ncdkMį kiriuomenės pandą 
priėmė Malenkųvas. Buvo ir 
Mokitovaą Karo ministeriš 
BtUgrakM* pagarbino sovietų..

WashfagtoBas.
mo sekretorius Brownell lap
kričio 6 Chkagoje paskelbė, 
kad Harry Dexter Whfte 
“perdavinėjo slaptus dokumen
tus sovietų agentams persiųsti 
juos į Maskvą. Galiu dabar 
pirmusyk viešai pasakyti, kad 
bylos mano departamente ro
do, jog apie White šnipinėji
mą FBI smulkiai buvo prane
šus Baltiesiems Rūmams.” To
liau BrownęU dėstė, kad už 
mėnesio po toprą 
Trumanas Whita 
aukštesnę vietą ir
no laikais apskritai komunistai 
sėkmingai įsibraudavo į val
džios vietas.

ja dabar; kad MBcąa kirictie- ti, dabar pareiškė protestą 
nam belaisviiri įtikinėti nebūtų jrieš perdavimą $ems laiškų, 
aprėžtas. Prieš tokį reikalavi
mą protestą pareiškė šveica
ras. Jis pavadino “nežmoniš
ku” reikalavimą klausytis 
“farso ” Jis reikalavo, kad , 
komisijos pirmininkas nu

kiltas buvo paskelbtas su prez, 
Eisenhowerio žinia ir pritari
mu. Kai apie jį išgirdo Truma
nas, jis pripažino, kad White 
buvo paskyręs, bet, kai tik pa
tyręs, kas jis, tuojau atlei
dęs. Į šį pareiškimą iš Baltųjų 
Rūmų buvo vėl paaiškinta, kad 
ne prezidentas jį atleidęs, bet 
jis pats pasitraukęs, o prez. 
Trumanas tik labai jo pasi
traukimą, kaip rašte pasakyta, 
apgailestavęs.

Trumanas ir kiti demokratai 
kaltina respublikonus, kad šita 
White byla dabar keliama tam, 
kad nukreiptų akis nuo respub
likonų pralaimėjimo rinkimuo
se, o ypač, kad turėtų dar 
įtakos kongreso atstovo rinki
mams Kalifornijoj.

Amerikos vidaus politikoje 
daug kraujo sugadino praėju
sių rinkimų rezultatai. Užsie
nio politikoje kortas sumaišė 
Sovietų naujas ‘‘Niet”: atsisa
kymas nuo keturių konferen
cijos Lugane. O vilčių buvo tu-, 
rėta__- Lugano Ocėjesi l visai 

vos?’, “Rusai antikomunistai gero uždarbio. Iš septynių <fi- 
protesuoja prieš rusus JT, ku- džiausiu Viešbučių kiti svečiai 
rie neatstovauja rusų tautai.” w jau buvo išprašyti... Dabar tai 

Nežinojom© Politinio Kalinio tik nusivylimas ir grynas nuo- 
dieną gausiai aprašė amerikie- stotis.

Nusivylimo yra ir Londone. 
Nors Churchillis, parlamento 
sesiją atidarant, surado tuščių, 
bet optimistiškų žodžių, tačiau 

ir jis prisipažino, kad Ameri
kos abejingumas Eisenhowe- 
rio, Churchillio, Malenkovo 
pasimatymui turi pagrindo, 
nes geriau nesusitikti, negu su
sitikus nieko nelaimėti.

Nusivylimo nebeslepiama ir 
Washingtone. Visada gerai in
formuoti broliai Alsopai pripa
žįsta, kad Dulles ir kiti politi
kos vairuotojai prieš kelis mė
nesius tikėjosi, jog Malenko- 
vas norės įtempimą baigti. Ti
kėjosi, kad surija sakysim, 
baigti karą Korėjoje, Korėją 
sujungti, žinoma, tam .tikrom 
sąlygom 
•mas kariuomenes, dalį Korėjos 
demilitarizuojant ir t.t.

Maskvos atsisakymas, o taip 
pas Maskvos delsimo linija- 
Korėjoje dėl politinės konfe
rencijos, pasak Alsopų,

Po vėtros 1000 automobilię be savininkę; 
šimtai savininkę be namę, 19 be gyvybes

New Ytaftas. — Penktadie
nio pirmasis sniegas iv smar
kūs vėjai padarė daug nuosto
lių. įsiūbuotos okeano bangos 
pakilo 5-6 pėdas aukščiau nei 
paprastai ir užliejo New Yor- 
ko, New Jersey, New Engianti 
pakfšKius. Long Beach, N. J., 
keti šimtai vasarinių namelių 
nuplauti į jūrą. Penktadienid 
rytą policininkai su sirenom ir

Pagrindinę 
kongresmanas 
Kersten — nuoširdžiai ir įspū
dingai? “Kova tarp laisvojo 
pasaulio/ir Rusijos turi prasi
dėti, kad milijonai politinių ka
linių atgautų laisvę, — kalbėjo 
Kerstenas.' “Tai yra gyvybes 
klausimas-visam laisvajam pa
sauliui. Ir tikiu, kad šita diena 
netoli.”

Buvo priimtos rezoliucijos, 
kuriose prašoma panaikinti 
koncentracijos stovyklas ir ne
teisėtus areštus. Jos bus įteik
tos JT ir atskiroms valsty
bėms.

Paskui iš salės piketininkai 
su plakatais, kurių buvo apie 
50, patraukė prie Sovietų at
stovybės. Plakatuose , buvo į-

' Scenoje \ politiniai kaliniai 
laikė plakatus su svarbiausių 
koncentraciojs stovyklų užra
šais: Kolyma, Karaganda, Ja- 
kutsk.Pravemškės, 
Vinica ir kf. <-

Iškilmės pradėtos 
katalikų, evangelikų, 
kių. Minėjimui rengti komiteto 
vardu kalbas pradėjo ' ir vi
ešoms iškilmėms pirmininkavo 
V. Sidzikauskas. Jis nušvietė 
šios dienos prasmę, o Dr. Pro- 
fous (čekas) pranešė, kad Mi- 
chigano, Connecticut Ir eilė ki
tų Amerikos valstybių* paskel
bė nežinomojo politinio kalinio 
dieną.

Buvo perskaitytas manifes
tas, kuriame lapkričio 7 dienai, 
bolševikų švenčiamai ka‘p jų 
revoliucijos dienai, d»i dama 
nauja prasmė. Jame kalbant į 
pavergtuos? is sekoma.

belsdamiesi į kiekvienas duris 
srity nuo Oakward Beach ligi 
Cedar Grove įspėjo gyvento
jus, kad ateina potvynis. Tris
dešimties mylių pakraščiu bu
vo iškraustyta iš namų apie 
5000 šeimų. New Yorke vėjai 
ir sniego pūgos nutraukė^dau- 
gelyje vietų traukinių, laivų irj 
lėktuvų judėjimą. La Guardia 
aerodromšs tik tik išliko ne
užlietas; karinis aerodromas 
atsidūrė po vandeniu. Long 
ISland buvo nutraukti elektros 
laidai, ir 50,000 gyventoj^ ke
lias valandas išbuvp be šviesos. 
Kai kurie keliai buvo užlieti, o 
kitais dėl slidumo tebuvo ga
lima Judėti labai lėtai. Prie 
White Stone tflto automobiliai 
turėjo laukti puštrečkjs valan
dos. Apie M® automobilių bU- 
bo palikta kefibose. Žuvo 19 as- 

menų.

pdver- šviečiamas kiekvienos tautos 
pavergėjų žemSapte su pažymėtais jame 

garbei, jūs amo širdyse svei- kacetais. Lietuvos žemėlapyje 
kinkite psvergtumtas — ne tokių vietų buvo pažymėta a- 
pavergėjus~ pie 10. O minėtino pirminini

“Kai jūs kumštis pakelsite ka& trumpai paaiškino, kiek 
tame krašte yra politinių ka
linių.

Minėjimą sveikino eilė sena
torių, didžiųjų Amerikos darbi
ninkų unijų pirmininkai, iš

Aa buvo kartojama 
tautos kalba. - Lie- 
ą skaitė kun. V. 
Dachau kacetinin-

— Aš prisiekiu, kad niekados 
neišduosiu ataunimo tų, kurie Europos Dąvid Rousset, 
dėl savo įsitikinimų žuvo arba 
žūsta koncentracijos stovyklo
se ir kalėjimuose. Aš prisie
kiu, kad niekados nenusilenk
siu jokiai žbnogaus minties ti
ronijai. Teesie mari 
sados būti žmogaus 
laisvės pusėjeiMžno ] 
teik man jėgų savo 
tiduoti.”

Ši priešą 
kiekvienos- 
tuviškai j 
Pikturna,, 
kas. Kai priesaika buvo skai
toma, scenos ekrane buvo nu

.Laimėjo Salazaras
Sekmadienį 

buvo parlamento rinkimai pir
musyk po dvidešimt penkerių 
metų, nes Portugalijoje yra 
nors ir nuosaiki, bet diktatūra. 
Parlamente bus 120 atstovų. 
Opozicija išstatė savo kandida
tų tik 28. Min. pirm. Salazaro 
autoritetas Portugalijoje nie
kad nebuvęs toks didelis kaip 
dabar. Rinkimuose opozicija 
negavo nė vieno atstovo. Pažymėtina, kad šis pareiš-

Italijos vyriausybė oficialiai 
dalyvavo žuvusiųjų laidotuvė
se. Min. pirm. Pella atsakomy
bę už kraujo praliejimą metė 
anglų kariuomenės komendan
tui Trieste gen? J. Wintertonui. 
Nurodė, kad tik jo atšaukimas 
galėtų nuotaikas apraminti. 
Nurodė taip pat, kad demonst
racijos nebuvo nukreiptos prieš 
amerikiečius ir net nė prieš 
britus, o tik prieš brit^karinę 
vadovybę Trieste.

Roma. — Spalių 31 Romos 
vyskupijos tribunole buvo vie
šas posėdis, kuriuo iškilmingai 

J. Ma- 
tulaičio beatifikacijos proce
sas. Tribunolui vadovauja Ro
mos kardinolo vikaro pavaduo
tojas arkivyskupas Traglia. 
Beatifikacijos bylą kelia ma
rijonas Tėvas Kazimieras Rėk
laitis.

Nuo praėjusio pavasario iki 
dabar prie visų parapinių Ro- Tnunaną kaltina palankumu komunistui

Ar tai tik rMtintinės kovos priemonė? 9
• Nacionalinės Kinijos laivai 

apšaudė du prekinius Anglijos 
liavus, su prekėmis vykstan
čius į Kiniją.

• Mossadeghui byla jau pra
dėta už valstybės išdavimą. Į 
tiesmą jis atvyko su pižama.

Triestas.— Jj a p k r i čio5 
Trieste prasidėjo neramumai ir 
išsiplėtė po visą Italiją. Italų 
studentai surengė demonstraci
jas Trieste, reikalaudami, kad 
ainiai su amerikiečiais išvyk
tų iš Triesto ir'jį grąžintų Ita
lija? Minia išaugo iki penkias
dešimt tūkstančių. Potipi ja ne
pajėgė jos išsklaidyti. Atvyko 

- angių ir amerikiečių kariuo
menes daliniai. Demonstrantai 

^-poiitiją ir kariuomenės auto-/ 
mobffius sutiko akmenimis. Po- 

* ficija fr kareiviai ėmė šaudyti, 
ir Žuvo 7 asmenys.

'Kravfatas numalšinimas su
kėlė visoje Italijoje demonst-

NIET” SUGRIOVĖ TIKĖJIMU
Kas toliau po Maskvos atsisakymo

laiškus nokite raštus įteikti 
Romos vyskupijos tribunolui. 
Nuo šiol tribunolo posėdžiai 
šiam reikalui bus dažniau.
Juose buš daugiausia apklausi
nėjami liudininkai.

taikūnų
Liepaja, širdyje ]



ta ryrdMMi žmn«žr<dvąrią; 
vietoj religijos įririepytitarfr- 
rialistinę bedievybę, vietoj$- 
not “Naujienų”, laisvės ir kitų 
žnroniškumo idealų, įskiepyti 
nusilenkimą tironijai. Lietuvo
je bolševikai valdžią turi, bet

jis Amerikoje sutikęs Cicero 
dainavimo mokytoją. Tas pa
sakojęs jam, kad Cicero, kai 
paaiškėjo jo- šnipinėįmas, M. 
Azijoj ėmė verstis kaip staty
bos, rangovas. Bet laimėtus pi
nigus 1948 praspękufiavęs ir 
dabar verčiąsis kukliai, *savo 
septyrūofikos metų > dtdrterį 
mokydama** dainuoti B.

tarp Amerikos ir Anglijos, o 
Anglija nuėjo savais' kefiais. 
Ligoje į pavadavęs SaBstmry 
užvirė košę su Triestu, o Per-

Churchflfis pasirinko Edeną 
• •ne dėl to^ kad Edenas, kaip 
ir ChurchiBis, taip pat buvo 
tapytojas mėgėjas ir net kny- 
gelę-apiedaįMninką van Gogh 
parašęs; Cburchfllis labai ver
tino Edeno : asmeninę drąsą, 
aiškios /nuomonės turėjimą, 
specialistonusimanymą, darb
štumą,kuris verčia užmeti 

žmoną, vaikus, draugus ir sa^

Ilgainiui Moyzisch patyrė iš 
-Cicero, kaip jis gauna tas fo
tokopijas.

