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Popiežius dėkoja
Europos karštus lankąs NC- 

WC direktorius Monsg. Ed. E. 
Svvanstrom pareiškė, kad JAV 
katalikų labdaros organizacija 
(National Catholic VVelfare 
Conference) per ateinančius 
tris mėnesius persiųs į Europą 
maisto, drabužių ir medika
mentų 50 milijonų dolerių ver
tės, t.y. beveik tiek pat, kiek 
buvo pasiųsta per praėjusius 
dvejus metus.

Popiež:us Pijus XII ryšium 
su minėtos organizacijos 10 
metų sukaktimi Amerikos ka
talikams išreiškė padėką už jų 
dosnumą ir rūpestį padėti ar
timui nelaimėje.

VOKIETIJA

Pran- 
grei- 
pilną

gink-

PER PORĄ METŲ APSIGINKLUOS

Nauja organizacija
Nevv Yorke spalių 1 įvyko 

amerikiečių šalpos ir imigraci
jos reikalam organizacijų kon
ferencija. Suvažiavime dalyva
vo atstovai 81 organizacijos. 
Lietuvius atstovavo prel. J. 
Balkūnas, einąs Balfo' pirmi
ninko pareigas, finansų sekre
torius adv. St. Bredes J r. ir 
Balfo reikalų vedėjas P. Min- 
kūnas.

Suvažiavusieji, įsteigė naują 
organizaciją Vardu “Ameri
can Immigration Conference’’ 
(AIC). Pirmininku išrinktas 
Earl G. Harrison. Naujės orga
nizacijos tikslas pala’kyti ryšį 
tarp įvairių JAV šalpos ir imi
gracijos organizacijų, kad bū
tų galima: 1. glaudžiau bend- 
darbiauti; 2. pasidalyti žinio
mis ir patyrimu. AIC sieks vi
suomenę informuoti apie imi
graciją, studijuoti JAV imigra
cinius įstatymus ir, jų vykdy
mą ir privačios šalpos organi
zacijas atstovauti 
niuose migracijos 
jose.

Londone spalių 3 devyni mi- 
nisteriai — Amerikos, Angli
jos, Belgijos, Italijos, Luksem- 
burgo, Kanados, Prancūzijos, 
Olandijos, Vokietijos pasirašė 
sutartį, kuria

1. Amerika, Anglija, 
cūzija pasižada galimai 
čiau grąžinti Vokietijai 
nepriklausomybę.

2. Leidžia Vokietijai
luotis ir nustato jos kariuome
nės dydį—12 divizijų, tarp jų 6 
divizijos pėstininkų, 4 šarvuo
čių ir 2 motorizuotos. Be to, 
apie 1000 vidutinio dydž:c lėk
tuvų; vidutinio dydžio karo lai
vai pakraščiam ginti. Pati Vo
kietija atsisakė nuo atominių, 
bakteriologinių, cheminių gin
klų gamybos.

3. Vokietija ir Italija priima
mos į vadinamą Briusselio 
paktą (buvo sudarytas 1948 
tarp 'Anglijos, Belgijos, Luk- 
semburgo, Olandijos ir Pran
cūzijos); Vokietija taip pat 
primama penkioliktuoju nariu į 
NATO.

Briusselio pakto valstybės su
daro komisiją, kuri tikrins jos 
narių apsiginklavimo dydį (iš
skyrus Angliją, kuri turi ypa
tingų Commomvealtho reika
lų). Tokiu būdu Vokietijos ap
siginklavimas kontroliuojamas, 
ko taip reikalavo Prancūzija.

4. Anglija pasižada neati
traukti savo keturlių divizijų iš 
Europos žemyno, sykiu ir iš

i tai Maskva?
----------------i------- ---------
Vokietijos, kol tam nepritars 
Briusselio pakto dalyviai. Tuo 
sumažino Prancūzijos baimę, 
kad Vokietija iš naujo Prancū- 
zijos nepultų,

5. Amerika, Anglija, Kanada 
pasižadėjo ginti Europą nuo 
užpuoliko. Tam reikalui Ame
rika, Anglija, Prancūzija palie
ka neribotam laikui įgulas ir 
Berlyne.

Savo ruožtu kancleris Ade- 
naueris pasižadėjo, kad Vokie
tija nesiims ginklo Vokietijai 
sujungti, o Amerika, Anglija, 
Prancūzija pareiškė, kad jos 
Vokietijos sujungimo nenustos 
siekusios taikiom priemonėm.

naudai šiuo reikalu dirba opo
zicija — socialdemokratai, o 
paskutiniu laiku jiem ėmė pri
tarti ir Adenauerio koalicijos 
partija FDP. Net po sutarties 
pasirašymo ji nesiskubino pa
reikšti sayo nusistatymo. Vo
kietiją norės Maskva gundyti 
dar pažadais sujungti Vokieti
ją, kad tik ji nesiginkluotų ir 
liktų “neutrali.”

tarptauti- 
konferenci-

KONČIUSGRĮŽO KAN. J.
Europoje išbuvęs arti pusės 

metų, Balfo pirmininkas kan. 
J. Končius “Ue de France” lai
vu spalių 4 grįžo į Nevv Yorką. 
Prieš išvykdamas Paryžiuje 
tarėsi su “Care” organizac'jos 
vadovybe Europoje, NCWC de
legatu Europai Norris ir tos 
organizacijos atstovu Prancū
zijoje J.. B. McClo'skey. Taip 
pat matėsi su LB Prancūzijoje 
pirmininke O. Bačkisne, LK 
misijos direkotrium Prancūzi
joje kun. dr. F. Jucevičium ir
Balfo įgaliotiniu dr. S. Bačkiu. * rėjo 5000 narių balsus). Kitą 
Su jais aptarė lietuvių emigra- dieną nusilaužė ir antrą ragą, 
ei jos ir šalpos klausimus Pran- nes į iždo valdytojus, kurie į- 
cūzijoje. eina ir į vadovybę, jis nebuvo

C. ATTLEE (stovi) britų socialistų partijos suvažiavime pareiškė, kad 
Fonnoza turėtų būti perduota raudonajai Kinijai.

VISI PATENKINTI?
Po Londono konferencijos 

valst. sekr. TDulles pareiškė sa
vo pasitenkinimą ‘konferenci
ja, vadindamas ją viena iš 
svarbiausių visais laikais. Ang
lijos min. Edenas: “Europos 
ateičiai padarėm šį tą gero.” 
Prancūzijos Mendes - France 
pasisakė dėsiąs visas jėgas, 
kad gautų parlamento pritari
mą. Vokietijos kancl. Adenaue-’ 
ris pasakė, kad Vokietija gali 
būti patenkinta.

BEVANAS NUSILAUŽĖ ABU RAGUS
Anglijos darbiečių vienas iš išrinktas. Sakoma, kad parti- 

lyderių Bevanas, kuris žino
mas savo palankumu Maskvai 
ir neapykanta Amerikai, par
tijos konferencijoje pereitą sa
vaitę susilaužė ragus. Norėda
mas išeiti į partijos lyderius ir 
pakeisti dabartinį lyderį Att- kumentų apie vokiečių belais- 
lee, jis pasirinko propagandai 
agitaciją prieš Vokietijos ap
ginklavimą. Tačiau balsavime 
prieš Vokietijos apginklavimą 
pasisakė tik 248,000 balsų iš 6 
milijonų (vienas atstovas tu-

joje jo giesmelė sugiedota.

KUR DINGO TIE ŽMONĖS? 
~ Ženevoje Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui Bonnos 
vyriausybė įteikė 10 tomų do

Katalikų ir protestantų suvažiavimas
Berlyne trim dienom buvo 

susirinkę pasitarti 150 katali
kų ir protestantų dvasininkų 
ir pasauliečių, kurie priklauso 
“Una Sancta” sąjūdžiui. Tas 
sąjūdis, išgyvenęs jau 30 me
tų, siekia katalikų ir protes
tantų vienybės. Jo kūrėjas 
kun. Max J. Metzger 1944 me
tais nacių Berlyne buvo nužu
dytas.
- Iš katalikų pusės tą sąjūdį 

globoja Paderborno arkivysk. 
Lorenz Jaeger ir jam pritaria 
visas Vokietijos episkopatas. 
Iš protestantų pusės priekyje 
stovi luteronų vysk. VVilhelm 
Staehlin.

Šis sąjūdis nesiekia kokių 
nors kompromisų, kas tikėji
mo dogmose neįmanoma, ir 
neturi tikslo sukurti “trečios 
bažnyčios”, bet suvažiavimuo
se stengiamasi išsiaiškint ir ge
riau vieni kitus suprasti, kad

palengvėtų kelias sueiti į vie
ną Kristaus Bažnyčią. Taip 
pat remiamas katalikų ir pro
testantų bendradarbiavimas 
socialiniam, politiniam'ir kul-- 
tūriniam darbe.

vius. Dokumentus po labai 
kruopštaus ir ilgo darbo su
tvarkė Ištremtųjų ministerija. 
Dokumentai rodo, kad iš 100.- 
000 vokiečių belaisvių, apie v 
kuriuos po karo buvo gautos 
tikslios žinios, kad jie yra So
vietų Rusijoje (buvo žinomi ir 
jų adresai), dabar teliko ži
nių apie 9.000, o kiti yra kaž
kur dingę. Iš dokumentų taip 
pat* aiškėja, kad Lenkijoje yra. 
vėliau dingę be žinios 15.000 
belaisvių ir Čekijoje — 6.000. 
Tuojau po karo apie juos taip 
jai buvo suteiktos tikslios 
žinios. Viso rytuose yra d:ngę 
1,15 m lijonų vokiečių belais
vių.

KAS LAIMĖJO?
Tuo tarpu neabejotinai lai

mėjo Amerikos ir Vokietijos 
politika. Abiem svarbu, kad 
Vokietija galčs apsiginkluoti 
kanc. Ade.naueris pareiškė, 
kad Vokietija tai padarys 
per 1,5-2 metus. Abiem taip 
pat svarbus ir- moralinis laimė
jimas po eilės pralaimėjimų 
prieš sovietus.

Prancūzijos pasipriešinimą, 
.kuris buvo prasivei-žęs net pas
kutinę minutę, galutinai palau
žė Dulles grasinimai atitrauk
ti kariuomenę iš Europos ir 
Edeno pažadai palikti 4 divi
zijas. Prancūzijai nieko kito 
nebeliko, nenorint būti visai 
izoliuotai ir nenorint pulti ga
lutinai į Maskvos glėbį. 
des-France ketvirtadienį 
kia parlamentą.

Baltijos valstybių santarvės 
ir bendradarbiavimo sutarties 
dvidešimtmečio proga, Prancū
zijos komitetas už laisvąją Eu
ropą atsiuntė, sveikinimą Bal
tijos valstybių pasiuntiniams 
Prancūzijoj, iškeldamas drau
gišką ir taikingą tos Baltijos 
valstybių santarvės pobūdį, pa
lyginus su kitomis sutartimis, 
kuries dažnai sudaromos ki
toms tautoms pavergti, ir nu
rodydamas, kad Maskva visa
dos buvo priešinga draugiš
kam Baltijos valstybių suartė
jimui ir santarvės sudarymą 
kiek įmanydama trukdė.

%
Prancūzijos komitetas už 

laisvąją Europą savo sveikini
mą baigia linkėjimu, kad Euro
pa pasektų Baltijos valstybių 
pavyzdį ir broliško pasitikėji
mo dvasioje susijungtų visa— 
nuo išlaisvintosios Baltijos iki 
išlaisvintųjų Jųodųjų jūrų.

GEN. A. M. GIU 
atvykęs padaryti

ENTIIEK, vyriausias sajuiisriniiiki; vadas Euro|>oj«», 
pranešimo prer.. D. Eissciihinveriiii.

KARAS EUROPAI TEBEGROSIĄ
Gen. A. M. Grunther, vyr. 

sąjungininkų kariuomenės Eu
ropoje viršininkas, spalių 2 
Baltuosiuose Rūmuose pareiš
kė, kad karo pavojus tebegro
sią Europai. Jis prasiveržtų su 
pirmuoju pasisekimu suskaldy
ti sąjungininkus. Karo pirmą 
fazę masiniu puolimu sovietai 
Europoje laimėtų. Bet toliau 
sąjungiinnkai karo pajėgų ir a- 
tominių bombų persvara so
vietus priveiktų. Generolas 
taip pat pavadino Malenkovo

valdžią gudresne nei Stalino. 
Malenkovo siūlymai JT už
drausti gaminti atom nius ir 
vandenilinius ginklus siekia at
imti iš Amerikos ginklus, ku
riais ji gali Sovietus atgrasin
ti nuo agresijos.

Lourdo šventovę per pasku
tinius penkis mėnesius aplan
kė du milijonai maldininkų. 
Lankymas pagausėjo ryšium 
su Marijos metais.

NESUTARIMAS VIENUR ATSILIEPIA TAIP PAT KITUR

Men-
šau-

Bažny- 
Council 
neseniai

kitokios

. “Una Sancta” neturi nieko 
bendro su “Pasaul’ne 
tins Taryba” (World 
of Churches), kuri 
posėdžiavo Chicagoje.

“Una Sancta” yra
dvasios, kas ypač pas’rodė pas
kutiniame suvažiavime B.rly- 
ne. kur susirinko atstovai iš 
vakarinės ir rytinės Vokieti
jos. Katalikų ir protestantų 
buvo pripažinta, kad ateistinė 
bolševikų propaganda ir ‘aps
kritai žmonių nukrikščionėji- 
mas verčia susirūp nti tikėjimo 
išlaikymu tautoje. O tam r ikią 
daugiau maldos, šventumo ir 
pagarbos vienų kitiem.

Taip suprantama 
sąžinės laisvė 

socialistų vyriau
sybė iš valdinių mokyklų at
leido 110 mokytojų, kurie yra 
baigę mokslus katalikų univer
sitetuose. Buvęs Belgijos mi- 
nisteris pirmininkas G. Eys- 
kens pareiškė, kad tokios vy
riausybės priemonės laužo 
konstituciją, kuri visiem pilie
čiam duoda lygias teises dirb
ti valdinėse įstaigose. Be to. 
ant katalikiškai nusistačiusi 
socialistų vyriausybė varo pro
pagandą. kad tėvai neleistų 
savo vaikų į katalikiškas ko
legijas.

teko savo pareigų T. Šidiškis, 
kuris jas ėjo Vykdomoje Ta
ryboje ir Tautos Fonde. Buvo 
norima vėl tą klausimą kelti 
ir nepripažinti ankstyvesnio 
Vliko daugumos nutarimo. To 
norima buvo pasiekti, reikalau
jant iš naujo tvirtinti praėjusio

Kadangi 
jis buvo jau priimtas, tai balsų 
dauguma siūlymas iš naujo jį 
skaityti ir tvirtinti atmestas.

T. šidiškio kai kuriem vėiks- 
smam ištirti, padarius ATT pir
mininkui tam tikrų pastabų, 
sudaryta trijų asmenų komisi
ja iš E: Simonaičio. J. Glem- 
žos ir V. Literskio. Ji turės 
pasisakyti, kiek daromi prie
kaištai yra teisingi.

Prie šių žinių, gautų iš Vo
kietijos, yra pridėta visai tei
singa pastaba: “manome, kad 
sąmoningoji lietuvių visuomenė 
ims pagaliau skirti tuos, kurie 
tikrai dirba, nuo tų, kurie kliu
do dirbti . šaukia per tam tik
rą spaudą, kad yra skriaudžia
mi, ir nesiskaito su jokiomis 
priemonėmis nei daugumos‘nu- 
tarimais.”

ir suskaldyti, kad jų pastahgos 
padėti pavergtam kraštui išsi
laisvinti būtų silpnesnės ir ne
reikšmingos.

Tokiomis sąlygomis reikia 
labai daug geros valios, apdai
rumo ir takto, kad sudarytas 
bendras autoritetas naujais pa
grindais ir vedąs kovą už kraš- posėdžio protokolą, 
•to išlaisvinimą turėtų daugu
mos pasitikėjimą ir be didesnių 
kivirčių galėtų sėkmingai dirb
ti. Kivirčų visai ir negalima iš
vengti, net ir normaliame 
valstybės gyvenime, bet trem
tyje jų turime per gausiai, štai 
du paskutinieji:

Visiems gerai žinomas lietu
vių nesutarimas politiniame 
darbe. Nereikia tuo perdaug 
stebėtis, nes ir mes nesudaro
me išimties iš kitų emigrantų. 
Emigracijoje visada padidėja 
pavojus suskilti, nes dingsta 
iš po kojų buvusios politinio 
darbo atramos: sava žemė, sa
va valstybė, dažnai sava profe
sija ir į platesnę visuomenę at
remtas savo valdžios autorite
tas. Dažnas jau nesijaučia įpa
reigotas paklusti tam, ko jis 
anksčiau klausė, verčiamas į- 
statymų ar gerbdamas autori
tetą. Buvę autoritetai svetur 
jau nebetenka pirmykštės ga
lios ir jeigu panori dar remtis 
tuo, kuo anksčiau rėmėsi, su- ■■ 
daro dar didesnę maišatį. Pa-

KAS TOLIAU?
Kaip reaguos Maskva, 

neaišku. Tačiau laukiama, kad 
ji padarys dar sensacinių pas
tangų, kad sukliudytų Londono 
sutarties ratiifikavimą parla
mentuose Prancūzijoje ir Vo-\ maišo ir tie, kam rupi iš savo 
kietijoje. Vokietijoje Maskvos tėvynės išvykusius sukiršinti

dar

KV KWX KUAN protrstunja prie* Vyriausiojo Teismo nutarimu, 
kuris skelbia, kad juodukai mokiniai turi teise lankyti visas mokyk
lai ir ben<lraj su baltaisiais.

