
Adenaueris nusivylęs Amerika

Sueso reikalu sprendimo nesitiki

aiškino.47

“mažo- 
apleidę

• Amerika numatė Egiptui 
siaurinti, o gal ir nutraukti pa
galbą. Jos davė pernai 40 mil., 
šiemet numatyta buvo 56

• Saugumo Taryboj daly
vaus Sovietų šepilovas. Lau
kiama, kad jis varys propa
gandą prieš vakarų “kolonia
lizmą” ir palaidos skundą.

jų antradienį. Sutiko dalyvauti 
jau 15 valstybių.

Ir Ei$enhoweris turi aštriau 
pulti opoziciją, ir Smūgis už 
smūgį dėl užsienio politikos, -k 

Gallupo šviesus spėjimas respu 
blikonam, o la’kraštininkų — ta 
msus

• Sueso kanalo reikalu rezo
liuciją Amerika, Auglija ir 
Prancūzija tikisi pasiusti Sau
gumo Tarybai bendrą.

nių kraštų 61 stebėtojas- 
vietai dar neatsakė, ar jie 
lyvaus.

DON JL’AN (AKLOS, 18 me. 
tu, kuri Franco taiko i Ispani
jos karalius. Jis yra 1931 pa
šalintojo karaliaus Alfonso XII 
sūnėnas.

KALtNIAI PABĖGO 
LĖKTUVU

Bolivijoje rugsėjo 27

WCENTŲ

kontrolę sa-

Laukia komunistų perversmo Syrijoj

ieija sustiprė- 
sukilimo, ku- 
liberalizacija

NICARAGUA PREZIDENTAS Anastazio Somoza mirė nuo sų. 
moks.minko šūviu . '

sensacija yra paslaptinga Ju- 
goslavijos diktatoriaus Tito ke
lionė į Sovietus. Rugsėjo 27, 
ketvirtadienio rytą, Titas sy
kiu su Chruščiovu išskrido į 
Soči kurortą prie Juodųjų jū
rų- žinia apie išvyk’mą buvo 
paskelbta tik po šešių valandų.

Tito vykimas buvo didelė 
staigmena vakaram, ir sukėlė 
įvairių spėliojimų — ko jis ten 
vyko. Juk Tito turėjo 8 dienas

JUGOSLAVIJOS IRVENGRIJOS KOMUNK 
GELBĖTI CHRUŠČIOVO POLITIKĄ

Ihacijos”.
Vienoj pusėje stojo Chruš

čiovas, kurį palaikė užsienių 
reikalų min. šepilovas ir mi* 
nisterė Furceva. Min. pirm. 
Bulganinui ir Mikoįanui mėgi
nant laikytis viduryje, į opozi
ciją prieš Chruščiovą stojo 
min- pirm- pavaduotojai Lazar 
Kaganovičius, Per vuchinas,

Sąjungos valdžioje yel nesutarimai?
TURI Soči kaip tik yra atvykęs7 

Bulganinas, Šepilovas, Furtse- 
va, Serovas ir kt

Pažymėtina, kad Titas išvy
ko į Sovietus, nebijodamas su
stiprinti sau nepalankumą 
Amerikos, kuri kaip tik tebe
svarsto, ar duoti Jugoslavijai 
toliau ūkinę pagalbą.

Valst. sekr. Dulles, Chruščio
vui atvykus į Jugoslaviją, buvo 
įspėjęs Titą, kad tolimesnis jo 
artėjimas su Maskva gali sti

lizaciją už į 
telkiniuose
remianti ir ka^oomenė, kuri 
tvirtinanti, kad} jei bus atitrau
kta sovietų kariuomenė *š sa
telitinių kraštų^ tai jie atitruks 
nuo Maskvos.,

Labiausiai
jusi po Pozn 
ris parodęs,
vedanti. Partijos centro komi
tete Chruščiovąs su savo nuo
monėm likęs mažumoje.

Chruščiovas po sava’tės pasi
tarimų su Titu, spėjama, buvo 
iškviestas grįžti.

Tada Chruščiovas prisikalbi
no Titą vykti drauge, kad pa
būtų liudininku jo pusėje.

la’ko išsikalbėti su Chruščiovu, 
kuris buvo atvykęs į Jugoslavi
ją tariamai atostogų praleisti.

Patikimiausias aiškinimas 
yra paremtas prieš pora savai
čių iš Varšuvos atėjusi žinia, 
kad

Sovietų komunistų partijos 
centro komitete suskilo pažiū
ros dėl Jugoslavijos, dėl toli
mesnės akcijos prieš Staliną ir 
dėl vadinamos "satelitų libera-

Molotovas, taip pat Malen kovas 
ir Suslovas.

Opozicija skelbė, kad Jugo
slavijos Tito komunistų partija 
yra artimesnė socialdemokra
tam, bet ne tikriem Lenino 
komunistam; pasisakė prieš 
tol’mesnę antistalininę akciją, 
taip pat prieš vadinamą libera-

dol. pajamų. Syrijos pateki
mas į komun>stų rankas Irakui 
būtų didelis pavojus negu Sue
so kanalo netekimas.

ANGLIJA SPROGDINA 
ATOMUS

Australijos pietuose Anglija 
rugsėjo 27 susprogdino ketvir
tą atominę bombą iš bokšto. 
Krateris žemėje nuo sprogimo 
buvo pusės mylios skersmens. 
Per dvi mylias sugriuvo visi 
pastatai. Už 200 mylių ėjusio 
traukinto langai sprogdinimą 
juto.

Kai Eisenhovveris 
kad respublikonų laikais laimė
ta taika Korėjoje, Indokinijoje, 
Austrijoje, Trieste, Gūatema- 
loje, tai Stevensonas kirtos at
gal: Ike pasakęs tik pusę tie
sos; kai jis reiškęs pasitenkini
mą dėl laisvo Vietnamo, tai 
užmiršęs pasakyt*, kad pusė 
tos tautos palikta komunistam: 
Ike, kalbėdamas apie Formozos 
gynimą, užmiršęs pasakyti, kad 
Formozos ginti septintą laivy
ną pasiuntęs Trumanas; Ike, 
praeidamas pro Suesą, nepami
nėjo, kad Rusija įkėlusi koją į 
vidurinius rytus, kurių ji siekia 
šimtmečius.

Iš kitos pusės, kai Stevenso
nas prikišo prezidento broliui 
atsakomybę už tai, kad Argen
tinos Peronas iš Amerikos su
mų pasidėjęs savo vardu Švei
carijos bankuose 100 m’l. dol., 
tai Eisenhoweris atkirto, jog 
tas sumas Perono kraštui davė 
kaiptik Trumano vyriausybė

Tokiu būdu eina puolimas ir 
atsikirtimas.

Kurie argumentai labiausiai 
veikia? Gallupo institutas skel
bia, kad svarbiausi klausimai, 
kurie lemia krašto nusistaty
mą, yra užsienio politika (karo 
grėsmė, Suesas); tuos dalykus 
nurodė net 46%, k'ti reikalai:

Komunistai rengia 
šaltą žiemą

Vengrijoje komunistinė val
džia sustabdė 600 traukinių 
trim savaitėm, nes trūksta ang
lies. Taip pat sustabdė apie 
500 autobusų tolimajam susi
siekimui ir 1000 sunkvežimių; 
sumažino kalchozų traktoriam 
benziną, nes *r jo pritruko.

Čekoslovakija paskelbė, kad 
anglies pagaminta 10,000 to-, 
nų mažiau, nei buvo suplanuo
ta, nes pritrūko darbo jėgos 
kasyklose.

Lenkijoje, kuri anglį ekspor
tuoja. gyventojai taupo kiek
vieną anglies toną. lyg “tai 
būtų Auksas”, kaip jie sako. 
Valdžia paskelbė potvarki, kad 
žmonės, kurie sutinka savu no
ru dirbti kasyklose 20 mėne-

• Nicaragua prezidentas 
Anastazio Somoza, sužeistas 
sąmokslininko 4 kulkom, rug
sėjo 29 mirė. Prezidento parei
gas perėmė jo sūnus Louis 
Anastazio Somoza.

• Islandija sudarė, su Mask
va trejų metų prekybos sutar
tį. Maskva pažadėjo pirkti 
daugiau žuvies — vietoj 20,- 
000 tonų iki 32,000. Islandija 
tebevaro lauk Amerikos Įgu
las.

• Kipro mIo|« pereitą savai
tę žuvo 13.

NERIMSTA

Po Izraelio smūgių Jordani
jai pagal senąjį dėsnį “akis už 
akį”, arabai sunerimo, kad tai 
gali reikšti Izraelio apgresijos 
planus. Lebanonas pasiūlė ara
bų konferenciją, kaip nuo Iz
raelio apsisaugoti. Konferenci
joje turėtų dalyvauti Lebano
nas, Syrija, Egiptas ir Jordani
ja.

