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PRANCŪZŲ KARIUOMENĖS 
MAIŠTAS

> Sovietę už- reikalu ministeris 
Molotovas viešai išpažino savo 
“ideologines klaidas”. Laikraš
tyje “Komuniste” jis paskelbė 
laišką, kuriame rašo, .kad va
sario 9, vadinas, daugiau kaip 
prieš septynis mėnesius, kalbo
je aukščiausioje daryboje (par
lamente) jis iškraipęs kompar
tijos principus. Jis tada pasa
kęs, kad Sovietą Sąjungoje jau 
esą sukurti . socialinio gyve-

Tačiau labiausiai jaudina jo 
žmonos rūpestingumas. Ji kiek
vieną vakarą ateina, kalbina ji, 
pasakoja visas naujienas apie 
savo tris vaikus ir kaimynus, 
įsitikinus, kad jis girdi ir 
kad jis vis tiek pasveiksiąs. Ji 
pati sunykus ir jau ligoniu vir
tusi.

paskirti i vyskupus prieš kiek 
laiko. Nebuvo nurodyta jokių 
priežasčių, kodėl apie skyrimus 
nebuvo pranešta “Osservatore 
Romano, Vatikano dienraštyje, 
kaip tai paprastai daroma. Ry; 
šium su šiuo įvykiu buvo pri
mintas panašus atsitikimas su 
Andrea Stambuk, Hvar, Jugo
slavijoje, augziliaru vyskupu, 
kurio paskyrimas buvo paskelb
tas tik po jo mirties”.

kamšas ir įvedė Sovietų kariuo
menę. Tokiais^ pareiškimais Mo
lotovas sukompromitavo Sovie
tų Sąjungą tiek, kad jos žo
džiais dabar niekas nebetiki. 
Palauksim, gal ir dėl to Molo
tovas paskelbs savo klaidų pri
sipažinimą ... Taip jau bent 
tiktų atsiriboti nuo anų Molo
tovo apgavysčių šiais “Ženevos 
dvasios” laikais norint, kad kas 
nors Maskvos dabartiniais žo-

Dėl Alžiro pasitraukę iš JT 
sesijos, prancūzai betgi nesi
traukia iš saugumo tarybos, ku
rioje šiuo tarpu jiem tenka 
pirmininkauti. Alžiras labai at
šaldė santykius tarp Prancūzi
jos ir Maskvos.

Prancūzijos vyriausybė tiki
si, kad ji galės pasirodyti su
tvirtėjusi Ženevos konferenci
joje.

lietinio žinia * sultonas Arafa, 
išvykdamas ftegzilį Tangere, 
paskyrė į savo vieta savo gimi
naitį. Reikia 'dabar jo nepri" 
leisti ir sudalyti sosto tarybą. 
Į tarybą jau numatytas nacio
nalistų atstovas, taip pat pYan-

protesto.di 
vyriausybės 
karštai kup 
nistai. Komi 
rengti kai 
prieš jos g 
Afriką.

Vyriausybė f pasiuntė savo 
ministerj į Maroką sutvarkyti 
patį vyriausybės įgaliotinį gen. 
de Latour, kuris lig šiol sabo
tavo vyriausybės planą: su įga
liotinio žinia

Katalikę laikraštis “The 
Advocate" spalio 8 paskelbė ži
nią iš Vatikano apie naujai pa
skirtuosius Lietuvos vyskupus 
tokio turimo:

“Jokio patvirtinimo apie 
Lietuvos vyskupus ... šventa
sis Sostas, trūkstant oficialaus 
pranešimo iš vietos, nei pa
tvirtino nei paneigė Maskvos 
radijo žinios apie dviejų Lietu
vos vyskupų konsekravimą Vil
niuje ... šventasis Sostas pa
tvirtino, kad du kunigai buvo

Pirmieji vokiečiai 
belaisviai grįžo

ginčyparlari
ir šeštadienį dėl Maroko —lai
mėjo. Parlamentas 477 balsais 
prieš 140 pareiškė vyriausybei 
pasitikėjimą Ir tuo patvirtino 
jos programą! O toji programa 
ieško susipratimo su Maroko 
vietos gyventojais. Pašalinus 
nacionalistų nemėgstamą sulto
ną Arafą, nunaąto sudaryti tri
jų asmenų sosto tarybą.

Paryžiuje 
se de gauni

AP skelbia naują Vakarę 
planą Vokietijai sujungti ir 
Europos saugumui sudaryti. 
Pagal jį už Vokietijos sujungi
mą būsią siūloma sudaryti de
militarizuotą zoną tarp Rytų 
ir Vakarų Europoje. Jos ašis 
būsianti Oderio-Neissės linija. 
Ji apimsiaųti po šimtą mylių 
abipus tos linijos į rytus ir į 
vakarus arti iki Varšuvos ir 
Prahos. Tačiau tikslios ribos 
neskelbiamos. Iš demilitarizuo
tos zonos būtų iškelti ginklavi-

vyriausybė po cūzų kolonistų, sunkiau taria- 
ite penktadienį masi dėl trečiojo “neutralaus”.

Tuo pačiu metu vyriausybė 
mėgina Maroke palaužti berbe
rų sukilimą, atsinaujinusį pe
reitą savaitę. Prancūzai tvirtino, 
kad. sukilėliai gauną paramos 
iš Ispanijos valdomos Maroko 
dalies. Prašė Ispaniją sustiprin
ti sienos apsaugą. Ispanai pa
žadėjo.

Tik per paskutinius^ mėne
sius Maroke žuvo apie 5000 
asmenų. Dėl neramumų ameri
kiečiai išgabeno 600 savų šei

mos narių iš Maroko.
Ramiausiai laikosi Tunisas 

su pusketvirto milijono gyven-

JT nutarimas’ svarstyti Al- 
žirą sujudino ir Baltijos valsty
bių likimą. Kaip akmenio su
kelta banga kūdroje skiedrelę. 
Sujudino ne dėl to, kad JT na- 
ria| norėtų jį kelti ir svarstyti 
Priešingai — to noro ten 
matyti.

- Austrijos kardinolas Tlieo- 
dor Innitzeris, 79 metų, mirė 
širdies liga. Jis buvo pagarsė
jęs savo dideliu pasipriešinimu 
nacionalsocializmui, dėl to jo 
rūmus naciai apiplėšė, jį patį 
sužeidė. Paskui kardinolas mė
gino taikytis su naciais ir ra
gino gyventojus balsuoti už 
prisijungimą prie Vokietijos, 
bet netrukus vėl stojo į griežtą 
pasipriešinimą.

ŽMOGUS 20 MĖNESIŲ BE 
SĄMONĖS, BET GYVAS

Chicagos ligoninėje jau nuo 
1954 vasario 13 guli taksi -šo
feris, 34 metų, kurį taip pri
trenkė plėšikai, kad jis neat
gauna sąmonės, nors jo akys 
atmerktos ir jom vedžioja ap
linkui be reikšmės. Jis .negali 
žodžio ištarti, ir gydytojai abe
joja, ar jis girdi, kas jam sa
koma.

PIRMOSIOS "TARPPLANETI- 
NIO LAIVO" AUKOS

New Haven, Conn., trys vai
kai žaidė, kaip jie keliauja 
laivu į kitas planetas. Vienas 
dešimties metų berniukas savo 
jaunesnį brolį ir jo draugą už
darė į didelį lagaminą —- 
“laivą”. Uždarė ir paliko. Tik 
po kelių valandų atėjęs rado 
juos nebejudančius, bet dar 
šiltus. Vėl uždarė ir tėvam, 
beieškąntiem vaikų, tepasakė 
tik kitą rytą. Abudu vaikai bu
vo nebegyvi.

Vokietija gavo pirmą karo 
belaisvių transportą iš Rusijos 
Pagal sovietų pažadą grąžins 
8,000. Pagal vokiečių apskaity
mus Rusijoje turį būti daugiau 
kaip milijonas vokiečių — be- JT. Baltijos valstybių klausimą. Alžiro klausimas apie jai pri- 
laisvių ir civilių, išvežtų ši ry-' “No comment” gavo ji atsakymą vertė prašnekėti... Vieni bab, 
tų Vokietijos bei Rytprūsių. * iš tokių kaip Indijos atstovas, savo prieš, nes laikė,' kad tai

Tarp grįžusių jau dabar kilo kuris buvo balsavęs už Alžiro Prancūzijos vidaus reikalas. Ki- 
aštrių konfliktų 
kaltina vokiečius Maskvos ko- tylą sutiko ir tokių kaip J. Val- 
liaborantus, kurie raginę vo- stybių atstovas, kuris buvo 
kiečius mesti ginklus ir pasi- balsavęs prieš Alžiro klausimo 
duoti Maskvai. Tokie koliabo- svarstymą.
rantai generolai taip pat dabar J. T. nedrįso kelti tos rūšies

klausimų anksčiau — Katyno

kituose miestuo- 
i ir po parlamen- 
mėgina surengti 
)nstracijas prieš 
įuolaidas, kurias 
prancūzai kolo- 

stai stengiasi su- 
>menės maištus' 
enimą į šiaurės

mosi politika (nors šypsodamie
si Sovietai tiek pat mikliai da
lina antausius Vakaram — 
Egipte, Alžyre...).

Baltijos klausimui dar neatė
jo 'laikas. Tačiau laikas bręsta. 
Laikas daros nepalankus Jung
tinių Tautų tylintiesiem. Laikas 
ima tyčiotis iš JT negalės, dvi
veidiškumo, savo veikloje prin
cipų, netgi sveikos logikos pra
radimo ...

Argentinos nauja vyriausybė 
surado, kad Perono paleistas 
gandas, jog jis turįs paslaptį,, 
kaip lengvai atominę energiją 
ga&na esą gaminti ir sunaudoti 
taikos reikalams, buvo tik bur
bulas. Austrui Richteriui, kuris 
Peronui pasisiūlė tą energiją 
gaminti, Peronas išleido apie 
71,5 milijonų doL Bet kai ne
pavyko, Peronas neleido nie
ko apie nepasisekimą skelbti. 
Patį Richterį laikė policijos 
priežiūroje, kad neprasiplepė-

TEORIJA IR PRAKTIKA
Anglijos vienas teisėjas, ku

riam yra 63 metai, skelbia, kad 
Anglijoje reikia poligamijos — 
daugpatystės, nes moterų dide
lis perteklius. Jo žmona pareiš
kė neturinti nieko prieš tą vy
ro pažiūrą, kol jos nevykdo 
praktikoje. Antra vertus, — 
pridūrė ji šypsodamasi, jos vy
ras tos pažiūros ir negalėtų į- 
vykdyti, nes algos vos ištenka 
vįenai žmonai išlaikyti.

• Vokietija šią savaitę pradeda 
šaukti savanorius į kariuome
nę. Iki kovo mėn. žada turėti

Austrijos vyriausybė paskel
bė, kad 1000 gyventojų Vienos 
mieste 1954 teko 8 naujagi-

proga pareiškė tikįs, kad Ame
rikos atstovas iškels Baltijos
valstybių klausimą. Jis pajuto, 

daus reikalas”. Tai Chruščiovo kad Čia gali būti šventintas 
žodžiai. O Molotovas staiga įsi
kišo į tuos “vidaus reikalus”. 
Aiškinosi, kad čia kraujas, per
sekiojimas; čia kolonializmas. 
Prieš kolonializmą sukilo dau
gumos rankos.
Jei kolonializmą galima skųs

ti JT, tai NYT šio sekmadienio 
vedamajame ir prašneka, kad 
dabar didžiausia pasauly impe
rialistinė ir kolomaUstinė galy
bė esanti Sovietų Sąjunga.

Jei galima kištis į vidaus, 
reikalus ir “JT svarstyti Alži
ro klausimą, tai kodėl ne Hava
jus ir Aliaską? Kodėl ne šiau
rės Airiją? Kodėl ne Estiją ir 
Uzbekistaną?”

Šitas logikos praradimas — 
patriotai reikalų ^svarstymą. Tokią pat ti balsavo už, nes laikė, kad sako laikraštis sukrečia JT 

tai tarptautinis reikalas. Treti draugus, 
laikė vidaus reikalus ir vis dėlto 
balsavimo už, kišdamiesi tokiu 
būdu i svetimos valstybės vi
daus reikalus. Tarp pastarųjų. AP,E ALZIRĄ nariui Tiesa, ne vienas gal ap-
labiausiai iškilo Sovietų Sajun- NYT nesiūlė kelti JT Balti- vilktų asbestiniu drabužiu savo

taip pat jaunavedžiai negalį 
gauti butų. Vieša Austrijoje 
paslaptis, kad per metus pada
roma 300,000 abortų toje 7 
mil. tautoje.

HANS BAUER, po 10 metų grįžo iš nelaisvės. Jis buvo Hitlerio 
lakūnas ir dabar paliudijo apie Hitlerio ir Ievos Braun mirti: 
“Fiureris pažiūri.o man į akis, paspaudi man ranką, pasakė su
dieu ir nusišovė”.

mo fabrikai,- sumažintas ka
riuomenės kiekis.

Tokis planas norima siūlyti 
Ženevos konferencijoje. Tačiau 
Britanijos užsienių reikalų min. 
Macmillanas neturi didelių vil
čių dėl Ženevos konferencijos.

Vokietijoj užsienių reikalų 
min. Brentano pareiškė neigia
mą nusistatymą saugumo susi
tarimui, kuris diskriminuotų 
Vokietiją, o ligšiol kalbamos ga
rantijos Sovietam, kad Vokieti
ja nepultų, ir yra Vokietijos miai. Visai Austrijai 1000 gy- - j 
diskriminacija ventojų, buvo 14,5; Prancūzijai . 5

NYT laųkia, kad Sovietų mi- Jungt. Valstybėm 20,5 gi- į 
nisteris Ženevoje pasirodysiąs mimai. Aiškinama, kad Austri- • . .j
su griežtaisx reikalavimais. j°ie es^ uždarbiai tokie maži.

, kad šeima negali išsiversti;

Jau 43 kartą anglų parašiuti
ninkas šoko. Bet šiuo kartu jo 
parašiutas neišsiskleidė. Jis 
vis dėlto nusileido laimingai, 
nes jo parašiuto virvės užsika
bino už jo draugo parašiuto, 
ir abudu nusileido vienu para
šiutu.*

Mūsų apsukrios laikraštinin- 
kės S. Narkehūnaitės pirmieji 
bandymai JT tai parodė. “No 
comment” gavo ji atsakymus iš TYLĖTI APIE ALŽIRĄ KAIP 
tų JT narių, kurių nuomonės ji TYLIMA APIE BALTUOS 
teiravos dėl galimybės iškelti VALSTYBES?

čiau būtų buvę teisingiau, jei 
partija būtų privertus Moloto
vą prisipažinti dėl didesnių 
“liežuvio nevaldymo” nuodė
mių, pvz. kam jis iškilmingai 
tvirtino kad tik Sovietų Sąjun
gos ir Baltijos valstybių prie
šai gali skelbti, jog Sovietai ne
silaikys pasižadėjime? nesikišti 
į Baltijos valstybių vidaus rei
kalus, o netrukus ėmė ir parei
kalavo Baltijos valstybėse pa- 

o jis turėjęs statyti valdžioje . Maskvos iš- 
Eaa Soviehr Sajų n g o- 
sukurta socialistinė 

bendruomenė pakeliui į komu
nizmą. Tokiu pasakymu jis su
menkinęs Sovietų Sąjungos lai
mėjimus, iškreipęs partijos 
mokslą ir tt.

Tai ką Molotovas apgailes
tauja, yra tuščias niekas. Bet 
kam partijai prireikė “ seną 
bolševiką” (taip vadinamas 
Molotovas) versti atlikti “išpa
žintį”, prisipažinti klydus it. tai 
atlikti net po septynių mėn. — 
neaišku. Kitados buvo Sovie
tuose mada — atlikinėti tokias
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Kelevinis United Air Lines 
lėktuvas spalio 6 Wyominge 
kalnuose nukrito, ir visi 66 
keleiviai žuvo. Lig šiol rasta tik 
51 lavonas. Lėktuvas buvo nu
krypęs nuo savo nustatyto ke
lio 25 mylias į šalį. Kas per. 
priežastis, tebetiria.

• Prez. Eisenhowerio spaudos 
sekretorius įspėjo nuo perdide- 
lio optimizmo kad ligos pavo
jus prezidentui jau praėjęs. 
Tuo tarpu prezidentas sveiksta 
normaliai. Bet nenumatyta, 
kad greitu laiku jis išeitų iš Ii- # Sovietai pareiškė, kad iie 
goninės. Jam sveikti dar rei- sveikintų ir valst. sekr. Dultes 
kėsią nemaža laiko. , atvykimą į Maskvą.

“išpažintis” prieš sušaudymą; 
paskui nuo Malenkovo laikų po 
“^>^inties” ėjo tik pažemini
mas tarnyboje, o kas ištiks su 
Molotovo “išpažintim” — tuo 
tarpu nieko neaiškinama. Ta-

Roueno mieste, Prancūzijoje, 
spalio 7 pašaukti į kariuomenę 
atsarginiai atsisakė keliauti į 
Afriką. Jiem į pagalbą atžygia
vo darbininkų minia, dainuoda
ma komunistų Internacionalą. 
Susirėmime sužeisti 10 polici
ninkų ir tiek pat darbininkų.

• Seviety partijos bosas
Chruščiovas paragino Rusijos grąžinti. Net ir dabar jie pra- 
technikus mažiau girtis laimė- dėjo agitaciją, kad Vokietija žudynių bylos, priverčiamojo gos įprastinis dviveidiškumas, jos ar Uzbekistano klausinio, sąžinę ir toliau tylėtų. Bet tai
jimais ir darbo pavyzdį imti iš eitų išvien su Sovietais. darbo vergų bylos, Kersteno Sovietų partijos boęas dar taip Tik juo parodė, kad nenuosek- būtų Ženklas, kad taftas Ima

6000. Kareiviui atlyginimas nu- užsieniečių mokslininkų. Va- Tarp grįžusių esą ir liūdinto- komiteto tyrinėjimo... Nedrį- neseniai Prancūzijos parlamen- lu buvo kelti Alžiro klausimą tyėfotis tt tos JT tiek ttaurial, 
matomas 230 DM, mėnesiui dinas, jau Rusijoje ne viskas kai apie Hitlerio ir Ievos Braun so praeity, juo sunkiau iš- to delegacijai saldžiai aiftino, Kitaip raudas atrodė šen. jog mato ją etamttą mMalta

geriausia. mirtį. drįsti dabar,, kada eina šypsoji- kad Alžiras tai Prancūzuos‘M- KnowlanduL Jis pirmasis šia kės Tautų Sąjungos M*. įf;

DIDŽIAUSIA ORO 
KATASTROFA AMERIKOJE

vandenėlis raudonojo kipšo 
kailiui

Įdomus ir kitas.faktas — In
ternational Latex Corporation, 
Ine., pereitą trečiadienį N. Y. 
Times įdėjo skelbimą, vardu 
“Sovietų dūris Prancūzijai”. 
Priminęs Alžiro balsavimą, sa
ko, jog Alžiras yra preceden
tas reikalauti, kad būtų perkel
tas į JT Estijos, Latvijos, Lie
tuvos ir pačios Rusijos klausi
mas ...