Vliko posėdžiuose rugsėjo 
22-24 daug ginčų mėgino su
kelti tautininkų partijos atsto
vai ir jų gynėjai dėl ankstyves
nio nutarimo, kuriuo buvo pa
naikinta taupumo sumetimais 
Finansų Tarnyba. Tuo pačiu ne-

Lietuvos Generalinis Konsu
latas Nevv Yorke informuoja, 
kad min. St. Lozoraitis, daly
vavęs Strasburge surengtame 
Baltijos valstybių santarvės 
minėjime, ta proga kartu su 
dr. St. Bačkiu padarė vizitus 
Europos Tarybos generaliniam 
sekretoriui ambasadoriui L. 
Marchal bei jo bendradarbiam 
ir turėjo ilgesnį pasikalbėjimą 
su švedų šen. K. VVistrand, 
kuris vadovauja specialiai ko
misijai, ginančiai interesus tau
tų. neįeinančių j Priropos Ta
rybą. Taip pat kalbėjosi su vi
durio ir rytų Europos komisi
jos pirmininku belgų šen. E. de 
las Vallėe Pousin. lenkų amba- 

' sadorium E. Raezynskiu. lenkų 
socialistų vadais Zaremba ir 
Bialas, vengiu bei čekų atsto
vais. Estijos bei Latvijos pa
siuntiniais Parncūzijoje ir k.

Pavergt uju Jungtinių Tautų 
seime, atidarytam New Yorke 
rugsėjo 22. tarp pat atsiliepė 
lietuvių nesutarimas, nes j 16 
asmenų sudarytą delegaciją, 
kaip jau buvo Darbininke ra
šyta. nevisos grupės pateko. 
Dėl to Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkui įteikti nepasi
tenkinimo raštai Lietuvių 
Fronto. Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės ir Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio. Visi trys raštai 
yra vienodo turinio. Juos pasi- 
rašusieji palieka “sau laisvę 
imtis visų priemonių, kurios 
privestų prie to. kad lietuvių 
atstovybėje būtų apjungtos vi
sos veikliosios demokratinės 
grupės bei sąjūdžiai.”



geriau nei milijonam k’tų, ku

rnu.

Akmenim grjsti... grubūs... labiausiai 
apleisti keliai atrodo daug lygesni 
šios dienos Forde sėdint! Tai dėl to, 
kad kylant ar leidžiantis, sukant de
šinėn ar kairėn, ratai juda ant 
rutuGnių guolių.

Taip, priešakinės lingės ir patį vai
ravimą bei mašinos valdymą daro 
švelnų. Pasalinus 12 susidėvėjusių at
ramos taškų, “naujos mašinos pojū
tis” fieka visada jautrus.

Panašus 1vytos yrą atsitikęs 
kiek anksčiau tirs viena Sen
uos upės vieta. Mažos liepsne
lės krito iš dangaus > geltonai 
degusios greit užgeso.

Yra liję

AliMi 4m> «m»- 
•ta vattrtt mmJs

nesbprarita- 
akivaizdoj:, I nkę 
>«$&opmus. Nors 
irife- bėt dkLsnė 

Rima mcxsLiunkai nesako m* jų dalis * iša Skinta natūraliu 
taipį nd ne_i- leidžia spėlioti 
pasakų mėgėjams, * '

Tą pat dieną atėjo ir k’.ta 
Dr. Herdai raminanti žinia. 
Helenai pasisekė Įtikinti Cise- 
ką, kad Mellanas tikrai tėra 
pirklys ir niekas daugiau. Tai 
buvo patikima, nes tikrasis 
kaltininkas jau buvo likviduo
tas. Kai Cisek raportavb apie 
tai Dr. Herdai, tasai Tepė Mel
lano bylą laikyti baigtą.

Maskvos spauda pasakoja apie Labutytė, nepaisydama, kad 
vieną “rojaus” kampelį milicininkas čia pat.

Kaune

Helena triumfavo. Jai buvo 
dabar gyvos visos viltys, kad 
Mellanas tesės pažadus pasiim
ti ją į laisvę. Ji tikėjo—daugiau 
negu į lafevę, nes jai jau m bu
vo paslaptis, kad ir Mellanas ją 
myli. Tą patį vakarą ji nusku
bėjo | Mellano kambarį su gera 
žinia if, norėdama padaryti 
jam staigmeną, savuoju raktu 
ątsirakmo jo kambarį, ir tyliai 
įėjus iš nustebimo aiktelėjo. Ji 
pamatė, kaip stalo lempos pri
dengtoje šviesoje. Sėdėdamas 
kėdėje .Mellanas į savo švarko 
antpečius siuvo mikrofilmą. 
Helenai viskas buvo aišku... 
Šūktelėjo ir Mellanas, bet tuo
jau mis valdęs pasakė: “Na, ką 
dabar darysim, Helena. Tau 
tai gera proga iškilti Ciseko 
akyse...”

Helena išbalus ats'rėmė į 
sieną ir tik po ilgo tylėjimo 
pratarė: “Nekalbėk taip Mel- 
Jan, aš tavęs n r išduosiu Arka
da.” šis nepaprastas susitiki
mas ir šiuo»kartu baigėsi Mel
lano pažadais pasiimti Heleną 
j naują gyvenimą.
\ Ryto metą, kai Helena pa
klausė portjė.

Maskvos “Izvestija” aprašo, 
kaip Juozas Rutkauskas ir jo 
žmona Kaune nuėjo į krau
tuvę pirktis drabužių. Rutkaus
kas norėjo tamsiai mėlyno kos- 
tumo. Bet pardavėjas paaiški
no, kad tokie kostiumai kaip 
tik pereitą savaitę visi išsibai
gę. Likę tik pilki. Tuo tarpu 
kraųtričėje^ pąs^rdo. . tvirtas 
balsas: • “Kam draū|as turi 
imti pilką kostiumą, jei jis no
ri mėlyno ir gali mėlyną gau
ti?” Tai buvo balsas Broniaus 
Aūrilos .spekulianto, kuris bu
vo šios krautuvės nuolatinis* 
lankytojas. Jis išsitraukė iš 
kišeniauš įvairių medžiagų, pa
vyzdžius ir pakišo Rutkauskam, 
pasirinkti. Tačiau ka nos buvo 5*3 
daug didesnės, 
nustatytos. Rutkauskas atsisa
kė. Jis norėjo gauti bent savo 
žmonai apsiaustą. B t ir ap
siaustų nebuvo. Pardavėjas ir 
Aurila nurodė, kad jiė gali 
kreptis į Fišmaną, kuris čia 
tuojau buvo iškviestas ir paro
dė puikiausią pasirinkimą.

Fišmanas buvo žmogus be 
jokio pastovaus darbo, išlaiko
mas žmones, draugas Aurilos 
ir apie šios parduotuvės reika
lus informuotas nemažiau kaip 
pats jo dir.ktorius ■ draugas 
Kovalev. Direktoriui ir Visam 
personalui šitie spekuliantai 
buvo gerai pažįstami. Speku
liantai Fišmanas, Aurila, Vai
vada, Bronė Astrauskienė su 
vyru, o taip pat Leonas Algis 
Celešiūs buvo parduotuvėje lyg 
tarnautojų personalas, žino
ma, nelegalus.

“Kam reikia Kapron koji- 
jau Įdėjo nių?7 šaukia garsiai Marijona klauso saugoti įstatymus?”.

Bet kuris iš 14 Fordo stilių peršasi 
“jums.” Kokį ųiodriį pagaliau be- 
paririhktumėte. esate tikri, kad 
pasirenkate patį naujausį.
Viskas Forde iš viršaus ir iš vi- 
daus pritaikyta šos dienos sko
niui, .pradedant Vmnahyde sėdy
nėmis ir baigiant lengva “paskai- 
temomis? Astra-Dial kontrolės ro
dyklėmis. Nepalyginsi su kitomis 
žemos kainas šiandieninėmis maši
nomis, nes Fordas pagamintas pa
gal, skonį stiliaus, kuris 
gus metus.

Jie prekiauja kojinėm, pavogs 
tom iš “Kotton” fabriko.
Kiti'spekuliantai prekiauja 

trikotažu, vogtu iš “Jėgos” 
fabriko, šilkiniais daiktais iš 
“Kauno audinių”, kojinėm 
“Silva” rūšies. ir šokoladu iš 
K. Požėlos fabriko Kaune. Sa
vo biznį varo visai atvirai. 
“Jėgos” fabriko vyriausios 
buchalterės Birutės Vilčinskie- 
nės bute rasta pavogtų triko
tažo prekių. Bat ji ir šiandien 
tame fabrike dirba. Sausas išli
ko ir “Silvos” fabriko konfek- 
ciono sandėlio vedėjas Kotesin- 
skas,nors sandėly trūko prekių 
už 30,000 rublių.

Kaip tatai galima? — klau- 
laikraštis. Kaip parduotu- 

nei valstybės direkcija gafi leisti žino
miem spekuliantam sukiotis 
dieną ir naktį po parduotuvę? 
Paaiškinimas yra paprastas, 
tvirtina laikraštis, nes —

direkcijas sartai etas Išrita 
su speĮrafiasteis.

Vis dar tokie subjektai, kaip' 
Fried, Girčys, Smalenskiene y- 
ra skyrių vedėjai, nors revizija 
rado pas juos pavogtų “Kot
ton”-kojinių.

O ką veikia Kauno vakuos 

viršūnės? Kauno miesto parti
jos komitetas aiškina, kad tai 
ne jos reikalas, o atitinkamų 
vykdomojo komiteto pareigū
nų. To komiteto pirmininkas 
draugas Girnius mano, kad tai 
milicijos pareiga kovoti su va
gystėm ir spekuliacija. Kauno 
mtesto milicijos komendantas 
Kučugin atsakė susijaudinęs: 
“O ką gi veikia valstybės pro
kuratūra? Ar tai ne jei pri-

Kai dab&į lenktyniuojama. norint 
duoti jums V-8 jėgą,., gal būt, atei
tyje... Fordas siūlo jums pramonėj? 
pati modemįškiausį V-8 šiandien! 
MAŽA TRINTIS Fordo 130 h.p. Y- 
formos V-8 užtikrina jum žymiai 
geresnį važiavimą (“Go”!) su tuo pa
čiu kiekiu gazo (ir, be to, su regu
liariu gazu). Taip, išbandyta jo ver
tė ir pranašumas. Fordo Y-formos 
V-8 motoras Amerikoje šiandien la
biausiai pageidaujamas iš V-8!

Vier>e iš šią dieaų istorijų (7)
PRADĖJO LYTI MĖSOS

nusižeminęs, brangus ir ne-
agemtas.

nors kartais taip įkyriai var-

F. Bs

kisti joje ištisas tris paras, o 
padangėje žmonės išvydę

’ va už apikaklčs, bet nuo jo ga- 1
Įima gintis, nošies lauk neki-

rie tos laisvės neturi.’ 
(Galas).

' Raudonas lietus yra pasi
kartojęs daug kartų ir įvai
riuose kraštuose: 787 m. Ven
grijoje, 1117 m. Lombardijoje,

jašąi, kurie ant drabužių sus’- mandutųarnus -adra.OMFt. 
formuodavo ; ~

I MAŽUS KRYŽELIUS,
ypač kryžitiai atsirasdavo 

ant moteriškų drabužių, bet 
pasitaikydavo ir ant odos bei 
kitų daiktų. Nuostabusis reiš
kinys pasikartodavo kas trys 
metai gavėnios bei Velykų me
tu. Jonas Horn, Liežo kuni
gaikštis, mini vieną mergaitę, 
22 m. amžiaus, kuri nespėda
vo apsivilkti kitais drabužiais, 
kaip tuoj atsirasdavo minėti 
kryželiai. ....

Gamta mėgsta ne tik pa
gąsdinti, bet kartais suruošia 
ir džiaugsmo valandas. Tokią 
staigmeną parodė 273 m. Grai
kijoje, kai

yra’ ištikę daug kaistų gamtos 
išda gų, kurias yra pasistengia 
tiksliai užregistruoti. Jei šian
dien imtų lyti krauju, būtų kal
ta atominė bomba, o 14 metais 
kažkoks kronistas mini, kad 
Graki joj?

LUE KRAUJU.

vertėja, už tai nerįs atsilyginti 
bent nelegaliai paliekamais 
banknotais. Helenos protas su
prato, kad Mellanas atliko sa
vo uždavinį, išgabendamas fil
mo dublikatą, apie kurį nieko 
nebuvo žinojęs nė Dr. Herda. 
Bet širdis buvo taip palaužta ir 
taip įžeista tais apviltais paža
dais, kad jautėsi paniekinta ir 
pamesta.

lygino, su stebuklingąja žydų NUTEPĖ SVIESTU, šant a 
manna, o kiti aiškino, kad tai kuris, deja, buvo tik pana- x sargiu.

“Tie šimtas dolerių atgabe
no mane čionai”, baigė pasa
koti Helėna. Per savo draugę HfflTnt Praiiįūzijįe ir v£ 
patyriau apie vyrus, kurie ga
bena į šią pusę, ir už tai ati
daviau jiem tą šimtinę. Nebu- . 
vo man kitos išeities, nes stai
gus Mellano išvykimas, nebai
gus sudaryti sutarčių, vėl su
kėlė «Cis3ko įtarimą, kad Mel
lanas vis dėlto buvo agęntas.”

“O Mellanas?” paklausė dar 
valdininkas.

_ “Nieko apie jį daug'.au ne
girdėjau... Ir nenoriu daugiau 
girdėti. Ąš turiu būti laiminga 
kad man pasisekė pabėgti.” 
Bet pareigūnas matė, kad tais 

' žodžiais ji stengiasi pati nuo 
savęs pasislėpti, ir tada jai 
tarė:

“Agentai neturi širdies—vis 
tiek, ar jie ^rbtų’ Rytarh at Va
karam. Jiė žiūri tik sa^o'sau-1. 
gurno. O ar pagaliau ir tamsta

pusryčių Mellanas, tas tik 
reikšmingai nusišypsojo ir pa
sakė, kad Mellanas šią naktį 
išvykęs. Portjė padavė Helenai 
jo paliktą laišką. Sunkiais žing
sniais Helena pasitraukė į lau
kiamojo kambario galą ir at
plėšė laišką. Pro virpančius 
pirštus išslydo du banknotai 
po 50 dolerių. Laiškelyje dė
kojo už paslaugas, kurias ji 

. - Įvykiai pletojos greitai. Jura—jam padariusi kaip—asmeninė 
dtaugas Svoboda neatlaikė 
tardymo saulių, nemigos, laik- 

B - rodžio tiksenimo ant pakau
šy šio. Jis pasakė, kad Jura turi
L išgabenti aerodromo mikrofil-
3” mą. Tada švelnusis Dr. Herda,
į saugumo viršininkas, įsakė už

tverti visus išėjimus iš Pra- 
S: hos miesto. Vienos tekios už-
fe. *- tvaros sargybinius Jura pervė- 
tk ■' lai pastebėjo, šiuo sykiu laimė 

jį pametė. Kai jis puolėsi bėg- 
ti, automato šūviai jį likvida- 

b ' vo vietoj. Milicininkai rado jo 
sį kišeniųje degtukų dėžutę ir jo-

je mikrofilmą, kuris tuojau bu- 
£ . vo pristatytas Dr. Herdai. Her- 
p? da patenkintas atsiduso. Ne 

veltui buvo penkias dienas
> vargta su Jura draugo tardy-

Už 100 dolerių pirko laisvę

tojęs 587 m. Italijoj ir 648 
m. Romoj. Phitarchas-rašo a- 
pie Cimbrio mūšį, Marsilijos 
apylinkėj ir mini kruviną lie
tų, ten pat mėgindamas išaiš
kinti, kad kjąujas išgaravęs į 
orą ir nudažęs raudonai debe- 

gelių stovykloje Vienoje iš 
Čekoslovakijos bėglią Toni 
ir Helenos paaiškėjo, kad 
Toni draugas Jura turėjo 
pergabenti slapto aerodromo 
mikrofilmą ir kad su tuo 
cLrbu buvo susijęs ir anglas 
Mellanas, bet Helena tada 

■ nežinojo, kud Mellanas būtą

dirbai ne dėl savo* saugumo-?” 
Konvulsyviai sujudus, mote

ris sukando lūpas, patylėjo, 
paskui tyliai atsakė: “Tamsta 
teisus; aš mėginsiu susirasti' 
darbo Austriįpje; mėginsiu gy
venti laisvėje, mėginsiu save 

apylinkėj, Prancūzijoje, “krau- 
jinią” lietus lijo dėl to, kad tuo 
HKtuycie skraidė pulkai raų- 
(fonspaniių drugelių.