Arabų vadai esą dabar pa
tenkinti Amerika, nes tiki, kad 
Amerika sulaikė Angliją ir 
Prancūziją nuo ginkluotos in
tervencijos dėl Sueso kanalo.

civilinės teisės 18%, pragyve
nimo lygis 10%. ^emės ūkis 
5S, nedarbas 4%, komuniz
mas Amerikoje 3% ...

Tuos klausimus sėkmingiau
siai gali išspręsti, Gallupas at
sakė, respublikonai — 55%, 
demokratai — 45%.

Daugiau bauginasi respubli
konam artima spauda, štai vie
nos tik dienos vadinamų “ko- 
lumnistų” atsiliepimai NYKT. 
Drummondas prileidžia, kad 
Stevensonas gali laimėti. Dau
gelis respublikonų autoriui sa
kėsi tikį, jog Eisenhoweris 
sunkiai, bet laimėsiąs, o senato 
ir atstovų rūmų jau respubli
koną* neišlaikysią

Stewart Alsop aiškina, kad 
“Ike yra bėdoje”. Tose apylin
kėse, kurias Alsopas lankęs, 
1952 balsavo 57% už Eisenho- 
werį, o dabar iš penkių trys 
pasisako už demokratus, ypa
čiai ūkininkai.

D. Lawrence aiškina, kad 
jei Eisenhoweris >r laimės, tai 
kova bus sunki. Abiejose par- : 
tijose esą vidaus nesutarimo. 
Bet ypačiai respublikonai esą 
apkartę prieš vadinamus “res
publikonus — liberalus”; tie 
respublikonai nematą skirtumo 
tarp demokratų ir respubliko
nų partijų; Baltuosiuose Rū
muose esą tie patys asmens 
kaip ir demokratų laikais; dėl 
to jie neturį entuziazmo ne tik 
kovoti, bet ir balsuoti.

W. Lippmann tvirtina, kad 
demokratai parodę didelių lai
mėjimų, nes jie organizuotesni. 
O to organizuotumo ir veržlu
mo priežastis ta, kad demokra
tuose aktyviai reiškias* prasi
veržusi nauja karta- Respubli
konai nemokėję naujosios kar
tos išvesti į priekį, nors preri- ' g 
dentas ir kalba apie “naują res- J 
publikonįją”.

Teks stebėti, kas bus teista- f

Vokietijos kancleris Adenau
eris, karštas Amerikos politi
kos rėmėjas, pareiškė, savo nu- 

, sivylimą Amerika- Jo planas 
įvesti Vokietijoje 18 mėnesių 
karinę tarnybą sugriuvo. Par
lamentas rems tik 12 mėn. Vo
kietija pranešė Nato tarybai, 
kad negalės įvykdyti tokiu at
veju karinių įsipareigojimų. 
Nato susijaudino ir tai prane
šė Vokietijai. Tačiau Adenauė- 
ris pasikalbėjime su Amerikos 
prezidento atstovu prie Nato 
George pasakė, kad

AMERIKA MOKYS 
SOVIETUS DEMOKRATIJOS
Valstybės departamentas pa

kvietė Sovietus ir keturis sate
litus, kad atsiųstų savo stebė
tojus į Amerikos rinkimus. Jie 
pakviesti keturiom savaitėm ir 
bus išlaikomi Amerikos lėšom. 
Tokiu būdu departamentas no
ri vykdyti prezidento skelbia
mą kultūrinį bendradarbiavi
mą. Pakviesti ir nekomunisti-

So- 
da-

po
litiniai kaliniai ištrūko *š kon
centracijos stovyklos, pačiupo 
vyriausybės lėktuvą ir priver
tė lakūną nugabenti juos į 
Argentiną. Ten jie paprašė 
azyho. Politinių kalinių atsira
do šimtai dėl to, kad vyriausy
bė paskutiniu laiku puolėsi 
opozicijos vadus gaudyti, pa
tyrusi apie rengiamą sukilimą-

Greičiausias pasaulio 
lėktuvas nukrito

Kalifornijos dykumose rug
sėjo 27 nukrito ir sudužo lėk
tuvas X-2, kuris buvo laiko
mas greičiausiu pasaulyje lėk
tuvu ir pasiekusiu didžiausią 
aukštį. Lakūnas taip pat žuvo. 
Lėktuvas.buvo pasiekęs 24 my
lių aukščio ir 1900 mylių per 
valandą greičio. Jo pastatymas 
atsiėjo 3 mil.

atsakomybė už Vokietijos 
karinio plano neįvykdymą ten
ka Amerikai. Adm. Radfordo 
paskelbtas plakas sumažinti 
Amerikos kariuomenę Europo
je pakirto Vokietijos vyriausy
bės pastangas.

Slaptame vyriausybės posė
dyje Adenaueris dėstė ir savo 
įsitikinimą, kad

Amerika nustojanti intereso 
Europoje- Amerikoje atgyjąs 
izoliacionizįno pavojus.

Amerikos interesai ne visada 
Sutampa šu Europos intere
sais. Ir vienintelis Europai išsi
gelbėjimas — jungtinės Euro
pos valstybės, kad jos galėtų 
apginti savo interesus tarp di
džiųjų Amerikos ir Sovietų. 
Jungtinės Europos valstybių 
idėja Adenaueris pakartotinai 
skelbia.

DĖL SAARO SUSITARĖ
Vokietija ir Prancūzija pra

nešė, kad galutinai susitarė 
dėl Saaro krašto. Saaras nuo 
1957 pradžios pereina Vokie
tijai. Prancūzija išsiderėjo sau 
ūkinių privilegijų. Saaras yra 

■ 991 kv- mylių ir turi 900,000 
gyventojų, bet turi turtingas 
kasyklas. Po karo kraštą norė
jo pasilaikyti Prancūzija.

• Olandijoje ir penktas kan
didatas į ministerius pirminin
kus nepajėgė sudaryti valdžios

• Liurde statys naują pože
minę bažnyčią, kuri vadinsis 
Pijaus XII bazilika. Ji bus baig
ta 1958 Velykom. Tada bus 
100 metų sukaktis nuo tos die
nos, kada Bernadetai pasirodė 
Dievo Motina Marija. Naujoj 
bažnyčioj tilps 20,000 žmonių. 
Kaštuos arti 3 mil. dol.

• Žurnalisto Cianferra, ku
ris žuvo italų “Andrea Doria” 
susidūrus su švedų “Stock- 
holmu”, žmona iškėlė abiejų 
laivų bendrovėm ieškinį 3,- 
100,000 dol.

ADLAI STEVENSONĄ Minnesotos busimieji “rinkikai” vaišina 
obuoliais. _■ .

Broliai Alsopai rašo, kad An
glija ir Prancūzija nepatenkin
tos Amerikos, politika Sueso 
reikalu ir kad Vakarų suskili
mas niekad nebuvo tokis aiš
kus. Tačiau Anglijos ir Pran
cūzijos atstovai to stengiasi 
nepabrėžti. Nepasitenkinimą 
pareiškė tik Australijos min. 
pirmininkas Menzies, kuris ve
dė derybas su Nasseriu. Jis pa
reiškė prezidentu’ Eisenhowe- 
riui, kad jo nuolatinis pabrėži
mas apie ginčo sprendimą tik 
taikos keliu regimai sustipri
nęs Nasserio pasipriešinimą.

• Sueso vartotojų bendrovės 
konferencija Londone prasidė- 

stabdyti Amerikos pinigų te
kėjimą Jugoslavijos komunis
tam.

Rugsėjo 30
į Krymą atvyko ir Vengrijos 

komunistų bosas Erno Gero, 
kuris vykdė Tito priešininkų 
valymą.

Tito - Broz
Tito yra vienas iš slapyvar

džių Josif Broz, kilusio iš Kro
atijos, iš katalikų šeimos, neto
li Zagrebo. Pirmojo karo metu 
jis tarnavo Austro-Vengrijos 
kariuomenėje, pakliuvo į rusų 
nelaisvę. Su komunistais susi
dėjo 1920,

Antrame kare jis buvo pa
siųstas Jugoslavijoj organizuo
ti partizanų prieš vokiečius 
1944 pagal Maskvos direkty
vas Neapoly ji priėmė kaip 
partizanų vadą ir ChurchiDis 
Nuo tada Amerika bei Anglija 
nutraukė lig tol remtam parti
zanų vadui gen. Michailovi- 
čiui, kuris netrukus buvo Tito 
mjžudytas.