Firma jautė, kad šitokiu 
klausimu ji gali atkreipti į sa
ve dėmesį. Jautė, kad tai gali 
pradėti deginti visuomenę. Jo
je būtų populiaru tuo keliu pa
daryti bent akibrokštą Sovie
tam.

Jei visuomenėje tokia nuo
taika stiprėtų, tai Baltijos 

NETYLĖTI APIE BALTUOS klausimas virstų ramia, bet de- 
VALSTYBES, KAIP NETYLIMA ginančia žarija ne vienam JT
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KARVUTĖM ŠIENO, BET NE GARBES

Jaunimas ir lietuviu kalba SPAUDA

Kai kurie jos nepakankamai moka ir gėdijasi

karvėm”

Prie to. ką papasakojo stud.

pastebėti, kad

Rato: LINUS

RAČIŪNAS IR TEIFV1ZIJA

mūsų mąs- 
svetimosna 
miglotas ir

Bulga- 
Estijos. 

Lietuvos.

prezidento iniciatyvą iškelti 
keturių galybių konferencijoje 
Ženevoje pavergtųjų Europos

ko statoma taip pat televizijos 
stotis. Kitais metais rudeniop 
esą tikimasi pradėti televizijos 
programą, kuri bus sujungta 
su Maskva.

patikimą žmogų Petro- 
gavo pamatyti pranešimus.

PKAN CuZU kariuomenė Moroke.

pa- 
se- 
da-

nis” kompozitorius Balsys 
“Tiesoje”.

kad Gaižauskas. Baumilas ir Palta- kalkių, dulkes. Ventiliacija ne
veikia, lubos irsta, patalpa

KAI KURIE GI TYČIOJASI 
IR TEISINASI

ar minčiai, jis 
kalba tarptau-

W4KI URI...HBN UFI...IOOK UPI

JOIN THE

Ground Observer Corps

televizijas, radijus, padidintas 
algas ir drabužių madas, bet 
nenori prisiimti kalbos pasikei
timų ir sako, kad dabartinė

* tai tas tik parodo tamstos ne- * kuriuos atstovas parašė savo 
susipratimą ir piktą valią“.. . “ ‘ “

Iš abiejų pusiu nranešimai

Will you make 

the phonecall 
that sa ves a c'ity

>
Due to limHnfiom. radar i« not.cncHigh to drtccf snoak 
■ir attadui. For complcto vigilanco. civilian vnlunterr 
plane spotteniarr urj-mtly nrericd in the Ground Observer 
Corpa- Won’t you jom these thousands of patriotu- Amer
ican*, who now watch and wait to make the phone call 
that raay save a city?

Sovietinėje- įstaigėlę tarnau
tojai vienas kitu nepasitiki ir 
vienas kito prisibijo... Kai dar 
vienas kitam pradeda pavydėti, 
prasideda intrygos. Be jų ne
apsiėjo ir Petrovui gyvenimas 
Australijoje.

Petrovas ir jo žmona — abu
du buvo MVD saugumo kari
ninkai: jis pulkininkas, ji kapi- 

. tonas. Abudu buvo prikoman
diruoti prie atstovybės, bet jie 
turėjo pranešimus daryti tie
siai į Maskvą be paties atstovo 
žinios. Petrovo žmona dirbo at
stovybės buhalterijoje. Viena 
draugė jai patarė darbo pra
džioje:

“Joi leisi eiti savo tofui ke
liu, kuriuo jis nori, pakliūsi i 
juodąsias knygas Maskvoje. Bet 
jeigu griežtai laikysiesi Mask
vos nurodymų, nepatiksi savo 
šefui. Pasirink, ką nori“.

Petrovo^ žmona paširinko 
laikytis Maskvos instrukcijų. 
Netrukus jos draugės įspėji
mas pasiteisino. Petrovą rado, 
kad atstovybės tarnautojai ne
sumokėję už naudojimąsi at- nautojus MVD . Suprantama, 
stovybės baldais. Ji pareikalavo kad 
sumokėti, nurodė kainas. At- 
trasis sekretorius 
apskundė, kad ji perdaug bal
dus įkainojo. Buvo paskirta 
komisija. Kamisija ją pateisi
no. Bet toks Petrovos elgesys 
nepatiko atstovui, kuris ir pa
šokėjai: “Tavo pareiga išmo
kėti pinigus pagal mano įsaky
mą. Ji nenusileido. Byla atsi
dūrė Maskvoje. Petrovą buvo 
rasta teisi. Bet nuo tada ji ir 
atstovas Lifanovas virto prie
šais. Niršo ir antrasis sekre
torius Zariezovas. Vis dėl tų 
baldų. Jis - ’

surado progą kibti Į Petrovą 
per partijos susirinkimą.,

“Draugė Petrovą — pareiš
kė Zariezovas— negerbia drau
go Stalino, nes ji laiko prie 
Stalino paveikslo' mergos ir 
šuns paveikslus”. Petrovą kirto
si atgal. kad jos kambaryje 
apačioje Stalino paveikslo ant 
staliuko du žurnalai, kurių vie
name buvo ant viršelio šuo. ki
tame artistės paveikslas, ne
reiškia jokios nepagarbos drau
gui Stalinui. “Aš tuo ir nema
niau nepagerbti Stalino. Tams
ta. Zariezovai tai labai gerai ži
nai".

“Jei tamsta mėgini teisintis,

timą vėl ėjo į Maskvą. Juos pa
pildo susikirtimai tarp Zarie- 
zovo ir paties Petrovo... Sy
kį, kai Petrovas dirbo savo ka
binete, jo šuo atbėgo ir įšoko _
pro langą. Iki šunį pagavo, iš 
metė- sužinojo Zariezovas .,. 
Kas apie tai buvo pranešta į 
Maskvą, nežinia, fcet kai atvyko 
naujas atstovas iš Maskvos Ge- 
neralovas, jis pirmiausia pasi
kvietė Petrovą ir jam pasakė:

“Vladimir Michailovič, Sovie
tų Sąjungos komunistų partijos 
centro komitetas Įsakė, kad 
tamsta neleistum savo šuns Į 
atstovybės ribas“...
Negalėjo Petrovam kiti ir ne

pavydėti. Abudu dirbo gesose 
tarnybose. Vaikų neturėjo. 
Gaunamas uždarbis leido jiem 
šauniau gyventi nei kitienų 
Juodu sudarė metinės algos 
17,920 dol. Taip gerai Sovietai 
apmoka savo saugumo tar-

užsienių reikalų ministeriui o 
partijas skyriaus sekretorius į 
centrą partijai. Juosė panašiai 
buvo rašoma, kad Petrovai su
skaldę tarnautojus • ir sudarę 
atstovybėje... Berijos šalinin
kų, grupę.

< . > r** > •' * ■
Petrovai pasijuto izoliuoti 

nuo kitų atstovybes ta r na u t o- 
. jų. Bet. anuo w*eiu tai dar ne

buvo didelis putojus. Bent kol 
Maskvoje viskas buvo tas pats. 
Tačiau Petrovo žmona pastebė
jusi, kad Petrovas darėsi ner
vingas. Ypač, kad perdaug ži- 
nojo. » •«*" •$

Tokiom aplinkybėm jis tu
rėjo vykdyti “didįjį” uždavinį, 
kurį buvo gavęs iš Maskvos .. .

(Bus daugiau) „

Iš senų seniausių laikų In
dijoj karvės laikomos šventos 
ir jom teikiama religinė pa
garba. Jos nekliudomos gali 
laisvai vaikštinėti miesto gat
vėmis, 
apėsti

landžioti po trobas ir 
daržus bei geriausią 

laukų derlių. Niekas negali 
jom sušerti vytinius per šonus 
— tai būtų didelis nusikalti
mas. . t ’■

1$ LIETUVOS

1055 m. spalio 11 d. no. 73

•• 11

šitokia sistema sudaro 
tarp tarnautojų kastas ir, ma- 

Zariezovas žai privilegijuoti ima nekęsti 
daugiau privilegijuotų. Per sa
vo 
vai

Indijos sostinėj New Delhi 
1944 m. vienas aukštos kastos 
didikas, bet nepagarbus kar
vei, drįso juodmargę išvyti iš 
savo darželio ir dar magary
čiom jai pridėti su botagu. Už 
“šventvagišką” darbą oficialiai 
teismas jį nubaudė tris" dienas 
karviškai baubiant, su ypatin
gu parašu ant kaklo, slimpinė-

M. FORRESTAI.. buvitmo Gynybos departamento sekretoriaus 
sūnus, otidrncia savo tėvo biustą, pastatyta naujausiame lėktnv- 
neiįyje “Forn-stal".

PUTINAS,
“Tiesa” 8.30 Įsidėjo Antano 

Jonyno satyrą apie praeity gy
venančius rašytojus o prieš po
rą dienų ta pati “Tiesa” beveik 
toj pačioj vietoj buvo rašiusi, 
kad Putinas-Mykolaitis rašo 
romaną apie 1863 metų sukilė
lius. Jonynas šaiposi: “...” Da
bartim nėr ko perdaug domė
tis, (iš jos, matyt, nesitiki gar
bės). Ir su draugais rašytojais, 
poetais. Nepasiginčys ..). Nepa- 
kalbės)... Knygas jie rašo ... 
Ir tegul sau rašo... Jam, 
olimpiečiui, šitai nesvarbu. — 
Neliesti jo. Neatitraukti praši*. 
Nuo didelių, istoriniu darbų- 
Tos (dabartinės) knygos .;. 
Anot jo, jos pilkos, blogos ... 
Jas nagrinėti? Ir kokia nauda?.. 
Tik memuarams. Na ir nekrolo
gams Jisai suranda laiko kai 
kada..."

s III■II
L. .

• Vilniaus “Tiesa” mini 
akių gydytoja Kutorgienę, kuri 

« jau 44 metus dirba Kaune. Ji 
Vasara sausa esanti apdovanota Lenino or

is Lietuvos gauta spauda ir dmu jr ketvirtą karta išrinkta 
laiškai liudija, kad antroji va- Kauno miesto deputatu, 
saros pusė Lietuvoje yra be
galo sausa. Išdžiūvo mažesni 
upeliai ir ežerai.

TAIP DIRBA KAILIUS ,..

Vilniaus kailių apdirbimo 
pramonės gaminiai buvo bran
ginami net Amerikoje Ta
čiau pagal “Tiesą” pati pramo
nė yra socialistinėje sistemoje 
sunykusi, nežiūrint, kad jai va
dovauja tokie vyrai kaip di- 

< rektorius Šetinin ar poiitrukas 
Griner. Kokybė tiek nusmuku

Vaizdingiau Jonynas negalė
jo parodyti laisvos Lietuvos 
laikų rašytojų nenoro prasidėti 
su pigiais agitatoriais! Tokie 
kaip Jonynas neseniai toj 
čioj “Tiesoj" pyko, kodėl 
nieji rašytojai nerašą apie 
barti.

Televizija Lietuvoje?
Taline veikianti televizijos 

stotis. Liudininkai sako.
jos programa taikoma daugiau navičius. Paskutinė Račiūno

Sukama filmą
Rugsėjo pradžioje Vilniuje 

buvo pradėta sukti -pagal Gu- 
zcvičiaus (buvusio MVDisto) 
knygą “Kalvio Igno Teisybė”. 
; o:s artistai daugumas lietu- 
v i, režisūra — rusų. Filmavo 
V •• io apylinkėse, miškuose.
I ii ypatingai gražios apyiin- S1, balandžio mėnesį buvo 
kės. Rugsėjo pradžioje buvo uždrausta šio fabriko gaminius 
filmuojamos Vilniaus scenos! pardavinėti. VTiesa ’ sako, kad 

jau iš seno žinoma, jog kailiai 
prieš apdirbimą turi būti mir-A. Račiūno sukakus

Kompozitorius Ed. Balsys 
rašo apie komp. A. Račiūno 50 
metų sukaktį. 1948 mirus 
Gruodžiui Račiūnas ruošia jau
nuosius lietuvių kompozitorius 
— prie jo konservatoriją baigė 
Juzeliūnas, Tamoliūnas, Balsys, 
Klova. KaraŠka, Daunoras,

si po miestą ir prašyti žmonių 
atleidimo. . ..

Neperturtingiausioj žemės 
vaisiais Indijoj tūkstantinės 
šventųjų karvių ir bulių ban
dos pridarydavo daug nuosto
lių. Į tą reikalą rimčiau ėmė 
žiūrėti vyriausybė. Tuo labiau, 
kad atsirado nesąžiningų kar
vių gerbėjų, kurie tuos gyvu
lius ganydavo svetimoj žemėj- 
o pieną milždavo sau ir už 
brangią kainą pardavinėdavo 
kitiem.

Valdžia nutarė karves gaudy
ti ir uždaryti jas atskirose vie
tose. Bet kaip tai padaryti? 
Juk gali žmėnės sukilti? Tai ne 
juokai “šventom 
atimti laisvę!

Po ilgų svarstymų 
jimų, pamėginta “dėl 
pagarbos" bent iš

komi emulsijoj. O Vilniaus 
kailių fabrike jie esą' mirkomi 
papraščiausiam ... vandenyj. 
Darbo sąlygos ten: “Jau kelinti 
metai, kai fabriko darbininkai 
dirba* patalpoje, kurior sienos 
pajuodavusios, tinkas nutrupė- 
jęs ir toliau trupa sukeldamas

ir abejo- 
didesnės
' sostinės 

svarbesnių vietų sfagaudyti kar
ves ir užmiesty suvaryti į tam 
reikalui užtvaras.

Pirmieji bandymai davė ne
blogų vaisių. “Bedieviškieji” 
indai nieko nesakė, o tikintie
ji nesuprato, kad čia yra są
moningai valdžios sugalvotas 
“triukas". Tiesa, jos dar tebe- 
šeriamos valdžios kaštu, bet 
vis dėl to. keletą tūkstančių 
metų ' iš^iįj^rtusi prietaringa 
pagarba ir įneilė, pamažu eina 
prie galot

Greit ir Indijos karvės bus 
nuvainikuotos ir pasidarys ly
gios viso pasaulio žalmargėm.

D.

Naujienos rugsėjo 29 aprašė 
diskusijas dėl ^lietuvių kalbos 
vartojimo, įvykusias Chicagoje. 
Tarp ten pareikštų minčių dė
mesio vertas stud. Macevičiaus 
paaiškinimas, kaip yra su lie
tuvių studentų kalbos mokėji
mu ir jos vartojimu. Jis pažy
mėjo, “kad senesnieji studen
tai, kurie dar Lietuvoje pradė
ję ar net baigę gimnazijas, čia 
gerai moką ir lietuviškai ir esą 
geri patriotai. Tačiau jaunieji, 
kurie gal tik pradinę mokyklą 
Lietuvoje tespėjo pradėti, arba 
net ir tos nespėjo, o vidurinę 
mokyklą ėjo jau Amerikoje, — 
ir universitetuose bei kolegijo
se čia neretai silpnai jau moką 
lietuviškai; bent jų kalba jau 
esą gerokai trūktina, o patys 
universitete kartais net gėdisi 
kalbėti lietuviškai su savo ko
legomis lietuviais. Pripažino, 
kad beveik nesą kontakto tarp 
lietuvių naujųjų . ateivių stu
dentų ir čia gimusių lietuvių 
studentu”.

Macevičius- tenka pridėti, kati 
ir tokių esama, kurie kalbos 
užtenkamai nemokėdami, nesi
stengia išmokti, o

mėgina pasiteisinti, kad lie
tuvių kalboje nesą žodžių, ku
rie jų mintis ir jausmus, jų 
mokslines sąvokas galėtų iš
reikšti.

Tai matyt iš Vytauto Kavo
lio str. “Stagnuojanti ar tobu
lėjanti kalba”, paskelbto Nepri
klausomoj* Lietuvoj rūgs. 21 d.

