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dabar galima

buvo pa-

tų kiti satelitai ... O laisvi rin
kimai tokiam režimui būtų ga-

ženevos
Prancūzi-

taip pat, 
supranta, 
irgi savo

TOKYO priemiestyje, Japonijoje, buvo demonstruojama žmonėms 
JAV galinga raketa.

• Vokiečiu opozicijos vadas 
Ollenhaueris pareiškė netikįs, 
kad Ženevos konferencijoje 
būtų laimėtas Vokietijos su
jungimas.

KIEK NAGUS SUKIŠĘ 
| AFRIKĄ BOLBEVIIČAI

Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris Pinay buvo paklaus

Didelių vilčių Ženeva nekelia
KALBĖSIS DĖL VOKIETIJOS SUJUNGIMO, DĖL SAUGUMO, DĖL GINKLŲ EGIPTUI 

SIŪLO IŠSIDERĖTI ATSTOVYBĖS PRIE GUDIJOS IR UKRAINOS VYRIAUSYBIŲ

MOLOTOVO IR PINAY 
' PASIKALBĖJIMAS

Po garsaus JT posėdžio, ku
riame buvo nubalsuota svars
tyti Alžiro klausimą, Prancū
zuos užsienių reikalų min. Pi
nay kalbėjosi su Sovietų Są
jungos Molotovu.

Pinay: Nemanau, kad reika
linga būtų pareikšti, jog jūsų 
balsavimas šiandien negali bū- 

■ ' ti laikomas prisidėjęs prie su- 
~ artėjimo politikos.

Molotovas atsakė: Bet aš ma
nau, Prancūzijos vyriausybė 
supras, kad Sovietų Sąjunga 
turi savo konstituciją ir savo 
užsienių politiką.

Pinay: Aš manau 
Sovietų vyriausybė 
kad Prancūzija turi
konstituciją ir savo užsienių po
litiką. Be to, Prancūzija dar 
turi ir viešąją opiniją, kuri pa
sisako laisvai Vyriausybė lie
kasi pareigose tol, kol parla
mento dauguma laisvai jai pa- 

* reiškia savo pasitikėjimą. Ir 
tos daugumos dalis jau sukyla 
prieš Sovietų Sąjungą.

Iš Vorkutos esą kaliniai paleisti?
DAR VIENAS LAPAS FIELDŲ ISTORIJOJE

Kiek prie Afrikos neramu* 
mę prisidėjo komunistę agita*

Ministeris atsakė: Komunis
tai. visame pasaulyje prisidedą

Sovietai iš Vorkutos lagerio 
paleido vokiško kilimo Eriką 
Wallach, kuri buvo augintinė 
Fieldų šeimoje. Noel Field bu
vo valstybės departamento val
dininkas. Jis su žmona buvo 
suimtas ir kalinamas Vengri
joje. Dabar ten paleistas, bet 
atsisakė grįžti į Ameriką.

Jo ieškoti buvo išvykęs jo

kaip vokiško kilimo paleista. 
Jai buvo pranešta, kad kalti
nimas prieš ją buvęs be pa
grindo.

Maskvoje ji pasakojusi, kad 
pats Vorkutos lageris jau esąs

kelti i kitus lageriu/ arba pa
leisti, kurie sutiko gyventi 

čia pat ir dirbti

ambmkos urruvm laikraėtis
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vo suimtas Lenkijoje ir laiko
mas kalėjime. Tik pernai grį
žo ir apsigyveno^ Šveicarijoje. 
Ten nuvyko ir 3o žmona. Į 
Ameriką taip pat negrįžta.

Fieldų ieškoti buvo išvykusi 
1950 į Berlyną jų. augintinė 
Erika Wallach, palikdama 
Amerikoje savo vyrą ir du vai- 

kasyklose buvo įvykdytas kaip kus.- Ir ji negrįžo. Berlyne bol- 
tik specialiai tokiais komunis
tų vartojamais moksliniais me
todais.

mo. Kiek mum žinia, tai iš Al
žiro, Maroko ir pietų bei vaka
rų Afrikos tautą buvo pakvies
ti patikimieji dalyvauti kurį 
laiką rytų bloko revoliucionie
rių universitete. Tie revoliu
cijos studentai sugrįžo į Afri
ką kaip- tik prieš rugpiūčio 20 

i sukilimą. Sabotažas Khouribga

kad ji atvyks į

ševikų buvo suimta, palaikyta 
pustrečių metų kalėjime, pas
kui nuteista už šnipinėjimą į 
Vorkutą 15 metų. Dabar ji

RENGIA DOVANĄ ŽMONAI
Memphis mieste prieš 11 

metų vienas sunkvežimio šo
feris atėjo į brangenybių krau
tuvę, išsirinko puikų laikrodu
ką už 395 doL, paprašė jį pa
likti, nes jis norįs jį nupirkti 
savo žmonai; dalim jis iki ka
lėdų išsimokėsiąs. Bet kalė
dom jis testengė įmokėti tik 
51 doL Toliau jis vis pasirody- nių reikalų ministerijos valdi- 
davo ir po kelis dolerius įmo
kėdavo. Per vienuolika metų 
jis įmokėjo 283.91 dol. Taigi 
dar trūksta 162. Per tą laiką ir 
laikrodis nustojo savo pirmykš
tės vertės, ir mokesčiai pasi
keitė. Bet laikrodis vis tebe
laikomas šoferio žiniai ir lau
kiama, kada jis galės jį atsiim-

Kas kaltas dėl 
Michailovičiaus 

mirties?
Atsakymas trumpas — Lon

dono išdavimas kurį suruošė 
Maskvos agentas ir Londono 
BBC tarnautojas, paskui užsie-

ninkas Burgess... Istorija bu
vusi tokia.

1941 Jugoslavija buvo užim
ta vokiečių. Rezistenciją prieš 
okupaciją organizavo Drazha 
Mfchailovičius. Jis buvo puikus 
karys ir populiarus tarp jugo
slavų. Bet jis buvo antikomu- 
nistas. Maskva pąstatė savo 
vietininką dabartinį Jugoslavi
jos diktatorių Titą.. Reikėjo 
Michailovičfų nušalinti. Tam 
darbui kelią paruošė Londone 
Burgess. Jis ir jo sėbrai ėmė 
leisti gandus, kad Michailovi- 
čius esąs fašistas ir nevertas

--------- - . ----------------------------r

vaites. Dulles pasisakė prieš 
konferenciją tuo tarpu su 
Chou En-lai, kom. Kinijos min.

Prieš išvykdamas į Europą, 
Dulles dar aplankė prezidentą.

BRITŲ DELEGACIJA 
VEŽASI PESIMIZMĄ

Britų delegacija vyksta į • 
Ženevą be vilties susitarti su 
Sovietais dėl Vokietijos sujun
gimo. Delegacija įsitikinus, kad 
Sovietai nesutiks atsisakyti 
nuo sovietinio režimo rytų Vo-

Tesitikėdami artimesnių ry
šių su Sovietais, britų diploma
tai maną, kad 
būtų reikalauti iš Sovietų leis
ti vakariečiam steigti atstovy
bes Gudijoje ir Ukrainoje. To 
lig šiol Sovietai neleido.

Valst. sekret. J. F. Dulles 
šeštadienį išvyksta į Romą, 
iš ten į Paryžių, paskui į. Že
nevą, kur spalio 27 prasideda 
keturių ministeriu konferenci
ja- .. >

Spaudai, prieš išvykdamas, 
pareiškė, kad į Italiją jis yra 
kviečiamas. Paryžiuje susitiks 
su Anglijos ir Prancūzijos mi- 
nisteriais suderinti bendros li
nijos Ženevos konferencijai 
(O žinia, kad lig šiol Anglija ei
na į didesnes nuolaidas Sovie
tam nei Amerika, ir bendros
nuomonės dėl rytų Europos kietijoje, nes ką tada pasaky- 
pavergtų kraštų nėra).
Ženevos konferencijai Dulles 

skiria daugiau reikšmės nei 
bet kuriai kitai per 10 metų. 
Esą liepos konferencijoje bu
vo surasta tik bendra dvasia, 
o šiai konferencijai tą dvasią 
reikia paversti konkrečiais dar
bais. Tarp tų darbų — tai Vo
kietijos sujungimas, Europos 
saugumo sutartis, tolimesni 
santykiai tarp rytų ir vakarų. 
Tačiau Dulles nedavė vilties, 
kad Vokietijos sujungimas bus 
pasiektas. Esą visdėlto arčiau 
bus prieita.

Dulles pasisakė kalbėsiąs su 
Molotovu ir dėl Izraelio-Egipto 
santykių bėi ginklų. Konferen
cija galinti trukti -apie tris sa-

Prancūzijos vyriausybe atsilaikė 
Prancūzijos vyriausybė atsi

laikė. Parlamentas spalio 18 
pareiškė jai pasitikėjimą 308 
balsais prieš 254. Pabalsavo 
geriau, nei vyriausybė tikėjo
si Ir MRP, ir kai kurie socia
listai ir net kai kurie de gau- 

" Įlįstai parėmė vyriausybę, nes

i

Devynis kartus 
balsavo ir vis veltui

Saugumo Tarybai nenuolatinį 
narį spalio 19 vėl balsavo tris 
kartus. Amerikos siūlomas Fi
lipinų atstovas surinko 31, 30, 
31 balsus; Sovietų siūlomas 
Jugoslavijos atstovas surinko 
27, 28, 27 balsus, o reikia 39— 
dviejų trečdalių. Tada Ameri- 

ne Vietname, o Prancūzijos w pasiūlė klausimą atidėti. 
’ Prieš tai piestu stojo Sovietai.

Įrodinėjo, kad ir atidėjimo 
klausimui reikia dviejų trečda
lių balsų kaip ir nariui išrink
ti. Bet JT jų aiškinimą atmetė 
ir klausimą atidėjo.

Pažymėtina, kad balsavime 
Britanija ir Norvegija persi
metė į Sovietų pusę.

• Amerika neduos vizos 
paleistai iš Vorkutos Wallach, 
nors jos vyras ir vaikai yra 
Amerikoje. Ji nelaikoma Ame
rikos piliete; ji neturinti da
bar jokios pilietybės. • x

IRGI '‘ŠEFAS"
Bao Dai, buvęs Vietnamo 

valstybės galva, kuris gyvena

Rivieroje, pasiskelbė atimąs 
visus įgaliojimus Vietnamo mi- 
nisteriui pirmininkui Diem. 
Tas jau seniai neklauso iškam
šos.

PASKELBĖ DOKUMENTUS 
PRIEŠ GEN. MAcARTHURĄ
Apsaugos departamentas pa

skelbė 107 puslapių dokumen
tus, kad gen. MacArthuras trys 
mėnesiai prieš karo pabaigą su 
Japonija pasisakė už Sovietų ' 
Sąjungos pagalbos reikalingu
mą.

O ARGI SOVIETAI DABAR 
KITAIP DARO?

ANGLUOS karalienė Elzbieta 
II matėsi su ministeriu pirmi
ninku Edenu ir kalbėjosi dėl 
jos sesers Margaritos vedybų

Į

visi nenorėjo, kad 
konferencijos metu 
ja neturėtų valdžios.

Min. pirm. Faure
reiškęs, kad Prancūzija atsi
durs be valdžios, jei parlamen
tas nepritars jo politikai boi
kotuoti Jungt. Tautas, kurios 
kišasi į Prancūzijos vidaus rei
kalus, ir jeigu nepritars vy
riausybės 
užkirstų

,Faure 
malšinti 1 
siimti j 
smulkių ūkininkų arabų padė
tį; socialinę globą jiem suly
ginti su ta, kurią turi prancū
zai kolonistai; daugiau admi
nistracijos perduoti vietiniam 
gyventojam.

> reformom, kurios 
kelią terorui Alžire.

numatė Alžire nu- 
terorą, bet po to ne- 
represijų; pagerinti

VOKIETIJOS kanclerio K. 
Adenauerio įpėdiniais, jei jis 
mirtų, numatomas L. Erkard 
(viršuje), finansų ministeris, 
arba H. v. Brentano, užsienio 
reikalu ministeris.

i

pats divorsuota*. pritaria tom 
vedybom, o karalienė yra prie-

• CDU spaudos informacijos 
įstaiga pareiškė, kad Sovietų 
Sąjungos atstovybei nebūsią 
leista kurstyti komunistų sub- 
versiją Vokietijoje. O tų atsto
vybės tarnautojų būsią apie 
300.

• Apsaugos sekretorius Wil- 
sonas pareiškė sutaupysiąs ki
tiem metam 500 mil. dolerių, 
atleisdamas 68.000 civilių tar
nautojų.

STEVENSONAS - NIXONAS g 
VVARREN 

*
Galiupo institutas ' tikrino « 

visuomenės nuomones, ką ji 
pasirinktų į prezidentus —
Stevensoną ar Nixoną. Atsaky
mas buvo toks: už Stevensoną ~
51%, už Nixoną 45%. Kitas 
klausimas: ar Stevensonas ar >
Warrenas? Atsakymas: už Ste
vensoną 45%. už Wareną 52%.

I

• Valstybės departamentas 
neleido 7 sovietų žurnalistam 
lankytis Detroite, nes Sovietai 
neleido amerikiečiam lankytis 
pramonės miestuose.

PAŪŽĖM, BIČIULIAI, DABA R IŠSIPAGIRIOKIM
KITOKIOS BUVO NUOTAIKOS Iš ŽENEVOS PARVAŽIUOJANT, NEGU J JĄ GRĮŽTANT

Laiko tarpas tarp liepos kon- jos nauda labai abejotina, o 
ferencijos Ženevoje ir spalio 
nedidelis. Bet didelis yra skir
tumas tarp nuotaikos, su kuria 
buvo iš Ženevos sugrįžta liepos 
mėn. ir su kuria dabar važiuo
jama į Ženevą.
Parvažiavom nugirdyti Ženevos

- ž’ ■

laimėta ' taika. Iš čia pasidarė - 
sau apgauti išvadas: nusigink- 
luoti, pakrikdyti vakarų vieny- 
bę, kuri buvo stipriausias py- 
limas prieš Sovietus; griebtis ' 
kiekvienam paskirai prekytn- . 
nių ir kitokių santykių su So- 
vietais, tuo juos stiprinant, ; 
Vakarų vienybė silpninant, bet 
laikinai darant biznį. _

Mansfieldas įspėjo, kad nu- | 
siginklavimas gali virsti katas
trofa. f

Atsipeikėję ir senatoriai, ku
rie važinėjo po Sovietų Sąjun- s
gą. jau atsargiau savo nuomo- <
nes reiškia, negu tada, kai jas |
siuntė iš Rusijos.
' Dar ne visi išsiblaivė

Dar nevisai išsipagiriojo |g 
Amerika, o kas bekalbėti apie 
Europą. Ten tik ir buvo lau- 
kiama, kad Amerika atleistų 
vadžias. Dar ir prieš naują že- - ~-Į 
nevos konferenciją labiausiai -JS 
atsipeikėjo tuo tarpu Prancu- .

žala visai aiški. Prezidentas bei 
valstybės sekretorius, vieni iš 
pirmųjų, įspėjo, kad Sovietai 
nėra pasikeitę taip, kaip mes 
galėjome turėti vilčių... Prieš 
išvykdamas į Ženevą dabar 
valst sekretorius jau atsargiai 
pažiūrėjo ir į žemės ūkio dele
gacijų naudą ir konkrečių su
sitarimo punktų, kuriais galė
tų būti kas apčiuopiamo Žene
voje laimėta, nebenurodė.

Tačiau Dulles žodis diplo
matiškai miglotas, atsargus. 
Jis negali atsverti tos propa
gandos, kuri trimitavo apie Že
nevos laimėjimus. Jau drąsiau 
ir atviriau pasakė senatorius 
Mansfield, dem. iš Montana, 
senato užsienių politikos komi
sijoje. Jis spalio 18 tiesiai pa
sakė, ką iš Ženevos dvasios 
laimėjo Maskva ir pralaimėjo 
Vakarai.

• Maskva nieko neatsisakė
ir nenukrypo nuo savo linijos zija nuo Molotovo smūgio į 
paimti į savo rankas valdžią veidą. Aklai puolasi į* glėbį 
visame pasaulyje: ^Maskva lai- Maskvai Belgija, o Italija dė
mėjo veto teisę Vokietijos su- siog Šliaužioja prieš bolševi- 

kus.
Mažai laiko užteko pasigerti, 

bet trunka, iki išsipagirios...

skelbė spalio 19, kad Sovietų 
Sąjunga karo metu sabotavo 
karinį bendradarbiavimą su 
Amerika. Prašoma ji nedavė ži
nių apie Sovietų kariuomenės 
pajėgas. O kai Rooseveltas pak 
prašė leisti Sibire amerikiečių 
aviacijai įsitaisyti bazes karui 
prieš Japoniją, tai Stalinas iš 
karto sutiko, o vėliau pranešė, 
jog gali Amerika siųsti tik 
lėktuvus, bet "tik be lakūnų, 
nes lakūnų mes savų turime už
tektinai ... Rusijos karinius 
objektus tegali lankyti tik ru
sų inspektoriai”.

SPORTININKAS BE feALVOS
Siaurės Hollywoode, Calif., 

sportininkas lakūnas Thorne 
buvo žinomas savo nutrūkta- 
galviškais skraidymais. Pasku
tiniu sykiu jis pagarsėjo tuo, 
kad taip žemai skrido, jog pa
taikė į namą, kuriame buvo 
keliamos krikštynos, žuvo nu- 
trūktagahds lakūnas, buvo už
muštas tik pakrikštytas nauja
gimis ir viena moteris, kuri tik _ blaivyti, ir ta Ženevos dvasia 
du mėnesiai buvo ištekėjusi, ima atrodyti jau nebetokia 
Suleisti 9 asmenys. maloni Anot rusų pasakymo,

KOMUNISTAI SILPSTA?

mėjo veto teisę Vokietijos su
jungimo klausimu.
• Vakarai iŠ Ženevos dvasios 

susikūrė sau iliuziją, kad jau

ti ir- įteikti žmonai.