AR EISENHOWERIŠ VALDŽIOJE IŠSILAIKYS?
Rinkimų kova aštrėja. Pir

mieji leidosi į kovą visu aštru
mu demokratai. Jie tempo ne
atleidžia. šalia Stevensono ir 
Kefauverio stojo Trumanas, 
Achesonas ir kt-

Respublikoną’ išėjo santū
riai. Prezidentas paragino Ni- 
xoną ir kitus, kad kalbėtų tik 
“tiesą” ir nesiimtų demagogi
jos, ją palikdami opozicijai. Jo 
paties pirma kalba buvo glos
tanti. Iš jos rodės, kad viskas 
eina normaliai, gerėja namie 
ir užsieniuose, ir reikia t'k tu
rėti kantrybės. D. Lawrence 
pripažino, kad tai buvo kalba 
skaityti, bet ne klausyti. Ji 
lėkusi viršum galvų. Kita pre
zidento kalba jau buvo aštres
nė ir puolamoji. Lawrėnce ją 
pagyrė- Pats prezidentas pasi
sakė, kad jo draugai ragina jį 
būti karingesnį, nors tegalįs 
būti tik dešimtą dali tiek ka
ringas, kaip jo draugai norėtų.

Demokratai kaltina visais

Irako vyriausybės žmonės 
aliarmavo, kad Syrijoje gresia 
komunistų rengiamas pervers
mas. Syrija labiausiai iš visų 
arabų valstybių tam yra pa
ruošta- Po 1954 perversmo val
džia ats'dūrė kairiųjų rankose, 
kariuomenėje raudonieji turi 
svarbiausias vietas. Ji gauna 
ginklus iš Sovietų kaip ir 
Egiptas. Kariuomenė pareika
lavo iš mm. pirmininko, kad 
spaudoje nieko nebūtų pasisa
koma prieš Sovietus. Kom. 
partija yra stipri ir įtakinga.

Irakas pranešė, kad jo ka
riuomenė pasiryžusi žygiuoti į 
Syrija jei tik komun’stai paims 
joje valdžią. Irakas suintere
suotas, kad naftos vamzdžiai, 
kurie eina per Syrija, būtų 
apsaugoti Tie vamzdžiai Ira
kui duoda kasmet po 200 mil.

frontais. Dėl užsienio politikos 
— esą respublikonai praradę 
tarp laisvųjų draugus Ameri
kai ir padėję laimėti komunis
tam. Vidaus politikoje respub
likonai pataikaują turtinges- 
niem, o neatsižvelgia į 
jo žmogaus” reikalus;
ūkininkus ir tt.



MOKSLO ŽINIOS

490.000 Copies in Print
ARTHRITIS AND 
COMMON SENSE

by Dan Dale Alexander 
startling revelation on ar-

pareikštam 
jis yra vi- 
siekti su 

ir kitomis

kloję. Jo mokytojas sako jam, 
kad lyty ir sniegą duoda gam-

A 
thritis and what you can do 
about it right in your own 
home. With drawings and me-

"Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjunga 1956 rugsėjo 
1—2 įvykusioje konferencijoje 
Clevelahde, apsvarsčiusi ak
tualiuosius mūsų lietuviškosios 

‘ ’ ir krikščioniškosios politikos 
reikalus, priėmė šias rezoliu
cijas:

L Lietuvos laisvinimo reikalu
1. Laikyti būtina visoms lie

tuvių politinėms jėgoms dirb
ti bendrai ir sutartinai Lietu
vos laisvinimo darbą jam va
dovaujančiame Vyriausiajame 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
te (Vlike);

2. remti Vliko žygius ir dar
bus tiek morališkai, tiek ir 
materiališkai; .

3. pabrėžti, kad Vlikas yra 
lietuvių tautos politinė vado
vybė, kokia jis prisistatė lietu-

, vių tautai savo 1944 Vasario 
16 deklaracija;

4. siekti, kad iš Vliko pasi
trankiusios politinės grupės 
persvarstytų savo pasitrauki
mo motyvus ir vėl į Vliką su
grįžtų; ,

5. pritarti Vliko sesijos* 1956 
VI. 22—24 nutarimui dėl jo 
santykių su min. St. Lozorai
čiu;

6. remti keliamą mintį kel
ti Lietuvos bylą Jungtinėse 
Tautose.

Ii. Lietuviu politinio bendra
darbiavimo reikalu

1. Kviesti visus lietuvius 
grįsti politinę veiklą demokra
tija ir nuoširdų bendradarbia
vimą palaikančiais principais: 
respektuojančiais žmogaus as
menybę. kiekvieno asmens de
mokratines laisves ir lygybės 
bei demokratinio humanizmo 
tradicijas, susiklosčiusias 
krikščioniškosios artimo 
lės pagrindų;

2. pritarti Clevelando 
dėtam Lietuvių Politinių
pių Sąjūdžiui mūsų politinei 
vienybei ugdyti;

3. paraginti visus LKDS sky-

ant 
mei-

pra-
Gru-

VIEŠPATIES ANGELAS

Nors maldaknygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame ir 
ploname popieriuje, kad

. gali tilpti liemenės kišenė
je.

Maldaknygė mūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant i naujausi liturgini 
sąjūdį ir mišių giedamosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos, buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalba lygino prof. Dr. 
A. Šalys.

Maldaknygės kainos: 
Odos Jux auksuoti kraštai

— $4.50
Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.50

— $2.00

Gaunama ‘Darbininke’’.

romą-
pranešė.

> išimti vatkus visai iš tėvų į- lio,paskiaumokyklosinterna- 
takos ir juos atiduoti grynai tuose. Bus sudarytos fizinės 
tik valstybės įtakai. sąlygos, kad tėvai “savu noru”

šiais metais stei- fr

giama 285—300 mokyklų, ku
rios apims apie 70,000 vaikų. 
Pradės nuo darželių; juos bai
gę vaikai .eis į pradžios mokyk
las, paskui gimnazijas ir tt iki 
bus baigtas jauno žmogaus 
aūklejiųa^L * i' - 'j-p *

Dabar tėvam esą žadama,. augant darbo diena jiem pail- 
vaikai po darbo galės bū

Tokioje mokykloje didžioji

šiam vaikui bus skirta darbui,

Pamokom bus skirta 4—5 studentai 
valandos ir-. įvairiem rankų 
darbam taip pat 4. Vaikam pa-

Tai viena, bet dar 
svarbiau, kad jaunimas ne

prisiėmė konur-'Ustiniy idėjų.
Vilniaus universiteto laik

raštis buvo pirmasis “nepado
raus” elgesio pavyzdys. Toliau 
daugiausia jaunimas dalyvavo 
Tifliso riaušėse už Staliną. Jau- 

L nimas daugiausia reiškėsi Poz
nanės sukilime. Čekoslovakijos 
___ _____l reikalavo mažiau 
marksizmo, o daugiau laisvės.

. reiškė sovietinis . žurnalas to- 
.Mokinius valdys išsirinkti žodžiai:

“brigadų vadai”, paskiau “mo
kinių tarybos”, prižiūrint mo
kytojam ir komjaunimo orgo- 
nizacijaL :

Pagal įstatymą 5—7 klasės 
mokiniai turi, turėti 3 valandas

srityse ir LB darbuose, ypač per savaitę karinio apmoky- 
lietuvybės išlaikyme jaunoje 
lietuvių kartoje.

V. Spaudos reikalų
Konstatuoti apgailėtiną 

faktą, kad 1 i e t uviškosios 
spaudos nemaža dalis vieton 
politiškai auklėjusi visuomenę 
ir brandinusi joje sveiką poli
tinę mintį žemina politiką, kai- 

, po tokią, ir diskredituoja poli
tikos darbą dirbančiuosius. 
Raginti lietuvių ir ypač krikš- . 
čioniškąją spaudą su tuo blo
giu kovoti ir auklėti visuomenę 
krikščioniškosios politikos pa
grindais.

VI. Dėl teroro ir vergijos 
komunistų užgrobtuose 

kraštuose
^Žinant, kaip Sovietų Rusija 

teroru, žudymais ir nesiliau
jančiomis deportacijomis nai
kina lietuvių tautą ir kitus pa
vergtuosius kraštus,

1) kelti energingai ir^neat- 
laidžiai balsą krikščioniškojo 
ir laisvojo pasaulio akyse dėl 
Lietuvoje ir kituose paverg-

rius ir atskirus asmenis, kur ir skatina KLDSiiarius akty- 
to sąjūdžio skyrių dar nėra,. viai dalyvauti kultūrinio darbo
juos organizuoti, o jei tos ini
ciatyvos bus ėmusios kitos po
litinės grupės, tai tą iniciaty
vą paremti. .

