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Indijos ministerio pirminin
ko dailioji sesuo Vijaya Laksh- 
jni Pzndit simpatiškai šypte
lėjo, paspaudė ranką ir savo 
vietą užleido vyrui, kurio pasi-

Radaro tinklas Amerikos šiaurėje

Maskvoje visuose didžiuose 
laikraščiuose buvo atspausdin
tas komunistinio Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito pareiškimas, 
kad reikia ieškoti sutarimo su 
Sovietų Rusija, o ne svarstyti 
Europos gynybos —“nerealių

Prancūzija kelia dar irSaaro klausimą

kyti Kanados vyriausybės, sri
tis C yra naujai steigiama.

Radaro tinklas įspės gyven
tojus trim valandom anksčiau 
negu Sovietų lėktuvai galės pa
siekti Didžiųjų ežerų sritį.

. l«Wni komunistinės yyriau- 
sybėg agentaę,.buvęs saugumo 
departamento direktoriaus pa
vaduotojas 10 skyriuje, kuris 
tardo suimamuosius, Juozas 
Swiatlo» prieš. 8 mėn. nuklydęs 
į vakarų Berlyną ir pasidavęs 
ąmerikįečiam, ligi šiol slaptai 
gytenoVfashingtone. šiomis 
dienomis paskelbti jo liudiji
mai Jie liečia 1949 m. už ge
ležinės sienos dingusius Noel 
HuEield, Valstybės departa
mento valdininką, jo žmoną. 
Hertą ir brolį Herrmanną. J. 
Svnatip juos tardęs Varšuvoje 
ir Budapešte, tačiau į JAV už
klausimus ligi šiol atsakyta, 
kad nei Lenkija nei Vengrija 
nieko apie juos nežino.

. Japonijoje praūžęs taifūnas 
nusinešė 1,567 žmonių gyvy
bes, 1,135 sužeidė ir 176 dar

BRIG. GEN. RALFU W. ZW1€KER (k.), paskirtas į TolinraMfa* 
Rytus anksčiau vadovavęs KUmrr karinei stovyklai New Jeney. 
žinioje buvo apsauga radaro laboratorijų. Dėl jų (keniuųistų veiklas 
tyrinėjimo) susikirto su šen. McCarthy. --
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KITAS

projektų”. Tito bolševikų va
dinamas ‘‘Jugoslavijos prezi
dentu” ir nekoliojamas kaip' 
anksčiau. Iš to daroma išvada, 
kad Tito ieško kelio atgal į 
Maskvą, o Maskva tą kelią ly-

Vokietija neturėtų daugiau 12 
divizijų. Italija ir Olandija 
gpieltai pasisakė prieš Mendes- 
France siūlymus. Jos yra už 
tai, kad Vakarų Europos vals
tybių ginklavimąsi kontroliuo
tų Atlante Sąjungos taryba. 
Saaro klausimas, atrodo, bus 
stengiamasi išjungti.

Valstybės sekretorius Dul- 
les ir Britanijos užsienio rei
kalų ministeris Edenas užtikri
no, kad Amerikos ir Anglijos

tą medžiagą, kuri ^laikoma 
slapta. Į

Ė visų tų priekaištų komi
sija išskyrė tiktai įžeidimą 
Senato irgen. Zvvickerio. Se
natas turės tuo klausimu pa
sisakyti lapkričio 8 d.

Stambieji JAV laikraščiai ir 
visuomenės m vienodai priėmė 
pasiūlymą šen. McCartry pa
peikti. Vieni, kartu su" vice
prezidentu D. Nixonu, sako, 
jog pasiūlymas geras ir priim
tinas. Roscoe Drummond 
“New York Herald Tribūne” 
rašo, kad šen. McCarthy siūlo
mas papeikti kaip tik už tai, 
kuo jis pats skundęsis ,būtent, 
įžeidimu Senato ią atsisakymu 
liudyti jo vadovaujamoje ko
misijoje".

Kitų nuomonė yra priešin
ga. David Lawrence tame pat 
“N. Y. Herald Tribūne” (rug
sėjo 29) iškedena šen. Wat- 
kins argumentaciją ir randa ją

Washjngtone sutarta, kad dos sritį ir Aliaską. Žemėlapy- 
JAV ir Kanada drauge sudaro je pažymėta sritis A jau vei- 
platų ir tankų radarinį tink- Ida, sritis B baigiama aptvar- 
lą, kurio uždavinys sekti, kad 
Sovietų Sąjungos lėktuvai ne
pastebėti nepraskristų pro 
šiaurės ašigalį. Tam radaro 
tinklui suorganizuoti reikės bi
lijono dolerių.

Šen. ESTES KEFACVKK (D.— 
Ten*.) HasMngtase kalbėdamas 
spaudos korespondentam aštriai 
puolė respublikonu užsienio politi
ka, kuri siekianti atgtnkluoti Vo-' 
Idetija — “mūsų tradicini prio-

ne ,o paskui Europoje, kur ir 
susipažino su prezidentu Ei- 
senhoweriu. • Thailando delegaciją 

Jungtinėse Tautose atkreipė 
dėmesį, kad iš raudonosios Ki
nijos ir komunistų užimto 
Vietnamo smelkiasi komunistai 
ir siekia krašte sudaryti tokią 
pat partizanų kovos padėtį, ko
kia buvo Indokinijoje.

Maskva praneša, kad į rau
donosios Kinijos penksrių me
tų sukakties iškilmes, spalio 
10, iš Maskvos į Peikingą iš
skrenda pats kompartijos sek
retorius .N. S. Chruščiovas, 
karo ministeris N. A. Bulga- 
ninas, prakybos — A. I. Miko- 
janas, kultūros — G. P. Alek
sandrovas, buvęs Aukščiausio 
Tarybos pirmininkas N. M. 
gvemikovas ir “Pravdos” vyr. 
redaktorius D. T. šepilobas.

Tokia stambi delegacija ne
rodo, kad Peipinge bus tik iš-

nepagrįstą. Nurodo ir faktą, 
kad JAV aukštas karininkas, 
kuris atisako pasisakyti, cąr 
jis priklausė komunistam, nę- 
papeikiamas, o senatorius, ku
ris nuo tolau žmonių nori 
kraštą apsaugoti, siūlomas pa
peikti. D. Lawrence daugelį 
teisinių savo pastabų baigia 
žodžiais: “tai priemonės, ku
rios kankinius padaro.”

Lig šiol Senato " istorijoje 
buvo papeikti tiktai 3 senato
riai. Paskutinį kartą 1929 m. 
šen. Hiram Bingham (R. — 
Conn.)

Pirmoji byla
Tręštom, N. J. — 

apylinkės (County) 
rius Albert Rees gavo teismo 
paklausimą, ' kodėl iš rinkikų 
sąrašų yra Išbrauktas Bert 
Salwen, komunistų partijos na
rys. Tokiu teismo užklausimu 

Civil 
kaip 

žinoma, yra* irgi komunistinė. 
Pasirodo, Bert Salwen iš rinki
kų sąrašų buvo išbrauktas, kai 
prezidentas pasirašė Kongreso 
priimtą įstatymą, kuris suvar
žo komunstų veikimą. Laukia
ma, ką teismas tuo reikalu pa
sakys, nes tai pTrmoji byla, su-

JLoadono konferencija tuo 
tarpu eina sklandžiai. Bendrai 
yra; jau sutarta: grąžinti Vo
kietijai visišką nepriklausomy
bę ir kasti jai ginkluotis, pri
imti ' Vokietiją į Briuselio 
santarvę ir Atlanto Sąjungą. 
Vokietijos kancleris dr. K. 
Adenaueris tepareikalavo, kad 
būtų tiksliai nustatyta data pa
skelbti Vokietijos suvereniteto 
grąžinimui ir jis mano, jog 
tai bus padaryta tuojau.

Prancūzijos premjeras Men- karinės jėgos bus paliktos Eu- 
des - France iškėlė dar Saaro ^poje jos apsaugai. Tačiau ir gina 
klausair pasiūk,-kad Vo- vįenas įr antras nurodė, kad 
k*6**)0** ^Rkiavijhąsa kontro- priklauso nuo tolimesnių 
luotų Briuselio santarvė ir kad susitarimų.

nerandama; pastarieji yra 
dingę be žinios. Daugiausia 
žmonių žuvo sudužus* laivui 
“Toya Maru”, kuris vežė 1.- 
200 keleivių. Paskendusiųjų 
tarpe yra 57 amerikiečiai, 
daugiausia kariškiai. Taifūnas 
taip pat sunaikino arti 5000 
įvairių laivų.

Indonezijos prezidentas Ach- 
med Soekarno pasižadėjo, kad 
jis viešumoje tepasirodysiąs 
tik su viena žmona. Kaįp ma- 

(hometonas, jis galįs turėti ke- 
turias žmonas, tai neseniai pa- 
sirūpino vieną dar įsigyti, o 
vieną jau turėjo. Tačiau Indo
nezijos moterų orgaaizacijos 
sukėlė triukšmą: jos smerkia 
poligamiją, kurios jau nebe
praktikuoja daugumas Indone
zijos gyventojų. Prezidentas 

1 buvo priverstas moterų balsui 
nusilesti, tačiau namuose... pa
liko vis dėlto dvi ‘žmonas.

yra ir pats laivynas. ------ -- ------
Jis ligi Sol dirbo San Fran- ------------------ , pm, Korėjai paremti

Cisco karinėse įstaigose, o ai*- . AosWjs pasiprašė, kad JAV savo paramą pakėlė iki, 
sčiau buvo Eisenhovverio štabe pirmtų į Jungtines Tautas. 100 milijonų dolerių. 
Paryžiuje. t - - _____ :______________ -__________________ ——

Semto komisija, kurią sų- 
darė 3 demokratai ir 3 respub
likonai ir kuriai p'rmininkavo 
šen. Witkins, apsvarsčiusi da
romus šen. J. McCarthy prie
kabius dėl jo “netinkamo el
gesio”, pasiūlė jį papeikti. Šen. 
McCarthy prikišama:

- 1. įžeidimas Senato, atsisa
kant 195Ž metais duoti jam pa
rodymus;

2. Įžeidimas šen. Flanders ir 
šen. Hendricksono;

3. panaudojimas slapto FBI 
memorandumo;

4. įžeidimas gen. Zwickerio:
5. reikalavimas iš valdininkų 

duoti jam apie komunistus.

rodymas' 2000 žmonių audito- 
joje sukėlė šnabždesį, perbėgu
sį nuo diplomatų iki publikos 
kėdžių. Nuaidėjus plojimams, 
tasai mokytojo išvaizdos, bet 
generoliškos eisenos vyras, 
olandas Van Kleffens, jau se- 
dėjo prie mikrofo ir dėkojo už 
pasitikėjimą. Keturiasdsšimts 
penkiais balsais jis buvo išrink
tas Jungtinių Tautų devintos 
sesijos pilnaties susirinkimo 
pirmininku.

Kartu čia pridedamas žemė
lapis rodo, kad susitarimas 
liečia tik pačią šiaurinę Kana-

Savo gyvenimą paskyręs po
litikai ir diplomatijai, jis nesi
domėjo toliau jokia kita sriti
mi. Mėgsta klausytis muzikos. 
Išrinktas pirmininku, reporte
rių klausiamas, ar jis išrašy
siąs New Yorkan— Jungtinių 
Tautų delegatam palinksminti 
— garsųjį Amsterdamo orkes
trą, rankas mandagiai gniauį 
žydamas jis atsakė: ~

— Būtų nudoau, bet kur # 
čia juos padėsi su tokiomis dE- 
dėlėmis dūdomis. Tam refldą 
milžiniškos scenos.

Vis dėlto . Amsterdamo or-.. 
kestras atvažiuoja ir spalio 11 
gros Jungtinių Tautų delega
tams priėmime, kurį rengia 
Van Kleffens.

Kai kada jis mėgsta užsirū
kyti cigarą, ir tada jis labai 
juokingai atrodo, nes cigaras 
storesnis už jo nosį. Prie* 
valgį neatsisako ir vieno kito 
“lašelio” Martini.

Olandai jį ypatingai gerbia 
ir ta proga prisimena jį užs.pasirūpino “American 

Libsrties Union”, kuri,

ciau
vėiklos įtaka, bet ne dvasios.
pasireiškimas. §į rudenį jam >
sukaks 60 metų. Nežiūrint aro- 
žiaus, kaip jaunystėje, taip ir.

įteikė
savo patirs pasirašytą raMą» 
Olandijos vardu AdMutį ta

ra ažoaoMkri VaMetiM.
O tas Hitlerio ministeris bu

vo atėjęs protestuoti, kad ne
va Olandija užpuolusi Vokieti
ją. Vokiečių lėktuvai tuo metu 
jau bombardavo Hagą. Vau 
Kleffens jri .kitais keHafe mk 
nisteriais dar spėjo patekti Kk-

- Tjto bainė, kad jirieš jSovįę- . 
tų Sąjungą mesūsidarytų stipri 
laisvųjų tautų sąjunga, yra 
pagrįsta: tada jo paties padė- 

Fbrmozos salai ginti nuo tis Jugoslavijoje pasidarytų 
Kinijos komunistų invazijos iš- ir

Baltuose Bumuose preziden- judėjo JAV Septintasis laivy- sP®ia» Europos gyny- 
to D. Eisenhowerio sekreto- nas. Nuo karo laivų pakilę lėk- 1)05 P^ktasyra nukreiptas pnes 
rium ir ryšininku su Pentago- tuvai atlieka žvalgybą ir yra komunĮzm4, o Tito komunizmu 
nu. prezidento pakviestas Ar- pasiruošę atremti bet kurį rėmusi Bet kam tada j, remia . 
mijos inžimerius'pulk. Andrew puolimą. Parengties padėtyje kovojantieji su komunizmu.
J. Goodpaster.

rius Washingtone. Nepamirš- 
tama jo veiklos, kai jis buvo ? 
Olandijos užsienių reikalų mi- - 
nisterfu, vokiečiam okupuojant 
jo tėvynę. Jis pagaliau plačiai 
pažįstamas diplomatų šeimai 
ir pačiose Jungtinėse Tautose ■» ’ 
nuo pat jų įsikūrimo.

Jo bičiuliai aną dieną paleido 
šiek tiek žinių apie jo asme- 
nišką gyvenimą. Bendrai buvo 
kalbama, jog jis esąs žmogus, .j 
kuris nieko neįžeidžia. O kai 
dėl jo pernelyg stataus spran- ?; 
do, tai jie sakė, jog tai grei- > 

būsianti diplomatinės ?Gražios ir išmintingos mo
ters vietoje atsisėdęs naujas 
“pasaulio bendruomenės” pir
mininkas nepasižymi dailumu. 
Savo ilgom rankom, atlepu- z
šiom ausim ir gerokai pailgu 
liesiu veidu pirmą kartą jį iš- 
vydusiam atrodo juokingas. Ir 
jis pats tai jaučia. Pradeda-
mas posėdį jis pasakė: ■ Kalba keturiomis kalbomis.
- Nelaaffie iš manęs, kad Studijuodamas įgijo akademi- 

aš pirmmfak. kėde, pertarta iš raf». Wsmus teisėje Ir ekono- 
ponios Paadit, valdyčiau «aa mimuoSa moksluose.
grakštumą, kas kartu su kito
mis jos gražiomis ypatybėmis 
laimėjo jai visų pagarbą ir 
susižavėjimą. Bet galite būti 
tikri mano nešališkumu. Aš 
žinau, kad aš toks būsiu, jei 
su manim bendradarbiausite.

Taip jis pasakė rugsėjo 21 
popietį, pradėdamas pirminin
ko pareigas pilnaties posė
džiuose ir generaliniame ko
mitete.