Jis buvo anglų atstovybėje 
kiemsargis. Kitados jis buvo 
mokęsis dainuoti ir mokėjo at
mintinai daugelį italų operų. 
Atstovas nugirdo, kaip jis

jų niekas už gerklės neima. Čia 
jie daro, tai laisva valia, su
rasdami bendram darbui bend- 
drą pagrindą. Šitokis liaudies 
frontų organizavimas ir bend
radarbiavimas su komunistais 
ir buvo tuo žalingas, kad de-

ko Ch ur- 
; dešimt 
f kelionę,

reridjąs pasitariama tai ten 
nuspręstą antrąjį frontą , Iš 
atstovo pranešimo Hitleris pa
tyrė, kad tiek britai tiek so-

pesčio parodė, jam nepasisekė 
pravesti savo nuomonės. Taip 
jam išėjo su Tautų Sąjunga; 
nieko neišėjo su Mussoliniu ir 
Hitleriu; nenusisekė Italijai 
sankcijos dėl Abesinijos; nenu
sisekė neutralumo politika Is
panijos reikaluose. Net ir ant
ru kartu būdamas užsienių 
reikalų ministęriu, kada g 
ChurchiUis remia, Edenas ga
vo įsitikinti, kad geri norai ne
pavirsta genės darbais. Per 
pusę tuzino kefidnių jis pada
rė į Maskvą, sudarė paktą^o iš 
viso to išėjo tik šaltas karas..

tytaąžmogus, yardu IMrito
Dieikr laisysdan^iŠkaĮ krei

pėsi j Moyzisėh:
“Jūsų vyriausybei galiu su

trikti vertingų žiniųjbet tik už 
gerą atlyginimą. Gaiitf. jums 
parūpinti iš Anglijos atstovy
bės svarbių dokumentų foto
kopijas. Už kiekvieną doku
mentą po 5000 svarų.”

“O iš kur galiu žinoti, kad 
tamsta neri anglų agentas?”, 
paklausė Moyzisch..

“Jei jūs nenorite, tą kainą 
man sumokės kiti”, atsakė 
Dtello ir nekantriai mostelėjo 
ranka Sovietų atstovybės lin
kui. ”Jūs turit pasitikėti mano 
žodžiu, kad dalykas, kurį jums 
parūpinsiu, yra vertas pinigo. 
Supranta,. kad jums reikalin
gas laikas pasitarti su^aistpvu.

gafi išbristi H painiavų, kai 
Angtija nenori atsisakyti nuo 
etamonunio imperializmo.
ACrifflntf rinr dpr toliau. Jfc.

piną. Fodriefri dteą® Ji.^ygĮai 
penktą yakaso aš paskambin

usiu. JeL atsakysi t “taip”, at
vyksiu į parką sutartoje vie

toje.” Pasakė dar, kad jam 
atlyginti reikės 20,000 svarų.

•Vokietijos, atstovo Papeno 
pavaduotojas Jenke pritarė 
Moyzischųi, kad kaina nežmo
niškai1 didelė. Bet ir jis gun
dės! tais dokumefitafe, kurie 
turėtų bųti labai svarbūs .už

tironijos garbintojus.” Taigi 
jokis bendradarbiavimas su 
komunistais nepriimtinas, ir 
socialistams nepakeliui su ko
munistais bendruose “liaudies 
frontuose”, kurte dar taip nese
niai buvo tokia mada.
'' Tik skirtingos rūšies yra 
“bendradarbiavimas” su bol
ševikais jų pavergtame krašte 
ir bendradarbiavimas laisvame 
krašte. Jei Lenkijos ar kurio 
kito pavergto krašto dignito
riai tariasi su bolševikais dėl 
modos vivendi, tai yra dviejų 
nelygių partnerių ir nelaisvas 
tarimasis; tarimasis taip plė
šiko ir jo užpultos aukos, kad 
ilgiau gyvybę pratęstų, kad 

laiko laimėtų. Kas kita, jeigu 
Italijoje, Prancūzijoje, Ameri
koje ar kitame laisvame kraš
te , socialistai susitaria su. ko- Yra ir taip tikinčiųjų, kurie 

šios bolševikų taktikos nesu
pranta. Jų šiandieninį susitari
mą ar nuolaidą palaiko, už 
gryną pinigą. Už tat paskui 
jpo didesnis nusivylimas, nes 
bolševizmas visas priemones 
nukreips prieš savo principinį 
priešą — religiją.

Tuojau po invazijos Nor
mandijoje Turkija nutraukė 
diplomatinius santykius ■ su 
Vokietija ir pasiruošė stoti į 
sąjungininkų pusę. Papenas 
grįžo į Berlyną. Tada visa ma
nė, kad jis patekęs į Hitlerio 
nemalonę. Bet netrukus jis ga
vo ordeną. Taip pat ir Moy
zisch. ’

Kas nutiko paskiau su ei

namo, gulkit į lovą ir paimkit 
aspiriną”. Išėjo Edenas tada; 
tik ne į lovą, o nuvyko į pietų 
Prancūziją, kur tarp Cannes ir 
Nizza savo paveiksiu^ tepliojo 
ChurchiUis. Ten su juo resto
rane išsišnekėjo iš širdies. Nuo 
tada juodu suartėjo. O bičiu- 
liškumas virto giminyste, kai 
Edenas persiskyrė su savo 
žmona, milijonieriaus dukra, 
ir vedė antrai kartu Churchil- 
lio giminaitę?

Barmat s&tefižuoti; kurnėtu- ' 
rėjo būti pritaisytas prie atsto
vo seifo. Cicero padėjo tą • a- 
paratą pritaisyti ir įsižiūrėjo, 
kaip jo veikimą galima ‘išjung
ti. Tokiu būdu jis ir toliau sa
vo darbą galėjo atlikti rūpes
tingai ir pelningai
' Staiga 1944 m. balandžio 6 
vokiečių atstovybe je Ankaroje 
kilo sumišimas, lyg butų bom
ba sprogusi. Dingo Moyzischo 
sekretorė Nelly Knapp. Kaip 
paskiau paaiškėjo, ji buvo na* 
cių priešininkė ir dirbo angių 
žvalgybai Ji susekė ir išdavė 
visą Cicero paslaptį. Anglijos 
atstovas, žodžio netaręs, išmetė 
Cicero laukan.

arabų kalbas. Ir dabar jis pa
skaito persų laikraščius.. Bet 
taip viskas susidėjo, kad nuo 
25 metų amžiaus jis 
veržtis jauta 
kui į ministepl 

nos nuom onė s ; 
je sekėsi:- Jo 
prirašo jam. d 
kimų- ne^i pasisekimų 
ministeriavimo laikų.
kad ten, kur tik Edenas įdėjo

Fotokopijos buvo specialiu 
kurjeriu pasiųstos į Berlyną. 
Ribbentropas pateikė jas Hit
leriui. Tuojau pranešė Ribben
tropas Papenui, kad galimai 
daugiau tokių žinių gautų iš 
Cicero, tik turi pasiderėti dėl 
kainas. >

Po ilgų derybų Cicero nusi
leido, kad už kiekvienas dvi
dešimt nuotraukų jis gaus 
15,000 svarų. Vėliau dar nu
sileido iki 10,000. Per penkis 
mėnesius vokiečiai jam sumo
kėjo ne mažiau kaip 125,000. 
(Tik kitais šaltiniais pasire
miant, didžioji dalis tos sumos 
buvo netikri svarai).

IS TURI SAVO ĮPĖDINĮ
VIENOS VEIDAI

Papenas siuntė radijagramą į 
Berlyną, ir kitą dteną pinigai 
į Ankarą buvo pristatyti lėk
tuvu.

Punktualiai penktą valandą,

mą su Tlirldjos užsienių rei
kalų ministeita, kad Turkija 
paskeltų karą Vokietijai. Pas
kutinis raštas buvo sąjunginin
kų užsienių reikalų ministerių 
— Hull, Eden, Molotovo — 
konferencijos Maskvoje nutari
mai.

“Atrodo, kad pataikėm gerą 
žmogų”, pratarė Papenas bliz
gančiom akim. Bet savo pra
nešimuose negalim “jo vadinti 
Dtello. Gal kartais tai yra jo 
tikras vardas. Vadinkim jį Ci
cero.”

. Taip gimė Cicero.

KcĮbservatorių paskutiniame 
konjįjp! ^Margąij prieš par-. 
tijos^draugus ^atsistojo po ilgo 

nesimatymo sulysęs, aukštas, 
pąvargasta išvagota kakta, si- 
da^tacūanfiais .. paausiais An- 
thonjį- Iranu kartu jis

na diena, tat sužalota dvasia 
ilgai turės būti gydoma.

Jei bolševikai kur dvasinin
kams šiandienalgas moka, ry
toj jiems algas nutrauks, po
ryt ,į kalėjimą sukiš, “Naujie
nos” čia mato tik bolševikų 
“beprindpiškumą”. Mūsų įsiti
kinimu* bolševikai Čia parodo 
tik savo lanksčią taktiką; ei
dami į savo principinį tiekimą 
— pašalinti iš gyvenimo ręli- 
giją čia lėtesniu, čia spartes
niu tempu, čia klasta, čia 
smurtu. Jei jie griebiasi taria
mo tikėjimui pataikavimo ar 
net algos, tai tjk-rodo, kaip 
religija giliai yra įsigyvenusi

ve.
Tačiau kitaip jį vertino min. 

pii uiįfcfiigl. Chamberlainas, 
kurio^-^įsriausybeje Edenas 
taip užsienių reikalų

'^eville Chamber- 
maasis ministeris su 
ris pats buvo kilęs 
famo batsiuvių, ne- 
lėtinti Edeno, kuris 
štatas, elegantas, 
fasonu, salonų liū- 
įįsai ir skrybėlė vir- 
fiejimu. O kada E-

jog ko musmuas resgijos at- 
ivHgiu neutralus; sako, kad jis 
Įgtaainėnt neutralus, jeigu 
taip galvoja, tai-šiuo klausimu 
nuomonės suvfenodėja.

Suartėja nuomonės ir dėl 
bendradarbiavimo su komunis
tais, kai “N.” sako.* “žmonės, 
kurie myli laisvę ir - gerbia 
asmens teises, kuriems yra 
brangūs žmoniškumo idealai, 
tokie žmonės neis su komunis-

Turkija u#mtą pastą Balka
nuose, ir ‘Sovietai negalėtų 
prieiti iki Viduržemio jūrų. 
Sovietai norėjo, kad Turkija, 
stodama į karą, nusilpnintų 
savo jėgas ir paskiau nebūtų 
atspari Sovietų įtakai bei jos 
ek'spansijai į pietus.

Pąpem> uždavinys buvo su- 
laHcyti Turkiją nuo karo. To 
ps siekė iš dalies papirkinėji
mais, iš dalies pažadais. Bet jis 
laivo toks uolus, kad beveik iš
sidavė turįs genį informacijų 
apie britų pastangas. Turkijos- 
užsienių reikalų ..ministeris, 
kuris buvo 'aiškus nacių prie
šas, Anglijos atstovą įąiėjo 
apsižiūrėt, ar jų atstovybėje 
-nėra šnipo. Atstovas tuojau 
šifruotą telegramą pasiuntė į 
Londoną apie savo nuogąstavi
mus. Tos telegramos fotokopi
ją Cicero pristatė vokiečių at
stovybei Londono vyriat^bė 
lefcttoni

y*** •
Daigiau mūsų mfatiys ž 

riasi dviem kitais Idatatn 
‘^Saajteta^-.^-^d'įįtS 

kų nusiątelymejtea svterbta

mėgino 
riamenta, pas- 
š. Bet nėra vie- 
ir jam pofitiko- 
triešsūnkai net 
pgiau nepasise- 

iš .jo
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GREIČIAU PATVIRTINS

nes saugumo bendruomenės 
sutarčių tvirtinimą.

vo dalį? — paklausė Abeiti-

kfninkas fr

s&nt,

Priėjo smuklininky, kuris

lyti žuvimi.

maišė būrin ir su dideliu į- 
karščiu ėmė sverti žuvis ir 
skaičiuoti, kiek kuris turi mo-

užvedė šneką.
Tiso metu privažiavo prie 

smuklės vaMfaus valdybos

— Atnešk bezmėną, atnešk 
bezmėną!

savo pirkinius glėbin.
— Tam žmogui patinka 

skaičiuoti skatikus, — pagal
vojo Abtitinis, žiūrėdamas į

klajojo po apylinkes^
Užsimiršti, nutildyti žiaurią

ją, savęs kritiką!...

Vieną pavakarę, kai Abelti- 
nis ėjo namo pro smuklę, iš 
šalia esariSoS krautuvės, išėjo 
tuklus, storas .žmogus, stam- vys buvo - išdalytos, 
biais, raudonais pirštais pri- — Ar jūs taip pa

knygose, o ji bus ten viena? 
O juk jis pats gyvena vienas,

SS

deg pilvą.
kaip a* kran- 

bnmgu! Susui-,

Rūmuose. Koks tai dreife Al
to ir visos plačiosios Amerikos 
lietuvių' visuomenės , laimėt
inas, gali paryškinti'ir. faktas,

mėn. 27 ir 28 dienotais Chica 
goję šaukiamas visuotinis A- 
merikos lietuvių kongresas.

m

pius reikalus aptarti' lapkričio

kad lenkų tautine grupė, ku
rios politinis svoris Amerikoje 
yra nepalyginamai didesnis, 
turėjo dvejus metus intensy
viai dirbti, iki Kongresas pri
tarė jų prašymui ištirti Katy- 
no skerdynes. O mums spren-

tų Sovietų Itetijos spaudimu 
Pabaltijo^ kraštų inkorporavi
mui pripažinti.

Po to fle eidavo namo Ir fl-

^*5

-

. gos. Jis pasibaigė 1918 lapkričio 11, kai pralaimėjusi Vokietija 
pasirašė ginklų paliaubas maršalo Focho traukinyje ties Com- 
piegne, Prancūzijoje. Paskui sekė Versalio sutartis ir taikos lai- • 
kotarpis, tetrukęs 30 metų.

Antrąjį Didįjį karą vėl pradėjo vokiečiai, jau Hitlerio tvar
komi. ParbloŠkę Prancūziją, jie 1940 birželio 22 privertė ją pa
sirašyti ginklų paliaubas visiškai tokiose pat aplinkybėse: trau
kinyje ir prie Compiegne. Vadinasi, skaitė atsigriebę ir atsiker- 
šiję. Keršto dvasia nebuvo aprimusi visą 30 metų. Tačiau vo
kiečiai buvo pasiskubinę džiūgauti: karas užtruko dar 5 metus 
ir jie buvo priversti be sąlygų kapituliuoti 1945 gegužės 7.