III. Krikščionių politinės 
vienybės reikalu

1. Konstatuoti, kad lietuvių 
krikščionių nepakankamas po
litinis susiorganizavimas ir su
siskaldymas yra didžiai žalin
gas tiek krikščioniškosios po
litikos uždavinių vykdymui, 
tiek ir Lietuvos laisvinimo 
darbui;

2. patikslinti, kad LKDS 
krikščionių politinę vienybę 
laiko vienu iš pagrindinių sa
vo siekimų ir mano, kad toji 
vienybė, paremta lietuvišku
mo, krikščioniškumo ir demo
kratiškumo principais, yra ne 
tik galima, bet ir reikalinga:

3. pritarti anksčiau LKDS
Centro Komiteto 
nusistatymui, kad 
suomet pasiryžęs 
Lietuvių Frontu 
krikščioniškomis grupėmis ne 
tik bendradarbiavimo, bet ir 
vienybės Įgyvendinimo. _ _
IV. Kultūrinės veiklos reikalu tuose kraštuose vykdomo ge-

vas. Mokykloje jis girdi, kad 
šviesą duoda elektra, o namie 
— kad ją duoda Dievas".

Dvylypumo nebus ir klausi
mas nekils—samprotavo Chruš
čiovas, — jeigu mokykla kon
troliuos visas į vaiką einančias 
mintis ir nuolat budės valsty
bės pastatyti auklėtojai

Sovietiniai vadai pamatė, 
kokia galinga yra tradicija, 
kurią palaiko ir perduoda šei
moje tėvai vaikam. Sovietai 
tad nori atimti vaikus iš tėvų, 
kad nutrauktų šitą tradiciją ir 
tėvų įtaką vaikams.

Sovietų vadai samprotauja: 
mes perdirbome Rusiją ir ją 
pavertėme pramonine ir kari
ne jėga Nr. 1; mes pavertėme 
Sibirą pramonine ir žemės 
ūkio imperija; mes norime ir 
žmones paversti tikrais komu
nistais.

Šitas Chruščiovo užsimoji
mas atimti vaikus nuo tėvų ir 
paversti juos komunistais yra 
dar vienas-ženklas, kokie yra

Pabrėžti, kad LKDS aukš
tai vertina lietuvių kultūrinę 
veiklą, kuri yra tiesioginis kul
tūrinių organizacijų uždavinys.

nocido ir tautų laisvės visiško 
paneigimo;

2) pasveikinti kovojančią 
Lietuvių Tautą tėvynėje.

mo. Toliau berniukai bus mo
komi ginklus - vartoti, o mer
gaitės gailestingosios sesers 
daibų. t; j

Marksistinis stalinistinis ap
mokymas savaime visiem pri
valomas.

Šituo keliu labiausiai turi 
būti ruošiamas žmogus būti 
ypačiai naujom Sibire gyveni
mo sąlygom.

Tokių mokyklų -su interna
tais minti iškėlė pats Chruš
čiovas dvidešimtame suvažia
vime.

Viana priežastis, kuri suak
tualino internatų klausimą, 
buvo naujausias aliarmas so
vietinėje spaudoje apie jauni
mo huliganizmą.

Jis augąs. Jaunimo gaujos 
su viena kita imančios kovoti 
net peiliais; jos plėšia ir už
mušinėja^ Keisčiausia, kad 
gaujose dalyvauja, naujosios ______
sovietinės “aukštuomenės” vai- najvQS |-ie^ ^urje mano, kad 
kai — komisarų, ministerių, 
generolų, saugumo viršininkų. 
Dviejų ministerių vaikai, kai 
tėvai buvo išvykę -s atostogų, 
surengė orgijas, kuriose vaiši
nosi vogtais gėrimais. Jauni
mas šoks vakarietinius šokius

tarp komunizmo ir laisvo pa
saulio yra galimas sugyveni
mas ir kad jau prasidėjęs ko
munizmo ėjimas “liberalizaci- 
jos” keliu. M.

Dar dėl kun. M. Šeižio-Dagilėlio mirties
Neseniai buvo Darbininke 

rašyta, kad šiemet mirė kun 
M. Šeižys. 1920 metais buvęs 
Pandėlio klebonas. Man atrodo, 
kad tik šienąet gautas laiškas, 
o minėtas kunigas mirė jau 
1950 metais, anot Lietuvių po
ezijos Antalogijos, p. 769, Tai
pgi pranešėjas nepaminėjo, 
kad kun- M. šeižys jau 1933 
metais buvo atkeltas į Pakruo
jį klebonu. Taigi, jo praneši
mas abejotinas, laikykimės L. 
P. Antalogijos, kol gausime 
tikslesnių žinių.

mas. Ten ledai ištirps ir su
drėkins- Idėja yra, tik kaip ji 
techniškai įvykdyti.

★ Tarptautiniam geofizikų 
kongresui ruošiantis, vienas 
mokslininkas iškėlė, kad ener
gijos šaltiniai žemėje esą neri
boti, nes apie pusę visokių že
mės mineralų galima būsią pa
versti atomine energiją. Tuo 
keliu būsią galima pakelti gy
venimo lygį tų tautų, kurios 
turi maža žialiavų.

Pakruoj ietis
Red pastaba- Redakcija ži

nią apie kun. M. Šeižio-Dagi- 
lėlio mirtį skelbė pagal laišką 
iš Lietuvos. Jame nebuvo pa
sakyta tikslios mirimo datos. 
Bet patikima data sunku laiky
ti ir Antalogijos nurodytąja 
dėl tų pačių priežasčių.

“C. S. Monitor” skelbia, kad 
yra projektas dykumom sudrė- 

..kinti.Pastebėta, kadjurų yąnt. 
duo sušaldamas išskiria drus
ką, vadinas, sušąlą gėlas van
duo. Belieka tada ledo kalnus 
smulkinti ir gabenti i dyku-

★ Europoje pastebėta, kad 
šiemet gandrai labai anksti pa
kilo kraustytis į Afriką. Tai 
dėl anksti atsalusių orų.

• Vengrijoje pritrūko ang
lių. Dėl to sustabdyti 600 
traukinių.

Price 3-95 tax 14c
WITKOWER'S

Booksellers and Stationers 
77-79 Asylum St—Hartford 1

Socialdemokratų
Naujienos rugsėjo 7, 8, 15 

buvo aprašomas Amerikos lie
tuvių socialdemokratų suva
žiavimas Thompsone, Conn., 
rugsėjo 1—2. Suvažiavimui 
pirmininkavo J. Liūdžius iš 
Clevelando Pranešimus darė 
sekr. J. Petniūnas. J. Kamins
kas, P. Grigaitis, K. Bielinis, 
Keleivio redaktorius ir ligšio
linis pirmininkas J. Sonda.

Pranešimu ose buvo pabrėž
ta, kad socialistinė spauda 
(Keleivis. Naujienos, Darbas) 
“vis daugiau Paveikia lietuviš
kos visuomenės opiniją”. So
cialistų organo Keleivio pinigi
niai reikalai esą geri Suvažia
vimo proga sveikintojai sudėjo 
ar atsiuntė apie 300 dol. Tarp 
sveikintojų buvo ir “demokra
tinio darbo talka” (tai socialis
tinė “talka”, kurios nereikia 
sumaišyti su tautininkų “Lie
tuvos “nepriklausomybės tal-

■

• ■■ ■

-

suvažiavimas ir kalbos apie vienybę
■ t

dnop 'Hie hook Mac...
SPAUDA

ka”!)-
Pranešta taip Pat, kad prieš 

trejetą metų įsteigtas “Litera
tūros fondas” (ir jo nereikia 
sumaišyti su paskiau tautinin
kų įsteigtu “Lietuvos nepri
klausomybės fondu”!) surin
kęs 2,700 dol. Tas fondas leis 
socialdemokratų veikėjų pir
moje eilėje atsiminimus. Jau 
paruošti J. Kaminsko atsimini
mai. Australijoje adv. K. Požė
la taip pat pažadėjęs Parašyti 
du tomus atsiminimų

J naują valdybą išrinkti 
dauguiųas iš New Yorko: pir
mininkas S Briedis, vicepirm. 
adv. K. Michelsonas. kiti na
riai — Kozmą Balkus, Juozas 
Petniūnas, Jonas Pakalka, P. 
Grigaitis, K. Bielinis, Jonas 
Sonda. Juozas Stilsonas. Lig- 

šiol dvejus metus pirmininka-

vo J. Sonda Bostone
Iš buvusių suvažiavime pra

nešimų paskelbtas yra J. Ka
minsko Jame, kalbėdamas 
apie vienybę laisvinimo orga
ne, J. Kaminskas kaltino kitus, 
kad jie ardą vienybę. Pirmiau
sia buvę kalti žmonės, kurie 
paskiau atsistojo rezistencinės 
santarvės priekyje. Taip pat 
“jau pačioje pradžioje nesuta
rimus Vlike kurstė plačiai ja
me įsirėmęs, norėjęs visam 
kam vadovauti ir stiprinti Po
zicijas krikščionių blokas. Nuo 
1947 m. jiem talkininkais , sto
jo tautininkai”

Apie savo partiją Kamins
kas atsiliepia: . “Nepasigirda- 
mas turiu čia pasakyti, kad 
buvo socialdemokratų nuopel
nas Vlike, kad pagaliau buvo 
surasta ir 
prinimui 
kon”-

“Prieš 
klausimas:

a h d hear brotn a
batfrfub sai/or!

nutarta Vliko susti- 
perkelti jį Ameri-

Vliką dabar stovi 
kuriuo keliu eiti 

toliau: nusileisti profašistinės 
Talkos įžūlumui ir p. Lozorai
čio pretenzijom... ar be jo
kių nusileidimų kovot už Lie
tuvos išlaisvinimą”.