Ypatingo atlyginimo sesijos 
pirmininkas negauna, bet gar
bės užtenka iki soties. Ir tos 
garbės jis pelnė savo kraštui, 
užsispyrusiai ištvėręs rinkimi
nėje kampanijoje, kuri Jungti
nėse Tautose ir paskirų vals
tybių sostinėse prasidėjo dar 

Mercer pernai. Lygiomis su juo tose 
sekreto- lenktynėse bėgęs Siamo užsie

nių reikalų ministeris, princas 
Wan Waithayakan, savo kan
didatūrą atsiėmė vos porą die
nų priė* rinkimus. Siamietis 
suprato, jog
šįkart Europos atstovai listiek
Aziją nuneš, nors ir rėmė j reikalų ministerio kėdėje, kai 
Jungtinės Amerikos Vakty- 1940 m. Hitlerio ministeriid jfe 

bes.
Olando laimėjimas buvo ne 

tik' Europos, bet ir senosios 
diplomatų gvardijos laimėji
mas. Kai vienį linksniavo Van 
Kleffens pavardę kartu su bel
go Spnako, kuris buvo pirma- 

sijusi su tuo neseniai priimtu sts JT pirmininkas, tai kiti per- 
įstatymu. žvelgė Van Kleffens trisde-

- ----------------- timt metų diplomatinę karjerą
• Detroite Mgai užsitęsęs ir prisiminė jo veiklą. O jis 

streikas baigtas. Grįžta darban reiškėsi dar Tautų Sąjungoje tuvan ir nukilti Angtyon, kai _ 5_ .'MAC _ ' M.__ .1_ --- . ■»» -------- I..!-.

kilihės apvaikščiojamos. Bol
ševikinių ministsrių pareigos 
aiškiai pasako, kad bus dar ta
riamasi karo, prekybos, pro
pagandos ir komunistų parti
jos stiprinimo reikalais. Apie 
tai buvo žinių jau anksčiau. 
Derybos paskubintos po Angli
jos darbiečių “meškos patama- Ix>iHSv31e, Kentucky valsty- 
vimo” kiniečiam komunistam, bėję, padarytos kratos komu- 
apie kuriuos buvo pareikšta, nistų butuose duoda įrodomo^ 
kad jie trūksta nuo Maskvos sios medžiagos, kad komunis- 
ir eina Tito keliu. Stambi bol- tai susprogdinę vieną negrų 
ševikų delegacija ras priemo- šeimos namą, kad sukeltų rasi
nių mazgą su Maskva kiek la- nę neapykantą tarp miesto 
biau suveržti. juodųjų ir baltųjų gyventojų.



PASIRAŠYTI SLAPYVARDŽIU NĖRA NUSIKALTIMAS

PARDUODAM NAMUS

GIVE BLOOD N0W!
grasinimais 
demokrati-

savo pusės tiesos neatiden-

When dieastcr strikea, there’s 
no time to ask for blood dona- 
tions for thc in jured. The blood 
mušt be there for life-saving 
transfusions. That means 
someonc mušt give.it ahead 
of time!

Yes. blood savęs h'ces? It is 
’needed now by thousands of 
men. women and chiMren for 
surgery and medical treatmcnt. 
It iš necded, too, to bufld a na- 
tional rrserve of blood deriva- 
tives as “life Insurance” for 
bundreds of thousands in time 
of disaster. So ...

M kaip

vių atstovų, sutarė delegacijoj 
prisripę* Kurtę 

gi visas' organizuotai ir pozi
tyviai Lietuvos laisvinimo kovo
je dalyvaujančias grupes: <fe- 
legaciją sudarė 8 Lietuvos 
Laisvės Komiteto nariąi ir 8 
iš VJ’ką sudarančių -grupių 
narių, sąstato.

Lenk& tame seime- sudarė 
n:- dvi delegacijas, bet vieną ir 
taip pat tik iš 16 asmenį KacL 
toje jų delegacijoje dalyvavo 
dviejų tarp savęs nesutariančių 
susigrupavimų atstovai v— tąi 
tiesa, Ir kad abiem tų lenkų 
susigrupavimų atstovams bu
vo leista padaryti iątfctarus pa
reiškimus — taip pat tiesa, bet 
ji teturi seime tik vieną balsą, 
kaip ir visos kitų tąutų delega
cijos. Todėl nėra pagrindo 
teigti, jog lenkai seime turi net 
dvi delegacijas.

Taip pat Kor. .

Nuo 1889, ‘jcai pop. Leonas 
XIII įsakė paruošti astronomi
nį dangaus "žemėlapį”, Vati
kano observatorija’ surado 
2000 naujų žvaigždynų ir 600 
žvaigždžių. ■

• AFL ir CIO, -.dviejų di
džiųjų unijų susivienijimo 
klausimas tebesvarstomas. AFL 
pirmininkas George Meany pa
reiškė, kad jis netrukus tą 
klausimą aptars su CIO pir
mininku Waltėr Reuter.

Tiek nacizmas, 
nizmas prievartauja jaunuome
nę kr Iš jos rekrutuoja komu
nistinius kadrus, kurie pada-

Redakcijos prierašas
Šio laiško autoriai būtų ge

riau padarę, jei būtų pijsiuntę 
atitaisymą faktųf kurie, jų nuo
mone, neatitinka tiesai. Va
dinti kitų straipsnius tiktai 
vienu žodžiu “šmeižtas’’ yra 
dar per maža, nes kas vienam 
atrodo* šmeižtas, kitam gali 
atrodyti tiesa, nors ir nemalo
ni. O dėl to niekas nėar įpa
reigotas tylėti, nors jis būtų 
ir unijos narys. Žinia, jis gali 
ir turi pirmiausia kreiptis į 
unijos vadovybę ir susirinki
mus, bet jeigu tai nepadeda, 
kiekvienam laisvė imtis kitų 
priemonių, kad ir spaudos. 
Laisvė taip pat unijos vadovy
bei atsakyti Ir nurodyti, kur 
su tiesa buvo' apsilenkta. Laiš
ko autoriai to nedaro, o tiktai 
grasina - paskelbti pavardes,', 
kad rašantiems netikėtų. O ko
dėl visuomenė turi tikėti tiktai 
unijos vadovybei, jeigu- ji iš

pep?ęš i w'Yco j tualeto kambarį. Helena 
nematė, kaip tuo metu pakilo 
ir vyras nuo priešingo staliu
ko ir dingo taip pat tualeto 
kambaryje. Ar galėjo Helenai 
tokią valandą ateiti į galvą, 
kad ten dėžutė iš Jura kiše- 
niaus perėjo į Donaldo kišenių. 
Ji buvo perdaug šią valandą 
smūgio pritrenkta.

Kai grįžo tylėdami į “Alc- 
ron”, Helena užsidarė viena. 
Bst po poros valandų ji ryžosi 
pasibelsti į Mellano kambarį.

“Mister Mellan, tamsta tei
sus įtardamas mane. Aš'dirbu 
saugumui.” Ir Helenai dabar 
žodžių nepritrūko, kaip ją pri
vertė, kaip jis laikomas agen
tu, kaip dėl jo kilęs įtarimas 
nuo jo lankymosi pas ameri
kiečius Trieste. Melionui buvo 
miela įsitikinti, kad Helenai žemiau duodamą atvirą laišką, 
jo likimas yra svarbesnis nei 
jos pačios, kaip tai esti su my-_________
linčiom moterim. Ir jo širdžiai rugsėjo-september 
nebuvo ji svetima. Jis kalbėjo 
dabar apie savo pasiryžimą pa
siimti ją drauge. Bet jam pa
aiškėjo taip pat ir pavojus. He
lena, naujos vilties pagauta, dentar
netikėjo, kad Mellanas. .būtų a-. prisi^ngdam^Arairiomis slapy- 
gentas , ir pasiryžo įtikinti tuo. vardinis, ’ teWa<apie savo lo- 
ir Ciseką. kaląįyąiriąs^asimanytas ži-

(Bus daugiau) r.ias, ką mes skaitome šmeižtu.

kio fabrikuose pagaminti trak
toriai aria kolchozus sukomu- 
nistintoj Lenkijoje, Rusijoje, 
Dunojaus valstybėse. Skodos ir 
Tatar fabrikų riedmenis pa
matysi Varšuvoje, Sofijoje ir 
Budapešte. Čekoslovakija eks
portuoja vagonus, geležinkelių 
bėgius, stiklo gaminius, pat
rankas, radarą ir kt. Bet visai 
tai gamybai reikia žaliavos ir 
specialių mašinų, kurias gauna 
t;k užsieniuose. Visa armija 
pirklių, žvejoja Anglijoje tam 
reikalui varį, Ispanijos sierą, 
Skandinavijoje geležies rūdą, 
Afrikoje kailius. Tos prekės 
yra’ reikalingos ginklavimuisi 
ir dėl to vakarai jų eksportą 
varžo. Už tat šimtai spekulian
tų iš to pralobsta, kiti ban-

Šiemet vasaros atostogų me
tu komunistų valdomos ryti
nės Vokietijos švietimo- įstai
gos ėmėsi plačios akcijos orga
nizuoti moksleivijai vasaros 
stovyklas. Į tokias stovyklas 
buvo telkiama ne tiek rytinės 
Vokietijos moksleivija, bet tūk
stančiai vakarų Vokietijos jau
nimo gavo slaptus kvietimus 
vykti į komunistų valdomus 
Vokietijos rytus ir ten nemo
kamai ir ‘naudingai” praleisti 
laiką stovyklose. Propaganda, 
slaptomis instrukcijomis buvo 
meistriškai organizuota. Net 
specialūs traukiniai laukė va
karų Vokietijos jaunimo.

Griežtai slaptose rytų Vo
kietijos kultūros ministerijos 
instrukcijose, skirtose stovyklų 
organizatoriams, buvo įsak
miai nurodyta, kad dar šiais 
metais nereikia jaunimo poli

tiškai “auklėti”, bet tik visais 
galimais būdais stovyklaujan- 

.čiame jaunime sukurti pasiti
kėjimo atmosferą, kad vėliau 
tą jaunuomene panaudoti in
tensyviam politiniam apmoky- 
mui . ir politiniems kadrams. .

Patyrus apie tokius kėslus, 
vakarų Vokietijoje kito audra 
ir pasipiktinimas prieš tokią 
“atostoginę akciją” ir jaun mo 
viliojimus į komunistų pinkles. 
Spaudoje buvo nurodinėjama, 
kad rytų Vokietijos jaunimas, 
suorganizuotas į FDJ jau ne
kartą buvo verčiamas žygiuoti 
su komun’stinėmis vėliavomis, 
ikonais, fakelais ir komunisti
niais šūkiais bei 
vakarų Vokietijos

ItHasto
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Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven,' Richmond 
HUIir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gtraL

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

W<todbavoi H, N. Y.

krotuo> jei jų biznis pakliū- na fiandkn vėl praneš 
va 1 policijos rankas. Vienas viršininkui apie pirklį Mėlia
is tokių rodės ir Mellanas.

“Helena, pasakykit ponams, 
pristatyti į Hamburgą. Britų 
vyriausybei lengvai kils įtari
mas -kam tos prekės skiria
mos. Masinas kasyklom turim 
siųsti kitu keliu.” Helena iš
vertė. Čekostovakai pasiūlė ta
da — ir buvo sutarta,— kad

“Supranti labai- gerai. Bet 
neveria stengtis. Aš neturiu ko 
slėpti. Tik man gaila, tikrai 
gaila jūsų, Helena’’.

“Donata...” Bet Čia pat nuti
lo ir nuleido akisų Jos gerklę 

Mellanas .pristatys į Triesto ^)yg totų kas suspaudęs, kad 
uosto prekes, skirtas “arti- žodis negalėjo išlįsti... Tuo tar- 
miesiem rytam”. Iš ten Len- 'Jju Mellanas atsiprašė ir pasu
kuos laivai paims, f:.“*:’ !‘ .
Stettino uostą, ir Oderiu jos 
pateks tada į Čekoslovakiją.

Du kartu per dieną Helena 
turėjo skambinti Cisckui apie 
Melaną, ir jos balse skambėjo 
pasitenkinimas, kada ji galėjo 
pasakyti: “Nieko naujo, šiuo 
tarpu drauge Cisek jūs apsiri
kote. šis vyras tėra pirklys.”

“Raminančios žinios, tačiau, 
brangioji Helena, tamsia žinok, 
kad tas tamstos Mellanas nėra 
tuščias nerašytas popiečio la
pas, kuriame aš nieko neįskai- 
tyčiau. Aš manau, kad jis dvi
gubai žaidžia. Žinok, jeigu ma
no įtarimas pasitvirtins iš ki
tų šaltinių, tai tamstos laukia 
kasyklos. Tamsta net neišnau
dojai apartamento, kurį mes 
tamstai pavedėm, kad patir
tum viską iš to Mellano.”

KM IMi Street,
* Tei/VIrglnla 7-1896

A.C.W. of A. Unijos Lietu
vių Siuvėjų 54 lokalo valdyba, 

16 dieną, 
turėdama • savo posėdį matė 
reikalą atkreipti “Darbininko” 
laikraščio redakcijos dėmesį.

Jūsųatsakėčningi korėspon- 
iokalo nariai,

Toks savo unijos ir jos parei
gūnų šmeižimas per spaudą 
niekam ganbės ^nedaro, net ir 
pačiam laikraščiui. Tokių ko
respondentų viso labo turime 
porą ir mes juos žinome. Jie 
yra pilnateisiai 54 lokalo na
riai, pilnateisiai atsišaukti į 
vykdomus unijos organus, kaip 
eiecutive board - lokalo val
dybą ir aukščiausiąjį organą— 
lokalo susirinkimą. .Galima dis- 
kusuot irtaisytnesklandumus, 
kuriuos jie mato taisytinais, 
bet ne pasislėpusiems kompro
mituoti savo organizaciją.

Todėl prašome “Darbininko” 
redakcijos — visus Lietuvių 

.Siuvėjų 54 lokalą bei lokalo 
valdybą liečiančius straipsnius 
dėti tik pasirašytus tikromis 
pavardėmis, kad lietuviška vi
suomenė žinotų ir tų korespon
dencijų autorius.

Kitu atveju tokius korespon
dentus, prašysime visuomenės, 
laikyti nerimtais ( niekinančiais 
savo organzaciją, įžeidžiančiais 
savo lokalo narius ir klaidin
gai informuojančius lietuvišką 
spaudą.

Joseph PetersoB, 
me- Executive Board Pirmininkas.

Vyt. Ubaravičius

f ?1duosi, duo&” Ir jis pastebėjo, 
buvęs toks me* 

pragiedrėjo. Bet 
vargiai pagalvojo, kad He

lena džiaugėsi įsitikinus, jog 
■' ~ >fpllwn*y tikrai ne šnipas, o 

-piridys; jai kaip akmuo nu- 
krito nuo krūtinės rūpestis, 

t kad šitą mielą ir simpatingą 
> žmogų ji turėjo įtraukti į pink

les ir įduoti į Negailestingas 
aaugunč rankas.

< Y “Helena,” — pertraukė jos 
tižiaHjĮįitmingą susitelkimą ir 
tylą Mellanas, — grąžui kalbų 
nemoku kalbėti, bet šiandien 
norėčiau jums pažadėti...”

“Ką taip?” neprarasdama 
savo vidaus džiaugsmo, kuris 

K ją darė dar šarmantiškesnę, 
klausė Helena.

“...aš mėginsiu ir jums pa
dėti, jeigu jūs man padedat,” 

“Jūs manot — iš Čia išvyk-* 
ti?” tiesiai paklausė Helena. 
Neatsakė Mellanas nieko. Bet* 
iš jo tylaus žvilgsnio ji supra
to — taip. Ji nervingai suspau
dė jo ranką. Jos akyse stovė
jo ašaros, nes širdyje atgimė 
viltis, kad laisvė ir jai ateis. 
Ir gal net labai greitai.

Komunistinės Čekoslovaki
jos prekybos ministerijoje Mel
lanas buvo sutiktas labai pa
lankiai... Čekoslovakija yra so-

nesutarimas. Lęnkai, pvz., sei
me net dvi. detefeneij^ 
Lietuves delegacijos sąstatas 
galėjo ąpfanti net*16 įvairių 
gruphi ir organizbc jų, bet de- 
legtoijas sudėtį fcmus ęji ne
įstengė perkopti pariteto užda
rame ir išjungė ęgę visuome
ninių jėgų, kurios niekam ne- 
būtų kliuvurios,,b^pabrėžusios 
mūsų solidarumą.”

Pagal priimtus Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų selino nuosta
tus, kiele man žinoma, kiekvie
nos tautos delegacija turėjo 
būti nedidesnė kaip iš 16 as- 
ųienų, sudaryta tautinės tary
bos ar tautinio komiteto. Bet 
šešiolikos asmenų delegacijos 
nustatymas dar neduoda pag
rindo daryti išvados, kad į ją

parai JGsų )*RaJcs
Rašyk

romi aklais, sufanatizuotais 
partijos smogikais. Komunisti
niai kadrai, sudaryti bet ku
rioje organizacijoje iš 2-10 
proc. tos organizacijos narių, 
dažnai Hhi nemažos įtakos, bet 
tai pasiekiama tik klasta, 
lu ir apgaule. Įs viso komunis
tinių kadrų politinė veikia— 
tai ilgas pasibaisėtinų krimina
lų sąrašas.