Ten pasityčioja iš tų, kurie 
esą reikalauja kalbą “saugoti 
kaip galima senoviškesnėse for
mose”; atmeta reikalavimą 
saugoti “kalbos grynumą”, nes 
kalbos grynumas tai esanti 
“legenda”, “ignorantiškai aro
gantiškos pažiūros” padaras- 
“pasakų sekimas". Toliau' išve- 
džioja, kad gyvenant su kitom 
tautom ir dalijantis su jom 
mintim ir jausmais negalima 
tarptautinių minčių ir jausmų 
nepareikšti tarptautiniais žo
džiais. Jų išversti savu lietu
višku pakaitalu nesą galima, kaĮfra nesanti lietuviška.. Ka- 
nes versdami savo kalbon volfe nuėjes į kraštutinu_ 
bendkonceptus. pavyzdžiui, mes 
neišvengiamai sužalojame jų

PJT rezoliucijos dėl būsimos 4 ministenŲ konferencijos
Žinodamos, kad pagal Brita

nijos, J V, Prancūzijos ir So
vietų S-gos vyriausybių galvų 
sprendimą spalio 27 ženevon 
susirenka šių galybių užsienių 
reikalų mmisteriai svarstyti 
klausimų: 1) Europos saugu
mas ir Vokietija, 2) nusigink
lavimas. 3) Rytų-Vakarų kon
taktų plėtimas;

Patvirtindamos savo nusista
tymą, pareikštą š. m. liepos 4 
d. specialios sesijos Strasburge 
priimtoje deklaracijoje bei re
zoliucijoje ženevinės keturių 
galybių konferencijos išvaka
rėse;

Didžiai vertindamos JAV

valstybių — Albanijos, 
rijos, Cechoslovakijos. 
I^atvijos. Lenkijos.
Rumunijos ir Vengrijos — ne
priklausomybės ir laisvės at
statymo klausimą; ~

Protestuodamos prieš Sovietų 
Sąjungos vyriausybės klaidi
nantį tvirtinimą, kad paverg
tųjų Europos valstybių laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo 
svarstymas sudarytų neleistiną 
kišimąsi į konferencijoje neda
lyvaujančių suverenių valsty
bių vidaus reikalus;

Pareikšdamos, kad Vidurio 
/bei Rytų Europos komunisti
nės vyriausybės buvo sudary
tos ir laikosi tik Sov. S-gos bru
taliu kišimusi į šių valstybių 
vidaus reikalus, visiškai neatsi
žvelgiant į atitinkamų tautų 

• valią;
Suprasdamos, kad Vidurio 

bei Rytų Europos valstybių 
pavergimas yra viena iš esmi
nių dabartinės tarptautinės į- 
tampos priežasčių ir kad būsi
mos keturių galybių konferen
cijos darbotvarkės dalykai yra 
neatskiriamai susiję su paverg
tųjų Europos valstybių laisvi
nimo problema. *

2) tvirtai reikalauti Brita
nijos. JV ir Prancūzijos vyriau
sybes. kad neatsisakytų Alba
nijos. Bulgarijos, čechoslova- 
kijos. Estijos, Latvijos. Lenki
jos. Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos laisvės bei nepri
klausomybės atstatymo, suda
rant sąlygų. įgalinančių šiuose 
kraštuose pravesti tikrai lais
vus ir nesuklastotus rinkimus;

3) kviesti Britanijos. J V ir 
Prancūzijos vyriausybes nepa
sirašyti su Sovietų S-gos vy
riausybe jokios sutarties, kuri 
netiesiogiai arba įsakmiai' pa
tvirtintų Sovietų neteisėtus 
užgrobimus Vidurio bei Rytų 
Europoje ir tuo būdu pratęsti 
Europos dabartinį suskaldymą;

4) dar kartą patvirtinti pa
vergtųjų Europos valstybių 
pasiryžimą savo laisva valia 
įsijungti į europinio saugumo 
sistemą, kai tik jų laisvė ir 
v a I s t y bių nepriklausomybė 
bus atstatyta ir patikrinta.

prasmę, persunkdami kiekvie
ną šitaip apdirbtą konceptą 
specifiškai lietuviško mentali- 
t e t o charakteristikomis . . . 
Kiekvienas vertimas yra sykiu 
ir interpretacija, šitaip išvers
ti terminai nebeatitinka tarp- 
tautiškai mokslo pasaulyje pri
imtos prasmės, ir 
tymas, išverstas 
kalbosna, tampa 
kartais juokingas”.

Tokis galvojimas apie kalbą, 
jos grynumą ir tt. Pastarojo 
autoriaus galvojimas primena 
tuos lietuvius, kurie į Ameriką 
atvyko senais laikais prieš pir
mąjį karą. Kaikurie iš jų seka 
lietuvių kalbos raidą ir prie jos 
prisitaiko. Kai kurie nenori jos 
išmokti ir tenori vartoti tokią, 
kokia ji buvo prieš keliasdešimt 
metų. Jie prisiėmė per tuos ke
liasdešimt metų atsiradusias

mą: kalbos pažangai, užuot su
siradęs jau sukurtus terminus 
ar ieškojęs būdų sukurti nau
jam “jausmui" 
nori prikimšti į 
tinių žodžių.

Tegalima tik
yra saikas kalboje žodžiam — 
senienom, saikas naujadaram, 
lygiai ir saikas skoliniam ir 
tarptautiniam žodžiam. Bus 
neskanu ir nenatūralu, jei bus 
perkimšta senienų ar naujada
rų ar tarptautinių, jei be jų 
galima išsiversti. Kad taip yra. 
rodo ir Kavolio sakinys, aukš
čiau išrašytas. Jame savo “tarp
tautiniais žodžiais" mintį jis 
tik labiau aptemdė, o jos au
torių apjuokino. Ir visam 
straipsny sveikas mintis, kurių 
yra nemaža, aptemdė ne tik 
tas tarptautinių žodžių perkim- 
šimas. bet dar labiau visa nu
stelbęs autoriaus pasipūtimas, 
su kuriuo jis žiūri į kalbą ir ja 
susirūpinusius.

Tenka betgi manyti, kad to- 
kis nusistatymas, kokį parodė 
Kavolis ar tokis. apie kuri in
formavo Macevičius, tarp jau
nimo yra atsitiktinis negausus 
reiškinys.

PAVERGTOSIOS JUNTINĖS 
TAUTOS NUTARIA:

1) atkreipti Britanijos. JV ir 
• Prancūzijos vyriausybių dėmesį 

Į faktą, kad Sovietų pasiūlytas 
tarptautinės įtampos atleidimo 
būdas, be kita ko sudarant ir 
įveiksminant europinę saugumo 
sistemą prieš pavergtųjų mū
sų valstybių išlaisvinimą, fak
tiškai įamžintų Sovietų viešpa
tavimą ir Rytų Europos paverg
tosioms valstybėms ir sudarytų 

- --__ ■■ palankias sąlygas tolimesnei
nU MAK M. komunWiMi ekspansijai Euro-

suomiam anapus įlankos nei opera pavadinta “Marytė". Tai ankšta ir dirbti nepatogu. Kai- __
estam. Vilniaus radijo praneši- esanti pirmoji tikrai “tarybinė” lių džiovykloje ir lubų tinkas 
mu, Vilniuje prie Vingio par- opera — didžiuojasi “tarybi- byra”
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ŽURNALISTAS PRISTATĖ JAUNUOSIUS DAIUNINKUS

NAUJI LEIDINIAI

“Liberty” gar- 
Garlaivyje ša- 
keieivių yra 

lietuvių, vyks-

Kuršių mares, lankomasi Ne
ringoje, stebimasi jos kopomis, 
briedžiais ir visu gamtos lauki-

Ii Trečiosios Kregždutės sulaukusi
Darbšti Antano Rinkūno ran

ka parūpino mūsų. išeivijos šei-’ 
mai ir mokyklai dar vieną do
vaną — trečiąją KREGŽDUTĖS 
dalį. Jos susilaukėme praeito 
mėn. pradžioje, kaip tik ženg
dami į naujus mokslo metus 
mūsų parapijinėse ir šeštadie
ninėse mokyklose.

Nereikalinga aiškinti mūsų 
visuomenei, kas yra šios kny
gos autorius:’ A. Rimkūno var
das jau gerai žinomas tiek iš 
jo parašytų vadovėlių Lietuvo
je, tiek iš pirmesnių “Kregž
dutės” dalių, taip pat ir pla
čios visuomeninės veiklos Ka
nados lietuvių bendruomenėje. 
Vartydami naujausį A. R. ku
rinį — trečiąją “Kregždutės” 
dalį — matome 

tolimesnes prityrusio peda
gogo pastangas teikti toli nuo 
tėvynės augančiam lietuviš
kam jaunimui žinių apie tėvų 
kraštą, jo gamtą, kultūrą ir 
praeitį.

Kas skaitė “Kregždutės” ele- 
mentorių ir II-ją tos pat kny- 

~ gos dalį, juo labiau — kas pats 
vartojo ją kaip vadovėlį šeimo
je ir mokykloje, tas gerai žino 
autoriaus pasirinktą metodinį 
principą —
žiūrėti į Lietuvą, lietuvių tau

tą ir jos kultūrinius turtus, 
kaip išgali žiūrėti ir matyti to
li nuo Lietuvos gimęs ir augęs 
lietuvis vaikas.

Mūsų išeivijos sąlygose šis 
metodinis* principas yra be
veik vienintelis galimas, todėl 
knygos vertintojui belieka tik 
spręsti, ar tinkamai pats au- - 
torius tą principą išlaiko, ar 
vadovėlio medžiaga patraukliai 
ir nuosaikiai išdėstoma ir pan.

Pirmesnėse “Kregždutės” 
dalyse A. Rinkūnas sugebėjo 
eiti nuo žinomo prie nežinomo 
(pagrindinis metodinis dės
nis!), kartu su jaunu skaityto
ju pateikdamas jam gyvenamo
sios tikrovės (JAV, Kanadoje 
ir bet kur kitur vaizdus, nuo 
kurių gana lengva lyginimų ir 
pasakojimų forma pereinama 
prie tų pačių vaizdų Lietuvo
je. Vaikas gauna lyginti ir su
prasti metų laikus, gamtą, 
žmonių papročius taip, kaip 
kad jis tą patį nagrinėtų ir su
prastų. kalbėdamas su tėve
liais, seneliais ar kitais artimai
siais (jei, žinoma, televizija 
nerytų viso laisvalaikio!).

Šiuo atveju, vartydami 
“Kregždutės” III dalį, žiūrime 
kaip autorius susidorojo su žy
miai platesne ir gilesne tėvy
nės pažinimo medžiaga.

Autorius knygelę padalino į 
dvi skirtingas metodiniu at
žvilgiu dalis.

Pirmoji ir didžioji dalis pa
vadinta "Kelionė Į Lietuvą", 

beletristinio aprašymo būdu 
nukelia jauną skaitytoją į Lie
tuvą. Iš kažkurio Amerikos 
uosto išvyksta 
laivis į Europą, 
lia Įvairių kitų 
nemažas būrys 
tančių iŠ Amerikos į Lietuvą. 
Tam būryje esama ir vaikų. 
Jų smalsios akys seka visa 
kas kelionėje vyksta, o auto
rius jiems aiškina jūrų kelius 
uostus ir keliavimo būdus. Da
lis keleivių vyksta į Lietuva 
lėktuvais. Autorius ir jų kelio
nę aprašo straipsnyje “Aero
drome”. Straipsnyje “Breme
nas—Kaunas” vaikai gauna pa
tirti. kaip perkeliavus Vokie
tiją traukinki atsiduria Lietu
voje, Virbalio (tiksliau — Ky
bartų) stotyje, “šioje stotyje 
daugumas Amerikos lietuvių 
pirmą kartą pamato Lietuvą. 
Traukinį priima juodais drabu
žiais uniformuoti Lietuvos ge
ležinkelių tarnautojai. Atka- ___
trinamas vokiškas garvežys, o belanko.

DABBIBtKKAB

ištraukomis B musę literatūros, 
teikiant proginiu žinių apie 
poetų ir rašyta^ gimtąsias ir 
gyventąsias vietas.

Tačiau, kaip ir pats autorius 
pažymi savo metodinėse pasta
bose, i tokia beletristinė kelio
nių aprašymų forma- turi ir sa
vo trūkumų: vaikas, skaitęs ir 
gėrėjęsis aprašymų ir apsaky
mų turiniu, neįgyja susistemin
tų žinių, nežino, kaip trumpai 
—drūtai pasakyti, ką sužino
jęs ir ko išmokęs šitokio pobū
džio vadovėlyje. Autorius nors 
ir aprašymuose davęs pakanka- . 
mai daug klausimų ir uždavi
nių, knygos pabaigai sudarė 

"Lietuvos istorijos, geogra
fijos ir gamtos pažinimo pakar
tojamąją santrauką" -

užimančią beveik A4 knygos 
dalį, (nuo 169 iki 221 psl.). 
Reikia sutikti su autoriaus 
tvirtinimu, kad toje sisteminė
je santraukoje jau grynai “va? 
dovėliškai” duodama medžiaga 
yra Lietuvos pažinimo mini
mumas, žinotinas kiekvienam 
lietuviui.

Knygos kalba sklandi ir len
gva, gerai išėjusiems pirmą- 

’ sias “Kregždutės” dalis vai
kams visai gerai bus supranta
ma. Tačiau ir kitokiais vado
vėliais parengti vaikai šią A. 
Rinkūno knygą įstengs supras
ti, jei gaus reikiamu atveju pa
kankamos pagalbos iš suaugu
siųjų. Viena. kita klaida, reta 
klaida, visiškai negadina kny
gos vertės. Iš tokių klaidelių 
paminėtinos; “išpiešta Vytis” 
(15 psl.: reikėtų vartoti vyriš- 

‘ kosios giminės lytis — “išpieš
tas Vytis - čio”) Aprašant Pa-, 
pilę ir minint joje gyvenusį 
Simaną Daukantą, reikėjo pa
minėti ir to miestelio įžymybę 
— didelį paminklą Simanui 
D a u kantui. Pakartojamosios* 
santraukos straipsnyje “Neuž- 

Kelionės aprašymas perpina- rašytoji praeitis” (169 psl.)

bei pažįstamų lankyti.'

Pagal autoriaus pasirinktą 
planą, dalis atvykusių Ameri
kos svečių — jaunimas susita
ria pereiti visą Lietuvos pajū
rį pėsčiomis. Aplankomas šven
tosios uostas, ilsimasi Palango-

jo vietoje prijungiamas lietu
viškas”. šis vaizdas, kaip ir vi
si tolimesni kelionės po Lietu
vą vaizdai, rodo Amerikos lie
tuvius lankant nepriklausomą- .. ......... *
ją Lietuvą prieš - II-ji pasauliui - je, lengva jachta plaukia- \

‘Keliaujant kitai lietuvių ke
leivių daliai vandens keliu iš 

- Bremeno į Klaipėdą, gauname

progą pažinti Baltijos jūrą su niu grožiu, r 
jos vandens ir frantų gražybė- - Visuose tolimesniuose kny- 
mis, kol atsiduriama Klaipėdo- -- - -
je. Tolimesnis knygos turinys 
čia ir prasideda skyriumi

"Lietuvos vakarai"
Keleiviai mato Klaipėdą, iš

girsta (tiksliau — skaito) au
toriaus teikiamus ' jos praeities 
svarbiausius faktus, pagaliau 
išsiskirsto po Lietuvą giminių

gos skyriuose ir poskyriuose 
auforius vedžioja ir vedžioja 
Amerikos lietuvių vaikus po 
visų įdomiausias Lietuvos vie
tas, supažindindamas juos tiek 
su viso krašto dabartimi (geo
grafinės žinios), tiek su pra
eitimi (istorinės žinios).-.

yra sakinys “O jei pažvelgtu 
me į laikus kiek daugiau kaip 
10 metų atgal, tai pamatysime, 
kad tada nebuvo nei garlaivių, 
nei traukinių, nei...” šio sa
kinio skaičius 10 yra aiški -ko
rektūros klaida: norėta (ir au
toriaus, be abejonės, rašyta) 
100, tad mokytojams ir tėvams 
teks iš anksto pataisyti.

Knyga iliustruota gausiai ir 
gana gerai. Tai leidėjų, Bosto
no lietuvių mokytojų nuopel
nas, nes jie nepagailėjo knygai 
gero popierio, o tik tokiame 
popieriuje galimos geros ilius-

• tracijos. Kaip gaila, kad toks 
vertingas vadovėlis išleidžiamas 
minkštais viršeliais! Tačiau 
čia joks priekaištas: jau ir 
taip knygos kaina, nors joje 
pačioje nežymima, gana svari— 
4 dol. Viršelis ir vinjetės dail. 
T. Valiaus darbas, kuriuo 'gali
ma tik. gėrėtis.

Dabar belieka laukti mūsų 
tėvų ir yisos visuomenės dėme
sio mielai mūsų jaunimo lite
ratūros viešniai — Kregždutės 
III daliai. Nesinorėtų net ir ti
kėti, kad rastųsi mūsų visuo
menėje tėvų, kurie pagailėtų 
4 dol. tikrai rūpestingai ir gra
žiai išleistai knygai, kaip'ver
tingai dovanai savo vaikams. 
O mūsų šeštadieninių mokyk
lų darbui šis vadovėlis bus di
delė parama.

Autoriui ir leidėjams pri- 
; klauso už tai mūsų nuoširdi
* padėka ir pagarba.

(A. Rinkūnas, Kregždutė, 
III dalis — Tėvynės pažinimas. 
Lietuvos geografijos, etnogra
fijos, istorijos ir gamtos pažini
mo pradmenys pagal naująją 
JAV ir Kanados lituanistinių 
mokyklų programą. Viršelis ir 
vinjetės dail. T. Valiaus, Bos
tono lietuvių mokytojų leidi
nys, spaudė Liet. Enciklopedi
jos spaustuvė So. Bostone, 
Mass.).

ROMUALDAS KISIELIUS.

Ruduo
Sudraskęs vasaros paveikslus, 
Medžio viršūnėj klykta vėjas... 
0 jo šauksme, mirties šešėliai* 
Išblyškęs vaikščioja pjovėjas...

Jo rankoj mirė byra gėlės; 
Pavirsta šukėmis vanduo... 
Nes jis yra mirties nešėjas, 
Nes jis yra ruduo...

Sukas per dieną ra*ę milijonai. 
Ir lyg gyva alsuoja mašina... 
Aplinkui vaikščioja frakuoti ponai, 

0 prakaito lašuos primirkusi diena

Sustabdo gyva kraujo srovę ...
Išplėšia šypsenas iš džiūstančių veidų,
Kurie gyvenimo dienas praleido
Prie ratų tepaluotu ir juodų ...

Vis negalėdami pabėgt nuo skausmo pulso, 
Alsavimo sunkaus, frakuotų ponų, 
Ir nuo dienų sunkių ir prakaituotų, 
Ir nuo mašinos ratų milijonų...

žurnalistas A. šalčius — Ai
nius savo namuose, Great Neck, 
77 Steamboat Rd., buvo suren- . 
gęs parodėlę, kuri tęsėsi visą 
mėnesį ir užsidarė tik spalio 9 
dieną.

Great'Neck turtingas mieste
lis, prisišliejęs prie pat New 
Yorko. Gyvena čia nemaža tur
tuolių. Yra čia ir kelios ameri
kiečių galerijos, platinančios 
amerikiečių dailininkų paveik
slus. Į jų eilę įsijungė ir Al
inus, pristatydamas miesteliui 
lietuvius dailininkus. -r į

Reikia pasidžiaugti jo inicia
tyva ir drąsa, užleidžiant savo 
buto gražų kambarį. Patalkino 
ir patys dailininkai, padėdami 
gražiai ir skoningai įrengti. 
Kiekvienas praeivis gražiuose 
vitrinuose matė paveikslus ir 
įrašą “Almus Gallery”. Dar di
desnis parašas yra namo šone.

Žurnalistas, visada ieškąs 
naujovių, ir čia nesitenkino jau 
žinomais vardais. Ieškojo nau
jų dailininkų ir naujų kūrinių. 
Taip jis sustojo ties jaunąja 
lietuvių dailininkų' karta, gyve
nančia New Yorke.