šia vadovauja . komunistinė 
“darbo įronfederacija”. šiemet 
250 fabrikų darbininkų tary
bų rinkimuose pasirodė tos 
konfederacijos jtaka sumažė- „ošta opinija* laimėjo, ir pa
jus iŠ 65% iki 50%. , rama buvo duodama komunis-

Balsavimo rezultatam neabe- tai TftuL Mkhailovičius, Va- 
jotinos įtakos turėjo Amerikos karų išduotas buvo 'sugautas ir 
užsakymai Italijos fabrikam, nužudytas. 
Pernai Amerikos atstovė Lucė 
pareiškė, kad užsakymai bus 
atiduoti tik tiem fabrikam, ku
rie yra ne komunistų įtakoje. 
Tų užsakymų buvo už 27 mil. 
doL

BET MASKVOS 
AGRESYVUMAS DIDĖJA
Italijos fabrikuose lankosi 

Sovietų min. pirm, pavaduoto
jas V. A. Kučerenko ir sako 
prakalbas apie Italijos ir So-

. drau«tfkuni5l
tų ispanų niosoias, mirė spa
lio 18. Jo pratartas veikalas • hraaBs lauktai { vakaru 

valstybes ginklų prieš Egiptą.

dvasios
Po liepos konferencijos bu

vo visais varpais skambinama 
apie laimėjimus. Prezidento 
vardas nuo to dar labiau pagar
sėjo Amerikos visuomenėje. 
"Ženevos dvasia” buvo kaip to
je-pasakoje stebuklingas pasa- 

' kymas "Kalne, atsiverk”. Tik 
ištarė "Ženevos dvasia” — ir 
pasipylė delegacijos iš Sovietų 
ir į Sovietus, vaišės su senato
rių pareiškimais, kad reikia 
Amerikos Balsą likviduoti; at
sivedė net bolševikus ir leido 
jiem per Amerikos Balsą kal
bėti, o kongresmanai ėmė pra
kalbas sakyti Maskvos bažny-
TV- - _ ciose..,

Važiuojame atgal ištiblaivę
Prieš spalio konferenciją jau 

pradedama atsipeikėti ir išsi-
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H LIETUVOS Rašo; LINUS

Žmones išveža, o atveža žvėrelius
Senatoriai,, kongresmanai ke- bendradarbiavimo visumą. Jo-i n^. Atsigavęs , jis skubinosi

tokią knygą “Darbi-

Lietuvos ar tik tautininkų diplomatas?
SPAUDA

tarpusavio kovų ir

rusų ra-

. yra ne politinio bokso

filosofinio vei- 
apie Antikris-

pnes 
labai 
rytų 
min-

Vilniuje
Vilniuje

taip pat į Jaros upę ir 
Dubrovos miške prie 
apgyvendinti dėmėtieji 
Žuvinto rezervate įkur-

kurį baigė 
kitais metais

mirtis ateiha ir Mefeidiia jam 
rašymo atidėlioti O jės teorė
jęs aiškiu visiem suprantamu

iškelti Niekšybės 
ženklūs ir nuplėšti jos paslap
tį. Tai padarė jis. “Pasakojime 
apie Antikristą’ 
rašyti 1899 ir 
mirėy .

To poetinio 
kalo supratimą 
tą, kokie jo ženklai ir koks jo ’ 
vaidmuo žmonijos istorijoje su 
dideliu įsijautimu ir minties 
gilumu išlukštena lietuvis filo
sofas A. Maceina šioje naujoje 
knygoje.

" Į'ją ir keliaujame, kad ap
lankytume Antikristą ir jo ka
ralystę ir paskui pareikštame, 
ar su juo galima “koegzisten
cija”.

Neteko svorio

ti Kanados vyriausybė nesiima 
maskoliai grąžino jį į Lietuvą garantuoti savo piliečiu nuo GARBĖS TEISMAS PERONUI

pažinti galvojimą.

iš Sibiro į Lietuvą. “Kuomet
jis, būdamas bolševikų vergų atkreipia dėmesį štai, kad pa-

DIRBTINES BANGAS, * pėdu aukštumo, padaro JAV armijos iš
rastas prietaisas, kuris kainavo ‘dol. Buvo demonstruoja
mas WashinKtone. Manoma, kad jis gali pradėti atmušti nuo 
kranto audrų potvynius.

Gera reiškiasi per žmones ir 
jų veiksmus. Bet aukščiausias 
Gera įsikūnijimas konkrečiame 
asmenyje yra Kristus. Kaijb 
Kristaus priešingybė gali bū
ti įsikūniję^ asmenyje ir Pik
tas — Antikristas, kuris pa
keltų kovą prieš Kristų, prieš 
visas tas žymes, kurios yra su- 
sijusibs su Kristaus vardu, ir 
vykdytų gyvenime Jam prie
šingus darbus, vykdytų niėk-

< “Niekšybės šybę.
Solovjovas regi, kad Anti

kristas iškyla akivaizdžiausiai 
žmonijos istorijoje po Kris
taus atėjimo. Jis įsigali tiek, 
kad nuslopina Kristaus įtaką 
žmonijos gyvenime tam tikra
me žmonijos istorijos amžiuje, 
po kurio jau ateina katastrofa, 
sunaikinanti Antikristo galybę 
ir baigianti žmonijos istoriją. 
Tai antrasis Kristaus atėji-, 
jimas...

ter ; liauja po Europą ir kitus Že- je regėta dalyvaujant ir ant-
Bįį? melės kampus. Nori gęriau pa- žmogiškąsias galias. Eina joje

žinti, kaip ten žmonės gyvena ištisinė kova • tarp Gera ir 
ir e kaip jie galvoja... Gerai, Pikta. Gero šaltinis Solovjovo
kad jie turi tam pinigo ir lai- pergyvenime yra Dievas. O
ko. . Pikta tai atkritimas nuo Die-

Tačiatų ir su mažesniu pini- vo — Gero, šviesos šaltinio.
|į- gu bei trumpesniu laiku tai Ne tik atkritimas, bet ir kova 
g/; . galima patirti — pakeliaujant su Juo ir su visu tuo, kas lai- 

po knygas. Tiesa, jos mažiau koma Gero apraiškom žmoni- 
pasako nei tiesioginiai įspū- jos gyvenime.
džiai. Bet iš dalies jos ir giliau

Hį; leidžia 
veiksmus, žmonijos gyvenimo 
ei^-

: ? ' Į vieną
< ninko’” korespondentas1 nuke- 

gy, liavo ir nori aprašyti įspūdžius 
iš jos — iš profesoriaus - Anta- 

.- no Maceinos naujos knygos, 
parašytos vokiškai ir išleistos 

' Herderio leidyklos Freiburge: 
“Geheimnis der Bosheit”, lie
tuviškai tariant 
paslaptis”.

Anksčiau aiškinęs rusų rašy
toją Dostojevskį, šioje knygoje

* Maceina aiškina rusų filosofą* 
- Vladimirą Solovjovą. Dosto

jevskis, Solovjovas. 4 Berdiaje- 
vas — yra tie rusų rašytojai 
filosofai, kurie patraukia vaka
rų Europos dėmešį. Į jų min
tis žiūrima kaip į šviesos pluoš
tus, kurie nušviečia ir padeda 
pažinti dabartinio žmonijos 
vyksmo raidą, šio meto isto
rijos gabalą, pramato naujo 
ateities laikotarpio kontūrus 
bendraite žmonijos istorijos 
vyksme.

Žmonijos istoriją Solovjovas 
savo vizijose pergyveno ne tik 
kaip žmonių ir jų generacijų 
veikimo.

rios. aplankė *rncantj prezi
dentą. kuriam pareiškė, kad 
JAV biudžetas bus Kalima su
balansuoti ir net Kalvoti apie 
mokesėiu sumažinimą.

Pikto, Niekšybės siautėjimą 
gyvenime Solovjovas pajautė 
labai stipriai prieš savo gyve
nimo galą. 1898 savo vizijoje 

• jis matęs šėtoną. Po tos vizijos 
filosofas buvo rastas be sąmo?

Dirvoje spalio 13 paskelbti 
sveikminąai to laikraščio 40 
metų sukakties proga. Sveikino 
ir diplomatai — St.• Lozoraitis, 
B. K. Balutis, kons. Daužvar- 
dis savo ir min. žadeikio var
du. Tai gražus gestas.

Min. B. K. Balutis savo svei
kinime pažiūri plačiau į lietu
višką spaudą. Jis mato pažan
gos joje — patobulėjus forma, 
daugiau rafinuotumo. Tačiau 
nusiskundžia, kad laikraščiuose 
kaip seniau taip ir dabar yra 
tuščių negražių ginčų — “yra 
jų pusėtinai pilna visuose laik
raščiuose, yra ir “Dirvoje” ... 
Ministeris neišskyrė ir “Dir- 

• vos” iš kitų laikraščių.
Kitaip pasielgė min. St. Lo

zoraitis. Jis rašo:
“Malonu konstatuoti, kad 

“Dirvos” linija yra pagrista 
- teisinga pažiūra--4 kilnius-spau

dos uždavinius. Rimtas laikraš-

AMERIKOS KARIAI TURI 
SAUGOTI LINIJAS

Pernai lapkričio mėn. Ame
rikos antroji divizija Vokieti
joje Įsakė savo kariam 'laiky
tis dietos, kad neatrodytų pil
voti. Drausmės vaisiai šiemet 
jau pasirodė. 
466 kareiviai bendrai skaitant 
1425 klg. O 257 dar toliau 

ringas, bet autoritetinga tribū
na, iš kurios skelbiamos tikros 
žinios ir kurioje lojaliai svars
tomos visuomenės nuomonės. 
Informuoti visuomenę, o ne 
kalti aistras neteisingomis ži
niomis, įtikinėti . objektyviais 
argumentais kitaip manančius, 
o ne juos terorizuoti, vesti sis
temingą polemiką su oponen
tais, o ne juos juodinti — štai 
tos moralinės taisyklės, kurio
mis vadovaujasi demokratinė 
spauda ir kuriomis eina “Dir
va”.

“Štai kodėl “Dirva” turi to
kią svarbią vietą mūsų spaudo- pamatysi, kaip kitąsyk jie at- 
je ..sives jau juodai aprengtą".. .r

turi laikytis dietos ir lyginti 
savo linijas. >

• Prez. Eišenhoweris jau 
galėjo pakilti iš lovos ir sėdėti 
kėdėje. Jis taip pat tarėsi su 
valstybės iždo sekretorium.

IŠ AZIJOS GYVENTOJAI 
KĖLĖSI Į AMERIKĄ

Kanados šiaurėje prie Alias
kos surasta apie 8000 archeolo
ginių senienų iš laikų 
3000—5000 metų. Jos 
primena tokius radinius 
Sibire. Radiniai patvirtina
ti, kad iš Azijos gyventojai kė
lėsi pro Beringo sąsiaurį į 
šiaurės Amerika.

Grįžtant prie Matulio, norė
tųsi pasakyti, kad jo nesimatė 
nė žurnalistų baliuje, nors ja
me dalyvavo žymiai žemesnio 
rango delegatai. Kad jie neturi 
juodų drabužių, tai tikras fak
tas, kadangi nemaža dalis jų 
buvo tais pačiais kostiumais, 
kuriuose juos tenka matyti 
kasdien per posėdžius, nors 
kvietimuose buvo pasakyta 
“Black tie”. Matulis į posė
džius jau trys savaitės iš eilės ' 
ateina vis tuo pačiu pilku kos
tiumu ir šviesiai rudais batais. 
Neteko patirti ar tai jo vienin
telė eilutė čia atsivežta”.

Lig šiol sovietinė spauda ir 
radijas paskelbdavo, kad. šim
tais išvežamas Lietuvos jauni
mas į Sibirą dirvonų plėšti. 
Tik aplinkiniais keliais tekdavo 
patirti, kad vietoj lietuvių at
gabendavo mongolų, korėjie
čių, kinų čia Lietuvoje kurtis. 
Dabar “Tiesoje” šokas aprašo, 
kad į Lietuvą atgabeno iš to- 
limošioš šiaurės ar rytų ne tik 
žmonių, bet ir žvėrelių.

Senuosius ir naujuosius 
Lietuvoje gyvūnus taip apraši
nėja. — Esą1955 metų vasario 
mėnesio statistikos duomeni
mis, Lietuvoje buvo 400 brie
džių, daugiau kaip 270 elnių, 
apie 15.000 stirnų, 2.000 šer
nų, 700 kurtinių,^ 4.000 kiau
nių, 12.000 lapių. Palyginti su 

.. 1948 metais vilkų šiuo metu 
respublikoje esą bent 5 kartus 
mažiau. Daugelyje Lietuvos 
vietų yra “draustiniai” — kur 
draudžiama bent 10-čiai metų 
medžioti, šiuo metu Lietuvo
je esą 149 draustiniai; išdės
tyti šachmatų tvarka ir apima 
300.000 ha plotą. Žaliojoj Gi
rioj gausu briedžių (Panevėžio. 
Pasvalio, Vabalnininko, Joniš
kėlio apylinkės), jų esą ir Ši
monių girioj. Ši giria yra ta-

done; Winnipege net sumušu- 
sios policijos pareigūnus, pa
laikytus rusais. Dėl to Kanados 
vyriausybė turėjusi atsiprašyti 
Sovietus. -

Dėl priekaišto, kad demons
trantai» pažeidę svetingumą. 
“T. Ž.” atsako: “Bet mums bū
tų įdomu, kad kas nors atsa
kytų. ar nebuvo Įžeidimas Ka
nados vyriausybės ir viso kraš
to, kai Mackevičius ir ambasa
dorius čuvachin iškoiiojo ban
ditais, chuliganais ir hitleri
ninkais tuos žmones kuriuos 
Kanados vyriausybė atsivežė į

pusi viena didžiausių Lietuves 
miško masyvų — rašo šokas. 
Jo bendras plotas 9.000 ha. 
Žagarės draustinyje užtinkami 
elniai ir danieliai. Užvenčio 
draustinyje briedžiai ir kurti
niai. Čia vis dažniau užtinka
mi ir lūšiai. Labanoro drausti
nis Švenčionėlių rajone garsė
ja savo kurtiniais.

Šokas rašo, kad Lietuvon 
bandomi sugrąžinti bebrai, ku
rių “paskutinis prieš 20 metų 
buvo sunaikintas Nemune”. Iš 
Voronežo ir Gomelio gauti 
bebrai Vilniaus biologijos in
stituto buvo išleisti Širvintų 
draustiny į Kertušos ir Balžės 
upelius, o Žvėryno miške į 
Krempos upelį. Ten jau paste
bėta jauniklių, kurie pasistatę 
kelias užtvankas, išsikasę ka
nalus pasistatę , namus. Į Še
šuolių mišką Širvintų rajone 
paleista juodsidabrinių lapių. 
1953 į Širvintų mišką ir Pinios 
šilą buvo išleistos sibiriškos 
voveraitės atgabentos iš Alta
jaus.

Šokas sako, kad dar 1950 
metais Lietuvoje bandyta ak
limatizuoti audines. Jos buvo 
paleistos į šventosios aukštupį 
ir Senatiltės upę. Po trijų me
tų iš Totorijos atgabentos 76 
audinės buvo vėl paleistos į 
Šventąją ir Virintos upelę. Sa
koma, kad audinės patogiai 
Įsitaisę. Iš Archangelsko srities 
buvo atgabentos 82 ondatros 
ir paleistos Alsokų ežeran prie 
Trakų 
ešerą.
Kauno 
elniai,
dintos gulbės, o Platelių ežere 
antys — klykuolėš.

Puškinui paminklas
Rugpiūčio vidury 

atidarytas paminklas
šytojui. Puškinui Per iškilmes 
komunistinė spauda įtikinėjo, 

(Nukelta į 3 pusi.)

KADA PETRĄ KLIMĄ 
GRĄŽINO Į LIETUVĄ

Sandara spalio 14 rašo, kad 
Petras Klimas, buvęs Lietuvos 
ministeris ; Paryžiuje, ^gražintas • savo kraštą kaip nelaiminguo

sius benamius?.. Laikraštis

Apibūdindamas ‘.?t>irvą” ir 
rasdamas joje pabrėžtiniau nei 
kitoje spaudoje tuos gražius 
spaudos uždavinius įkūnytus, 
St. Lozoraitis tuo pačiu apibū
dina ir save. Tame apibūdini
me atrodo, lyg misisteris nusi
leidžia iš Lietuvos diplomatų 
plotmės ir prisistato tik kaip 
tautininku diplomatas, kuriam 
priimtina ir “Dirvos’,’ moralė, 
kai ji kitus juodina.

MATULIO. JAIP IR NERADO
Drauge spalio 14 S. Narke- 

liūnaitė rašo, kad J. Matulis, 
kurį Sovietai atsivežė . Į Jungt. 
Tautas agituoti už tremtinių 
grąžinimą, nepasirodė nei nau
jo JT pirmininko nei spaudos 
baliuose; ’• 

‘ Narkėiiūriaitė paklausus So
vietų atstovę Nikolajevą, kuri
paprastai trečiame komitete stovykloje sunyko ir apako, tai 
sėdi už J. Matulio nugaros, 
kodėl J. Matulio neatsivežė Į 
balių”. Ji aiškino, kad Matulis 
esąs labai užimtas ir negalėjęs 
atvykti. Bet’mudu su ukrainie
čiu netikėjome. “Et. tai melas; 
patikėk man. kad tas Matulis 
neturi juodų drabužių, tai už
tat ir neatėjo. Bet mes jam ir 
kitiems nupirksime smokin
gus”. .. Kai teiravausi, kokiu 
būdu jis manąs tai padaryti, 
jis atsakė: “Ogi. tik parašykime 
į laikraštį, kad jis liko namie, 
kadangi neturėjo apsirengti, ir

tam, kad įspėtų visus kitus at- sovietinio “svetingumo”. Esą 
kaklius lietuvius, kas jų gali “kiekvienas pilietis, gaunąs 
laukti, jeigu nenulenks savo Kanados užsienio pasą, gauna 
gavos prieš raudonuosius sa- ir perspėjamą lapelį — jei esi 
trapus”. gimęs už geležinės uždangos

ar ten gimę tavo tėvai, ten ne
vyk. nes Kanados vyriausybė 
ten negali garantuoti tavo sau
gumo. Kodėl tyli svetingumo 
gynėjai, paskaitę tokį lapeli?”.

Laikraštis praneša, kad nuo
taikos Kanadoje esančios anti
komunistinės. Bet veikia So
vietų bičiulių draugija, kuri 
tebevaro propagandą prieš 
tremtinius pačioje Kanadoje.

RAGINA TYLĖTI
T. Žiburiuose spalio 6 veda

majame rašoma, kad “Canad- 
ian Scene” Įstaiga kreipėsi Į 
naujųjų ateivių laikraščių skai
tytojus, kad naujųjų ateivių 
grupės pažeidusios Kanados 
svetingumą, nes Įžeidusios So
vietų žemės ūkio delegaciją 
Winnipege, Montrealy ir Lon

Argentinos kariuomenė su
darė penkių generolų garbės 
teismą Peronui teisti. Jis kal
tinamas prabanginiu gyveni
mu, pasipelnymu iš valstybės 
turto, korupcijos palaikymu 
kariuomenėje. Tai bus tik 
garbės teismas. Jo reikšmė 
bus ta. kad bus surinkta me
džiaga prieš Peroną, kuri už- 
kirs jam kelią atgal į Argenti
ną.

• Vokietijos parlamentas 
išvyko posėdžiauti i Berlyną. 
Tai propagandos už Vokietijos 
sujungimą reikalui.