1846 m. prapliupo Prancūzi
joje

’ LYTI DUMBLU.
Nesunku buvo ūaišknti to

kio lietaus kilmę. Prieš tai At
lanto pakarščiąis Luvo praūžęs 
baisus viesulas, įsukęs didaau- 
sius kiekius smėlio ir išsinešęs 
į padanges. Chemangieu pilis 
Prancūzijoje, apversta dumblu, 
atrodė lyg tyčia mūrininkų 
nutekėta moliu. Mišinio anali
zė parodė, kad 73 organinės 
medžiagos buvo atneštos iš P. 
Amerikos per 4 dienų 'laiko
tarpį.

Sūkurio vėjai kartais pa
griebia ir nusineša keistų da
lykų. Prie prancūzų sienos 1847 
viesulas pačiupo sargybinų 
būdelę sū keliais kariais ir ligi 
šiandien niekas nežino, kur 
juos nupūtė arba “išlijo”... ka
riuomenę.

Romos apylinkėse 629 me
tais iš dangaus

PIENAS PASIPYLĖ,
o po metų tris dienas ir 

naktis lijo pienu pačioj Romoj. 
Išsigandę žmonės ėmė sta
bams aukoti gyvulius ir net

VARLĖM, ŽUVIM, , 
VABALAIS

bei kitokiomis į keistenybė
mis. Nors ir kristi tokie lie
tūs, bet jų kilmę lengva išaiš
kinti. Audros ir oro verpetai 
pagauna vienoje vietoje tuos 
daiktus ir, kartais gana toli 
nuneštus, išlija su paprastu tie-. 
tum. / ■

Eraklidas Lembas savo isto
rijos dvidešimtame, tome pasa
koja apie varlių lietų, ištikusį 
anais senais laikais Dardane- 
lio sąsiaurio apylinkes. Varlių 
tiek priėję, kad žmonės tu
rėję kraūstytis į kitas vietas.
Pagalvoję apie tokius keistus 

lietus, turime su šv. Pranciš
kum šlovinti Viešpatį

nei dideliais nei mažais. Kas 
ten buvo — neišaiškinta, bet 
“mėša” turėjo tikrą mėsos 
skonį, ją puolė išalkę paukščiai 
ir greit negedo. Prieš tokį lie
tutį ir šiandien žmonės nepyk-... -
tų, ypač alkanieji, jei dangus ^5^. vaa^jenb kursai yra 
“steikais” pradėtų juos vaišin
ti, 

i 

Blogiau nutiko Airijai, kurią
1675 m.



Federacijos kongresui susirenkant

Arei tai nemsitvčtoiimas 6 tą 
pusbadžių fa* aitfnlvSnshĮ Švie

sos ieškotojų?
(Nukerti j 4 psL)

žvelgti j aĮeiti įjtęjj 
mis. Mes n^tengię 
konkrečių priemonių 
akligatvio, į kurį patekome b& temomis yra. Ir ftėštadieni- 
tik dėl savo kaltės. Dar dau- nes vargo mokyklos *(XX-jo

Norėtume karštai tikėti, kad ALR Katalikų Federacija nu
galės stabdžius ir vėl išjudės. Linkime geriausios sėkmės kong
resu. Visus, kas tik gali, ilginame vykti j Clevelandą.

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos kongresai, šaukia
mi kas antri metai, pastaruoju laiku nesulaukdavo didesnio da
lyvių skaičiaus. tr patys posėdžiai būdavo blankas, o priimtos 
rezolfaėijos palikdavo tik protokoluose, šiemet šaukiamas kon
gresas Clevelande (spalių 8-10), sutampąs su Marijos metais, 
kaip atrodo iš .programos ir rengėjų užsimojimų, turėtų būti 
žymiai turiningesnis ir gausesnis. Yra atėjęs ir laikas, laukiant 
penkių dešimtų metų sukakties (1956), grįžti į srauniąją va
gą , kuri taip gyvai kunkuliavo per pirmuosius tris dešimtme
čius. Jie prisimenami beveik kiekviename kongrese: kaip suva
žiuodavo masės lietuvių katalikų, kaip būdavo šimtais tūkstan
čių dolėrių remiama Lietuva, kaip pačioje Amerikoje kilo baž
nyčios ir mokyklos, augo draugijos. Visam tam didžiam darbui 
iškelti reikėtų stambios knygos, bet visa tai kiekviena proga 
minėti, tačiau toliau nepasistūmėti, maža naudos. Kas jau nebe
kuria ir nebeveikia, praranda ir tai, ką turėjo gero padaręs. Ko
kios negeros priežastys ALRK Federacijos sraunųjį darbą pri
stabdė? v

Nekitokia ir dolerinė meda
lio pusė. Turime gana stambių 
lietuviuku finansiniu ista’gv ir 
organizacijų. Laikraščiuose jų 
turtas skelbiamas kartais net 
milijonais dolerių. ~ Ir vistik 
kaip skaudu, jog nuo tų milijo-

Taigi jis sustos pasvarstyti 
pačios aktualiausios šiandieni
nės problemos, kuri yra esmi
nė, nes laikanti savyj? tautos 
gyvybės pagrindus, o iš antros 
pusės labai konkreti ir telpan
ti lietuvijos pastangų ribose. 
Kitais žodžiais ši problema 
gali būti išspręsta mūsų pačių 
šiandien, visai neatsižvelgiant 
nei į tarptautinę politiką, nei 
j visą eilę kitų nuo mūsų ne
priklausančių faktų,, aplinkybių 
ir sąlygų.

Yra tad graži proga 
atvirai, konkrečiai ir 

nuoširdžiai

Pirmiausią, lietuviškojo ir katalikiškojo darbo pionierių daug 
jau išmirė, kiti senatvės naštos prie žemės lenkiami. Tuo tarpu 
naujoji karta neįsijungė į savo tėvų darbą arba jos pasirodo la
bai maža Katalikų Federacijos susirinkimuose. Mažai dalyvauja 

a ir tremtinių katalikų, tartum visuomeninis darbas nebūtų jokia 
pareiga. Vienus sulaiko nutautimas, kitus—nepaslankumas.

Antra, kai kam atrodo, kad bendros katalikų talkos jau 
nebereikia: bažnyčios pastatytos, parapijos apsitvarkiusios — 
geriau žiūrėti tik savo parapinio kiemo. Girdi, kokie ten gar 
būti bendri visiem JAV lietuviam katalikam reikalai, jei pat" 
suritvaricau, kaip man atrodo geriau, tepaisydamas savo dvasi
nės vyresnybės? Tuo būdu buvo palaidota JAV lietuvių katali
kiškoj akcija, pradėta naujai organizuoti dar pr?"š ketverius 
metus. Organizatoriam teliko pasitenkinimas, kad tuos pačiu0 
metodus dabar prisitaiko kai kurios JAV vyskupijos.

Trečias dalykas yra artimas turtingojo tėvo vaikui, kuris 
paveldi didelius turtus ir tariasi galįs nieko nedirbti. Katalikai 
turi didelį paveldėjimą iš praeities — Katalikų Bažnyčią su 
jos stipria organizacija ir Divo pažadu, kad nei pragaro vartai 
jos stipria organizacija ir Dievo pažadu, kad nei pragaro vartai 
kraštuose, kur katalikai apsnūsta, bažnyčios nuverčiamos. Mat. 
iš kiekvieno kataliko taip pat reikalaujama, kad jis savo vietoje 
ir savo laiku kovotų su pragaro vartais. Lietuviam čia yra dar ir 
tautini kova.

Mes nenorime, kąd mūsų at
einančios kartos būtų lietuviš
kos ,kaip nėra lietuviška šian
dieninė trečioji karta. (Nore 
labai skaudu, bet kam gi save 
apgaudinėti). Mes nenorime 
ar nesugebame būti Kanados 
prancūzais, kurių iš 60,000 
šiandien yra šeši milijonai! Jie 
norėjo būti gausūs ir prancū
ziški. Jie tokiais yra. Dar 
daugiau. Jie yra prancūziš- 
kesni už Paryžiaus prancūzus. 
Ir tik dėlto, jog darė visa, kad 
kiekvienas gimęs prancūziukas 
ir mirtų prancūzu!

Ar lietuviškoji bendruomenė

mė nennb’T'*
ka*n ’anH’”mi.

Vasaros stovyklos yra pri
pažintos kaio labai teigiamas 
jaunimo auklėjimo veiksnys, 
tačiau nuosava stovyklav’ete 
jiems tik... svajonė.

Pradedame jau organizuoti 
fondus Lietuvai atstatyti, ta
čiau savo jauniesiems neduo
dame sąlygų lietuviais išaugti. 
Paliekame juos gatvei ir iš
braukiame iš savo šrmos.

Dar daugiati. Didžiuojamės 
savo <udpntais. tačiau stioen-

tiefcrviškos mokyklos,
lyg čia mūsų jaunimas Joa 

nprftjkąĮingSR _ Kur . lOgūte? 
Kur vyriausias autoritetingai ’ 
švietimo organas? Praktiškai 
autoritetingas, o ne teoretiškai!

Neturime nė vieno skrajo
jančio knygyno. Turime radijo 

valandėles, tačiau kkk laiko 
jos skiria jaunimui? (Žinomą, 
geriau ir pelningiau skelbti ir 
persistengti kultūriniais var
dais pasivadinusias neoficialias 
karčiamas).

Džiaugiamės lietuvikoio jau
nimo bendravimu. Tačiau kai 
jis priverstas laisvalaikį pra> 
leisti degtinės tvaiko persunk
toj lietuviškoj salėj (ir dari už 
tai užsimokėjo!), atsisako ir 
eina į naktinius klubus, ' m» 
nejaučiame jokio sąžinės grau
žimo.

Daug daug kprtn mūsų jau
nimas daro susirinkimus kw.v- 
čirmose ir rūsiuose, nes jiems 
lietuviškos salės durys už
trenktos.

Ir kas skaudžiausia, mūsų 
aukštieji autoritetai ir snauda 
neretai tuosius saliu šeiminin
kus laurų vainikais vainikuota 
ir jaunimo bičiuliais tituluoja!

(nors tik prabėgomis) pa
mąstyti apie jaunimą ir jį Le- 
čian&us klausimus, o kartu 
bandyti ieškoti kelių šiai gy- 
vytnngajai problemai išspręs-

Ar galims pulfrafrinti tą ke- 
MeStert tenorą tata, kurie 

su jMMireft dirba?
•Ar galimą pasitenkinti tais 

kėliais doleriais, kurie skiria- 
Omi jaunimo auklėjimų) ir lavi

nimui? Ar galimą užmerkti a- 
kis, kad antros kartos jaunieji 

Mes vykdom* patys prieš save (tremtiniukai!) nemoka lietu- 
geaocidą, išbraukdami iš savą viškai?

tarpo jaunuosius. u Tokia lietuviškoąioa sąžinės 
'Sąskaita visu nuogumu, mums 
atskleidžia mūsų rūpinimosi 
jaunimu dviprasnrškumą. 
Lietuviškoji bendruomenė rū
pinasi jaunimu daugiau popie-. 
riuje, o ne gyvenimo konkre
tybėje. Kiekvienais metais pa
skelbiamas visas glėbys gražių 
rezoliucijų, tač’au nė pirštas 
nepajudinamas jų mintims į- 
gyverJdinti. Ar tos rezoliucijos 
nėra tik graži lopšinė mūsų 
akims užmerkti!?

Leidžiame antras ar treč;as 
laidas kartais ir visai bereikš
mių Romanų ir graudename 
vienas kitą, jog jei jų nepirk
sime, lietuvybė kiaurai žemėn 
prasmegs. O tuo tarpu jauni
mui — nuobiros. “Poeziios an- 
tnlogiia” vra didelio kultūri
nis laimėtinas. “D’eva* ir 
žmogus” — būtina knyga. Ta-

knKnrM skiriamu lėšų nrrW- 
gti jaunimo teatrams 

stovykloms ir
Turime visa eile lietuviu 

vadovaujamų ir tvarkomų mo-

jaunimai yra tautoą atei
tis; kiekviena taute rūpinasi tik dH savo neporo esame ma- 

žvilgiais: Jte dar karią dėklą-- savo jaunimu; nuo 
tuos pasaulini ypatingą lietu
vių tautos prisirišmą ir malę 
Dievo Motinai (juk ir 1954-ji y- 
ra švč. Marijos Metai) ir, mi
nėdamas 50 metų sukakti nuo 
lietuviškos spaudos laisvės at
gavimo, akcentuos lietuviško
sios kultūros didybę. Tačiau 
mums šiuo atveju svarbus tre
čiasis-faktas. Kongresas savo 
vedamąja mintimi paririnkn 
jaunimo taviaimo ir auklėjimo

jaunimo ža taute. (Prof. K. Pakšto žo- lenciūgėliu jaunimas pamoko- 
džiais —"esame mažL nes tna&Ta&auarto užtenka? 
nenorėjoje būti didefi”). Žino
ma, būrimas mažu nėra pats 
savyje blogis. Tačiau šiandien 
atrodo, jog mes nė maža taute 
nenorime būti. Mes sąmoningai 
ar ne žengiame į tautinę mirti 
— ir tai nėra joks švaistyma- 
sis žodžiais.

c au ----- ----------- ------
šešiamečių lietuviukui “Meš
kiukas Rndnosinkas” vya ver- 
tingesnis ir nž

O JęnVSp r»a<To1*o,i

—Hiioria—,r> am

žiaus iąuninun? Jei. ir roki
me kokia knv^a.- tai kaina 
neik^ndama TTž Vaina

prnH v’Vtcnrpv»V-H Irorfimę.

TU1S. Jaunimo žurnalai —nni- 
kaus turinio, bet. ubagėliai: 
dešmt Dlnnvčbi sadiTvirvn iw 
metus arri užtenka? Pa<n»lian 
argi ne tiesa, ka rašo Dr. A. 
Lineaila senintuose šių me
tu “Aiduose”:

vykdo darbus ir jos 
oristoany ivairiails kjausmais y»a

s—, - svarus ir reikšmingas.
Sis jubtfaejinis kongresū y-

Spalio 8,9 ir 10d.

MMi tulikų Federacijos jubiliejinis
” 'E y***-*?** 

dr Aotnerifans lietuvių gyvenime.
kaip visą beturiu ka

taliką akciją lmowiwMinjąs or-

priklauso tautos likimas ir .taip 
gražiai skambąs — kelią jau
nimui! Turbūt su šiais tautinio 
katekizmo punktais visi sutin
kame. Iš tikrųjų Jbūdami iš
mintingi, negalime nesutikti, 
nes tai yra tiesa
Tiesa, prieš kurią mes negali
me nei užsimerkti, nei jos ne- 
paisyti* nei nuo jos pasislėpti.

* Ypač tai svarbu lietuviškajai 
bendrupmenei, kuri stovi lie
tuvių tautos '■ mirties kelyje. 
Istorija yra mums pastačiusi 
klaudBhą — gyventi ar mfrti? 
Antikristiškasis bolševizmas 
mus žudo. Pasaulis mumis ne
sidomi. Tad kovoje Už savo 
tautine gyvybę mes esame vie
ni. Nuo mūsų priklausys ar 
mes mirsime ar gyvensime.
Niekas už mus to klausimo 
neišspręs, niekas už mus negy

vens ir niekas už mus 
nemirs.

Deja, atrodo, jog net ir da
bar mes to nesuprantame ar 
nsncrime suprasti. Ir tai labai 
ryšku iš mūsų, santykio su 
savuoju jaunimu. Mums trūk-

ęąsu

paso

- ■
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2.
Tsun-king skubiai paėmė a- 

tostogų. Ji girdėjo apie drau-

Tuo tarpu atsidarė durys iš 
svečių kambario, ir įėjo sena 
tarnaitė pintine nešina. Ji že
mai -nusilenkė prieš Tsun-king 
ir tarė:
~ Šimteriopos laimės, jau

nas pone! Mano jaunop valdo
vė pastebėjo, kad ponas netu
rite arbatos desertui ir prašo 
Jus priimt šiuos vaisius.

Nustebus Tsun-king tarė:
— Atleiskite, man gaila, bet 

aš nepažįstu Jūsų jaunosios po-

ruošėsi kelionei, ši žinia pra- 
. Snksmino gubernatorių Wen

Ko.
Tsun-kii^ susiieškojo ka

lendoriuje laimingą dieną. Pa
keliui užsuko dar į provincijos 
didmiestį Tšeng-Du pasiteirau-

- ti apie bylos eigą. Tsun-king 
pashmtė tarną, kad surastų 
viešbutį ir užsakytų valgį ir 
gaivinančio vyno. Per pietus 
Tsun-king dairėsi aplink. Stai
ga bokšto lange, kuris buvo 
gretimam sode, ji pastebėjo 
nuostabaus gražumo mergaitę, 
kuri atidžiai žūrėjo į Tsun- 
king. Būdama mergaitė, ji 
mažai rūpinosi gražiuoju vai- Hus. Si Šeima yra pirmoji ir 
ku.

Kai netrukus ji pastebėjo, 
kad jaunoji mergaitė su tokiu 
pat įdomumu į ją žiūri, pagal
vojo linksmai: ‘*07 be reikalo 

eikvoja savo žvilgsnius, juk

ta širdis.”
Kitą rytą dideliam Tsun- 

king nusistebė^mui senoji tar
naite vėl pasirodė. Ji atnešė 

nios. Iš kur tas malonus dėme- ypatingai retą užkandį ir puo-

Senoji atsakė:
— Mano jaunoji ponia yra 

duktė jo ekscelencijos Dsing. 
Anksti* mirus tėvams, ji buvo 
išauklėta pas garbingus sene-

turtingiausia mieste. Jos sene
lis, kuris labai myli savo vai
kaitį, bijodamas, kad vyras, 
kurį jis jai išrinks, netiks jos „ _ ___ ,, .__ _ -------------------------------------------
skoniui, paliko jai pilną laisvę. tis_ Tsun-king padarė didelį į- galvojate. O" jei taip juokėsi, 
Iki šios valandos dar nė vienas I ‘ *kai juos paklausiau, ar. Jūs 

— Perduokite savo poniai turite žmoną. Vakar vakare

Gerasis dangus siunčia Jus į 
šį viešbutį.