Parodoje išstatė net 8 daili
ninkę kūrinius:. Alekso Bela- 
potravičiaus, Gražvydo Boty- 
riaus, Albino Elskaus, Alek
sandros Kašubienė*, Prano La
pės, Žibunto, Mikšio, Elenos 
Urbaitytės, Romo Viesulo. Vi
so 18 paveikslę.

Tikrai, tai jauniausių mūsų 
dailininkų karta, vienu sparnu 
ji remiasi į Lietuvos mokyklą 
(Al. Kašubienė), kitu jau i 
grynai amerikoniškas mokyk
las. Tarpe rasime buvusių 
Freiburgo meno mokyklos mo
kinių (R. Viesulas. A. Elskus. 
E. Urbaitytė), vokiečių mokyk
las lankė ž. Mikšys, A. Belape- 
travičius. švedų Pr. Lapė. Dalis 
jų dar studijas gilino Paryžiu
je. (A. Belapetravičius studija
vo dar ir Chicagoje). Gi Gr. 
Botyrius, šios parodos jau
niausias, susidūrė tik su ame- 
rikiečjų mokykla, kurią dar te-

A. SALCIUS prie mlvo galerijom Lx»ng Island.

kad “Almus Gallery" ir toliau 
veiktų.

Ji galės puikiai pristatyti 
mūsų dailininkus kad ir pačiai 
lietuviškai visuomenei, kuri 
neturi progos susidurti su mū
sų dailininkų kūriniais. Gal 
reiktų griebtis šiuo kartu ne . 
tiek modernių dailininkų, šiuo 
kartu svarbu, kad lietuvis pa
mėgtų savąjį meną ir jo pasi
ilgtų. Tada jau menas ateis į 
jo butus. Tada kils susidomė
jimas ir galės tarpti visos me
no srovės. A. Džiugėnas.

• Br. Budriūno kūrinys 
“Mano protėvių žemė”, para
šytas pagal to paties vardo 
Bern. Brazdžionio eilėraštį, iš
leistas J. Tamošiūno lėšomis. 
Pirmą kartą kūrinys buvo at
liktas Los Angeles, Calif., kur 
jį palankiai įvertino amerikie
čių kritikai.

• Lietuviu literatūros chres
tomatiją rengiasi išleisti Mel- 
bourno Liet. Kultūros Fondo 
skyrius. Tam reikalui sudary
tas specialus fondas, t 
parodo nemažą veiklą, turi 
savo biblioteką su 600 lietu
viškų knygų.

• H. deChambon, prancūzų 
žurnalistas ir publicistas, di
delis Lietuvos bičiulis, mirė 
rugsėjo 25, sulaukęs 84 me- šia medžiagą gausiai iliustruo
tų. Nuo 1919 m. H. de Cham- tai Lietuvos meno istorijai ir 
bon nuolatos rašė Lietuvos ir rengiasi suorganizuoti kilnoja- 
kitų Baltijos kraštu klausimais, mą kolektyvinę parodą.

Jis yra parašęs keliolika vei
kalų apie Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Suomiją, Europos prob
lemas. Paskutinis jo veikalas 
buvo išleistas 1946 m. “Balti
jos tautų tragedija”.

• B. Murinas, J. Paukštienė, 
P. Kaupas rengia grupinę savo 
kūrinių parodą, kuri bus atida
ryta gruodžio mėn. Chicagoje.

• Dail. Jonas Rimša Buenos 
Aires mieste “Galeria Mueller”

Skyrius buvo atidaręs savo kūrinių pa
rodą, išstatė 19 paveikslų. 
Spauda labai palankiai įvertino 
jo parodą, tačiau dėl krašte 
vykusio sukilimo didesnio su
sidomėjimo nesusilaukė.
• Liet. Dailės Institutas ruo-

Nors mokyklų atžvilgiu šį mą kartą New Yorke matomas 
kartą nėra vienalytė, tačiau ji ir Belapetravičius. Iš jų dau- 
turi tą pačią dvasią; * ginusia pažįstami plačiausiai ne

visi dailininkei daugiau ar tik lietuviškoje, bet ir amerikie
tiškoje publikoje išgarsėję A. 
Kašubienė, R. Viesulas. Prie jų 
jungtinas ir A. Elskus, dalyva
vęs įvairiose parodose New 
Yorke. Rimtom meno studijom 
pasireiškė ir Urbaitytė, iki šiol 
stovėjusi kiek nuošaliai. Pranas 
Lapė New Yorke garsėja, pieš
damas amerikiečių leidyklom 
knygų viršelius. Jie ir sudarė 
pagrindinį parodos svorį.

Šių krašto galerijų tikslas 
yra supąžinti visuomenę su dai
lininkais ir parduoti jų kūrinių.

Tačiau A. Šalčius stengėsi 
pirmiausia pristatyti, parodyti, 
kad Ir lietuviai dailininkai eina 
koja kojon su naujiausiomis 
mono srovėmis.

<’ia jis atliko tikrai gražią 
propagandą,, bet ar jam pasise
kė parduoti? Lietuviškoji vi
suomenė yra dar uždara mo
derniajam menui. Ji pripažįsta 
tik nuosaikesnį meną. Tačiau 
ir tuo atveju, jei ir niekas ne
nupirko, galerija atliko savo 
tikslą — supažindino, ir kartu 
pripratino. Naujovės sunkiai 
skiriasi kelią, su jom reikia, 
susigyventi.

žiūrint į ateitį, roikty linkėti.

mažiau modernistai.
Vieni arčiau prigludę prie 

tikrovės, kiti — nutolę, pasie
kę net abstrakcijos (Elskus). 
Kaip modernistai, visą dėmesį 
ir ' skyrė išraiškai, kurioje 
pirmą vietą užima spalva. Nei
na jie į spalvos turtingumą, 
bet ieško tos pačios spalvos 
niuansų. Todėl dažnai visas 
paveikslas turi bendrą' toną 
(Belapetravičiaus “Mėnesiena”, 
Urbaitytės “Žaliasis natūrmor; 

.tas”, Botyriaus “Figūra”). 
Spalvos praskleidime matomas 
skonis, subtylumas.

Paroda pasižymėjo jaunat
višku polėkiu, kūrybingumu.

įvairios temos (natūrmorlai, 
figūros, gamtovaizdžiai, ab- 
strakcinės idėjos), įvairi tech
nika (aliejus, grafika, lakas, 
glazūra, truko tik skulptūros). 
Pačioje technikoje vieni jau 
toli pažengę, susiformavę savi
ta išraiška, kiti dar neišryškėję.

Vita tai rodo, kad dailininkai 
žengia pirmyn, kad |ę prieaug
lis nemąžta.

Bene pirmą kartą šalia mo
kyklos pasirodė Botyrius, tik
rai gabus studentas. Bene pir-

• V. Vhrdys-ŽvirzdyS pradė
jo lektoriauti Wisconsin uni
versitete, Milvvaukee, .Wis.

• Stud. ateitininkų meno 
draugija Šatrija Chicagoje išsi
rinko naują valdybą: J. šoliū- 
nas pirm., A. Stakytė — sekre
torė, Ir. Lozaitytė — vicepirm.

Andrius Valuckas — Nemuno drovė “Žiburiai”, viršelis dail. 
Sūnūs, buities romanas, vaiz
duojąs mūsų kaimo vargus ir 
rūpesčius paskutiniojo nepri
klausomybės dešimtmečio lai
kotarpyje, I dalis, 280 psl.. kai
na 3 dol. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. sukrauta 
Terros knygyne. 3333 S. Hals- 
ted St. Chicago. III., išleido 
pats autorius, aplankas dail. A. 
Dociaus.

Trečiosios Kanados Lietuvių 
Dienos Montrealyje ir 50-ties 
metų lietuviu Įsikūrimo Kana
doje sukakties minėjimo Met
raštis. Išleido Montrealio Lie
tuvių Seimelis, rinko ir ofseto 
spaudai paruošė Spaudos Ben-

J. Akstino. 120 psl., gausiai 
iliustr. Kanados lietuvių gyve
nimo nuotraukomis.

Karys, spalio nr. Rašo A. So- 
daitis — Lietuvių tautos poli
tinė kova prieš 50 metų. O. 
Urbaitis — kardo - vystimasis 
istorijoje, Dr. V. Sruogienė — 
Kunigaikščio Kęstučio šeima, 
karinės žinios, karinė spauda 
ir kt.

Mirko Jelusič — Cezaris, II 
ir III tomas, istorinis romanas. 
Vertė K. Puida, antrą laidą iš
leido Terra Chicagoje. Nese
niai pasirodė ir I tomas, ku
riame vaizduojama Cezario jau
nystė ir iškilimas. II-jame to
me kova senąja aristokratija ir 
karo žygiai Galijoje. III—su
grįžimas per/ Rubikoną, di
džiosios reformos gyvenimo pa
baigoje.

East and West, 5 nr.. leidžia
mas Londone Alliance Publish- 
ing Co. šiam numeryje iš lie
tuviškos medžiagos spausdina
mi V. Krėvės pasikalbėjimai 
Maskvoje.

Commemoratron of Dr. Kazys 
Grinius, išleido International 
Peasant Union Documents no. 
11. spausdintas rotatorium. 37 
psl. ,
• Lietuviu Dienos, spalio nr. 

Rašo J. Kardelis — Pasaulio 
Liet. Bendruomenės kūrimasis, 
J. Šlepetys — JAV LB Taryba, 
sudėtos visos tarybos nuotrau
kos. tarybos narių pasisakymai. 
Juliaus Kaupo novelė. Elenos 
Tumicnės eilės. R. Skipitis tę
sia prisiminimus apie Berlyno 
lietuvius. supažindinama su 
prof. S. Kolupaila, prisimena
mas dail. P. Kiaulėnas. Hamil
tono lietuviai, platus nuotrau
kų reportažas iš liet, parodos 
Buenos Aires, krikšč. demokra
tų kongresas. Numeris gausiai
iliustruotas. >



Rugsėjis buvo darbingiausias
DARBO FRONTE

PATOBULINIMAI, SOLIDARUMAS IR AUKOS
BENDRUOMENĖS ŽINIOS

TIKĖJIMAS?

to pirmininkas.

šventoves. Ir taip New Yorko 
ir New Jersey valstybėse išdy
go eilės lietuviškų parapijų,

KVIETIMAS I PUTNAM

Visi geradariai, kurie dėl po
tvynio negalėjo dalyvauti Nek. 
Pr. Seserų Koplyčios šventini-

11 vai. pamaldos, šv. mišias Sovietų Sąjungą nori taikos 
laikys ir pamokslą sakys prel. bet nenori daryti jokių nuo- 
P. M. Juras, koplyčios komite- laidų. Taip kalbėjo Paul G.

Hoffman,

■žžjjaaš

Nrk alėta tižios Marijos širdies stovyla sutik Ii, suprasti ir 
persi imt Jos pageidavimais, įsigykite knygą

MARIJA KALBA PASAI LR I
1 DR. L. Da EONSEKA KNYGĄ.

Ją galima gauti “Darbininko” administracijoje, "Sndavos” 
knygyne, 443*1 .So. Fairfield Avc„ Chicągo 32. III. ir 122 
Canton St., Stoughlon. Mass, Kaina 2 dol.

dol. 40G skiriama Lietuvos 
laisvinimo reikalams. 30r r Ben

druomenės Valdybai ir 30G 
apygardų valdyboms (kur jos 
veikia).

Bendruomenės Valdyba pra
šo apygardų bei apylinkių val
dybas ir seniūnijų seniūnus 
neatidėliojant surinkti tautinio

t

IS VISUR

Į 
raštą

Lietuviu kultūros 
kongreso reikalai

Bendruomenės Valdybos 
dėl lietuvių kultūros

(Nukelta į 6 psl.)

3—4 psl.).
Nelengva laužti 

svetimos žemės plutą
Pirmosios lietuvių [fastan- 

gos turėti New Yorke savo pa
rapiją atsimušė kaip žirniai Į 
sieną. Po kiek laiko ir pats 
kun. A. Varnagiris pripažino: 
“Nepadabnas yra daiktas pa
statyti New Yorke bažnyčią, 
ba tik piečius po bažnyčia kaš
tuoja apie 15,000 dol.* o kur 
pastatymas bažnyčios, o kur 
suolai ir visokį bažnytiniai 
daiktai. Žmonių norai yra ge
ri, alc trudnas daiktas” (Wie- 
nibė Lictuwninkų, 1886 m., nr. 
16).

šitie pirmieji nepasisekimo 
žingsniai, kad ir atnešę lietu
vių tarpe kartumo ir nusi'vyli- 
mo. vienok

nepalaužė jų pasiryžimo “tu
rėti savo užuovėją" — lietuvii- 
ką parapiją,

gaivinančią juos Dievo ir ar
timo meilėje. ’

| Ncw Yorko ir Brooklyno 
apylinkes atvyksta nauji kuni
gai lietuviai, kurie naujom jė
gom laužė kietą svetimos že
mės plutą ir statė lietuviškas
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KMGIITS OF LITIHANTA WLOA
BRADDOCK. PA.

• Dodgers komandoje, lai-"?‘j3 
mėjusioje šiemet pasaulines 
beisbolo rungtynes, svarbiausiu :g 
žaidėju buvo lietuvis John Po- 
dres, 23 metų, lietuviška jo pa- { « 
varde esanti Poderis. Jo tėvas 
yra angliakasys, gyvena Wi- 
therbee, N. Y. John Podres 
bęisbolą pradėjo žaisti 1951 
m. 1952 žaidė Montrealyje, 

į Dodgers komandoje pradėjo 
i žaisti nuo 1953 m. Paskutinėse 
; rungtynėse tik jo dėka laimė- 
i jo Dodgers. 
1 a
! • Skautę Sąjungos rinkimai,

pravedami korespondentiniu 
3cūdu, eina pabaigon. Balsų 
skaičiavimo komisijos rugsėjo 
9d. posėdžio daviniais iš ben
drojo sąrašo BLSS-gos Tary- 
bon buvo išrinkti: vyr. sktn. L. i -■ * wj Čepienė, vyr. sktn. E. Putvytė, 

i sktn. K. Jonaitis, sktn. kun. J.
Vaišnys, SJ., kandidatais liko
— vyr. sktn. Br. Kviklys ir 
vyr. sktn. Pr. Karalius. PLSS 
garbės teisman išrinkti: sktn. 
A. Platelis, j. sktn. A. Aglins
kas ir sktn. V. Tallat-Kelpša, 
kandidatės — sktn. O. Ščiukai
tė ir sktn. M. Tumienė. PLSS 
kontrolės komisijon išrinkti: 
sktn. G. Juškėnas. psktn. K. 
Pažemėnas ir j. sktn. L. Knopf- 
mileris. Kandidatai — psktn. 
A. Banionis, psktn. St. Mocku-

j vienė ir sktn. VI. Pauža. Pagal 
i Skaučių Seserijos sąrašą PLSS 

Tarybon išrinktos: sktn. V. 
Barmienė. sktn. E. Gimbutie
nė. sktn. J. Gulbinienė ir sktn. 
O. Gailiūnaitė. /

Kun. K. Ruibys paskirtas 
Urbanos Nevvman Fondo valdy
tojo padėjėju. Paskutinius 6 
metus jis buvo Peoria vysku
pijos Įvairiose parapijose, pas
kutiniu laiku buvo Pekin. BĮ.

• Sekmadieninė mokykla 
veikia Naujoje Zelandijoje.- 
Dirbama dviem grupėm.

• "Tėvu Kelias", Venecue- 
loje liet, laikraštis, pradėtas 
leisti 1949 m. Dabar išėjo nau
jas numeris. Redaguoja J.* 
Kaukanauza.

• Venecuelos L. Bendruo
menės Caracas apylinkės val- 
dybon Įeina: A. Malskis—pirm. 
V. Kuzavinis — vicepirm., V. 
Dabušys — ižd., V. švabinskas
— sekrt., K. Lepšys — narys.

• Anglijos Liet. Sąjunga 
Lietuvių sodyboje rugsėjo. 24— 
25 d.d. surengė konferenciją, 
kurios vedamoji tema buvo 
“Lietuvos 15 metų okupacija 
ir Lietuvos išeivija". Skaitė 8 
paskaitas.

• J. Juškaitis gavo teisę ver
stis advokato ir notaro prakti- ^ 
ka. Gimė jis Mažojoj Lietu< 
gimnaziją baigė Klaipėdoje* 7 '
studijavo Kaune ir Vilniuje, .į;-'į
Vokietijoje — Heidelbergo ir ,
Marburgo universitetuose. To
ronto universitete baigė teisę. ‘

• "Išeiviu Draugas" — šiuo 
vardu Škotijos lietuviai leidžia f 
savo laikraštį. Per vasaros ' 
atostogas jis buvo sustojęs net
du mėnesius. Rugsėjo 9 jis vėl 
pasirodė, dabar eis kas dvi sa
vaitės. Redaguoja kun. J. Gu- . 
tauskas. . y“

STOUGHTONO ŽINIOS 
Kasperienė, gyv. 90 Wyman 3 

St.. serga jau penkta savaitė.

7 Darbo sekretorius James P.. 
Mitchell savo pranešime spau
dos atstovams pažymėjo, kad 
praėjusia rugsėjo mėnuo buvo 
pats darbingiausias Amerikos 
istorijoje. Tiesa, — pastebėjo 
James Ę. Mitchell, — rugpjū
čio mėn. buvo dar daugiau dir
bančiųjų, negu rugsėjo mėn., iš 
viso per 65 su- puse milijonų, 
bet tarp dirbančiųjų buvox va-

tamento sekretorius, kalbėda
mas S. Louis pareiškė, kąd to
kie atleidimai, kurie kartais 
pagrindžiami darbininko netin-, 
kamumu tam tikram darbui, 
būna neteisingi Jis nurodė, 
kad bus siekiama tokius daly
kus sutvarkyti ir nedarbo pa
šalpas išplėsti dar apie 12 mi
lijonų dirbančiųjų.

• Sužeidimai darbe per praė
jusį metų ketvirtį dar padidėjo
5 procentais. Aiškinama tuo, 
kad didėja darbininkų skaičius 
ir kad vasaros metu laikinai 
dirbą jaunesnieji nebūna įgu
dę apsisaugoti darbe nuo susi- 
žeidimų.

• Nauja statyba—namų, ke- . 
lių, fabrikų — gyviausia yra 
pietinės JAV srityse. Per pas
taruosius septynerius metus 
ten statyba padidėjo net 130 
procentų.'