Draugijos Valdybą sudaroSCHDYLER SAV1NGS AND LOAN ASSOCIATION
24 D avis Avcntie Kearny, N. J.ĮSTEIGTA 1924 M.

Ši Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugija, įsikūrusi prieš 30 metų; 
šiandien pasiekė aukšto finansinio lygio ir įgavo didelio visuomenės pasiti
kėjimo. »

Metai iš motų finansiškai stiprėdama, draugija jau turi virš milijono 
dolerių aktyvo (Assets), yra FĖDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 
narys, o taip pat kiekvieno taupytojo pinigus yra apdraudusi ligi 10,000.00 
FEDERAL SAVINCS and LOAN INSURANCE CORPORATION. Todėl ši lietu
viška finansine įr-uiga yra saugi vieta taupyti ir prieinamomis sąlygomis 
gauti paskolai (morgičiui) namams įsigyti.

* DRAUGIJA ATLIEKA ŠIUOS PATARNAVIMUS:
1. Priima taupymus (indelius)
2. Duoda pirmų lūorgičių paskolas namams įsigyti
3. Keičia čekius
4. Priima gazo bei elektros bilas (sąskaitas) ,- • .
Už indelius, moka dividendą 2,5% metams. Dividendas išmokamas 

dukart per motus.
Draugijos raštinė nuosavuose namuose:

24 Davis Ave„ Keamy, N. J.
Telefonas: KE 2-7260 •

s/... Ir.'
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FRANCISCAN F ATKERS
fteentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, undei 

the Act of March 3, 1879, originally entered as second class matter 
at Boston, Mass., September 12, 1915,

SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

Kaip lietuvis padėjo baigti Sovietų-Suomių karą

Domestic yearly .................. $6.00
Brooklyn, N. Y..................  $6.50
Ilaif year .............................  $3.50
Foreign ................................. $6.50

Amerikoje metams.................$6.0G
Brooklyn, N. Y................... $6.50
Pusei metų .......................... $3.50
Užsienyje ..........    $6.50

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant Pavarde pasirašy
ti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini ir 
kalbų redakcija neatsako.

Pasitaiko ir tokių katalikų
Amerika yra kraštas, kuris didžiuojasi savo demokratija ir 

laisve visom tautom ir rasėm. Iš tikrųjų, tos demokratinės lais
vės yra daug, galima sakyti, daugiau negu kuriame kitame krašte. 
Tačiau nemaža yra ir žmonių, kurie vis dėlto negali išsiversti be 
neapykantos kitom tautom, rasėm ir religijom. Pakaks čia prisi
minti, koks kilo protestas, kai JAV Aukščiausias Teismas nutarė, 
kad juodukai ir baltieji vaikai mokyklose neturėtų būti išskirti. 
Ypač jautrios tam reikalui pasirodė pietinės Amerikos valstybės, 
kur juodos ir baltos rasės žmonės vis dar gyvena tartum karo sto
vyje.

Nors JAV vyriausybė viską daro, kad nebūtų jokios diskri
minacijos žmogui, ar jis baltas ar juodas, rudas ar gelsvas, kata
likas ar protestantas, tikintis ar netikintis, jei tiktai nesikėsina 
prieš valstybę ir nesiima subversyvinio nelegalaus veikimo, ta
čiau valstybės galia tiek nesiekia, kad iš žmonių širdžių išrautų 
tą pagiežos kitam daigą. Jis vis dar keroja ir prasiveržia tai neg
rų puolimu, tai katalikų teisių varžymu kai kuriose valstybėse, 
tai Ku-Klux-Klano juodos rankos veiksmais, nors toji siautėjusį 
ranka yra jau stipriai suveržta. Reikia tikėtis, l<ad su laiku ir 
kiti diskriminacijos veiksmai turės susilpnėti ir pergalės žmoniš
kumas.

Tačiau reikia labai stebėtis ir apgailestauti, kad žmonišku
mo šiomis dienomis kaip tik pristigo kai kuriem katalikam Loui- 
sianos valstybėje. Kas jau kas, bet katalikai, kuriuos pats Kris
taus mokslas griežtai įpareigoja neskirti žmogaus dėl jo pavir
šiaus, rodos, negalėjo to padaryti, ką padarė dalis katalikų šv. 
Cecilijos misijoje, Bende, Louisianoje, neleisdami mišių aukoti 
kunigui jėzuitui tik dėlto, kad jis negras. Tas Įvykis nuskambė

jo ne vien per visą Amerikos spaudą, bet ir per užsienius. Jis 
tuo nepaprastas, kad čia katalikai pasirodė vis dėlto nebe katali
kai, net ne krikščionys. Tai pastebėjo ir Vatikano oficiozas “Os- 
servatore Romano” pareikšdamas, kad “rasinė neapykanta yra 
nusikaltimas katalikų tikėjimui, jo paneigimas” ir kad apie to
kius katalikus tegalima pasakyti Kristaus žodžiais: “Viešpat'e, at
leisk jiems, nes jie nežino, ką daro”.

Bet už tai, ką dalis išsišokėlių padarė, nukentėjo visi tos apy
linkės katalikai. New Orleano arkivyskupas J. F. Rummelis su
spendavo pamaldas toje misijoje ir uždėjo bausmes Belle Chasse 
ir Myrtle Grove katalikų bendruomenėm, iš kurių tarpo atsirado 
katalikų, drįsusių pavaryti kunigą nuo altoriaus.

Katalikai turi gerai žinoti, kad tikėjimui nesvarbu, koks yra 
žmogaus paviršius, baltas ar juodas, bet kokie jo Įsitikinimai ir 
koks yra jo ryšys su Dievu. Dievas žmonių neskiria nei pagal ra
sę nei pagal nosį, o pagal jo sąžinę ir tikėjimą.

Valstybės sekretoriaus J. F. 
Dulles pareiškimas, kad bolše
vikų pavergtų tautų padėtį 
palengvins pasaulinės opinijos 
spaudimas, iškelia svarbų klau
simą,, o kiek bolševikai su pa
sauline opinija skaitosi.

Yra neginčijamas faktas, kad 
propaganda sudaro vieną iš 
žymesnių Sovietų politikos 
veiksnių. Tai propagandai So
vietų vyriausybė skiria žymią 
Sovietų Sąjungos biudžeto da
lį. Be to visa eilė istorinių 
faktų liudija, kad Kremlius 
gana dažnai rikiuoja savo 
veiksmus pagal tai, kaip į 
tuos veiksmus atsiliepia pasau
linė opinija.

Vieną tokių faktų rašąs šias 
eiles, kaip netarpiškas liudi
ninkas, patiekia čia lietuvių 
visuomenei. Savo laiku tas fak
tas buvo konstatuotas formali
niame pranešime Lietuvos už
sienių reikalų ministerijai. Bet 
tas pranešimas galėjo būti su
naikintas drauge su sakytos 
ministerijos archyvais, o spau
doje jis ligi šiol dar nebuvo 
paliestas, žemiau dedamas at
siminimų žiupsnys gali likti 
istorikui vieninteliu šaltiniu, 
rodančiu, kad ir Sovietų-suo- 
mių karas buvo 1940 m. baig
tas iš dalies dėl Kremliaus no
ro pasiekti geros propagandos, 
atsieit, dėl gero vardo pasau
linėje opinijoje. (Red.)

SUOMIAI PEIKĖ BALTIJOS 
VALSTYBIŲ “PASIDAVIMĄ"
Kai Baltijos valstybės pasi

rašė 1939 m. rudeni Krem
liaus joms primestas draugin
gumo ir tarpusavio pagelbos 
sutartis, suomiai išpeikė tą, jų 
manymu, Baltijos kraštų pasi
davimą Sovietams. Suomijos 
pasiuntinys Baltijos valstybėm 
Patinas, su kuriuo atvirai išsi
kalbėdavome Įvairiais mūsų 
kraštus liečiančiais politiniais 
klausimais, buvo tos nuomo
nės, kad lietuviai, latviai ir 
estai turėjo visomis priemonė
mis gintis nuo bolševikų už
mačių, nes karo Įgulų Į Balti
jos valstybes Įvedimas, jo ma
nymu, jau reiškė tų valstybių 
okupaciją, tik įvyniotą Į miglo
tus draugingumo sutarties nuo
status.
z7 Aš kiek galėjau, gyniau Lie
tuvos vyriausybės pasirinktą 
politikos liniją, nors ir jaučiau 
visą jos slidumą. Lemiamas 
argumentas čia buvo, žinoma, 
negalimumas atsispirti prieš 
milžinišką Sovietų karo maši
ną. Tik suomiai, turėdami ne

palyginti geresnes gynymosi są
lygas, atrodė, mažai suprato 
Baltijos valstybių padėtį, kuri 
buvo visai atvira Sovietų puo
limui. Nenuneigdamas to skir
tumo reikšmės. P alinas* tačiau 
tvirtino, kad suomių visuome
nė tokiu atveju būtų Kremliui 
pasipriešinus ir vis dėlto grie- 
busis giųklo, jeigu nebūtų ki
tų priemonių apsiginti.

— Juk svetimos valios pri
metimas reiškia nepriklauso
mybės galą, — sakė šis simpa
tingas suomių tautos atstovas, 
— o nepriklausomybė yra juk 
valstybės gyvybės šaltinis. Tai 
jeigu jau tenka žūti, tai ge
riau pasirinkti žuvimą su gar
be.

Taip tuomet manė ir žymi 
Lietuvos visuomenės dalis. Bet 
nulėmė ne tiek valstybės, kiek 
Tautos gyvybės išsaugojimo 
sumetimai. Tie sumetimai, kaip 
yra parodžiusi vėlesnė Įvykių 
raida, buvo, deja, nepagrįsti.

IR SUOMIAM TENKA 
APSISPRĘSTI

Aukščiau minėtų pasikalbė
jimų metu Maskva dar nebuvo 
suomių palietusi. Išnaudodami 
Stalino susitarimą su Hitleriu 
dėl pasidalinimo Įtakos sritimis 
Europoje, bolševikai spaudė 
savo mažus vakarų kaimynus, 
eidami iš pietų Į šiaurę. Dėlto* 
Suomijai atėjo eilė i patį galą.

Kai iš suomių Kremlius pa
reikalavo tam tikrų “sienos 
išlyginimų”, suomiai paliko 
ištikimi savo nusistatymui. 
Sovietų agresijai jie pasiprieši
no ginklu. Ir tas pasipriešini
mas pradžioje nebuvo beviltiš
kas. Ypatingos gamtos sąlygos 
greta suomių patriotizmo ir at
sparumo iš pradžių padėjo suo- 
miams suduoti net keletą sun
kesnių smūgių Įsibrovėliams. O 
nelygi kova su didžiule Sovie
tų Sąjunga sukėlė Suomijai vi
same pasaulyje gilios užuojau^ 
tos. Pasipiktinimas Sovietų ag
resija laisvame pasaulyje bu
vo toks ryškus ir toks didelis, 
kad jis rado pagaliau savo iš
raiška ir svarbiausioje taikai 
palaikyti tarptautinėje Įstaigo
je: kad ir ne be svyravimų, pa
ti jau gyvendama paskutines 
savo dienas, Tautų Sąjunga pa
šalino Sovietų Rusiją iš savo 
narių tarpo. (Sovietų Sąjunga 
atsisakė posėdyje dalyvauti, 
beto konstatuota, kad jai T. 
Sąjungoje ir ne vieta. Red.)

Kremlius tada gyvai atjautė 
pasaulinės opinijos spaudimą...

Iš netolimos praeities 
atsiminimu

Rašo P. D Al LYDĖ

KĄ APIE MUS KALBA?
Po Vilniaus grąžinimo Lietu

vai, teko bent formaliai (pa
gal įsakymą iš Kauno) palai
kyti glaudesnius santykius su 
Sovietų pasiuntinybe Rygoje. 
Dėlto tekdavo dažniau susitik
ti ir su Sovietų tuometiniu 
polpredu Zotovu. Laike tų su
sitikimų metu aš atkreipiau 
dėmesį į tai, kad Zotovas be
veik kiekvieną kartą siekė iš 
manęs patirti, kaip diplomati
niame korpuse ir latvių visuo
menės viršūnėse žiūrima į So- 
vietų-suomių karą. Jis man 
daug kalbėjo apie “vakarų 
imperialistų” lizdus Suomijo
je, apie kylantį iš to pavojų 
sovietų saugumui ir reikalą tą 
pavojų pašalinti. Sunkiai nu
slėpdamas savo abejingumą dėl 
tų išvadžiojimų, aš negalėjau 
nutylėti, kad Sovietų agresijos 
vertinimas, kur tik man tek
davo su tuo vertinimu susitik
ti, buvo neigiamas, nepalan
kus sovietams.

Ypatingą susijaudinimą so
vietų pasiuntinybėje pastebė
jau po Sovietų Rusijos pašali
nimo iš Tautų Sąjungos. Da
bar išgirdau nusiskundimus, 
kad “vakarų imperialistai” ty
čia išprovokavę suomių karą 
su sovietais, kad vėliau turėtų 
priežastį tokiu nelemtu būdu 
Sovietų Sąjungą apkaltinti. 
Sovietų vyriausybė visai neno
rėjusi to karo. Jis sukeliąs So
vietų Sąjungai tiek sunkumų, 
kad ji mielai jį užbaigtų bet 
kurią dieną, jeigu tik “vakarų 
imperialistai” leistų suomiam 
su sovietų reikalavimais su
tikti.

Bet po trijy mėnesių bolše
vikai vis tik paėmė tai, ko jie 
reikalavo.

MANO "MISIJA"
Suomiams kilo baimė, kad 

Sovietų ginkluotos pajėgos ne
sustos ant “ištaisytos sienos”, 
o brausis toliau Į Suomiją.

— Tai ar Suomijos vyriau
sybė dabar sutiktų taikytis su 
Sovietais jų pirmykščių reika
lavimų pagrindu? — paklau
siau aš Palino.

Jis pajuto, kad aš teiraujuo
si ne dėl paprasto žingeidumo.

— Esu beveik tikras, — at
sakė jis. — Bet tuojau telefo- 
nuosiu i Helsinkį ir po poros 

valandų vėl tikiuosi būti pas 
Tamstą.

Po poros valandų Palinas 
atvyko ne tik su savo nuomo
nės patvirtinimu, bet ir su pa
vedimu man kontaktuoti tuo 
reikalu Sovietų polpredą.

“Misija” man rodėsi čia ne 
per sunkiausia, kadangi aš iš 
Zotovo žinojau, kad Maskva 
bodisi karo ir nori tą karą 
greičiau užbaigti. Reikėjo tik 
susirasti tinkamą priėjimą. Be 
to, reikėjo išvengti ir Sovietų 
reikalavimų padidinimo. Da
bar jie jautėsi jau nugalėto
jais ir ūpas buvo visai kitas, 
negu karo pradžioje.

Kontaktas davė ne tik 
patenkinamus, bet ir gerus 

vaisius
Kai aš nuvykau pas Zotovą, 

jis pirmas pradėjo kalbėti man 
apie Sovietų-suomių karą. Esą 
tai bergždžias turto ir žmonių 
gyvybių naikinimas. Sovie
tų kariuomenė netrukus už
baigsianti savo uždavinį ir ka
ro veiksmai galėtų būti sustab
dyti, jeigu tik “Vakarų impe
rialistai” to panorėtų ...

— Tai kodėl jūs nepasiūlote 
Suomijai taiką? — staiga- pa
klausiau aš. Juk niekas neabe
joja, kad Sovietų Sąjunga pa
jėgtų sutriuškinti 4 milijonų 
suomių tautą. Jūs gi sakote, 
kad Kremlius to nesiekia. Tai 
kodėl jums prieš visą pasaulį 

’ to neparodyti? Tuomet gal ir 
priežastys, dėl kurių karas

Žmones išveža, o atveža žvėrelius
atkelta iš 2 psl.

kad Vilnius esąs labai “suriš
tas” su Puškinu, nes Pylimo 
gatvėje tebestovi cerkvė, ku
rioje pats caras Petras ap
krikštijęs Puškino protėvį Ha
nibalą, o Markučiuose esąs 
palaidotas Puškino sūnus Gri
gorijus Aleksandrovičius.

Taip galvojant tai visa Ru
sija turėtų būti pristatyta pa
minklų Hitleriui, nes jo Įsaky
ti vokiečiai ten kovojo ir žuvo 
ir buvo palaidoti.

Vandentiekio neturi
“Lietuvaitė” iš Vilniaus Bu- 

kovskaja skundžiasi “Tiesoje”, 
kad Vilniaus priemiesčiuose 
dar iki šiol nėra vandentiekio. 
Vandentiekio neturi net tokios 
stambios Įmonės kaip Eiduke
vičiaus odos ir avalynės fabri
kas, Elektros reikmenų Įmonė 
ir net miesto pieninės.

Vadovėlis lietuvių literatūrai
Valst. pedagoginė Lit. Lei

prasidėjo, būtų greičiau pa
mirštas, ir Sovietų Sąjunga 
daug išloštų pasaulinėje opi
nijoje.

Idėja iš karto patiko Zoto- 
vui. Jis pasisakė rašysiąs tuo 
reikalu į Maskvą, tik norėjo 
būti dar patikintas, kad “Va
karų imperialistai” nepanau
dos blogam Sovietų taikingo 
mosto ir kad suomių vyriausy
bė tą mostą priims.

— Kiek aš žinau, Vakarai 
šiuo metu yra per daug užim
ti karu su Hitleriu, kad jie 
galėtų daug dėmesio skirti į- 
vykiams Suomijoje, atsakiau 
aš. — 0 kas liečia suomių vy
riausybę, tai aš esu Įgaliotas 
painformuoti Tamstą, kad ta 
vyriausybė priims Sovietų Są
jungos taikingus pasiūlymus, 
jeigu jie bus padaryti ne sun
kesnėmis sąlygomis, negu so
vietų reikalavimai prieš ka
rui prasidedant.

Po poros mėnesių Rygos 
diplomatinis korpusas išlydė
jo Zotovą, kurs buvo paskir
tas pirmu po karo Sovietu Są
jungos pasiuntiniu Suomijai.