J: Kaminskas, kalbėdamas 
apie vienybę ir taii» drąsiais 
žodžiais kitus kaltindamas, bū
tų galėjęs “nepasigirdamas” 
dar pasakyti, kad jo partija ir 
jis pats asmeniškai buvo vie
nas iš tų, kurie Lietuvoje su
darė “bloką” su “įžūliais” 
"profašistais” t a u t ininkais. 
Bloke su jais bendradarbiavo ' 
ir Vikietijoje, kovodamas prieš 
"krikščionių bloką”, laikyda
mas tai, gnoma, kova už “Lie
tuvos išlaisvinimą

fy narnė s Bud And from what tlic Old Man telk me. the
. 5. Na\y is all nght. Bcsido having ihc bigRcst ships and ihr 

eųmpmem, be savs the men of the u x . T ‘
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Žodis Poznanei ir iš Poznanės
Gražus buvo Jungtinių Pa

vergtų Tautų solidarumo ženk
las, kurį parodė Poznanėje tei
siamiem birželio 26 lenkų strei
kininkam ir sukilėliam. Prie 
to gesto prisijungė Amerikos 
prezidentas, valstybės sekreto
rius ir abiejų partijų atstovai.

Solidarumo pareiškimas turi 
ne tik moralinės prasmės tei
siamiem ar pavergtiem. Jis vei
kia ir pavergėjus. Juos veikia 
ypačiai dabar, kada jie stengia
si demonstruoti “liberalizmą” 
ir dangstytis kultūrinio ben
dradarbiavimo šūkiais.

Vakarų šauksmas ir reikala
vimas la'svės žmogui sovieti
niame režime neabejotinai pri
sidėjo prie to, kad tų laisvių 
daugiau turėjo rodyti net ir 
dabar einanti Poznanėj byla. 
Jos eiga nėra tokia paslaptim1 
pridengta kaip anksčiau komu
nistiniai teismai. Iš teismo sa
lės išleidžiama daugiau žin'ų. 
Jos daug ką sako Vakarų žmo
gui, pradėjusiam save klausti: 
o gal gi ten gyvenimas jau tik
rai sudemokratėjo ir palengvė

jo? Į tai jam atsako “išpažintis” 
vieno >š teisiamųjų, kuris kal
tinamas puolęs valdžios Įstaigą 
ir jau anksčiau dvejus metus 
sėdėjęs kalėjime už vagystę.

“Mano tėvas prieš karą buvo 
komunistas. Jis tada daugel 
metų praleido kalėjime. 1945 
jis grižo i partiją m dirbo U.B 
(Lenkijos komunistų saugu
me).

1952 sausy jis buvo suimtas 
ir apkaltintas, kad prieš karą 
dirbęs policijoje. Aš pažįstu 
savo tėvą 22 metus. Jis padarė 
mane socialistu.

Jis kovojo už šią valdžią *r 
buvo apkaltintas melagingai.

Kodėl aš vogiau 1953? Kai 
mano tėvas buvo suimtas, nuo 
to mano motina išėjo iš proto. 
Mes neturėjom iš ko gyventi. 
Mano brolis, kuris dirbo taip 
pat U- B. (komun'stų saugu
me), buvo atleistas dėl tėvo, ir 
jis nusižudė. Ligi mano tėvas 

nebuvo paleistas pagal 1954 
amnestiją, mes negirdėjom 
apie jį nė žodžio.

Aš buvau ligotas. Turėjau 
chronišką odos ligą tuo metu, 
kai mano tėvas buvo suimtas. 
Mano motina sau nieko nega
lėjo pagelbėt1, o aš turėjau dvi 
jaunesnes seseris, kurios nega
lėjo dirbti. Dėl to aš pradėjau 
darbo ieškoti. Bet aš vistiek 
negalėjau dirbti .dėl savo li
gos.

Tai buvo skurdas, kuris ma
ne privertė vogt1. Aš neturėjau 
kitos išeities”.

Publikoje sėdėjo ir kaltina
mojo tėvas. Pertraukos metu 
reporteriam jis paaiškino, ko
dėl atsitiko, kad jo sūnus per 
tardymą visus kaltinimus pri
siėmė, o teisme užsigynė. Tė
vas kalbėjo: “Aš žinau, kaip jie 
su žmonėm elgiasi. Aš pata
riau savo sūnui viską prisiim
ti. Ar jūs kaltas ar ne, jie pri
vers jus prisiimti viską”.

Ta1 vaizdas žmogaus likimo 
sovietiniame režime. Ne toli
moje praeityje, ne Stalino kei
kiamais laikais, bet dabartiniu 
“liberalizacijos” ir “gerovės” 
metu.

Pavyzdys Poznanės teisme >š 
naujo rodo, kaip Vakarų žmo
gus turi sustiprinti šauksmą 
prieš žmogaus elementariau
sios teisės sovietiniame reži
me.

Solidarumo su pavergtaisiais 
rodymas išeis į naudą ir pa
tiem Vakaram. Jei Baltijos val
stybių šauksmas būtų savo lai
ku labiau išgirstas Vakaruose; 
jei rytų Vokietijos sukilimas 
būtų sulaukęs Vakaruose dide
snio solidarumo, gal būt, šian
dien nereiktų Anglijai ir Pran
cūzijai skųstis, kad jos pasiju
to apleistos; gal ir Amerikos 
valdančioji partija nebūtų su
silaukusi iš opozicijos kaltini
mo, kad pažadų netesėjusi.

Tos tiesos nuo jų neturim 
ko slėpti.

Norint sėkmingai kovoti su 
bet kuriuo Priešu, yra būtina 
pažinti jį ir jo taktiką- Tą dės
nį tinkamai įvertino Belgijoje 
gimęs ir Vokietijoje savo įkū
nijimą radęs

sąjūdis remti iš komunisti- 
nię kraštę pabėgusiems ar iš
tremtiems katalikams,

vokiškai vadinamas “Ost- 
priesterhilfe”; jis ryžosi šauk
ti kiekvienais metais kongre
sus “Kirche in Not”, kuriuose 
nagrinėjama komunizmo prob
lema, ypač jo santykis su krik
ščionybe. Pirmasis toks kon
gresas įvyko 1951 metais Hil- 
versume, Olandijoje. Nuo 1952 
metų šie kongresai vyksta kas
met Koenigsteine, Vokietijoje, 
ir sutraukia nuolat vis didesnį 
skaičių dalyvių iš įvairių tau
tų. Šiais metais kongrese daly
vavo virš 400 asmenų iš 26 
tautų. Suvažiavimo tarptautiš- 
kumą labai vykusiai išreiškė 
jo garbės pirmininkas vysk. 
Sloskans (latvis), tardamas ati
darymo žodį aštuoniomis kal
bomis, jų tarpe ir lietuviškai.

TALKINGAS1S SAMBŪVIS
Paskaitą tema “Koegzisten

cijos klausimas” Gregorianu- 
mo universiteto Romoje profe
sorius dr- Gundlach S. J. Pas
kaitininkas katalikų teologijos 
šviesoje nagrinėjo įvairias 
sambūvio galimybes: sambūvis 
žmonių tarpe, sambūvis tarp 
valstybių, sambūvis Bažnyčios 
su bet kuria žmonių bendruo
mene-

Sambūvis žmonių tarpe iš
reiškia jų dvasinę pilnybę. Jis 
galimas tik tada, kai žmogus 
vertina žmogų, kai žmonių sie
lose gyvena tarpusavio meilė. 
Kai norima kalbėti apie mark
sistinio žmogaus sambūvi su 
krikščioniškuoju, pirmoj eilėj 
turi būti statomas klausimas, 
kokias dvasines vertybes jie 
gali pertiekti vienas kitam.

Vakarę žmogus priva'o pa
daryti savo sąži-iės sąskaitą: 
ką jis gali duoti komunistinio 
pasaulio žmogui, kokiomis dva
sinėmis vertybėmis jis gali už
pildyti materializmo padarytą 
tuštumą žmogaus sieloje.