— Kuo aš užsitarnauju to
kią laimę? — paklausė Tsun- 
king nusižeminus:— perduoki
te mano nuoširdžiausius linkė
jimus ir,didžią padėką. Aš esu 

parodytą dėmesį negaliu atsa
kyti.

Senoji išėjo. Tsun-king min- 

dintą širdį karSai apvilti tu- 

davė tarnaitei. Nors eilėraštis yra mano ponia. Kai aš pasa- 
aiškiai kalbėjo apie jos nusis- ^au jai, ką jūs man sakėt, 
tatymą panelės Dsing atžvil- kurį laiką ji stovėjo nežinoda- 
giu, ji vėl gavo lankelį su pui- daryti- Vėliau vis dėl sos firdies pasidžiaugti tokia
kiu eilėraščiu. Eilėrašty pane- to pasiteirauti afrie jus. “ “
lė Dsing kalbėjo apie savo jr $tai! Jūsų tarnai, jaunas 
nepaprastą viltį ir pagarbą jau- pdhe, pasakė man, jog Jūs net 
nojo žmogaus elgesiui. Eilėrafi- guHeduotuves niekad ne-

.mano padėką ir mano didžiulį mano ponia apie visa papasa- 
nusistebėjimą'dėl jos literatu- kojo savo seiefirnl Kiekvieną 
rinių gabumų, kuriuos aš ger
biu ir vertinu, kaip ir jos švel
nią meilę. Tačiau aš nesu lais
vas, seniai jau turiu žmoną. Tuojau ji liepė tarnams sudėti

bi® skirtas jūsų poniai!
— Senoji nuliūdo:
— Man bus labai skaudu 

tokią liūdną žinią parnešti ma
no poniai. Bet aš turiu apsau
goti ją nuo tolimesnių nusivy
limų, — ir ji išėjo. - 

iš

tėikusi, nes prašymai dėl tėvo 
davė puikių vaisių, senoji tar
naitė vėl pasirodė. Su malonia, 
bet gudria šypsena ji pradėjo:

— O jaunasis pone, toks 
jaunas, lyg gegužės ryžių ša
kelė, o jau toks senas mela- 

minutę jis gali pasirodyti prieš 
Jus.

Be žado stovėjo Tsun-king.

Tačiau vos spėjo ji įsakyti, 
kai viešbučio savininkas įėjo *r Po šių Žodžių Tsun-king vėl

bingo 70 metų amžiaus pono.
— Ar tai penas Tsun-king?

— paklausė jis cBdingai štimi--

senasis pasveikino. Tsun-king; rai yra prieinama ir augšta 
ji Žemai nusilenkė. Pasfaveiki- 1 vieta bet kurioje sostinės įstai- 
nę atsisėdo, ir senasis pradėjo goję. Susižieduokite su mano

— Tai kažkas neįprasto, 
mano pone, kad aš pats priver

mą: Bet be rimto pagrtedo aš reto, greit švęsime laimingos 
to nedarySau. Jūs padarėte di- poros jungtuves.
delį įspūdį mario vaikaitei. Aš Tsun-king nebežinojo kas 
negaliu Jums pasakyti — # daryti. Ji galvojo — ūkimas ją 
yra visos mūsų giminės per- surišo su We. Bet Du dar teis
ias. Aš daviau jai laisvę pačiai vas, o jį mylėjo taip labai, gal 
pabrinkti vyrą. Dabar, kada net daigiau už We. Senasis 

M Jus pamaišau, galia iš vi- ponas jai nedavė ramybės, irdš Jus pamačiau, galia iš vi- 

gražia pora. AŠ tikiuos, Jūs 
mūsų siūlymo neatmerite? - 

bę, kurią Jūs man suteikiate. 
Taičau jūsų vaikaitė kilusi Iš 
didžiai gartingos šeimos, o ai 

esu atžala karininko, kuris 
dargi turi nelaimę Kiti apkal
tintas už staliaus, bet klaidin
gus nusižengimus. Kaip mato
te, aš keliauju į Pekingą, kur 
bandysiu įrodyti jo nekaltumą. 
O be to, mano tėvo sutikimas 
taą> pat reikalingas.

typsojo:
— Didelis mūsų luomų skir

tumas nieko nereiškia. O be 

vaikaite, tada važiuokite į Pe

ro sužieduotuves, ir, aš ma-

$ngą žaidkną Du naudai. Greit

Hnga Gerai nualtelkes atsi-

Visi trys tęsė kelionę toliau 
Po ilgo jojimo Tsun-king su sa
vo palydovais pasiekė sostinę. 
Pirmasis jos žingsnis buvo 
draugus aplankyti. Du buvo 
tik vienas. Iš jo ji sužinojo, kad 
We svarbiais reikalais išvažia
vęs į tėvSkę. Po nuoširdaus 
pasveikinimo Tsun - king lyg - 
ir nusiminė, jog nėra ;We, 
“Tačiau, — kalbėjo ji, — kaip 
gera, kad tu čia esi. Aš galiu 
dabar tau palinkėti daug lai
mės.'Jūsų patarimu, aš atvy
kau Sa, taigi pirmiausia reikia 
pagalvoti, ką mes galime gero 
padaryti mano tėvui.

Du susimąstęs atsakė:
— Pirmiausia mes turime 

pagalvoti, kaip iškelti dalyką 
viešumon. Aš manau, mes at- 
spausdinsim paaiškinimus ir iš
dalysime karališkoje -aiksėję. 
Per' draugus aš pasistengsiu, 
kad šie lapeliai patektų ir į 
krašto apsaugos ministeriją.

Tbun-king parodė jam paties- 
tėvo surašytą paaifldTtaą.

— Ar ne geriau būtų šitas 
paskleisti žmonių tarpe negu 
patiems rašyti?

Tstfiau' Du galvojo MteiP-
— Tai negerai, jei paaiš

kinimas yra vien H kaltinamo
jo pusės ir d^rgi kvtefoko. 
Būtų geriau, jei We griMų.

(Bu dengiau) •

• -V



(atkelta iš 3 psL)

Įsigykite kultūros žurnalo uAidy

. GLASGOW, ŠKOTIJA
Lygiai prieš 25 metus Ško

tijoje lankėsi dabartinis Vliko 
pirm. prel. M. Krupavičius ir

Berlyne įkurtas cbdelis Vo- 
kietijos madų institutas, kuris 
šį kartą kirs naujas drabužius 
ne moterims, bet vyrams. In
stitutą įkūrė ir j| finansuoja 
Vakarų Vokietijoj dtteji teks-

mės garsai ir kalbamas rožan
čius. Mergaitės suklupę'' .M” 
raidės pavidalu, pasivedė save 
Marijos globai, meldėsi už Ru
sijos atsivertimą ir pasaulio 
gerovę, šv. Sakramento palai
minimu užsibaigė šventės da-

šventė. Išsiskirstė svečiai link
smi, su pakelta nuotaika, o 
mergaitės liko pašryžusios j- 
gyvendinti linkėjimus ir Ne
kalto Prasidėjimo seserų veda
mą bendrabuti paversti tikra
‘Utopija’’ A.V.

tuvių Katalikių Moterų drau
giją. Taigi šių metų tą pačią 
dieną, vienas didžiausių drau
gijos skyrių Glasgowe, sukakti 
iškilmingai paminėjo, šv. Luko 
bažnyčioje atlaikytos mišios už 
gyvus ir mirusius draugijos 
narius. Apytikriai skaitant, 
vien tik iš Glasgowo skyriaus 
apie 30 narių yra iškeliavę am 
žinybėn. Popietinėse pamaldo
se pamokslą pasakė apie Mari-

• Rosite Rilyškytė, Buenos 
Aires Colon teatro šokėja, 
koncertavo Avellanedoje lietu
vių surengtame baleto koncer-

Ir vistik mums dar yra ke
lias iš akligatvio. Tačiau jis y-

• Urugvajuje veikia Liet. 
Kat. Moterų Draugija, kuri rū
pinasi šalpa. Įvairiais būdais 
sutelkusi pinigų, ji šelpia vie
tos vargstančius lietuvius. 
Draugijai pirmininkauja V. Vi- 
džiuvienė. / *

nuodamas gražių dainų.
Nuo pat pradžios stebint 

šios draugijos veiklą, čia turiu 
galvoj daugiausia Glasgovvo 

rugsėjo 5 įsteigė Škotijos Lie- skyrių, reikia pasakyti, kad 
tiek tautinėj, tiek kultūrinėj 
srityje Škotijos lietuvių išeivi
joje išvaryta gili ir plati vaga.

J. Butkevičius

Iš jų dvi lanKo pradžios mo
kysią, ketunoluca — -Kurna
mo Katalikų Akademiją ir de
šimt Annhursto kolegiją. Kad 
darbas prasidėtų iš karto tvar
kingai ir organizuotai, ilgai ne-. skambėjo “Magnificat” gies- 
delsiant buvo

išrinkta naąpems metams
bendrabučio valdžia.

* Užsibaigė vasaros linksmy- Yla atlaikė šv: 
-—hta- Vėl ėmė kngn ruoens ia- 

pai, primindami visiems moki- 
mama knygas ir darną, šįmet

- į Putnamo Nekalto Prasidėji
mo Seserų vedamą bendrabutį

_• * f—irtnlrn nei 26 Įvairaus am
žiaus ir dar įvairesnių interesų.

kitaip tariant, apie dvasios 
kilnumą, kuris išskiria tikrus 
aristokratus iš pilkos minios 
tarpo. Bendra šv. Komuriija ir 
agapė dar tampriau surišo vi
sas benjdrabutietes į vieną di
delę šeimą. <-■

Dienos programa buvo tęsia
ma toliau ' maldos dvasioje. 
Prie Fatimos Marijos statulos

Tūla gali" pasakyti, — aš 
ir be organizacijos galiu pa
žvelgti į platesnius horizontus. 
Egoistiškai imant tai gal ir 
tiesa, bet kaip tik tokių suge
bėjimų žmonių Ir reikia orga
nizacijai, nes jie duoda aksti
ną išeit iš siauro kasdienybės 
ratelio ir ieškoti naujų veikimo 
kelių.

Lietuvės tremtinės privalo 
išeit šiandien į visuomenę, jei
gu nori čionai nors kokį nuo
pelną lietuvybei ckioti. Atsisa
kymo dėl laiko stokos .negali 
būti, nes ir senos ateivės tu
rėjo nemažiau rūpesčių kai at
vyko į ši kraštą.

Galime imti pavyzdį, ir iš 
Lietuvos moterų. Jos irgi nesė
dėjo sudėjurios rankų, ypač 
kaimo moterys, kurios sugebė
jo aprūpinti ir savo Šeimų rei
kalus ir lauko darinis nudirbti, 
o sekmadieniais veikliai pasi
reikšti organizacijose. Lietu
vės katalikės moterys sugebė
jo sutelkti virš 100.000 mote
rų ir mergaičių į organizacinį 
darbą per savo, 32 veikimo me-

• Montrealyje ‘Liet. Kat. 
Moterų Dr-ja spalio 3 d. su
rengi metinę šventę. Bažnyčio
je buvo pamaldos, paskiau iš
kilmingas susirinkimas, p. 
Ramūnienės paskaita ir A. 
Pięšinos choro rečitalis.

• Solistė J. Augaityte rug
sėjo 26 koncertavo Clevelande, 
o spalio 16 koncertuoja New 
Britaine.

Rugsėjo 22 apie moteris in
žinieres kalbėjo p-lė inž. Emma 
Barth, kuri dirba Westing- 
house Elektros Bendrovėje. Ji 
darė pranešimą Easton, Pa. Di- 
xie Inžinierių Dr-jos susirinki
me. Savo kalboje nurodė, kad 
apie 500 inžinierijos firmų 
pusę sava tarnautojų turi mo
terų inžienierių. Moterų darbu 
dauguma patenkintos. Iš jų tik 
35 procentai labiau linkusios 
samdyti vyrus inžinierius, o ne 
moteris; 65 procentai pasisako 
vienodai už vyrus ir moteris.

Tačiau ta profesija nėra iš 
lengvųjų, kaip pranešėja pa
brėžė. Ji dirbanti jau 10 me
tus ir nepatarianti rinktis in
žinierės profesiją toms mote
rims, kurios pirmiausia susirū- 
pfauados “savo grožiu, žavėsiu pMtrito te* *«*■ Ttemje w- 
ir nuotykių ieškojimu.” tettata .itenk

Kai jaunimas mirs — mirs 
rytojus.

Išnyks bankeliai ir karčia- 
mėles. Užluš rašytojo plunksna 
ir lietuvikos knygos puslapiai 
išbluks pakavimo popieriaus 
ritiniuose. Paskutinį kartą už
sidarys Čikagos kazimferiniai 
kapinių vartai. Ten bus pa
laidota mirusi Amerikos Lietu
va. Ir tik pageltusiuose JAV 
lietuvių istorijos puslapiuose ji

‘ Į seniūnes išrinkta Ritonė 
Tonkūnaitė, jos padėjėjos ir 
korespondentės pareigos teko 
Aldonai Vasiliauskaitei, o viso
kių, meninių parengimų ir va
karų ruošimas buvo pavestas 
Elenai Marijošiūtei ir Nemy- 
rai Lembergaitei. Rita Kapo- 

čiūtė išrinkta akademikių ir 
prad. moksleivių atstove. Pa
sikeitė ir bendrabučio vedėja. 
Bendrabutį vesti ir tvarkyti 
perėmė sesuo Kristoforą.

Padą pirmąją mokslo savai
tę Putname atsilankė

Dr. O. Labanauskaite.
Vieną vakarą ji pašventė 

studentėms, ir jaukiam rately 
buvo diskutuojama proble
mos Iškylančios šių laikų lie
tuviškam jaunimui. Vienas iš 
klausimų buvo:

už sukurtą lietuvišką atmos
ferą ir už suteiktas galimybes 
mokytis lietuvių kalbos ir lie

tuviškų papročių.

^Motinėlė M. Aloyza savo žo- 
dyje linkėjo visoms augti ir 
bręsti religiškai, protiškai, 
tautiškai, bei visuomeniškai.

Toliau programos pravedi- 
mą perėmė Elona Marijošiūtė. 
Dainų, eilėraščių ir rašinėlių 
pyne buvo sukurta

Lietuvos miško ir 
bukų dvasia.

vadovavo skyriaus pirmininkė S<
U. Juodišienė, kur sumaniai ir I
vykusiai viską pravedė. Drau- ’
gijos adresu pasakyta daug ■
gražių kalbų ir linkėjimų. Kai- B \
bėjo kunigai J. Gutauskas ir
A Gėryba, centro vaidybos bėveklt gou>, » metą ū- 
nrrmininkė Stalicraitienė ir fMate* —rtuimtt, ne

drąsiųjų, teisingųjų ir gyventi 
norinčiųjų bei į ateitį atviromis 
akimis žrarinaųjų gyvenimo

menininkų kebas.

Jis nutiestas ant žemės, o ne 
padebesėse ir nužymėtas pasi-' 
aukojimu ir prakaitu, o ne 
rezoliucijų ir šūkių puokštė
mis, nes jis yra gyvenimo ke
lias. Mirs šefai, mirs vlikai, 
mirs gydytojų draugijos ir in
žinierių sambūriai, užsidarys 
taupymo bendrovės, sunyks 
mokyklos ir salės, bet kol jau
nimas nemirs — tauta gyvens. 
Ir vėl ji- gimdys genijus ir 
šventuosius, daigins naujas at
žalas ir puoš žemės veidą rū
mais ir bažnyčiomis!

Etaną Marjogūtė, Rūta 2u-
mokslą kapelionas kalbėjo apie kauskaitė ir Danutė Giedrai

tytė padainavo padų sukur- apšvieta 
tas kupletas. čia neliko nei vie
nos užmirštos. Apdainuota net 
kun. Yla ir Motinėlė M. Aloy-

. progą jungti į mū
zų senų a w moterų 
40 mėtų 
vcJuą’—-AŪtiKy Moserų Są
jungą.* fii Sąjunga sugebijo ap- 
pingtf jųūe 3006 senosios kar
tos moterų ateivių. teSdaa savo mėnesinį
' Pričš 40 metų Amerikos fie- žurnalą "Moterų D rvą”. Per 

tuvės sus rūpino, kaip pafloą šh»s 40 metų sąjūngietės 
pasisako savo , sukaktuviniame išvarė didelę vagą Amerikos 
tekinyje — “ne tik medžiagi- : Betartų 
niais reikalais, bet ir kultūra, - ' darbe

ocn§ rūpėjo; kad Jos buvo uotiob lietuvių pa- 
amrispi ~ti įsiės į didž ulę orga- rapijų rėmėjos ir tietuvybės 
mzacįją “bendromis jėgomis palaikytojos savo kultūrinais 
užtikrintų ir parūpintų dorą 
katalikišką išauklėjimą jauna
jai kartai išlaikytų lietuvy
bę, o taip pat ir tam, kad pa
čios sau reikale ir varge turė
tų paramą ir pašalpą.”