Po pirmojo karo vokiečiai paliaubas pasirašė su tam tikrom 
sąlygom, kurios buvo išreikštas JAV prezidento Wilsono 14 
punktų. Jų dvasioje buvo Versalio sutartis surašyta. Po antrojo 
karo jokios taikos sutarties ir ligi šiolei nėra. Taip pat mažai kas 
bemini seniai jau praetin nuėjusias pirmojo , karo paliaubas. 
Jungtinės Amerikos Valstybės tai atžymi nedarbo diena. Kuo 
tai paaiškinti? *

JAV į pirmąjį Didįjį karą įsikišo pačioje pabaigoje. Jų gink
las nusvėrė laimėjimą, jų žodis nemažai svėrė Versalio taikoje, 
jų siūlymas sukūre Tautų Sąjungą, nors joje paskui pačios ir 
nedalyvavo. Tai buvo vis dėlto laimėjimas — tikra karo pa
baiga ir tikra taika. Ja buvo verta pasidžiaugti kaip pergalės 
žygiu, prie kurio JAV prisidėjo. Vienoje jų valstybėje (Tennes- 
see) lapkričio 11 ir vadinama ne Paliaubų, bet tiesiai Pergalės 
diena l(Vk!tory Day). Tai buvo iš tikrųjų ir laisvės ir demokrati
jos pergalė, nors pokarinė santvarka ir nebuvo dar visai tobu
la, nors ir nuslysta paskui į diktatūrą. Bet kada žmogus išsilai
ko visiškai lygiam kelyje?

Jau daug nelygesnis yra politikos kelias po antrojo Didžio
jo karo, kuriame JAV iš peties mušėsi ir daugiau aukų suklojo. 
Karas pasibaigė be taikos ir be JAV nusveriančio žodžio, nes 
vienas iš sąjungininkų, daugiausia paremtas, Sovietų Sąjunga, 
tuojau tapo piktu ir nesukalbamu priešu. Sveria tiktai JAV fi
zinė jėga.

Dėl to anoji Paliaubų diena, pasiekta po pirmojo Didžiojo 
karo, palieka tartum priminimu tikros taikos. Ji primena dar 
ir tai, kad ginklų paliaubos sustabdo tiktai ugnį mūšio lauke,- 
bet neužgesina keršto ugnies kovojusių dvasioje. Pralaimėjusis 

\ dega nepaykanta, kaip po praėjusio karo vokiečiai, ir įžiebia

Naujam karui ir dabar dirva yra parengta, nes keršto, sam
dymo, prievartos ir persekiojimo dvasia, ypač anoj geležines už
dangos pusėj, liko kaip buvusi. Jei dar į visas puses ji nešaudo 
ginklais, tai daužosi piktais žodžiais ir grūmojimais. Apsirami- 
nimo nėra. - - ’

PaEaubų diena turėtų priminti, kad yra nuginkluoiina ir 
dvasia, ne vien arsenalai, jei trokštama tikros taikos.

MOKYTOJAS 
ABELTINIS
2.

Šlapios' malkos šnypštė ir 
cypė, k* atrodė, tarytum jos 
dainuotų liūdną, vienodą dai

ną. Didelės krosnies kampai 
nyko tamsoje. Aukštai tam
su, žemai ir aplink — visur 
tamsu. Raudona židinio lieps
na apšvietė mergiotės žyctin- 
čius skruostus, (fideles, liūdnai 
nuleistas akis.

Abritinis praėjo pro ją į 
savo kambarį.

Ir staiga jam kambarys pa
sirodė tote tamsus ir tuščias, 
jog jis nebesuprato, kodėl čia 

įėjo.
Jis įsivaizdavo Marytę vieną 

tamsiame kampe prie šlapio, 
šnypsOanSo židinio. Jte praė
jo pro ją, netaręs nė žodelio. 
Ir mergaitė jam pasirodė tokia 
vieniša, ir jam pasidarė jos ne
paprastai gaila.

Jbs įdegęs gražus veidas, <fi- 
delės akys ir šlapios kojos ži
dinio šviesoje jam pasirodė to
kios malonios.

Virimą joje buvo darnu.
Argi jto sėdįs 9a Ir knisto

kankinamas sunkių, juodų 
minčių.

. Nenusivilkęs švarico, jis grį
žo virtuvėn ir, atsisėdęs prie 
žktinio, sugriebė saujom mer
gaitės basas pėdas.

— Koks čia gyvenimas. Kaip 
mes fia gyvename? Aš sušil- 
dysiu tavo nušalusias kojas!— 
kalbėjo jis nuoširdžiai.

Mergaitės*krūtinė ėmė aud
ringai kilotis. Lyg pakirsta eg
lė, $ krito jam ant kaklo ir 
pravirkus! bučiavo jo kaktą, 
akis, lūpas.

Tas ntirias, -nepasiekiamas 
žmogus, dėl kurio jos širdis 
buvo kupina malonaus liūde
sio, apie kurį J ką tik buvo 
svajojusi, lyg tas vaitas apie 
vakarinę žvaigždę už> miško, 
kurios jto niekada negalėjo pa
siekti, — tas žmogus dabar 
buvo šalia jos.

— Gerash/ mielasis! —vir
pėdama šnibždėjo įk. — Zyg 
ugnis plūdo Abeltinio tyrio

—. badas. O ką bekalbėti apie 
žmonių fizines ir dvasines kan
čias, trėmimus, kankinimus, 
žudymus ir kitas nelaimes, ku
rios jau trylika metų diena po 
dienos lanko lietuvių namus 
ten, Lietuvoje.

Amerikos lietuviai, kurie vi
są laiką dalinosi džiaugsmu ir 
nelaimėmis su broliais Lietu

karuose atsirado .* dešimtys 
tūkstančių Lietuvos piliečių, 
Alto pirmasis rūpestis buvo, 
kad jie nebūtų prievarta ati
duoti bolševikams. Vėliau iški
lo tremtinių įkurdinimo klau
simas. Altas pašventė daug 
laiko ir energijos rūpindama
sis, kad Kongresas išleistų į* 
statymą, kuris atidarytų į

Kad kongresas turėtų di
džiausią svorį ir dar kartą A- 
njerikos vadams, spaudai ir vi
suomenė parodytų, kokie vie
ningi, ryžtingi ir besirūpiną 
savo tėVų žemės likimu ir atei
timi yra lietuvių kilmės žmo
nės, gyveną Amerikoje, kiek
viena organizacija turi pasiųs-

ti savo atstovus į kongresą,© o 
visa lietuviškoji visuomenė ne? / H 
pagailėti piniginės aukos, kaip | 

broliai %ir sesės tėvų žemėje 
nesigaili drąsos, kraujo ir be- ' 
galinės ištvermės. vb.

kad ir CMeagoje j viamtiai Betaria kongresą tapkriSo 27-28 d. sarirtnks gmaU Betariu H visos Amerikos.

nepilnus' tris menesius. Tai
pasėkos apie Altą susibarusios
Amerikos lietuvių visuomenės „

■ Vokiečiai domisi tremtinių politika
woche” vedamajame kalba^apie 
pavergtų kraštų* išvadavimą, į 
bet pasisako bijąs, kad “Balti- 
jos provincijfj (jau* net ne val
stybių!) likimas bus kitoks: 1 
jos iš tikrųjų liks rusiškos, kol 
bus didžiosios galybės ir kol

Vpkietijoje plinta žinios, kad 
Ispanijos diktatorius Franco, 
laimingai susitaręs su Ameri
ka, rodo naujos iniciatyvos 
dviem svarbiom kryptim. Pir
miausia siekia savo seno tau
tinio intereso — atgauti Gib
raltarą, kuris jau pustrečio <tarp jų bus Rusija.’ 
šimto metų yra Britanijos ran
kose. Paskutiniame falangistų 
kongrese kaip kasmet buvo lai
domi šūkiai grąžinti Gibralta
rą, pats Franco oficialiai tuo 
reikalu nieko nepasakė.

Kita Franco veiklos kryptis 
— tarptautinė, kova su komu
nizmu. Franco turįs minti or
ganizuoti antikomunistinį blo
ką, į kurį būtų kviečiami visų 
kraštų antibolševikiniai veikė
jai kovoti dėl naujos nekomu-

siuose planuose ir nuotaiko
se vokiečiams svarbios jų sie
nos rytuose. Į žinias apie Ka- J 
raliaučiaus prijungimą prie pj 
Lietuvos jie linksta žiūrėti kaip 
į sovietų norą užbėgti už aidų ' i 
bet kokioms vokiečių pretenzk -
joms Rytprūsius prijungiant 
prie Lietuvos. |

Ryšiunf su šiais įvykiais vo- j
kiečiai rodo daugiau susidomė
jimo kalbėtis su tremtinių at- 
stovais Vokietijoje, kad išaiš- 

nistinės Europos. Tuo reikalu kintų jų nusistatymus. .
buvęs Ispanijoje pasitarimas. - /
Tačiau jame Austro Vengrijos 
buv. ekshercogas Otto ir kai 
kurie prancūzų veikėjai pasisa
kę už “naująją Europą rytuo
se be 1939 metais egzistavusių 
valstybių.” Vadinas, sutinka 
anas valstybes nurašyti.

Šitokių idėjų prasiveržia ir 
spaudoje, šveicarų “Die Weit-

kad Sovietams atmetus><fefe- 
nių reikalų ministerių konfe
renciją, prancūzai bus greičiau

mis. Rankos nejučiomis išsitie
sė-ir apkabino mergaitę.

Kitą dieną ps pabudo bud
rus ir linksmas, šoko iš lovos 
ir ėmė dainuoti.

Jis pribėgo prie stalo, su
griebė ten sukrautas knygas ir 
bloškė kampan.

t— galin! Nė vienos daugiau 
neskaityshh Reikia gyventi, 
kaip gyvena gėlės! Čiulpti sul
tis, kurias duoda žemė, ir ga
na. Reikia gyventi! Visa kita— 
niekis!

Atlapa krūtine jis išbėgo į 
verandą, lyg norėdamas su
gerti tą svaiginančią, kvepian
čią pavasario gyvybę, kuri var
vėjo per žalias beržų viršū
nes ir sakuotus rudus klevų ir 
liepų pumpurus...

Berifynėly čiulbėjo paukščiai 
ir dainavo Marytė, ganydama 
karvę.

Kuri širdis nevirpa gegužės 
mėnesį, kai oras pOnas sal
daus, svaiginančio kvepėjimo?. 
Kada žydi žibutės . ir balti 
gludišiai po lazdynais skambi
na tylųjį širdies flgeri* Kada 
saulėje ntirgėdami dntte ryš
kiai žali beržų ir epušių lapai, 
pripildydami orą Unksmei šne
rėjimu. Kada mergiote! naktį

neina miegas ir ji, balta, lyg 
šmėkla, sėdi prie lango ir liūd
nai neramiu žvilgsniu žiūri į 
mėnesio nušviestas žydinčių o- 
belų viršūnes, kol plaukai su
drėksta nuo rasos, kol užgęsta 
žvaigždės ir pasirodo pro auš
tančio ryto baltai žalsva ža
ra. •

Kas tada nėra* vaikščiojęs 
'pilnas neaiškaus liūdesio po 
pienėmis išauksintas lankas, 
skverbęsis pro žieduose pa
skendusiais jievų šakas, čiul
bant lakštingalai? Akyse dega 
švitinąs ilgesys ir tarp neuž
mirštuolių spindi kaž kieno iš
tiestos rankos. Laimingos tos 
rankos, kurios gali apkabinti 
karštai trokštamą,

Abeitiifis toliau buvo nebe 
vienas. •

Jį dažnai matydavo drauge 
su Maryte už beržų atžalyno.

Čia jfe gedėdavo padėjęs sa
vo juodapšaukią galvą ant 
mergaitės kelių ir svSjtagomis 
akimis žiūrėdavo į beribę dan
gaus mėlynę, o jos maži pirš
teliai taršydavo jo plaukus.

čia >e vakaro prieblandoje, 
susikabinę paranke, lengvai 
siausdami, " vaikštinėdavo iš 
vieno pakraščio į antrų, niū
niuodami tylią, nuoširdžią 
dainelę.

gai sėdėdavo tamsiame kampe 
ant skiedrų krūvos prieš rau
doną židinį, prisiglaudę vienas 
prie antro, kol pradėdavo cyp
ti virdulys. Ir jų veidai ‘Spin
dėdavo nuo ugnies ir laimės.

Abeltinio meilė buvo pilna 
sentimentalumo. Jis atsidavė 
jai visa širdimi ir stengėsi ją 
išgyventi taip, kaip buvo skai
tęs romanuose.

Bet Stoji idilė jam greitai 
nusfeodo. Jam pradėjo atro
dyti, kad jis Marytės nemyli. 
Jis negalėjo suprasti, kaip dėl 
paprastos mergaitės Jis galėjo 
nusviesti į kampg'visas savo 
jaunystės svajones. /

Jis buvo perdaug įsiknisęs 
knygose, nes nenorėjo susting
ti vietoje.

Kas buvo toji Marytė? Pa
prasta, be jokio išsilavinimo 
roeigattėrDabar JNam atrodė 
net nebegraži. Paipe^ti Marytę 
įlg negalėjo ir nedrįso, nes 
jautėsi turis ^nctaškumo jaus
mą O šu žmona ir vaikais to
li nenueiti:

Ir įsivaizdavo, kad jo spar- 
natjau- surišti, jis puidarė 
lyg beprotis: per dienų menas 
khidžšojp miške ir grįždavo 
namo tylus ir prislėgtas.

Nepastebį idealų nuovoka 
* j baisiai kankino. Jis norėjo 
innuHKt- ir ugi nuovargio

lapos krūtinės. Ant balto 
megztinio juodavo Satūtas va
balas. Nežinia kodėl šis vaba
las labai tiko nutukusio vyro 
išvaizdai.