Sambūvis tarp valstybių, 
statant priešais Rytus ir Vaka
rus — tai mūsų dienų mada. 
Norima atsipalaiduoti nuo pa
saulėžiūros ir sugyventi preky
boje ir politikoje. Į tokios ten
dencijos pavojingumą atkreipė 
dėmesį dabartinis popiežius 
Pijus XII, jau 1954 metais sa
vo kalėdinėje kalboje. Tada 
jis aiškiai pasakė, kad

ūkinis sambūvis be bendros

Šeštasis persekiojamos Bažnyčios kongresas Vokietijoj

kraštuose- Ta-

dvasinės bazės yra apgavystė.
Kai ieškoma sambūvio su 

Bažnyčia, tai norima ją turėti 
tiktai priedangai savo politikai, 
lyg kokių liturginiu papuošalu- 
Tokia Prasme reikia vertinti 
tariamąją religijos laisvę ko
munistiniuose 
čiau Bažnyčia savo uždavinį 
supranta kitaip. Ji savo moks
lu, morale ir pastoracinėmis 
pastangomis siekia žmonių 
dvasią padaryti tinkama sam
būviui. Bažnyčia yra pasiruo
šusi sugyventi su kiekviena 
kultūra. Bažnyčios tikslas nėra 
užmesti tautoms savo išorines 
formas, bet pertiekti dvasią, 
Parodyti žmogaus gyvenimo 
tikslą, vesti jį į išganymą.

Kai kalbama apie taikę baž
nyčios sambūvi su komunizmu, 
tai paliečiama negalimybię sri
tis. Komunizmas nėra jokia 
kultūra, o tik kultūros paneigi
mas, nes neigia betkokį dvasi
ni pradą.

Po paskaitos vykusiose dis
kusijose buvo iškeltas madin
gosios koegzistencinės propa
gandos pavojingumas vaka
rams. Tai yra komunistų 
ta formulė užmigdyti 
riečių sąmoningumui.

Kiekvienas mėginimas

išras- 
vaka-

sugy-

PREZ. D. ISENHO1VERIS tokia veido išraiška atsako vui-nalis. 
tam, kurie paklausė, ar tiesa, kad jo brolis Miltonas padėjo nu
versti Argentinos Peroną. Toki kaltinimu rinkiminėje propascancL. 
je paleido Adlai Stevensonas.

KUN. BRONIUS DUBINĄS, 
Laiškas iš Vokietijos

venti su komunistais jau yra 
komunistę laimėjimas

PADĖTIS PO KRUŠČEVO
Ta tema pagrindinę Paskai

tą skaitė Zuericho universiteto 
prof- Franz Borkenau. Prele
gentas nurodė, kad Kruščevas 
siekia Stalino turėtosios -įta
kos ir už tai jis turi nuvaini
kuoti Staliną.

Vidaus politikoj Kruščiovas 
siekia apstatyti visas instituci
jas savais žmonėmis. Tai jam 
neblogai vyksta komunistų 
partijos vidaus aparate. Tačiau 
kur kas sunkiau sekasi polici
joj, kariuomenėj ir ypač ūkio 
srityje.

Toliau ta pačia tema skaitė 
referatą d r. P. Karvelis, kon
statuodamas, kad nėra ko lauk
ti atoslūgio komunistų 
muose.

Galiausiai, aPie ūkinę 
Rusijoj po Kruščiovo 
referavo konsulas Hans 
iš Bad Homburgo
PSICHOLOGINIAI KOMUNIS

TŲ KOVOS METODAI
Antrosios dienos paskaitų 

ciklą pradėjo Gento (Belgijoj) 

sieki-

padėtį 
kalbos
Jonas,

universiteto prof. Peeters*-, Jis 
savo nepaprastai gyvai ir įdo
miai perduotoje paskaitoje na
grinėjo psichologinius komu
nizmo kovos metodus. Pirmiau
siai konstatavo, kad vakarų 
silpnumas glūdi ne nuomonių 
įvairume, bet tame, kad daugu
mas vakariečių iš viso neturi 
savo nuomonės, nei nesupran
ta komunizmo bei jo siekių. 
Tuo tarpu komunizmas labai 
gerai žino, ko jis siekia. Iš ko
munistinių metodų prelegen
tas ypač iškėlė komunistų ak- 
tingumą. Ten kiekvienas na
rys yra kam nors užangažuo- 
tas, turi savo uždavinį. Taip 
pat ir masės be pertraukos 
yra užimtos: susirinkimai, pa
sitarimai, d e m o n stracijos. 
Nuolatos kas nors organizuo
jama, neleidžiama žmonėms 
atsikvėpti ir Pagalvoti- Toliau 
atkreipė dėmesį į žinomąią ko
munistų taktiką kam nors ne
pasisekus- Visada surandama 
kaltininkas, geriau sakant, at
gailos ožys, ir jis nubaudžia
mas. Didžiausiu komunistiniu 
atgailos ožiu dabar yra tapęs 
Stalinas. Prof. Peeters iškėlė 
reikalą visiems vakariečiams 
surasti tarptautinę plotmę dva
siniam bendradarbiavimui.

"Mums reikia dvasinės tau
tę sąjungos“

— pareiškė jis. Labai origi
naliai siūlė vakariečiams spe
cialistams bendromis jėgomis 
sudaryti komunistinių klaidų 
bei melų rinkinį, kuris būtų 
prieinamas visiems ir kur bū
tų galima rasti tikros medžia
gos kiekvienam norinčiam Pa
žinti komunizmą.

GRIAUNAMASIS KOMU
NISTŲ DARBAS

Eilėje referatų buvo ap
žvelgtos komunistų pastangos 
įsiskverbti į laisvąjį pasaulį.

Apie padėti vakarę Vokieti
joj kalbėjo valstybės sekreto
rius dr. Franc Thedieck iš Bon- 
nos- Vakarų Vokietijoje padė
tis pasidarė ypatinga po to, 
kai buvo oficialiai uždrausta 
komunistų Partija- Komunistai 
tam ruošėsi iš anksto. Jie dalį 
savo veikėjų laikė rezerve, nie
kur neužangažuodami, priden
gę betarpiškumo skraiste, ar 
net įvedę į kaikurias kitas par
tijas. Jų tyla po uždarymo nie
ko gero nežada. Sovietų zona 
yra bazė susovietinti visą Vo
kietiją.

Apie komunistę infiltraciją 
Azijoje kalbėjo kinietis katali
kų kunigas. Azijoj komuniz-

sąskaitą
mas laikomas ateities idealu:

a. Kiniečių tautos vadai jau 
pradžioj šio šimtmečio atsi
metė nuo savo senųjų tradici
jų. Susidariusion tuštumon 
pradėjo brautis komunistai. 
1921 m- įsteigta komunistų 
partija ruošė Kiniją komuniz
mui;

b- Japonijoj labai didelis ko
munizmo pavojus, nes ten 
mokslininkai yra komunizmo 
įtakoj;

c. Taip pat labai didelės į- 
takos komunistai turi ir piet
ryčių Azijos tautų tarpe. Vi
sur ten yra daug komunistiš
kai nusiteikusių kiniečių. Jie 
daro įtakos vietiniam gyvento
jam. Komunistinė spauda yra 
nepaprastai gausi, kai krikš
čioniškoji vos ne vos laikosi, 
tik vegetuoja. Iš įvairių Azijos 
tautų per 3 metus į Kiniją grį
žo virš 5000 kiniečių studentų 
ar studijas baigusių inteligen
tų. Tiesa, jie ne visi komunis
tai. Dalis Kinijos Patriotai, no
rį vien gerbūvio savo tautai.

Tę faktu šviesoje kalbėtojas 
apeliavo Į viso pasaulio vienin
gumą- Šiandien niekas negali 
jaustis nepaliestas, niekas r.> 
gali gyventi atskirai tik sau- 
Reikia didesnio idealo, nei ko
munizmas. Juo gali būti tik gy
va, visuotina ir vieninga krikš
čionybė.

Iš Afrikos pranešimą pada
rė misijonierius, vokietis. Af
rikoje pastebima nepaprasta 
civilizacijos pažanga. Diena iš 
dienos vis labiau formuojasi 
vieninga Afrika. Kyla klausi
mas, kaip toji naujai susifor
mavusioji Afrika atrodys? Ar 
neatkris barbarybėn? Ta kryp
timi ženklų rodo kad 
Mau-Mau judėjimas, 
barbarybė būtų daug 
nė už senąją, nes yra 
kintos senosios tradicijos su 
griežtomis sankcijomis. O, gal
būt, po kai kurių klaidų afri
kiečiai subręs ir po kurio lai
ko įsijungs į civilizuotų tautų 
tarpą. Jei tai įvyktų, tai toliau 
kyla klausimas, kas duos jiem 
dvasią? Komunistai labai veik
lūs ir ateina su savo propa
ganda- Pav-, Adis Abeboj So
vietų atstovybė susideda iš 
300 asmenų. Tai komunistinės 
propagandos centras. Komu
nizmas sudarė sutartį su isla
mu ir afrikiečiai laiko jį savo 
reikalų gynėju. Tuo tarpu Baž
nyčia yra laikoma europiečių 
institucija. Kiekvienais metais 
apie 50 afrikiečių apmokama 
Maskvoje ir siunčiama atgal į 
Afriką.