Moterų švietimo siekdamos 
iš pat pradžių nusistatė įvesti 
švietimo skyrių, kuriam turi 
priklausyti visos narės. Be to,

Štai tik paviršutiniška lie
tuviškosios sąžinės sąskaita. 
Ar ji nėra skaudus kaltinimas 
mums, mums visiems, kurie
vadinamės lietuviais, kurie
lengva širdimi vedame tautos 
dalį į nėbūtį^ Mums, kurie su 
pagarba minime brolius (fidvy- 
rtas, mirusius, kad mes gy
ventume, ir tą pafią dieną sa
vo didžiųjų uždavinių nevyk- gyvens, kaip tauta, kuri buvo 
dydanti išniekiname šventą jų neverta gyventi Viešpaties že- tilės fabrikai ir tękstflis piric- 

(b. d.) Hai.

MOTERYS INŽINIERES
Nerasime, tur būt, tokios 

profesijos, kurioje «viena kita 
moteris nepasitaikytų. Su mo- 
teriims daktarėmis jau prade
dama visai apsiprasti, nors se
niau į jas skeptiškai žiūrėta. 
Dabar prasimuša ir moterys 
inžinierės. z

Pradedami nauji metai, at
verčiama nduja knyga, kurios 
viršelis buvo papuoštas spal
votomis nuotaikomis rugsėjo 
26 d. oficialiame pensionato 
atidaryme Putname. Visų ben- 
drabutiečių intencija kun. St.

• Dr. A Šidlauskaitė, Otta- 
vvos universiteto ‘ profesorė, 
mokslo reikalais lankosi Eu
ropoje. Buvo ji užsukusi ir į 
Vasario 16 gimnaziją, kur pra 
vedė pasikalbėjimą su vyres
nių klasių mokiniais.

• Bronė Kalytė, studijuo
janti Mount St. Joseph kolegi
joje, Ohio, vadovauja Stud. 
At-kų Sąjungos mergaičių 
skyriui.

pasidaro net savo artimiesiems uždaros lietuvaitėm mergai 
nebeįdomi, ypač jaunajai kar
tai, ir tokios motinos patari
mai dažnai netenka reikiamo 
autoriteto, kuris taip labai rei- 

norinčiaikį pagal liaudies dainelę “Ei 
mergyte, mergužėle.”

Su daina programa ėjo 
linksmyn ir linksmyn. Pabaigai

mergaičių mokyklas, suorgani
zavo socialinę globą jaanoms 
bedarbėms, motinų ir vaikų 
sveikatos priežiūrą, šeiminm- 
ktaas davė profesinį pasiren
gimą ir k.

Šių metų spalių 10 d. 12 v. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyks New Yorko Moterų Są
jungos steigiamasis -susirinki
mas. Tai gera proga įsijungti 
į lietuvišką veiklą. Nuvykime 
visos ten atsikvėpti nuo kas- PASKlJTiNfcS reKOLEKCI 
dieninių reikalų ir atlikti savo Jog MARUOS METAIS 
visuomeninę pareigą. Atminki- ? .
me, kad moteris — motina, Spalio 15, 16 ir 17 dienomis 
užsidarius tik savo šeimos įvyks Nekalto Prasidėjimo

tintas lietuvis tremtinys kun. 
Aiek. Gėryba. Ypač jis ragino 
sugrąžinti į šamas šv. rožan
čiaus kalbėjimą.

Po pamaldų visi rinkosi 
blaivybės salėn, kur sekė ant
roji dalis —-meninė. Prisirin
ko tiek, kad didelė salė prisi- 
jaldė sausakimšai ir net pri- 

Danutė Kaunaitė paskaitė truko vietų prie stalų, Nares
mus bei į dabartį), A. Giedriaus rašinėlį “šviesto- buvo vaišnamos veltui, o kiti

2. gerieji bruožai amerikietis- ji karalystė.” Būrelis akademi- turėjo įsigyti bilietus. Pasim-
kos kultūros, ir kių pašoko “šlama šilko ve- tinus imta kalbėti. Programai

3. lietuviška dvasia. jas”, o jaunesnių mergaičių
Kiek ilgiau buvo sustota prie choras sudainavo — “Miškų

lietuviškos kalbos “šiukšlini- gėlė”. Sekantį numerį išpildė
mo”, dėl trūkumo atskiroms patys mažieji bendrabutie-
ĮMčfesijoms lietuviškų terminų čiai: Violeta Juodytė ir Ro-
ir išsireiškimų dabar studijūo- mukas Petravičius pašoko šo-
jančio jaunimo žodyno. Dr. O. 
Labanauskaitė siūl^uo klausi
mu kreiptis į kalbininkus ir 
prašyti pagalbos per spaudą.

Ir vėl šventė

kokį krūtį vežtame su savim 
grįždamos į Lietavą?

Iš pagrindinių vertybių bu
vo pasiūlyta:

1. profesija (pasirinkta atsi
žvelgiant į asmeniškus palinki-

tėm rekolekcijos, kurias ves 
kun. prof. St. Yla. Mokestis tik 
$7.00. Kviečiamos visos mer
gaitės pasinaudoti šia proga.

Apie savo atvykimą malonė-

Unksmavateris
Ritonė Tonkūnaitė, bendra

bučio seniūnė’ visų mergaičių 
vardu pasveikino ir padėkojo 
seselėms už mpkslui ir dvasios 
brendimui suteiktas puikias są
lygas ,bet svarbiausia padeko-

MINTYS JAUNIMO KLAUSIMAIS™
Argi nuostabu, jog jie baigę tiksli yra “Darbininko” Nr. 66 

mokslus jau serga praturtėji- -pastaba:
mo ir “gyvenimo pagrindo su- “L^šM jaunimo fietaviška 
sidarymo” liga (vieno baigusio globa, ta&raštRių leidimas, 
žodžiais), šioje vietoje labai jiems stovyklų organizavimas 

buvę vaistas atskirų asmenų 
pasiaukojimo sr pašų jaąoimo 

organizacijų. Reikia, kad atri- 
tų laikas, kada ir lietuvių gau- 

k saigos ir pinigingos organiza-
■L'rijos suprastų, jog neparanda- 

K n mos jaunimo jos dedasi į lietn- 
KyI ' vybės iaidojhno biurus.” 
R II Galop tenemano tėvai, jog ir 

nebe kaltės- būdami 
^^1 tautos augintojais, neša lygiai 

tokią pačią atsakomybę už 
tautinės gyvybės išlaikymą, 
kaip ir visa tauta. Ir jie, jei 
nepajudina piršto lietuviška-

■ jam vaikų auklėjimui namuose, 
lietuvių tautos atžvilgiu yra tų

1 laidotuvių biurų tikrieji dali-
■ ntokai.

meniniais pasirodymais: vaid- 
nimais, koncertais, pobūviais 
ir K

Bet laikui bėgant didėjo lie
tuvių organizacijų skaičius. 
Lietuvių parapinės bendruome
nės susmulkino, pasiskirstyda- 
mos į eilę atdarų organizacijų, 
kurios, dažnai skyrėsi tik savo 
pavadinimu, bet ne tikslais bei 
veikimu.

K vienos pusės tas susiskal
dymas, o iš kitos narių didė
jantis amžius pakreipė organi
zacijos veiklą į lengviausią ke
lią t.y. pašalpinę sritį. Šiam 
darbui galvosūkio nėra ir daug 
energijos nereikia: tik duok 
dolerį ir imk dolerį. Lengva ir 
patogu.

Pastaraisiais laikais apsižiū
rėta, kad ateis laikas, 'kada 
nebua kas duoda tą dolerį, nes 
senesnioji karta po truputį iš
miršta, o naujoji jau nesidomi 
šia organizacija.

Kartą Brooklyno sąjungietės 
viešai prisipažino 
esančios pamos kaltos, kad ne
įpratimo savo dukrų dėtis į lie

tuvių organizacijas.
Dabar šių gerų lietuvių mo- 

4inu dukros jau atitolo nuo lie
tuvių bendruomenės.

Kaip medicina surado būdą 
mažakraujį organizmą gel
bėti nuo mirties — transfuzi- 
ja, taip ir organizacijai, norin
čiai gyvuoti, reikia turėti nuo
latinį narių prieauglį.

Šiuo meta visų akys nu
kreiptos į- naujai atvykusias 
tremtines. Lig šiol reikia pri
pažinti, kad tremtinės daugu
moje laikėsi nuošaliai visuome- 
.ninės veiklos. Gal iš pradžių siaurame ratelyje, ilgainiui vienuolyne, Putnam, Conn. 
tai buvo galima ir pateisinti 
noru labiau pažinti vietos gy
venimą, noru geriau įsikurti ir 
kitais smulkiais reikalais, bet 
dabar atėjo laikas pasisakyti 
ar mes tik tanitiniinfrr duo- kalingas auklėtojai,

apsaugoti savo vaikus nuo pa- kitę skubiai pranešti:
šalinių nekartą labai žalingų į- Rev. Sister Superior, RFD 
takų. 2, I. C. Convent, Putnam,

M. Galdikienė Conn., arba telefonu 8-5828.

Nekalčiausios Marijos širdies stovylą sutikti, nuprasti ir 
persiimt Jps pageidavimais, įsigykite knygą

MARIJA KALBA PASAULIUI
DR, L. Da FONSEKA KNYGA,

Ją galima gauti “Darbininko” administracijoje, “Sudavos” 
knygyne, 4434 So. Fairfield Avė., Chicago 32, III. ir 122 
Canton St, Stoughton, Mass. Kaina 2 dol.



CLEVELAND, OHIO
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BALTO DEŠIMTMEČIO
AKADEMIJA-KONCERTAS

1. Registravimo mūsų skau
tų vienetų JAV skautų viene
tuose reikalu sakoma laiške,

kovotojus, jas laiko prel. Ig. 
Albavičiuš; spalio 10 d. 10:30 
vai. nauj. parapijos bažnyčioje 
iškilmingos mišios, kurias lai
ko J. E. vysk. V. Brizgys, pa
mokslą sako prel. P; Juras; 
spalio 10 d. 4:30 vai. p.p. šv. 
Jono katedroj šventoji Valan
da Marijos metams paminėti, 
vadovauja prel. B. Urba, pa-

Tad, minėto tėvų komiteto pa
vedamas, turiu garbę prašyti 
tamstą, Pone Redaktoriau, 
leisti man paaiškinti visuome
nei kai ką bent trumpai, nes 
teisingumas negali būti užtik
rintas be “audiatur et altera

ką tik galim, kad kongresas 
būtų svarbus ir reikšmingas in- 
dėlis į organizacinį Amerikos . 
lietuvių katalikų gyvenimą!

Anglijos karalienė Elzbieta 
II viename savo dvare laiko 24 
lenktynių. arklius. Arkliams 
išlaikyti kasmet išleidžia 20,- 
000 sterlingų, bet už tai jie 
stengiasi nelikti skolingi ir 
greitomis kojomis užkalti ka
ralienei pinigo. Karalienės žir
gai šiemet laimėjo 13 pagrin
dinių lenktynių, duodami 35;- 
000 pajamų arba 15.000 ster-

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos kongre
sas įvyksta spalio 8 — 10 d. 
Clevelande Carter viešbuty. 
Svarbesni jo momentai:

Pamaldos: spalio 8 d. 9 vai. 
nauj. parapijos bažnyčioje ati
daromosios pamaldos, šv. mi
šias laiko prel. J. Balkūnas, 
pamokslą sako prel. K. Vasys; 
spalio 9 d. 8 vai. šv. Jono ka
tedroje mišios už mirusiuosius 
Federacijos narius ir laisvės

• Pratęsiamas pigusis kny
gų mėnuo. Gabijos leidykla 
pigųjį knygų mėnesį pratęsia 
iki spalio 31 d. Per šį laikotar
pį knygos parduodamos su 
25-70% nuolaida. Atpigintų 
knygų sąaršas gaunamas lei
dykloje: Gabija, 335 Union 
Avė., Brobklyn, 11, N. Y.

mokslus sako — lietuviškai j. 
E. vys. Brizgys, angliškai prel. 
BalKūnas.

Registracija: spalio 8 d. 10 
vai. Carter viešbuty Prospect 
Avė. ir E. 9 St.

Posėdžiai: spalio 8 d. 11 vai. 
prezidiumo ir komisijų sudary
mas, sveikinimai; 2 vai. Centro 
Valdybos ir komisijų praneši
mai, organizaciniai reikalai, 
CV rinkimai; 5 vai. atskirų or
ganizacijų ir komisijų posė
džiai; spalio 9 d. 9 vai. kun. St. 
Railos paskaita “Jaunimo auk
lėjimo ir lavinimo problemos”, 
koreferatai ir diskusijos; 2:30 
vai. prof. J. Gravrogko paskai
ta “Katalikų akcija; 3:30 vai. 
komisijų pranešimai, rinkimų 
rezultatai, rezoliucijų priėmi
mas; 6 vai. atskirų organizaci
jų ir komisijų posėdžiai.

Church World Service, Luthe- 
ran Refugee Service, Interna
tional Rescue Committee ir 
kt. Jie ir toliau kviečia Baltą 
padėti perkelti likusius Euro
poje į Ameriką. Mes visa plot
me užsimojome tai vykdyti.

Dabar turime užregistravę 
apie 1,500 asmenų, norinčių 
atvykti Amerikon. Apie 600 
užklausimų atėjo iš įvairių ko
lonijų dėl blankų, prašymų pa
dėti ir norinčių tarpininkauti. 
Didžiausia kliūtis yra įstatyme 
pramatyti reikalavimai. Nepai
sant to viso, Baltas rimtai ti-

'Airijcs vyriausybės paskir
ta speciali komisija per 6 me
tus tyrinėjo žmonių vedybinį 
amžių. Davimai atidengė, kad 
Airija yra toks kraštas, kur 
pasilieka daugiausia nevedusių 
vyrų ir moterų. Vidutinis ve
dančiųjų amžius yra nenorma
liai senas — vyrų 33 metai, 
moterų — 28. Kitų Europos 
kraštų vedybinio amžiaus vi
durkis siekia 24-25 m. vyrams 
ir 20-21 moterims.

bes pripažintas pabaltiečių 
fondas. Visoj Amerikoje tarp 
56 pripažintų įstaigų pašalpo
je' Baltas garbingai atstovau
jamas. ’ < ■

: Tik istorija įvertins ameri
kiečių' lietuvių didžiulę atliktą 
pareigą sunkiausiose tautos 
gyvenimo valandose. Kai sovie
tai okupavo Lietuvą, į' Vaka
rus pabėgo virš 70 tūkstančių 
lietuvių. Jungtinės Amerikos 
Valstybės priglaudė apie 30 
tūkstančių, šiam milžiniškam 
darbui greit pasiruošė Baltas.

Trisdešimts tūkstančių per- 
keldimas neįvyko atsitiktinai. 
Nuolatinis kontaktas su įvai
riomis įstaigomis, dažni važi
nėjimai į posėdžius bei pasita
rimus, Balto tarnautojų tyri
nėjimai bei informacijos, blan
kų išpildymai, garantijos, už
statai organizacijos vardu — 
visa tai padėjo išpildyti kvotą 
virš visų pramatytų planų ar 
lūkesčių. Baltas butų ir darbo 
suieškojo tūkstančiam. Daugel 
kam ir bylas apgynė.
Imigracijos atžvilgiu Baltas 

užėmė antrą vietą.
Mūsų įstaigą garbingai mini

Ypač šaukiu į darbą tuos 30 
tuksiančių, kurie perėjo tuos 
kryžiaus kebus. Stokite į rin
kėjų eiles. Klabenkite į kiek
vieno lietuvio širdį, čia visų 
bendras reikalas.

Dar kartą prašau Amerikos 
lietuvius neatsisakyti šios mie- 
iašiidystės: atidarykime duris 
labiausiai užmirštiesiems Eu
ropoje. Ištieskime gailestingą 
ranką. Ieškokime naujiems i- 
migrantams butų, darbų, ga
rantijų ir sponserių.

Sunkus darbas, bet. taip pat 
labai reikalingas. Jeigu mes 
savųjų negelbėsime, tai kas 
gelbės? Ligi šiol atvažiavo gi
minės, draugai. Bet tie pasilikę 
nė draugų, nė giminių neturi. 
Tie yra tikrieji Kristaus var.- 
•gingieji. Jų visų vardu sakau: 
tenebūnie nė - vieno lietuvio, 
kuris neaukotą Baltui.

Baltas kas mėnuo skelbia

finariai JCviečai visus patrio
tas Betovius i taūtos gelbėji
mo akciją. Aukokime Baltui

laimėjimas, kęd okū-

klausėme bendriems reika
lams. To bendro darbo vaisiai 
turėtų mus ir ateičiai dar stip
riau ir arčiau sujungti.

Baltes veikia tik 10 metų. 
Pažiūrėkime, ką jis per tą de
šimtmetį atsiekė. Grynais pi
nigais lietuviai suaukojo $563,- 
832.70, o nelietuviai davė 
$906,175.65. Viso pinigais gau
ta $1,470,008.35.