Tai buvo antrasis mokyto-

pro m einantį Abrfttnj ir Kapuostą, ir jo Mfcnle

piridpius ant laiptų ir šūkte
lėjo arti stovintam krautuvi-



blogio atstovė

Kaina >1.50

Jubiliatas gimė 1883 m. spa- 
Bo 27 d. Gargždų miestelyje, 
mokėsi Gargždų pradžios mo-

Kai vasaros karšty lindai, sudulkėję, 
Pa&ę toli «w» tiviikčs soda. 
Be vSfies klajojom, jis širdį mums guodėt, 
K tyrojo grožio žinyno atėję.

teto sureugtuęae Prancūzijos
cMtodfa.. >s dėstė 
prancūzų filologiją.

tyėfo apylinkių tariąs.
Jis yra atlaikai artimus sau* 

tykius su senotioą #rtns vei
kėju P. KriauMąų, |»>yra 
irgi gavės dalį dataų. Rųf, Mfc 
kkoia tas dainas sukdavo ir 
sužymėjo ■Htinkaimte frwwti- 
niais šankiais.

Vertima vokietini tekstą ne- 
tikrino rektorius Bra o Stadė.

N5au netekto Jakamučiuį 
įgauti nuo tetfahj raganos 
br, Dabar Jakamutis nety- ■■s BU  '0 ’!1 J" t"***«j

suranda žoleles ir jomis

mėn., 10 nr. Leidžia TT. jėzui
tai, redaguoja T. J. Valinys.

Skaute Aidas, spalio mėn.
10 nr. Numeris gausiai ilius
truotas skautiško gyvenimo

J. Jankus atsimena, kad fis 
IktdUtoe hernhppri buvo įkišęs 
įHįrtgtngil Stojate į kišenę.

PO RAGANOS 
KIRVIU

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

Mon) įnirta- KUX> 
BADO, apysakaitės ir vaizde
liai E. Lietuvos ir tremtinių 
gyvenimo. Išleido “Bendrija”, 
VoktetitoJte (Hegelstr. 6, Han- 
novrt-, Gerthany), 150 psL įdė
ta j kietus viršelius. Kaina 130

įą tik motina nori išauklėti 
viso pasaulio karą Rene ir pa- 
safilt jai užvaldyti per blogį. 
Bet ji pamato, kad Jakanuitis 
yra mirtas jos darugas, ir ne
benori jo suvalgyti. Ir Jaka- 
mučhri patinka raganėlė. Tam 
prasideda abiejų meilės kalba. 
Ir kai reikia Jakanmtį sude
ginti, raganėlė krosnin pakiša 
šunį, ir abu pabėga. Puoton 
suskridušios raganos tuoj pa
stebi apgaulę, ir jų vyriausioji, 
raganėlės motina, šoka ieškoti 
vaikų. Juos suranda berže, pa-

MMMMMttMSSSeaSMMM 
“VMcmm, kurie ryžtasi vanagams' 
nodanžyt piržtas, pelėdoms papei- 
U paausius, H pikčiausiu raganų; 
Jaujos -fiandien pasauli baigia 
paversti pustančių aianj ir ne- 
Mpasskytu kentčjiinų vieta,—at
imti kiekviena, dar nespėta su-' 
doroti bCtyte” — ]

Jurgio Jankaus knygą jauni
mui — ‘To raganas kirviu”. 
Autorius, nuostabus pasakoto
jas, intrigos meistrą?, šį kartą 
griebėsi pasakos. Iš senų liau
dies pasakų išsivedė raganą, 
pridėjo prie jos gerą berniu
ką, o jų tarpan pastatė mer
gaitę raganėlę.

Jie pasidaro sparnus ir iš
skrenda iš salos. Paukščiai at- 
glygino už me£ę jiems.

plėšri, apgauli, ėda nę tik 
paukščius, bet ir žmones nori 
iškepti savo dukters puotai. 
Ptfešją stovi Jakamutis — 
gėris;' kuris myli gamtą ir 

žmones. Jis yra tikras miško 
sargas, gerai žino kiekvieną 
lizdą, saugo, kad paukščiam 
neatsitiktų blogo. Dėl tos

SUOMIAI IŠLEIDO MOŠŲ 
LIAUDIES DAINAS

Suomių Mokslų Akademija 
išleido vokiškai 60 p. kadmi, 
pavadintą “Lietuvių liaudies 
dainos iš prof., J. J. Mikkrtos 
rankraštinio palikimo”. Dai
nos išverstos iš išleis
tos Eino Nie m i n e n, 
prof. Mikkrtos auklėtinio, re
dagavo prof. Pekka Kattara. I- 
vado žodyje nusakyta šio leidi
nio kilmė ir lietuviškų dainų 
grožis.

Prof. Jffikkola, dįdebs Betu
riu bi&iKs, mirė 19$6 m. Tarp

ričius ir iš- 
Ido” žurnale, 
nušviečiama

<3oL Vykd. Tarybos Lietuvybei iš
laikyti Tarnyba jau išleido

Knygą Lentyna —• ■ ūepos- vertingą V. CĮžiūio veikalą
rug, 7-8 nr. — Lietuvių bib- “Tautinis auklėjimas šeimoje”.

g eros—meniškos fotografijos 
ETO, ŠĖMOS, VAIKŲ, įvairių progų 
krikštynų gimtadienių, įvairių pobūvių ir pąn.) 
AURŲ; norite atnaujinti raR fotaerafUC
* Jums geromis miygomia padaryt 

VYT. MAŽELIS

Jos groti nep«pr»»Ui ryikiai 
iikeUa PULGIO * ANDRIUMO 
plunksią premijuotame veikale

Pradėjęs rašyti 1905-06 m., 
hrndtonitrMii iiii Draugijoje, 
Vaivorykštėje, Viltyje, Laisvė
je, Ryte, Židiny ir kituose ano 
meto laikraščiuose. Dabar gy
vena Peace Dale, R. L, kape- 
lionaudamas viename seserų 
vienuolyne ir aktyviai daly
vaudamas beturiu kultūrinia-

o teatro. Statė pats
KąpaL jUtioriUB, dekoracijas įnešė 
iti Įy frabm iCftirt Ž2DOIU6*
fe. Dali už šj virikalą A- Škėma gavo 
e pra- Kultūros Fbndo pirmąją pre

miją, veikalas niekur nespaus
dintas. Iš to, ką iki šiol pasa
kė spauda? darosi įspūdis, kadM Hteratūroje. ištrūkti M jo i- 

takos nebuvo tengvfe bet Vait
kus savita našauk Ift karto su- 
rado. Santykiuose sų Dievu 
Makoms ir Vaitkus jaučiu, kad 
Dievas yra (Bdybė, o žmogus— 
menkas, dulkė. Tik M. Vait
kus jaučiasi “nušvitusi dul
kė”. griesą gauna iš Dievo, 
tad ir gera, skaidru ir šviesu 
Vaitkaus pasaulyje, šis nušvi
tusios dulkės motyvas pereina 
per visą jo poeziją ir virsta gi
lesnės prasmės simboliu. Nors 
metai gausėjo, iš išlaikė savo . 
pasaulio skaidrumą. Ir pasku
tiniame rinkinyje jis’toks pat 
šviesus, išsiilgęs grožio ir am
žinybes.

Labiausiai Vaitkus yra atsi
vėręs gamtai ir joje slypinčiam 
grožiui. Jos grožio randa ir .pa
prastoje gėlelėje (gėlių tema 
Vaitkaus itin mėgstama). 
Gamtos grožio motyvus išru- 
tuliuodamas, M. Vaitkus suku
ria ir platesnius vaizdus, ku
riuose daug žaismo, dinamikos 
ir šviesos, kuria ir pats švie
čia.

Kan. M. Vaitkus yra estetas 
ir gyvenime ir kūryboje. Tas 
estetizmas ir yra jo individua
linis kelias. Jis vienas iš pir
mųjų estetinės krypties puose
lėtojų, ieškojęs ir naujos for
mos. Savo laiku buvo sukūręs 
net savotišką rimų teoriją.

Lyrika Vaitkaus būdingiau
sias žanras. Anksčiausiai joje 
ir pasireiškė. 1911 m. išleidi 
Margumynus, o 1913 m. — 
Šviesius krislus, kurie jam ir 
sudarė lyriko vardą. Toliau 
išleido eilėraščių rinkinius: 
Liepsneles 1921 m., Nušvitu
sias dulkes 1933 m., Vienatvė
je 1952 m. Be to, parašė ketu
rias nedideles poemėles: Geni
jus ir Meilė, Brėkšta, Laimė, 
Upytė. Beletristikoje randame 
jo egzotinį biblinį romaną 
Tvaną 1927 m., autoiMOgrafinių 
apysakų iš mokymosi dienų, 
kurios turi vertės ir kultūros 
istorijai: Auštant 1940, Ryt
mečio žygiai 1944 m. Kan. 
Vaitkus rašė ir dramų 1924 
m. laimėjo Valstybės Teatro- 
konkursą už fantastinio turinio 
dramą “Žvaigždžių duktė” vė
liau .parašė ir kitą fantastinio 
pobūdžio — žaftss ir margai
tė. Jo raštų eilėje sutiksime ir 
satyrų— Rakštys. Atsidėjęs 
graliai išvertė šv. Augustino 

Išpažinimus (Confessiones) ir

randame ir mūsų liaudies pasa
kose,' bet $s ten pasilieka pa
ketas, nekonkretizuptas. Duo
damas visam pasakojimui ir 
vaizdavimui realistinį stilių, ši
toje vietoje autorius išleido iš 
akių jauną skaitytoją ir kai 
kur per^dė.

Šiaip knyga yra miela dova
na tiek jaunimui, tiek ir vy
resniesiems, kurie šiek tiek 
mėgsta fantaziją.

Būtų gera, kad autorius ne
užmirštų jaunimo ir toliau 
pratęstų savo talentingus pa
sakojimus.

Knygą iliustravo dail. B. 
Vilkutąitytė - Gedvilienė, pie
šiniai atlikti tušu realistiniame 
stiliuje ir jaunimui bus su
prantami.

sigribėjhno , neliėka vaikam, 
bet jie ristiek nepasiduoda ra- zankus. įmyrM "p® ra
ganai. Tada atskrenda paukš- 
fiat ir numeta po piuticsnrtę.

jo idėja neaiški. Po vaidinimų 
Montreajyje buvo surengtos 
diskusjos, kur pirmiausia šios 
pastabos ir buvusios Užakcen
tuotos. Nors spėktaklis praė
jęs gerai, pats Montrealio te
atras parodęs savo ugtelėjimą, 
tačiau, kaip susidaro * įspūdis, 
veikalas priimtas be didesnio 
entuziazmo.

• Knygų Lentyną, Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos Biu
letenis, redaguojamas A. Ru- 
žancovo ir B. Kviklio, kaip 
Bibliografinės Tarnybos tarė
jo, išleidęs 7-8 nr., pastebi, 
kad nuo II pusmečio biuletenio 
leidimą perims Lietuvos Pa
siuntinybė Washingtone, A- 
merikos Lietuvių Taryba ir 
Lietuvos Laisvės Komitetas. 
(Iki šiol biuletenis leistas Vliko 
lęšoms). Šiuo metu gauta tik 
trečdalis numatytos sąmatos, 
tad bus išleisti visi trys antęo 
pusmėčio numeriai. “Knygų 
Lentyna,” kuri taip kruopščiai 
surenka ne tik knygų, bet ir 
periodinės spaudos bibliogra
fiją, tikrai atlieka svarbų ir 
mūsų kultūrai reikalingą dar
bą. Būtų labai gaila, kad biu
letenį leisti pasižadėję veiks
niai savo pažadų neištesėtų.

• Nelės Mazahftės novelę 
“Kelias miške” į italų kalbą iš
vertė V. M 
spausdino “L’, 
įžangos žodyje 
rašytojos asmenybė ir duoda
ma taip pat žinių apie lietu
vių laisvės kovas.
• Prof. Z. Ivinskis lietuvius 

atstovavo Grigaliaus universi
teto 400 metų minėjime Ro
moje. Prof. Ivinskis pirminin
kavo vienam istorikų posė
džiui
• Lietuvius moicslbunkus prie 

Kultūros Laisvei Ginti. Organi
zacijos Prancūzijoje sudaryta
me komitete atstovauja prof. 
J. Baltrušaitis; be to, į komi
tetą pakviesta prof. A. Ma
ceina ir rašyt L šeinius.
• šveicarą laikraštis “Der 

Bund”, iššeinąs Berne, spalio 
23 d. numeryje^ savaitiniame 
literatūros ir meno priede, at-‘ 
spausdino lietuvių pasakos 
“Trys brangūs, bet teisingi žo

džiai” vertimą. Išvertė Heli- 
mut Drawa-Tychsen.

• Braaira Maira atidaro 
pučiamųjų muzikos instrumen
tų studiją Chicagoje. Prie stu
dijos numatoma sudaryti or
kestras.

• K. Barines Išleidžia no
velių rinkinį — Giedra visad 
grįžta. Leidžia Tremties lei
dykla.

f R, Sple “Gatvės bemiu- 
ko mįotytew” E. Skujeteeks 
išvertė į latvių kalbą fa- apate- 
dina New Yorke leidžiaaiaine 
latvių laikraštyje “Laito”. .

ir su ragana, kuri Nevėžio 
krantuose krausto lakštingalų 
lizdus ir renka kiauškiėlius sa
vo dukrai. Jakamučiai pededa 
yo senute, duoda paslaptingų 
žotetių, kuriomis ^s apsiberia 
ratą- ir nebesibijo raganos, 
nors ir pagriebia jo šluotą. 
Ši paukščių meilė veda jį ir 
toliau — kelionėn su nežinomu 
ponu, kuris, pasirodo, yra pati 
ragana. Jį jųivrtte į sąla, kur 
iijmiifrfrĄr ratiind pa-
pjautų savo dukters puotąi.

skaidrumu ų£a<ę8ąs ldtus. Vi
sada kituose suranda šviesių 
krislų, todėl te turi riang hičm- 
fių te draugu &s kartą su 
juo susitiko, negalų jo ąępa- 
mėgti dėl' dūdelės žmogui pa
garbos, kuri spinduliuoja iš jo 
veido te žodžių. *

.. Jubiliatui linkime kuo ge
riausių metų te sėkmės puose
lėti mūsų literatūrą. A. D.

leidęs penketą metų, jau susi- 
danė savo varną te gyvena tik 
M savp kūrybos. ■

• Dk. A. Gretom Egipte A- 
leksątelrijos universitete dės-

Nusvitusios dulkes kūrej 
Kan. M. Vaitkui -

užskleidęs pagalvos, kodėl au
torius dar jos nepratęsė. Juo
ba, jaunimas ją mielai skai
tys, nes čia pirmoje vietoje 
vyrauja nuotykis, kuris kaip 
tik jaunimą traukia.