— Spasibo za viselenije iz 
Rygi (ačiui už iškraustymą iš 
Rygos), — pareiškė Zotovas, 
spausdamas man dešinę ir nu
stebindamas tais žodžiais ne
toliese buvusį Latvijos užsie
nių reikalų ministerį Munters, 
kuris tuos žodžius nugirdo. O 
tų žodžių tikra prasmė aiškėja 
iš to, kas atpasakota anksčiau.

dykla išleido “Lietuvių Litera
tūrą”, susidedančią iš atskirų 
straipsnių. Kapsuko gimnazijos 
mok. šepkus neseniai “Tieso
je” ją aptarė taip — be plano, 
be sistemos, rašo apie auto
rius, kurių nėra programose 
(Julius Būtėnas apie L. Ivins
kį), tuo tarpu nieko nesakoma 
apie programose nurodytus 
Maironį, Vaičaitį, L. Pelėdą, S. 
Stanevičių. J. Macį Kėkštą, kit. 
Tilvyčio rašinys apie Strazdą 
esą tiesiog nesusipratimas. My
kolaitis-Putinas klaidingai ap
tariąs žemaitę, kad ji girdi, 
nemačiusi “lietuvių valstiečių 
neapykantos buožijai”. M. 
Lukšienė nemini- Daukanto 
raštų, Julius Būtėnas nepasa
kęs, kodėl Laurynas Ivinskis 
pradėjo leisti savuosius kalen- 
dorius(?). Vadovėlyje nesą iš
samios meninių ypatybių ana
lizės nuoseklaus minčių dėsty
mo būdo.

Baisusis kerštas
N. V. GOGOLIS
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Šūktelėjo ponas Danyla. — 

Bėk, vaikeli, Į rūsį ir atnešk 
žydiško midaus! Net degtinės 
negeria! Kad tu prasmegtume!! 
Man atrodo, ponia Katerina, 
kad jis ir į Viešpatį Kristų ne
tiki. A? Kaip tau atrodo?

— Dievas žino, ką tu kalbi, 
ponas Danyla!

— Meluoji, sukčiau! Mat, 
kaip ūsus musės apspito! Iš 
akių matau, kad ištraukei pu
sę kibiro. Kazokai, kazokai! Ko
kie šaunūs vyrai! Viską pasiry
žę atiduoti savo draugui, o 
svaigalus patys ligi dugno iš
gers. Aš, ponia Katerina, kaž
kodėl seniai jau girtas bebu
vau. A?

— Kurgi seniai! 0 ana kar
tą ...

— Nebijok, nebijok, dau
giau kaip puodelį neišgersiu! 
O štai ir turkų igumenas len
da pro duris, — ištarė jis pro 
dantis, pamatęs pasilenkusį, 
kad galėtų įeiti, uošvį.

— Tai kas čia dabar mano 
dukra! — tarė tėvas, nusiėmęs 
kepurę ir pasitaisęs juostą, 
ant kurios kabėjo kardas, pa
puoštas brangakmeniais, —sau
lė jau aukštai o tu dar pietų 
nepasiruošei.

— Pietūs paruošti, tėve, 
tuojau bus ant stalo! Trauk 
puodą su kukuliais! — tarė— 
ponia Katerina senai tarnaitei, 
kuri šluostė medinius indus.—- 
Pala, aš pati ištrauksiu, — tę
sė Katerina, — o tp pašauk 
vyrus..

Visi susėdo asloje ratu: prieš 
kairę nuo jo ponas Danyla, į 
dešinę — ponia Katerina ir 
dešimt ištikimiausių šaunių vy
rukų, mėlynais ir geltonais ži- 
ponais.

— Nemėgstu aš tų kukulių! 
— tarė tėvas, truputį užvalgęs 
ir padėjęs šaukštą, — jie visai 
be skonio!

“Žinau, kad tau patinka žy
diškas kugelis”, — pagalvojo 
sau vienas Danyla .

— Tai kodėl gi, uošvi, — tę

sė jis balsu, — tu sakai, kad 
kukuliai neskanūs? Blogai iš
virti, ar ką? Mano Katerina 
tokius kukulius padaro, jog ir 
hetomonui retai tenka tokius 
valgyti. O peikti jų nėra ko: 
tai krikščioniškas valgis! Visi 
šventieji ir Dievo pamiltieji 
valgė kukulius.

Tėvas nė žodžio; nutilo ir 
ponas Danyla.

Atnešė keptą meitėlį su ko
pūstais ir slyvomis.

— Aš nemėgstu kiaulienos! 
— tarė Katerinos tėvas, šaukš
tu graibydamas kopūstus.

— Kodėl gi nemėgsti kiau
lienos? — paklausė Danyla.— 
Tik turkai ir žydai nevalgo 
kiaulienos.

Dar rūsčiau susiraukė tė
vas.

Tik vieną košę su pienu ir 
tevalgė senis tėvas ir ėmė 
traukti, vietoj degtinės, iš bu
telio, atsinešto užantyje, kaž
kokį juodą vandenį.

Papietavęs stipriai užmigo 
Danyla ir pabudo tik pavaka
riais; atsisėdo ir ėmė rašyti 
laiškus kazokų kariuomenei; 
o ponia Katerina pradėjo sup
ti koja lopšį, sėdėdama ant 
pamynos^ Sėdi ponas Danyla, 
žiūri kaire akim į raštą, o de
šine pro langą. O už lango to
li žėri kalnai ir Dniepras. Už 
Drpepro mėlynuoja miškai. 

Viršuje reibuliuoja prablaivė
jęs nakties dangus. Bet ne to
limuoju dangumi ir ne mėly
nuoju mišku gėrisi ponas Da
nyla: jis žiūri į dunkstantį iš
kyšulį, kuriame juoduoja sena 
pilis. Jam pasivaideno, tartum 
siauručiame pilies langelyje 
žybtelėjo šviesa. Bet visur ty
la. Tur būt, jam tik taip pasi
rodė. Tik girdėti, kaip dusliai 
ūžia apačioje Dniepras ir iš 
trijų pusių, viena paskui kitą, 
aidi staiga išbudusios bangos. 
Jis nekelia maišto. Jis kaip se
nis nepatenkintas urzgia; jam 
niekas nemiela; viskas pasi
keitė aplinkui; tyliai vaidijasi 
jis su pakrantės kalnais, miš
kais, pievomis ir nusiskundžia 
jais Juodajai jūrai!

Štai plačiame Dniepre su
juodavo valtis, ir pilyje vėl 
tartum kažkas blykstelėjo. Ty
liai sušvilpė Danyla ir atbėgo 
švilpimo pažadintas ištikimas 
vyras.

— Imk, Stecko, greičiau aš
trų kardą ir šautuvą ir eik pas
kui mane!

— Tu išeini? — paklausė 
Katerina.

— Einu, žmona. Reikia ap
žiūrėti visas vietas, ar viskas 
tvarkoje.

— O man baisu vienai pasi
likti. Man taip norisi miego. 

Kas bus, jeigu aš vėl tą patį 
susapnuosiu? Aš dargi nesu 
tikra, kad tai ištiesų buvo sap
nas — taip viskas aiškiai atro
dė.

— Su tavim lieka senė; o 
priemenėje ir kieme miega 
kazokai!

— Senė jau miega, o kazo
kais aš kažkodėl nepasitikiu. 
Klausyk, ponas Danyla, užra
kink mane kambaryje, o raktą 
pasiimk. Man tada nebus taip 
baisu; o kazokai tegu atsigula 
prie durų.
— Tebūnie ir taip! — tarė 

Danyla, šluostydamas nuo šau
tuvo dulkes ir berdamas į 
uoksą paraką.

Ištikimasis Stecko jau stovė
jo apsivilkęs, susitvarkęs visą 
kazokišką aprangą. Danyla už
sidėjo ėrenų kepurę, uždarė 
langą, užstūmė durų skląsčius, 
užrakino jas ir pro miegančius 
kazokus tyliai išėjo iš kiemo 
į kalnus.

Dangus beveik visas buvo 
išgiedrėjęs. Drėgnas vėjas vos 
vos dvelkė nuo Dniepro. Jei
gu nebūtų buvę girdėti iš tolo 
dejuojant žuvėdros, tai viskas 
būtų atrodę kaip apmirę. Bet 
štai pasivaideno, kad kažkas 
sučežėjo ... Burubašas su sa
vo ištikimuoju tarnu tyliai pa
sislėpė už erškėtyno, kuris 

dengė iškirstą miško juostą. 
Kažkas raudonu žiponu, su 
dviem pistoletais, su kardu 
prie šono, leidosi nuo kalno.

— Tai uošvis! — ištarė po
nas Danyla, žiūrėdamas į jį iš 
už krūmo. — Kam ir ko jam 
prireikė eiti tokiu metu? Ne
snausk, Stecko, akylai žiūrėk, 
kuriuo keliu pasuks tėvas. 
Žmogus raudonu žiponu nusi
leido prie pat kranto ir pasu
ko dunksančio iškyšulio lin
kui. — AJ štai kur! — tarė 
ponas Danyla. Tai ką, Stecko, 
juk jis kaip sykis nukrėbrino 
pas raganių į drevę?

— Tai jau tikrai ne kitur, 
ponas Danyla! Jeigu ne, mes 
būtume matę jį kitoj pusėj. 
Bet jis dingo ties pilimi.

— Palauk, išlįskime iš Čia 
ir eikime paskui jį. čia kaž
kas paslaptinga. Ne, Katerina, 
aš tau sakiau, kad tavo tėvas 
negeras- žmogus; ne taip jis 
viską darė kaip tikras pravo
slavas.

Jau šmėstelėjo ponas Dany
la ir jo ištikimasis jaunuolis iš
sišovusiame krante; štai jau 
nebematyti jų; jie dingo ne
išbrendamame miške, kuris su
po pilį. Viršutinis langelis tru
putį nušvito. Apačioje stovi 
kazokai ir galvoja, kaip jiems 
įsigauti: nei vartų, nei durų 
nematyti. Iš kiemo, tur būt, 

galima įeiti; bet kaip ten pa
tekti? Iš tolo girdėti, kaip 
žvanga grandinės ir laksto 
šunes.

J Ko čio taip ilgai galvoji! 
— tarė ponas Danyla, pamatęs 
priešais langą aukštą ąžuolą.— 
Stovėk čia, vaike! Aš lipsiu į 
ąžuolą; iš jo galima tiesiog 
žiūrėti į langelį.

čia jis nusijuosė diržą, nu
metė žemyn kardą, kad nežvan
gėtų. ir, nusitvėręs šakų, pa
kilo į viršų. Langelyje vis dar 
tebebuvo matyti šviesa. Atsisė
dęs ant šakos, prie pat lango, 
įsitvėrė į medį ir žiūri: kam
baryje žvakės nėra, bet švie
su: ant sienos nuostabūs žen
klai; kaba ginklai, bet labai 
keisti: tokių nevartoja nei tur
kai. nei krymiečiai, nei lenkai, 
nei krikščionys, nei šaunioji 
švedų tauta. Palubėje skraido 
šikšnosparniai ir jų šešėliai 
dūluoja ant sienų, ant durų, 
ant pastolių. Štai atsidarė du
rys ir nė nesugirgždėjo. Kažkas 
įeina, apsivilkęs raudonu žipo
nu. ir tiesiai prie stalo, apdeng
to balta staltiese. “Tai jis. tai 
uošvis! — Ponas Danyla nusi
leido truputį žemiau ir stip
riau prisiglaudė prie medžio.

Bet uošviui nėra laiko žiūrė
ti, ar stebi jį kas pro langelį, 
ar ne.

(Bus daugiau)
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jo kultą Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat duoda išsamų lite
ratūros sąrašą. Tai pirmoji lietuviška knyga tokios didelės 
apimties apie mūsų Šventąjį.

Pirmą kartą į vieną veikalą sutelkta tiek daug iliustra
cijų iš Šventojo gyvenimo, ano laiko, kulto. Iliustracijos su 
rinktos iš įvairių archyvų, bibliotekų ir privačių kolekcijų.

Sv. Kazimieras — knyga, be kurios negalės apsieiti nė 
vienas lietuvis.

rios gerai nesimatys. Taip

Su tais žodžiais ir pakilo jis

Amerika susirūpinusi automobilių katastrofom

ZENONO IVINSKIO

ŠVENTAS KAZIMIERAS
jau išleidžiamas į knygų rinką. Veikalas atsidėjus ir stropiai 
rengtas, baigtas spausdinti prieš vasarą ir dabar pateikiamas 
1 etuviškai visuomenei.

yra- tada, kai jis stebi tuos ke
lio nurodymus ir pakelės skel
bimus, negu tada, kai jis klau
sosi savo automobilyje radijo 
muzikos ar kalbasi su bendra
keleiviais. Monotonijai pašalin
ti patariama taip pat kelius 
apsodinti medžiais.'

VAIKŲ DOVANOS sergančiam prezidentui. Chicagos berniukas 
L. Arellano pasiuntė 6 kareiviukus, kad prezidentas turėtu kuo 
žaisti, o Albany mergytė Ch. Gardiner, su savo broliuku pasiuntė 
šv. Rasta, kad prezidentas turėtu iš ko melstis.

sus sujungia ir tik čia praside
da “tautų sujungimas”. Ypač 
jei kas . daugiau pasismagina, 
tam tuoj paaiškėja ir žmogaus 
teisės ir “Ženevos dvasia”.

Nors čia ir suplaukia visų 
kraštų žmonės, susiveža valiu
tos, bet už červonsą nenusi
pirksi nei stikliuko, nors ir la
bai norėsi.

Reikia dolerio — tik jis 
Tautose galingas, tik jis visus 
šokdina ir palenkia.

Užėjome ir užkąsti. Yra vie
nas didelis restoranas diploma-

atitiktų ir spalva; be to, jos 
juk labiausiai ir
graso taikai. Keista, kodėl So
vietai sėdi prie didžiojo, stalo.

Čia neseniai vienoje pusėje 
sėdėjo arabai, kitoje Izraelio 
atstovai. Buvo aštrūs ginčai, 
kam Izraelis užsimanė iškasti 
kanalą, kuris nusausins ir taip 
sausas arabų dykumas. Saugu
mo Taryboje yra dvi oficialios 
kalbos: anglų ir prancūzų. Jei 
kas “spyčių” pasako angliškai, 
tuoj pat kitas verčia prancūziš
kai — nepasitenkina tais ver
tėjais, kurie sėdi stiklinėj bū
delėj ir tuoj pat išverčia. Taip 
kalbant dviem kalbom, posė
džiai labai ilgai užsitęsia. Vie
nas žurnalistas, kaip pasakoja 
Salomėja Narkeliūnaitė, 
caras, kadaise buvęs Tautų Są
jungoje ir pažinęs Voldemarą, 
neiškęsdamas pasiuntė raštelį 
posėdžiautojams ir pasiūlė pri
imti tokią rezoliuciją:

kai Jungtinės Tautos kalba 
angliškai, aišku, Izraelis nega
li kasti kanalo, o kai Tautos 
kalba prancūziškai — gali kas-

į aukštą. Kur kitur eis, būda
mas garsus ir norėdamas gar
siai pasakyti — pas žurnalis
tus. Tie tuoj ir pasikvietė į 
atskirą kambarį ir pradėjo 
klausinėti.

Pirmasis paklausė visu man
dagumo lankstumu:

— Mr. Truman, buvote ge
ras Amerikos prezidentas, ar 
dabar kandidatuosite?

Ir Truinanas atsakė:
— Kadangi buvau blogas 

prezidentas, tai ir nekandida
tuosiu.

Į visus klausimus buvęs pre
zidentas atsakinėjo gyvai, nuo
lat tai vienur tai kitur įkišda
mas sąmojaus, visi žurnalistai 
juokėsi Klausė jie visko, bet 
Trumanas vis gražia forma, 
laisvai žaizdamas žodžiu, atsa
kinėjo.

Atėjo vakaras ir į Jungtines 
Tautas. Jos, gindamos nuo 
tamsos, uždegė tūkstančius ži
burių, kurie nuplieskė gražias 
aikštes, fontanus. Lauke tai
kiai linojo, taikiai čiurleno van
duo, tik Tautos bruzdėjo ir 
gilų vakarą, galvodamos, kad 
reikia taikos ir teisių žmogui. 
Ir pirmiausia reikia apie tai 
kalbėti, kalbėti, kalbėti...

Du iš Trijų

tam, bet ir kainos pagal diplo
matus . .Pasukom į

sekretoriate valyklą,
kuri nesiskiria nuo visų ame

rikoniškų valgyklų, kur reikia 
pačiam pasitarnauti. - Įsitvirti- 

, nome prie -lango, kur netoliese 
upe plaukė laivai, ir girkšnojo- 
me kavą, valgėm “pajus”. Užė
jo čia ir Indijos delegatas, gar-

■ susis Krišna Menonas. Nors 
didelės tautos atstovas, bet 
kišenė maža, tenka kukliai už
kandžiauti.

Bekeliaudami koridoriais 
prie centrinių durų, kur įeina 
diplomatai, sutikome ir x

lietuvių policininką Petrą 
Gudiškį.

Jis gimęs ir augęs Ameri
koje, veteranas, ' moka keletą 
kalbų. Jau dešimts metų, kaip 
jis sergsti Tautas, bent tuo bū
du simboliškai atstovaudamas 
lietuvių tautą.
. Beinant iš žurnalistų aukš
to, pasklido žinia, kad

H. Trumanas, buvęs Ameri
kos prezidentas, lankosi Tauto-

Čia buvo itin saugu, nes sa- rios gerai nesimatys. Taip 
lė buvo tuščia.... Įrengta ne- skydai ir liko nuogi, simboli- 
paprastaiy gražiai, sienos išklo- zuodami, kad ir pačios Tautos* 
tos šilku, gale — didelis pa- dar pakankamai nuogos.
veikslas. Tai Norvegijos dova- Išlandžioję sales, apžiūrėję 
na, kai Tautoms pirmininkavo koridorių piešinius, kilimus, 
norvegas. užėjome į diplomatų saliūną.

Saugumo Taryboje ir stalai
kitaip sudėti, čia ir posėdžiai!- čia jau visai kita nuotaika, 
ti susirenka maždaug didesnie- •"Nebėra nei karščiavimosi, nei 
ji. Atkreipėme dėmesį į raudo- ginčų. Visi draugiškai sustoja 
nas kėdes, sustatytas abejuose prie baro. Baras ir kokteliaivi- 
šonuosė. Ten, pasirodo, suso
dina besiginčijančias šalis, ku
rios “gręsia taikai”. Labai nu
stebome, kad nebuvo prie rau-

Nors ir apsiblausę Saugumo 
Pirmiausia patekome į spau- nariai, bet juoką priėmė ir 

dos konferenciją, nusišypsojo.
Toliau radome kolonijų salę.
Gražiausia ir didžiausia — 

pilnaties salė, kur susirenka se
sijos šio to patvirtinti. Viršum, 
didžiojo Jungtinių Tautų sky
do yra kelios dešimtys lėkščių 
— mažesnių skydelių. Ten tū
rėjo įpiešti visų tautų^ženklus, 
bet išėjo* nesusipratimas. Jau 
herbai padaryti, bet niekas jų 
nekabina. Pasirodo, kad kraš
tuose truputį užstoja prasiki- 
šusios sienos, o bus nepagar
ba, tautos įžeidimas, jei ku-

kur Sovietų delegacijos na
rys Kuzniacovas, iš rašto skai
tydamas, aiškino, kad ne vis- 
tiek, jei Filipinai pirmininkaus 
Saugumo Tarybai. Jis siūlė 
Lenkiją. Kalbėjo rusiškai, nors 

, ir mokėjo angliškai, nes yra 
dirbęs Fordo fabrikuose Det
roite. Žurnalistai, kurių čia bu
vo visas pulkas iš įvairiausių 
kraštų, per daug nesidomėjo, 
klausė apsnūdę. Vienas kitas 
tik įsidrąsino, bet tuo metu, 
kai klausimas sunkesnis, Kuz
niacovas, Molotovo pagelbinin- 
kas, ir neatsako.