Slaptas jaunimo viliojimas į 
komunistų kadrus yra komu
nistinės rezistencijos . vakarų 
Vokietijoje organizavimas, nu
kreiptas prieš demokratiją, 
prieš esamą tvarką, prieš krik
ščioniškus idealus.

Ryštūtn su tuo, spaudoje bu
vo gana išpopuliarintos Ai Ko- 
estlerio ir G. K. Glaserio kny
gos (Schamnis und Macht)— 
atsivertusių komunistų, kurie 
s a o asmeniškais išgy
venimais šiurpulingai iškelia 
komunistinių kadrų baisumą.

Beje jceli tūkstančiai jauni
mo ir vakarų Vokietijoje susi
gundė nemokamomis komunis
tų suorganizuotomis stovyklo
mis. . Tik spaudos grąžtai re
akcija, valdžios įspėjimai 'ir 
ypatingai didelis tėvų pasiprie
šinimas sustabdė pilgrimus j 
komimistinį rojų. Vyriausybė 
jau dabar padarė žygių, kad 
kitais metais tokiai akcijai bū
tų užtarsiąs kelias.

Komunistiniai kadrų meto
dai nėra joks pavyzdys demo
kratinei politikai ir visai ne- 
pratikuotinas. Krikščioniškas 
politinis jaunuomnės auklėji
mas jarmoje eilėje skiepija ’

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 -

” T< EV. 8-9794

M. and L AUTO COLllSION fORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ

- COLUSION IR AUTO TAISYMO D-V£ L.
Atitekami risi coMaioa, dažymo ir mech. taisymo darbai. |

Darbas atiirira—a pigiai ir sąžiningai. -
A MAUNJTM aans tek HT 7-SSCI SS7 GKAND STREET
Z. ZAUAOBLAA « GL. «-M» BROOKJLYN, N. T.

SALEZIEČIU
Už Skaistyklos Sielas Draugija

Gyvieji ir mirusieji gali būti 
j rašomi. Nariai prisimenami kas-

' .dien « Mižiose .

gis laiškas tik patvirtina 
“Darbininke” rašiusiųjų nusi
skundimu, kad unijos vadovy
bėje pučia diktatūriniai vėjai. 
Nėra tokio įstatymo, kuris re
dakcijas verstų dėti straipsnius 
tik pavardėmis pasirašytus. Ži
noma, geriau pačiai redakcijai 
ir visuomenei, kai pasirašoma 
savo pavarde, bet yra atvejų, 
kai autorius nenoiį būti žino
mas, o visuomenę painformuo
ti reikia. Tuo_atveju jis savo 
pavardę ir adresą palieka tik 
redakcijos žiniai. Taip yra vi
sur priimta ir dėl to niekas 
nesipiktina ir nesiima prievar
tos, kad tas ar kitas būtinai 
pavardę pasirašytų.

Tačiau Darbininke nespaus
dinama nei vieno rašinio, kuris 
ateina be pavardės — visiškai 
anonimas. Tokie raštai tiesiai 
metami į krepšį, nes redakcija 
nežino, su kuo turi reikalą.

Tiesa, ji gali būti prigauta ir 
savo pavardę nurodžiusio, nes 
nevisada ir neviską galima pa
tikrinti. Bet tokiu atveju kitai FTlNTOgAl, T>WtRCTmžS 
pusei , yra laisvė atsakyti. Lo
kalo 54 vadovybė ta teise ne
sinaudoja, o nori tik užčiaupti 
lūpas savo nariam, kad jie ne
drįstų nieko viešai sakyti ar 

Ebcecutive Board Sekretorius rašyti. Deja, tokios nelaisvės 
Amerikoje nėra. Ji yra kur 
kitur.

LAIDOJIMO IŠTAIGA 
494 Emž TMh St, N. Y. 

BE 7-2M« ... 
įsteigta 1927 .

Patarnautoja Mrs. Forihan 
. yra

AmaĮgamated Clothing Wor- 
kers df America, Local 54— 

ŪLOi
Office and Meeting Rooms 
11-27 Arion Place, Brooklyn 6, 

N. Y.. HYacinth 7-2061
Rugsėjo 24, 1954

Gerb, Redaktoriau,
Malonėkite patalpinti Tam

stos redaguojamam laikraštyje

laikams. Siekiama ne politi- 
nių rabotų, aklų partinių amo* ~į 
gikų, bet stengiasi išauklėti 
pilnas moralės atsakomybės. 
asmenybes, savystovius visuo* 
menininkus, kurie būtų patys i 
pajėgūs apsispręsti ir parinkti 
politinėje kovoje tinkamus ko
vos būdus ir priemones. Ko- 

tiek komu- moralinius, socialinius ir vi- munizmo metędlM-toonde ir 
suomeidnius sugyveniino idea- dvasia sukurti kadrai yra -tik 
lūs, kurie priimtini visai žmo- diktatorių jėgos^avąytedĮte 
nijai ir yra pastovūs vMems - :

Gegužės 9 Jura vienuolikta
me krūme senoj amerikoniškų 
konservų dėžutėj rado tris žo
džius: “Trečiadienis - gruodis- 
keturi.” Žinojo, kad tai reiš
kia: Gegužės 10 keturioliktą 
valandą susitikimas prie pašto 
pagrindinio įėjimo. Jura ten 
buvo punktualiai. Netrukus 
pamatė ramiai praeinantį To
ni. Tai senas jo mokyklos 
draugas. Toni nesustojo ir, ro
dos, nepažvelgė. Jura nusekė 
paskui jį. šoninėj gatvėj ant 
suoliuko tarp dviejų medžių at
sisėdo. Prisėdo ir Jura.

“Turi pašnibždom
paklausė Jura.

“Taip”, atsakė Toni. Tada 
Jura išsitraukė cigaretę. Toni 
jam padavė degtukų. Jura už
sidegė ir dėžutę įsikišo į kiše
nių. žodžių nuotrupom Toni 
paaiškino, kad organizacija 
susekta; kad Švoboda kanki
nimų neatlaikė ir išdavė; kad 
dėžutėje yra slapto požeminio 
aerodromo nuotraukos origina
las ir kopija.

Kai Jura nuėjo, Tcni jautė 
dabar tokį palengvėjimą, kad 
nusikratė pavojingu našuliu, 
jog jautėsi šiuo metu saugus 
net ir tokioj Čekoslovakijoj.

Tą patį vakarą Jura sėdėjo 
prie stalelio kavinėje “P 5”. 
Jo žvilgsnis krypo į priešais 
esantį stalelį,, ant kurio buvo 
užrašas “rezervuota.” «:T

Po dešimtos vakaro keln^is 
atvedė prie stalelio vyrąjr da
mą. Vyrą Jura pažino. Tai tas 
pats, kurio foto jam daug sy
kių rodė ir kurį jis atmintyje 
puikiai pasilaikė. Tai Donald 
Mellan.

Melanas kavinėje šį vakarą 
buvo nekalbus. Jo akys tiesiog 
gręžt: gręžė Heleną. Nedrau- 
g'škos, kietos ir šaltos akys. 
Helena nejaukiai paklausė: 
“Kas jums yra,' Donata?” Ji 
buvo jau įpratus pc- tas ke
lias dienas vadinti ii vardu, 
nes savo širdyje ji laikė dau
giau negu sau mielu ir artimu 
žmogum.

“Nieko, Helena, tik galvoju, 
kad kiekveinas žmogus vaidi
na kokią rolę. Paskui ateina 
diena, kad gėdinasi.”

“Ko taip?”
“To , ką padarė, — ir nori

give.it


ąSJ90

Grįžus namo, Tsun-king ne
galėjo nusikratyti kęstos nuo
taikos ,kurią sukėlė pasikalbė
jimas su draugais. Ji susi
mąstė: “Vis dėlto tai nesą-

«&90 Broakfen. ITl
J&58 Famt meta -—
JUO Utalenyj* ...... -

Pabėgėlių likimą ir padėtį 
labai gerai pažįstu, nes po šio 
karo Europoj lankausi jau pen
ktą kartą ir jų gyvenimą nuo- dišką pieną. Vargšės pabėgėlės

> raš-» 
labai

— Aš manau, kad mano tė
vas ir sesuo nesipriešins ta
vo pasipiršimui , jei tik aš pa
laikysiu tave.

We buvo laimingas, gavę*

žinių, atvyk pas mus į Pekin- 
gą. Visi trys jau mes rasime 
išeitį tavo tėvui -

We sušnabždėjo: “Galvok a- 
pie pažadą.” Su ašaromis aky
se atsiskyrė draugai

Tsun-king rūpinosi nors val
giu ir gėrimu palengvinti tėvo 

Jį dažnai lankydavo.

— Ti Ymg išgelbėjo savo 
tėvą ii didžiausio vargo, ir 
šiamlien jos vardas minimas su 
pagarba. Aš niekuomet nene- 
šiojaik moteriftų drabužių. 
Mane pažįsta tik kaip vyrą, Ir 
kaip toks aš vyksiu į sostinę.' 
Be ta, aš Šaudau kaip vyras?

būdu nerefMs drauge išvykti. Įtino egzaminų metu, prisėjo Palydovais galėtum man duoti 
Du ir We į didmiestį išvažiavo dar rūpesti* dėl tėvo. ne vien tarną, bet ir Wen Sung 
vieni Po flgos tylos, per kurą Šeimą. Jie abu kSę iš Mteno,

Žinia, kad We puikiausiai kiekvienas buvo pripiMytis žino, kaip elgtis su ginkHs, o 
išlaikė egzaminu, pripildė savo minėta, Du kreipki į be to, Žmona neitoje vyrtiku* 
Tsun-king džiaupmingos vii- Tsun-king. rttuą kaip fr a*. J! gdHs man
ties apie būrimą ju.laima, Tk- — Būtų neprotinga iŠ tw> pstamutl
Oau tikimas lėaS ką kita. Lffl- pusės nieko neveikti. Kaip ik Tėvas nMd sutiko «a to- 

tau duetine pakankami . kta dukters padttymu, (k43

Liūdnas buvo atsisveikini
mas abiejų draugų su Tsun- 
king. Jie ramino. Pekinge jie 
galės kuo nors tėvui pagels
ti, jei tik paskutinis egzaminu 
sostinėj jiems gerai pavyks. 
Visa jie darys, kad tik jam 
garbę ir laisvę grąžintų.

Reikia turėti kantrybės. We

laipsnį, jam buvo sutrikta kai 
kurių palengvinimų. Tariau to 
bevilčio teismo laukimo niekas 
negalėjo sutrumpinti. Net We 
ir Du, kurie užėmė aukštas naštą, 
vietas, nieko negalėjo padėti, Vieną dieną tėvas jai tarė:

— Kol kas teisėjas dar už
imtas ieškojimais, būtų labai 
naudinga, jei tu pati nuvyktum 
j sostinę ir pati išaiškintum 
visus' tuos gėdingus kaltini
mus. Tačiau tu esi moteris, 
nors ir kitaip išauginta, ir ke
lionė per 10.000 ne tau

Užsidegusi tuo planu, Tsun- 
king sušuko:

Bredoje. Olandijoje, įvyku
siame katalikų tarptautiniame 
migracijos kongrese, kuriame 
dalyvavo 200 atstovų iš 21 
krašto, lietuvius atstovavęs 
Balfo pirmininkas kan. J. 
Končius rugsėjo 14 d. pasakė 
tokią kalbą:

das. Man keista, kaip moteris 
gali paleisti tokį šūvį.” Tsun- 
king nusišypsojo:, ‘Tai nieko 
nuostabaus. Aš noriu tau pa
sakyti, kad šovė mano sesuo.”

— Tu turi seserį, kuri taip 
gerai šaudo? Ar ji jau susižie
davus?

— Kol kas dar ne.
— Ar ji graži?
— Aš nežinau: ji nuostabiai 

panaši į mane.
— Aš tikiuos, tu man, kaip 

draugui, padėsi seserį pažin-

Apie du dalykus daugiausia kalbama ir rašoma: apie bol
ševikus ir atomines bombas. Jie kelią baimę ir graso žmonijai 
cfidrita pavojumi Jei būtų tik vienas bolševizmo pavojus, nors ir 
organizuotas Sovietų Sąjungos militarine jėga, jis mažiau keltų 
susirūpinimą.. Jei butų tik atominės bombos, o nebūtų bolševiki
nėsvalstybės, kuri į jokias žmoniškas šnekas nesileidžia, pavo
jus irgi būtų mažesnis. Jis padidėja kaip tik dėl to, kad atomi
nės bombos yra ir bolševikų rankose. Tai yra rankos, kurios 
milijonus žmonių jau nusmaugė ir tebesmaugia. Su Stalino mir
timi nėra dar mirę jo žodžiai: “kam raudoti dėl nukirstos gal
vos plaukų ?” Jie atželtų ant naujų galvų, nors po didelės kata
strofos jų liktų ir labai mažas skaičius. Bet tas skaičius jau bū
tų sujungtas į vieną komunistinę bendruomenę, šio tikslo bol
ševikai siekdami nesutinka ir nesutiks su jokia kontrolė atomi
niam ginklui aprėžti. Bet tuo pačiu jie verčia kitus savo atomi
nius ginklus dar stiprinti. O tuo būdu stiprėja naikinamoji jė
ga ir didėja pavojus visai žmonijai.

Nėra joks atsitiktinumas, kad bolševizmas sutampa su ato
miniu,amžiumi šiame amžiuje vis dar persveria medžiaga prieš 
žmogaus dvasią. Tiesa, žmogus giliai įsiskverbė į medžiagos pa
slaptis ir pasikinkė galingas jėgas, bet prarado savo dvasios jėgą 
jas suvaldyti — nukreipti taikai ir kūrybai, o ne pražūčiai Nors 

•apie tai kalbama ir šis. tas daroma, bet naikinamoji jėga vis 
tiek auga didesniu šuoliu negu kuriamoji. Ką tai bendro turi 
su bolševizmu?

Per paskutinį šimtmetį, kai šuoliais pasivarė į priekį techni
ka, kuri žengė ir materialistinė pasaulėžiūra — įsitikirfmas 
kad nieko už Žmogų nėra aukštesnio ir kad tik medžiaginis ger- 
būvis galįs žmogų padaryti laimingą. Bolševizmas, kuris tos lai- 
mėsvęitui siekia, yra materialistinės pasaulėžiūros išauga. Jam 
ir žmogus tėsąs tik medžiagos gabalas, su kuriuo gali daryti bet 
kokius eksperimentus nepaisydamas, kiek galvų krinta. Ant 
jų gali kristi ir atominės bombos, ypač ten, kur pastojamas kelias 
visą pasaulį sukomunistinti. Tuo būdu paskutinysis- amžius ne 
tik išdaigi no atominę bombą, bet išsiugdė ir bolševikines rankas 
kad jose pasidarytų ji dvigubai baisesnė.

Prieš porą savaičių Romoje įvyko tarptautinis geofizikų 
kongresas, kurio delegatus priimdamas popiežius Pijus XII pa- 
brėžė, kąd “mokslas nebus vertas savo vardo, jeigu jis nepakils 
aukščiau to, ką technika žmogui duoda. Koks genialus bebūtų 
žmogaus protas, jis yra palenktas ir turi nusilenkti savo Kūrė
jui. Tik tada žmogaus skverbimasis kaskart į gilesnes medžia
gos paslaptis atneš jam laimės.”

Tai buvo kalba, priešinga materialistinei pasaulėžiūrai ku
riai savo eksperimentus su gyvu žmogumi grindžia bolševizmas 

. Jis, žinoma, buvo Ir liks kurčias teisingam žodžiui Bet jeigu 
jį Iridės į širdį, mokslininkai kurie tikrai ieško tiesos, lengviau 
bus rasti ir kelią iš dabarties pavojų.

ištraukė strėlę ir su įdomumu 
perskaitė? “Veltui p nenu
šauta. Mano strėlė neprasilen
kia su tikslu.”