J. Jankus nekopijavo kurios 
nors vienos, pasakos, bet savi
tai susiuvo jos intrigą ir su- 
mfezgė -Charakterius. Kai pasa
kose retai kur aiški vieta nu
rodoma, čia ji yra — Nevežk) 
krantai O jie aprašomi plačiai 
te gražiai Tuo Jankus per pa
saką praskleidžia nedidelį tė
vynės paveikslą.

Konkretizuoja jis ir veikė
jus. Berniukui duoda Jakamu- 
čio vanfii te visą pasakojimą 
vedą realistinių stilium. Vaiz
džiai te gyvai apfąšė mišką, ra
ganos salą ir jos ūkį, baisųjį 
šunį, raganėlę.

Veikėjais sutonkretfatos .
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NAUJAUSIA
KNYGA

ČESLOVAS
SASNAUSKAS

immacuiata leiuu/ys

pranešimą padarys vienas iš 
Balto Centro direktorių. Visų 
maloniai prašoma gausiai da
lyvauti. Bus svarstomi svarbūs 
likusiųjų varge lietuvių šalpos

sius Kaune i? Italijoje. Jis iš
leido 60 numerių- Dabar reda
guoja kun. Pr. Garšva, baigas

C. Sasnausko kūpą parvežti į Lietuva ir 
ištekto jo visas kompozicijas vienoj kny
goje..

rioa įrybCtoritode lapkričio* 
27-29 deL, keturiątudentai Oka- 
sfonto dtekariR* pavidalu dte- 
kutuos kiaudmų: “Arštentfie- 
ninte st

-M—m D^^ntlIIDO 
teantatmai

kovoja, 
sų tau' 
priešą.

;; Meilingai ir širdingai pa 
dėkojutąųtos 
brangią dovaną
rį 15 rugsėjo gavau. Man se

Kh^pėdoįe, 1" buvęs ■ Lfettf 
prekybos atstovas Berlyne, 
emigravęs i Kolžimbiją^pH 
kėlė gyventi į Kanadą, RH 
įsikūrė. Jis yra turtingiaoi

lando studijų dienose, rengia
mose Liet Studentų Sąjungos, 
skaitys paskaitą apie studento 
santykius sti tauta.

SeiftadieBį~Jkipkričio 14 d.—-6 y. valu/
PROGRAMOJ: S

Ltet JIBt AlJGAHTre,
Ltet JOttįfr ROTAMBUB, vaAL Knrfteli ir

nigų seminariją Kaune, moks
lus gilinęs Vokietijoje ir Ita
lijoje.

Išaugęs ir sustiprėjęs, “Lai
kas” šviesiai žiūri į savo atei
tį. Jo nuveikti darbai skatina 
ir toliau eiti katalikišku lietu- 
visu Įceliu, apjungti kuo dau
giau lietuvių darniam lietuviš
kam darbui. A. Dž.

vės
Lines Limited” prekybos at£ 

vas Tolim. Rytams ir Bfc 
Amerikai.

V V. Staškevičtas, atsarj 
pulkininkas, mirė spalio 14 
Innsbruke, ’ Austrijoje. Vėl 
nis buvo gimęs 1874 m. spa 
15 d. Kėdainių apskr.

Šiom dienom Balte buvo 
gauta tremtinio Martyno Goi- 
rės, gyvenančio Vakarų Vo
kietijoje laiškas. Jame ryškiai 
jaučiama gili padėka Amerikos nam ir sergančiam žmogui jis 
lietuviams ir kaip didžiai yra ; didelę pagalbą atgabeno. Savo 
vertinama gautoji parama. ' Ūkį ir visą turtą pamesti teko.

Laiškas kartu atidengia, ko- Sinku dabar gyventi, esu 79 
kia sunki dalis teko Klaipėdos metų. 
krašto lietuviams.

Skaitykim laišką rašėjo žo- riukė Brazaitis iš kaimo Ve
džios: ' veriškių, Klaipėdos apskrities,

Romos Rytų Apeigų Kongre
gacijos rūpintis Rytų apeigų 
katalikais Austrijoje. Kun. 
Pupinis yra priėmęs Rytų ap* 
eigas ir.išėjęs mokslus Romo
je. Atvykęs Austrįjon, žada 

įsijungti lietuvių veiklom
• Romoje j šv. Kazimierų a- 

kademiją įstojo šiemet du lie
tuviai iš Amerikos: Lukoševi
čius ir žemaitis ir “latvis Krie- 
ninš iš Belgijos.

•. Grybauskas, krepšinin
kas, Už darbą sporto srityje 
Prancūzijoje prancūzų vy

riausybės apdovanotas bron
zos medaliu. Tai pirmas sve
timšalis sportininkas, apdova
notas šiuo pasižymėjimo žen
klu. ‘

Pradžioje . “Laikas” buvo 
mėnesinis. Taip ėjo metus ir 
keturius mėnesius. Sutelkė ne
mažą skaičių b<idradarbių, į- 
sigijo pasitikėjimą žmonėse. 
“Laikas” pasiekė ne tik Ar
gentinos lietuviškąsias koloni
jas, bet išėjo ir už krašto ri
bų. Mėnesiniai jo rėmai nebe
galėjo sutalpinti medžiagos, 
1950 m. pradžioje laikas pra
dėjo eiti kas dvi savaites po 8 
puslapius.

Kartu tobulėjo ir jo turinys. 
Duodavo žinių ne tik iš vieti
nio lietuvių gyvenimo, bet taip 
pat ir iš tarptautinės politikos. 
Įsidėjo nemaža straipsnių ir 
kitų pasiskaitymų. Jo augimą 
kiek sustabdė laikini popie
riaus suvaržymai, kurie pusla
pių skaičių sumažino iki 4.

Tobulinant laikraštį, reikėjo 
įsitaisyti savo spaustuvę, kad 
ps pats iš savęs išsilaikytų.

RADIJO VAKARAS IR ŠOKIAI 
LPHIjOJE

ir' gyvos informacijos iš lietu
viškų kolonijų, kad tuo pačiu 
vienas su kitu susijungtų tam
presniais tautiniais ryšiais. Tuo 

k reikalu anų metų rugpiūčio 
mėn. susirinko vietiniai kultū
rininkai ir apsvarstė reikalą. 
Visi pritarė, bet kaip pradėti, 
kad nebuvo pinigų. Buvo nu
tarta ieškoti ekonomiškai pa
jėgesnių žmonių, kurie ant sa
vo pečių pasiimtų laikraščio fi
nansuoti.

Tame pačiame posėdyje da
lyvavęs pramonininkas Pranas 
Ramanauskas pirmas pasižadė
jo apmokėti pirmojo “Laiko” 
numerio išleidimą. Prie jo 

. jungėsi ir kiti turtingesnieji 
lietuviai, taip atsirado visa 
eilė garbės leidėjų, kurie sumo
kėjo ar visas numerio išlaidas, 
ar tik dalį.

Taip 1948 m. rugsėjo pra
džioje ir pasirodė pirmasis 

| 'numeris. *

de skaitys paskaitą apie Stu
dentą tremties kryžkelėse, 
apžvelgdamas jo santykį su 
lietuvių ir amerikječių visuo
mene.

B. Mačhiika ir K. Ostraus
kas Ctevetando studijų dieno
se debatuos šių dienų studentų 
padėtį kultūrinių vertybių at
žvilgiu B. Mačiuika ruošia di
sertaciją Chicagos universite
te, o K. Ostrauskas ruošia dok
toratą Philadelphijos universi
tete.

tetas turėjo susirinkimąpe- 
reitą savaitę. Jame buvo į į; 

•tarta pasveikinti Altą už jOĄ * 
darbą, pravedant KerštenckjO 
zoliuciją. Ta pačia proga' 
kviesti bent du asmenys aifkdMra 
va irti Amsterdamą ItetinriK 
kongrese Chicagoje. ’fįl

Lfetari&ą vaigyMą
atidarė tremtiniai Andriar 
Stasė Džekčtoriai ir E

tėvynės žodį, nieko nepulda
mas, niekaip kojas nekišda- 
mas ,su nieku tuščiai nesigin
čydamas. Jis stengiasi palai
kyti lietuviškas krikščioniškas 
tautas tradicijas, pagelbėti iš
laikyti lietuvybę, kuri taip 

svarbi visiems. Atviras ir nuo
širdusjvisiems, remia kiekvie
ną pcpityvų lietuvišką darbą, 

•rieš komunizmą--mū- 
s ir visos žmonijos

• NORWOOD, Mass.— Bal- 
fo skyriaus nepaprastas susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 
15 d. 3JJ0 vai. p.p. šv. Jurgio 
parapijos salėje. Susirinkime

■įį ’

Į studentų dienas Clevelande 
(lapkr. 27-29 čLd.) iš rytinių 
pakraščių vykstantieji regis
truojasi pas Stud. S-gos CV 
sekretorių R- Mieželį, Harvard 
Umversity, Grad. Schooi of 
Business Ądm., Morris Hali 
B-42, Boston 63, Mass. Numa
toma pasamdyti autobusą. Iki 
šiol <lapkr. 2’d.) yra Užsiregis
travę apie-trečdalis autobusui 
reikalingų asmenų, daugiausia 
iš Bostono. Dratige vykti kvie
čiamas ir nestudentiškas jau
nimas.

Aat flaHBtfįfc studentų stu
dijų dfenoue Čfetelande skai-

Lietavių Studentų Sąjunga 
lapkričio 27-29 cLd. (Padėkos 
šventės atostogos) Clevelande 
rengia studijų dienas svarstyti 
temai “Studentas tremties 
kryžkelėse.” Studijų dienas 
rengia Centro Valdyba, o prak
tinius darbus atlieka Člevelan-

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

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

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

• Knygą parašė J. Žilevičių*, L. M., ge-

• Kas nežino “Kuę bėga Šešupė” dai
nos, kuri yra virtusi tautine giesme, gi
liai išreiškiančia mūsų jausmus. Jūs 
muzikos autorius yra Česlovas Sasnaus
kas. > -

Sėkmingas Balto vajus su- jTėvainis. Didelis skaičius 
rinko 2750 "Starų drabužių ir žmonių lanko šią naują val- 
89.12 dol. -pinigais. Tenka pa- gyklą, nes mėgsta gerai paga- 
sidžiaugti nuoširdžiu rengėjų mintus lietuviškus valgius bei 
darbu/ir geru suorganizavimu, gerą patarnavimą. Linkime ge- 
Miestė_ .majoras išleido specia- ros sėkmės! 
lią deklaraciją Balto rinkliavai 
pradėtir''rildijo stotis WCSSF 
kasdien primindavo klausyto
jams per dvi savaites apie rū
bų vajų. Todėl net daugelis 
svetimtaučių prisidėjo prie 
šalpos darbo. Amerikos Lietu
vių klubas Tnfelai sutiko, duoti 
savo patalpas šiam tikslui- 
Bažnyčioje sekmadienį buvo 
padaryta rinkliava pinigais < 
Baltui. Vargingi tremties I 
viai nuoširdžiai padėkos geros 
širdies amsterdamieaams!

Vysk. V. PadcMus lankėsi 
Amsterdame pereitą mėnesį/ 
Aplankęs Albany vyskupą, ps 
gavo leidimą paprašyti visų 
kfebonų, net ir nelietuvių pa
rapijų, jei ten darbuojasi lietu
vis vikaras, padaryti rinkliavą 
Lietuvių Kolegijai Romoje iš
laikyti. Albany ’ vyskupas pa
reiškė, kad jis, yra tikrai pa
lankus lietuviškiems. reika
lams, nes esąs labai patenkin
tas visais 12 lietuvių tremtinių 
kunigų, besidarbuojančių ^oje 
vyskupijoje. , - ’i?

1947 m. Gųsenų kaime pasi
mirusi badu. Aš varginuos die
ną ir naktį, kolei Ponas Pie
vas pavadys.

— Su tikra pagarba ir bran
gia dėkavone Tamstoms nuo 
Klaipėdos tautos brolio —Mar
tynas Goirė.

Argi, mielas skaitytojau, 
skaudaus likimo ištikto tautie
čio žodžiai nejaudina širdies ir 
nespaudžia kiekvienam aša
rų? Gi tokių nelaimių slegia
mų tremtinių Vakarų Europo
je yra tūkstančiai. štai kas 
verčia organizuoti rinkliavas 
ir nepašykštėti aukos. Tokios 
tragiškos padėties akivaizdoje 
neišgirsti nelaimingųjų tautie- 
čiif balso ir neduoti nei Vieno 
dolerio* Jų kančiom sumažinti, 
būtų nusižengimas žmęfcišku- 

Kęst.. Balčfn nrair ltotųnriškumui. Jfedfa«

ri
i



Help wanted Female

VISIEMS ŽINOTINA. KAD CHTCACOJE YRA ARCHYVAS

Help Wanted Malė

Minstrel

(BOLŠEVIZMO METAI

“DARBININKAS
BROOKLYN 21, N. YROTOS” PRANEŠIMAS

egz. -LIETUVIŲ ARCHYVO"

siunčiu lattke.

Stok į Ground 
Observer Corps

ir dramos artistas H. Kačins
kas. Kvie&ami visi Waterbu- 
rio ir apylinkių lietuviai pasi
gėrėti lietuviškosios kūrybos, 
gyvojo žodžio ir gardaus juo
ko menu.

JAV priešlėktuvi
nes patrankos 
gina Amerikos 
krantus.

Neturim 
skaitom

matome moteris ankstų J-ytą h 
žinome, kaip jos. iš tikrjųjų at
rodo.