• Pajamos per praėjusius 
metus padidėjo 25 Amerikos 
valstybėse, 8 — paliko nepasi- 
keitusios ir 15 — sumažėjo.

• Federalinės išlaidos per 
paskutinius trejus metus kiek 
mažėja. Pavyzdžiui. 1953 me
tais buvo išleista $52,5 bilijo
nai, o 1956 metams numato
ma išlaidų tik '40,8- bilijonai. 
Sumažėjo dėl to ,kad mažiau 
skiriama gaminti karo gink
lams ir karinėms medžiagoms.

• Atskirų Amerikos valsty
bių išlaidos nuolat auga. Atski
rose valstybėse' yra' didinami 
mokesčiai nejudomam turtui 
(namams), gazolinui, rūka
lams, gėrimams ,ir k. Taip pat 
didėja išlaidos ir mokesčiai at
skiruose, miestuose.

• Ceylono katalikų ryšku
me, kviečiami atsilankyti į pas išleido ganytojišką laišką, 
Putnam, Conn. spalio 16 dieną, 
sekmadienį. Dienos, tvarka ši:

daugiausia moksleivių ir stu
dentų ,kurie šiuo metu vėl grį
žo į mokyklas. Spalių ir sekan
čiais, mėnesiais dirbančiųjų vėl 
didės, ypač artėjant Kalėdų 
šventėms. Čia taip pat bus

darbininkų daugiausia krautu
vėse, kurios jau ruošiasi šven
tėm, ir pašte. Taip rudenį pa
didėjo arti pusės milijono dar
bininkų ūkiuose derlių nui
mant.

Darbininkų pareikalavimai 
paskutiniu laiku daugiausia pa
didėjo dideliuose miestuose, 
kaip Baltimore, Bostonas, Chi- 
caga, Clevelandas, Detroitas; 
Houstonas, Los Angeles ir kt.

• Darbo departamentas ruo
šiasi įteikti Kongresui įstaty
mą, kuris prižiūrėtų ir tvarky
tų unijų pašalpos ir labdaros 
(welfare) fondus.

• Nedarbo metu numatytos 
pašalpos daT ne visus darbi
ninkus apima arba ne visus 
patenkinamai aprūpina. Yra 
atvejų, kai atleidžiama be tei- 
sės pašalpą gauti. Darbo depar-

kuriame reikalauja darbiniu- I 
kams duoti laisvę jungtis į uni
jas. Darbdaviams jis priifiena 
artimo meilės pareigą rūpintis 
darbininkų gerove, o darbinin
kams primena teisingumo pa
reigą gerai savo darbą atlikti 
ir būti sąžiningiems. Ceylonas 
yra netoli Indijos, valdosi sa
varankiškai.

• Meksikoje įvairios darbi
ninkų unijos taip, kaip ir Ame
rikoje, siekia susijungti į vieną 
stambią uniją:

• Argentinoje, nuvertus Pe
roną, atsivėrė laisvas kelias ir 
darbininkams laisvai organi
zuotis. Gen. Lonardi, kuris da
bar laikinai eina prezidento 
pareigas, Kordoboje pareiškė, 
kad “laisvė yra neatskiriama

■' nuo darbo”. Peronas norėjo 
darbininkus turėti savo ranko
je, septynerius metus laikė ka
lėjime darbininkų partijos ly
derį Cipriano Reys. Jis dabar 
paleistas ir ruošiasi laisvųjų 
unijų atstatymui. .

Studebaker-Paccard
12 vai. pietūs geradariams bendrovės pirmininkas. “Jeigu 

pagerbti. Po to novicijato ap- tik mes padvigubintume savo 
žiūrėjimas (open house). pastangas, tai pamatytume,

2 vai. Šv. Valanda, kurios kad Sovietai keičia ne tik tak- 
metu vienuolyno kapelionas tiką. Jie pakeistų ir politiką, 
kun. St. Yla pasakys konferen- duodami satelitam teisę išsi- 
ciją. rinkti savo valdymosi formą”.

Tūkstančiai lietuvių atvažiuoja.
(Atkelta iš 3 psl.) 

jei galime pasidaryti užuovė
ją ... Cėse atsilankymo radau 
234 gimines Naujame Yorke, 
430 žmonių einančių spavied- 
nės, o 141 mažų vaikučių, ku
rie reikalauja mokslo saviškių 
liežuviu, nes kitaip eis ant ke
lio paklydimo, gali prapulti 
dėl savo giminės ir bažnyčios... 
Sykiu surinkau ant reikalų 
bažnyčios 205 dol. ir 50 centų” 
(Lietuviszkas, Balsas, 1886 m.,

Vilniaus Aušros Vartų Švč. 
Panelės parapija New Yorke,

šiemet, spalio mėn. 16 d., 
gražiomis iškilmėmis švenčian
ti auksinį jubilėjų — 50 metų 
sukaktuves, (1905—1955).

Auksinių sukaktuvių proga 
pro mūšų akis prabėga margas 
ir įdomus Aušros Vartų parapi
jos gyvenimas, atskleidžiąs di
dį ir tvirtą New Yorko lietu
vių pasiryžimą — garbinti Die
vą savoje, lietuviškoje užuovė
joje. Apie parapijos Įsikūrimą 
ir tolimesnį gyvenimą pasikal- 

. besime kitą kartą.

KOMUNISTUI VALIA 
JĖZUITUI NE

Su pasipiktinimu skaitome, 
kaip Afrikoje kai kur Ameriko
je negrai nelaikomi lygiatei
siais žmonėm su baltaisiais. 
Bet pasipiktinimą reikia nu
kreipti nemažiau į senutę Eu
ropą, kur vadinamuose demo
kratiškuose kraštuose yra pa
neigtos žmogaus lygybės teisės.

Tokios yra Šveicarija, Norve
gija ... Ten konstitucijos 
pripažįsta 
priimtas 
žmogaus 
rasės ar

Tai išaiškėjo šiom dienom 
Norvegijoje ... Garsiojo danų 
filosofo, egzistencialisto, Soer- 
en-Kierkegaardo jubilėjų su
galvojo rengti viena katalikų 
mokykla Oslą, sostinėje. Lap
kričio 8 pakviestas iš Danijos 
privatdocentas dr. Heinrich 
Roos kalbėti apie Kierkegaardą. jos rūmus, 
Bet Norvegijoje kilo triukš
mas. kai paaiškėjo, kad jis... 
jėzuitas.

Norvegijos konstitucija ne
leidžia apsigyventi nei įvažiuoti 
į Norvegiją jėzuitų ordino na
riam.

Ta konstitucija veikia nuo 
1814. Ji draudė panašiai ir žy
dam. Bet jau prieš 100 metų 

.žydam nuostatas panaikintas. 
Buvo tada mėginta panaikinti 
draudimą ir jėzuitam, bet par
lamentas pasipriešino.

Priešinasi ir dabar. Priešina- Pauliukonis. Ji yra išsiuntinė- 
si ne tik konservatoriai, bet ir 
stipriausia parlamento grupė 
sočiai demokratai, šveicarų 
laikraštis “Basler Nachrichten” 
rašo, kad Norvegija dėl to ne
gali ir Jungtinių Tautų priim
tos žmogaus teisių dekliaraci- 
jos patvirtinti; tai priešinga 
jų konstitucijai. Ir keisti jos 
nenori.

Ar ne keista? Leidžiama at
vykti bolševikam, leidžiama 
veikti komunistam, bet nelei
džiama veikti nei atvykti jėzu
itam. Tokia yra ta tolerancija 
ir lygybė. Ji tik žodžiuose.

Panašiai yra ir Šveicarijoje.

ne- 
to-dėsnio, kuris yra 
Jungtinių Tautų — 
lygybė nepaisant jo 
religijos...

AMERIKOS LIETUVIAI sportininkai Pasaulinėje Liet uvių Sporto Olimpiadoje Kaune 1933 m. (Klišė iš V. 
Augustino albumo, kuri leidžia “Ateitis”.).

Vasario 16 gimnazija šaukiasi
Be abejo, būsime skaitę Va

sario 16 gimnazijos (Vokietijo
je) mums skirtą kreipimąsi: 
reikia baigti išpirkti gimnazi- 

reikia pasiruošti 
žiemai—Įsigyti anglies, dega
mosios alyvos, užpirkti maisto 
(bulvių, vaisių, daržovių), “šia 
proga mūsų prašymas. — rašo 
gimnazijos direktorius. — vėl 
tas pats: mieli lietuviai, sunkią 
mums valandą sumeskit gim
nazijai bent po maža auką. Jū
sų aukos vėl leis 160 mokinių 
tęsti mokslą...”

Gimnazijai remti yfa Ameri
koj dar Loko sudaryta specia
li komisija: pirm. P. Viščinis, 
sekr. dr. B. Kalvaitis ir ižd. Pr.

jusi specialius aukų lapus Ben
druomenės apygardoms ir apy
linkėms, jaunimo ir kt. orga
nizacijoms. Gimnazijai reikia 
skubios paramos, todėl aukų 
rinkimas turi vėl pajudėti. Tuo 
turime susirūpinti ir tai-nieko 
nedelsdami. Gražiai pradėję, 
garbingai tesėkime ir toliau.

Aukas siųsti minėtai komi
sijai: P. Viščinis 31 Bunker 
Avė.,. Brockton 4, Mass. arba 
Pr. Pauliukonis 9 Aetna St., 
VVorcester 4, Mass.*

Rengiamasi patobulinti 
organizacinę Bendruomenės

yz..
/ '...... ’

' ' '' •
.3- \

santvarką
Bendruomenę sudaro pagrin

diniai organizaciniai još viene
tai — apylinkės bei seniūnijos, 
apygardos ir centro organai. 
Sėkmingam darbui yra svarbu, 
kad kiekvienas bendruomeninis 
vienetas organizacinėj san
tvarkoj turėtų aiškią' vietą su 
konkrečiais uždaviniais. Natū
raliai apylinkės ir seniūnijos 
turėtų veikti visur ten. — kur 
tik yra lietuvių, todėl bus sten
giamasi jas ir toliau organizuo
ti. Po Bendruomenės Tarybos 
rinkimų jau susidarė ar tebe
siformuoja ir centriniai orga
nai. Tačiau, kiek tenka patirti, 
iš Loko numatytų 13 apygardų 
ne visos yra gyvos ir save pa
teisina, todėl čia reikia kaiku- 
rių reformų. Be to. svarbu iš
siaiškinti bei nustatyti ir ats
kirų organų tarpusavio santy
kius.

Visus šiuos klausimus Ben
druomenės Valdyba svarstė 
rugsėjo 27 d. posėdy ir nuta
rė parengti atitinkamą projek
tą. kuris bus išsiuntinėtas vi
siems Bendruomenės viene
tams susipažinti ir pastaboms 
pareikšti.

Bendruomenės. tautinio 
solidarumo įnašų reikalu 
Pagrindinis Bendruomenės 

mokestis — kiekvieno lietuvio 
tautinio solidarumo Įnašas — 
yra 1 dol. metams. Tačiau 
apylinkėms yra leista, jei nu
taria jų visuotiniai susirin
kimai, tautinio solidarumo Įna
šą padidinti, ir skirtumas pa
silieka pačių apylinkių kasose.

-Bendruomenės Tarybos lie
pos 2—3 d. posėdžių nutari
mu. pagrindinių tautinio solida
rumo Įnašų paskirstymas už 
1955 metus paliktas toks, koks 
yra Ix)ko nustatytas: nuo vieno.

solidarumo Įnašus už 1955 me
tus ir pagal nustatytus procen
tus juos paskirstyti. Tai turi 
būti atlikta per. apygardas (kur 
jos veikia) arba (kur apygardų 
valdybų nėra) pinigus Lietu
vos laisvinimo 
Bendruomenės 
siųsti tiesiog 
Julius Staniškis 7513 Lawview 
Avė.. Cleveland 3. Ohio.

Pagal Bendruomenės Įstatus 
metiniai apylinkių susirinki
mai turi Įvykti ne vėliau kaip 
ligi sausio 31 d., tad visi atsi
skaitymai turi būti atlikti ne 
vėliau kaip iki 1956 m. vasario 
1 d. *

Nuo 1956 m. sausio b d. tau
tinio solidarumo įnašų paskirs
tymas bus jau kitoks, ir apie 
tai bus pranešta vėliau.

Tautinio solidarumo Įnašais 
remiasi apylinkių, apygardų ir 
centro veikla. Visų dedami 
centai turi sudaryti tuos kapi
talus. kurie gaivins ir rems 
Bendruomenės lietuviškas pa
stangas. šių kapitalų teikia vi
soms Bendruomenės darbo ir 
siekimų sritims. Tad kiekvie
nas lietuvis yra prašomas at
likti ir šią tautinio solidarumo 
pareigą. Pasirodykime esą gy-

reikalamš ir 
Valdybai per

jos iždininkui:



.. -J IJ.- _•. i< - • J.
1955 m. spalis 11 d. no. 73

1 ra širdimi parapijai ir visiems 
žmonėms. Jis išsirinko irsavo 
laidojimo vietą aukštai kalnuo
se, tarp ošiančių medžių ir 

" bai gražioj vietoj, jau iš anksto 
•į pasistatydinęs paminklą. s

1 - Laidotuves iškilmingai su- 
■ . tvarkė vietos kleb. kun. P.

Česna. Buvo atlaikyto^ 6 šv. 
mišios. z Pirmąsias per ekzekyi- 
jas laikė velionio sesers sūnus, 

,T. Benediktas Bagdonas, pran
ciškonas, kuris specialiai buvo 
atvykęs iš Brooklyno, N. Y.
O iškilmingąsias giedojo pats 
klebonas. Pažymėtina, kad ve- 

z lionis viską gražiai sutvarkė ir 
4 po savo mirties, palikdamas

savo santaupas bažnyčiai. To-, * 
į' dėl nors jis jau buvo senas, bet

geras skaičius pažįstamų ir 
į;’ draugų atsisveikino su velioniu.

parapija neteko vieno savo ge
rų rėmėjų ir parapijiečių, iš 

\ senų žemaičių bajorų giminės.
Teilsisi ramybėje.

Kun. L. Peciukevičius 
Albany, N. Y.

Vietos vikaras ir lietuvių dienos

bažnyčios, Mahanoy City,. iš
lydėtas ir iškilmingai palaido
tas a. a. Jurgis Budrikas. Ve-

f Mahonoy Gty, Pa*
. ■ . . ' 4- A** ■"

A. A. Jurūk BudrikM

(Tampieo).LĖKTUVAIS išvežti 
Potvynyje SM žuvo

Viena iš dainų švenčių

: z. vykęs į Albany, kur dalyvavo 
~\j savo artimųjų giminaitės lai- 

dotuvėse. Jis ta proga pasima- 
)- tė ir su eile kitų lietuvių vei- 
V kėjų, ypač su lietuviais kuni-

Omaha, Nebr.
Gedimino Drazdzio su Danu

te Micuta sutuoktuvės įvyko 
spalio 1. Apeigos atliktos su 
trim kunigais, giedant Leskio 
vedamam chorui. Parapijos sa
lėj puotoj dalyvavo per 400 
žmonių. Tai gražus lietuviškas

Abu -

Paskutinis rudeninis

vaišingumo pavyzdys, 
jaunavedžiai yra susipratę lie
tuviai ir geri katalikai.

parengimas atliktas rugsėjo
25. Dėl lietaus turėjo vykti 
par. salėj.. Atsilankiusių gra
žus būrys ne tik linksmai pra
leido laiką, bet ir parėmė au
komis mažinti mokyklos sko
las. Naujasis užeigos savininkas 
Pr. Kovas aukojo gėrimų, pi
nigais davė $130 Jurgis Čer
nius, $50 Pr. Preikšaitis, $10 
Jurgis Damijonaitis.

Pirmoji Komunija
- Spalio 1 mūsų bažnyčioje >32 

■ - vaikučiai ėjo pirmos Komuni- 
:jos. Juos gražiai paruošė sese- 
r lės. Kleb. kun. J. Jusevičius 
į ' pasakė abiem kalbom pamoks- 
|r - , Ją. Po mišių parapijos moterys 

^Vaikučius gardžiai pavaišino 
įį~.. bei apdovanojo. Pokyly dalyva- 
Žr?. iro 'be vaikučių . tėvų ir šiaip 

daug žmonių.
Naujas scanos veikalas

Gasparas Velyčka parašė 
veikalą iš Mažosios Lietuvos 
gyvenimo. Vietiniai artistai 

IH pasidalino vaidmenimis ir ruo- 
- šiasi veikalą statyti. Mano su- 

vaidinti už poros mėnesiu.
Tautiotis

Patobulinimai, solidarumas ir aukos
(Atkelta iš 5 psl.) 

kongreso sušaukimo Dainų 
šventės metu Qhįcagos apygar
dos valdyba atsakė, kad tiek 
ji, tiek dainų šventės rengimo 
komitetas tokiam sumanymui 
pritaria ir sutinka pasiimti vi
sus techninius kongreso pa
rengimo darbus. Kongresui yra 
pasiūlyta 1956 m. birželio 30 
ir liepos 1 d. Kongreso ir Dai
nų šventės programos turės 
būti suderintos. Bendrųome-- 
nės Valdyba jau imasi konkre
čių kongreso paruošiamųjų 
darbų: svarsto programos ir 
kt. su ja susijusius klausimus.

Aukų vajus padėti puo 
potvynio nukentėjusioms 

lietuviams vyksta
Kaikurie lietuviai aukas ėmė 

siųsti Bendruomenės Valdybai 
atsišaukimo nepaskelbus. Pvz. 
vyr^sktn. O. Zailskienė pagal )
aukų lapą atsiuntė $16, dr. ir 
ponia Mauručiai $20, Ed. įlen
da, E. Skrabulytė ir B. Stepo
navičius $10, K. Giedraitienė 
pagal aukų lapą $40.50 (visi 
šie pinigai įteikti Bendruome
nės Hartfordo apygardos ižd. 
J. Žemaitaičiui). Bendruome
nės Valdybos iždininkui yra 
atsiusta aukų: Cievelando atei
tininkai $30 (bus dar daugiau), 
Bendruomenės Cievelando apy
linkės valdyba $25, Z. Orvi- 
das (Hamilton, Kanada) $1, ' 
Stp. Aukštikalnis $5.