Be pinigų Baltas gavo mais
to, rūbų, muilo ir medikamen
tų*. iŠ lietuvių 1,463,348 sva
rus. Iš svetimų šaltinių gauta 
1,118,088 svarai. Viso gauta 
gerybių 2,581,436 svarai, arba 
įkainavimu: $2,437,782.16. Tad 
pinigais ir gėrybių įkainavi
mais Baltas'

per 1® metą gavo 
$3,907,790-51-

Kiek gi Baltas per tą de
šimtmetį išlėkto? šalpai išleis
ta: pinigais $762,287.00,. nu
pirkti maistui, vaibtam ir kt. 
užmokėta $254,049.64. Išsiųs* 
ta suaukotų gėrybių 2,577,686 
svarai, kas įkainuojama $2,- 
434,432.16. Todėl
sušelpta pfenigais, pirktomis ir 
suaukotomis gerybėmis už

$3,450,76830.
Per tą laiką išmokėta tar

nautojams Amerikoje ir Euro
poje $117,109,25, o administ
racijai ir imigracijai $136,629 - 
18. Sandėlio išlaktos, kaip 
daiktų pakavimas, persiunti
mas ir kt. ,kainavo $179,760.-

Pone Redaktoriau,

Š. m. Darbininką 53 nr. į- 
dėtame p. V. šenbergo laiš
ke redakcijai bandoma išdės
tyti pačią “nesutarimų esmę” 
tarp Clevelando skautų vadovų 
ir skautų tėvų ir rėmėjų komi- 
teto . ir teisingai painformuoti 
visuomenę. Bet laiško turinys 
dar labiau klaidina visuomenę, 
o Clevelando skautų tėvų ko
mitetą puola 'visa eilė nepa
grįstų ir neteisingų kaltinimų.

Spaudos iškovojimo 50 metų sukaktuvinis leidinys 
LTČERATCROS METRAŠTIS

GABIJA
. JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS ŠI RUDENI

Šioje didžiulyje knygoje su savo naujausia karyba dalyvauja ke
lios dešimtys lietuviu rašytojų. MrtraftJ redaguoja Jonas Aisti* Ir 
Stepas Zobarska*. Si knyga—tai kovojančio ir nepasiduodančio lie
tuvio atsparos dokumentas. Si knyga vaiirtžiau už viską kaibčs apie 

mūsų tautos teise turčti savo kalba, raita, laisve ir tikčjimą.
Būkite Šios knygos garbčs prenumeratoriai—padekite leidyklai at

likti sunkų iio didžiulio veikalo Meldimo darbų. Prenumerata pri
imama iki š.m. spalio 15 dienos. Prenumeratorių pavarde* bus pas
kelbtos knygoje. Metraštis bus dldeho formato. |ri*ta» drobėje, kal
nuos $8.00. Prenumeruojant H anksto—tik $5.00.

Užsakymai ir pinigbi siunčiami žino adresu:
GĄBIJA, 335 Untou Avtų. Breeidyu 11, N. Y.

* *........ian*

Verte A. Sabaliauskas 324 p. $3-50
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBI NINKAS
680 Bushwick Avė. Brooklyn 21, N. Y.'

kad Clevelando skautų vado
vybė nuo 1953 m. rugsėjo mė
nesio “niekam jokių raštų ne
siuntė ir į skautų tėvus nei 
žodžiu nei raštu” nesikreipė. 
Tai neteisybė. Į mane keletą 
kartų yra kreipęsis tas pats n 
JAV rajono vadeiva p. šen- 
bergas. I tėvų komitetą krei
pėsi keletas paskirų skautų tė
vų š.m. vasario ir kovo mėne
siais, prašydami nurodyti 
jiems, kaip reikėtų reaguoti į 
p. šenbergo raštus, kuriuose 
prašoma tėvų sutikimo raštu. 
Vadinas, š. m. kovo 14 d. p. 
Šenbergo raštas, kaltinąs ko
mitetą, toli gražu nėra sie
kiantis tikros tiesos. Tai kurgi 
toji “nepagrįsta agresyvi akcija 
prieš Clevelando skautų ir PLS 
Brolijos vadovybę” iš tėvų ko
miteto pusės?
2. Kitas vėl priekaištas komi

tetui šitoks: “visus savo spren
dimus komitetas padarė Besi
tardamas nei su vietininku, nei 
su vadeiva.” Komitetas nuo 
š.m. kovo 14 d. nerado galima 
tartis su p. šenbergu, kuris 
jau kelis kartus buvo panei- 

lingų gryno pelnd,' asmeniš- gęs aukščiau minėtus faktus, 
kiem karalienės reikaliukam. Maža to, tas pats asmuo yra

ĮSIGYKITE GARSIOS GI J ARE8CH1 KNYGOS 
LIETUVIŠKĄ VERTIMĄ

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis

Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 
Solistes: Prudencija Bičkiene ir Stase Daugėlienė 
Šoktam. akompenaan M. AL. MROON8KA8

Didžiojo New Yorko ir apylinkių Betaria! maloniai prašomi iškilmėse dalyvauti ir tuo paremti šalpos darbą.

Šoktoms gros AD. JEZAV1TO otkeateM NEW TOUO BALFo 1B-Č1O MINĖJIMO KOMPtCTAB
■ ■■ ■■ ■ ■ i ..... i i

,. ■ ■

uždraudęs skautams dalyvauti 
š-m. gegužės 23 d. vyriausiai 
skautininkei Dr. D. Kesiūnaitei 
ir Seserijos vadijai pagerbti 
viešose, tikrai lietuviškose ir 
didingose iškilmėse, kur pasi
rodė beveik visos lietuviškos 
organizacijos. Ar beįmanoma 
tatai kuo nors pateisinti? Ko
mitetas toleravo ilgesnį laiką 
vietininką, kuris ne kartą pa
sirodė santykiuose su komite
tu nekonkretus; be to, š.m. 
birželio 13-d. net bandė su
šaukti visuotinį tėvų susirinki- 
-mą be komiteto žinios, nors 
tuo pačiu metu lankė komite
to posėdžius ir dar vėliau ga
vo iš to pat komitetp stovyklai 
visokeriopos pagalbos ir 206,- 
50 dol. pinigais pašalpą. Ko
mitetas tėviškai kantrus.
3. Butų sunkoka rimtai nagri

nėti kitas to laiško įtaigas, ka
dangi kai kurios laiško dalys 
viena kitai prieštarauja.

Bet netinka minėti laiške 
vadeivą, lyg visai kitą asme
nį, jeigu tai iš tikrųjų yra tas 
pats p. šenbergas.

Ir dar pridursiu būtiną pa
tikslinimą: dabar tasai vadeiva 
yra jau ne Vsevolodas šenber
gas, bet Johann Schoenberg.

Prašau priimti. Pone Redak
toriau, mano didžios pagarbos, 
pareiškimą.

VL Braziulis, 
Clevelando Skautų Tėvų 

Komiteto pirmininkas

BIELSKIS ..........................m
SU BAŽNYČIA

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

Iš šių skaičių aišku, kad 
tiesioginiai šalpai išleista 88.8 
nuošimčiai išlaidų, administra
cijai, imigarcijai apie 8 nuo
šimčius, o algoms tik 3.2.

Visos JAV kontrolės įstai
gos stebisi Balto mažoms išlai
doms administracijai ir . al
goms,.

O visgi ligi šiol mūsų pikti 
liežuviai klegeno apie dideles 
raštinės išlaidas. Tik tūkstan

čių savanorių darbas ir didelis 
taupumas padėjo tiek daug iš
siųsti šalpai.'Todėl Baltas yra 
vienintelis Amerikos vyriausy-

Prof. 8. Koiu^to FO^ 
soriauja Notre Dame unlverdM

* lete South Bdhd, Ind. Pagal i 
projektą universitetas 
hidraulikos laboratoriją.
jo, tame pačiame univerritrii^ 
dar profesoriauja: Pinigas 
anglų kalba ir Petrauskas M 
lizika. ^08

• Mūsą Pastogė, Sydnėju#, įg 
Australijoje, leidžiamas lietu*^ 
viųlaikraštis,43nr.paskyw^ 
lietuviškos spaudos sukakčfiŽ^Į 
paminėti. Pirmame puslapyje-18 
įdėtas lietuviškų—laikrašč^s 
montažas, kur įtalpinta ir Aufef|| 
ra ir kiti spaudiniai.

• Rokas Feticevičtas iš Le£||| 
wiston, Maine, laimėjęs ALRR^H 
Federacijos premiją už konkw^g| 
sįnį rašinį “Kodėl aš pamilag^

’ rožančių?*’, visą savo prenė-O 
ją $25.00 paaukojo statomai^! 
Marijos garbei koplyčiai, Put?..f!
nam, Conn. .

• Rinkliava Marijos švento-.^ 
vei. šv. Antano lietuvių parn '*^ 
Cicero, HT, buvo padaryta to-įg 
lekta Marijos'"šventovei, PūU^ 
nam, Conn. Surinkta $700.00. 
Seserys labai dėkingos, gerbei 
prel. Ig. Albavičiui ir jo parade 
pijiečiam.
• Temperiey, Argentinoje, 

vietos Liet. Bendruomenės 
skyrius surengė išeivio dienos 
minėjimą.

• Bernso, Argentinoje, gra- 
žiai veikia jaunimo dr-ja, pasi-..^ 
vadinusi “Mindaugo” vardu. 
Pirmininkauja J. Intas. Nese- 
niai dr-ja suvaidino “Moterims 
neišsimeluosi.”

• Nemuno savišalpos dr-ja
Argentinoje paminėjo 45 metų 
veiklos sukaktį. Ta proga buvo 
surengtas gražus vakaras.___ idj

• Kun. Vytautas Palubius- 
fcas, MIC, gimęs Argentinoje, 
mokslus baigęs Romoje, pri- 
micijas atlaikė Aušros Vartą 
par. Avellanedoje.

• Irgi lietuvis. Harvardo u- 
niversiteto slavistikos katedros J 
prof. E. Simsons išleistoje kny-;^ 
goję kalbama, jog Levas Tote- 
tojus esąs lietuviškos kilmės. 
Jo senuolių pavardė buvusi 
“Indrys”. šios žinios paimtosf H 
iš Sovietų mokslininkų tyrinę-

Spaudos atgavimo sukakties 
minėjimas

spalio 10 d. 2 vai. p.p., kal
bės prof. J. Brazaitis, meninę 
programą atliks muz. Alt. Mi
kulskio vadovaujamas Čiurlio
nio ansamblis.

Beketas spalio 9 d. 8 vai. 
didžiojoj balių salėj (su meni
ne programa).

Svečią priėmimas ir užkan
džiai spalio 10 d. 11:30 vai. 
nauj. parapijos salėj.

Kon^eso svečiais kviečiami 
visi jo mintimis besidomintieji.

Clevelando fietuvią visuome
nė ypač gausiai atsilankant 
laukiama spaudos atgavimo su
kakties minėjime, bankete ir 
Šventojoj Valandoj bei kitose 
pamaldose.

Kongreso pasisekimas pri
klausys nuo visų — nuo ren
gėjų, nuo . atstovų gausingumo 
bei aktyvino, nuo visuomenes 
palankumo. Visi padarykim,



Metinis Vaidilos teatro susirinkimas

Real Estale

Balfo Centro Valdyba

Šie “Lietuvių Dienų” leidiniai

$1.50

Sąlygos
nebuvo

‘DARBININKO” ADMINISTRACIJOJ GAUNAMI

DEARBOBN 24619 
' TO9LACE 

HELP WANTED AD8. 
ASK FOR ADTAKEB

$5.00
$7.00

DEEEtfABE J F. E. Laab «r BOMfo orietto gal
va Ed. C. Evans, ooM^tae,kad mokyklos tari bitt aMmytaa dH 
baltųjų ir juodoji) mokinio nesatattma.

gą juhiBejųir s&raūs dukters 
antrųjų 4jžritįdci| prasi kalimin 
iškilmingą progą.

— Neiti negražu. —- murmė
jo sau po nosim ponas . Toks, 
— eiti be nieko—gėda. Reikia 
neMis dovaną. Bet kuriam ju- 
IŽtiatui? /Senas greit mirs, o 
jaunas pasidžiaugs ir numes. 

... Pirksiu tokią, — nusprendė 
' pagalvojęs — kad abiem tik-

teisinosi 
jo nepu- 

nusipirkti

kuritestokė jaunimą lie- 
tuviškoje dvasioje. ;

jutimo*! teko lai
mė mokytis EScJistaetto lietu
vių gimnazijoje jau 1945 m. 
rugpiūčio men. Lietuvos gim
nazijos mokytojų bei direkto
rių — V. Liulevičiaus, P. Bal- 
<Hūno,pį Rudžių, St. Barzdu- 
ko ir kitų — pastangomis pra-

Mes tikime,, kad padarytos 
pastangos nežus, kad jie pa
sieks tinkamesnių darbo sąly
gų naujojoje vietoje ir iš ten 
mes sulauksime gerųjų Lietu
vos kultūros darbininkų ir mū
sų atstatytos nepriklausomos 
valstybės kūrėjų.

Kaip džiaugtųsi mūsų švie
sioji visuomenė, jei su šiuo pa
reiškimu nutrūktų visi bepras
miški ginčai dėl Vasario 16 
gimnazijos pirkinio, o toji vi
suomenė dar glaudžiau susi-

Ar skaitai 
Darbininką?

pareigas.
Nuo spalio 10 d. Povilo

Taigi, nelaukime žiemos šal- Dargio vedama lietuvių radijo 
čių, o kuo greičiau ęrganizuo- programa yra perkeliama į 
kime rūbų ir avalynės rinklia
vas, kad apranga laiku pasiek
tų nelaiminguosius mūsų tau
tiečius.

Bhr. ŲŲer— WA MM* 
Arba nfeflt J 

'WALLS ud MATTEEA 
12SM 8*. IWHti WA M4M

V. Ramono, angliškas vertimas romano 
“Kryžiai”; graži dovana angliškai kalbantiems 
mūsų bičiuliams; 329 p., gražiai jrišta su 
iliustracijomis S. Makarevičiaus — $4.00

KETVIRTOJI LAIDA
1949 metų pavasarį Eich- 

staetto lietuvių gimnazija išlei
do abiturientų IV laidą. No
rėdami palaikyti gražią lietu
viškos gimnazijos tradiciją, jie 
sutarė po penkerių metų šūva- 
žiuoti į Chicagą pasidalinti į- 
cpūdžiais. Rugsėjo 6 d. Chjca- 
goje ir Įvyko šis penkmečio su
važiavimas, į’ kurį susirinko 
dešimt tos laidos abiturientų 
su šeimomis' ir kai kurie mo
kytojai. Kiekvienas pasipasa
kojo apie savo išgyvenimus, 
pasisekimus bei vargus ir nu
eitą kelią per penkeris metus.

SVEČIAI MOKYTOJAI
Suvažiavime dalyvavo mie

las klasės auklėtojas Stasys 
Barzdukas, lituanistas, veiklus 
Clevelando LB valdybos pir
mininkas; Eichstaetto lietuvių

— Pompa, pompa, — rėkė 
fey... įtūžęs ponas Toks. —* Aš einu 

; ten, kur viskas bus su didele 
|te>. " pompa. Kam man jos reikia?

< Man reikia pripūsto oro ir 
: /"tiek. Turi jį ar ne?

Pasibaigus didžiajai tremti- Taip pat Centro Valdyba 
nių emigracijai,. Europoje liko maloniai prašo skyrius, para- 
apie 10,000 vargingų lietuvių, pijąs ir organizacijas padengti 
kūne reikalingi pastovios pa- rūbų persiuntimo į Balte san- 
ramos. Mų metų praktika rejkalui
parode, kad likusiems Betų- .
viams aprengti Baltas turi kas- neturuna lesų, 
met surinkti ir jiems nusiųsti 
bent 100,000 svarų rūbų ir a- 
valynės. Ligi Sol mūsų dos
nios visuomenes dėka Baltas 
kasmet įstengdavo tokį kiekį 
nusiųsti ir padalinti tremti
niams.

kios dekoracijos “Kudirkos” 
spektaklį daug pagerino, šį ne
mažą darbą jis pats atliko sa
vo patalpose.

Šie abu, daug pasidarbavę 
mūsų teatrui, susirinkime nc- 
buvo prisiminti. čeičys ir ža- 
garskas taip pat įdėjo daug 
darbo ir sugaišo laiko; jie vi
suomet buvo prisišaukiami. 
Dirbo ir keletas valdybos na
rių ,aukdomai poilsį ir laiką. 
Reikėjo atlikti, visus parengia
muosius darbus, o tai parei
kalavo daug vargo ir važinė
jimo.

Tad labai keista, kad admi
nistratorius prisiminė tik save 
ir meno vadovą, *o kitus pamir
šo. Jei ir toliau panašus daly
kai dėsis, tai “Vaidilos” teat
ro ateitis gali būti liūdna.

Narys

Loveli, Mass.
Šeštadieninė mokykla, pa

sibaigus vasaros atostogoms, 
vėl pradėjo veikti. Labai džiu
gu, kai joje girdi lietuviškai 
kalbant net 3 kartos mažus 
lietuviukus, kurie nepamiršta 
ne tiktai savo tėvų, bet senelių 
kalbos. Mokykla nuoširdžiai 
sielojasi ir rūpinasi klebonas 
kun. J. Skalandis. Jis mokyk
lą savo lėšomis ir išlaiko. Pir
moji iš lietuviškų organizacijų, 
pažadėjusi finansinę paramą, 
yra DLK Vytauto klubas. Tu
rėtų ir kitos organizacijos bent 
nedidelėmis aukomis paremti 
tą Betuvišką darbą.