Pribėgęs We peržiurę; 
Suką ir rado Kamputy 
mažą mergaitės vardą. “Tai 
tiesiog neįtikėtina — toks pui
kus šūvis išTnergaitės ran
kos.” Tuojau pat prisiartino 
ir Tsun-king. Sūri jaudinusi ji 
klausė We: “Ar tu radai strė
lę?” We nustebęs atsakė: “Iš 
kur ši strėlė? Kodėl tu taip 
domies ja? Ten yra moteriškas 

ti su dviem jaunais žmonėmis, vardas. Taip, mergaitės var- 
kuriuos aš myliu ir apie ku
riuos aš nieko nežinau.. Kurį 
S jų man likimas paskyrė?” 
Kai ji taip galvodama lipo 
aukštyn, pastebėjo varną, tu- 
ptaSą ant medžio, augančio

nija, netapo kaių. katastrofų, 
nemažėja, o didėja. ■’

KAIP tUflKftS PAS&SKIRS-
rę žkmrše*

žinome, kad vienur žmonių 
labai tiršta, kaip Europoje, In
dijoje, Kinijoje, Japonijoje, o 
kitur dar reta -—•'Australijoje, 
Kanadoje, Pietinėje Ameriko
je. Atskirais kontinentais tas 
žmonių pasiskirstymas taip 
atrodo

Kumpojp (be Sovietų Rusi- riai apskaitoma, kad žemėje 
jos) gyvena 390 milijonų, po žmonių gali tilpti iki 8-9 mih- 
80 žmonių kiekvienam kvadra- jardų, arba keturgubai, daugiau 
tiniam kilometrerAzįjoje - (irgi negu dabar yra. Talkon ateina 
be Sovietų Sąjungos) —1246 (Nukelta į 4 psl.)

z venana kv klm—9; fiiaurinėii 
- - Amerikoje — 210 mil vienris

105) vienam kv kim — 6; Al 
6 w šimto metų (1950) dar vienam jį
padvigttoėjo — iki 2328 milijo- — $ Australijoje ir O 
nu. Dabar kasdien i at« ' ^^snijoję — 12 mil, riėjan 

ITOuOaO valkų. 4* iymjų »?**•■- -į
tarpo ifaakTte XXMD9; taigi, T,3aa- kvadratas kDomį 
kasšė* tnonija priauga 50.- 00
00(1 Prieawtt»<»dina geresnės vienur yra kalnai dykumos

“Aš kalbėsiu vardu visų tų 
tautų,, kurių pabėgėliai yra pa
sprukę nuo bolševikinio teroro 
iš už geležinės uždangos. Rytų 
tautos labiausiai nukentėjo 
nuo rudojo teroro, ir dabar 
kenčia raudonojo teroro perse
kiojimus, nusikalstamus tautų 
ir gimtajai teisei. Tos tautos, 
kurių didžioji gyventojų dalis 
yra katalikai pavyzdž ui Lie
tuva ir Lenkija, dar ir šiandien 
yra kryžiuojama. Jų žmonės 
išmesti iš savo namų, kenčia, 
vergiją Sibire, o pabėgusieji, 
bet negalėję išemigruoti dėl 
nesveikatos (“hard eone”) 
vargsta Vokietijoje, Austrijoje 
ir kituose kraštuose. Vokieti
joje rytų tautų pabėgėlių turi
me 260/000 ir Austrijoje 70,- 
000 asmenų.

būtum mergaitė, turėtum ma
ne vesti.” We girdėjo tą pasi
kalbėjimą ir šypsodamasis ta
rė: "Tai gražu! O ką aš. tada 
daryfiau? Tai būtų neteisinga. 
Apto tai mes dar rimtai pakal
bėsime.”

Ir viri trys smagiai juokė-

susirūpinti ir suteikti jiems re
alios pagalbos. Sis kongresas 
svarsto ne tik emigracines, bet 
ir vadinamąsias "hard core” 
problemas, ir todėl čia krti- 
piuoSį nes reikalas yra labai 
aktualūs. Apeliuoju į visas 
tautas, po šio karo jau ekono
miškai atsitiesusias.

ir nebadautų;
antra, krikšfiCTiybė drau

džia imtis bet kokių priano- 
nių žmonių prieaugdhn mažin
ti — dažnai tai būna žmogžu
dystė;

trečia, kiekvienas žmogus, 
kur jis begimtų ir kokių įsiti
kinimų ar rasės bebūtų, turi 
te»sę gyventi ir duoną sau už
sidirbti — yra nusikaltimas 
stiHnti jį nuo žemės paviršiaus 
tik dS to, kad vienas jos api- 

patį kongresą sveikino ir lai- ma daug ir laiko neapgyventą,

ggMpi tr jp~ * opūs, kodS pats popiežius yra
svarstyti Dart&rinke rugsėjo jais susirūpinęs? • Ataakymas 
M trumpai buim rąšytą, kad yra keleriopas^
tame kongrese kiai. X Ghbons Kristaus mokslas įsako rū- 
& J- pfotis, kad artimas nedrurstų
jog JAV gaMtų kasmet prjįra- 
tk dvigubai daugiau imigrantų 
negu dAhar

Rugsėjo 13-17 tas pats 
klausimas, kaip f galimą būtų 
žmones ,geriau paritirstyti ir 
apiūpfati, buvo svarstomas 
tmptautiraame katalikų ktmg- 
rese migracijos (žmonių judė
jimo) reikalam. Kongresas į* 
vyko Olandijoje, Breda mieste. 
Jį sušaukė Tarptautinis Kata
likų Bfigrad jos Komitetas, r o

Pavyzdžiui, Australija IsbaĮP 
retąi gyvenama, o japoįrai ne
turi kur dėtis. Ta pati Sovie
tu Riiaja, kuri “gina žmogaus 
te’ses”. turi daugiau žsmės ne
gu lai reikia.o tač’au grotaa 
jau sukultūrintas ir apgyven
tas kitų tautų žemes, joms gy- 
venimą atimdama.

KIEK KMONIŲ GALĖTŲ 
SGTkLPn ŽEMfiJE?

Baimė, kad žemė yra. jau 
perkrauta, nepagrįsta. Apytik-

Jo žmona mirė anksti ir Tėvas išsiuntė ją su draugais 
į apskrities miestą, kad ten iš
laikytų valdininko vardui įgyti 
egzaminus. Ji išlaikė visus tris 
su pagyrimu ir gavo Sin-Tsai 
laipsni. *

Du gabesnieji mokiniai We monė kidevieną dieną susitik- 
ir Du liko gertausi jos drau
gai We buvo dvejetais metais 
vyresnis, Du to paties amžiaus. 
Alai buvo labai malonus ir uo
lūs berniukai Viri trys mylė
josi kaip trobai ir dirbo vi
suomet drauge. Nė vienam iš 
draugų nekSo mintis, jog jų /mokyklos kieme. Lyg Žaibas 
dailusis draugas ne- jiems ly- pervėrė ją mintis: “Aš šaunu 
gus. Tsun-king tuo tarpu vis paukšti. Jis nulems mano atei- 
dažniau galvodavo, kuriam iš tį.” 
judviejų jį kada nors duosianti Tvirta ranka ji paėmė mė- 
pirmenybę. tyHę ir mitaStius šovė. Paukš-

Be kbejo, Du jai patiko la- tis nukrito žemėn. Smalsumo 
biau. Jis buvo gražesnis ir jo perimta ji bėgo prie jo. 
įsitikinimai mažai tesiskyrė Du kaip tik tuo metu vaik
inio jos pačios. šilojo mokyklčs kieme. Išgir-

Du ją mylėjo taip švelniai dęs* paukščio riktelėjimą, jis
kad net vieną dieną pasakė: greit nuėjo į tą pusę fa* rado
“Kaip gailp, kad mudu vyrai, varną su strėle galvele, gulin-

nepagdlvodafvo, jog po gražiu, Jei aš būSau mergaitė, mietai flą negyvą. Nustebęs jis gak
jšulku vyru rilpėri mergaitė. ImOau tave už vyrą. O jei tu vojo: ‘Tai meisterio šūvis”. Jis tokį atsakymą. Jis atsinešė fie- desysižengėį Irimą. Jos išvis

lat studijuoju. Aš niekur ne
mačiau tiek vargo ir nevilties, 
kaip šių žmonių tarpe. Susto
jus IRO globai, jie atsidūrė 
skurde. Jie skurdo, kai lan
kiausi 1952 m., kai vietomis 
radau, kad šeimos nariui per 
dieną prasimaitinti telieka 50 
pfenigių arba apie 12 ameriko- 
niškų centų; jie skursta ir 
šiandien. Vokiečių ir austrų 
valdžios teikiama pagalba yra 
neužtėktina, o šalpos agentū
rų paraęia yra visai menka. 
Dabar planuojama dviejų sva
rų mėnesiui pagalba riebalais 
ar kitu maistu jų padėties aš
trumo nesušvelnins. Nors šal-

’ pos organizacijos ir surenka 
milijonus dolerių, bet kai tuos Šių vargų žmonių vardu aš 
dolerius reikia milijonams iš- dėkoju Jo šventenybei Popie- 
dalinti, pagalba yra neefekty- žilti už jo asmeniškas aukas ir 
vi. Aš niekad negaliu pamirš- už jo atsišaukimus į pasaulio 
ti tų vaizdų, kuriuos išgyvenau vyskupus bei tikinčiuosius 
plačiai lankydamas pabėgėlių šelpti pabėgėlius. Taipgi dėkoju 
stovyklas ir jų gyvenamas vie- pasaulio vyskupams, o ypač 
tas 1952 metais. Stsninėsiu tik Amerikos Episkopatui td- 
Vieną pavyzdį: ligonė motina kiamą aktualią ir žymią pagab 
siūlė Atiduoti svetimiems bą per NCWC šalpos ir emig- 
žmonėms ir išvežti į JAV savo racijos srityse. Padėka pri- 
mažamečius vaikus, kad jiems klauso taip pat visoms toms 
nereiktų bado kentėti. 1 valdžioms ir tautoms, kurios

Mes amerikteOai Vokietijoje priglaudė juos savo kraštuose 
geriame iki soties puikų olan- ir suteikė materialinę pagai

rių ir perdavė Tsun-king šaky- gubernatorius Wen Ko, pikto 
damas: "Aš prašau tavo seserį draugo įskųstas dėl turto pa- 
priimti šį Sedą nuo manęs, sisavinimo, buvo suimtas. At
jos strėlę aš stropiai saugo- sižvdgiant į dukters Sin-Tsai 
siu”

Ramiai lengvais žingsniais 
parišaffno Tsun-kii^.

Kitą rytą ji pranešė, kad tė
vas ir sesuo'žiedą priėmę. Ta
čiau tėvas pageidauja, kad We 
savo pasipiršimą atidėtų ligi nes areštuoti buvo įsakyta pa
po didžiųjų rudens egzaminų, ties karaliaus. Nusiminė drau-

Laimingas jaunuolis mielai gal. We savo viltis ture jo pa- 
sutiko laukti net ir ilgiau, jei ,;fikti nuošaliai 
tik jis bus užtikrintas, kad 

kelio į laimę jam nieks neuž
kirs. Tsun-king jį nuramino. 
Jis neprivaląs ab^oti.

Kitiis egzaminus visi trys 
išlaikė kuo priklausai ir ruo
šėsi rudens egzaminams, * į- 
vykstantiems provincijos did
miesty. Susirū^nuri Ttoun-king 
tarėsi su tėvu, kaip fia išveng
ti nepatogumo, kad nerrifeėtų 
dalytis su draugais vienu kam- draugai 
barta PagaBau buvo nutarta, skausmu galvojame apie tai, 
kad ji aprimęs serganti, tokiu kad prie tavo ligos, kuri kan-

motinos savo vaikučiams teį
stengia tik kas antrą trečią 
dieną stiklinę pieno nujsrkti, 
nors pienas, pvz., Vokietijoje, 
yra pigus, ir tik vieną kartą 
per savaitę gali savo šeimą mė
sa pavalgydinti.

Aš apeliuoju į visas tautas,

patiko jam dukterį vardu Tsun 
-king. Goas mergaitės išauklė- 
pmas labai rūpėjo tėvui. Mer- 
gritė buvo ne vien graži bet 
dšMti ir gabi. Ji buvo kilusi 
iš kartų šeimos, gerai jodinėjo 
ir puikiai svaidė strėles. > Iš 
100 žingsnių atstumo pataikyti 
į taikinį jai buvo paprasčiau
sias dalykas. Temperamento ji 
buvo berniuko.

$ tauri kartų leima reikala
vo, kad Arinis auklė$mas bū
tų derinamas su ridos grožiu. 
Todėl tėvaš dasvė dtdrteriai sun
kų vyrišką išauklėjimą, o pa
togumo diliai rengė ją kaip 
ternUką.

Po keleto metų ji jau žinojo 
visas kanonų knygas ir gimto
jo krašto istoriją. Netrūko jai 
nė titeratūrinių gabumą Nuo 
šiol ją tėvas vadino Tsun-king. 
Vaidas reiškė, kad jos išsilari- 
nimas buvo lygus net labai ga- 
osus vyro Mminaai. mens ne

mi pagal krikščioniškus pripd- ■ labai greitai išsilygina ir žmo- 
pus. Bet <3a tuojau kyla klau
simas, ar žmonės skursta že
mėje dėl to, kad krikščiorjiškų 
principų nepaisoma, ar dQ Jo, 
khd apskritai žmemėm žemėje 
vietos per maža? Šį kartą su
stokime prie. antrojo klausi
mo.

KASDIEN PRIAUGA 50.000 
ŽMONIŲ

Žmonių prieauglis žemėje 
naujaisiais amžiais yra pasida
ręs labai spartus, štai, 1(SO 
metais žemės gyventojų iš vi
so buvo arti 535 milijonų, po 
200 metų (1850) jų padidėjo 
dviguba’ — iki 1055 milijonų,



SS!?

Olandijoje svarstė.

fi Jie pasiek* bokštą, kurio 
'viršūnėje tupi bomba, apraiz
gyta vielomis. Reikėjo įlipti ir 
būtinai išsukti bombos dagtį. 
Prieš tai buvo čia pastatytos

iBų, “Lietuva — Marijos 
Jr fotografiją, kurios

Čia labai sistematingai telkia
ma lituanistika, žinomo kalbi
ninko -prof. Ed. Hermanno li
tuanistinė ir labai vertinga

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią atkalbėjo prel Pr. Stra- 
kauskas. *

lauke §000 kareivių slepiasi ir 
negali pajudėti. Jis turi lipti.

Pasiekia viršūnę. Sudėtinga 
atominės bombos dagtis tūri 
du storus laidus. Reikia juos 
nuplauti ir tik tada galėsi iš
sukti pačią dagtį, tik tada ga
lės pasikelti 6000 vyrų. Aplin
kui begalės vielų. Jis suranda 
ir piūkleliu pradeda {šauti pir
mąjį lakią.

Apačioje per radiją praneša, 
kas darosi bokšte. Slėptuvėje 
jau sėdi žurnalistai, kurie turi 
informuoti apie bandymą. Jie 
įjungią asistentų pranešimus į 
radiją ir praneša visiems. Ir 
visi kurie, laukė prie televizi
jos aparatų, išsigąsta. Dreba 
ir Clarko žmona ir du jos vai-

Kita svarbi Lietuvoje'Mari
jos gairbinimo vieta yra Auš
ros Vartai Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, kame stebuklingas 
Marjos paveikslas išsilikęs iš 
16 amž. Kai rusai ir švedai 
plėšė ir naikino Lietuvą, jos 
karalius Jonas Kazimieras 
šeštadienį, balandžio 1 d., 1656 
metais paaukojo save ir Lie
tuvą Nekalčiausios Marijos

sprogs!
Ir tuo metu pakyla 6000 ka

reivių, iš slėptuvių lenda šta
bas, pradžiunga visi. O profe
sorius Clark nulipa ramus ir 
nusišluosto prakaitą. A. T.

darikąs atitraukia pirštą 
nuo mygtuko.
-Ndfe! .
yisi sulaiko kvapą.ir...
Jokio laukto akinančiotetai- 

bo, jokto siaubingo trenteBb-^ 

-Visur baisi tyla. SubaršBS 
tik žiūronai, sukami f bokštą.

Bomba nesprogo!
Vėl praeina kelios sekundės.

Nuoširdžiai visiem dėkoju 
už paramą ir kasdien mel
džiuos, . kad Marija suteiktų 
gausių ir reikalingų malonių.