Atsiliepdama Į Bendruome
nės Valdybos raštą, Hartfordo 
apygardos valdyba rugsėjo 24 
d. posėdy, dalyvaujant Water- 
burio ir kt. apylinkių atsto
vams, nutarė sudaryti specialu 
komitetą aukų vajui vykdyti. Į 
komitetą kviečiami — parapi
jos atstovas — kunigas. Alto 
skyriaus pirm., vietos savišalpi- * 
nių klubų pirmininkai, atskiru 
vietoVių atstovai (tiksli komi-

teto sudėtis bus paskelbta vė
liau).

Aukų vajus vyksta šūkiu: 
lietuvis padeda liėtuviui nelai
mėj! Aukas siųsti. Bendruome
nės Valdybos ižd. J. Staniškiui 
(7513 Lawnview Avė., Cleve- 
land 3, Ohio) arba Hartfordo 
apygardos valdybos ižd. J. Že
maitaičiui (154 Alder St., Wa- 
terbury, Conn.). •

Kai skelbimuose paskaičiau, 
kad dainuos 4000 asmenų jung
tinis choras, buvau nustebin
tas tokio apvalaus ir didelio 
skaičiaus. Skelbimai kabojo ir 
bilietai buvo platinami dau
giau nei prieš metus- koncertas 
gi įvyko prieš 4 mėnesius Det
roite.

Tai buvo 42-ras vokiečių dai
nų festivalis — *'Saengrafe$t“, 
kuriame dalyvavo š. Amerikos 
Darbininkų Sąjungos chorai.

Beartėjanti Bendroji JAV ir
Kanados Lietuvių Dainų šven- ___ __________ ____
tė Chicagoje 1956 m. liepos 1 pristatė programos vedėją, ku

ris kalbėti pakvietė Detroito 
burmistrą. Tas apsčiai nušne
kėjo apie naujas statybas, su
sisiekimą, automobilius ... Pu
blika šypsojosi, kiti ųet pusgar
siai “prisipažino”,^ kad dainų 
klausyti atėjo, o nekalbų. Gu
bernatorius iš pradžių visus 
pradžiugino vokiečių kalbos 
žinojimu, kol užmiršo kaip už
baigti ir turėjo iš kišenės trauk
ti popiergalį. Po to ilgokai šne
kėjo apie politinę dainų šven
tės reikšmę, mat pelnas buvo 

sugebąs vi- skiriamas Free Europe radijo

d. Jr per vasaros karščius neiš- 
garino^ vokiečių dainos šventės .... ; i

DETROIT, MICH.

šventės leidinys su chorųbei 
fotografijomis ir aprašymais 
(abiem kalbom), su dainų teks
tais, jų vertimais, kainavęs tik 
1 doL (Ypač dainų tekstai pa
gelbėjo pajusti pilnai koncer
tą). Kas be ko be biznierių skel
bimų neapsieita, vokiečių plok
štelių sąrašą viena firma vel
tui dalino.

Koncertą pradėjo tik 15 min. 
pavėlavę JAV himnu, šventės 
rengimo komiteto pirmininkas

Jų šventė prasidėjo 1955 m. 
birželio' 2, ketvirtadienį susi
pažinimo— pasisveikinimo kon
certu, kuriame dainavo paski
ri chorai (dar nė visi susirin
kę) buvo klausoma sveikinimo 
kalbų, vainikuota šventės kara
lienė, švabų grupė pašoko tau
tinių šokių, po to šoko ir tra
dicinį alų maukė vist šoko ir 
pats Michigano gubernatorius 
G. M. WilHams, j 
soms tautybės išlikti simpatin- programai. Vokietijos ir Aus- 
gu ir savu. , trijos konsulai sėdėjo publiko-

Pats didysis koncertas įvyko je ir tebuvo paminėti bei pro- 
penktadienį Olympia stadijone. žektoriais “pagauti”. Daugiau 
Be vargo buvo galima / gauti, dėmesio susilaukė 85 metų 
bilietų ir paskutinę minutę, choristas, kuris jau jaunatviš- 
Prie įėjimo buvo ir programos kai rankomis pasiskerečiojo,

nors jo žodžius tik artimesni 
kaimynai tegirdėjo. Visos šne
kos užtruko pusvalandį ir buvo 
justa, kad per ilgai

(Taip ir skrido mintis Chica- 
gon: duok Dieve, kad mūsų po
litikai nenorėtų paversti meno 
politika, geriau politiką pavers 
'ti menu ... Aš nežinau, ar 
šventės rengėjai išdrįs mūsų 
ilgakalbiams tai priminti, ta
čiau žinau, kad ir aš ir dauge
lis kitų važiuosime Į Chicagą 
ne kalbų klausyti-)

Susodinus prieš estrada ka
ralienę (turbūt grožio) ir kara- 
liūnaičius, koncertas jau tikrai 
prasidėjo. Detroito simfoninis 
orkestras išpildė Wagnerio 
Meistersingerių preliudą. Po to 
vyrų choras (apie 1500) su or
kestru sugiedojo Beethoveno 
“Sanctus”. Su orkestru dar 
dainavo solistė sopranas. (Ma
no mintis vėl buvo Chicagoje, 
kokia birbynėle mūsų chorus 
palydės?). Po to sekė 3 vyrų 
choro dainos, 3 moterų choro 
(600) dainos ir 2 orkestro pa
sirodymai (publika tai palaikė 
už pertraukėlę ir visi ramiai 
kalbėjosi), 2 vyrų choro dai
nos, 2 solisčių dainos, 2 vyrų 
choro dainos ir pabaigai ga
linga Schuberto giesmė “Die 
Allmaęht” — giedojo mišrus 
choras ir solistė su orkestru.

Tai buvo pats didžiausias kon
certo kūrinys, šiaip gi dainos 
gana nesudėtingos. Būdinga, 
kaijį vokiečiai laikosi mūsų 
priežodžio: “Iš dainos žodžių 
neišmesi: ir dainuoja dainą iki 
pabaigos. Aišku, kad toks dide
lis choras, (ne 4000, bet apie 
2000) nebuvo taip lankstus. 
Vėliau teko kalbėti su vienu iš 
dirigentų, jis skundėsi* kad 
neturėjo geros bendros repeti
cijos, joje nebuvę nė pusės 
choristų, alų gėrę... Gal 
lankstumas nebuvo pakanka
mas ir todėl, kad dainavo iš 
gaidų, o ir choristų amžiaus 
vidurkis apie 50 metų. Tačiau 
jautėsi Vokiškas tvarkingumas 
sėdint ir stojant ar knygas — 
gaidas verčiant Vyrai daugu
moje buvo tamsiais kostiumais, 
moterys baltomis suknelėmis 
ir beveik visos baltais plau-

Vokiečių dainų šventę svei
kino gana ilga telegrama pats 
prezidentas Eizenhoweris, ją 
rėmė daug vokiečių biznierių. 
Tikimės, kad ir su mūsiške 
Dainų švente taip nutiks.

Girdėti, kad jau 41 choras 
užsiregistravo dalyvauti Dainų 
šventėje. Stiprybės ir kantry
bės rengiant repertuarą ir lai
mingos kelionės Į Chicagą vi
siems lietuviams, nes ten reiks 
ne vien gerklių, reiks dar dau
giau ausų o labiausiai lietuviš
ką dainą mylinčių širdžių!

P. Natas.

Clevdande pagerbs senosios emigracijos lietuvius
Akt. Maželis 

programos vedėjas
Bendruomenės apylinkės val

dybos spalio 29 d., lietuvių sa
lėj rengiamo vakaro senosios 
emigracijos lietuviams veikė
jams pagerbti programos vedė
ju sutiko būti akt. P. Maželis. 
Vaidilos teatro vadovas. Jis

įsiliejo ir J. Kazėno vadovau- niukams j. skL A. Anglinskas. 
jama akordionistų grupė. Tuo pirm. J. F. Nasvytis išvyko Į 
būdu Grandinėlės kolektyvas Chicagą dalyvauti Alice Ste- 
virsta mažuoju mūsų priaugau- phens ansamblio 15 metų su- 
čio jaunimo
ir tautinio auklėjimo atžvilgiu 
atliks svarbų vaidmenį. Bet 
Grandinėlei reikia naujų pajė
gų — naujų šokėjų ir daini-

, ninku. Registruotis reikia pas 
vedėją L. Sagį.

DARBININKO administracijoj | 
gaunamos sekančios knygos: I

ansambliu> kuris kakties minėjime. Alf. Mikuls
kis kartu atstovaus ir Bendruo
menės Valdybai

Parengimų kalendorius
Bendruomenės parengimų 

kalendoriuj įregistruota: spalio 
16 d. 11:30 vai. lietuvių salėj

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 ........     $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. — 2.00 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

111 p....... ........................................... ........
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė, 99 p.............
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.----
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 1.00 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis. 139 p.......... 1 50- - - - ---- - — ...   2.oo

1.00
0.75
0.70

p* • Danutė Sfaknytė dirba Ame- 
x' ribos konsulate Melboume,

Australijoje, kaip sekretorė. Ji 
£ yra gimus Lietuvoje,'studijavo 

Sorbonoje. Paskiausiai 5 me
tus dirbo kaip amerikiečių de- 
legacijos sekretorė Ženevoje.

GERIAU BOTI “okupuotam”
Amerikos kariuomenė' iš Au

strijos atitraukiama | Italiją. 
Salzburge didelis nusiminimas, 
kad austrai neteko uždarbio, 
pasitraukus amerikiečiam. Apie 
5000 austrų neteko darbo, 2,- 
600 namų savininkų neteko 
geru nuomininkų, miestas nete
ko 25 mil. dol., kuriuos ameri
kiečiai per metus, išleisdavo 
Salzburge.

W1NTER GARDE* TtVFR*. |n<
Kabaretai*

VVT BELECKAS, savininke*

Baram SALE vestuvėms, 
pa rengimą mm susirin*

kiniam*, etr.

IMS MAM90N RT MDOKLYN tį. n v

wwuwwwwwwmmmw«wJ

kurios bus įdomios visiems va
karo dalyviams — tiek pager
biamiesiems mūsų veteranams, Alf- Mikulsk,s » Chicagą AJto cievelando skyriaus vi- 
tiek jų pagerbti atsilankiusiem f ** * - — -

dybos narys kultūros reikalams 
Čiurlionio ansamblio meno va
dovas muz. Alf. Mikulskis ir 
Čiurlionio ansamblio valdybos

svečiam. Vakaro parengiamieji 
darbai sparčiai eina į prieki: 
sudarinėjami sąrašai, organizuo
jama. programa, vaišės ir kt. 
Netrukus bus pradėti platinti 
ir kvietimai. Svečiams jie at
sieis: vienam asmeniui $3. šei
mai (vyrui ir žmonai) $5. Pager
biamieji veikėjai nieko nemo
kės.

Ar jau įstojai į Grandinėlę?
Lituanistinės vysk. Valančiaus 

mokyklos tautinių šokių grupė, 
jos vedėjo L. Sagio atsidėjimo 
ir darbo dėka išaugusi į pajėgų 
vienetą, šiemet, savo veiklą dar 
labiau išplečia: be šokių, ji 
imasi ir lietuvių dainos meno. 
Džiugiu dalyku' reikia laikyti ir 
tai, kad į bendrą darbą taip pat

Spalio 1 Bendruomenės Vai- stintinis organizacijų atstovu s

Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.............. ........2.00
susirinkimas; gruodžio 4 d. 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Iškilmingas minėjimas, rengia
mas Alto skyriaus. LB int.

• Lietuvių kolonijos tautinis 
muzėjus atidarytas Avellanedo- 
je, Argentinoje. Atidarymo pro
ga kąlbėjo muzėjaus organiza
torė A. Mikelionienė. Argenti
nos Liet. Bendruomenės centro 
valdybos pirmininkas I. Pad- 
valskis, gen. T. Daukantas ir 
kt. Buvo meninė programa. Ti
kimasi. kad muzėjus išaugs i 
gražią kultūrinę Įstaigą.

• Jūros skautų ir skaučių 
stovyklavo 82. Mergaitėm va
dovavo skt. M. Tumienė, o bcr-

TALARSKI
EUNERAL ROME 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M Maple Avenae, Hartford. Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapri 0-1377

Chicago. III.

TfcLEPHONE- * 
DEARBORN 2-6819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR A D TAKER

HELP W. MALĖ

PRESS-MAN 
COMBINATION 

SIMPLEX MAJOR 
Good rate and year around 
work for competent man. 

Apply:
J. S. PALUCH COMPANY 

1800 We$t Winn«m*c

MALDAKNYGES
■Ramybės šaltinis. Prel. Pr. Juras. 544 p.
Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus, 413 p. — 2.00 

i Sveika Marija, Kun. St. Yla, 357 p.....................
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla, 

i 133 p...............  1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas ..........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai). 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p..............     -
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p. ......
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. 100 p. 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p. 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai,

J. Karys, 255 p. ....................................
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius. 127 p. 

į Laisvę ginant I t., Pulk. J. Petruitis ... ...
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petruitis 

f Kaip jie mus sušaudė. Pulk. J. Petruitis ...

į BELETRISTIKA
Medinis arklys. E. Williams. 192 p..............

' • Susitikimas. J. Gailius. 155 p.......... ...... v.....
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p.......................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis. 101 p.......
Valentina. A. Vaičiui utis, 142 p................
Siela už sielą. D. Pilta, 304 p. ......... ........
Žirgeliai padebesiais. P. Tarutis. 99 p.......
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p............ ....... .
Varpai skamba. St. Būdavas, 180 p........
Algimantas. V. Pietaris, 267 p....................

3.00

2.50

5.00
1.50 
0.25 
2.00 
1.00 
0.50

5.00
2.00
2.00
3.00
1.80

2.00 
1.50 
3.00 
1.80 
l'.50
2.00

J... 2.00
E . 1.50

1.50
1.50
2.00

TRAILER SPOTTER
Experienced |

Nights. Gd. Wages. Permanant $
CAMPBEI.L “66” EXPRESS | 

412 W. 37th į

POEZIJA
Šventieji akAenys, F. Kirša, 112 p....... ......
Sesuo buitis, J. Aistis. 45 p.......... .........
Be tėvynės brangios. J. Aistis, 60 p..........
Kelionė, A. Tyruolis. 126 p.......... .................
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai ). 220 p. 
Etapai (įrišta). J. Kėkštas, 141 p..................
tauku liepsnos, A. Tvruolis, 44 p................„
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p........

1.50
100 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00 
100 
2.00

FEMALE—MALĖ

CLERKS
for Accounting Dept. in Large 

Tmcking Concem. Typing 
Essential.

CAMPBELL “66” ENPRESS 
412 W. 37th

DRAMA
Kazimieras Sapiega. B. Sruoga, 250 p. .... ..... 2.50
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas, 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p. ..................... 1.50

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis .....—.........
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas. 133 p.

1.50
3.50

VAIKŲ LITERATŪRA
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys. 93 p.
Pasakos, Haufas. 93 p. ............. .......
Velvkų pasakos, N. Butkienė. 32 p.......
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p. .............

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p.............

CAMPBELL “66” EXPRESS & Amerikos lietuvių vardynas. 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

BILE CLERKS
Part Time IBM

Electrical Billing Machine

1.00
1.25

4.50

412 W. 37th 0000OBPSa00C900CSMKK»CKS00Ra^^
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Save

AR ŽINAI, KAD

SCHOOLS

3CXMXXXXX%

DISPLAY

ATVIROS
MARIOS

136 puslapiai Kaina $2.00

BUS. OPPORTUNITY

Put your money

HELP VVANTED F EMA L E

Employmont Agtncfoa

America—Buy U. S. Savings Bonds

bathroom on flrst ftoor, 2nd floer— 
one bedroom, t small rooms. WaDc- 
to stotion. A. ZimiitsJd. 153 UoraeO 
St. TVanhoe 3-8622.

ENJOY a regular “audience with the 
Pope” thra the pages of THE POPE 
SFEAKS—-the American ąuarterly 
that brings you the Holy Father's 
own words in Englfcsh. $4 per yr. 
3S22— 12th SU N. E. Washington 17, 
d. a

CHINCHILLAS 
reasonabLy

MACfflNE shop for sale, 
private owner. 

Dealers welcome. 
Unusuąl Bargain. 

HI 6-3154

ARE y<h a
COOK—MATO —Nl RSE 

HOUSEWORKER U’AITERSS?
NEED A GOOD JOB? ' ■

VISIT THE
FTNNISH AGENCY
860 MADISON AVĖ. N. Y. C.

Pl*y. Piano Classics 
Without Lessons 

You Can—Ifs Fun with 
«MUSIC ŪKE MAGKf* 

Send for it now!
Six charming melodies, $1 
K. IRWTN, 1929 E. 29th St. 

Dept “2” 
Breoklyn 10, N. Y.

Blinda Washed Free wtth Re-tap- 
tng and Re-cerdlng. Phone now: 
BE 2-6421. Ark For Tony.

NEW BOARDING HOME FOR 
the aged at 30 Davis Avė. Rock- 
ville. Large spacious rooms, also 
private rooms to accommodate 
couples. Reasonable rates. Tele- 
phone Rockville, TRemont 5-1011, 
Massack Memorial Home.

MERRICK — Cure of Ars pa- 
rish and school, 8 robms, 4 bed- 
rooms, brick and stone front, at- 
tached garage, 75 x 100, storms, 
screens, fully landseaped, fire- 
place, walk to railroad, shopping. 
$22,000. Near catholic school. and 
church. Call FReeport 8-5735.

SACRED HEART, CONVENT OF 
THE, Noroton. Conn., OLiver 5- 
1916; Religious of the Sacred Heart; 
Mother Cokley. Principal; 70 Stv. - 
dents; College Preparatory and 
General Courses; Boarding: Board 
and Tuition $1.800.

A. A.COLE 
203 South Oth SU NewarU N. L 

Mltcbell 2-4814

LATIN ORCHESTRAS
Conducted by Arsenyo Rodre- 

ąues. Available for weddings — 
Bali Rooms — and all sočiai 
funettons. For Information phone 
Narcišo H. Saavedrya 163 E. 116 
St., N.Y.C. TR 6-4037.

St. doseph’o Gnest Home 
311 Greene SU New Haven, Conn.

Phone UN 5-9851

HOUSES FOR SALE PENNSYL- 
VANIA. FIVE Room dweiling. All 
conveniences. 2 aeres of groand. 
To etose eytate $9,500.00 Statote 
at Greeley, Pike ęauntjr, Fean- 
sylvania. ’ \

FCUR (4) Room bun^atov- 
breeze-vvay garage. New. Ao c.ose 
an estate. $9^00.00. o»tju*e at 
Aiiliiord, rike Lo„ ra.