I 
t
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ir toks 
Naujoji 
žiaures- 

sunai-

IS KNYGOS “SNIEGO PLATI MOS”

Užkerėtas malūnas
ALBINAS BARANAUSKAS

Anksti kiekvieną ryta didžio
joje Vilkabalių gatvėje Pasiro
dydavo vienkinkis vežimėlis, 
kuris stabterėdavo pas paštą, 
paskum išnykdavo kelio pasi
sukime už jovarų. Važiuojant 
jam per prekyvietę, pieninin
kas eidavo šildyti vandens, 
kalvis kurdavo žaizdrą; ratams 
sutarškėjus aikštėje, varpinin
kas keldavosi skambinti anks
tyvųjų mišių; valsčiaus sargas, 
išgirdęs vežimėlį riedant pro 
raštinės langus, virsdavo iš 
guolio ir griebdavosi šluotos 
bei kibiro. Sis amžinasis Pake
leivis, pašto vežėjas Jurginas 
Vilkabalių gyventojams šio
kiadieniais atstojo laikrodį, ir 
su jo pravažiavimu miestelyje 
prasidėdavo kasdieninis gyve
nimas.

Jurginas buvo viengungis, 
be giminių, be nekilnojamo 
turto, ir gyveno paupyje. Stan
kevičienės lūšnoj, kuria ji pa
liko tuščią išsikeldama į nau
jus namus- Trobelpalaikė buvo 
kiaura, kaip rėtis; žiemos ry

tais Jurginas, nė nesikėlęs iš 
lovos, galėjo pasakyti, iš kur 
Pučia vėjas. Ilgainiui jis ėmė 
skųstis strėnomis, pečiais, krū
tine ir šonais- Pašto viršinin
kas, vienintelis jam artimesnis 
žmogus, nuolat ragino statytis 
nuosavą trobą. Jurginas, nors 
iš prigimties nepalankus nau
jovėms ir pasikeitimams, dėjo
si viršininko žodį širdin ir, bai
giantis ūkinei krizei, kažkam 
prasitarė, kad rengiasi statyti 
namus. Gandams palaipsniui 
sklindant apylinkėje, pačiam 
Jurginui neskubant, kitąmet jį 
aplankė Jonas Nendrė, žlugęs 
nedidelio vėjinio malūno savi
ninkas, siūlydamas pigiai par
duoti savo įmonę. Pašto vežė
jas valgė blynus, ir kramtyda
mas perspėjo:

— Man malūno nereikia, aš 
.statau trobą.

Nendrė, šluostydamasis iš
verktas akis, kita ranka palie
tė Jurgino skverną.

— Taigi, jūs trobą galit pa
sistatyti iš mano malūno. Išeis 

daug pigiau ir parankiau. Gir
nas jau pardaviau, o sparnus 
žiemą sukūrenom. Sienos kaip 
naujos — pušis, dėde, pušis! 
Galit persistatyt ant mano že
mės, kur stovi dabar, arba kel
ti į miestelį- Atsiveskite meis
trą, tai pasakys, ko verta me
džiaga.

Jurginas užsikimšo burną 
blynu, kad iš jos neišsiveržtų 
neapgalvoti žodžiai, gali suvar
žyti apsisprendimo laisvę, ta
čiau Jonas Nendrė išėjo namo 
Patenkintas jo susidomėjusia 
veido išraiška- Jis neapsivylė. 
Pavasariop Nendrės malūnėlį 
ėmė žiūrinėti įvairūs meistrai, 
nežinia, kieno siunčiami, o 
prieš pat Sekmines pas Nen
drę atvyko pašto vežėjas, susi
gėdęs ir nekalbus. Malūnas už 
mažus pinigus perėjo į naujo 
savininko rankas.

Jis stovėjo ant čiobreliais 
kvepiančios kalvos už kilomet
ro j Pietus nuo miestelio. Va
karuose pro ją ėjo kelias i Šal
tupius, o rytinė kalvos pusė 
stačiu skardžiu leidosi tiesiog 
į upelį, tankiai apžėlusį kark
lais, laukinėmis slyvomis ir 
juodalksniais. Paupio takas, 
kuriuo naudodavosi tolimesnių 
kaimų gyventojai, susidūręs su 
tankumynu, kilo aukštyn į 
skardžio krantą ir kitoj pusėj 
malūno siekėsi su vieškeliu. 

Vasarą krūmuose knibždėjo 
paukščiai, o žiemą šviežias 
sniegas pakrantėje buvo išmar
gintas šeškų ir ūdrų Pėdomis. 
Už upelio tiesėsi lanka su pa
kraštyje blizgančiu ežeru; pie
tuose per lygumą vingiavo gel
tonas vieškelis, o iš vakarų 
akiratį užstojo Vyšniakalnio 
šilai. Miestelis buvo čia pat, 
nors pro medžius matėsi tik 
bažnyčios bokštas ir trobelės 
pakalnėje, šioj pusėj prekyvie
tės-

Meistrai ėmė Patylomis skai
čiuoti medžiagą, darbą ir per
kėlimo išlaidas, kiekvienas ti
kėdamasis, kad Jurginas sta
tybą paves jam. Jie tik užmir
šo į apskaičiavimus įtraukti 
svarbiausią dalyką — paties 
pašto vežėjo būdą. Niekas ne
žinojo, kas slėpėsi Jurgio šir
dyje, tačiau išorinis jo gyveni
mas jau buvo gerai pažįstamas 
visiems Vilkabalių gyventojam- 
Grįžęs vakare iš kelionės su 
paštu į apskrities miestą. Jur
ginas įversdavo arkliui šieno 
ir eidavo gamintis Pietų. Už
valgęs sriubos, jis maišydavo 
tešlą blynams. Prikepęs didelį 
prausiamą dubenį, Jurginas 
valgydavo iki sutemų, paskum 
eidavo dar kartą pašerti ark
lio. Pailsėjęs, išrūkęs pypkelę 
lengvo samaninio tabako, jis 
vėl griebdavosi blynų, kol ne

ištuštindavo dubens. Blynai 
buvo pašto vežėjo aistra. Kas
dien jis jų suvalgydavo didesnį 
skaičių, o arklys kasdien su
rydavo vis didesnius glėbius 
šieno ir dobilų. Jiedu pasidarė, 
kaip statinės, ir važiuodavo 
kaskart lėčiau. Ar tai tokiam 
žmogui Paimti ant delno malū
ną, pernešti į miestelio vidurį 
ir ten iš jo padaryti namą, kaip 
Stankevičienės, su gonkomis, 
žaliomis langinėmis, raudonu 
kaminu ir langučiais pamatuo
se? Kur rasi smagesnę gyve
nimo vietą jo svajonėm linku
siai prigimčiai, kaip paupio 
kalva ?

Nesileisdamas kalbon su 
meistrais, Jurginas porą savai
čių Pats triūsėsi apie savo 
nuosavybę — užtaisė suardytą 
stogą, išmūrino viduje krosnį 
ir šone išvedė skardinį kami
nėlį- Arkliui pastatyti buvo pa
šiūrė šalimais, kur nuo lietaus 
slėpdavo vežimus malūnan su
sirinkę ūkininkai. Iš lauko jo 
namas tebeturėjo malūno iš
vaizdą, nors be sparnų; viduje 
buvo tikra gyvenamoji troba, 
tik be lubų. Patogumo dėlei, 
jis visą patalpą sienele perda
lino į virtuvę ir miegamąjį, 
kaip pridera geruose namuose 
Vieną šeštadienį anksčiau grį
žęs iš miesto, Jurginas susikro
vė vežimėlin savo mantą ir iš
sikraustė naujon buveinėn.