Visiem didžiai dėkingas

Įjungia žalią šviesą
Tuo pačiu metu prof. Clark 

paspaudė vieną mygtuką? Vie
toj mėlynos signalinės lempos 
dabar užsidegė žalia. Tai reiš
kia, kad įjtmgė komplikuotą 
robotą - automatą, kuris se
kundės tikslumu padegs bom-

bus padėta depozitu ir prof. 
biblioteka. Jeigu 

kam reikia įvairią žurnalų, 
Vaižganto, Jablonskio, Krė
vės ir kitų raštų, randami jie 
šitoje bibliotekoje.

Bibliotekoj tarnauja gerai 
lietuvių kalbą mokąs lietuvių 
bičiulis salezietis Dr. Witte,

Tai buvo. 1952 m. gegužės 
20 d., ketvirtadienį,, ketvirtą 
valandą ryto. Prof. . John 
Clark sėdėjo vadovybės slėptu
vėje ir per žiūronus stebėjo, 
kaip ateina kariuomenė. Tai 
{urmas kartas, kai maždaug 
penkių mylių nuotolyje atominį 
sprogimą turėjo pergyventi 
6000 kareivių. /

Slėptuvėje prie atskiro stalo 
sėdėjo jo asistentas Wieneke 
ir skaitė laiką. Pradėjo nuo 4 
vai. ir 35 minučių. liti sprogi
mo buvo tik 20 minučių.

Kai beliko tik 15, karei
viams buvo įsakyta slėptis ap
kasuose ir duobėsę. Po penkių 
minučių visi turėjo atsukti nu
garą į tolumoje stypsantį 
bokštą. Kai sprogsta bomba, 
jos šviesa yra tūkstantį kartų 
stipresnė už saulės šviesą, — 
tada lengvai gali apakinti.

Kareiviai gula, suka nuga
ras. Eina toliau įsakymai — 
kuo stipriau prisispausti prie 
žemės.

kent namus, ir Nekalčiausios dabai Bažnyčios pripažintas, 
Maripg širdies stovyla, kuri .buvo svarbiausias veiksnys ka- 
dribar lanko JAV. T-aikr&fry talikybės atgimimo Lietuvoje, 
rašoma: šiandien Šiluva yra Marijos

“Lietuva“ yra jauniausia ir pamaldumo centras Lietuvoje, 
labiausiai į šiaurę prasikišusi 
duktė katalikų Bažnyčios Eu- 
(ropoję. Tiktai 1387 metais ga-. 
tutinai priėmusi krikščionybę. 
Kaip labai ji buvo prisirišusi 
prie senojo tikėjimo, ta:p apsi
plovusi krikšto vąndenimi,. ji 
tvirtai laikosi katalikybės. Nė 
rusų ortodoksija iš Rytų,_ nė 
protestantizmas iš Vakarų ne
įstengė susilpninti katalikų ti-

— Jau nuplautas laidas,— 
eina žinia....

O kaip antras?
— Nupiovė... — kalba per 

radiją. Dabar Clark suka lau
ksiu dagtį.

Apkasuose ir namuose visi 
prigulę sulaiko kvapą. Sekun
dės virsta amžinybe.

— Dagtis išimta! — kalba 
radijas, ir visi atsikvepia.

kuris bibliotekai gaudo lietu- '___ Bomba nesprogs. Bomba ne
viskas knygas net iš antikvarų 
ir moka didelius pinigus. Pvz.1 
už trūkstamą Hl-čią . tomą 
Vacį. Biržiškos Liet Bibliogra
fijos Amerikoje stsnokčjo 80

^.tkelta iš 3 psL 
technika, kuri padeda geriau 
žemę įdirbti, daugiau iš jos 
vaisių gauti, tirščiau žmonėm 
gyventi. Dėl to, kas siūlo vai
kų neturėti arba juos negimu
sius žudyti, daro nusikaltimą.

Reikia visai ko kito: žmo
gaus mintį nukreipti nuo nea
pykantos į meilę ir leisti žmo- 
i.ėm laisvai žemėje f judėti ir 
kurtis, o ne statyti geležines ir 
kitokias sienas.

Didysis šveicarų pedagogas 
Pestalozzi yra pasakęs, kad 
‘•bloga valia žemėje kuria pra
garą, o gera — dangų.” Jis 
msodo ir pavyzdį: tėvas, mo
tina ir vaikas žemėje sudaro 
rojam, kampelį. Vieną iš jų at
imki,' ir laimė suduš. Yra lai
mė, kad žmonija turi vaikų ir 
augą. • S.

1954 m. liepos 22 d.
Catholic Church,

N. Lakhimpur 
Assam-India

J. (Simus, prof. J. Purinas. 
Pr. Čepėnas, pulk . Andrius J. 
Jakštas, encklopedijos leidėjas* 
J. Kapočius ir kt Pasitarimai 
ir čia davė gerų vaisių.

Atskirai tarėsi ir kalbinin
kai dėl rašybos. Vieni pasisakė 
norį pasilikti prie “Lietuvių 
kalbūs vadovo” rašybos, kad ir 
kiek pakeistos (pavz. vietoj 
vadovo teikiamo

mams pateikė prof. St Kolų- gajį^ g j žodį su j). Ki-
paila. Be jų, pasitarime ter nesutiko, kad išeivija viena 
dalyvavo dr. P. Jonikas, prof. vykdyti rašybos refor-
dr. Pr. Skardžius, taip pat P. atsiskirdama nuotradici- 
Butėnas, A. Dundulis ir kt Pa
sitarimas davė gerų vaisių.

Abiejomis dienomis vyko 
taip pat ir LE redakcijos na
rių bei bendradarbių pasitari
mai dėl pačios enciklopedijos 
pobūdžio, redagavimo, atsiran
dančių sunkumų ir kt Pagrin
dinį pranešimą padarė dr. Pr. 
Skardžius. Be augšflau minėtų 
asmenų, čia dar dalyvavo dr.

nėą jablonskinės rašybos, ir 
tipo metu tebevartojamos Lie
tuvoje. Vieningo sutarimo šiuo 
klausimu nebuvo prieita.

J. Kapočius, mūsų enciklope
dijos Metėjas, sudaręs sąlygas 
subrinkti draugėn aktyviems 
mūsų mokėto žmonėms, atliko 
didžiai gerą darbą.

Užsakymus siųsti:

“Darbininkas”, 680 Bushwick Avė.
Brooklyn 21, Y.

Ada Skučienė iš Plainfield, 
N. J. skaitys įdomią paskaitą. 
Be to, bus kalbų, deklamacijų 
ir vaidinimas juokingos kome
dijos A«Pas fotografą”. Vakarui 
vadovaus N. Y.—N. J. Mot. 
S-gos apskrities pirmininkė 
Ag. Liudvinaitienė. Tikimasi 
susilaukti daug svetSų. įžangos

Rugsėjo 18 ir 19 d. Cleve
lande buvo susivažiavę pasi
tarti svarbesnieji Lietuvių 
Etodkiopedijos redaktoriai ir 
bendradarbiai

kienč ir Mečys Tubis, iždininku Pirmasis pasitarimų °Ojds- 
Kazimieras Plonys, iždininko <^as ^uvo naujai LE leidžiamo

Lietuvos žemėlapio vardyno 
sMmteMMB nustatymas. Referavo prof. dr.

Z A. Salys. Daug kruopščiai su-
z rinktos medžiagos svarsty-

ET AP A I 
Poezija 1933-1953 
(rita, 142 p. tate 2&OT

•kongresą, šį klausimą ugninga 
kalba iškėlė prof. B. Vitkus ir 
rado visų narių tarpe nuošir
dų pritarimą, bet kai konkre
čiai prieita prie atstovo rinki
mo, neatsirado nė vienas iš na
rių, galinčių važiuoti, šis klau
simas paliktas išspręsti valdy
bai, kuri pažadėjo dėti visas 
pastangas bent vieną atstovą 
surasti, kuris galėtų 3 dienom 
išvykti į Clevelandą.

mujb amžinam prisiminimui 
lietuvių pamaldumo j Mariją 
komunistų persekiojimo metu.

Labai graži Nekalčiausios 
Marijos širdies statula buvo 
padaryta iš medžio italų skulp- 
tbnaus Romoje.

Popiežius Pijus XII sutiko 
minėtą štatulą pašventinti ir 
ta proga priėmė specialioje au
diencijoje 1954 metų sausio 5 
d. Romos lietuvių delegaciją. 
Jo šventenybė pasveikino juos 
tardamas: “Aš žinau labai ge
rai kaip daug bandymų jūsų 
brangi tėvynė turi pakelti. 
Mes nujaučiame, kaip labai jū
sų persekiojami broliai kenčia, 
kaip be pasigailėjimo naikina
mi krikščioniški papročiai jū
sų krašte. Todėl mes maldau
jame Dievą visiems ištvermės, 
ir mūsų laiminimas jūsų ken
čiančiai tėvynei; mes laimina
me visus, kurie yra jums bran
gūs ir ypatingai tuos, kurie 
kenčia ar gimtame krašte ar 
ištremti.”

Po šių žodžių Jo šventenybė 
pašventimo Marijos stovylą, 
apkabino vysk. V. Podolskį, 
lietuvių delegacijos vadą, ir 
pasakė: “Jūsų asmenyje aš ap
kabinu visus Lietuvoje.” Mi
nėtoji Marijos stovyla pra
dėjo kelionę po lietuvių vieto
ves po visą pasaulį. Tikimasi, 
kad ši statula aplankys 123 
lietuvių parapijas JAV ir Ka
nadoje. Lietuviai katalikai vi
same pasauly prašomi aukoti 
savo maldas ir pasiaukojimus 
Lietuvos laisvei ir pasaulio tai-

Braagūs brofiai ir 
/ mielos seses,

Praslinkus kuriam laikui, aš 
jau galiu įvykdyti savo paža
dą — prisiųsti laikraščiui nuo
trauką bažnyčios, kai tik ji 
bus po stogu. Reikėjo ištisų 
metų triūso, vargo ir 'kitų rū
pesčių, kol galėjau kiek atsi-

Marlburge, Vokietijoje, vo
kiečių kalba leidžiamas žurna
las “Zeitschrift fuer Ostfors- 
chung” naujausias numeris
(3) skiriamas karaliui Min- . biblioteka visa nupirkta ir per- 
daugui, nuo kurio karūnacijos kelta į šią biblioteką, čia tuoj 
pernai suėjo 700 metų. Žurna
las bendradarbiu pasikvietė ir Gaigalaičio
Zenoną Ivinskį. Jo 27 psl. stu
dija “Mindaugas ir jo karūna” 
plačiai nagrinėja Mindaugo ka
rūnavimo ceremonijalą. Frei- 
burgo universiteto (Vokietijo
je) docentas M. HeUmannas 
10 puslapių rašo apie “Vokie-

Indijoje .dirbąs lietuvis mi
sionierius, kun. J. Svirnelis, 
prisiuntė Darbininko redakci
jai čia dedamą bažnyčios nuo
trauką ■ ir tokį laišką:

džioje kalboje, supažindino 
su ALRK Federacijos tikslais

3St3tVt3 bažnyčia ir nuveiktu darbu, kuris greitu 
J ' J laiku bus apvainikuotas auk--

, „ . i .. „. . . . siniu jubiliejumi. Kalbėdamas dusti ir nuoširdžiai visiems
padėkoti. Taip matau kasdien apie. Bn±?n0 
Matyti graži, bažnytėlę! Baž-
nyči, pastačius, pasikeitė ir emesl 114 akt^ 
visas mūsą misijos darbas. «>no skyrnts 5™ ne bk vienas 
Hrma jautėmės tokie vieniši, sęmaus.wfc bet 
o dabar rodos,'esi Lietuvoje, ¥lenas 

kur tiek daug žmonių susirink-.
davo MiSų aukai. Oa dabar ^ke page.davta,, kad sky- 
. . . . r . .___ , r.us kuo greičiausiai atgautųjų taip i»t daug susirenka. . . T__ yr gavo pirmąsias pozicijas bend

ram Katalikų Bažnyčios ir
mūsų tautos darbe.

ki^na^11!^": Enciklopedininkų pasitarimas Clevelande
stovų į Federacijos kongresą 
Clevelande. Į naująją valdybą 
išrinkti: ĮŠrm. Leonardas 
Kumpa, vicepūtn. — Petras 
Kubilius ir Juozas Stašaitis, 
sekretoriais: Zuzana Baraus-

nės, dainuos naujų, linksmų 
dainų, duetų kvartetų ir seks
tetų. Visų mėgiama Irena 
Stankūnaitė paskambins solo

kiekvienu momentu ga- di prie televizijos.~ dvi Fatimoą Marijos statu- mfemfešteįy, Šiluvoje, Uetuvos 

K ffiroeti. pfaną karta nerduodaAKia per
bomba. Bandymas nėjo ’ ją a -^ Dėnyrin! vi- Jis pats tuoj sukrenka i- tetemziįą).

Jfc paraka- Mente slėptis!, raukius. Jam savanoriškai į Profesorius žino, kad tai
tavo didelės drąsos ir nervų . Profesorius dar pažiūri į in- talką, afeina du jo asistentai lenktynės sft mirtimi Bet ten 

Sukrauna į sunkvežimį ir va- 
Keturios, trys, dvi sekun- 10 tejdių per dy

kumą tiestai į bokštą: \ ,
Su kiekviena pėda artėja į 
ns pavojus, ir profesorius

**RteRteteR»WWWWWWWWWW***WW*«^*********

Spaudos Hkovojfano 50 metų sukaktuvinis leidinys 
LITERATŪROS METRAŠTIS

GABIJA
JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS ŠI RUDENI

• Sįioje didžiulėje knygoje' ra savo naujausia kūryba dalyvauja ke
ltos defimtys Oetuvhi raSytoju. Metražtj redaguoja Jonas Aistis ir 
Stepas Zobankas. M knyga-^-tai kovojančio ir nepasiduodančio lie
tuvio atsparos dokumentas. Si knyga vaizdžiau už viską kalbčs apie 
xnūsq tautos teise turtti savo kalba, raita, laisve ir tikėjimą.

Būkite Bos knygos garbes prenumeratoriai—padėkite leidyklai at- 
• Bktf ranku žio 'dtateulto veikalo išleidimo darbe. Prenumerata pri

imama ik! Cm. apeito 15 dienon. Prenumeratorių pavardes bus pas- 
keibtoe knygoje. lletreMs bps didelio formato, Irižtas drobėje, kai
nuos g&OO. Prenumeruojant ii anksto—Uk 55.00.

Ušmkymai ir pinigai ahmaami Muo adresą:
©ABBA, mUteeA^ BmklyilLN.T.

cių ordiną ir Minclaugo karūna
vimą. Ukrainiečių meno ir kul
tūros istorikas Dr. Mychajto 
Hocij (gyvena Muenchene) 18 
psl. straipsnyje išaiškina Min
daugo karūnos likimą, jam žu
vus (1263 m.)

Teta paskattnės setandės Žurnalas eina nuo 1952 m.
Z, , , .J • _ pradžios. Jame daug rašoma ____ ____

Tai 18^ £XnJ Pabaltijo bei Lietuvos istorijos BROCKTONE ATGAIVINTA ALRK FEDERACIJOS VEIKU 
Jo mintys grąžtą praeitin. Tai Klausimais, 

ilgas kelias nuo fizikos docen
to Standfordo universitete iki 
pirmo bandymo Lbs Alamos 
laukuose. centru.

, LINDEN, N. J.

Sukaktis artėja
Moterų S-gos 53 kp. rengia- 

širdžiaia ir paskelbė Jos globą mas vakaras, atžymėri 40 me- 
visiems jo valdžioje esantiems J TT?103, ^akaai, jau 
kraštams &a pat SPaho 3 d- 5 val. p.p.

1951 metais gegužės 13 die- Lindeno Betuvių Liberty švė
nų ištremime es, Lietuvos vys- tameje vakanenem graži me- 
kupai, stairin^j lietuvių ko- P««rama. K<taos eho 
legijos Romoje koplyčią, paau- tas, ved. muz. M. črsauskie- 

kojo Lietuvą ir~visaihe pasau
ly išblaškytus lietuvius Nekal
čiausios Marijos širdžiai.

Metiniame lietuvių katalikų 
kunigų susirinkime Chicagoję Planu- 
1953 m. buvo priimta ypatin
ga programa paminėti Marijos 
metus lietuvių parapijose. Mė
lynosios armijos lietuvių sky
rius pasiūlė įsigyti Nekalčiau
sios Marijos širdies statulą, 
kuri dabar lanko lietuvių pa
rapijas ir vienuolynus JAV ir 
Kanadoje, ir gal būt kitus kraš
tus. Kai Lietuva atgaus Nepri-/ bilietas tik $150.