Both Homes in Catholic Arreas. 
Thos. A. Casey, Broker Matamo- 
ras, Pa.

HAUSEKEEPER — Qucrns (Rdck-. 
away Park). Full chargc, care for 
2 childrcn 9 3 for 6-orking mother 
9 -4 days. Slccp in or out. Phone 
BĖlIe Harbor 5-3913 or JErome 
6-8810.

x Žvėryne
Ji: — Žiūrėk, kaip tas tigras 

šnairai žiūri į kitą. Kokie na
gai! Dėl ko jie pykstasi?

Jis: — Matyt, yra jo žmona.

LARCHMONT. New spUt level, 7 
rooms, 2 baths, pine TV rm. bath- 
ing privileges; mtge $16^00—25 yrs. 
Builder asking $23,900. Near po- 
roehtol sehool and cathofie chueh. 
TE 4-1558, 5670.

They’fe the rcasons why Sa\ings 
Bonds ne the safest investment you 
can malte ... why you sbould make

Main St.
Paterson,

PRIVATE TEACHING LESSONS 
INDIVIDUAL instructions. Eng- 
lish (Remedial reading. Gram- 
mar and Composition). Math 
(Arithmetic - Algebrai. Elemen- 
tary through Junior High. Rea
sonable Cost. INgersoll 2-8305.

REMEMKANCE 
CARD COMPANY 

Distributors of Distinctive 
CATHOLIC GREETING CARUS 

for all occasions. 
Specializing in 

Christmas Box Assortments 
We also supply 

Churches, Organizations and 
Societies 

907 CHANDLEB AVENUE 
LINDĖK, N. J. 

Dept “L” 
Tel.: HUnter 6-2037

CHCRCH VVANTED 
Wouhr fflee to purchaae a small 
church buflding in the Bronx or

ORTHOPEDIC 
SHOES 
for the 
CLERGY 

ADRIANOS 
S H O E S 

For the Family

Savings Bonds the heart of your per
sonai savings program.

If you want to save for the future— 
and you believe in the people on tbis 
team—slart investing in interest- 
caming Savings Bonds regulariy. 
Do it through the convenient Payroll 
Savings Plan whcre you work or at 
your bank.

// you wanl your inlerest as carrrnt 
incomr, ask your banker about 35© 
Series II Bonds that pay interest 
semiannually by Treasury check.

BI-CENTENN1AL NOVENA 
In Honor of 

St, Gerard 
(Motbers’ Patront 

Satefday, Oct. 8 to Sunday Oct. 16. 
Services Daily at 3 and 8 P.M. 

Conducted by
Rev. Matthew H. Meighan — Re- 
demptorlst
MOST HOLY REDEEMFR CHURCH 

(St Oerard"s First 8hrfne» 
3rtl St and Avė. A.

Dirocttons 
2nd Avitatatton or Bus,' 14th St 
CroMtounri iCIlnton — Detoncey)

BAR—RESTAURANT and 
PROFERTY

Ėst 1932 r— Low Rent — Gnod 
Lease * $1808 Weekly Inenme. 
Will Sėli as Parcel or Business on- 
ly — Asking Price for Business — 
$14,806. — Reasonably Price for 
Enttre Pruperty. Cumprising 4 Fa- 
-mlUes and Two Stores. Chance of 
a Lifettme. — ST. 8-9423.

HICKSVILLJE. Mušt sėli—Detnxe 
all brick-—šplit level coroer brase 
nr. Northern State Pkway, 7 montto 
okt—3 będrooms—2 baths—2 ear 
gar.—finished recreation room—
many>xtras include storms—screens 

—refrg.—washers^—Venetians. Ęst- 
abUshed community, exceL sbooping 
—shools, transp. Near catholic In- 
stitutions. $2L500. Arrange own 
moHgage. Principais only. 
UT 1-7488.

— Brangioji, jei tu eisi už 
manęs, aš pasižadu išpildyti 
pačius mažiausius tavo troški
mus.
— O kaip bus su didžiaisiais?

UIOBAS'SU PANČIAIS
šiemet ■ spalio mėn. Prancū

zijoje, Fbntainebleau, prie al
toriaus susitiko amerikietis la
kūnas ir jo sužadėtinė prancū? 
zaitė. Jaunavedys viena ranka 
buvo prirakintas prie prancū
zų policininko. Ir kai jaunave
dys klaupėsi, turėjo klauptis ir 
policininkas. Po šliūbo jauna
vedys vėl buvo nugabentas į 
kalėjimą. Jis yra Prancūzijoje 
esančios amerikiečių aviacijos 
lakūnas, o į kalėjimą pateko 
dėl to, kad susikiviršijęs nu
dūrė prancūzą. Savo šliube liu
dininku turėjo savo dalinio va
dą, dalyvavo taip pat atvykusi 
iš Kalifornijos motina.

Padalintas rūpestis
— Sveikas! Juk jau dešimt 

metų nebuvom susitikę. Kaip 
einasi? Kokie rūpesčiai namie?

— Ačiū. Viskas eina neblo
gai Rūpesčiais su žmona pasi
dalinom. Ji rūpinasi vaikais ir 
manim, o aš tik raudona žu
vele.

QUIET MAY
Heating System 

25% dn Fael Costs 
Months to Pay 

Nothing Down 
O’BRIEN BROS.

136-89 Roosevelt Avė.
FL. 9-0621

TO PLACE, 
YOUR AD

šinoms greta 3-čiojo kelio yra 
atidaryta nauja £erai įrengta 
autostrada, einailti iki didžiau
sio' New Hamshire miesto 
Manchesterio.

Nashuos lietuvių kolonija 
kokia nors kultūrine, švietimo 
ar labdaros veikla šiemet ne
gali pasigirti. Dar šiokį tokį 
veikimą rodo šv. Kazimiero pa
rapija. Ji vasarą suruošė apie 
3 piknikus ir kitus smulkius 
parengimus. ,

Šiemet, kaip ir kiekvienais 
metais, šv. Kazimiero parapi 
jos bažnyčioje spalio 16—18 
d. įvyko 40 valandų atlaidai. 
Misijas pravesti yra pakviestas 
iš Kennebunkporto pranciško
nas vienuolis. P. S.

• Amerikos apsaugos depar
tamentas pranešė, kad dirbti
nio mėnulio dalys jau užsaky
tos dirbti. Jis bus varomas tri
jų raketų. Per valandą - dvi 
apsisuks apie žemę, paskui 
paklius į orą ir sudegs kaip 
krintanti žvaigždelė.

• Amerikiečiu kariuomenės 
teismas nubaudė Vokietijoje 
vieną amerikietę 100 dol. už 
tai, kad ji pardavė vokiečiui 
du amerikoniškų cigarečių kar
tonu. Už tai ji buvo pelnius 
mažiau kaip 4 doL
• Prancūzijos parašiutininkas 

O. Naudin, 33 metų, rengiasi 
perskristi kanalą tarp Prancū
zijos ir Anglijos su parašiutu.

• Maisto produktam kainos 
šią savaitę nukrito žemiau nei 
bet kuriuo kitu metu šiemet.

• Thomas E. Dewey, buvęs 
New Yorko gubernatorius, lan
kosi Izraelyje.

HEMPSTEAD. Onr Lady of Lotot- 
to and St. Laudislaos parishe*. Va
rant. $i«.eee, isėxeo coraer put., 
metai fence, residential sectioa, <ar- 
age. fnU basement, stoam oB heat, 
Minporch. fiving room, toli Ato*

Užsisakykite šiuo 
adresu:

Kvietimas
— Ateik rytoj į Jurgio auk

sines vestuves.
— Na, tai dabar!? Juk Jur

gis dar nevedęs. t
—i Taigi. Bet rytoj veda la

bai turtingą našlę.

GREAT KFVER.' H'ATERFRONT. 
Bulkheaded. 400' Dock — 50 miles 
from N. Y. C- 17 rooms, full attic, 
6 baths. povvder room, 2 car gar
age. almost 5 aeres lawns and large 
treės. weekdays PL 3-8477 9 A M. 
to 5:30 P. M./

Kalba su išvada
— Baigdamas noriu pareikš

ti, kad bepročiai yra patys lai
mingiausi žmonės pasauly.

— Tai laimingas tamsta! kaž
kas riktelėjo iš minios.

• Pirmas Amerikos prezi
dentas, kiiris prezidentavimo 
metu apsilankė užsieniuose, 
buvo Theodore Roosevelt — 
1906 jis buvo nuvykęs į Pana
mą. Pirmas Amerikos prezi
dentas, kuris nuvyko į Europą, 
buvo Woodrow Wilson 1918.

• Amerikoje esą 1,155-000 
persiskyrusių moterų.

• Amerikoje daugiau kaip 
5,800,000 vedybų ištvėrė per 
25 metus.

• Maine prieš pat įvažiavi
mą į Bengor miestą stovi iška
ba su užrašu: “Važiuok atsar
giai. Mes galime palaukti” — 
ir pasirašęs vietinis graborius.
• Ketvirtadalis Amerikos že

mės yra valstybės rankose — 
apie 472 milijonai akrų.

• Pietų ir šiaurės Amerikos 
indijonai kalba 200 kalbų, ku
rios turi 1500 tarmių.

• Suomijoje 99% kirpėjų— 
skutėjų yra moterys.

• Dabar mada papūgų 
plunksnos prie moterų skrybė
lių ir net drabužių. Bet įstaty
mas draudžia į JV papūgas į- 
gabenti. Tad prasidėjo papūgų 
plunksnų šmugelis iš Meksikos.

SULLTVAN CGINTY—Health JBe»- 
ort;>$35.000. Valtie for $25,000. Hot- 
el fully equipped, acconunodates 36 
.persons. 5 aeres. In Delaware Eiver 
Valley. Pocono Mts. Near Erie Stat- 
ion, Post Office, schools, stojęs, 
camps, S Catholic. Owner iii, mušt 
sacrifie, leaving soon "for Florida. 
Terms arranged. Ideal for reLea*. 
house. Write for appointment.

LiHian Coieman, Rep. 
HABBY FOSS AGENCY 

’ Port Jfervis, N. Y. .

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

CANCEL OR CHANGE 
CALL' LO 3-7291'

HARDWARE & variety store, Red 
Bank, N. L Will also sėli bidg. wlth 
4 apta above str if intrstd. For bus- t 
fcseaa asking 329,500. For bullding 
aad busineM asking $88,606. 

RB 6-2715.

Pasikeitimas
— Ei, vos tik apsivedei ir 

imi keistis, bet gerojon pusėn. 
Drabužiai tvarkingi, kelnės iš
lygintos ...

— Brolyti pirmas darbas, 
kurį man žmona užkrovė, tai 
išsilyginti kelnes.

DOMINICAN SISTERS OF THK 
PERPETUAJL ROSARY 

Cloistrred. Contemplstive G>nununny 
tvrmfng a Gusrd of Honor for M.try. by 
recttation of the Ro^ary every hour dsy 
and night. Sisters al.«o chant the Otv!M 
Offive. Aro engagod in making Veatments 
and other trorks of art. Applv to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. and We»t Sta.. 
Union City. N. J.

SCARSDALE. Reduced for clearance 
6—room ranch. $22.500. Near ca
tholic schools and churches.

141 Lyons Road 
Scarsdale, N. Y.
SCarsdale 3-9899.

BU 8-6562
Yuu'U be so glad jw rtkL

Staigi liga
— Ar žinai, kad Pyplys guli 

ligoninėj?
— Negalimas daiktas- Vakar 

aš pats mačiau jį sveiką šokant 
su kažkokia blondine.

— Taigi. Tai pastebėjo ir jo 
žmona...

Nevykęs sapnas
Žiovaujančiai sekretorei ta

rė bosas:
— Panelė, matyt, šiąnakt ne

miegojai. Gal nemigos liga 
kankina?

— Ne! Bet šiąnakt sapnavau 
nevykusį sapną. Rodos, 
naktelę akių nesudėjau.

Vadinasi...
— Mama, ar teisybė, kad 

Dievulis mums duoda duonos?
— Aišku, vaikeli.
— Mažus vaikus gandras 

atneša?
— Taip, mažyti.
— Per Kalėdas žaislų prine

ša Kalėdų Senelis?
— Suprantama.
—(Vadinasi, mama, tai kam 

mum tėtis reikalingas?...

furnifure for old

n sakes a differeaee 
vka aąhelifiri rttt

YONKERS NO TOPS’ IN VALTE 
SPUT LEATLS $16300 I P. 2 and 3 
bdrm homes. large plots. exceL 
neighbrhd. Near catholic schools & 
churches. Odeli Ar. exit on • Saw 
Mill River Pkwy. 2 blocks west of 
pkwy to Odeli Av and Etville PL J 
Model opcn wkdays. 9—1, Sat and 
Sun 11—5zM»chael Selinti Iue.TKdr. 
BE 7-6660.

,COLUMBIAN 
Evening High School 

Classes Start Sept. 19th 
7 to 10 p. m.

Men and Women
A distinctive AcacTeinic Evening 
School, Classes for Beginners and 
Advanced Students. Time saving in- 
struction. Experienced Facully.

ALL HIGH SCHOOL SUBJBCTS u 
Chartered by the Board of Regents 
Approved by the Catholic School 
Board of New York City Accredited 

by the Board of Education of 
New York City.

DR. HERMAN E. MANTEL., 
Principal

L0W TUITION FEES
Write or Phone for Booklet CN 

189 E. 76th St^ N. Y. 21, N. Y.
BUtterfield 8-4455

The Only Catholic Evening High 
School in the City of Nevv York

They’re a good bet, these peopic eo 
wrapped up in the Worid Series 

this month. They’re the people you 
aee at work and on the bus every day. 
They’re you.

Thcsc are the people ybure putlinį 
your money on every ūme you invest 
in u U, S. Savings Bond—thc J65 
million Ameriaau who stand behind 
those Bonds.

TA^AOUA, PA.

Svarbus Kunigų Vienybės 
susirinkimas

Spalio 11 d. lietuviai kuni
gai buvo susirinkę šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos kle
bonijoj svarstyti svarbiųjų 
draugijų ir lietuviškų reikalų. 
Susirinkime buvo duota apys
kaita lietuvių dienos rugp. 15, 
kurios pirmininku buvo kun. 
Leonas Peciukevičius, o gar
bės pirmininku kun. kleb. P. 
Česna, šv. Juozapo parapijos 
klebonas, Mahanoy City.

Kunigų susirinkime buvo 
svarstyta bendrojo Kunigų Vie
nybės seimo nutarimai ir pri
imtas veiklos planas. Dabar 
mūsų provinc. K. V. pirminin
ku yra kun. K. Ramanauskas, 
o sekretoriauja kun. J. Neva- 
rauskas. Susirinkimą globojo 
kun. kleb. K. Batutis, vietos 
klebonas Tainaųua,. kurio pa
rapijoj vyksta misijos ir 40 va
landų atlaidai, vedami mis. 
kun. A. Mažuknos, M. I. C.

NASHUA, N. Y.
Nors Nashua ir nedidelis 

miestas, bet pakankamai šva
rus ir jaukus. Kadangi einąs iš 
Bostono į New Hampshire, su 
jos gražiaja gamta, ir garsiai
siais kalnais svarbusis kelias 
No. 3, ėjo per pat Nashuos 
miesto vidurį, tai ir Nashuoje 
pastaraisiais metais jautėsi gan 
didelis mašinų judėjimas. Mies
to galvos ryžosi šį trūkumą pa
šalinti. Taigi po poros metų 
įtempto darbo šiemet atidary
tas naujas puikus kelias Na- 
shuai aplenkti. Be to, tolimes
nio tiesioginio susisiekimo ma-

BEER — GROCERY — BUTCHF.R 
Loeatod near sabu-ay. Ėst. 56 yrs. Moderato Rent. Good Lease. Six 
Days. $2866 sreekly Ineome. Good 
ty>e Cmtomers. A Stcal for $8.666 

Ind. Subway "D" to Lock, Stock, and Barrel. Chance of
■ UHHtoto. 118 84h Ave„ N. YZ C. 
(Near 16th St.)

NEW BOCHELLE.
Interested in spacious Westc 
living ideal for your young 

ren? Then come see our lovely 
spacious hęme sėt on 2 aeres 

vvithin "walking of catholic institut- 
ions. (urbesline convent. Zona Col
lege), Please Phone for appoint 
ment from 9 A. M. to Noon and 

from 1 P. M. to 8 P. M.

Leonardo Andriejaus 

eilių rinkinį

DISPLAY x



'infrprn

parapijos

ŽINIOS

Tonikas viduriam

Vytauto Aui

Mirusieji

Įsigykite kultūros žumalo “Aidy

premijuotą A. Maceinos knygą

SAULES GIESME

tuvišku vardu. Dėžutės bus su
94 Bradford St., Lawrence, Mass.

1)30U.979N£(k(FH)

' Liepos 
Pranaitis,

Vyčių susirinkimas
Bostono vyčių kuopos susi

rinkimas įvyks spalio 11 d. 7:30 
vai. vak. parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Naujų amerikiečių dėmesiui. 
Nauji Amerikos piliečiai, ku
re gavo pilietybės liudijimus 
iki rugpiūčio 10 d., turės teisę 
lapkričio 8 d. rinkimuose dalv-

Dalyvaus seime
Spalio 16 d. Jėzaus Nukry

žiuotojo seselių vienuolyne bus 
Naujosios Anglijos mergaičių 
sodaliečių seimas. Mergaites iš 
So. Bostono rengiasi šiame sei
me gausiai dalyvauti.

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas '■— vedėjas

Didžiojo New Yorko 
1955 m. BALFo Vajaus 

Komitetas

Prasidėjo misijos vyrams
Šv. Petro parapijos bažny- 

č:oje spalio 10 d. prasidėjo mi
sijos vyrams. Misijų pamoks
lai sakomi 9 vai ryto ir 7:30 
vai. vakare. Misijas veda ma
rijonas kun. K. Matulaitis.

BIRUTĖS SALDAINIŲ 
GAMYBOS SEZONAS 

JAU PRASIDĖJO

Goriau duoti, naj, pražūti '
Balfo 17 skyrius Bostone ren- 

t .gjaz iškilmingą metinę vakarie- 
| nę spalio-October 23 d. 6 v. v. 
L lietuvių PiL Draugijos audito*' 
r rijoje, 368 W. Broadway, So. 