į: Skubėjau koncerto (fieną ir 
^tikėjaus, kad bus tokiavspūs- 
tis, kad negalėsiu nė įsigrūsti. 
Juk per vasarą maudėme savo

5 ASSEMBLgRS 
. atlikttlengyus 

MONTAVIMO DARBUS,

sartai, unifoi
riomis progoj
medaliai ir kiti pasižymėjimo

Mano žeme mėnulyje
Amerikoje susidomėjimas 

tarpplanetiniu susisiekimu yra 
gana gyvas. Kiti jau tiek toli 
nuėjo, kad pradėjo dalytis mė
nulio plotais. Nuo to kraterio 
tiek mylių į vakarus ar i rytus 
— jau nusibrėžia sau ir laukia 
tos dienos, kada galės savo 
sklypelį aplankyti. ~

STOCK YABDINN 
4178 S. Hafetcd St

Bitės į lėktuvą
Anglijoje į karo lėktuvą su

lindo 700 bičių darbininkių ir 
20 bičių karalienių ir suglaudė 
sparnus. Lėktuvas pakilo ir 
iš Londono nuskrido į Austra
liją. Visos slaptos keleivės 
jautėsi puikiai.

LIETUVIŠKUS ŠOKOLADINIUS SALDAINIUS.
Amerikoje ir Kanadoje užsakymai jau patenkinanti. Ieš
komi lietuviškose kolonijose pardavėjai ir platintojai. 
Pavieniem asmenim išsiunčiami, gavus Money orderį arba 

apdėtu mokesniu, priskaičius pasiuntimo išlaktas.
Įrtrstadtaią raldatahi mištays sa romw. . vyšašMris ir Irt. 
vairiais, tankui vartotojams 1 *v. $1,66, n MnatataM* eal-
> dabitai im vatafntaiu įdarais 1 sv. 813S.

, Kreiptis:

Kvepiantis lietus
Du amerikiečiai Paryžiuje 

prie Eifelio bokšto norėjo iš
bandyti vieną savo išradimą.- 
Jie buvo sugalvoję tokį apara
tą, kuris išpurkštų į lietų kve
palų. Tadą tikėjosi, viąaą mies
tas subėgs prie Eifelio bokšto 
ir džiaugsis. Tačiaū jų bandy
mai nepavyko.

dveji metei. R. E. Snyder šmo- 
se rinkimuose 3775. balsų per 
Išvara buvo išrinktas ketvirtą 
kartą, Waterbury mtesto_majo- 
ru. 1947 metų rinkimuose R. 
E. Snyder gavę 18 Šimtų balsų 
daugiau už savo priešininką

Pabare savo sūnelį
Iowoje prieš motinos valią 

sūnus išvažiavo į Mississippi 
paburiuoti ir, žinoma, užtruko 
per ilgai. Grįžti į namus bijo
jo ,nes motina tokį lengvabūdį 
subars. Jis nuėjo pas savo 
draugus, šis lengvabūdis sū
nus yra 72 metų, o motina— 
96 m.

Užsuku pas vieną leidėją, 
pas kitą. Visi parodo rudeniš
kus veidus, apsiniaukia debe
sim ir nieko nesako. Kažkas 
netvarkoje. Tada aplankau vie
ną kitą. v

Va, vieni nemaža pinigo už
lenkia delne. Reikia tikėtis, 
kad šiek tiek pinigo atlenkia ir 
lietuviškai spaudai 
laiko, — atrėžė, 
“funny books”.

Pas kitus užėjęs, buvau tie
siai laukan išvytas. “Rado ką 
{tiršti, mes skaitom kriminali
nius romanus angliškai. Už
tenka!” — atšovė.

Vis dėlto vieną radau lietu
višką knygą bevartaliojantį. 
Taip ir nudžiugau. Skaito tik 
tie, kurie dar gyvi savo dvasia, 
ne dolerio. Skaito, jaudinasi, 
gyvena...

jaus nereikia uždelsti. Iki do
vanų paskirstytaio (1954. 1. 
10) laiko nedaug beliko, o nu
degimas trukdys laimėjimams 
pasiruošti.

Kreipiame MAS kuopų val
dybų ir visų moksleivių dėme
sį, kad nėra sunku savo pažįs
tamų tarpe rasti bent 8 rėmė
jus ir pasidalyti knygelės 10 
bilietų. Du iš jų lieka platinto
jui ir jis įgyja.teisę dalyvauti 
laimėjimų- paskirstyme nemo
kamai.

Tad visi į uolų darbą!
Vyriausioji Valdyba

TELEPHONĘ- 
DEARBORN W»19 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR ADTAKER

Kayga vaizdžiai piešia eriginafiaU Abonentais komuniz
mo smfcrta ir firinvip kančias. Vejkahroojamoa vertės ir 

ftaraej tm HStea Amerftos spaudoje.
Knyga turi 428 poslapius. Kaina—$3.00.

Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo antrašu:

Aušros Vartų parapijos me
tinis vaidinimas
Show šiais metas vyks lapkri
čio 18-19, trečiadienio ir ket
virtadienio vakarais, parapijos 
salėje. Ketvirtadienį po vai
dinimo bus šokiai. Vaidinimą 
ruošia Vyčių 116-ji kuopa.ir 
visą pelną skiria parapijos 
labdarybės reikalams. Rengi
mo garbės komitetą sudaro 
kleb. kun. K. Vasys ir kun. J. 
Jutkevičius, pirm. — R. G. 
Zmkus, vaidinimo vedėjas — 
W. Burdulis. Visi kiti vyčiai y- 
ra įsijungę į kitas komisijas. 
Atskiras komitetas rūpinasi 
rinkti skelbimus leidžiamai va
karo programai. R. M. P.

kalba spauda. Apie lietuvius 
kitataučių parašyta spauda. 
Spauda lietuvių išleista bet ku
ria kalba.

Pastaba: Renkama anks
čiau išėjusias ir dabar einan
čias knygas ir laikraščių kom
plektus- ar jų dalis (rimto tu
rinio ir juokų, spausdinti ir 
ranka rašyti).

3. Muziejais medžiaga: 
Bažnytinės ir organizacijų vė
liavos, antspaudai, ženklai, 

ir kt. Įvai- 
auti ordinai,

Kodėl vyrai nesitaokfai
Belgijoje buvo apklausinėti 

vyrai, kodėl jie nenori sukurti 
šeimų. Vieni abejojo, kiti 
griežtai pasisakė: ne. Jų tarpe 
buvo ir pieno išvežkrtojai iš. 
pieninių. Jie paaiškino: mes

* Kiekvienam lietuviui žinoti
na, kad Chicago mieste veikia 
Vliko išlaikomas PASAULIO 
LIETUVIŲ ARCHYVAS, ku
ris renka ir saugo viso pasau
lio lietuvių istorinę medžiagą. 
Todėl kiekvienas lietuvis pra
šomas siųsti šiai įstaigai ar
chyvinę, bibliografinę ir mu
ziejinę medžiagą.

Kad būtų lengviau orientuo
tis, ką reikia siųsti, žemiau 
patiekiamas siųstinų dalykų

Call YArds 7-5580, 
from 9:00 a.m. to 5 p.m 

' br apply at ,

1. Archyvinė medžiaga: Or
ganizacijų protokolų knygos, 
kongresų, konferencijų ir kitų 
suvažiavimų protokolai ir kt 
Vienuolynų, parapijų, organi
zacijų, įstaigų, įmonių ir pa
vienių asmenų archyvai ir kt. 
Iš laikraščių iškarpos. Rengtų 
parodų, vaidinimų ir minėjimų 
— akademijų plakatai, bilie
tai, kvietimai, programos, ka
talogai ir kt. Laimėjimų mok
sle, sporte ir kitur .pažymėji
mai. Pasakytų kalbų, giesmių, 
dainų ir muzikos plokštelės 
■frečbrds) ir magnetiniu būdu 
užrašymai (tapė recordings, 
wire recording). įvairių įvy
kių filmos, fotografijų negaty
vai ir klišės. Rankraščiai 
Laiškai. Laiškų blankai ir vo
kai su lietuviškais vaizdeliais 
lietuviškais įrašais. Lietuviškos 
atvirutės. Parašyti atsiminirąai, 
veiklos istorijos ir kt

2. Bibliografinė medžiaga: 
Lietuvių parašyta bet . kuria

Aš DAUG SKAITAU
Šitaip gyrėsi iš tribūnos 

vienas šviesuolis. Sako, net 
suprakaitavęs remiu lietuvišką 
knygą.

Šis klausimas sudomino ma
ne. Kiek daug šviesuolių pas 
mus! Jei visi taip lietuvišką

AOCODNIS 
RECEIVABLE CLERK 
Experienced or -will train 

EzceHent working conditions 
Permanent potttions 

5-day week 
’ Good starting salary 

plūs many employee benefits
Elevated, Bu* and Surface Lines 

practically to door
Apply , 

AVILDSEN TOOL 
& MACHINE, INC.
332 S. Green St.

Po programos spaudžiau 
pasižvalgyti, kaip anie leidžia 
laiką. Vienas besimaudąs “ke
turių rožių” vonioje. Geras 
šaueris! Kultūringas! Kitas 
tūzas parkritęs ant stalo prie 
kortų. Kokios kultūringos 
kombinacijos! Trečias,-įsikibęs 
j televiziją, snaudžia ir kužda?

Ko budini mane šį rude-

Machine 
Maintenance Man 

Very good salary r~ 
PERMANENT 

Paid Vacations & Holidays

operuojant suspausto oro 
prietaisais sukti vinis, 

lengvas pakavimas ir kt
Teikiama daug 

kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į įstai-

Kai trūksta vyrą
Naujojoj Zelandijoje viena 

jauna mergaitė surengė pas 
save pokylį. Kai susirinko sve
čiai, pamatė, kad merginų per 
daug. Norėdama visiems įsi
teikti ir merginom sudaryti 
progą, ėmė ir iššaukė gaisri
ninkus, juk ten vyrai! Tie ir 
suvažiavo su visais gesinimo į- 
rankiais ir, užuot sėdę už stalo 
ir linksminęsi, ėmė ir nubau
dė merginą pinigine bauda.

prausti meno vandeniu. - 
t {žengęs taip ir sustojau. Kaip 
iššluota. Tikriausiai pataikiau 
ne | tą salę. Spaudžiu laukan ir 
prie kampo tikrinu adresą. Pa
sirodo, akinius pamiršęs, kaip 
<Sa suskaitysi tokias smulkias 
raides. Pasišaukiu policiją. 
Jam sakau, kad čia turi būti 
salė, kur svieto lūžte lūžtų. Pa
kišu bilietą, o jis vėl nurodo 
tuos pačius būdingus.

Vėl grįžtu. Nusilenkiu žmo
gui mandagiai ir sakau:

— Aš turbūt ne tą valandą.
— Jūs punktualus!
— Vadinas, patriotas, — 

pagalvojau ir atsisėdau apy- 
tuščioje salėje. Laukiu, ne
kantrauju, o publikos kaip nė
ra, taip nėra. Pasivėlinę gerą 
pusvalandį, susirinko kokia ke
turiasdešimt. Aš tuoj tyrinėti, 
kas atėjo ir kas ne. žiūriu, 
garsiakalbio apie kultūrą nė 
vieno. ■*

FOR HOTEL W0RK
No experience necessary 
Steady employment —- 
6-day week, if possible. 

5-hour day.
Excellent hourly rate plūs 

one meal.

Apply in Person
ARTCREST MFG. CO 

1856 N. Kostner

Mali Tool Co.
7774 South Chicago Avė.

Žmogus, kuris pametė 38 
metus

1915 dingo anglų • kareivis 
F. Walker. Jis buvo paskelbtas 
žuvęs. Iš tikrųjų jis buvo su
žeistas į galvą' ir vokiečių ras
tas bei pristatytas į ligoninę. 
Po operacijos jam dingo at
mintis. Jis nežinojo nei savo 
vardo ir nieko nesusivokė, kas 
daros aplinkui. Grąžintas į 
Angliją jis buvo laikomas ligo
ninėse ir prieglaudose, šiemet 
staiga jis pradėjo susivokti. 
Bet: prieš jo akis tebestovėjo 
1915 < metai, kuriuose buvo 
dingus jo atmintis. Jis nieko 
nežinojo apie lėktuvus, bom
bas, televiziją. Iš jo gyvenimo 
dingo trisdešimt aštuoneri 
metai.

ženklai. Iš Lietuvos atsivežti 
suvenyrai: gintaras, * žemė, 
pinigai ir kt Drožiniai, audi
niai ir kt Fotografijos, pa
veikslai, žemėlapiai, planai, 
modeliai ir kita vaizdinė prie
monė.

Istorinę medžiagą galima 
siųsti ir dideliais kiekiais, nes 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyno šiai įstaigai duotose erd
viose patalpose vietos yra. Ad
resas: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, 2601W. Marųuette Rd. 
Chicago 29, UI., USA.

PLA Direktorius

Punch Press 
Operatore

Excellent starting salary 
5 DAY ,WEEK 

Occasional Overtime 
Very good wdHdng conditions 

Paid Vacations A Holidays.
Apply in Person 

ARTCKBST MFG. CO.
1856N. Kortaer

NEUŽDELSKIM ATSILIEPTI Į VAJŲ!
Ateitininkų Federacijos ge

neraliniam sekretoriate kas
dien gaunama puądai laiškų su 
šaknelėmis. Kai kurie bičiuliai 
visas laimėjimų knygeles sau 
nuperka. Po 10 dol. knygeles 
nupirko: dr. V. Tumasonis, 
Chicago, UI.; P. Žilinskas, Cie- 
veland, Ohio; kun. dr. A Juš
ka, Chicago, UI.; J. E. Vysk. 
V. Brizgys, Chicago, III.; P. 
Laurinaitis^ Kenton, Ohio; 
kun. A. Tamoliūnas, Miami, 
Fla. Federacijos Vyr. Valdyba 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

Čia pat primename, kad va

li O T A, >
522 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. STagg 2-7909

IJetnvos VvMv Radi to
Tumia i Ji B iMĮrtii iMfr WLOA.

K1E1CV1EN4 SEKMADątai - m*o 1^0 ūd 2:00 ral M nortto 
Boj* raAjo prata®®ota ikelbtta, odr-iro:.