Pasibaigus konferencijai, nu
skubėjome, kur posėdžiavo

Žmogaus teisių komisija.

Didelė ir graži salė, įrengta 
liuksus. Žurnalistams patogios 
kėdės. Užsidedi ausines ir gir
di bent keliom kalbom. Pasi
klausai, kaip ispaniškai kar
ščiuojasi Pietų Amerikos tau
tos, pasukęs migtuką išgirsti 
čiulbant prancūziškai, dar to
liau pasukęs, rasi anglų ir ru
sų kalbas.

Netoliese buvo stalas su 
USSR skydeliu. Tuoj ir sužiu
rome; gal Sovietų delegacijoje 
sėdi Matulis. Bet jo nebuvo. . 
Jo vietoje sėdėjo kažkoks ki
tas rūstus veidas. Atrodo, kad 
J. Matulis dar nėra Sovietų 
per daug ištreniruotas ir pa
tikimas, kad taip retai teišlei- 
džia iš savo ambasados.

Ką gi bylojo šie apgulę sta- 
, lai? Labai daug — kad reikia 

žmogui teisių, kad teisės labai 
svarbios. Vienas toks profeso- 

z rius įsikarščiavęs šūktelėjo:
užteks tų kalbų apie teises, 

reikia veiksmų!
Tobula garsiakalbių ir vertė

jų sistema jiems padeda susi
kalbėti. Dar reikia sugalvoti to
kį aparatą, kuris jiems pagel
bėtų prieiti prie sprendimo.

Nesulaukę posėdžio galo, iš
kilome | kitas sales. Patekome

nyčia. Tuo metu Newarkc ir 
artimojoj jo apylinkėj apie 
1000 gyvenančių šeimų rėmė 
bažnyčios statybą ir prisirašė 
prie parapijos. Laikui bėgant, 
daugelis pirmųjų parapiečių 
iškeliavo amžinybėn, daugelis 
išsikėlė kitur gyventi.

Nuo 1922 m. parapijai va
dovauja prel. Ignas Kelmelis, 
tai aštuntasis jos klebonas. 
Dabartiniu metu klebono asis
tentu yra kun. Petras Totorai
tis.

Jubilėjinis minėjimas pradė
tas iškilmingomis mišiomis. 
kurias atnašavo pats kleb. prel. 
Ig. Kelmelis, asistuojamas tėv. 
Tomo Žiūraičio. O. P., ir kun. 
P. Totoraičio. Taip pat pamok
slą pasakė tėv’ T. žiūraitis. O. 
P. Parapinis šv. Cecilijos cho
ras. ved. Kl. Bagdonavičiaus, 
išpildė šv. Liudviko mišias, so
lo giedojo buvusi Vilniaus ope
ros solistė Felicija Vasiliaus
kienė. Pamaldos užbaigtos pa
laiminimu su švenčiausiuoju 
ir sugiedant Libera už kūrėjus 
ir visus mirusius parapiečius.

Vakarienė prasidėjo 5:30 
vai. parapijos svetainėj, jai 
vadovavo kun. Jonas šernas. 
Jersey City liet. par. klebonas, 
kuris yra kilęs iš Newarko. 
Parapinis choras. talkinant 
dar ir muz. Algirdui Kača- 
nauskui, išpildė dainų progra
mą įsiterpiant solo Verai Lauk
žemis ir Liudvikui Stukui.

Progai pritaikytas kalbas ir 
linkėjimus pareiškė Dr. kun. 
Jonas Starkus, šv. Mykolo 
par. klebonas Bayonnėj. tėv. 
T. žiūraitis, O. P., prel. Ig. 
Kelmelis. J. Štokas. S. Goodis 
ir VI. Dilis. Buvo prisiminti se
nesnieji parapiečiai. kurie savo 
darbu ir aukomis gyviau reiš
kėsi. Minėjimas užbaigtas link
smu pasišokimu. F. V.

T

Indijos atstovės valgo proletariškai 
jungtiimi^utų “dė&” stok- Lietuvius jungtinėse Tautose atstovauja

so New Yorke, netoli East Riv- ~ r?-. . • » T J
. er kranto. Pro išlenktą jų te- iNarkeUUnaite 1F P. Gudiškis

-•? rasą lenda puikus kelias. Ne-
- kartą važiuodami galvojame, 

kąd reikia aplankyti Tautas, pa
žiūrėti, kas jas jungia ir kas 
skiria.

Dabar susidarė proga: žmo
gaus teisių komisijoje Maskvos 
atsigabentas J. Matulis pasakė 
kalbą ir kvietė visus pabėgė
lius grįžti į kilmės kraštus. To
kiu atveju pasidarė įdomu pa
žiūrėti, kaip jis atrodo sovieti
nėje kėdėje. Kaip tik vieną 
ketvirtadienį posėdžiavo žmo
gaus teisių komisija. Tikėjo
mės jį ten pamatyti

pasislėpusį už USSR skydo, ___ ___________________________
kad niekas neįtartų, jog jis lie- donų kėdžių USSR parašo;
tuvis.

Kad nepasiklystume dide
liuose Tautų rūmuose, pasi
kvietėme Salomėją Narkeliū- 
naitę, vienintelę lietuvaitę ko- 

' respondentę, akredituotą prie 
s Jungtinių Tautų. (Ji nuolat 

rašo žinias Draugui). Salomėja 
gerai pažįsta Tautų sales, pai
nius koridorius. Ir Tautos ją 
pažįsta. Net Tasso atstovai, net 
Indijos kažkoks barzdyla, ap
supęs galvą turbanu, spaudė 
jai ranką mūsų akivaizdoje.

Šiaip į Jungtines Tautas leng
va' įeiti.

Čia pilna ekskursijų, kurias 
vedžioja gražios indės. Ekskur
santam parodo sales, garsų 
“meditacijos kambarį” su kel
nių, kuris turi “simbolizuoti vi
sus dievus”... dar nuveda į 
knygyųą, kur sukrauti baisūs 
tomai, ten surašyta visa, ką 
Tautos per 10 metų prišnekė
jo. Tačiau ekskursantam yra 
daug durų uždaryta, kad ne
trukdytų dirbti. Salomėja Nar
keliūnaitė išrūpino mums 
spaudos bilietus; taip ir atsida
rė visos durys.

Iowa universiteto laborato
rijos, vadinamos “Drivmg La- 
toratory”, vedėjas dr. A. B. 
Lauer tyrinėja auto susisieki
mo nelaimių priežastis.

Jis iškėlė klausimą: ar ne- 
švei- laimių skaičius sumažėjo nuo 

kelių pagerinimo — duobių iš
lyginimo, vingių ištiesimo, pa
šalinimo iš pakelių reklamų, 
kurios atitraukia važiuotojo 
dėmesį nuo kelio? Aišku, kad 
tai gali duoti daugiau saugu
mo ir tikrumo važiuojančiam. 
Tačiau Lauer iškelia eilę atsi
tikimų, kuriuose važiuotoją iš
tinka kažkokia-keista neišaiš- 
kinta hipnozė. Pusvalandis po kliūtų į mokyklą. 
pusvalandžio stebint tik kelio Mokinių skaičius kasmet 
juostą, vienodą, bėgančią, va
žiuotojas hipnotizuojasi nieko 
daugiau nematyti ir atsiradu
sią toje juostoje kliūtį per vė
lai pastebėti.

Hipnozės reiškinių pasitaiką 
daugiausia važiuojant greičiu 
per 50 mylių monotoniškame nazijose auga panašiai, 
kelyje. Dėl to Lauer mano, 
kad reikia kai kur grąžinti į 
pakeles skelbimų lentas, kad 
monotoniją suardytų ir paša
lintų hipnozės pavojų. Kelio 
nurodymus reikią duoti spal
votus. Budresnis važiuotojas

Prancūzija susirūpinusi 
mokyklų katastrofa

Su rudeniu prancūzam tė
vam atėjo įprastinis rūpestis: 
kur dėti vaikus, nes mokyklos 
perpildytos. Reikia stovėti uo
degose, reikia ieškoti protekci- 
jų, kad tik sūnus ar duktė pa

auga,' o statyba mokyklom ir 
mokytojų paruošimas tokiu 
tempu neina. 1953 į pradžios 
mokyklas atėjo 5,735,000 mo
kinių, 1954 — 6,139,000, 1955 
— 6,440,000 ir ligi 1959 skai
čius pasieks 7 milijonus. Gim-

1952 vyriausybė buvo pa
ruošusi planą kasmet pastatyti 
naujų 6000 klasių, vadinas, 
iki šiol turėjo būti paruošta 
naujų 18,000. Bet iš tikrųjų 
tais 1952 teparuošta buvo 
2668, 1953 taip pat tik 2,800— 

taigi nė pusės plano, šiemet 
paruošta esą jau 5000. Bet vis- 
tiek trūksta bent 1500 klasių. 
Mokytojų šiemet trūksta 8000.

Dėl to klasės perpildytos, 
-vidutiniškai po 45—47 moki
nius. Kitose net iki 100 moki
nių;

Tokiose sąlygose didelį dar
bą valstybei atlieka vadinamos 
laisvosios mokyklos, kurias ka
talikai suorganizuoja ir tokiu 
būdu dalį mokinių perima. O 
ta dalis yra dėmesio verta: 
šiais metais iš 8,340,000 moki
nių katalikų mokyklose moko
si 1,675,000. :

LIETUVA,
V. Augustino Lietuvos Vaiz

dų Albumas, jau baigtas spaus
dinti ir atiduotas rišyklai įriš
ti. Antroji albumo laida nau
jai pertvarkyta ir papildyta 
$pie 50 naujų vaizdų. Albumo 
sutvarkymas ir spaudos darbas 
šį kartą daug geriau pavykęs. 
Spaudė TT Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. Išleido Atei
tis, 916 Willoughby Avė., 
Brookiyn 21, N. Y. Po savaitės 
albumą bus galima gauti pas 
leidėją ir platintojus.

Newarke atšventė 60 nii sukaktį
Spalio 9 Newarko lietuvių 

parapija minėjo 60 metų nuo 
savo įsisteigimo. Būrys lietu
vių kartu su šv. Jurgio drau
gijos nariais 1894 m. gegužės 
30 sušaukė didelį lietuvių su- 

■ sirinkimą, kuriame buvo svar
styta lietuviškos parapijos 
steigimo reikalas. Būsimai 
bažnyčiai parinko švč. Jėzaus 
Širdies titulą, o po metų pa
keitė į dabartinį — švč. Trejy
bės.

Per pirmuosius septynerius 
metus parapija neturėjo nei 
pastovaus kunigo, nei pamal
doms laikyti vietos. Pamaldas 
laikydavo tai šv. Stanislovo 
bažnyčioj prie Belmont gatvės, 
tai Marijos, Karmeliškės prie 
Ferry gatvės. Tik 1901 m. vys
kupas John J. O’Connor pa
skyrė pirmuoju klebonu kun.

Vaclovą Matulaitį. Jis nupirko 
žemės sklypą dabartinėj vie
toj, tarp New York Avė. ir 
Adams St., ir surentė pradi
nius parapijos pastatus, kurie 
šiandien tebevartojami kaip 
salė bei parengimams vieta.

Klebonaujant kun. Juozapui 
Dabužinskui, 1916 m. padary
ti dabartinės bažnyčios planai 
ir imtasi jų vykdyti. Po metų, 
tai yra 1917 spalio mėnesį pa
dėtas kertinis akmuo, ant ku-



darbininkas

Didysis žmoniškumo egzaminas
Užmiršdami artimą niekada 

ir savęs nesuprasime, nes sa
vanaudiškumas yra aklas ir 
betadfe; tai dvasinių ir me
džiaginių vertybių karstas. Sa
vanaudiškumas žmogaus ger
būviui netarnauja, asmens ne
lygstamos vertės nepripažįsta, 
sveiko proto ir jautrios sielos 
jis neturi. Ryškiausias sava
naudiškumo pavyzdys — tai 
šykštumas, kuris labiausiai pa
sireiškia kaip tik tada, kada 
artimas labiausiai vargsta, 
šykštuolio psichologija yra 
nuostabiai klaiki, lengva ją pa
stebėti.

Šykštuolio idealas — turtas, 
pilnėjąs pinigų maišas. Jis, 
kaip vaiduoklio dvasia, dieną 
ir naktį susirūpinęs valiuta. 
Ir mirties valandą jis į “sei
fus” tiesia rankas, pamiršda
mas Dievą, save ir artimą.

Artimo meilė — žmonišku
mo siela, tauraus gyvenimo 
pulsas. Artimo meilėje Judo 
sidabriniai neturi vietos; te-

TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

jama. Toks žmogus nėra nai
vus idealistas/bet didingo gy
venimo vykdytojas: jis nuolat 
rūpinasi vispusišku savo ger
būviu, bet prisimena ir arti
mą; jo nedalią. Jis- gerai žino, 
kad Kūrėjas jam davė kalbą 
su artimu bendrautų davėjam 
protą ir valią, kad garbingai 
bendrautų ir pagaliau, jam 
davė jautrią širdį, kad gyven
tų ne tik saurlbet artimo gero
vei. *

Įkartais atrodo, kad kitam 
padėti reiškia nusiskriausti, 
save apiplėšti. Iš tikrųjų yra 
visai priešingai. Pirmiausia 
patys sau tuo pasitarnaujame, 
ir tai ne savanaudiškume, bet 
žmoniškumo prasme: gėriu ki
tam spinduliuoti, reiškia pa
čiam gėriui gyventi. Sakoma: 
“Nedaryk kitam to, kas pa
čiam negera”. Taigi, daryk 
gera, kad pats būtumei geres
nis, laimingesnis. Artimo mei-

mo įkūnytoja, žmoniškumas 
niekada nelieka skolingas, jis 
turi mums žinomų ir nežino
mų laidų, kuriais nuolat teka 
dėkingumas ir palaima į gera
dario širdį. Nevisada tai su
prantame ir pastebime, bet 
gero darbo, ypač aukos ir pa
siaukojimo palaima nepraeina 
pro geradarį. Todėl Kristus į 
kartodavo. “Palaiminti gailes
tingieji” (Mat. 5. 7), palaimin
ti artimo meilės, žmoniškumo 
didvyriai!

Tai keletas minčių proga 
BALFo vajaus, prasidėjusio 
spalio 15 d. ir besitęsiančio iki 
lapkričio 15 d. Vajaus pirmi
ninkas yra didžio ryžto žmo
gus kun. Ant. Račkauskas, gy
venąs 259 No. 5th St., Brook- 
lyn, N. Y.; tel.: EVergreen«. 
7-2111.

Šių eilučių tikslas ne įti
kinėti lajaus reikalu, bet tik 
priminti, kad didysis mūsų 
egzaminas jau prasidėjo. Balfo 
vajus yra didysis egzaminas.

BALFO VAJAUS metu 1953 metais surinkta $9,398.8“. Vajaus pirmininkas dr. 
kun. St. VaHušaitis įteikia čekį Balfo iždininkui A S. Trečiokui. Klek šiemet 
suaukosime Baltui?

nai gyvenimo idealu ir dvasi
nėmis vertybėmis neprekiau-

lė yra gėrio nešėja, savanau
diškumo naikintoja, žmonišku-

nes didis vargas mūsų brolių 
ir sesių anapus Atlanto: Vak. 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Itali-

LIETUVAIČIŲ SESERŲ INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS
z -•

BALTIMORĖS ŽINIOS
amžiaus tremtinių tėvų vaikų 
nelanko šios mokyklos. Nelan- 
kymas mėginta pateisinti kai 
kuriais* šios geriausios mokyk
los ir, antra, šeštadienio mo
kyklos mokytojai daro viską, 
kas tik galima. Dėlto susirinki
mas, nė vieno nesmerkdamas, 
pareiškė, kad lietuvių tėvų yra 
tautinė pareiga savo sūnelius 
ar dukreles siųsti į šią mokyk
lą.

Toliau kalbėtasi apie lietu
viškumo palaikymą jaunimo 
tarpe, ne mokykloje. Paaiškė
jo. kad valdyba kartkartėmis 
ruošia bendrus lietuviškojo 
jaunimo, suėjimus tautiniai 
dvasiai skiepinti ir palaikyti. 
Buvo pasiūlyta sudaryti tam 
tikrą komisija jaunimo rei
kalams arba išrinkti vieną 
žmogų.- kaip tarpininką tarp* 
jaunimo ir valdybos. Tačiau 
nuo šių siūlymų atsisakyta ir 
palikta pačiai valdybai šiais 
reikalais rūpintis.

Tartasi naujų narių vajaus 
reikalu. Čia yra kuo susirūpin
ti. nes iš nemažos mūsų koloni
jos Bendruomenei priklauso 
tik apie šimtas asmenų. Ilgai 
kalbėta, kaip Į apylinkę pri
traukti daugiau narių. Nutarta 
laikytis ankstesnio nutarimo, 
kad tirščiau gyvenamiems lie
tuvių rajonams būtų paskirti 
seniūnai, kurie aplankytų kiek
vieną savo rajono lietuvių šei
mą ir kviestų 
Bendruomenės 
rinkti 5 tokie

Aptarus kai 
kesnius reikalus, susirinkimas 
baigtas, draugišku kukliu pasi
svečiavimu. Laisvai pasikalbė- 

sudėjo Stebuklingojo' Medalikė- ta tais pačiais reikalais ir pa
lto novenų lankytojai, nelietu
viai. Tokis žymus pasisekimas 
yra nuopelnas prel. L. Mende- 
lio. kuris su įprastu jam uo
lumu mokėjo savo bažnyčios 
lankytojus įtikinti, kad būtų 
dosnūs.

40 Valandų Atlaidai
Šv. Alfonso parapijiečiai atė

jo spalio 16 į iškilmingas mi
šias ir iki paskutinės vietos 
pripildę bažnyčią rado ją gra
žiai papuoštą, ypač didįjį al
torių, kuris skęste skendo gė
lių žieduose ir šviesų mirgėji
me. Tai buvo didžiųjų atlaidų 
pradžia. Tėvas pranciškonas L. 
Andriekus ir preL L. Mendelis 
iškalbingai parapijiečius kvie
tė pasinaudoti atlaidų malo
nėmis. uoliai lankantis į baž
nyčią ir priimant šventuosius 
sakramentus. Pirmajai atlaidų 
procesijai vadovavo prel. L. 
.Mendelis. Joje organizuotai da
lyvavo bažnytinės jaunimo 
draugijos. Ypač gražų ir mielą

gyčių būrys, gėles barstančių 
Eucharistiniam Kristui pagerb
ti. Atlaidų pamokslus sakė Tė
vas L. Andriekus.