Brocktaae rugsėjo 26 d. padėjėjais Elena Jezukevičie- Tą pat proga tenka pažy- 
Prel- K- Urbonavičiaus salėje nė ir Autams Šeduikis, tvark- mėti, kad Brocktono didžioji 

tijo kraštų istorijos tyrmejnno visuotinis šv. Kazimiero dariu Hipolitas Moncevičius. tremtinių dalis aktyviai daly- 

parapijos katalikiškųjų draugi- Dvasios vadu sutiko būti prel. vauja įvairiose katalikiškose 
Profesorius peržvelgia in- Ten yra patekusi didžioji da- atstovų susirinkimas, Da- Pr. Strakauskas. . organizacijose. Tą patvirtina ir

strumentus. lis garsios-Berlyno valstybinės jyvavo virš 50 atstovų. Susi- , .. šis susirinkimas, kuriame apie
— 30, 29, 28 — skaito asis- bibliotekos. Ji dabar vadinasi nnkjjną atidarė prel Pr. Stra- diskusijos buvo dėl katalikiškų d-jų

atstovų buvo tremtiniai o nau
joje Federacijos skyriaus val
dyboje tremtinių skaičius artė
ja jKie 50%.

ALRK Federacijos veiklos 
atgaivinimas yra dalelis įvykis 
Broėktone ir todėl nenųosfabu, 
kad visų akys ir krypsta į 
valdybą, iš kurios daug laukia
ma ir dedama daug vilčių. Ti
kimasi, kad naujoji valdyba 
nė vieno neapvils, o bus aks
tinu ir kitoms, dar tiuo metu 
miegančioms, katalikiškoms 

d-joms pabusti.



VATIKANO ŽYMUS VARGONININKAS LAWRENCE

BALTIMt>RES ŽINIOS

NEW BRITAIN, CONN,

Šie "lietuvių Dienų” leidiniai:

operos dainininkas Stasys 
pas. Akompanuos prof. Vyti 
Marijoštos.

I paminėjimą ir koncertą 
laukiama gausiai atsilankant.

dieno ir Marburgo bibli 
bd archyvuose. Iš tonu 
800. mikrofilmų įvairių 
inentų, kurie liečia 1 
istoriją.

Jokūbo štuko įkurta radijo 
valanda padėjo labai sveikus 
pagrindus, 
savo programose duodama vie-

Savaitgalio lituanistinė 
mokykla,

Aušros Vartų klebono prel.
K. Vasio visaip remiama, jau

Tačiau “Lietuvos Atsimini
mai” turi dar ir kitą gerą pu
sę: jie per ruošiamus lauke ar 
salėse lietuviškus parengimus 
suveda šimtus mūsų tautiečių 
krūvon, juos pradžiugina lie
tuviška programa ir neleidžia 
užgesti lietuviškumui. Jei kas 
buvo paskutiniame radijo pik
nike Rahway, N. J.,
kur saplankė per 2060 Sėtuvių 
iš įvairių miestų ir miestelių, 
įvairiausių profesijų, įvairiau
sių įsitikinimų bei pažiūrų, 

tai tas gali suprasti, kad ra
dijo varomas darbas nėra be
reikšmis arba tik vien biznie
rių skelbimų perdavimo vieta. 
Jeigu dažnai skundžiamės ne
galį suvesti ar sukviesti daug 
žmonių į parengimus, koncer
tus, minėjimus, tai pasiklaus
kite direktoriaus Stuko, kokia 
jis magišką lazdele naudoja su
rinkti tokias minias žmonių!

mai: 
reaktorius, J. Gudavičius

nariai rugsėjo 26 d. buvo iš
vykę į State Park. Suvažiavo 
gražus jausimo būrys. Jauni-

Neakaifo knygų
Worcesterio viešajai biblio

tekai (Public Library) Pr. 
Pauliukonis parūpina lietuviš-

kursus. šiemet kursai buvo 
rugsėjo 22 dieną. Iš lietuvių 
kursuose dalyvavo šv. Pram 
ciškaus parapijos šv. Vardo 
Draugijos pirmininkas Vytau
tas Bauba ir sekretorius Juo
zas Lalys. Kursams vadovavo 
Merrymack kolegijos mokyto-

Altoriaus patarnautojai 
berniukai savo metinę šven-

• “Technikos Žodį” —- tech
nikos darbuotojų žurnalą lei
džia Amerikos Lietuvių MS-į 
merių ir Architektų Sąjunga 
— Chicagos Skyriaus Spaudos 
sekcija. Redaguoja P; Jurėnas. 
Pasirodo kas trys mėnesiai. 
Ką tik išėjo š.m. 3-4 nr. at- 
spaustas gražiai spaustuvėje. 
Numeryje pažymėtini straips-

V. Petraitis — Atominis

Lisauskas, Juozas Lalys, Alf. 
Lešinskas, Jonas Zenavičius, 
Jonas Valiukonis, Petras Jas- 
kelevičius, Edvardas Byla, 
Petras Ulanavičius, Motiejus 
Bausa. Leonas Gadys, Jonas 
Žemys, Albinas Juozukas, 
Kiekvienas jų yra atskiros 
sekcijos pirmininkas. Su jais 
posėdyje dalyvavo ir kunigas 
Altanas Janiūnas.

— Mirė Pijus Petravičius, 
kuris buvo iškilmingai palai
dotas iš gv. Pranciškaus par. 
rugsėjo 23 d. 'N. S.

giau ko reikalauti iš privačios' 
. toiciatyvos, kai tokia graži fiė- 

tikBętari^dtms tuviška . institucija auga ir 
. gparąaama irJkhnriaiM —tiek Mesti, išsilaikydama iš pačių 
vai- žodžto tiek dąĮbsM įirartririram klausytojų.

— Rugsėjo 23 dieną Vyrų 
Katalikų Federacijos visų sek
cijų pirmininkai turėjo rajoni
nį susirinkimą, kuris įvyko šv. 
Patriko mokyklos svetainėje, 

žmonių. Tikimasi, kad žymusis Dalyvavo: pirmininkas Jurgis 
Germany sutrauks .daugiau, 
nesbilietų kainos nėra labai 
aukštos.

Toji evoliucija palietė ne tik 
programos vedėją Stuką, bet 
ir pačių klausytojų minią, ku
riai jau nebeužtenka vien pol
kų muzikos,'ar darkytos lie
tuvių kalbos. Tai yra, pati vi
suomenė sutapo su “Lietuvos 
Atsiminimais” ir eina vienu ir 
tuo pačiu keliu — tobulėjimo 
keliu.

Ypač nelengvas darbas' teko 
radijo direktoriui Stukui, kai 
iš visur pasipylė Amerikon nau
ja imigrantų banga: paskuti
nieji mūsų krašto tremtiniai, 
kurie atsinešė daug ko naujo; 
o visa tai reikėjo išlyginti, su-

- Stodijaojs
Henrikas Jokūbauskas Hoįy 

Cross Kolegijoj, Algimantas 
Prasauskas ir Algirdas Vaice
kauskas — Boston Unverrite- 
te, Juozas Savage — Pharma- 
cy Kolegijoj' Bostone.

— Spalių 4 dieną Vargonų 
Institutas ruošia ' Lawrence 
Methum vardo salėje pasauli
nio garso vargonų virtuozo 
koncertą. Koncertuos Vatika
no žymusis vargonininkas Ger
many. Susidomėjimas koncer
tu yra labai didėlis.

Tas pats institutas ruošia ei
lę vargonų koncertų su laisvu 
įėjimu. Vienas to ciklo koncer
tų buvo rugsėjo 27 ir kiti nu
matomi spalių 6 ir 22. Koncer
tai sutraukia apie 200-300

Lietuvos vidurinėje mokykloje 
eitus. Bažnyčioje iš sakyklos 
ir lietuvių valandėlės radijo 
bangofnis lietuviai tėvai rugsė
jo 26 d. buvo kviečiami sayo 
vaikučius leisti į šią mokyklą.

Per ryžtą ir užsispyrimą, sa
vo gerų tėvelių remiamas mo
raliai ir materialiai, Jokūbas 
kiekvieną žingsnį žėnge sun

kiai, bet vis priekin.
Metai iš metų jis laužė le

dus ir skynėsi sau kelią lietu
viškoje visuomenėje. Gražia 
lietuviška kalba, parinktomis 
skambiomis liaudies dainomis 
jis pamažu priėjo prie kiekvie
no lietuvio širdies, rasdamas 
ten pasitikėjimą. Kiekvienas 
mūsų supras, kad reikėjo daug 
pastangų ir darbo, kad tą ma
žą daigelį išaugintų ligi su
brendusio medžio.

Varpai skamba,
Stasio Būdavo apysaka, papiginta $1 JO

Besikeičiančioji tekstilės pra
monė, D. Šatas — Gipsas ir jo 
produktai ^surinkta įdomi ir 
plati technikos apžvalga, lietu
vių inžinierių veikla. Prie žur
nalo prijungiamas ir laivinin
kystės bei žvejybos skyrius, 
žurnalas įdomus ir daro rimtą 
įspūdį.

pasibaigus atostogoms, spa
lio 1 d. pradės repeticijas; jos 116 Vyčių kuopa jau nuo 
bus parapijos choro kambaryje ankstyvos vasaros pardavinėja 
kiekvieno ketvirtadienio vaka- Kalėdinius sveikinimus žemes- __
rą, 7.30 vai. Į chorą kviečiami, ne nei rinkoj kaina ir dar tu- Vietos AL Bendruomenes a- 
nauji giesmininkai. z. rodami pelno papildo iždą. pylinke^ ėmėsi iniciatyvos pa-

Vasarą K. Akcijos darbais minėti 50 metų spaudos atga- 
užsiėmęs ir tik rudeniop ato
stogavęs, didis vyčių veikėjas 
kun. Jonas Jutkevičius grįžo iš 
atostogų.

vimo sukaktį. Iš vietos orga
nizacijų sudarytas komitetas, 
kuris garbės pirmininku pa
kvietė šv. Andriejaus parapi
jos kleboną V. Karkauską.

Sukaktis bus minima dvi pildys Kauno operos daintoto- 
dieni: spalių 10'd. 11 vai iš- kė Juzė Augaitytė ir VHnta» 
kilmingos pamaldos už žuvu
sius visus spaudos darbuoto
jus. 4<val. bažnyčios svetainėje 
vyks iškilmingas posėdis. čia 
paskaitas skaitys dr. A. šerkš
nas, mok. E. Putvytė; dekla-

kongrese dalyvauja ir ūetiK^ 
viai. Tautinių sekcijų posėdžių^ 
metu lietuviams paskaitas' 
skaito: prof. A. Maceina, kun.| 
dr. J. Vaišnora, kun. dr.
Balčiūnas ir prpf. Z. Ivinskto.tf 
Kongresas vyksta spalip

• Toronte, Kanadoje* 
kėlimo bažnyčios statybos dar
bai vykdomi pilnu tempu. Pą«£ 
matai jau iškasti ir lįejąmaį|| 
betonas. Statybos darbus vyfeF3 
do inž. Juozas Augustinavičius^ 
kuris pariatė lietuvių bažnyčią 
Clevelande ir baigia Nek. Pra-;- 
sidėjimo seserų vienuolyno ko-fį 
plyčią Putname, Conn. Planus 
visai statybai parengė archi-J 
tektas Stasys Kudokas.

• Chicagoje spalio 2 d. vyk
sta rajoninė šv. Pranciškaus 
III-jo ordino konferencija. Pa- 
skaitą skaito Tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM, iš Brooklyno. 
Konferencijoje taip pat daly
vaus ir Tėvas Juvenalis Liau- 
ba, OFM, Brooklyno vienuoly
no viršininkas.
• • Clevelande visu tempu 
vykdomi LRK Federacijos 
kongreso pasiruošimo darbai. 
Komisijos posėdžiauja ir lau
kia daug svečių. Kongreso pro- ' 
ga išleidžiama graži progra
ma.

muos artistė Katiliūtė. Vyrų 
choras, vadovaujamas prof. V. 
Marijošiaus, išpildys keletą, 
liaudies dainų. Įėjimas minėjk 
man be atlyginimo.

Spalių 16 d. 7 vai. vak. Lie* 
tuvių svetainėje, *354 Park SL 
įvyks koncertas. Programą B-

Šiemet rugsėjo mėnesį ‘.Lie
tuvos Atsiminimai” įžengė į 
savo keturioliktuosius darbo 
metus. Rodos, tai jau ne labai 
ilgas laiko tarpas, tačiau, jei 
sudegime visas duotas radijo 
transliacijas, jų bus per penkis 
šimtus! Pagalvokime patys: 
penkis šimtus kartų lietuviškas 
žodis ir skambi Retoriška dai
na skriejo į lietuviškus na
mus, primindama kiekvienam, 
kad visi mes iš gražios derinti. Reikėjo pačiam direk- 
ir darbščios šalies, kurios var- ' toriui išstudijuoti naujai padik- 

das — Lietuva! r ' tuotas gyvenimo sąlygas, pa- 
. . . žinti naujuosius žmones, ir vė-

Lietuvos Atsiminimai išaugo &U. bandyti juos ilipdyti j 
iš paties gyvenimo. Visi gerai bendią hehmų

atsimena 1941 metus, kai Lie- čia daug jam padėjo iš trem- 
tuvoje keitėsi vienas okuphn- ties atvykęs Aff^ P^ra^s, 
tas kitu. Lietuvoje žmonės gy- kuris taip tarėjo nemažą 
veno siaubo ir vargo dienas, o patyrimą tiek radijo srityje, 
gyvenantieji šiame krašte ken- tiek organisaciniame bei kul
te dvasios kančias, negalėdami tikintame gyv^kne. 
tįesiai padėti savo tautiečiams, Abu, turėdami nemažą išsi- 
vaigstantiems už marių. ~

Dvasmes malonės
Prel. Mendelis per pamaldas 

rugsėjo 26 d. pranešė, kad 
spalio mėnesį: kasdieninės vi
dudienio mitios (12.10 val.> 
šv. Alfonso bažnyčioje bus Caroll ir Edna siautę ir VVor- 
aukojamos už mūsų ligonius ir cestery, lietuvius mažai palie- 
senelius, kur jie bebūtų — te.
Baftimorėje ar už jos ribų; 300 ;
Mišių (po 10 kasdien) šv. Al- vieton paskirtas Jonas Mazu- 
fonso bažnyčios vardu už jos revičius. Naujojo, vado insta- 

.lankytojų reikalus bus atlaiky- Hacija, su įprastomis apeigo- 
ta Apreiškimo bažnyčioj, Fa- mis, įvyko Lietuvių Atletų klu- 

-timoje, ir 100 Mišių Rentoje be rugsėjo 26 d.
šv. Pijaus X garbei. r'

Šiose malonėse gali dalyvau
ti kiekvienas parapijietis, tu? 
ris pareikš savo norą. <

IMssirimĮ
per 29 gyvavimo metus Auš

ros Vartų parapija yra davusi 
3 kunigystėn, ketvirtas mo
kosi seminarijoj ir 3 vienuo-

Trylika darbo metų nėra 
geras skaičius švęsti tikram 
jubiliejui. Tačiau, palaukę dar 
porą metų, norėtume, kad 
“Lietuvos Atsiminimai” pami
nėtų

savo 15 metų šveatę
su specialia radijo programa 

ir milžinišku lietuvių suėjimu

Jersęy ir Ne* Yorko lietuviai, tais tobulėjo ir pačios radijo 
vltaBydainl ėffinįų šeštadienio programos. Kas girdėjo pir- 

i-afiijn mąsias radijo transliacijas ir 
r į gali palyginti su dabartinėmis,

išgirsta speriąiią programą,' tas pamatys, kad yra 
' duodamą prisiminti tos -radijo 

valaodos sukakčiai. Kitais žo
džiais tariant, radijo klausyto
jai, nors trumpai valandėlei 
atgręžiami į praėjusį laiką, 
kad pasidžiaugtų bendru dar-

C r o 8 8 e s,
V. Ramono, angliškas vertimas romano 

“KrjdHai"; graži dovana angliškai kalbantiems 
mūsų bičiuliams; 329 p^ gražiai ferttta su 
iliustracijomis S. Makarevičiaus — $4X»