Kun. J. Svirskas iš mūsų 
parapijos nukeltas į Norvvoodo 
šv. Jurgio lietuvių parapiją.

DLK Vytauto Įdubo narių 
susirinkimas šaukiamas spalio 
10 d. 1 vaL p.p. Visi nariai 
prašomi būtinai dalyvauti, nes 
bus renkama 1955 metams

Jei mes išrinktume

nauja JAV aviacijoj; pirmasis 
iš Vokietijos, a antrasis S Ka- 
lifomiojs negalėjo dėl įvairių 
kliūčių atvykti.

Pobūvio nuotaiką kėlė kla
sės auklėtojo St Barzduko 
nuoširdus linksmumas, prie 
kurio prisidėjo malonaus Pak
što kapelas specialiai pagrotas 
tradicinis abiturientų valsas, 
visus pajauninęs penkeriais 
metais ir. nukėlęs prisimini
mais į -IV abiturientų laidos 
išleistuves ESchstaett? 1949 m.

Susitiksime Lfetmtoįe
- 1959 metais ši' laida turėtų 
susitikti savo dešimtmečio 
švęsti. Kaip penkmečio suva
žiavimas buvo numatytas su
ruošti Chicagoje, taip dešimt
mečio buvo paskirtas Lietuvo
je. Visi nujautė, kad per pen
keris metus mes dar negalėsi
me grįžti į Lietuvą, tačiau po 
dešimties — gal... Jei pirmasis 
nujautimas neapvylė, gal neap
vils ir antrasis.

' Vyt. Kamanias

Clevetande rugpjūčio 25 į- 
vyko “Vaidylos” teatro metinis 
susirinkimas, į kurį, kaip ir 
buvo laukta, atsilankė labai 
maža narių. Reikalas apgailė
tinas, bet labiau peikia apgai
lėti pačią susirinkimo eigą.__

Buvęs administratorius 
Dučmanas kalbėjo vienas už 
visus buvusios valdybos narius 
visais reikalais. Tai atrodė ga
na keistai. O savajame prane
šime tik gyrė savo darbus ir 
garbino meno vadovą.

Meno vadovas savo praneši
me gyrė administratorių ir 
aukštino savo darbus. Jis dar 

imti pavyzdį iš 
kažkokio amerikoniško, nie
kam nežinomo vaidintojų klu
bo (mat jis jame dirba). Jis 
prisiminė ir tai, kad tame klu-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALU
L. B. Švietimo Tarybos Pre

zidiumas Chicagoje atsiuntė 
redakcijai raštą, kuriame, nu
pasakojęs, kaip veikė Vokieti
joje lietuviškos mokyklos 1945- 
50 m., toliau rašo:

Dėl tam tikrų emigracinių 
nuostatų nemažas lietuvių 
skaiaus negalėjo peržengti 
Vokietijos sienų. Jie buvo pri - 
versti ten pasilikti. Išnyko lie
tuviškos mokyklos V. Vokieti
joje, bet viena pasiliko Diep- 
holze, nes to norėjo pasilikę 
lietuviai, tuo rūpinosi tada va—burtų padėti tam lietuviškam valdyba. 
dinamas Zoninis Komitetas. 
Jie stengėsi sukurti sąlygas, 
kuries leistų suburti tame Be- 
tuviškame židinyje bent di
džiąją mūsų jaunimo dalį ir 
auklėti juos kaip lietuvius, 
kaip būsimos nepriklausomos 
Lietuvos nesužalotus svetimo
mis įtakomis piliečius ir atsta
tytos mūsų valstybės kūrėjus. 
Gimnazija pasivadino reikš
mingu Vasario 16 vardu.

Vokietijos krašto L. B. Val
dyba, norėdama padaryti pa
stovesnes ir tinkamesnes dar
bui sąlygas, pirko? gimnazijai 
namus. Deja, tie geri norai su
drumstė mūsų išblaškytą po 
visą pasaulį visuomenę, bū
tent, tą visuomenę, kurios dė
ka gimnazija tik ir gali gy
vuoti. Be pertraukos tęsiasi dėl 
to pirkinio ginčai spaudoje. Dėl 
ko gi ginčijamasi? Niekas ne
prikiša kam nors esminės kal
tės, pvz., suktybės, laktos va
lios ,noro pakenkti lietuviškai 
mokyklai. Visi ginčai sukasi a- 
pie»tai: buvo ar nebuvo pada
rytos perkant namus klaidos, 
ir tai ne dėl pačio pirkimo, o 
tik dėl kai kurių formalumų.

Mes nesiimame spręsti, bu
vo ar nebuvo klaidu, bet mes 
įsitikinę, kad visi—tiek krašto 
valdyba, tiek gimnazijos vado? 
vybė ir kiti, kurie prie to pir
kinio prisidėjo, dirbo, nuoširf 
džiai, siekė tokių gimnazijai 
sąlygų, kurios užtikrintų na
šesnį darbą.

Ę Įgjwoi»ttO- aęj, .noksk, darbą. 
^en sunitias:
? tinkamų patalpų,mokytojai ir

niekiniai kartu valė klases, 
jrenS6 gimnaziją, kariu 

mokėsi šaltose patalpose, ta
čiau visus buvo apėmęs ryž
tas ieškoti mokslo šviesos.

Gimnazija gyvavo ketveris 
metus, vadovaujama direkto
rių Petro Balčiūno ir vėliau 
Stasio1 Rudžio, ir į gyvenimą 
išleido keturias abiturientų lai
das — viso 122 jaunuolių, ši 
gimnazija pirmoji gavo oficia
lų Vokietijos valdžios pripaži
nimą. šiandien ji jau neveikia, 
nes su emigracija užsibaigė ir 
jos darbas. Liko tik prisimini
mai.

programa yra 
didžiulę, vidurmiestyje esančią 
radijo stotį WPTT. Programa 
bus girdimas kiekvieną sek
madienį 12:30 iki lriX) valan
dos po pietų. (730 on dial).

Pttteborghietis

Praėjęs visą eilę krautuvių, 
ponas Toks viepą nusižiūrėjo 
ir įėjęs tarė:

— Labą dieną, — ar neturi
te kartais pripūsto oro?

— Oro? — nustebo parda
vėjas. — Oro mes nepardavi- 
nėjaip. Čia visur jo pilna.

— Netiesa, — atsikirto po
nas Toks,. — kai kada būna ir 
tuščia. Sakysim, automobiBo 
padangai susprogus...

— Suprahtu, — palingavo 
pardavėjas. — tamstai padan
gos susprogo. Tada prašome 
kreiptis į garažą —- ten oro 
veltui pridumia.

— Nedūmk man akių, jei 
neturi .oro, — ėmė jau širšti 
ponas Toks. —- Man dar niekas 
nesusprogo, bet sprogs. Tam 
man ir reikia oro, supranti? 
Oro, į ką nors susemto.

— Aha, dabar jau nuvokiu,
— nusijuokė pardavėjas. — 
Tamsta nori pripūsto kamuo
lio?

— Acet,— ir ponas Toks 
pirštuparodė į odinį-maišelį.
— Bet prašau kartu pridėti 
gerą saiką oro.

— Atleiskite. — 
pardavėjas, — mes 
čiame .Tamsta turi 
pompą—

Čia įsimaišė krautuvės šei
mininkas ir patenkino pone 
Tokio užgaidas: jis gavo po 
pažastim nešti gerai išpūstą 
futbolą.

Nuėjęs į iškilmes, ponas 
Toks buvo paprašytas pagrin
diniu kalbėtoju.

— Kaip čia pasakius,—mik
čiojo mūsų didvyris, — aš, taip 
sakant .nežinau, nuo ko pra
dėti. bet jei pradėsime nuo 
jubiliatų gyvenimo, tai tas gy
venimas, taip sakant, yra it 
gero oro pilnas kamuolys (čia 
ponas Toks išsiėmė savo dova- 

R :••’nąL ta’P sakant' o jau jubi- 
l’ejus. kaip čia pasakius, gaB- 
ma būtų palyginti va su kuo...

Fonas Toks ištraukė ventilį 
ir visi svečiai aiškiai girdėjo 
trumpai trukusį... įbššš...

ASSUMFIKMf PABAHJ0J 
(tik 8 ttę)

3 kambarių piytiaiai šašai 
Po visai* rūsy*, artas aliejum 
suaymas* oerziiKs auryv ir mdm* 
Dėtai, piaatioBs gumos sienos, ke-. 
ranimes tne gi mciys TOnioje, ru*

Jurgis Radvila, spaudos dai< 
buotojas. Jie džiaugėsi, vėl ga
lėdami suKtlkti su buvusiais 
mokiniais.

BUV£ MOKINIAI
Du iš Sos takios, kurią su

darė dvylika abiturientų, jau 
baigė aukštuotiuss mokslus 
bakalauro laipsniais; tai Sofija 
Mažionytė, laboratorijos tech
nikė, ir Antanas Sabaliauskas, 
elektros inžinierius^ Viena, 
Dalia Meškauskaitė yra baigu
si laboratorijos technikos kur
sus. Klasės seniūnas Vytautas 
Kamantas'ir Algis Dulksnys, 
abu atitarnavę JAV kariuo
menėje, fiuo metu studijuoja. 
Studijas tęsia Leonas Tama- 
šaukas ir Danguolė Puronaitė, 
o Regina gtuopytė lankė kole
giją dvejus metus..

Daugelis yra sukūrę šeimas. 
Regina gtuopytė, ištekėjusi už 
Vytauto Kazlausko, ir Dalia 
Meškauskaitė už Vlado Būtė
no — augina sūnus. Juozas 
Paškevičius su žmona taip pat

židiniui išbristi iš medžiaginių valdybą, kuri visai nekrsiptų 
sunkumų ir rūpesčių. dėmesio į lietuviškąją spaudą,

Tad dar energingiau dėki- Balfo ir Alto veiklą ir apskri- 
mės į tai gimnazijai remti ra- tai į lietuviškus reikalus, būtų 
teliuš, juose ištverkime ir kur- be prasmės,, kad ir klubas turi 
kime Vasario 16 gimnazijai žymaus Lietuvos kunigaikščio 
užtikrintas darbo sąlygas. Ge- vardą. Jisai jau virš 50 metų 
ras tėvynei darbas tesuteikia garbingai atstovaujamas. Taigi 
mums šiuo sunkiuoju metu pa- visų narių pareiga į susirinki- 
guodos ir džiaugsmo. mą atvykti ir rinkimuose da-

„ » x - .. lyvautiL. B. švietimo Tarybos
< Prezidiumas Čikagoje

Amerikos Lietuviii Vardynas, 
visų žymesniųjų lietuvių biografijos. 279 d. p. 

įrišta -r- «
Varpai skamba.

Stasio Būdavo apysaka, papiginta 

C r .d s s e s,

Atėjus rudeniui, rūmų ir a- 
valynės problema vėl pasidaro 
itin . aktuali. Todėl Batfas vėl 
stengsis surinkti kuo daugiau 
įvairios aprangos ir tuo būdu 
bent kiek palengvinti Europoje 
likusių lietuvių madžiaginį 
skurdą.

Ameri os va lž ', suprasda
ma, kai laba. uL'ūiyje liku
siems lietuviams yra reikalin
ga apranga, ir įvertindama 
Balfo bei kitu ša '^s organiza
cijų darbą, ir tolriv. sutiko pa
dengti visas aprangos siuntų 
jūros transporto išlaidas.

Balfo Centro Valdyba nuo
širdžiai kv’s^ia visus skyrius, 
Fetuviškas parapijas, organiza
cijas ir plačiąją visuomenę or
ganizuoti rūbų ir avalynes va
jus ir pavienius asmen’s siųsti 
aprangą Balfo Centrui, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Siunčiant vartotus rūbus ir 
avalynę, reikia pažymėti 
“Usrd etothMig — for chari- 
tabie psrpomrs only” Tada ' ir 
pats pftsiuntimas pig au kai
nuoja ir siuntos pristatomos 
tiesiai į Balfo sandėlį. ,

pas lietuvius.
Išklausius, pranešimų, susi

darė įspūdis, kad daugiau nie
kas nieko neveikė, o viską pa
darė administratorius ir meno 
vadovas.

Iš tikrųjų per visus metus 
pastatyta “Dr. V, Kudirka” 
(tai vienintelis dalykas, kuris 
išėjo neblogai); antra — su
ruoštas Bteratūrinis vakaras 
vaikant praėjo prastai; trečia 
— visai nevykęs buvo radijo 
vaidinimas (irgi vaikams).

Jei “Kudirka” buvo gerai 
pastatytas? tai dėl Henriko Ka
činsko, nes jo tnrvo atsiklauso 
ta visais svarbęmiai& daly
kas. H. Kačinskas iš ufeųjų 
ir buvo tiktasis režisierius. At
važiavus šiam aktoriui, tuo- 
jaus visaks pasitaisė. O vai
dintojai turėjo daug daugtau 
naudos negu anksSau ištisus 
metus.

Dar (fidelis darbas buvo at
liktas dail. Žilinsko. Jo pui-

FOR YOUR DEEP FREEZE
YOCB MEAT 8UFPLY GF IT. 8. GOVT. GRADED, 

OKNCB MKAT&

hrlM

OOMEIN ANDSEEUS • ' WE FINANCE 
Opai w • PJt «■ 9 FM, Sm. 4 ta S PM

FRANKUN MEAT PACKING C0.

Praaittš ir Ą. GaHą o Šiomis 
dienomis Bostoną 4^. ĘdtMurdas 
Auštras. HM vestuves su Vą- 
lia Montvitaįte.

levičius .dabar Chicagoje esan- Suvažiavime trūko dviejų iš 
čio Pasaulio Lietuvių Archyvo dvylikos, nes Gediminas Kur-

Pjttsburgh, Pa.
25 metai lietuvių radijo 

progitemai
Ateinantį pavasarį sukaks 

25-ki metai, kaip Pittsburghe 
buvo įkurta lietuvių rac&jo pro
grama, kuri kas sekmadienis 
teikia savo klausytojams mū
sų liaudies dainas, muziką ir 
ragino mūsų brolius dirbti mū
sų tautos gerbūviui. Minėtoji piršo .mintį 
radijo programa patarnavo vi
soms patriotinėms organizaci
joms ir darniausiai be jokio 
atlyginimo.

Radijo programa yra veda
ma Povilo Dargio, kuris nenu
ilstamai dirba visose" patrioti
nėse organizacijose, o ypač 
Amerikos Lietuvių Taryboje, 
kurioje jis eina direktoriaus
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JAV KAS KETVIRTA ŠEIMA JUDA
Amerika yra judrus kraš

tas, judrūs ir žmonės: kas 
ketvirta šeima per metus pa
keičia savo butą. Statistikos 
daviniai rodo, kad, pav., 19Ž0- 
1951 metas savo adresus pa
keitė 31 milijonas žmonių. Jud
riausias, pasirodo, yra Los 
Angeles miestas ir labiausiai 
sėsli yra Baltimorė.

Los Angeles elektros teiki
mo bendrovė kasmet turi elek
trą įjungti visam trečdaliui

Balfo skaičiai
> . (Atkelta iš 5 psl.) 

spaudoje savo įplaukų ir išlai
dų apyskaitas. Iš apyskaitų 
pastebėsime, kad šie metai bu- 
vo sėkminigausi Balfo dešimt
mety. Grynais pinigais gauta 
nuo praeitų metų liepos 1 d. 
$95,273.62 ir gėrybėmis 340,- 
930 svarų,- kas įkainuojama 
S173,887.70. Nuo National
War Fund laikų Balfas tiek į- 
eigų niekad neturėjo.

Pinigai ir gėrybės niekad il
gai neguli centre. Pareikalavi
mai nuolat ateina iš Europos 
ir Centras tuoj pasiunčia kur 
reikia ir kiek galima.

Europoje veikia dvi lietuvis-* ^ltur perkamas.
Iš to šeimų kilnojimosi už

dirba baldų transporto įstai
gos ir vadinamieji “realesteiti- 
ninkai”. Per jų rankas plaukia 
namai, dirbtuvės, krautuvės. 
Baldų krautuvės prisikrauna 
senų arba mažai palaikytų 
baldų, nes toliau keliantis jų 
pervežimas pasidaro brangus. 
Perkami nauji baldai. Tuo bū
du žmonių kilnojimasis palai
ko ir tą pramonę.

kes gimnazijos: viena Vokieti
joje ir kita Italijoje. Jose mo
kosi arti pustrečio šimto moki
nių. Abiejų gimnazijų rėmėjų 
kuopelės siunčia paramą per 
Balta. Vargo mokyklų rėmėjai 
taipgi siunčia pinigus per Bal
tą. Baltas duoda joms maisto, 
rūbų ,medikamentų, knygų ir 
šiaip gėrybių.

Koncentruotas rėmimas- yra 
našesnis ir atsakingesnis. 
Balfo raštinės knygos bei 

apyskaitos yra vyriausybės 
periodiškai peržiūrimos ir tik
rinamos. Mes siunčiame veik
los ir šalpos pranešimus Wa- 
shingtonui, miestų valdžioms 
ir didžiulėms organizacijoms. 
Todėl pilniausias pasitikėjimas 
Balfu parodomas.