$v. Alfonso parapija 
pirmoj vietoj

Baltimorės arkivyskupijos 
kurija paskelbė metinę aukų 
misijoms apyskaitą. Pereitais 
metais vidaus ir užsienio misi-
joms paremti visose arkivys
kupijos parapijose surinkta 
$391.127.89. šv. Alfonso para
pija davė daugiausiai — $65,- 
246 94. Tai visos sumos lygiai 
šešta dalis, šiuo atžvilgiu su 
šv Alfonso parapija nė iš tolo 
negali lygintis kuri kita, kad ir 
didžiausia arkivyskupijos para
pija. Iš kitų parapijų daugiau
siai surinko The Little Flower 
bažnyčia, bet tik $13.804.00. 
šv. Alfonso bažnyčioje visas 
aukas, išskyrus nežymią dalį,

stoti nariais į 
apylinkę. Pa- 

seniūnai.
kuriuos smul-

joje ir Austrijoje. Iš viso te
nai yra 10.214 tremtinių, ku
rių tarpe 2.957 vaikai, 1.945 
ligoniai ir seneliai. Taigi ne
galinčių dirbti yra 4.902, t.y., 
beveik 50% visų ten esančių 
lietuvių. Dirbantieji jokiu 
būdu be pašalpos negali išsi
versti, kad ir kukliausiai gy
vendami, nes gauna menkus 
darbus ir elgetos atlyginimą. 
Padėsime jiems vardan didžio 
vargo ir žmoniškumo: kol arti
mo ašaros nėra mūsų ašaro
mis, kol Įo džiaugsmas nėra 
mūsų džiaugsmu — nesame 
verti tikro žmogaus vardo!

lietuviško turinio. Nutarta 
rinkti medžiaga pirmam laik
raštuko numeriui. Tam darbui 
buvo išrinkta po vieną seserį 
iš kiekvienos kongregacijos. I 

Daugiausia suvažiavime svar
styta . lituanistinių programų 
parengimas (course of Study). 
Lietuvos istorijos ir geografi
jos programą parengti sutiko 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys, 
dainų ir žaidimų —: Šv. Pran
ciškaus seserys, lietuvių kalbos 
skaitymo vadovėlių — Šv. Ka
zimiero seserys.

• Išreikštas padėkos 
L. R. K. Federacijai 
nėjimą nemokamai
visom lietuvių parapinėm mo
kyklom. “Eglutės" platinimas 
pradinėse mokyklose yra L. S. 
Instituto rekomenduojamas ir 
pageidaujamas, nes žurnaliuke

........... ..............is visur!
• Lietuvių partizanų laišką 

popiežiui būvio atspausdinęs
The Catholic Boy” balandžio -.f 

’ numeryje. Vėliau žurnalas P>’ .^ 
skelbė konkursą: “Ką tu dary- 5^ 
tum, būdamas Lietuvoje.” ? 
Gauta iš visos Amerikos 1226 
rašiniai. Spalio nr. žurnalas :• 
skelbia pirmąsias keturias 
premijas, atkreipia dėmesį ir 
kitų vaikų darbus Pirmąją' 
premiją laimėjo Peter J. Mur- 
ray, 13 metų, iš Albany, N. Y. 
Visuose vaikų laiškuose yra 
daug užuojautos ir simpatijos 
lietuvių tautai. Laikrašti lei
džia šv. Kryžiaus vienuoliai 
Notre Dame. Ind.
• Ateitininkų Federacija, -- 

kartu su Ateitininkų Šalpos 
Fondu, kaip jie yra aptarti /. 
naujai perredaguotoje ateiti
ninkų konstitucijoje, spalių 7 \ 
Įkorporuota Connecticut vals
tybėje. o kartu ir visose kitose 
47 valstybėse. Inkorporavimai 
atliktas ateitininkų suvažiavi-
mo Hartforde proga, rūpinan
tis J. Giedraičiui, dr. A. šerkš
nui, A. Skrupskelienei ir A.

Rugsėjo 29—30 Brocktone, 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
motiniškame name, įvyko tre
tysis Lietuvaičių Seserų Insti
tuto suvažiavimas. Suvažiavi
me dalyvavo visų keturių lie
tuvaičių seserų kongregacijų 
viršininkės — motina M. Teo
filė (Chicago. III.), motina M. 
Loyola (Pittsburgh, Pa.), moti
na M. Aloyza (Putnam. Conn.) 
ir -motina M. / Anuunciata 
(Brockton. Mass.). ir jų padė
jėjos — motina M. Aloyza, se
suo M. Eucharista, sesuo M. 
Gabrielė, sesuo M. Augusta ir 
sesuo M. Elzbieta.

Suvažiavime išreikšta padė
ka motinai M. Anunciatai ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserims 
už sėkmingai ir vaišingai^ pra
vestus šią vasarą lituanistinius 
seserim kursus Brocktono vie
nuolyne o taip pat visiem pas- yra tinkamos •medžiagos ne tik pa
kaitininkam ir meninės progra- patiems vaikams, bet ir moky- &

Motina M. Aloyza, O. $. F.

žodis A. 
už siunti- 
“Eglutės"

tracijų. žodyno, veikalėlių, pa
skaitėlių. Buvo taip pat pasi
tarta. kaip mokykloms išdalin
ti konkurso priimtus vaikams 
vaidinimėlius.

L. S. Instituto naujon valdy- 
bon antram terminui buvo iš
rinkta: pirm, motina M. Teofi
lė (Chicago). sekret. motina M. 
Aloyza (Pittsburgh). ir sekreto
rės padėjėja ir iždininkė sesuo 
M. Augusta (Putnam).

Posėdžių tarpais suvažiavi
mo dalyvės išklausė plokštelė
se užrekorduotas vasaros kur
so lietuviškas paskaitas.

Suvažiavimą baigiant vienuo
lyno kapelionas kun. J. žvagž- 
dys pasakė pamokslą ir sutei
kė palaiminimą Švenč. Sakra
mentu.

Kitu metų suvažiavimas bus 
Šv. Pranciškaus vienuolyne.

skautų 
spalio 
lietu-

Giedraičiui. Dabar Ateitininkų 
Federacija įgija Amerikoje vi-1 
sas inkorporuotų organizacijų 
teises ir privilegijas.
• Atlanto pakraščio 

suvažiavimas šaukiamas 
22—23 d.d.. Hartforde,
vių parapijos patalpose. Suei-' * 
gos pradžia 2 v. p. p. Sueigoje- 
privalo dalyvauti visi tuntinin- v 
kai — vietininkai ir jų pava- ’ 
duotojai arba adjutantai ir vi
sų vienetų vadai arba jų skir- z 
ti atstovai. Sueiga liečia Bosto
no. Hartfordo. Elizabetho-Lin- 
deno. Ne\v Yorko. Waterburio, 
Worcesterio. Nevv Haveno ir 
kitų Atlanto pakraščio vieto
vių skautų vadovus.

• Šabonaitė - Lapinskienė, 
Prano šabono sesuo, kilus iš 
Biliūnų km.. Babtų valse.. Kau
no apskr.. prašoma atsiliepti 
šiuo adresu: M. Grabnickas, 
463 Eldest Lane. Brooklyn 8,

Hartfordo ateitininku šven
tės rengimo komitetas nuošir
džiai dėkoja J. E. vysk. V. 
Brizgiu! už atsilankymą ir Su
tvirtinimo Sakramento suteiki
mą; prel. J. Ambotui. šv. Tre
jybės parapijos klebonui, ko
miteto garbės pirmininkui, už 
dalyvavimą, visokeriopą para
mą ir nuoširdų viso suvažiavi
mo rėmimą; sesutėms pranciš- 
kietė; prof. A. Aleksiui ir \Va- 

-terburio lietuviu chorui, giedo- 
jusiem pamaldų metu; adv. Fr. 
Machunui už paslaugą inkorpo
ruojant Ateitininkų Federa
ciją: mūsų mieliem svečiam 
gerb. prel. Pr. Jurui, min, E. 
Turauskui, dr. P. Karveliui, 
prof. K. Pakštui, B. Žukauskui 
ir visiems kitiems atsilankiu
siems, nepabijojusiems vargi
nančios kelionės; pianistui A. 
Kuprevičiui., solistam St. Bara
nauskui ir L Mickevičiūtei, 
prof. V. Mari josiu i. Įdėjusiam 
daug rūpesčio koncertą orga
nizuojant; visiems, kurie davė 
nakvynę, dirbo, bufete, valgy
dino ar kitokiu būdu padėjo 
priimti svečius; pagaliau vi
siems, kurie vienu ar kitu bū
du padėjo suruoštu šį suvažia
vimą ir padarė ji pasisekusi, 
svarų ir malonų.

Rengimo Komitetas

mos ruošėjams, kurie aukojosi tojams^ ypač eilėraščių, ilįus-
•''Ateities'tam darbui: M. Avietėnaitei, 

L Eivienei, dr. M. Gimbutie
nei. V. Kiaulėnienei. Z. Kuci- 
nienei. S. Mantautienei. kun. 
V. Martinkui. V. Kulbokienei. 
Pr. Pauliukoniui. dr. A. Saliui. 
A. Sužiedėlienei. A. Skrupske
lienei. S. Sužiedėliui, muz. I. 
Vasyliūnui. prof. B. Vitkui. Gi
li padėka ir nuoširdi pagarba 
išreikšta Brocktono vienuolyno 
kapelionui kun. J. švagždžiui. 
kuris savo patarimais, rūpes
čiu. didele paslauga, prakalbo
mis ir religinėmis konferenci
jomis daug padėjo kursams 
praeiti pakilia dvasia.

Suvažiavimo metu motina 
M. Ix>yola pakvietė visas sese
rų'vienuolijas 1956 metų vasa
rą siųsti seseris mokytojas i 
šv. Pranciškaus vienuolyną. 
Pittsburghan, kur bus surengti 
tretieji metiniai lietuvaičių se
serų vasariniai kursai.

Suvažiavimo posėdžiuose to
liau buvo kalbėta apie laikraš
tėli vaikam anglų kalba.

Žinios Rochester, N. Y
Veržlūs jaunuoliai. Petras 

Saunoris. Monikos ir Vlado 
Saunorių sūnus. Šį pavasari 
baigė Rochesterio universitete 
chemijos fakultetą ir gavo at
sakingą darbą prie atomo 
energijos tyrimo. Rochesterio 
universitete. Petras Sauno
ris. senųjų lietuvių sūnus, šias 
studijas baigė dirbdamas n 
mokydamasis, nes jo tėvai ne
visada galėjo ryžtinga jaunuo
li paremti. Antrasis Saunorių 
sūnus Juozas yra baigęs meno 
studijas ir kaip dailininkas yra 
gražiai, užsirekomendavęs dai
lininkų tarpe. Jų tėvai, kurie 
Amerikon atvyko maždaug 
prieš 45 metus, šiuo metu yra

Lapkričio 5 d. smagus links- 
mavakaris. Rochesterio 
vių bendruomenės 
lapkričio 5 d., 
gia meno — 
ra. Programa 
tikę: solistės 
kienė ir Julia 
šytojas Jurgis Jankus, kuris 
pažadėjo paskaityti ištrauką iš 
savo naujausios kūrybos. Po 
meninės dalies — šokiai.

Elenutė Gerdauskaitė, veikli 
ateitininkė, skautė ir choristė, 
lapkričio mėnesi ruošiasi iš
vykti Australijon aplankyti sa
vo tėvu. Sb.

lietu- 
valdyba 

. šeštadieni, ren- 
literatūros vaka- 
išpildyti yra su- 

Vlada Sabaliaus- 
Skiparytė ir ra

gyveną

administracija 
yra gavusi laiškų iš Vokietijos, 
Italijos: juose prašoma sudary
ti sąlygas įsigyti naująjį Vyt. 
Augustino nuotraukų albumą 
"Lietuvą." Kadangi jiems pa
tiems pinigus į Ameriką per
siųsti susidaro tam tikrų, sun
kumų. būtų gera, kad jų pažįs
tami arba draugai.
JAV. albumą nupirktų ir pa
siųstų kaip kalėdinę dovaną.
REKOLEKCIJOS MOTERIMS . 

NAUJOJE KOPLYČIOJE 
Spalio 21. 22 ir 23 d.d. Ne- ; 

kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyne (Putnam. Conn.) įvyks 
uždaros moteni rekolekcijos, 
kurias ves pranciškonas tėvas 
Kęstutis Butkevičius O. F. M. 
Si kartą rekolekcijos jau vyis 
naujoje koplyčioje. Jos prasi
dės penktadieni 7 vai. vakare 
ir baigsis sekmadienio ryte iŠ-, 
kilmingais pusryčiais.

Rekolekcijų reikalais galima 
kreiptis šiuo adresu: Rev. Mo- 
ther Superior. R. F. D. 2, Put
nam. Conn. Tel.: ,

Walnut £-5828.

PITTSBURGH, PA
Vyčių 19 kuopa lapkričio 3 

rengia banketą su programa ir 
šokiais šv. Kazimiero par. sa
lėje. Pradžia 5 vai. vak. Gera 
proga jauniem ir seniem 
linksmai praleisti laiką prieš 
adventą.

40 valandų atlaidai šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių 
je, Homstead. Pa., 
spalių 23. Kviečiami 
pijiečiai ir apylinkių

Vaizbos Buto banketas bus 
lapkričio 6 d. Lietuvių ūkyje.

pensininkai, susipratę lietu
viai ir seni Draugo ir Darbi
ninko skaitytojai. Petras ir 
Juozas Saunoriai pasižymi ne
paprastu darbštumu ir ryžtu, 
abu gerai kalba ir rašo lietu
viškai. nors čia. Amerikoje 
yra gimę.

dainuota. -
Ateitininkę moksleivių kuopė 

spalio 8 d. Lietuvių Svetai
nės patalpose suruošė pasilink
sminimą. Gausus jaunimo bū
rys, dalyvaujant ir tėvams, ke
lias valandas praleido linksmai 
ir draugiškai. Jaunimas ne tik 
šoko, bet žaidė ir dainavo. Ta 
pačia proga pasirodė ir juokų 
laikraštis “Tarka”, pačių jau
nųjų parašytas ir išleistas. 
Mergaitės suruošė ir bufetėli, 
kurio gėrybėmis visi vaišinosi 
nemokamai. Svarbu ir tai. kad 
pasilinksminimą suorganizavo 
ir jam vadovavo patys jaunieji.

J. M.

bet

gyv. 422 Mrsahan Str., RMgeffood, Rmok’yn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

Norite geros—meniškos fotografijos
C O ,»

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, J VAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pa n.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografija?
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS

►s

Ljat. Bendruomenės
Baltimorės apylinkės visuo

tinis susirinkimas Įvyko spalio 
2 d. Lietuvių Svetainės patal- 
pose.' Susirinkimui vadovavo 
apylinkės pirm. adv. N. Ras
tenis. Pradėta šeštadienio lietu
viškosios mokyklos reikalų 
svarstymu. Iškelta liūdnas fak
tas, kad nė pusė mokyklinio

šv. Jurgio kareivio palaipi
nės draugystės balius įvyks 
ateinaitį sekmadieni. spalio 
23 d. Bus linksma muzika ir 
geri užkandžiai. Kviečiami visi 
Rochesterio lietuviai.

bažnyčio- 
prasidės 

visi para- 
lietuviai.

įsigykite palankiai 
sutiktą

Izonurdo Amlriekaus

NORU'AML CONN., pnUynfe ntokė anfrųjį namu atiMIn. Čia ma
tome, kaip namai alrmto po potvyni*, kurio metu *tno t*

Lietuvių Enciklopediją dar 
galima užsisakyti ir visus 
justus 6 tomus Rocneslerio 
Lietuvių Spaudos kioske atsi
imti. Lietuvių Enciklopedijos 
gen. įgaliotinis Ant. Sabaliaus
kas praneša, kad L. Enciklope
diją duodama ir kreditan.

šiuo metu Rochesterio Liet. 
Spaudos kioske labiausiai per- 
kamos knygos: A Rūtos Trum
pa Diena, kun Vyt. Pikturnos 
Amžinoji auka. Ant. Vaičiu
laičio Pasakojimai ir F. Silna- 
paa Silja. suomiu kaimo bui
ties romanas.

išė-

rilių rinkinį

• Paieškoma. Mikalina (M i- J 
kasė) Nemkevičiūtė paieško sa- J 
vo dėdės Prano Petrausko, ku- ‘ 
ris prieš 30 metų gyveno \Vor- 
cester. Mass. Ji pati iki 1938 
m. gyveno Calderbank. lanark- 
shire. Scotland. Antrasis dėdė 
Mikasius gyveno Lietuvoje, 
jos nuima Juzė Petrauskaitė. 
Dėdė Pranas Petrauskas, arba

ji Žinotų, prašomas f 
šiuo adresu; 
Nemkevičiūtė.

kas apie
atsiliepti 
Mikalina
Mr. P. Klevas. No. 4 Dava St.,

Miss

Govan G lašenu. Scotland. I

ATVIROS 
MARIOS

136 puslapiai Kaina 82.00

Užsisakykite šiuo
• adresu:

• 680 Bm>hwicii Avė,, 
Rrooktyii 21. N. Y.

i
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DON'ALD CAMPBELL, anjlss, vadinamas “plaukiančiu velniu”, su savo sprausminiu <jet) laivu 
atvyko į JAV ir Nevarioje, llead ežere, bandys pralenkti savo pirmykšti rekordą — 200 su viršum 
mylių j valandų.

DISPLAY

“UTILITIES”
Automatic Electric-Cast Iron Ra- 
dialcrs on IVhse^s. 10 Year Guar- 
antee. I.ow Cust Operation. Life- 
tinie Chemical Ihermcstat Control 
No Special IViring or Insiallation 
Nccded. AC or DC. $59.50 & up. 
F.O.B. N’YC. Buy direct and Save. 
Our 19th Year. Write for Catalog. 
37 Sizes to Soive Your Heating 
Problems. “Visit Our Ground Floor 
Shovvrooms’’. 122'East 34 St., Park 
& Lex., N.Y.C. Home Ovvners Utili
ties Co., Ine.

RELIGIOUS VOCATIONS

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PEKPETUAL ROSARY

Cloistered. Contemplative Community 
loiining a Guard of Honor 0>r Mūry.
re.citation of th«- Rosary every hour day 
ind night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in maKing Vestments 
tiid other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. 14th and West Sts.. 
Union City. N. J.

DISPLAY

MERGAITES. ..

DISPLAY REAL ĖST ATE .

QL’IET MAY
Oil Hcating System

Save 25% on 1'uel Costs
36 Months to Pay

Nothing Down
0’ERIEN BROS.