Skaučių dr-vė “Neringa” 
turėjo specialiai draugovės su- veikli Aušros Vartų darbuo- 

šv. Alfonso bažnytinis ’ toja V*1*01’*1 Šaulienė.
* paminėti. Neringa auga. <

— Motinų arkibrolijos na
rės buvo suruoštosios iškylą į 
“Palangos” vasarvietę. Išky
lautojų susirinko didelis skai-

mokslinimą bei gerai supras- po atviru dangumi, tuo pade- čius rugsėjo 18 dieną, pasilink-
kėjo telkti advasines pajėgas, darni žmonių psichologiją, su- monstruodami visiems, kad sminta ir užkandžiauta. Susi- ^os spaudos ir naujai leidžia- veikia su 4 skyriais. ~Mokyklos
kad atėjus laikui, būtų galima gebėjo ne tik patys vienas ki- lietuviai remia ir palaiko savo rinkusiųjų tarpe buvo ir gerb. h®! knygų. Ten tarnauja Onutė vedėjas — Jonas Baskys, mo-
padėti. Reikėjo- ateiviuose au- suprasti, bet tas idėjas pas- , lietuviškas kultūrines instituci- prel. Pr. Juras’šu savo asisten- Valentukeviėiūtė (Vąlent), ku- kytoja Jasutiene, |>rof:-J.> 
ginti mintį, kad lietuviai turi kleisti ir per radiją. jas! Gi šio jubiliejaus proga tais. Gautas pelnas yra deda- patarnauja. Gaila, Rauktys ir Pr. Pauliukonis.
būti laisvi, kad lietuvis yra šiandieną “Lietuvos Atsimi- linkėtina, direktoriui J. Stukui mas vaikų Kalėdų eglutės fon- ^ad lietuviai knygomis nes^~ Mokinių 36. Verta paminėt, 
tiek pat vertas, kaip ir kitos nūnai” stengiasi duoti geriau- ir jo padėjėjui A. Pstručiui ge- dui. naudoja ir skaityklos vedėjas kad riais- metais mokinių dvi-
tautos narys, kad sįa> kas iš viso šiuo metu yra ros sveikatos ir to paties ryžto — Merrymack kolegija nenori priimt skaityklon ne- gubai ir dar auga. Ypač ma-
fieturis yra tiek pat darbštus įmanoma geriausio prieiti. — gerinti ir plėsti “Lietuvos Lawrerice ruošia šv. Vardo skaitomų knygų. Taigi kelerio- lonu, kad mckyklą pradėjo lan-
ir sumanus, kaip bet kurio Vargu jau ar begalima dau-. Atsiminimus”. Dieve, padėk! . Draugijos nariams rajoninius P3 ^a^a- ^yti 16 čia gimusių net antros

krašto pffietis. -----------------------------------------------------------------i-------- -------- ------------------------------------------------ ------ --------------- Sueiga Marijai ir trečios 1431108 lietuviukų.
Reikėjo daug ir labai daug 

vaizdžių įrodymų, kad mesį lie
tuviai, esame aukštos kultūros 
tauta, gerbiame savo papro
čius ir didžiuojamės savo .kil
me, savo tėvais, savo paliktais 
broliais, drąsiai kovojančiais 
su pavergimu. Visų tų minčių 
vedinas, čia gimęs jaunuolis 
Jokūbas Stukas sumanė, kad 
atėjo dukščiaųsiaš laikas burti 
lietuvius krūvon, nelošti jiems 
išsisklaidyti ir nuolat juos gai
vinti lietuviška daina bei lie
tuvišku žodžiu. ,

Šeštadienio liet, mokykla 
pradeda darbą spalio 2 dieną. 

Pamokos bus šeštadieniais pa
rapijos mokykloje. Prel. L. 
Mendelis, parapijos mokyklos 
šeimininkas, užleidžia šeštadie
nio mokyklai visas patalpas, 
nieko neskaitydamas už švaros 
palaikymą ir apšildymą. Lie
tuviškoji šeštadienio mokykla 
bus dviejų laipsnių: žemesnio
jo, kuriame bus išeinama pra
džios mokyklas lietuvių kal-

jaustųs smagiai ir linksmai. 
Rengėjai prašo visus dalyvau- 

radijo transliacijas. Kaip jis ris apims tuos pačius dalykus, ti. . 
pats sako, tai buvo ryžto die- t
nos! Trūko jam patyrimo, trū- M
ko ir trūko. 
blausia, lietuvių visuomenės H
pasitikėjimo. Tačiau šis gražus
sumanymas rado atgarsio tau- J : ..... ,
tiečių širdyse. *

Parapijos vakarienė
ruošiama šį sekmadienį, 

spalio 3 dieną. Prasidės 5 vai. 
po pietų. Vaišės bus tokios, . . , . ,, . __ tę paprastai švenčia Angelų
kaip visuomet, gros orkestras. j- ____ >• n j *-„•L j , . - - Sargų dieną, spalio 2 d. šiais
Viskas daroma, kad svečiai «metais jų šventė perkeliama j 

spalio 1 d. Jiems skirtose mi
šiose visi berniukai dalyvauja 
pasipuošę bažnytinėmis unifor
momis; gieda lietuviškas gies
mes ir priima Šv. Komuniją. 
Po mišių prel. L. Mendalis juos 
pavaišina pusryčiais, šiais me
tais mišioms patarnauti ateina 
34 berniukai.
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IN PERSON frau HOLLMOOD
STARRING

BY MORTON GOTU)

Kcal Eslai-e

lietuvis, dėjęs tautinio solida
rumo įnašus bent už antrąjį 
1954 m. pusmetį. Lokas birž. 
5 d. posėdy tą įnašų yra nus
tatęs 1 doL metams. Tai yra 
pagrindinis mokestis, kurio ne-

Apyiinkės susirinkimas šau
kiamas spalio 3 d. 11:30 vah 
lietuvių salėje. Darbų tvarko
je: Bendruomenės namų fondo 
steigimas, pirmosios JAV LB 
Tarybos rinkimai, apylinkės 
organų rinkimų taisyklės, ei
namieji reikalai.

rašytojas Jurgis Jankus, o 
jis, užuot kalbėjęs visiems į- 
prastines kalbas, padarė neti
kėtą staigmeną: nuėjo pas pa
čius mažuosius ir pasekė-savo skautus, labai sudomino yaiz- 
paties pasaką apie “Žirniuką džiai nupasakodamas būsimo- 
ir Uogelę”. Pasirodė, kad ra- jo mūsų šventojo vaikystę,

nis iš New Yorko) ir iliustra
cinė lietuvių spaudos parodėlė. 
Spalių 24 d. 11:30 vai lietuvių 
salėje jaunimo akademija. 
Spalio 31 d. 6 vai. vak. lietu
vių salėje literatūrinis moterų 
kūrybos vakaras. Programos 
atlikti kviečiamas akt. H, Ka
činskas. ■'<

Bendruomenė kviečia mokėti 
tautinio solidarumo įnašus. 
Šiemet bus pradėti vykdyti LB 
Amerikos Tarybos rinkimai. 
Pagal rinkimų taisyklių 6 pa
ragrafą juose dalyvauti galės 
kiekvienas 18 metų amžiaus

Starring In Person the Greatest Starą from 
Hollywood and Broadway

bd iškektemmt, Į^d skautų su- bo prie “Rygos lietuvio spaus- 
eigos yra vieriintėlė vieta, kur 
vaikai- gauna kalwtis
vien tik lietuvį; i

Skautai iš savo .pusės paį-

p HITS KREMLIN
For the fir»t time in history the contribution of Czechoslovakia to the We»tera civili- 
zation and the present tragic plight of our captive brethern will be dramatized in an 
imforgettable way beforę milion* of Americans in

Ateitininkų sendraagių 
susirinkime rugsėjo 26 d. J. 

Žilionis ir SL Barzdukas pada
rė pranešimus apie Chicagoj į- 
vykusį Ateitininkų Federacijos 
kongresą. Dr. Ad. Darnusis, 
ALRKF kongreso rengimoko
miteto pirm., kalbėjo apie pa
rengiamuosius to kongreso 
darbus ir kvietė Clevelando 
ateitininkus aktyviai prisidėti 
prie jo vykdymo darbų. At- 

sumokėjęs narys negalės būti stovais į kongresą buvo išrink- 
įtrauktas į apylinkės rinkikų ti prof. dr. J. Meškauskas, J. 
sąrašus. Staniškis ir St. Barzdukas.

Becavae of great domsad for tiekėte — HUMtT 
for CHOICE RESERVED SEATS ot *M5» HM 

*&30,*4.40 nnd *&M.

!-M- '■< •= - ;
" PuUdninkas JYaiv^ Sala- _ ........... ........ ... : -

atsverti Jankų, savo žodį vairine skautiškais šūkiais ir TfcLEPHONE.*
skyrė vyresnio amžiaus skau- rainelėmis. Pobūvis užtruko DEARBORN 2-0819

tams. Jis pabrėžė, kad Dievas, bevrik tris valandas, bet net TO PLACE
Tėvynė irf artimas yra patys . ir patiems mažiesiems neatro- . HELP WANTES>ADR. 
svarbiausi * dalykai žmogaus dė per ilgas. Kt. - ASK FOR AD TAKER
gyvenime. ^Nebebaisios yra ir 
kalėjimo sienos, kai žmogus 
randa atsparos Dieyuje.

Šiame pobūvy dalyvavo ir 
netikėtas svečias — Londono 
parapijos klebonas kun. K. 
Matulaitis iš Anglijos Ameri
kai atvykęs ieškoti stebuklin
gų , įvykių arkivysk. Jurgio 
Matulaičio v - Matulevičiaus 
šventumo bylai paremti. Jis 
visus, o ypač jaunesniuosius

Bendruomeeei reikia taip pat 
lietuvių žinių jos kartotekai, 
kurią vesti apylinkės valdyba 
yra įpareigota Bendruomenės 
įstatų 14 per. Be to. Bendruo
menės Tarybos rinkimų tai- Lukšiuose, savanoris 
syklės taip pat reikalauja, kad jas, aktyvus liet visuomenės 
rinkikų sąrašuose būtų įrašy- ir bendruomenės narys, į Olė
tos kaikurios rinkikus liečia*- velandą iš tre iti", atvykęs 
čios žinio3: jų vardas bei prieš 5 mrttr. širdies liga 
varde, gimimo data arba am-* staiga ir.lrė rugsėjo 20 d. Rai
žius, adresas ir kt Todėl kiek- varijos kapuose palaidotas 
vienas apylinkės Petuvis ma- rugsėjo 23 d. Paliko 3 dukte- 
loniai prašomas reikalaujamas ris ir seserį StP.
žinias savo apylinkei suteikti. „

prie bendro skautų etato, pa
bendrauti tat skautų tėvais ir 
švedais ir pąridalinti mintimis.

Pirmasis buvo išprovokuo-

The greatest array of stars evefr prosontod ow 
bne stage. Cast of 1,500 Actors, SmgoroaMi 
Dancers, featuring the bert PoKsh, Czoch, 
German, Ukrainian, Lithiianian, Latviai aatd 
Negro choirs.

mas taip pat nutarė nepriva- susi rinkiny
lomas, bet pageidaujamas įmo- £>. Prikockytė padarė prane- 
kas socialiniams reikalams. , Šimą apie stud. ateit stovyklą 
Jos tenaudojamos tik pagalbos ir suvažiavimą. Ėuv. draugo- 
reikalingiems tautiečiams pa- ves valdybos nariai Arv. Bar- 
remti. Jų teprašoma bent po zdukas , L. lešmantaitė ir Aid.

dė kaip anais geraisiais lai
kais. Freimanis vidurio puoli
ko pozicijoje buvo daug men
kesni kaip Freimanis pusiku- 
kraštinio vietoje. Tai aiškiai 
buvo matyti antrame kėliny 
kai jisai pasikeitė su Lilo. Gra
žys neatsiliko nuo kovos drau
gų, įskėlęs dar “mirtiną” kam
putį, kurio nė Vitols nesitikė-

Prasidėjus pirmam puslai- 
kiui, įvarčio . ilgai nereikėjo 
laukti. Saugų ir puolikų geras 
derinys,, griausmingas Gražio 
perspėjimas Freimaniui “pra
leisk!”, Gražio stiprus šūvis ir 
kamuolys atsiduria tinkle. Ne
trukus Mileris nejučiom paki
ša ranką ir 11 metrų baudinį

(nukelta į 8 psl.l

EDWARD G. ROMNSON JOSE FEBREK 
JEANETTE MACDOHALD JAM KJEPURA 
ALBERT DEKKER BOA SLAVEKSKA 
MORTON GOULD

MRl Paratifo šaknys 
j jau buvo žinomos ir 

vartojamos kaipo 
tyduriė nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 

\\ plaučių ligų,
Ką nuo ^rfies nesvei

kumų, nuo sunktų 
skaudėjimų po krūtine ir skrep- 
levfrnų; kiti sako Paratifo šak
nys gerai nuo šalčių, kosuSo ir 
reumatiškų skausmų, ir suval- 

ninkno kietų vidurių. Pri- 
šlųsMte mums 41.00, tai mes 
prisiusime jums kvoterf svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus *1.26; į Kanadą 
irgi yra *1.25.

ALEX ANDER’S CO.

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
Halsted at 42nd St.—Plenty of ParlAtg Spacu

pusę dol. nuo kiekvieno tauL Valaitytė padare apyskaitinius 
solidarumo įnašus mokančio pranešimus. Į naują draugovės 

valdybą išrinkti: Vyt Valaitis 
— pirm., D. Prikockytė. — 
sekr.. AL Bagdanavičhis —vi-

X JAUNOM MOTERIM DĖMESIO!!
<’»a gera proga tapti registruota siMoge . ’ .
Pripažinta slaugių mokykla

ReiRalaujamas amžius tarp 17 Ir 30 metu; turi būti baigusios 4 metu 
High School kursą. Mokslas, knygos, uniformoj ižlalkynias ir kitas 
išlaidos , nekainuoja priimtom studentam j rugsėjo klase. J^oderAūs 
mokslo kambariai, dietos ir chemijos laboratorijos ir naujausia Mb- 

. lioteka stu^ntėrri leidžiama naudotis naujam slaugiu naroe. Rašyti:
BOK P 1M 79 W. MONITOE^ CIUCAGO 3,^ DLL.

.Darbininkas News

vą, arba miklias kojas.
Puolikų penkete pasirodė 

naujasis “Lilo” V. Fano, ku
rio buvome pasigedę rungtynė
se prieš Minervą. Dešiniuoju 
sparnu trumpai žaidęs Gillo- 
way iš visų svetimųjų (bent 
šiose rungtynėse) pasirodė 
pasigėrėtinai, bet po keliolikos 

.minučių susižeidė ir buvo pa
keistas Kalašinsku, kuris žai-

Po visais r&Ti, oriata aliejum 
žtMymas. beržines durys ir kabi
netai, plastinės gumos įieiKM. ke
raminės tile grindys vonioje, rū
bams spintos.

FKA. atstyta ir Ibsssuiti 
ImakCti Mrrikta » RSJM*

buvo stiMiąpę prieš ailp- 
ną lfinervą (3-2), o vengrai 
parklupdė stiprųjį TSntracht 
(2-1). Dabar prieš vengiąs 
tesėjo lietuviam išriti. Ir ką 

New Yorko favoritai Un- 
garians krito prieš mūsiškius: 
(/Briėn; Milerį - Jegerį; 
WėDs - Arens - Jokūbaitį; Gil- 
kway (Kalašinską) - Boulos- 
Frrimanį - Fane - Gražį.

Mūsų vienuolikės pergalės ir 
didžiausi optimistai nesitikėjo, 
o vengrai išėjo į aikštę, iš 
anksto pasipuošę laurų vaini
ku ir dar' iš lietuvių “sukom
binavę” vartininką Vitolį. Pa
sirodo, kai vienuolikei įžiebia
mą kovos dvasia, ir stipriausi 
varžovai neatlaiko.