■mbnvvb nr LrrmiAMTA ir oa



JOHN DERUHA, M. D

Business Oppo

rtM>

1.00
1.00

1.00
3.00
5.00
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350
150

2.00
3.00

1J0 
250 
1.10

TAUPIOJI 
VIRĖJA

2.00 
$1.00 

2.00 
2.00 
1.00 
150 
0.70 

$100
2.00 
0.50

1.00 
150' 
150

DARBININKAS 
680 BnshvickAvė. 
Brooidyn&,N. Y.

(FTT Wi||f ntinrl 
■. Br^kiyn,N. Y, -. 
NOTARY PUBLIC

Visų sekmadienių ir dides
niųjų frenčių ingių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mak

D AB B ĮNINKĄS 
r 680 Boshwiek Avė.

BrooMyn 21, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
G R AB ORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. YBefighns vaiko auklėjhnas 

ryšium su jo dvasine raida
I dalis: vaiko kelias į pa-'

šaulį — dvasinis ir fizinis

paklausė praeinančio:
— Sakyk. Nuvažiuoti ten ir 

ten, koks buso numeris?
— 412, — atrėžė užklausta^

Vedėjau
522 (M BU lh-»rtty, N. Y.

TeL EVergreen 4-8802
UtetuTiSk* dvesia — gatauria 

dvoaa. Mes kepemė duonas. py
ragus Ir pyragaiSm pagal vteQ 
^tooj. Tortai, ypatingai pyragai 
vcmu venos. MnaMynocM nr Kr-

Užsisakykite
Darbfadnkr dar šiandien

— Greit ateis, ačiū už pata
rimą: 400 jau praleidau, dar 
reikia 12 praleist.

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

. (prie Forest Paricway StaUon) 
Woodhaveo, N. Y.

Suteikiam gaisringas laidotuves. 
Koplyčias nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia ventiliaci

ja P. MACHUUS 
REĄLJESTATE 4 INSURANCE 
i StteeA WuAwia 21, N. Y.

TfeL VIrginfa 7-1896

KNYGA KBKVKNAI 
ŠEŠKAI 

Kum Dr. Jonį Gutsmiro 

Vaiko Dievas

kos atstovų laimėtoju tapo 
anglai (4:1).

— Normali von Nida laimė-

RAMUNES
Mes gavome didelį 

Kt i siuntinį šviežių ra- 
munių žiedų iž Ven- 
grijos ir dabar yra 

\X visiems proga ramu- 
\ \ J nių gauti pas mus.

Vengrijos ramunės 
taip pat' geros kaip ir Lietu
vos ir taip pat medum kvepia, 
turi malonų skonį, sveika ir 
gardu gerti. Ramunės geros 
dėl. skilvio ir dėl inkstų (kid- 
neys), Jeigu esi nuvargęs, su
šalęs, gerk ramunių arbatą. 
Kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk ramunes. Prisiųsk 
mum $250, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. Į 
Kanadą — $2.75.

4LEX andere ęp. 
414 BR0ADWAY 

South Boston 27, Masą.

mik mums
malonus
Parengė

PREL.K BARTKUS 
413 pust • Kabia $250

Tel. EV. 8-9794

M. aH L AUTO COLLISIOM WORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ ' 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE
Atitekami viri ctiHsiou, dažymo ir meeh. taisymo darbui.

H dalis: vaiko kelias į re-į 
ligi ją —religinis brendimas; 
m dalis: religinis vaiko, 
auklėjimas somoje ir mo
kykloje; ■ - ;
IV dalis: ypatingieji religi-Į 
nio auklėjimo uždaviniai, J 
Knyga tėvams; mokytojams 
ir tiems, kurie domisi vaiko 
psichologija.
328 ir Vm psL Kaina $3.

Užsakymus ir pinigus siųsti:
Spaudos B-vė "Žiburiai”, 

941 Duodas St. West,
4 Toronto, OnL, CanadaVokietijoje lenkas eina išpa

žinties pas yokieti kunigą. Kal
ba kaip moka vokiškai. Pasitei
sindamas dėl prastos savo vo
kiečių kalbos, pabaigoje pasi- 
sako^kąd jis esąs lenkas? Ku
nigas ramiai atsakė.

— Nuodėmės kaip nuodė
mės, bet paskutiniosios tikrai

Stephen B rėdės Jr 
A D VO K A T A S 

37 Sheridan Avė, • 
Brookiyu 8, N. Y. 
Tel? APplegatė £7083

| ' 8O.M6V* H
Z INSURBD and BONDED I ► 
J Local And Ixmg Dtetance Mover | I

* SO. BOSTON, MASS. »•
* 326-328 W. Broadway *

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

128 E. 86th STREET . NEW YORK CITY
Viri -Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva px įvažiuoti 

H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

siekė 2' naujus pesau&dus re
kordus, Motęrų estafetę->3x8OO 
m. atlikta per 6:33,2 mm. Tuo 
rekordas pagerintas 2,4 sek. 
žųjev 400 m. kliūtinį bėgimą 
atliko per 50,4 sek., tuo senąjį 
rekordą, kuris buvo pasiektas 
1936 m., pagerino 0,2 Sek.

— Švedijos lengvaatletų 
rinktinė nugalėjo Prancūzijos 
atstovus 121:91.

—Tarpvalstybinėse teniso 
rungtynėse tarp Vokietijas ir 
Austrijos laimėtojais tapo vo
kiečiai, nugalėję savo prieši
ninkus 5:1. '

— Tarpvalstybinėse futbolo 
rungtynėse dėl pasaulio meis
terio Luksemburgas turėjo 
nusileisti Prancūzijai 1:6.

Tarpvalstybinėse mėgėjų 
futbolo rungtynėse tarp Ang
lijos rinktinės ir Pietų Afri-

KUN. A. SABAIAM9KAS 
sotu.
Užsakymus riarilr ■■
D ABBldKlNJKAS

NORI GEROS KNYGOS, 
įsigyk

R PILLOS

SIELA IJŽSIEI4
kuri “nėra autoriaus vaiafro-

lijos gatfo pirmenybes. Antrą 
vietą laimėjo P. Thomson.

—- Australijos profesionalų 
golfininkų pirmenybėse pinną 
vietą laimėjo Ossie Pickworth.

— Tokyo Giants nugalėjo 
Japonijoje viešinčius New 
Yorko Giants rezultatu ^:1. 
Tai pirmas amerikiečių pralai
mėjimas per 10 rungtynių.

— Tokyp Gfaurts laimėjo Ja
ponijos beisbolo Įšrmanybes, 
nugalėję savo prieSninkus 
baigminėje žaidynių serijoje 
santykiu 4:2. •,

KNITTER
Experieaee< Haad aad Unks 

Power MmMm

bqdbre: 8M Kart 221 SA Bmx
TeL: KI 7-5350

**Pirmi*a>ia nfe* pas Adoma” 
Būsi greitai ir mandagiai . 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adam Realty Co. 
U49 EAST JERSEY ST. 

KtĄ, N. J.
Adam Stank&aas IX. 4-1579

2.00 
2.00 
2.00 

437 p. 350
2.60 
2.00 
150 
250 
250

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Lalo* Į/ M Credltedand
Interest Jri yj fQ CtmpomieA

Ouarteriy
A Year '

Qn Regular Savinga Accounts 
Interest starte the fln* of the montb 

on sums from $25. to $10,000.
DapMtto made «a or befare the IMh bartam 4ter 
of liąi >iy, AprO, aad Ortabor aaddfr M

136-59 Rposevelt Avenue
Fhishing, N. Y. 

68-38 Forest Avenue
Rjdgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

•v 19 West Post Road
White Plains, N. Y.

L MAIN STORE
6202-10 MYBTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

KARL EHMER - PORK STORIS
Ge^errušies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kančiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse: 
185-24’Horace Hartfing Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y. * 
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y. 
4380 White Ęlains Road .

Bronx, N. Y.

030 
150 

JMįodair jožviiyi. 93 p. UO

Kad būtų linksmiau
Kartą žmogelis atvažiavo iš 

Detroito į New Yorką lankyti

9. MALD4UDB8, aaaR tM. HT 7-2247 9ST GRAND STRSET
M ZAUUD8KAS, aam« taL UL. BROOKLYN^ N. Y.

Neik) Vian, §v. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 p.
Dr. J. Prtmskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
O. S. Manden, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
St Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.
Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p.
Taip jis kalbėjo, Dori Bosco mintys, 132 p.
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
J. Žilevičius, Česlovas Sasnauskas, išleido kun. L. E.

Joffire Voisekauskas, 127 p.
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t, 255 p.
V. Biržška, Vyskupo M. Valančiaus Nografijos 

brdožai, 160 p.
"Lietuvos archyvas. BolŠevizaho metai, 436 p.
V. Augustinas; Lietuvos vaizdų albumas
BEUEnOSIKA
J. Grišmanauskas, Tolimieji kvadratai (Dabartinis

Lietuvos vaizdas pabėgusių žvejų pasakojimu

MARE HOhffi
RAIŠE CŠKHIUAS *

In Spare Room, CeHar, Garage> 
Cost Uttle To Feed, No Neise 

Qr Odor.
Otertflta Boeder Eschadge 

476 Amrteraam Avė.- (83)
DfoĮdayed daily, 10 AM.—8 PM- 

Sunday, 12 Noon to 5 PM.

SIS. ‘

Žmogelis laukė viaią valan
dą, laukė kitą, o 412 kaip nėr 
taip nėr. Po 3 valandų ėjo at
gal tas pats žmogus, kuris bu
vo nurodęs kaip važiuoti, pa
matęs tą pilietį tebestovintį 
užklausė:

— Ar dar neatėjo?

RlP lt L -• -o t M
m

1

s£a®3
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tom

apšvietimas puikiai išryškina 
charakterį. Tai rodo, kad’Vyt 
Mažefio šioje srityje stipriai

Aušra Bendoriūtė ir Jurgi* 
Šlekaitis lapkričio 14 d. Ap- 
reiAdmo parapijos" bąŽnySo-

m6je: ateitinmkjško’ 
filmo premjera 
vapėtuose, 
muzika,

NOtART PUBLIC
TAROt-OSlS

£ OroMtas skaitys namų 
savininkų reikalais .rezoBuci-

Grupė naujai atvykusių atei
vių, buvę Lietuvoje saldainių 
gamintojai, pradėjo gaminti šb- 
koladinius saldainius lietuviš
ko skonio. Savo naują įmonę 
pavadino Rūta.

Rūta jau pagamino ir Išlei
do į rinką keletą rūšių* saldai* 
nių. Visi, kurie jau ragavo, at> 
sfliepė kuo geriausiai Gandn* 
tojai tik nusiskundžia, kad ne
turi lietuviškų kvapių ir ska
nių vaisių. Be to, gamybą var
žo įstatymai. Nežiūrint visų 
jcuucn}, gamintojai augBDejo 
išleisti į ripką geriausios rū
šies saldainius, kurių skonis 
visai panašus kitados gamin
tiems Lietuvoje. Saldainių pa
reikalavimas gpna didelis. I- 
monė manoma dar piėsti, tobii- 
Hnti ir įvairinti gaminius ir į- 
jpakavbną, pristatant prie 
vartotojų pageidavimų. (Sk.)

ris t® naujų pareigų atsisakė 
M at-kų dvasios vado pareigų 
Bostone. Prie sendraugių mo
terų gražiai parengtų stalų

L,K. Dartkfakų Stabas
savo susirinkime spalio 16 

d. nutarė 1954 m. gavėnios 
pradžioje paminėti savo gyva
vimo 5-rių metų sukakti- Klu
bas buvo įkurtas 1949 m. kovo 
25 d. Brookjyne. Paminėjimui 
surengti buvo išrinkta komisi
ja, kurion šalia valdybos įėjo: 
O. Panatauskienė, U. Šatkaus
kiene, B. Adomaitienė ir V. 
Vaitiekūnas. Klubas šiuo metu 
turi per 60 narių. Nario mo
kestis metams 1 dol Į klubą 
įstoti galima kiekviename at
sirinkime, priimami tik katali
kai. Valdyta

Lapkričio 1 d. New Yorko 
skautai minėjo Lietuvos skau- 
ti jos 35-tą sukakti. Iškilmingo
je * sueigoje dalyvavo būrys 
svečių, jų tarpe ir Lietuvos 
skautų įkūrėjas Petras Jurge
le, kuris savo žodyje iškėlė 
skautų nuopelnus betuvišškaja- 
me darbe.

J. P. MaČMte patieks vė
liausiu* nuomų kontrolės pat
varkymui ir nainu savininkam 
žinotinus pranešimus.

I paskatas teriedami viri lie
tuviai namų, savtahkal Jef-

WWDC—m» Mregrta*
KMtvtres MtaDcšį are XI iki 1S vai vMvdtata norite kn 
Don psmktaU ar pookoibti, tai tortt*: UlfflJANMN RAMO

Parodoje buvo išstatyta 14 
didelio formato nuotraukų. 
Pirmasis dėmesys čia skiria
mas portretui. Graži išbalan-

Matas ir Ona Mockapetriai 
lapkričio mėn. 15 d. švenčia 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį. Iš ryto 8 vaL 
šv. Petro bažnyčioje jubilijan-

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačio* ir i kitus miestus.

Rtomie takte: M. TB MMM

- I gimn. 
n gimn. 
m gimn.
V gimn.
- VI-VII 

gimn. kL V. Kulbokienė dėsto 
geografiją n gimn. kL, K. 
Mockus

dalyta mintimis. Apie Stasio 
Lūšio asmenį ir darbus kalbė
jo iš New Yorko atvykęs dr. 
VL Viliamas, o apie kun. A. 
Kontautą — dr. J. Leimonas. 
Studentų vardu žodį pasakė Z. 
Zarankaitė, o moksleivių —V- 
Simonavičiūtė. Specialiai iš 
Kennebunk Port atvykęs T. 
Dr. V. Gidžiūnas, at-kų fede
racijos dvasios vadas, pasveiki
no solenizantus ir pasakė pro
graminę kalbą apie at-kų reli
ginį pasirengimą. Klebonas 
kun. Pr. Virmauskis taip pat 
pasakė labai nuoširdų žodį. St. 
Lušiui ir kun. Kontautui į- 
teiktos dovanos su visų dalyvių 
parašais.