136-89 Roosevelt Avė.
FL. 9-0021

HICKSVILLE. Mušt sėli—De!uxo 
all brick—split level corner house 
nr. Northern State Pkvvay, 7 nionths 
old—3 bedrooins—2 baths—2 car 
gar.—finished recreation room—
many extras include storms—screens 

—refrg.—washers—Venetians. Est- 
ablished community, excel. shooplng 
—shools, transp. Near catholic In- 
stitutions. $21.500. Arrange own 
mortgage. Principais only. 
\VE 1-7488.

ŠACHMATAI
VEDA K. MERKIS

Vaitonis ketvirtas Kanadoje. 
Canadian Chess Rating apima 
apie 1000 Kanados šachmati
ninkų. Pirmuoju stovi dabarti
nis Kanados meisteris Frank 
Anderson su 2455 tš.. 2. Ya- 
nofsky 2440, 3. Dr. Bohatyr- 
chuk 2375, 4. Povilas Vaitonis 
2285. Kiti Kanados lietuviai 
Įvertinti šitaip: Ignas Žalys 
2050, L. Fabricius 2000, J. 
Stonkus 1950, V. Judzentavi- 
čius 1835, J. Viliušis 1795. P. 
Mačiulaitis 1750. R. Lukša 
1700. Vytautas Sirvydas 1685 
ir A. Lesinskas 1675. Buv. 
Lietuvos rinktinės žaidėjas E. 
Baikovitz turi 2010 tš.

Ignas Žalys iš .Montrealio 
pgl “Chess Life" paskelbtas 
JAV "Open" p-biu lentelę, 
stovi 17-ju iš 156 dalyvių su 
8:4 taškų.

Povilas Tautvaiša išrinktas 
nuo Illinois valstybes i Ame
rikos šachmatų federacijos 
(USCFi direktorius, greta AF 
bert Sandrin ir Paul Adams.

Bostono Metropolitan Chess 
League 1955 m. p-biu galuti
nas stovis toks: Boylston 7:3. 
Harvard 6:4. Cambridge 5:5. 
Lithuanian 4:6. (iš partijų 21).

Brandeis 4:6 (1912). Harvardo 
antroji 3:7.

Boylstono klubas iškovojo 
Bostono meisterystę dėka lie
tuvių dvigubo laimėjimo prieš 
Harvardo universitetą (4:1 ir 
2'2: pats Boylstonas te-
laimėjo prieš Harvardą viene- 
rias rungtynes, kitas — pralai
mėjo. Antram rate lietuviai 
sulošė dar lygiom (2'2:2'J su 
meisteriu Boylston klubu ir 
Cambridge. Lietuvių našiausias 
taškų rinkėjas šitose p-bėse 
buvo Andrius Keturakis, su
rinkęs 5'2 taškų, Merkis ir 
Starinskas po 4' L>-

1955—1956 m. p-bėms lietu
viai išstato 2 komandas: A 
klasėn — Merkis, Kontautas, 
Keturakis, Starinskas, Karosas 
ir Klimuškovas. B kl. — G. ir 
L. Šveikauskai, S. Kazlauskas, 
G. Kuodis. J. ir R. Venckai, 
Vaičaitis, Šležas. Pirmenybės 
prasidės lapkričio antroj pu
sėj.

PARDUODAMA:
Wiiliamsburge geroje vietoje 
neblogas 3 butų namas, 2-iem 
auto garažas tik už $4,600 be 
nusiderėjimo. Grynais S2.500 
arba ir mažiau. Pirkėjui tuš
čias butas. Proga neturintiems 
buto.
Ridgewoode geroje vietoje 2- 
jų aukštų namas su salkom ir 
bokštu, kampinis, visai atski-

ras, didelis sklypas, 100x100, 
3 garažai. Kaina $22,000 išsi- 
mokėjimui.
VVoodhaven'e gražus 3 butų 
namas, didelis sklypas, 40x100. 
Kaina $24,000 išsimokėjimui.
East New York'e 1 butas iš 4 
kambarių ir 1 krautuvė su 1 
kambariu prekybinėj vietoj. 
Kaina $10,000, išsimokėjimui.
Flatbush'e 3-jų aukštų namas, 
kuriame krautuvė, viršuj salė 
prekėms išstatyti parodai arba 
kitiems tikslams, o dar aukš
čiau 6 kambarių butas. Nupir
kus visos patalpos gali būti 
perleistos pirkėjui. Gražioje 
Flatbush Avė. prekybinėje vie
toje. Kaina $26,500. Galima 
tas patalpas ir išsisuomuoti, ne 
pirkti.
Bensonhurst'e 2-jų butų naujas 
mūrinis namas, garažas, kampi
nis, prie gražios atviros jūros, 
prie parko, aukščiau Coney 
Island (Koni Ailend). Kaina 
S22,500 išsimokėtinai.

Kreiptis: Juozas Grabau, 
227 Bedford Avė., 

Brooklyn 11, N. Y. ST 2-7524.

VILLA JOSEPH iMARIE
High School, Newtown, Bucks Co., 
Pa. Newtown: WOrih 8-8918; Sis- 
ters of St. Casimir; Sister M. Lue- 
retia, Supericr; 60 Students; Tui- 
tion S80; Board 8400.

approved X-RAY TECHNICJAN 
Courses Start Mar. 19

12 month training in the Dcpt. of 
Roentgenology and 1 year intern- 
ship. Applicants apply: St. Francis 
Hospital, 525 East 142nd St., Bronx 
Phone CY 2-9000, Ext. 37.

26 Years of Fine Catering for 
VVEDDINGS & BRIDAL SHOIVERS

In our Oak Room. Capacity to 150. 
Long Island Hofbrau, 80-09 Broad- 
way, Elmhurst. IL. 8-1565

VACATIONS

SMITirs ADARE MANOR 
Box 52 Purling N. Y. 
Tek: Cairė 9-2467.

Hot-Natural svvimming pool. Lavvn 
sports. Good American home style 
ineals. Innerspring mattresses. Cold 
vvater, bicyclcs, horses. Near Village 
and catholic church. Reasonable 
rates. Open during sept. VVrite for 
booklet “L”.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CALL LO 3-7291 
CANCEL OR CHANGE

FUNERAL HOMES

SCHOOLS

Visais draudimo reikalais kreiptis 
draudimo atstovą

Juoztą Andriušį

IViLLIAM S. ANDERSON 
Funeral Home 

RED BANK, N. J. 
30-32 Hudson Avė. 
Red Bank 6-2406.

INSURANCE BROKER
ir išlaikęs valstybinius egzaminus, 
įstaigose apdraudžiama automobiliai.

asmeninis turtas nuo ugnies ar jvairiv. 
galite apsidrausti nuo

VVOOLLEY FUNERAL HOME 
Mr. & Mrs. W. A. VVoolley 

Bruce C. VVoolley
10 Morrcll St. Long Branch, N. J. 

Long Branch 6-0122

MANHATTANVILLE COLLEGE OF 
THE SACRED HEART, 

Purchase N. Y.:
VVHite Plains 6-9600;

Religious of the Sacred Heart; Mo- 
ther Eleanor M. O’Byrne, President; 
Mother Cora Brady, Dean; 523 Stud
ents; Art, Classics, Economics, En- 
glish, History,' Math, Motiem I>an- 
guages, Music. Science, Pbilosophy. 
Political Science, Psychology. Relig- 
ion. Sočiai Studies; M. A.. B. A., B. 
Mus.. B. F. A„ B. S. M. Degrees; 
Tuition, Room, Board and General 
Fee for Resident Students $2,000; 
Tuition, Luncheon and General Fee 
for Daj- Students $1,000; Women 
for all courses, men and vvomen for 
music courses.

LICENSED
Baigęs tam mokslus
įvairiose draudimo 

namai, baldai, bizniai ir
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford. 
C'onnecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak.. šeštadieniais iki 6 

vai. vak.
JUOZAS ANDRIUŠIS

238 Lconard Street Brooklyn 11, N
EVcrgrecn 7-8247.

DISPLAY

LONDON NEW YORK — MUENCHEN

Transglobus

DIRECTORY OF DISTINCTIVE 
SCHOOLS AND COLLEGES

CATHOLIC — DAY — BOARDING — MILITARY BOYS — GIRLS 
COED — ELEMENTARY A PREPARATORY

X%VXXXXXXXXXXXXX

HIGH SCHOOL GRADUATES — COLLEGE MEN 
desn mj to serve Christ ,n the South as Pricsts or Brothers, vvrttė to 

Fathers of the Oratory, Rock Hill, South Carolina

S I Mlt AKI S COLLEGE, VVinooski Park, Vt. Burlington 1-7451; So- 
cietj o* St. Edmtnul; 800 Students; Vcry Rev. Francis E. Moriarty. S. S. 
E. President; Rev. Gerald E. Dtiponl, S. S. E., Dean: A. B.. B. S. Deg
rees: Gratluatc \Vork for M. A., M. S„ M. Ed. Degrees; Tiro year As- 
sociate in Art* progratn; Boarding and Day; Tuition, Board and Koont: 
$1.500—$1,200; Air Forec R. O. T. f .; Co-cd Siininiers.

Vaistų siuntinėlius pristato
me i visus Europos krašt us, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žema kaina reikalau
jame:

A. C. T. H 12 amĮ). $8.64
Cedilanid 80 labi. 3.04
( ortisone 20 cc 5.90
Cortisonc 40 tabl. 10.67
Hydcrgin 120 tabl. 8.70
Ilydergin 12 amų. 3 75
Ilydrocortisone 25 kibi. 4.25
Irgapyrin 1x5 amp 3.18
Irgapyrin 100 tabl. 5 95

Kombetin 25 amp. 1 80

Largactil 100 tabl. 358

Dirgactil 10x2 cc 4 35
l> A S. 500 tabl $4 OO
P A S. 1000 labi 7.20
Kimifon 1000 labi. 8 40

Robuden 18 amp. 7.68
Robuden 60 tabl. 5.53
Serpasil 120 tabl. 4.42
Strcptomycin 10 grain. 3.75
Terramycin 16 caps. 9.21
Vitamin B-I 100 labi. 1.53
Vitamin B-12 100 tabl. 1.53
Vitamin C 100 tabl. 3.04
Multivitamin 500 tabl. 3.20

SAINT MARY S A< ADEMY
LEONARDTOU N — MARYLAND. Boarding School for Girls Elcmcntary 
and High School. Dcpartliicnts. State Affiliation. Temis Moderate. Apply 
to the Dircctrcss.

ST. MARY’S HOSPITAL. SCHOOL OF M RSING. 1298 St. Mark s Avė.. 
Brooklyn. N. V. PRcsidrnt 1-3600; Condiictcd by Pranciscan Sistcrs of St. 
Joscph; Sister M. Silvcrinc.

NFAVTON COLLEGE OF THE SACRED HEART. NEUTON 59. Mass 
Four Year Libernl Arts School Lcading To The Degrees Of B. A.. B. S 
And B. Music. Rcsidcnt and Day Students. Suninier Courses in Liturgica 
Music Open to Man and \Voman.

Play. Piano Classics 
\Vithout Lessons

You Can—It’s Fun with
“MUSIC LIKĘ MAGIC” 

Send for it now!
Six charming melodies, $1
K. ūrtVIX, 1029 E. 29th St.

Dept “2”
Brooklyn 10, N. Y.

NEW ROCHELLE.
Interested in spacious \Vestchester 
living ideal for your young chtld- 

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

vvithin walking of catholic institut- 
ions. (urbesline convent. lona Col- 
lege), Please Phone for appoint 
ment from 9 A,. M. to Noon and 
from 1 P. M. to 8 P. M. ,

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu larku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
p'ripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

ORTHOPEDIC 
SHOES* 
for the 
CLERGY

ADRIAN’S 
S HO E S 

For the Family 
84 

Main St.
Paterson, N. J.

LARCHMONT. Nevv split level, 7 
rooms, 2 baths, pine TV rm. bath- 
ing privileges; mtge $16,800—25 yrs. 
Builder asking $23,900. Near pa- 
rochial school and catholic church. 
TE 4-1558, 5670.

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

141 Lyons Road 
Scarsdale, N. Y.

SCarsdale 3-9899.
St. Francis Hospital and 

School of Nursing
25 East Hamilton Place
Jersey City, Nevv Jersey.

WIN YOUTH
FOR CHRIST ...
IN THE CLASROOM

IN THE SHOP
ON THE PLAYGROUND

AS A
BROTHER OF CHARITY
For Information. Contract: 

THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhaven, West Netvbury, Mass.

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

Don’t shop Around Town, Call 
ROUND TOM N ROOFERS 

\Vater-Proofing—Exterior Painting 
REPAIRS OUR SPECIALTY 

Leaders, Gutters, Shingling, Siding 
Easy Time Payments 
No Down Payment 

GEdney 8-6158 
Ask for “Bob”

YONKERS NO TOPS IN VAI JT) 
SPLIT LEVELS $16,900 UP. 2 and 3 
bdrm hornes, large plots, excel. 
neighbrhd. Near catholic schools & 
churches. Odeli Av. exit on Saw 
MilI River Pkvvy. 2 blocks west of 
pkvvy to Odeli Av and Etville PL 
Model open vvkdays, 9—4, Sat and 
Sun 11—5. Michael Sellati Ine. Bldr. 
BE 7-6669.

LOVE FINDS A VVAY
to serve Christ and save souls in 
Hospitals. Schools. Day Nurseries 
and the care of orphans and un- 
derprivileged children. Young ladies 
are invited to “find this tvay".

AVrite to: Vocation Directtėss 
Sisters of St. Francis 

Immaculate Conception Mother-
house. Hasting on Hudson 6. N. Y.

We Specialize in Bringing 
Your Relatives From Europe 

Authorized and Bonded Agency 
For Steamship and Air Lines

MAIN OFFICE RATES
TROY TRAAEL AGENCY

GEdney 9-6107.
6123 4th Avė.. B’klyn 20, N. Y.

HEMPSTEAD. Our Lady of Loret- 
to and St. Laudislaus parishes, Va- 
cant. $10,000, 150x60 corner ptot.
metai fence, residential section, gar- 
age, full basement, steam oil heat, 
sunporch, living room, full dining 
room, bedroom. kitehen, pantry. 
bathroom on first floor, 2nd floor— 
one bedroom. 2 small rooms. Walk- 
to station. A. Ziminski, 153 CornelI 
St. IVanhoe 3-8622.

NEW YORK FOUNDING 
HOSPITAL

175 East 6Sth St.. New York 21. NY„ 
TRafalgar 9-2200; Conducted by 
Sisters of Charity; one year course 
in child care for those tvho desire 
to be traincd as Infant Care Tech- 
nicians. Courses begin in Septemb- 
er and February. Studens mušt 
be high school graduates between 
the ages of 1S and 25. For further 
the School.
Information, apply to the Director of

Drafts—Travelers Chechs t 
Foreisn Evchange—Notary Public 

Honeymoons & Vacations Arranged

LYNBROOK VICENITY. — 2 rooms, 
bath, Ist floor; 4 bedrooms, bath. 
2nd floor; rnodern kitehen; 3 blocks 
to schools, train and bus. St. Ray- 
mond's Parish. Long G. I. 4% mort
gage. Ideal for large family. Adapt- 
able for 2 family. Mušt sacrifice. 
Ovvner Phone LY 9-1452.

WE BUILD NEVV HOMES

CARPENTER -BUILDER

Contracting. Alteralions. Rcpairs

DANZA SA. 7-4263

MADONNA SHOP 
Religious Articles 

517 St. Jolin’s Place, Riverhcad. L. I. 
Behind the Auditorium of 

St. John the Evangelist School 
Phone Ordcrs Filled 

Tel. PArk 7-3669

HOl SFAVIVES
Solve your Christmas toy problems! 
Iiave a toy party in your home by 
Toy Cotinsclors of America and get 
your children’s toys frce this year. 
A huge sclection of the best toy,s of 
1956—all educator seleeted. (’all 
LAurclton 7-6061 days;
Pioneer 2-9700 wes. and wcekcnds.

St. Joseph's Guest Home
311 Greene St.. Nevv Haven. Conn. 

Phone L'N 5-9951
Rates Reasonable

The Sisters of the Holy Ghoast offer 
board and room to business vvomen. 
students and vacation guests. Cent- 
rally loeated. Daily Mass. Excellent 
table. Home coniforts.

Information Given on Reąuest 
\Vrite for Booklet

HOLLIS. L L. N. Y. $15.900. ST. 
PASCAL’S PARISH. Detached. 4 
bed-rooms. rnodern kitehen, dinet- 
te. extra lavatory. brick fire place. 
Green House, 2 blocks to parocial 
school and subvvay and bus. Pa
rocial High School under construct- 
ion. Call Hollis 4-3137 after 6 p.m. 
all day vveekends.

BUS. OPPORTUNITY

BROOKLYN, CYPRESS HILLS 
Section Delicatessen and Groc- 
ery $1100 wkly. rent $92 in- 
cludes living quarters. Sacri
fice $9.500. HE 3-2800.

MACHINE shop for sale, 
private owner.

Dcalcrs vvclconic.
Unusual Bargain.

UI 6-3154

BAR—KĘSTAI R ANT and 
PKOPERTI

Ėst. 1932 — l,ow Kent — Good 
Lease S1000 IVeekly Incomc. 
Wi!l Sėli as Parcel or Business on
ly — Asking Trice for Business — 
$14.00P _ Rcasonably Price for 
Entirc Property. Comprising 4 Fa- 
milics and Tvvo Stores. Chancc of 
a Lifctimc. — ST. 8-9423.

PLEASANTVILLE. 3 - yr - old 
Calif. type. 7 rms. 2 baths, 2 
car gar. aere. Ideal location. 
See & believe! $27.900. Near 
catholic institutions. Bldr. PL 
2-2836.

HELP VVANTED FEMALE

GREAT NECK, L. 1. House- 
worker. Fond of children. 
Light Laundry. Cooking Apt- 
ional. Own -Room, Bath. Good 
Salery. HU 2-9146.

pmtąvtn — St. Christopher’s 
parish. 1*2 story cedar shingled 
bungalovv. Dovvnstairs living room 
with fireolace. full dining room, 
knotty pine kitehen, 2 bedrooms. 
bath: upstairs. 2 como'etely insu- 
lated rooms. steam oil heat. eon- 
venient to evervthing. Pr’ne’nals 
onlv. $13,500. BAldvvin 3-3834 after 
1 p.m.

Siunčiant j Rusiją ir jos 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina.

Prašoma rašyti angliškai

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė.

Nevv York 28, N. Y 
(REgcnt 7-7008)

ENROLL N0W

LATIN ORCHESTRAS
Conducted by Arsenyo Rodrc- 

quc.s. Available for wcdding.s 
Bali Rooms and all sočiai 
funetions. For Information phone 
Narciso H. Saavcdrya 163 E. 116 
St., N.Y.C TR 6-4037.