Vartininkas O*Brien jau 
antrą kartą įrodo, kad Vitriio 
nesekus mums dar ne proble
ma. Savo puikiu aukštu ka
muolių žvejojimu ir greita o» 
rientadja bei vietos pasirinki
mu (TBrien susilaukė įvertini
mą. Jėgeris naujoje gyniko 
pozicijoje pasirodė ir techniš
kai ir taktiškai subrendęs ir. 
jo dengiamasis brolis latvis 
Kanapasevics negavo jokios 
progos stipriau pasireikšti. Mi
leris pirmam kėliny nebuvo vi
siškai tvirtas, tačiau antrame 
kėliny pasirodė jo staigūs, stip
rūsir taiklūs smūgiai,- geras 
dengimas. ~

Saugų trejetas — Wells, 
Arens ir Jokūbaitis, — kaip 
atrodo,' sudarys mūsų vienuo
likės stipriausią vienetą. Savo 
puikiu žaidimu žiūrovams im
ponavo ilgasis Arens, • panau
dodamas savo “geležinę” gal-

Uetuvių spaudos atgavimo 
sukakties minėjimo komisija, 

sudaryta Bendruomenės apy
linkės valdybos iniciatyva, 
rugsėjo 19 d^ posėdy nustatė 
tokią spaudos mėnesio progra
mą: Spalio 1 d. spaudos mėne
sio atidarymas per lietuvių- 
radijo valandėlę. Spalio 10 d. 
2 vai. p.p. Carter viešbuty 
ALRKF kongreso spaudos mi
nėjimo akademija. Kalbės 
proif. J. Brazaitis, meninę prog
ramą atliks muz. Ali. Mikuls
kio vadovaujamas Čiurlionio 
ansamblis. Spalio 17 d. 11^0 
vau
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2 kart 
Klausk

rijapo36, Danija 34^, Itali
ja 28&, Kolumbija 27y2, Bel- 
gija 27^ Suomija 26Vfe, Pran
cūzija 26, Saaras 24, Norvegi- 

Ja-22; Graikija 21, Airija 11

GLENDALE 
LUMBEB (XX, fae.

F. E. Wagaer, pirm. ir Hd.

ELMHUBST, L. L 
TeL HAvemeyer 4-4000

DARBININKĘ, 
skambink telefonu: 

GLeumore 5-7068

SU- NUOSTOLIAIS parduodama De- 
licatessen. - Restoranas. Savaitinė a- 
pyvarta $1200, 6 dienos atviras, pro
tingas pasiūlymas nebus atmestas. 
IV 9-6430.

GRAB0RIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bectford Avė.
Brooklyn, N. Y.

TUXEDO nuomoįinio fetaiga par
duodama dėl ligos. Puikiai sekasi, 
vieta pačiam biznio rajone, atskiras 
pagelbinis kambarys susigrūdimui iš
vengti

GRINDYS nuvalomos, visais būdais v 
dažomos, dirba gerai prityrę; patar
navimas įsteigtas 1925,' kaina $8 ir

CEMENTO- darbai, tinkavimas, gais
ro išvengiama* 
mai. pašalinau

ligi 10 P. M.
$3.00 plūs atskirai dalys

Moutdair'e; penki 2 kambariu apar- 
tametnai, 4 miegamieji kambariai 
Irius 2 kambariai rūsy; . mėnesinė! 
pajamos apie $400; kaina $19,500.

PL8-0R15, po « FJK. 
Rašyk B«x S-22, Rm 886, 

11 W. «, NKX

Užsakyk savo vaikams 
“EGLUTĘ"!

AUTO EADIATįOEIŲ 
DIRBTUVE

2 v. p.p. Komandą išstato 
Bostono ir Hartofrdo lietuviai 
drauge.

1952 m. 1*4 ton. parduodamas 
už $1500. Neša pajamų, parėikalavi- 
mai vežti. Rašyk:

Box S16, Em 830
. lt-W. 42 NYC

siūloma pirkti. Savininkas išsikelia. 
Skambink po 6 P. M.

TA 2-9207

LA1KVK. savo auto Švarų. Kartą 
per mėnesi blizgink (simonize), du 

’tik sli per mėnesi.
kartus per savaite plauk. Už tai

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto racho, 
Stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 

•’ffichmond Hfll, Ozone Park, Forest Hfll, Jamaica.
Darta atfietanag pritynato tedadte, pripažtato 

RCA hrtfato, New Torte.

Visokį ir visi 
NAMŲ TAISYMO DARBAI 

atliekamL Patarnavimams šaukite 
Clyde prieš 6 P. M.

CE 9-1061 PY 9-7037

(Cooper Avė. ir Proctor St 
Clfdalr 27, L I. HEgemaa 3-1349, 

KLAUSK JACK

NEMOKAMA
Kol darias nebaigtas 

* Vetai «|taid*vuiiai!

Low Bent -y Good Įncome 
Long, Establishėd ■ 
westchester , į

<• Nothing Too Saall 
1**. J

23«^, V. Vokietija 23, Otamfija 
ir Izraelis po 21, Bulgarija ir 
D. Britanija po 17, Švedija 15 
ir Islandija 13Vi.

Paguodos vaidybose: švęi-

JOHN ESPOSITO 
MEMOBIALS 

Opposite SL Charles Cemetary 
WeDwood Aveu. Ptoetawa,< L. L

Factory and Showyard 
68-25 Brown FL Maspeth, L. L 

NEwtown 9-1220 
FArmingdale 2-2921 JOSEPH V. MęGRATH 

x LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

9120 S7th Avė. (92nd St) 
Jack&on Heighte, N. Y.'

HAvemeyer 6-3700

NELAUK 
žiema jau čia. Leisk mums dabar 
pataisyti jūsų stogus. Atliekame ir 
skardos darbus.

J and E Boofing and Sheetmetal 
Naktį ir dieną skambink

LIMESTONE 
pristato

A. T. PE7TRILLO CO.
610 So. Fulton Avė.

Mount Vernon, N. Y.
~MO 8-8561-------

PRANCIŠKONU MISIJŲ VNVĄ^ 
Kviečia Jrirašytt fa, Hm lehno* aaatau ir JH ■toėria*

Amžinas gyvų’ ir mirusių nario mokestis — — penki doL, 
Amžina* viso* šeimos narto mokestis-------ĮirnlrlanlMIniti got
. Ralyk:

Fr—ihiaa Mnimry Union, 135 West 31*t SL New York 1. N. Y. 
Tel. LOngacro 3-0077. Jei neatsako, mėgink FE 6-2M9. Paraudavus 
tuoj pešt Urtunčtaina* pulko* pažymėjimas. .<

Spedalizing in Custom Made Shoey to 
order —> Up to date style. From all 
over the world, USA, Paris, Vienna, 
Beriin, London, Rome. Originals, de- 
signated for any purpose, Weddings, 
evenings, etc. Also Brief Cases and 
Schocri bags, high class leather from 
stock or to order. Made by expert 
master eraftsman Richard Eagie 
from Riga, Latvto, who made wed- 
<fing present shoes for Her -Majesty 
Queen of Eagland when she was štili 
Royal Princess for which letter cHt 
acknovriedgement was received from 
her. Atoo repairihg shoes, Brief Ca
ses, Hand Bags.

LAIDOJIMO IŠTAIGA 
108 Yonkers Avė., Yonkers

Šaukis dieną ir nakti 
YO ,3-873«

UžJaočiaŪHUs ir malonu*
patarnavimas. :

Kanados rinktinėje lošė P. 
.Vaitonis. Kanada, p&tekuri į 
: labai stiprią grupę su Argenti
na ir Čekoslovakija, j baigmę 

.neĮėjo, bet paguodos varžybose 
tepralaimėjo vięnerias rungty
nes' Šveicarijai.

Garsioji Hamflton - Russel 
taurė antrukart atiteko Sov. 
Rusijai, kurią ji laimėjo Hel- 

- Mfūdo-etimpiadoję 1952. Taurė 
-boro keturis kartus JAV ran
kose.

New Yorioo fiėtnvių laimęp- 
mą (3 vieta šių metų Metropo
litan lygos B divizijoje) atžy
mėjo rugsėjo “Chess Re- 
view”. Lietuviai šiose p-bėse 
pralenkė eilę senų šachma
tų klubų, kaip Brooklyn, Sta- 
ten Island, Queens, Log Cabin 
ir kt “Tįe vigorous Lithua- 
nian C. Club of So. Boston...” 
rašo Boston Globė rugsėjo 26, 
apie Bostono lietuvių šachma
tininkų veiklą.

Su Hartfordo amerikiečiais 
rungtynės įvyks spalių 3 d.

GERAED J. NEUFELD
LALDOTUVIU

• - DIHEKTORIUS

EKSPRES - PERVEŽIMAS - 
ĮPAKAVIMAS

Midtown - Two Vans- 
Prietaisai ir apskaičiavimas. 

Turi būt parduota.
Skambinu po 7 PĄL AS 8-7155

Stop wąter and ctompness in Cellars
.v and Buildln^. > 

js&s Y . *Free lateratura 
■te PALMA CONCRETE C0.

Ste į Avė. Staien Island 3,

Darbas garantuotas
CO 8-3558, 

Klausk ALLEN

GAMINKIS PATS TIKROS 
ODOS GAMINIUS

Rankinukus - Mokasinus - Ap
lankus - Diržus ir kitus dirbinius. 
Pavyzdys aplankams dirbti įran
kių tik $1.00. 100 pirmųjų užsa
kiusių gaus nemokamai staigme
nos dovaną.

MILĖS CRAFT. 
3229 K Fiah Ave^

New York 09, N. Y.

N<MINAUNMr 1NDRU0, 
nedidelė, metalo apcBrbimo ir taisymo 

dirbtuvė parduodama. 
K B. 83-M 91 AVĖ. '

Dažymas ir 4 
FRANKA.

Dažymo ir dekoravimo 
kon traktorius

115-13 lllth Ave^ Osone Park, N. Y.
VI 3-5294 AA 9-0849

administraciją, namų ekonomiką, 
parengtinas mokytojauti primary 
ir secondary mokyklose.

Parengiamasis kursas medici
nai. teisei, dietistikai. prekybai, 
visuomeninei darbuotei, žumallz- 
mui ir personalo vadovavimui.

parduodama Queens prieinama, kaina, 
dideliam pastate. Jokia patirtis ne- 
reikalinga. Reta tokja proga.

TARNAITE 
mokanti angliškai, mylinti vaikus ir 
sutinkanti šeimoje gyventi. Modernūs 
inongimei, gera* atlygtaimas. Skam
binti tik tarp 11 ir 5 vaL 

v fb t im

*W8HINfc L L 
Nerthara BM. aad l47th St j 

FL 9 U«2
HOWARD L. HALLETT, JR^ ' .

Lic. Mgr. 3Ž
WeSLEY HALLETT, Treasurer 

HALUCT CSAPEL, ASTOBIA, L L 
8-17 Astoria Blvd. AS. 8A011
DONALD P. ntUDDEN, Ue, Mgr.

Georgian Court 
.College 

LAKEWOOD, NEW JERSEY

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių Ir kitų ligų gydytojas
ApSūrėjhnas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-0

* Mokslus baigęs Europoje
128 E. Stth STREKT NEW YORK CITY

Viri Leringtoa Ava. pažeminto traukinio stoties. Lengva prfvsžtaoų
S vistt Atskiri laukimo kambariai vyram* ir moterlpns.

aBdel 
TV 4 TAISOMAS 
31.99 ptas dalys

Patarnavimas per vieną vai. 
Manhattane. ir Bronxe 

EN 9 1999
KLAUSK MR, JOSEPH

CAUL w 
TO HLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
vnnR ad

SALDAINIŲ PABDUOTUV2 IR 
MAŽA UŽKANDINE

pigiaT parduodama. Ideali proga po
rai. Našlė priversta parduoti su 
nuostoliais.

RA 9-9378 *

raien. Nemokamai jvehtina. prieina- 
mos ludnoa

GE5-97U

rel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. RAILAS — Direktorių* 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalą Vedėju 
660 Grand Street 
BroeidyiųN^ Y. 

NOTARY PUBLIC

gany ir Ivezy, ypač tinka ekstra do
vanom. Prašyk nemokamo Kalėdą 
katalogo. Dept. Darb.

GELZER’S
799 Broadway New York 3, N. Y.

ŠALINSKAS 
I LaMotovių Direktorios 
| 84-02 JAMAICA AVĖ. ,
f (prie Forest Parkway Stattoo) 

Woodh*veaųN. Y.- 
I!f Suteikiam garbinga* laidotuves. 
I Koplyčios nemokamai visose 
| miesto dalyse; veikia ventiliad-

pakethmai tastogių, 
priestatų, staliaus ir tinko darbai ge
rai atliekamL nuostatų netikslumai 
pašalinami. Kaina prieinama.

CO 3-3S88

SMALL CATB0UC HOTEL
MT SIMAI, U L

Catering to the tarė • of tlderly 
people. Beautiful surroumfings over- 
looking L. L Sound, permanant or 
summer accomodations, exceOent 
care. Rates reasonable. 69 mDesfroca 
N. Y. City. Here Mother ar Dad en- 
joy the homely comforts so becessa- 
ry to elderty foiks. .

Box 178. Mt. Sinai.
G. T. CRAWFORD, Mgr.

TeL: Fort Jeffeisen 8-9665

ANGLIŲ VARTOTOJAU baikit kan
kintis su anglių dujom, kol jos jus 
dar nepribaigė... Gal pečius praleidžia 
dujas, mes ištirsime. . Patikrinimas 
nemokamai ir žinosit, ar anglių pe
čius tinkamas, ar ne.„ Jokių įsiparei
gojimų, šauk OIL COMPANY, 
Gnrden City. Pioneer 1-2996.

KKEMAfi - PASTOGES ĮRENGIAMI
Rūstoi išvalomi, .išpakavimai ir ki

tos atmatos išvežamoj visokie pra
silenkimai su reikalaujamais nuosta
tais pašalinami ‘

COTJATY and JONĖS .
HY 8-6183

PARDUODAMUS GARIMUS 
IŠVAŽINĖTI

siūloma — 6 mašinos — Midtown
Manhattan — Tinka daliniam dar
bui. — Geros pajamos. —.  —

EV 8-8822 U AJL—L P3L
Arba rašyk

Box 8-12-A-Room 836
~ 11 W. 42 SL, NYC.

FORT WADSWOKEH: maloni žemy
ninės rezidenejos atanka, viępoj iš 
daigelio Staten I£and vietovių, ak
mens svietfimo nnotoiy nuo Panką. 
Minutės nuotoly nuo busą sustopmo, 
arti prie mokyklų ir krautuvių. 1-as 
aukštas: ložė m atskiru valg. kam
bariu w <&delis saulės kambarys, skai
tykla su RfiMu, moderni virtuvė, 
grafiai dažyta ir priežkambaris; 2-ras 
aukštas: 3 geri mfegsantejL rūbinė ir 
vonia. Pastogė d^nai baigta ir su
daro 1 dkMi kambarį. Geras šviesus 
rūsys su Švirkšto maudyne, aliejum

UŽSAKYTI NAMAI 
padidinami, perdirbami, įrengiami 
rūsiai ir skiepai, pastogės ir Lt. 

AUBERT KISH
2815 Mansy 8L, Fhnhing, L L 

FL 8-8639

GRINDYS IŠVALOMOS -
LYG BOTŲ NAUJOS 

Vacuum būdu nekeHančiom dul-

yažam*
moUBn. Gaam* 
jūsų namai bto fre

Vaa Ca. AHed V*s
GI 2-8169. Kl*ukMe.’ĖE

GKLNDYS mnaluinus prityrusių,-pra-J^ 
dedant už kambarį nuo $8; 
100% baltu shellac tepama. 

MR SP^JRO, 
> BEnso-ihurst 6-4243

popieravnnds
Skambink 

HO 6-2886 
• Vakarais

DO 6-2681 

WALTER KEYS 
and Cb. 
įsteigta 1923

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) —

Graborius - Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

' 423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

O PERĄ TOBS 
WORK ON SAMPLE STYLE 

INFANTS GARMENTS 
Also ' 

SPECIAL MACHINE 
OPERATORS

Good Pąy. Steady Work. 
FLOOR GHtLS 

MODELL& MFG. CO. 
181 WESTCHESTER AVĖ. 

PORT CHESTER, N. Y.

* Dauba*;kaip reikiant!
* VtoM rūšys! .
* Baštišk* garantija! $

visur1queens
ABD TELEVISION CO.

156-31 Northern Blv<L, Flushing

FL 8-7426,
KLAUSK TEDDY

lastitatai Bprupfaumi
MĖSA --PAUKŠTIENA

-------- MEDŽIOTA MĖSA
RICHMOND HOTEL SUPPLY

1588 Castleton Ave^ F. R.