Pareitas dešimtmetis įrodė, 
kad Balfas gali ir moka savo 
pareigą atlikti. Arti keturis 
milijonus dolerių pinigais ir 
gėrybėmis išdalino.. Padėjo 30 
tūkstančių lietuvių apsigyventi 
Amerikoje. Jo pagalbos laukia 
kiti. 8 tūkstančiai Europoje.

Šimtai laukia emigracijos. 
Šimtai vaikų tęsia mokslus. 
Šimtai šeimų bado ir šalč o ne
kęs, jei Balfą remsime, šimtai 
ligonių mus laimins, je Balfui 
aukosime. 

PAŽINK GILIAU SAVO TIKĖJIMĄ
Daug klausimų, kylančių kasdien mūsų galvoje apie 
Dievą, pasauli ir žmogų, lieka neatsakytų, nes ne
turime ką paklausti. Daug paramos lengvai rasi 
dviejų seminarijos profesorių parašytame veikale

DIEVAS IR ŽMOGUS
Didžiulio formato 517 p. 

kaina: neįrišta — $5.00, kietais viršeliais — $6-50
Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
680 Bushvick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

savo bu-

ta, kad 
ir verda,

gyventojų. Jie keičia butus ar
ba tame pat name kilnojasi. 
Pašto įstaigai per metus tenka 
keisti 27 procentai adresų. 
Tuo tarpu Baltimorėje tik 18 
procentų tepakeičia 
tus.

Priežastis esanti 
Los Angeles auga 
kaip koks katilas, o Baltimo
rė, viena iš senesniųjų JAV ap
gyventų vietų, yra apsirami
nusi. Kai kas dar sako, kad 
Baltimorėje vasaros sutra ir 
ir drėgmė žmones sustingdo ir 
daro nejudrius. Tuo tarpu pa
vasariškas oras Los Angeles 
žmonėms dilgina širdis ir ska
tina bėgti iš vieno kampo i 
kitą.

Dažno kilnojimosi — čigo
niško gyvenimo — priežastys 
yra labai įvairios. Pati svar
biausioji yra ta, kad didelės 
masės žmonių gyvena mies
tuose, kur darbas yra nepasto
vus. žiūrėk, šeima vos tik įsi
kūrė, o vyras jau nukeltas į 
kitą vietą arba susiradęs kitą 
darbą. Tokiu atveju atsisako-1 
ma ne tik buto, jau kiek ap
tvarkyto, bet ir nupirkto na
mo; vienur jis parduodamas,

Tas čigoniškas gyvenimas 
turi savo neigiamą pusę, ypač 
šeimoms. Jos pasidaro klajok
lių šeimos, kurios nesuauga su 
viena vieta, sriuva kaip van
duo, o jame vaikai blaškomi 
iš miesto į miestą. Pamažu su
sidaro tokia nuotaika, kad 
žmogus ilgiau vietoje pabūti 
negali: jis nerimsta, nors ir 
gerai galėtų gyventi. Nerimas 
auga, jo apgalėti negali ir rei
kia ar nereikia—su visa šei
ma keliasi kitur. _ —t.

BUSS. OPPORTUNITY

ORIGINATOR of Automatic Self- 
Service Lauderettes now start- 
ing new type of store, “THE BIG 
BUNDLE". A revolutionary idea 
i n the laundrjr industry. Loca- 
tions available. Telecoin Corp. 
12 E. 44 SL NYC. MU 7-7809.

NOK IS THE TIME TO
FIX UP, PAINT UP, CLEAN UP

Have you okeaked your kome lately to see 
if it needz rrpairiag, remodeUing, palatini; 
ete. CoM we*Dter fa oa the way and it’s 
tiiue to eheek y*nr kome *rom roof to 
baeement. The *olk>winx eoneems pledge

teriafa. at the lowest eoat to you. Call the

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OB CHANGE .
YOUB AD

BUILD. SERVICES

CEMENTO DARBU specialieji ce
mentuoja šaligatvius, įvažiavimus ga
ražam Nemokamai įvertina, prieina- 
mos kainos.

GE 5-9715

KIEMAS - PASTOGES ĮRENGIAMI
Rūsiai išvalomi, išpakavimai ir ki

tos atmatos išvežamos, visokie pra
silenkimai su reikalaujamais nuosta
tais pašalinami.

CONATY and JONĖS
HY 8-6183

pristato
A. T. PETRILLO CO.

610 So. Fulton Avė.
Mount Vemon, N. Y.

MO 8-8561

Visokį ir visi

NAMU TAISYMO DARBAI 

atliekami. Patarnavimams šaukite
Clyde prieš 6 P. M.

CE 9-1051 PY 9-7037

Dažymas ir dekoravimas 
FRANK J. McCANN

Dažymo ir dekoravimo 
kontrak torius

115-13 lllth Avė., Ozone Park, N. Y.
VI 3-5294 JA 9-0849

ANGLIŲ VARTOTOJAI, 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 RIKER OIL COMPANY, 
Garde n City. Pioneer 1-2800.

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

COOK-HELLER,
PR 4-6727, PR. 3-8172

TAISOMI VISU ROSIU 
REFRIGERATORIAI 

Darbas garantuotas 
CO 6-3558, 

Klausk ALLEN

GRINDYS IŠVALOMOS
LYG BŪTU NAUJOS 

Vacuum būdu nekeliančiom dul
kių mašinom Nuo $7 už

, kambarį.
TE 7-0203,

KLAUSK MELVIN

Dažymas ir 
popieravimas 

Skambink 
HO 6-2380 
Vakarais 

DO 6-2601* 
WALTER KEYS 

and Co. 
įsteigta 1923

A. J. WAGNER CORP.
Plumbing and Heating 

CHAS. P. LOGUE, 
diplomuotas plumberis 

201-08 Llnden Blv. St. Albam. L. L 
LAurelton 8-8855 Re. VTrginia 8-2939 

Klausk Charlie

DISPLAY

žiema jau čia. Leisk 
pataisyti jūsų stogus, 
skardos darbus. •

J and E Roofing and
Naktį ir dieną skambink

Newtown 9-0079

mums dabar 
Atliekame ir

Sheetmetal

Viešbučiai - Restoranai - Laivai- 
Imttftutai aprūpinami 

MĖSA - PAUKŠTIENA
MEDŽIOTA MĖSA 

RICHMOND HOTEL SUPPLY 
1588 Castleton Avė., P. R.

GI 2-6968
Prašyk Joe arba Mike GI 2-6968

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

BUS. SERVICE

SAUK GI . 2-0322 
greitam, maloniam; sėkmingam 

TV PATAISYMUI
Sterner &Le Blanc

245 Jewett Avė.
PORT RICHMOND, S. L

WINKLER AND ARGO ■ 
FLAME

Oil Burner Eęuipment
ASK FOR JOHN

TO 8-2578

LAIKYK savo auto švarų, 
per mėnesi blizgink- (simonize), 

tik $11 pei- mėnesi.
kartus per savaitę plauk. Už tai

BAILEY*S 
SIMONIZING SHOP,

1190 Bergen St. s Brooklyn, N. Y.

Kartą
du

2 kart
Klausk

GRINDYS nuvalomos prityrusių, pra
dedant už kambarį nuo $8; 
100% baltu shellac tepama.

MR SPERO,
BEnso ūlurst 6-4243

CEMENTO darbai, tinkavimas, gais
ro išvengimas ir visokie nenormalu
mai pašalinami.

KLAUSK JIM.
NI 9-2222

T. V. SERVICE

TV TAISYMAS
ligi 10 P. M.

$3.00 plūs atskirai dalys
GE^-7439"

TV TAISYMAS 
$1.00 plūs dalys 

Patarnavimas per vieną vai. 
Manhattane ir Bronxe 

EN 9-4900 
KLAUSK MR. JOSEPH

REAL ESTATE

PARDUODAMI 
NUOMOJAMI NAMAI

Montclair’e; penki 2 kambarių apar- 
tametnai, 4 miegamieji kambariai 
plūs 2 kambariai rūsy; mėnesinės 
pajamos apie $400; kaina $19,500.

PL 5-0815, po 5 P.M. . 
Rašyk Bor S-22, Rm 830,

11 W. 42, NYC.

FORT WADSWORTH: maloni šemy- 
ninės rezidenejos aplinka, vienoj iš 
daugelio Staten Island vietovių, ak
mens sviedimo nuotoly nuo įlankų. 
Minutės nuotoly nuo busų sustojimo, 
arti prie mokyklų ir krautuvių. 1-as 
aukštas: ložė su atskiru valg. kam
bariu „ didelis saulės kambarys, skai
tykla su. židiniu, moderni virtuvė, 
gražiai dažyta ir prieškambaris; 2-ras 
aukštas: 3 geri miegamieji, rūbinė ir 
vonia. Pastogė dalinai, baigta ir su
daro 1 dideli kambarį. Geras šviesus 
rūsys su švirkšto maudyne, aliejum 
šildomas, naujas gazinis vandens šil
dytuvas, variniai vsfinzdžiai. Gerai už
laikytas, plotis 80x160 su garažu ir 
stiklo nameliu. Savininkė išsikelia ir 
priims pasiūlymų arčiausią ligi $26,- 
000. Pažiūrėti skambinti sutarimui 
GI 8-7771 arba rašyti: Mrs. D. Jonės, 
71 Harbor View PI, Staten Island,

EAST ROCKAWAY skubiai parduo
damas žavus Colonial 7 kambarių 
namas ant 1/3 akro, 3 lentelėm ap- 
muti (panelled) kambariai, įrengtas 
rūsys, visi patogumai, kainuoja 25.- 
000 dol.,' siūlymai priimami nuo 
20.000. Arti R.R., krautuvės, keli 
žingsniai nuo St. Raymundo bažny= 
čois. LYnbrook 3-8319.

ROCKVILLE CENTRE t
8 room Colonial, 75x125 come’r plot, 
2 car garage. By appointment only. 
Manhasset 7-2678; Rockville Centre 
6-2584 before 9:p0 A.M. after 6 PM.

DISPLAY

JOHN ESPOSITO
MEMORIALS

Opposite SL Charles Cemetary
Wellwood Avė- Pinelawn, L. I.

Factory and Showyard .
58-25 Brown PU Maspeth, L. L

NEwtovm 9-1220
FArmingdale 2-2921

GAMINKIS PATS TIKROS 
ODOS GAMINTUS

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

MILĖS CRAFT. 
3220 K Ffah Ave^

New York 88, N. Y.
.... ........ .......... .............................. ..... ■

LUftCH; ®RUCK 
Fnlly Etį&ipped

No
89-39 Queens Blvd* Elmhurst, L. L

(Cor. 57th Avė.)

LAUNDRIES (2) AUTOMATIC 
MODERN — Fully eųdipped. Ėst. 
more than 5 years. Will sėli, se- 
perately. Principais only.
1798 Eaat Tretuont Avė. Bx, N.Y. 

2150 Starling Avė. Bx, N-Y.
TA 2-5428 .

UMBRELLA 'STORE
And Bepairing 

loNg ESTABLISHED - 
GOOD TERMS — $10,000

CH 3-6343

BUTCHER SHOP— 
GROCERY SHOP

Low Rent — Good Income
Long Established
VVESTCHESTER

MO 8-3990

Siūloma pirkti
MAISTO-DEUCATE8SEN ~

PARDUOTUVĖ ,
Bronxe. Savaitinė apyvarta $1200/4* 
kambadių gaunamas apartamentas, 
seniai įsteigta.

CY 8-4895

CHEVROLET - SUNKVEŽIMIS
1952 m. IVa ton. parduodamas 

už $1500. Neša pajamų, pareikalavi
mai vežti. Rašyk:

Box S16, Rm 830
11 W. 42 NYC

GĖRIMU IR RAŠMENŲ 
PARDUOTUVĖ

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

TA 2-9207

GROŽIO SAUONAS
pirmos rūšies, aukšto rango klientai, 
modernus, rinktiniai aukštos rūšies į- 
ręngimai, puiki proga. Prieinama kai
na. / .

8-0568 VVH 9-8653

TUXEDO nuomojinio -ištaiga par
duodama dėl ligos. Puikiai sekasi, 
vieta pačiam biznio rajone, atskiras 
pagelbinis kambarys susigrūdimui iš
vengti.

Ivanhoe 1-4208

BOWLING ALLEYS; 16 Brunswick 
Balke, 10 billiard tables; luncheo- 
nette. Sacrifice; illnes. Reasonable.

CE 9-7476 

parduodama Queens prieinama kaina, 
dideliam pastate. Jokia patirtis ne
reikalinga. Reta tokia proga. »

RH 4-3740

PARDUODAMUS GĖRIMUS 
IŠVAŽINĖTI

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

EV 8-8822 11 AM.—1. P-M.
Arba rašyk

Box S-12-A-Room 830
11 W. 42 St, NYC.

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

CIGARU PARDUOTUVE SIŪLOMA.

Kampinė vieta, du busų suštojimai ir 

požeminio stotis .ilgam laikui išnuo

mota, su viskuo $80,000. EV 9-9712

BARAS IR PASTATAS

su 2 apartamentais aukojanties

parduodamas.

TA 7-9819

NOMINALINIO INDĖLIO 

nędldelė metalo apdirbimo ir taisymo 
dirbtuvė parduodama.
H. B. 88—04 91 AVĖ. »

VYoodhaven, L. L.

STATYBOS AKADEMIJA
14 varstotų (tables), ilgalaikė 
nuoma, žema nuomos kaina, 
geros pajamos.

CL 2-8607

GARAŽAS

didumo 50x60 su 6 kambariais 
(Frame House) padduodamas 

arba išnuomojamas.
ME 5-2570

GROŽIO SALONAS
parduodamas Flushinge. Puiki proga, 

prie Kissena Blvd, 
aplink apartamentai.

MOV.TRUCKING

P 4 D EKPRESK
MOVING - HAULING

Nothlng Too Sm&ll
24 Hr Service Law Rates

Call TW 8-3981 •

MOV.-STORAGE

"TARNAUJA NUO 1885”
Pilnas patarnavimas pervežant ir 

sandėlių sukraunant. Vakarų sritin 
vežamą, traukiniu arba savom prie- 
monėną. Galima laikinai pasidėti, kol 
jūsų namai bus įrengti pas 
Richinond Storage Warehouse and

Van Co. Allied Van Lines, Ine.
GI 2-8100. Klausk Mr. PHIL

■ .........| .. i ,i . ■ . ’-------------------

HELP WANTED FEMALE

OPERATORS
WORK 0N SAMPLE STYLE

INFANTS GARMENTS
Also

SPECIAL MACHINE
OPERATORS

Good Pay. Steady Work.
FLOOR GIRLS >

MODELLA MFįG. CO.
181 WESTCHESTER AVĖ.

PORT CHESTER, N. Y.
WEstmore 9-0277

(30F)

FUNERAL DIKECTOKS

GEKARD J. NEUFELD
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
88—04 43rd Avenue 
ELMHURST, L L

Tel. HAverneyer 4-4000 „

JOSEPH V. McGKATH
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
9120 37th Avė. (92nd St.) 

•Jackson Heights, N. Y.
HAverneyer 6-3700

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Ar omi ski s

(ARMAKAUSKAS)
Oratorius - Balsamuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALZAMUOTOJ AS 
231 Beoford Avė.
Brooklyn, N. Y.,

JOHN DERUHA, M. D.
į Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
Į Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

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

340 EH>GEWOOD AVĖ.

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BROOKLYN, N. Y. |

| Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, | 
| stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
| Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, f 
j Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica:

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, Yorke.

| Darbo valandos: kasdien nuo 9 vaL ryto Bd 8 vai vak.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine. 
Kabaretas '

VYT. BELECKAS, savininkas

kiniams, etc.
1883 MADISON SI. E“*------------ ,

XV 2-8588 (Prie Forest Ava. stotie*), Rldgevrood
BROOKLYN 27, N. Y.

Nuostabiai puiki Llberoce $2.00 
piano replika su įrašu virš postpaid 1
kliavetūros. Gražus, lygus plastildnfa 
atvožės, kaip tikro. Atvožui atidarius 
galima vartoti kaip dėžele saldai- ' 
niams, cigaretėm, puošmenim, si®- >' 
lam. Puošnus, tinka dovanom. T* ii- .. 
gis ir 4" plotis. Pasirinkimas Malto- i. 
gany ir Ivory, ypač tinka ekstra do- 
vanom. Prašyk nemokamo Kalėdų 
katalogo. Dept. Darb.

G E L Z E R ’ S * 
799 Broadway New York 3, N. Y? į

DISPLAY

ATTICS, CELLAB CLEANING
Rubbish Removal, Light Moving

Freight. Contract.
M AR TINO

1030 Pacific St. Brooklyn
x MA 2-9126 .

GENERAL CONTRACTOR , 
MASON & CARPENTRY 

Ali Violations 
Removed

D. S. TIMO — 
MA 2-2799

FUNERAL DIKECTOKS

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

(BIELIAUSKAS) . 
FUNERAL HOME 

M. P. RALLAS — Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS- I
ŠALINSKAS Į 

Laidotuvių Direktorius i 
84-02 JAMAIC A AVĖ. f 

(prie Forest Parkuay Station) = 
VV'oodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves, f 
Koplyčios nemokamai visose= 
miesto dalyse; veikia ventiliaci- f 
ja.

TeL Vlrginia 7-4499

AS 8-7172, tik po 5 PJf.