BEEK - GROCERY — BUTCHER 
Locatcd near subvvay. Ėst. 50 yrs. 
Modcratr Rcnt. Good Lease. Six 
Days. 82000 vvcekly Income. Good 
type CuAomers. A Stcal for 88.000 
Lock. Stock. and Barrcl. Chance of 
a Lifetime. 112 8th Ave„ N. Y. C. 
(Near Ifith St.)’

LEVITTO’VN — 4 rms. 2 bedrtr><. 
carport floored attic. "A" section. 
100x120 corner. Expandahle refri- 
gerator, TV. vvashcr, venetian 
blinds. near Catholic Schools 4 
churches — $12,500. WELLS 1-1538

Individual instruction after school and Saturdays. 
Reading, Arithmetic, Sočiai Studies, English, Spelling. 
All Elfimrntary, Hif[h School. and Collcpo subįocts. 

LICENSED, EXPERIENCED TEACHERS
Also Full-Time Day School—Small Classcs

45-09 Grcenpoint Avė., Lonp laUnd City 
Bliu St. St*. IRT

Conrrnlrnl t« Ali Tr»n«ll. 1* Minėtu trnm Times Snn4re

Wrltr for Catalotao or CALL EX. 2-2679

QUEEM S TUTORING SCHOOL

VENETIAN Bl.INDS
Blinds \Vashcd Free uith Rc-tap- 
ing add Rc-cording. Phone now:

BE 2-0420. Ask For Tony.

HARDUARE * VARIETY STORE. 
Red Bank. N. .1. \\ iii nKo sėli hldg. 
vvith I apts ahove str if intrstd. For 
buvincM asking S29.500. For building 
and hudness asking S88.000.

RE 6-2715.

FR EITO RT S29.000
10 rms, modernized. Many extras, 
elose to schools. shopping. Plot 
125x240. Immediate occupancy. 
Near Catholic Institutions. Walk- 
ing distance to I.IRR and Bus. 
Phone FR 9-7631.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GlvCnmorc 5-7068

IIAItDIVAKE — l.vnhrook. L. L 
IVcll rMablished — Modcratr Rcnt
— Gonti lease — 6 days — S6.500
— IVondcrfuI opportunity for Hvr 
IVire — To inerease present in- 
come.nf 917.000 Yearly — Call now. 
i. I 3-838A.

POLISHER WANTED

rOLISHF.RS.
emery, cutdovvn. color.

Stcady All vvclfare beneflts.
U. S. Metai, 1045 Atlantic Avc„
Rrookly n



BOSTON, MASS.

BŪKIME VERTI JŲ KRAUJO

ŽINIOS—J

Rudens balię 
rengia Angelų Karalienės par. 
šv. Vardo Draugija lapkričio 
19, šeštadienį, 6 vai. vak. Ba
lius bus su užkandžiais, gėri
mais ir šokiais. Suaugusiems 
įėjimas 50 centų, vaikams — 

* nemokamai. Visi kviečiami at
silankyti ir paremti draugijos 
veikimą. (Valdyba.)

Brooklyno paštas
praneša, kad už JAV terito

rijos' esantiems kariams kalė- 
> diniai siuntiniai turi hūti pa- 

■Ęiųsti tarp spalio 15 ir lapkri
čio 15. Vėlesnę siuntą' nega
rantuoja pristatyti Kalėdoms.

Kalėdiniu, metu Brooklyne 
i bus atidarytos apie 20 pagelbi- 
|nių pašto įstaigų, pridėta bent 

400 sunkvežimių ir pasamdyta 
daug laikinų darbininkų bei 
gauta talkos iš karo invalidų 
įstaigų. Samdant pirmenybė 
teks vyrams karo veteranams.

• Aušros Vartų parapijai ~New 
Yorke 50 metų sukaktį minint, 
New Yorko vysk. James K. 
Griffiths tarė žodį lietuviam 
Jo Eminancijos kardinėto F. 
Spellmano ir savo vardu. Lie
tuviškai išvertus jis skamba 
taip:

"Jo Eminencija kardinolas 
Spellman ir aš sveikiname Au
šros Vartę parapiją 50 metę 
sukakties proga. Mes linkime 
Dievo palaimos lietuviam Ame
rikoje, Lietuvoje ir tremtyje, 
o ypač į Sibirą ištremtiem, lin
kime ištverti tikėjime, pa
klusnybėje šv. Sostui ir meilė
je savo tautos žmonėm.

Aušros Vartę Marija Vilniu
je daug kartę Lietuvą apgynė 
nuo priešę, nė dabar jos' ne
apleis. Lietuva yra Marijos že-

T&ėjimas ir lietuvybė yra 
tas pagrindas, ant kurio staty
site naują gyvenimą, kai grįš 
pasauliui taika ir, laisvė.

Šis jubiliejus tegul jus 
stiprina ir paskatina dar į di
desnę Dievo meilę ir pasiryži
mą dirbti Bažnyčiai ir Tautai.

Šv. Kazimieras Lietuvos ka
ralaitis, > melsis už jus ir jus 
globos".

Aukos BALFui jau plaukia
Pirmieji prisiuntė: 
Min. Pov. Žadeikis $50.00
Agota Podresienė 10.00
Ant. Ramanauskas 10.00
Petras šlapelis 10.00
Ch. Kamarauskas 20.00.
Lietuvių Namų Savininkę

Lietuviai už tikėjimą daug 
kenčia, daug ję už tikėjimą ir 
savo tautą mirė. Būkite verti 
ję kraujo, ję ašarę, ję gyvy
bių. Mylėkite Mariją taip, kaip 
Ją mylėjo jūsę protėviai, bran
ginkite tikėjimą, kaip jūsę tė
vai brangino, remkite savo pa
rapijas kaip geri lietuviai kata
likai.

šventėje 
Švenčiau- 
su suma 
įvyks šv.

SATURNIA laivu iš Italijos i New Yorka atplaukė du piliečiai be 
jokiu dokumentu. Tai buvo šeštas vaikas, gimęs Berlotti šeimai 
(aukštai) ir penktas kūdikis, gimęs Basile šeimai.

•- MASPETHO ŽINIOS
Sutvirtinimo Sakramentas 

bus teikiamas J. E. vysk. Ed
mundo J. Reilly spalio 27 d. 
4 v. p. p. Suaugusieji, pagei
daują priimti * Sutvirtinimo 
Sakramentą, privalo ateiti į 
pamoką spalio 24 d. 8:30 vai. 
vakare parapijos salėn.

CYO rudens pobūvis su šo
kiais vyks spalio 29 d. parapi
jos salėje.

Šv. Onos sodalicijos Hallo- 
ween šokiai vyks spalio 31 d. 
parapijos salėje.

Kristaus Karaliaus 
Maspetho bažnyčioje 
siasis bus išstatytas 
ligi 7:30 v. v. kada
Valanda. Draugijų nariai kas 
valandą mainysis adoracijai

Tretininkių metinis susirin
kimas įvyks spalio 30 d. vakare 
po šv. Valandos.

Prel. J. Balkonas kalbės per 
Stuko radijo valandą šį šešta
dienį spalio 29 d. apie kelionę 
Pietų Amerikon. Be to skaitys 
paskaitą apie tą kelionę. Ap
reiškimo par. salėje spalio 23 
d. 4 v. p. p. Maspetho par. sa
lėje ta pačia tema kalbės lap
kričio 11 d., kada kun. J. Ska- 
landis taip pat kalbės ir ro
dys paveikslus iš kelionės po 
pietų Ameriką.______ ____ ______ _____ __ , --- — 4- 

ninkui. Visi nariai kviečiami neturėtų praleisti progos vai- parduodama- 
dalyvauti ir atsivesti bent po dinimą pamatyti.

Kaip nuvykti į 
"Varpę Giesmę"?

Klausia daug kas, norėda
mas pamatyti tą istorinę P. 
Vaičiūno dramą ir tai, kaip ją 
vaidina judri Waterburio teat
ro mėgėjų trupė. Vaidinimas 
šv. Antano parap. salėje, kur 
praėjusiais metais buvo Darbi
ninko vakaras. Salė yra 
point. 715 Leonard St. 
Įima pasiekti dvejopai: 
jant GG traukiniu iki
point stoties arba Graham au
tobusu, kuris atveža prie pat -

organizacijos susirinkimas į- 
vyks spalio - October 21 d., 
penktadienį, 8 v. v. YMCA sa
lėje, 570 Jamaica Avė., prie 
Highland Park. Valdyba pada
rys pranešimą apie ateities 
veikimą, naujos žinios namų 
kontrolės, taksų ir kitų namų 
savininkams žinotinais reika
lais. Advokatas Kęstutis W. 
Michelsonas kalbės ką “Title 
Insurance” reiškia namo. savi- salės. Kas domisi teatro menu,

Dail. A. Blatas
spalio 24 d. atidaro savo kū

rinių parodą Associated Ame
rican Artists galerijoje, 711 5 
Avė. New Yorke. Paroda tęsis 
iki lapkričio 12 d.

vieną naują narį. V-ba.

Green- 
Ją ga- 
važiuo- 
Green-

BARASEVIČIUS ir SŪNUSJ 
F U N E R A L HOME

254 W. Broadway ;
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS ;
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590

Whist Party
rengia šv. Petro parap. so- 

dalietės spalio 22 d. 8 v. v. 
parapijos salėje.

Misijos vaikams
Šv. Petro bažnyčioje misijos 

vaikams anglų kalba prasidės 
spalio 26 d. Pamokslai vaikams 
bus sakomi kasdien 3 v. p. p. 
Misijos bus užbaigiamos šešta
dienio rytą 8:30 v. šv. Mišio- 
mis, pamoksiu ir bendra Švč. • 
Komunija.

Kristaus Karaliaus šventėje
šv. Petro bažnyčioje 10 v. v. 

bus šv. Mišios ir pamokslas 
Mišias laikys ir pamokslą pa
sakys kun. V. Paulauskas. Pa
maldose dalyvaus visos Bosto
ne veikiančios lietuvių draugi
jos ir organizacijos su savo 
ženklais ir vėliavomis. Po pie- : 
tų 2:30 v. Municipal Building ! 
salėje įvyks Kristaus Karaliaus 
garbei minėjimas. Paskaitą 
skaitys kun. V. Paulauskas, o 
muzikinę akademijos dalį iš
pildys smuikininkas Iz. Vasy- 
liūnas.

BALFo vakarienė
įvyks spalio mėn. 23 d. 6 v. j 

vak: Lietuvių Piliečių klubo 
salėje. Vakarienės metu bus 
meninė programa, po vakarie
nės — šokiai.

Tautiniu šokių grupė 
....lapkričio 5 ir 6 vyksta į New 
Yorka ir ten Folk Dance Hou- 
se, 108 West 16th St. demon
struos ir mokins kitataučius 
lietuvių tautinių šokių. Dviejų 
dienų lietuvių 
studija baigsis sekmadienį 6 
vai. lietuviška vakariene. Iš 
lietuvių norintieji toje studijo
je dalyvauti turi užsiregistruo
ti. iki lapkričio 1 d. skambi
nant Watkms 9-0644.

Majoras John Mynes
... pakviestas dalyvauti Balfo 
vakarienėj šį sekmadienį, spa
lių 23, Liet. Piliečių Draugijos 
salėje. Dalyvaus “Linksmieji 
broliai” ir humoristas A. Gus
taitis ir

Minkų ir “Laisvės Varpo"
radijo programos šį sekma

dienį spalio 23. bus kitu laiku, 
būtent, 3 ir 3:30 iki 4 vai. po 
pietų. Vėliau bus duodamos 
laiku.

Čiurlionio ansamblio
koncertui bilietai sparčiai 

perkami. Spalių 15, paleidus 
bilietus. į dvi dienas jų išleis
ta per 300. Daugiausiai bran- ; 
gesniųjų reikalaujama. Jų kai- ; 
nos: $2.00, 3.00, 4.00 ir 5.00. ; 
Jordan Salėje vietų yra 
apie 1100.

Dr. Genovaitė ir 
Pulk. A Stapulionis

patys pirmieji įsigijo čiur- j 
lionies ansamblio koncerto bi
lietus. J fe taip pat įstojo ir į i 
koncerto garbės rėmėjus.

Antanas Matjoška
Balfo skyriaus ir Ciurlionies 

koncerto rengimo pirmininkas, 
su L švelniu ir J. Olevičium 
buvo nuvykę Į Worcester, to 
koncerto reikalais.

Dr. V. M. Caspor-Kasparas
Amerikos laivyno rezervo 

komanderis išvyko Į San Fran- 
cisco, Cal. dalyvauti miUtari- 
niame dantistų seminare.

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyks spalio 22. šeštadienį ;

6 vai. vak. Tautinės Sąjungos ; 
namuose. Besidomi Vilniaus ; 
klausimais maloniai kviečiami ; 
dalyvauti.

WAITKUS j
F U NE R A L H O M E* 

197 Webster Avenue į 
Cambridge, Mass. i 

PRANAS WAITKUS ! 
Laidotuvių Direktorius ♦ 

ir Balsamuotc-jaš ♦ 
NOTARY PUBLIC | 

Patarnavimas diena ir naktį « 
Nauja modemiška koplyčia šer-1 
menims dykai. Aptarnauja Cam- j 
bridge ir* Bostono kolonijas že- ♦ 
miausiomis kainomis. Kainos ios ♦ 

pačios ir i kitus miestus. 4 
Reikale Saukite: Tėl. TR S-S434 |

Tonikas viduriam
Čia yra naminė 

J gyduole: mišinys 
šaknų, žolių ir sek- 
lų. Ji vartojama ar- 
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne- 
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš

bėrimo, gerklės užkimimo,
plaučių uždegimo, vidurių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są- 

tautinių šokių narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 BROADWAY 

South Boston 27, Mass.

Apreiškimo parap. mokyklos 
lituanistinė grupė lapkričio 6 
d., sekmadienį, 5 v. p. p. para
pijos salėje ruošia vakarą, 
programą išpildys V. Kidolio 
vadovaujama N. Y. skautų 
dramos sekcija, kuri suvaidins 
V. Alanto “Buhalterijos klai
dą”, 3 v. komediją. Po progra
mos' šokiai, grojant Joe Tho- 
mo orkestrui. Maloniai prašo
me visus dalyvauti ir lietuviš
koje nuotaikoje praleisti vaka
rą. Tuo prisidėsite prie litua
nistinės grupės išlaikymo.

Studentu ateitininkę 
draugovė šiems metams išsirin
ko naują valdybą: Sigitas Bo
belis — pirm., Nijolė Arminai
tė — vicepirm., Jūra Bendo- 
riūtė — sekretorė, Nijolė Me- 
kytė — ižd. ir Vytautas Vebe- 
liūnas — spaudos ir socialinių 
reikalų vedėjas. į revizijos ko
misiją išrinkta Antanas Ivaška, 
Antanas Sabaliauskas ir Vikto
rija Skrupskelytė.

Salomėja Narkeliūnaitė 
Jungtinėse Tautose keletą kar
tų kalbėjosi su pabėgėlių ko
misaru Van Heuven Goedhart 
ir jam įteikė savo redaguotą 
knygą “DP Baltic Camp at 
Seedorf”.

NEW YORKAS
Maironio šeštadieninė mokykla

Brooklyne įsigijo muzikai 
transliuoti aparatūrą. kurią 
sudaro mikrofonas, stiprintu
vas ir garsiakalbiai. Aparatai 
patikrintos “high fidelity” ko
kybės. Si priemonė naudojaifia 
tautinių šokių pamokoms.

Woodhoven North pusėje, vie
nos šeimynos, atskiras (detach- 
ed) šešių kambarių ir uždari 
porčai, anglimis
karštu vandeniu apšildomas 
namas, garažas. Pirmas aukš
tas naujai išdekoruotas. Skam-

New Yorko Lietuviu 
Dailininkę Sąjungos 

susirinkimas šaukiamas spa
lio 23 d., sekmadienį, x 12 v. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Dalyvavimas visiems nariams

, _ būtinas. Kviečia Pr. Lapė vai- binti tarp 5—8 vai. vak.
masT valdybos rinkimai ir kit. dybos vardu.  VIrginia 7-8989.

Angelę Kar. parapijos
Amžiojo rožančiaus draugi

jos metjnė šventė bus sekma- 
' dienį, spalio 23 d., ryte 8 vai. 

mišios, komunija, po vakari
nių pamaldų 4:30 susirinki-

Stephen A romiški
kūrenamas kiti. Vakarienė $2.50.

RETA NAUJIENA BROOKLYNE

ATEITIES ŽURNALO

PAKVIESTAS
VIHUUH

HHJf—
SEKMADIENĮ, SPALIO 23 D., 5 VAL. P. P.

ŠVENTO ANTANO PARAFUOS

715 Leonard SU Greenpoint. L. L N. Y.
VAIDINS

Petro Vaičiūno 4 veiksmų dramą

VARPŲ GIESMĘ
Režisūra J. BRAZAUSKO Dekoracijos K. JATU2IO

Pastatymas akt. VIKT. VAITKAUS

Apreiškimo parapijos bazaras 
prasideda šį penktadienį, spa
lio 21 po rožančiaus pamaldų. 
Bazaras tęsis šeštadienį ir ki
tos savaitės penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį. Laimėjimo 
knygutės prašomos grąžinti iki 
spalio 30 d. ' .

Graborius-Balsamnotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

* Tel. STagg 2-5043
Mattliew P. Ballasi

• (BIELIAUSKAS) 5

LONG ISLAND LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

Spalio 21, penktadienį, 8 v. 
vak. kviečiamas BALFo 120 
skyriaus narių susirinkimas. 
Jis įvyks Station Tavem. Sto
ny Brook, kuri yra prie 25A ke
lio prieš pat Stony Brook gele
žinkelio stotį. Prašome surinkti 
aukojamus drabužius, avalynę 
ir kitką ir tą vakarą atvežti, 
kad galėtume visa kartu nu
gabenti'! BALFo Centrą, iš kur 
jie skubiai bus išsiųsti mūsų 
vargstantiems tautiečiams Eu
ropon. Taip pat pasistenkime 
atsivežti svečių, numatomų 
kandidatų šalpos darbui.

Susirinkimas ne eilinis. Tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarti ir išspręsti. Taip pat tu
rime pasiskirstyti pareigomis 
aplankyti tuos žmones .kurie 
tik asmeniškai paprašyti su
tinka ištiesti pagalbos ranką 
vargšui. Jokios kliūtys te ne
sutrukdo tą vakarą susirinkti 
mums visiems. (Pr. Lapienė, 
Balfo skyriaus sekretorė).

tik

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

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS -
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

Suteikiam garbingas laidotuves.. 
Koplyčios nemokamai visose, 
miesto dalyse; veikia ventiliacija., 

Tel. VIrginia 7-4*99