FUNERAL HČME 
197 Wetaer Aveme 

Cambridge, * 
PRANAS WAH®US 

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC

kojo savo įspūdžius iš pasau
linių skautų sąskrydžių ir pa
sidžiaugė N. Y. skautiškuoju 
jaunimu.
Dar sveikino skaut Šilbajoris 

— N. Y. skautų įkūrėjas, A. 
Benderius — N. Y. skautinin
kų vardu, J. Audėnas —skau
tų tėvų vardu. Iškilmingą dalį 
pravedė sktn. A. Samušis, N.Y.

skautų kapelionas, svefltinda- skautų vietininkas. Buvo at- 
mas linkėjo jauniesiems tobulė- Iflrtas’taip patdfodžio ir dainos 
ti skautybėje. Dr. H. Lukoše
vičius, New Yorko skautų 
korp. Vyties pirmim, papasa-

Vyt. Maželis, 
fotografas, nuo spalio 27 d. 

iki lapkričio 3 d. WiHoughby 
foto reikmenų parduotuvėje 
buvo surengęs savo nuotrau
kų parodą, šioje parduotuvėje 
kas savaitę geriausi New Yor
ko ir Amerikos fotografai iš
stato savo darbus. Pats pateki
mas į šios krautuvės parodos 
sieną rodo, kad Vyt. Maželis 
yra aukštos kvalifikacijos fo-

Vedė
Lapkričio 8 d. Apreiškimo 

par. bažnyčioje kun. X Pakal
niškis sutuokė St Karmaziną 
su Vanda Bichnevičiūte. Vai
šės įvyko Apreiškimo par. ša-

montažas tėvynės ilgesio nuo
taikoje. Montažą pravedė R. 
Kezys.

Į sueigą kaip svečiai organi
zuotai atsūantaė N. Y. studen
tai ateithiinkal, kurie taip pat 
sveikino skautus. Sueigos me-

Liet. istoriją vyr. 
gimn. klasėse, ir mok. ved.

Mokyklos mokinių tėvai mo
ka mokyklai mokesčio dvyli
ka dolerių per metus. Kitos pa
jamos susidaro iš parengimų 
ir gaunamų aukų.

BARASEVICIUS ir SCNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BAKACEVKIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOufli Boston 8-2590

turėti unijos ^Ld>B3tos organizacijos pra- 
. ,' Somos tuo metu nerengti jokių 

M pamginMi. **

“MMiar wi»*irĮh
. Padėkos dienos savaitgalyje, 
lapkričio 28 (L, Angelų Kara
lienės par. salėje rengia tradk- 

diniai leidiniai, kurie leidžiami ■ rinę .rudens arbatėlę. Progra- 
prandškonų arba jų spaustuvė
je spausdinami Išvardinti Dar
bininkas, Aidai, šv. Pranciš
kaus Varpelis, Ateitis, Karys ir 
įdėta viena spaustuvės ilius
tracija.

Vyskupijai dabar vadovauja 
arkiv. Thomas Molloy, o jam 
padeda vysk. Kearny ir vysk. 
Boardman.

Brooklyno vyskupiją sukak
ties progą sveikino šv. Tėvas 
Pijus XII, prez. Eisenhoweris, 
apaštališkasis delegatas - ar-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROAX)WAY

GYVUOJA PER M METUS
Ore t ligninu troitotaojoad tretrOs vtaMfttenH pnmoUmoi

MOjtalNa nustik*.
BROOKLYN 11. K. T.

AD JEZAVRAS X VALAKAS

tų intencija bus atnašaujamos 
šv. mišios ir sukaktuvinin
kams pagerbti vaišės.

M. Mockapetris yra kilęs iš 
Gudiškių km., jo žmona — iš 
Lapupio km., abudu iš Prienų 
vai., Marijampolės aps. Į Ame
riką atvyko *1898 m.

Matas ir Ona Mockapetriai 
yra susipratę senosios kartos a- 
teiviai. Tvirtai yra išlaikę gim
tosios žemės atsivežtus papro
čius ir tradicijas. Uoliai remia 
ir skaito lietovišką spaudą. 
Priklauso prie daugelio lietu
vių katalikiškųjų draugijų. 
Būdamas dar jaunesnis Matas 
aktyviai dalyvavo lietuvių vi
suomeniniam veikime, užimda
mas organizacijose įvairias at
sakingas pareigas, išaugino ir 
išmokslino du sūnus: Praną ir 
Vincą. Elektros inžinierius Vin
cas eina atsakingas pareigas 
rimtoje riektros įmonėje. Pra
nas dirba transporto bendro
vės raštinėje.

šiuo metu M. ir O. Mocka
petriai ramiai ir gražiai'džiau
giasi atilsiu savo gražiuose ir 
erdviuose 385 Park St, Dor- 
chester, Mass.

Linkime * gerbiamiems su
kaktuvininkams, “Darbininko’’ 
skaitytojams, dar ilgo ir ra
maus gyvenimo.

Kun. Mykolas Vembrė paau
kojo “Vyties” platintojams de
šimts knygų apie Fatimą “Ma
rija Kalba Pasauliui.”

Broadway tiltas skubiai tai
somas ir tikimasi, kad bus ga
lima greitai visai kaip reikiant 
juo naudotis.'

lapkričio 17 d- išvyksta | 
kariuomenes tarnybą.

taatas TsMsi
bus lapkridk) 15 <L 6 v. v. Ap

reiškimo parapijos salėj 
gia studentų atritminra, 
govė. Kviečiami vist 
linksma ir smagu.

Liet Drifatnką S-gos 
valdyte

prašo dailininkus sunešti 
savo kūrinius būrimai parodai 
į Apreiškimo parapijos salę ne 
vėliau lapkr. 15. Eksponatų 
skaičius dar nertustatytas, tai
gi prašoma išstatyti kuo dau
giau. Lapkr. 15 jury komisijos 
nariai pradeda darbą. •

J. Kunigėfienė
yra suorganizavusi būrelį 

Vasario 16 gimnazijai remti, 
rėmėjus buvome paskelbę spa
lio 27 d. laidoje. Kaip papil- 

-doętiai pranešama, būreliui dar 
pirklauso: J.^Mačerienė, * P. 
Petkevičius, inž. P. Kunigėlis.

Vincas gobleričius
mirė spalio 30, išgyvenęs 64 

metus. Velionis buvo nuošir
dus žmogus IFTiStilmingas lai
dotuves susirinko daug pažįs
tamų. Prieš 3 metus mirė jo 
žmona, o prieš metus jaunas 
sūnus.

vyko JapkriSo 1 d. šv. Pet- gavo balsą ’ ji lengvai valdo, dai-
^vo nuoja išu feljauttou, dainas at

lieka grakščiai ir stilingai To
dėl St Daugėtiem dainavimo 
bus vėl malonu išgirsti Bos
tone, vyrų choro koncerte.

Stoty* Liepas, žinomasis 
mūsų baritonas, gyvena Bos
tone. Čia jis yra savas, kaip 
dainininkas višria mielas. Ta
čiau pastaruoju metu jis daž
niau kiturfdainavo, Bostone la
bai retai . tepasirodydamas. 
Tad po ilgesnės pertraukos 
bus tikrai malonu St. Liepą vėl 
išgirsti.

Nėra abejonės, kad lapkri
čio 15 d. į Bostono lietuvių 
vyrų choro koncertą susirinks 
gausūs būriai lietuvių ne tik iš 
paties Bostono, bet ir iš visų jo 
apylinkių. (St.)

gyvenimo 
Atritis” metų 

sava kūryba, 
krovos šypsenos”. 

Po programos — šokiai. Kvie
čiami moksleiviai, studentai, 
sendraugiai ^ir jų bičiuliai. '

Algimantas J. jtorgSa,
baigęs New Yorko universi

tetą, įstojo studijų tęsti . Co- 
lumbia universito ekemomijos 
skyriun ir ruošiasi magistro 
laipsniui A. Jurgėla yra sūnus 
Elenos ir Kosto Jurgėlų.

Stella MteuienS,
gyv. 324 Plymouth St., 

Brooklyne, su savo sūnumi Ka
zimieru ir jo žmona spalio 31 
buvo nuvykę aplankyti savo 
dukters į Amsterdamą, N. Y., 
kuri yra seselė M. Immacula- 
ta, pranciškietė ir ten. veda 
vaikų darželį ir moko sv. Ka
zimiero par. mokykloj. Ta pa
čia proga aplankė indėnės 
mergaitės Tehawithos ir jėzui
tų kankinių šventoves, kurie 
buvo 1644 indėnų nužudyti. 
Sugrįžę laimingai namo, dėko
ja seselėms už vaišingumą.

Juozas Karpus,
šv. Jurgio par. kolektorius 

serga. Jam buvo padaryta sun
ki vidurių operacija. Ligoniui 
jo draugai linki greit pasveik-

Lapkričio-Nov. 20 d. 8 vai 
vakare, Logan Inn (Mikalaus
kienės) salėje, Atlantic Avė. ir 
Logan St, East Netv York 
sekcijoj, Brooklynė, įvyks la
bai svarbios ir namų savinin
kams naučKngos .paskaitos se
kančiomis temomis:

Adv. T. Wm. MĮebetoOu: Na
mų savininkų santykiai su 
nuomninkais: a) savininko au
toritetas ir pareigos, b) nuo
mininko teisės ir obligacijos.

Adv. R. Jote Urevich (Ju
revičius) : Namų paskolas

Šiais metais brooklynietis 
Juozas Garšva mini 70 metų 
amžiaus -ir 40 metų savo vers
lo sukaktį. Daug kas gerai pa
žįsta Juozą Garšvą iš jo pla
čių darbų, ne tik bfcnyje, bet 
ir bendrai lietuviškame' gyve
nime, tad dviejų sukakčių pro
ga ruošiamasi Juozą Garšvą 
tinkamai pagerbti.

Juozas Garšva, kaip ir daug 
mūzų lietuvių yra ateivis^Jis 
perėk) sunkųjį gyvenimo ke
lią, kol įsikūrė. Dažnai sako
ma, kad žmogui pasiseka, bet 
prie pasisekimo būtinas suge- 
bėpmas ir darbštumas. Juozas 
Garšva tomis savo būdo ypa
tybėmis įveikė daug kliūčių ir 
Skilo?

Juozas Garšva gimė gruo
džio 8 d. ^1883 met šilvirų 
kaime, Plokščių valsč., Sakių 
apskrityje, Kazimiero ir Jo
niškos Garšvų ūkininkų šei
moje. Juozas ir jo kiti šeši 
broliai ir sesuo augo 35 mar
gų ūkyje. Jafhe buvo ankšta, 
tad vyresnieji mokėsi amato ir 
ieškojo duonos svetur.

Juozas, sulaukęs vos 15 me
tų, panemunių išvyko į Kauną, 
kur jo brolis Jonas jhu turėjo 
siuvyklą. Penkmetį padirbęs 
pas brolį, iškeliavo į Vilnių. 
Ten nesitenkino siuvėjo ama
tu. Su broliu Jurgiu 1905 me
tais pirko Vilniuje, Kalvari
jos gatvėje, restoraną. Kaip 
tik po 1905 metų prasideda di
džioji lietuvių emigracijos 
banga į Ameriką. Taip ir bro
liai — Juozas ir Jurgis Garš
vai 1907 metų rudenį atvyko į 
New Yorką.

Amerikoje pirmomis dieno
mis Juozas siuva rūbus ir gerai 
uždirbo* Po kelerių metų su 
brMiu Jutghi atidarė maisto 
krautuvę, Dienomis dirbo siu
vykloje, o anksti rytą ir vėlų 
vakarą krautuvėje. Paskui pra
moko ir tapo laidojimo direkto- 
rimn.

Riandien Juozo Garšvos lai
dojimo įtaiga žinoma beveik 
kiekvienam Brooklyno ir tfew 
Yorko Deturiui. Juozas Garš
va, taip ilgai gyvendamas 
Brooklyne ir 40 metų tame pat 
itaKmime, tapo populiarus 
heturiškos visuomenės tarpe. 
TMp pat > pažįstamas ir kita-
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, 40 vai .atteki metu bažny
čia tavo gražiai išpuošta. Pa
mokslus Juvenalis
Liauba, OEM. Choras, ved. J.
Brundzos, giedojo ŽOevifiai^. vienuriynų institutai, mokyklos 
H-shis mišparus. ’ įsteigiant ągmeitys — kunigai ir pa
pais autorius grojo vargonais, sauiiečiai. Tarp įstaigų trum- 
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ciškonų vienuolynas bei spau
stuvė ir išvardyti visi perio-

sirengta. Tedmikhta laborato
rinis darbas tobulas.
' Paroda susilaukė dėmesio 
iš didžiostas krautuvės lanky
tojų. Vyt Maželį pakvietė ir 
kita firma surengti savo foto 
parodą.

šiandien tebėra tos pafios, bū
tent t- visa ta sritis, ku ri va- 
dinama Long'Itand. vyskupo

šiais moksk) metais mokosi 
150 mokinki- Dirba šie moky
tojai: L. Čepienė X sk., (jai 
sergant kurį laiką pavaduoja 
V. Kulbokienė), P. Herbstaftė 
— H-m sk., S. Duridrienė — 
IV sk., J. Lapšienė 
kL, ‘P. Bliumas - 
kl., Dz. Giedraitis - 
kL, V. Kulbokas — 
kl., B. Brazdžionis

taučiams. Jis yra vicepreziden
tas United Industrial Bank, 
Brooklyn, N. Y. Juozas Garš
va buvo vienas to banko stei
gėjų.

* Juozo Garšvos 40 metų su
kaktis biznyje ir 70 metų am
žiaus sukaktis,bus prisimintos 
lapkričio 15 d. Hotel Nėw Yor- 
ker, N. Y. Paminėjimą ruošia 
New Yorko lietuvių prekybos 
rūmai KJL AJ5.