' Boston, Mass. Bus įdomi prog- 
r rama, skanūs valgiai, įvairūs 

gėrimai, modernus orkestras 
šokiams. Auka tik 2.50 doL 
Pelnas skiriamas ligoniams ir 
našlaičiams šelpti. .(Rengimo 
komisija). %

vauti. Bet jie turi . minėtomis 
dienomis užsirtgistruoti. Po 
rugpiūčio 10 > gavę pilietybę šį 
rudenį dar negalės balsuoti, nes 
nuo pilietybės gavimo iki rin
kimų turi praeiti 90 dienų.

Registracijos metu Įstojama 
į partiją. Naujiems amerikie
čiams reikia žinoti ir Amerikos 
politines tradicijas, pvz. įstoti į 
politinę partiją ir būti jos na
riu nereikia lankytis jokiam 
susirinkime bei mokėti partijos 
mokesčių. Rinkimų komisija 
jus užregistruos • balsuoti ir 
įteiks lapelį su jūsų vardu, ad
resu ir su užspausdintais parti
jų vardais bei emblemomis. Pa
rašydamas kryžiuką pasirink
tos partijos rately, tuo pačiu 
jūs įstojat į partiją ir būsit jos 
teisėtu nariu iki sekančios re
gistracijos. Tada reikės vėl pa
kartoti, arba panaikinti partijos 
ryšius.

Rašo D. KLINGA

Lietuvių vyrų choras, 
vadovaujamas muziko Juliaus 
Gaidelio, po vasaros atostogų 
vėl pradėjo darbą. Choran kvie
čiami nauji dainininkai. Repe
ticijos vyksta sekmadieniais 2 
p.p. ir trečiadieniais 7:30 vaL 
vak. Tautinės Sąjungos Na
muose^ 484 E. 4th St, So. Bos
ton, Mass. Chorui pirmininkau
ja Lionginas Izbickas.

įdomiu vaizdeliu — po pusę

Vargo yra kiekvienoje visuo
menėje, bet daugiausiai jis iš- 
siplečia didžiųjų nelaimių me
tais. Lietuvai netekus laisvės, 
vargo marios išsiliejo ir lietu
viams. Daug kieno gyvenimas 
buvo sugriautas, sveikata pa
kirsta, svetimose žemėse atsi
duria.

Norėdamas jiems bent kiek 
padėti, jų sunkią dalią paleng
vinti, kiekvienais metais New 
Yorko Balfo Vajaus Komitetas 
kreipiasi į visus Didžiojo New 
Yorko lietuvius ir prašo aukos. 
Prašo ne sau, bet tiems tūks
tančiams lietuvių, kurie yra di
deliame varge įvairiuose Euro
pos kraštuose. Jie prašo pa
geltos iš BALFo, o BALFas 
prašo gailestingumo ir aukos 
iš Jūsų.

Tokių varge esančių bena
mių yra dar 10.214. Jų tarpe 
£.957 vaikai, 1.945 ligoniai ir 
slaugomi seneliai. Iš sveikųjų 
tik trečioji dalis yra gavusi 
menkus darbelius. Visi kiti yra 
bedarbiai ir turi gyventi iš la
bai mažos tų kraštų pašalpos, 
kuriuose jie gyvena.

Visa jų viltis ir išsigelbėji
mas — Amerikos lietuviai. Jie

P. O. Box 96. (337 Union Avė.) 
Brooklyn 11, N. Y., EV 4-1232.

Chicagoje ir UI. valst. mūsų 
atstovas D. Jurjonas, 3524 So. 
Halsted SL TeL BI 7-3371.

lituanistinė grupė lapkričio 6 
d., sekmadienį, 5 vai p. p. pa
rapijos salėje ruošia vakarą. 
Programą išpildys f V. Kidolio 

. -vadovaujama New Yorko skau
tų dramos sekcija, kuri suvai- 

V dina V. Alanto trijų veiksmų 
•komediją ^Buhalterijos klai- 

■*' da”. Komedija buvo su pasise
kimu statoma kitose lietuvių 
kolonijose. Po programos šo
kiai, grojant Joe Thomo or
kestrui. Maloniai prašoma vi- 

' sus dalyvauti. Lietuviškoje 
r ' . nuotaikoje linksmai praleisti 

vakarą, ir parausite lituanisti
nės grupės išlaikymą parapijos 

hį mokykloje, kurioje mūsų ma- 
; ' žieji mokosi gimtosios kalbos 
; . ; ir kitų lituanistinių dalykų. 

' * Sigismunds Vidbergs, 
latvių dailininkas grafikas, 

į'' spalio 16 atidaro savo kūginių 
parodą “French Art Center”

i galerijoje (2 King St, New 
' York City). Parodą*tęsis iki 

t spalio 30'd.-
Apreiškimo parapijos 

metinis'bazaras'prasideda spa-
į lio 21 ir tęsis du savaitgalius. „ juos aprengia, valgydina ir 

gydo. Jų aukomis BALFas pa
siekia visus, kur tik vargas ar 
liga spaudžia lietuvį.

BALFas pats iš savęs to pa
daryti negalėtų. Jo geri arti
mo meilės darbai priklauso nuo 
jautrių ir aukos nevengiančių 
širdžių. Kiek Amerikos lietuviai 
BALFą paremia, kiek per BAL- 
Fą aukoja, tiek jis gali varge 
ar ligoje esančius sušelptu

Šaukiamas susirinkimas
Spalio 11 d. 7:30 vai. vak. 

parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės šaukiamas Lietuvos 
Dukterų Draugijos susirinki
mas.

Rugsėjo 24. d. iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios palaidotas 
Benediktas Polubickas, 61 m. 
amžiaus. Velionis gyveno 22 
Lafield St., Dorchester*. Nu
liūdime paliko žmoną. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinė-

WAITKUS } 
F UNERA L.HOMt'

197 Wbbster Avenue I 
Cambridge, Mass. |

PRANAS VVAITRUS į 
Laidotuvių Direktorius ♦ 

ir Balsamuotojas I 
NOTARY PUBLIC • |

Patarnavimas diena ir naktj ♦ 
Nauja moderniška koplyčia žer- J 
meninas dykai. Aptarnauja Cam- ♦ 
bridge ir Bostono kolonijas že- ♦ 
minusiomis kainomis. Kainos tos ♦ 
pačios ir i kitus miestus. ♦ 
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434 |

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski
(ARMAKAUSKAS)

Gaminame pirmos rūšies Biru
tės saldainius dėžutėse po 2 
ir po 1 svarą. Kainos prieina
mos. Gerbiamus lietuviškų 
krautuvių sąVininkus ir ki
tus mielus vartotojus maloniai 
prašome laiku užsisakyti mū
sų gaminius. -

Pakrikštyta
Šios vasaros metu šv. Petro 

bažnyčioje pakrikš-

16 Edwin Robertas 
Edwin ir Jadvygos 

Pranaičių sūnūs; tėvai gyvena 
21 Jankiu St..

Liepos 17 dvynukės Patrici
ja Ona ir Paulina Marija Tamo
šiūnaitės, Jono ir Florencijos 
Tambšiūnų dukters; tėvai gyve
na 263 Bolton St.

Liepos 24 Jonas Juozapas 
Miks, Juozo ir Stasės Miks sū
nus; tėvai gyvena 929 4th St.

Liepos 31 Petras Morkus 
Bizinkauškas, Petro ir Veroni
kos Bizinkauskų sūnus; tėvai 
gyvena 119 King St. Dorches-

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py-' 
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

IŠNUOMOJAMAS Woodhave- 
ne atskiras kambarys su bal
dais; gali naudotis virtuve.

Tek VIrginia 6-2126.

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per-, 
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 BROADWAY 

South Boston 27. Maso.

ŠVARINS NAMUS AR 
KISENIUS?

New Yorkas pradeda apsišva
rinimą nuo vakarykščio pir
madienio. Paskirti 234 policijos 
ir sveikatos bei ugnegesių in
spektoriai, kurie patikrins eilę 
jau numatytų namų — namų, 
stogus, koridorius, takus. Ne
tvarkingiem rašys protoko
lus ... Kovo mėn. buvo akcija 
už šiukšlių dėžių sutvarkymą 
ir pan. Tada buvo surašyta 77,- 
000 protokolų ir surinkta pa
baudos 325,000 doL Miestui tai 
jau nemaža parama. Tik šiukš- 
linimas mieste nuo tada nedaug 
sumažėjo.

“VARPŲ GIESME”
Waterburio Scenos Mėgėjų 

Teatras spalio 23 d., 5 vai. p.p 
suvaidins šv. Antano p?rapijos 
salėje, 715 Leonard St., Green- 
point, L. I., N. Y. “Varpų Gies
me” žavisi kiekvienas ją pa
matęs. Vos uždanga pakyla 
jautieji lyk perkeltas į amžių 
paslėptos praeities tikrovę.

Jurgis Butkevičius, 78 m. amž., 
palaidotas spalio 8 d. iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios Kal
varijos kapinėse.

Kun. Jurgis Riauba 
lankėsi New Yorke pas savo 
bičiulius ir išvyko į Bostoną. 
Jis dirba Custer, Mich., lietuvių 
parapijoje, kur klebonauja kun. 
Ben. . Marčiulionis. Apylinkėje 
gyvena lietuviai ūkininkai. 
Jiems pamaldas laikyti važiuo
ja į misijų koplyčias.

Čia yra namine 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

i Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

į 87 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Auka parapijai
šv. Petro parapijos bažny

čion įdėta nauja sakykla. Pir
mąją pusę išlaidų padengė 
Marcijonas ir Ona Gapučiai. 
Pereitą savaitę Morta Jurienė 
paaukojo 300 dol. ir tuo pa
dengė antrąją išlaidų pusę. To
kiu būdu Marcijonas ir Ona 
Gapučiai ir Morta Jurienė yra 
šios naujos sakyklos fundato
riau

Liepos 31 Kazimieras Anta
nas Galinauskas, Kazimiero ir 
Genovaitės Galinauskų sūnus; 
tėvai gyvena 697 E. 7th St.

Liepos 31 Janis'Jean Pon- 
tremoh, duktė Juozo ūr Alenos 
Pontremoli; tėvai gyvena 673 
E. 2nd St.

Rugpiūčio 5 Mykolas Vincas 
Naudžiūnas, Ernest ir Florenci
jos Naudžiūnų sūnus; tėvai gy
vena 446 Crescent Avė.. Dor
chester.

Rugpiūčio 7 Steponas Jonas 
Leary, Edvardo ir Aneles Leary 
sūnus;, tėvai gyvena 114 Old 
Harbor St. z*' s

Rugpiūčio 7' Arlene Ruth 
Balčius, Algirdo ir Anelės Bal
čių duktė; tėvai gyvena 105 
Sydney St., Dorchester.

Rugpiūčio 13 Edmundas Vla
das Mickūnas, Edvardo ir Biru
tės Mickūnų sūnus; tėvai dabar 
'gyvena So. Bostone.

Rugpiūčio 20 Edmundas Sau
lius Cibas, Edmundo ir Stanis
lavos Cibų sūnus: tėvai gyvena 
2 Hart Place.

Rugpiūčio 21 Karolina Ona 
Marcinowski, Vinco ir Esteros 
Marcinowski duktė; tėvai gyve
na 435 E. 7th St.

Rugpiūčio 28 Tomas Juoza
pas Sullivan, Jono ir Blanche 
Sullivan sūnus; tėvai gyvena 
151 Kenrick St., Brighton, 
Mass.

Rugsėjo 11 Povilas Juozapas 
Romikaitis, Stanislovo ir Onos 
Romikaičių sūnus; tėvai gyve
na 546 E. 6th St.

Rugsėjo 24 Teresė Ona Fitz- 
gerald, Pranciškaus ir Marijos 
Fitzgerald duktė; tėvai gyvena 
214 Westvill St., Dorchester.

Rugsėjo 25. Ona Pranciška 
Bogušis, Jono ir Pranciškos 
Bogušis duktė.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS I
F U N E R A L HOME;

254 W. Broadvvay j
... South Boston, Mass. I

JOSEPH BARACEVIČIUS - 
Laidotuvių Direktor us 
T«L ANdrsw 8-2590

50 metų sukaktį 
šį sekmadienį, spalio 16, šven
čia Aušros Vartų parapija 
New Yorke. Ta proga įvyks iš-' 
kilmingos pamaldos ir pietūs. 
Išleidžiamai taip pat gražus, 
gausiai iliustruotas leidinėlis, 
kurį parengė kun. J. Petrėnas.

Į ateitininkų suvažiavimą, 
kuris jvyko Hartforde spalio 
8-9 d.cL, iš New Yorko buvo 
išvykę kelios dešimtys ateiti
ninkų sendraugių, studentų ir 
moksleivių. Suvažiavimu atžy
mėta 45 ateitininkijos sukak
tis. Ta proga “The Advocate”, 
katalikų savaitraštis, leidžia
mas Newarko diecezijos, įs.dė- 
jo žinutę apie suvažiavimą ir 
pačius ateitininkus.

albumas, 
kurį leidžia ^Ateitis”, jau bai
giamas visiškai spausdinti ir 
šią savaitę atiduodamas į knyg
rišyklą.

REGISTRACIJA RUDENS RINKIMAM
Šio rudens rinkimai New 

Yorke bus lapkričio-November 
8 d. Rinkimo vietos atidaros 
nuo 6 v. ryto iki 10 v. v.

Kas nori turėti teisę šiuose 
rinkimuose dalyvauti, turi už
siregistruoti. Registracija vyks 
nuo pirmadienio, spalio-October 
10 d., ir baigiasi šeštadienį, 
spalio 15; nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 3:30 iki 10:30 
vai. vak., šeštadienį nuo 7 vai. 
ryto iki 10:30 vai. vak.

Registracija (ir balsavimai) 
daugumos rinkiminių distriktų 
(Election Districts) vyksta vie
šųjų mokyklų patalpose. Kuriai 
balsavimo vietai priklausote, 
geriausiai pasiklausti seniai gy- 
venančų kaimynų arba polici-

Rugsėjo 26 d. iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios palaidotas 
Jonas Dobilas, 76 m. amž. Ve
lionis gyveno 482 E. 7th*St.,' 
So. Boston. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Spalio 1 d. iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidotas 
Povilas Ambražiūnas, 82 metų 
amž. Velionis gyveno'51 Port 
Norfolk St., Dorchester. Nuliū
dime paliko žmoną ir vieną sū
nų. Palaidotas šv. Mykolo ka
pinėse.

Spalio 3 d. B šv. Petro pa
rapijos bažnyčios ’ palaidotas 
Juozapas Kučinskas, 61 m. am
žiaus. Velionis gyveno 110 P 
St? So. Boston. Nuliūdime pa
liko žmoną. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Spalio 4 d. iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidotas 
Juozas Laikus, 40 m. amž. Ve
lionis gyveno 84 Marine Road, 
So. Bc.aton. Nuliūdime paliko 
žmoną ir brolį. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Kolumbo diena 
švenčiama spalio 12, nes tą die
ną 1492 m. Kristupas Kolum
bas atrado naująjį žemyną. 
Savo kilme jis buvo italas, ge
ras ir prityręs jūrininkas. Jam 
anksti kilo sumanymas rasti 
tiesesnį kelią į Indiją, kreipėsi 
į Portugalijos valdovus, bet jo 
sumanymo neparėmė. Tik po 
ilgo vargo jis pajėgė įtikinti 
Ispanijos valdovus, karalienė 
Izabelė parėmė jo žygį. 1492 
m. rugpiūčio 3 iš Ispanijos jis 
išplaukė ieškoti naujų kelių 
Indijon ir spalio 12 jis pasie
kė San Salvadoro salą. Jis nė 
pats nežinojo, kad šiuo savo 
drąsiu žygiu atrado naują že
myną. IšFpęs į krantą, jis tuo
jau pastatė kryžių ir padėkojo 
Dievui. Kolumbas tuomet buvo 
55 metų. Po to atliko dar tris 
eksnedicines keliones.

Maspetho liet parapijos 
bažaras iau prasidėjo įr bai
giasi spalio 17 d.
T. Modes tas Stepaitis, O.F.M., 

sekmadienį, spalio 16 dieną, 
Keamy, N. J., šventinant var
gonus, sakys pamokslą.

J. B. SHALINS- i
JALINSKAS ■

Laidotuvių Direktorius ] 
84-02 JAMAICA AVĖ. ! 

(prie Forest Parkway Station) Į

Woodhaven, N. Y. !
Suteikiam garbingas laidotuves.’ 
Koplyčios nemokamai visose’ 
miesto dalyse; veikia ventiliacijaj

TeL VIrgfatia 7-4499

William J. Drake
* Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Spaudė T. T. PRANCIŠKONŲ spaustuvė 
Aplanką piešė T. Valius

Be to, netrukus pradėsime 
ti vaikus, vyresnio amžiaus gaminti saldainius nauju lie- 
moteriŠkė priežifirai 8 metų 
mergaitės. Tarnyba pastovi, 
lengvas darbas. Skambinti te
lefonu: EV 2-2104 po 6 vai. 
vakaro. Dieną — HY 7-6890

Todėl Didžiojo New Yorko B 
BALFo Vajaus Komitetas su B 
pasitikėjimu ir viltimi kreipia B 
si į Jus ir labai prašo neatsi- B 
sakyti aukos kenčiantiems lie- B 
tuviams gelbėti Prašo tik vie- Bh 
na kartą per metus, todėl pra- B 1 
šo ,kiek daugiau,, pagal išga- ui

les vienos dienos uždarbio, ku
rie dirba.

Prašome paaukoti patys, o 
taip pat paraginti ir parinkti 
aukų iš savo kaimynų ir pažįs
tamų.

Vajus prasidės spalio 15 die- 
ną ir baigsis lapkričio 15 die
ną. Bus išsiuntinėti laiškai ir 
aukoms vokeliai. Jei kas dėl 
adreso nežinojimo ar dėl kitos 
klaidos laiško ir vokelio ne
gautų, .prašome kreiptis į Va
jaus Komiteto būstinę, 165 
Grand St. Brooklyn 11, Y. 
Ten apie viską ’ Jus painfor
muos, viskuo aprūpins ir au
kas priims.

Padėkime varge esantiems 
savo tautiečiams!

Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. BalIasJ
(BIELIAUSKAS) J

F U N E R A L HOME J
M. P. BALLAS—Direktorius *
ALB. BALTRŪNAS-BALTON į

Reikalu Vedėjas 5
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. S

NOTARY PUBLIC 5

423 Metropolitan Avė.
• Br oklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.