Buvo šienaPiūtės pabaiga, 
tylus, šiltas popietis. Nejudrus 
oras kvepėjo šienu, čiobre
liais, kaitriu per dieną įkvėpin
tos kalvos smėlio alsavimu ir 
drėgnais senkančio upelio ga
rais. Jurginas, truputį susijau
dinęs ir išvargęs, atsisėdo ant 
slenksčio atsikvėpti. Lankose 
juodais durpžemio keliukais 
skirstėsi grėbėjos, šeštadienio 
vakarą anksčiau, negu Papras
tai, su daina artindamosi prie 
medžiuose tūnančių sodybų 
anapus ežero, jau besiklostan
čio rūkais. Miestelyje pro jo
varus kilo dulkės ir iš už trob- 
lių vienas po kito lindo šieno 
prikrauti vežimai, stabterėda
mi ir susverdėdami prieš pa
kalnę, paskui pamažu leisda
miesi žemyn, įsibėgdami ir ne
rangiai supdamiesi, kaip šok
dinama meška. Lygumoje ties 
kalva jie dar vis taisydavo pu
siausvyrą. o po to jau ramiai 
tęsė kelionę vieškeliu į pietus. 
Saulė po truputį, lyg vogčio
mis, artinosi prie pušyno ir 
staiga, Jurginui nespėjus nė 
apsižiūrėti, smuko žemyn už 
medžių, taip greitai pasislėp
dama, kad tik pašvaistė terodė 
jos pėdsaką Miestelyje kurį 
laiką dar klegėjo vaikai, ir pa
skiri prekyvietės pakraštyje 
vandenį semiančių moterų žo
džiai retkarčiais net čia pa
siekdavo Jurgino ausis. Iš skar

džio taip surūko vėsi upelio 
ūkana, kad jis pasipurtė. Atsi
gaivinęs, kupinas palaimos, 
jis nuėjo kloti guolio, nekep
damas nė blynų, pasisotinęs 
laukų ir čiobrelių kvapsniais- 
Nakčia jis laikas nuo laiko pa
kirsdavo tarsi atsiminti, kur 
esąs, nors čia nevargino nei 
blakės, nei blusos, nespėję įsi
veisti ikšiol negyvenamoje pa
talpoje.

Kartą jis taip pabudo apie 
vidurnaktį. Aukštai pro lange
lį žibėjo kraštas mėnulio. Pa
upio krūmuose trelino dagi
liai, visur buvo tylu ir ramu. 
Ūmai Jurginui pasivaideno, 
kad jo namas juda su visais 
pamatais. Jis krūptelėjo ir pa
galvojo, kad sapnuoja, tačiau 
pažvelgęs į langelį, jame jau 
nebematė mėnulio, tik Grigo 
ratus, kurie taip Pat išnyko ki
toje pusėje. Po to ten pasiro
dė kitos žvaigždės. Apačioje 
girgždėjo pamatai. Neliko jo
kios abejonės: malūnas lėtai, 
vienodai sukosi apie savo ašį 
— didžiulį šimtametės pušies 
stulpą Pilamas šalto Prakaito. 
Jurginas apmirė iš baimės. Ne
suvaldomas dagiliu čiauškėji
mas buvo girdėti kairėje, pas
kui dešinėje. Galiausiai pro 
langelį vėl pažvelgė mėnulis, 
ramiai pasilikdamas vietoje — 
malūnas sustojo-

(Bus daugiau)
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pastebi įdomių 
smulkmenų, 

žodį ir sukuria

įvykiai kartais maži, 
anekdotiniai, bet vis- 
pagauna ir veda skai-

Vinco Krėvės raštų paroda Chicagoje

1 fe ir nuteik’a.

tas pasakotojas, kuris lyg tas

ps moka

bičiulystę. Ta meilė žmogui, 
vidinė šiluma *rpadaro jo no
velės skaidrias bei patrauk
tas. '

Sąmojus yra viena iš būdin-

mas, nes per jo skilto jra^pe- bos' sftKlijų literatūra, jos di
dieji įjįfįjįjį nOras paskaity
ti juos originale. Taip j»s ori- 
ginalei perskaitė visus didžiuo
sius autorius.

Iš tų kalbų yra padaręs ir 
gražių vertimų (ispanų ir šve-

rėję nemaža novelių, sudėtų 
į šią knygą.

Darbininkui šiuo atveju yra

Laikraščio pastangos yra 
padėti autoriui įvairiopa pras
me, ir jo pastangos šiuo kartu 
nenuėjo niekais. Atkarpų skil
tyse pasirodė nemaža jaunų 
rašytojų, mėginimų, bet tik

iki knygos ir kaip r’mta lite
ratūrinė pajėga prasivėrė 
“Sniego platumose”.

Pirmieji žingsniai
Tai buvo 1952 m- vasario ar

sausio mėnuo, kai Darbinin
kas atspausdino pirmą Al. Ba
ranausko novelę. Tai patys 
pirmieji autoriaus bandymai, 
pirmieji žingsniai literatūroje. 
Simboliškai novelė vadinosi 
“Dėdės batai”, kuri ir šioje 
knygoje stovi pirmoje vietoje. 
Ieškodamas šių dėdės barų, 
vaizduodamas kaimo nuotai
kas, žaidimus, nuspalvina

ALBINAS BARANAUSKAS

sąmojum, jau jis tada patrau- *' S^OI4, plėtė akiratį^ 
kė dėmesį. Redakcija iš savo 
pusės ragino ir skatino, mynė 

' ant kulnų, prašydama naujos 
atkarpos. Tai buvo savotiškas 
akstinas autoriui- Kartu buvo 
pareiškiamos vienokios ar ki
tokios pastabos.

AL Baranauskas buvo vienas 
iš ty pradedančių autorių, ku
rie mielai klausosi patarimo, 
stengiasi pasisavinti, tobulėti.

Ir kiekviena jo novelė, pate
kusi į Daroininko skiltis, rodė 
tas' autoriaus teigiamas pa
stangas.

Teko susipažinti su pačiu 
autoriumi, teko patirti jo ga
bumus ir jo didelį pasiruoši
mą literato—rašytojo darbui. 
Tegu atleis visada kuklus au
torius, kad, pristatydami jo 
knygą, pristatysime ir jį patį-

Literatūra nuveda prie 
kalbos mokslų

Šis s’mpatingo veido, šne
kus, niekada nestokojus sąmo
jaus vyras yra retas žmogus 
su ypatingais kalbiniais gabu
mais. Jam kalbą išmokti tai 
vieni niekai.

Jis yra gerai pasisavinęs de
šimt kalbų

Šulinio, pypkeles traukdami, 
plepa ilgais \vaikarais. ’

Rodos, taip jie ir eitų snie
go platumomis, skęstų rudens 
sutemose ir niekas neatsitik
tų, bet juos ’šveda iš ramybės 
kokie nors pripuolami nuoty
kiai. Štai dėdė nerandą savo 
batų ir ieško visur, lanko kai
mynus, o* batai stovi kamaroje.

Jie, “Sniego platumų” žmo
nės, sielojasi dėl mažų dalykų, 
o jų veiksmas dažnai v’rsta 
anekdotiniu nuotykiu.

Kaip vaizduoja?
Vesdamas paprastus žmones 

per sniego platumas, autorius 
ir pats pasilieka paprastas, 
nuosaikus realistas. Nėkrypsta 
Į didelį realistinį piešinį, per
krovimą. Gyvenimo realybę jis 
atitraukia į savo estetinę plot
mę, prisiderindamas prie kūri
nio nuotaikos- Taip jis neuž
griebia nei socialinių, nei psi
chologinių gilesnių klausimų, 
nes jo žmonės susirinko ne ko
voti, bet pasidžiaugti paprasta 
pilka id’le. Giliai jis jaučia sa
vo žmones, 
charakteringų 
taikliai deda 
nuotaiką.

Nuotaika yra būdingas Albi
no Baranausko kūrybos bruo
žas. t

Iš jos išaugo ir veikėjai, gam- 
___ ___ tovaizdis ir pats pasakojimo 

laisvai išsil’eti ir būdas. Stiprindamas nuotaikos 
vieningumą, jis balansuotai 
vartoja sakinius, visas sintak
sės manieras.

Kalba jo visur paprasta, ka
sdieniška, bet v’sur pakelta 
į estetinę plotmę. Lengvai jis 
išbrenda iš nusistovėjusių po
sakių, palyginimų jr suranda 
savo vaizdą.- ^

Tačiau šis vaizdas nėra per
krautas, nes jam nerūpi sta
liaus išdailinimas, išpuošimas.

Jie visa savo esme yra pasa
kotojas.

O pasakotoją veja įvykis, 
tai, kas pagauna klausytoją ar 
skaitytoją. Šiuo atveju nors 
novelių 
kartais 
tiek jis 
tytoją-

Būdinga čia knygos įžanga 
(Prakalbos vietoje), kur vaiz-

dų kalbos vertimai buvo spau
sdinti Ateityje)-

Literatūros veikalai ugdė jo
Šalia jų 

susidūrė ir su teoretiniais 
raštais, ir jų perskaitė nema
ža. Gerai j’s žino, kaip “pada
ryti” novelę, kaip įvesti perso
nažą, kaip jį apšviesti. Kartais

. tas didelis žinių bagažas auto
riui trukdo 1__________ __
pasakoti-

Ką jis vaizduoja '' 
"Sniego platumose"

Su tokiu rašytojo pasirengi
mu bei išsilavinimu jis susitel
kia t'es mažu valsčiaus mieste-

' liu — Viikabaliū, prijungda
mas dar keletą kaimų. Tokio 
miestelio veltui ieškotume že
mėlapyje. Jo nėra. Tai auto
riaus pramanytas vardas. Bet 
iš kalbinių savybių, ’š charak
terių apybraižų galie spėti, 
kad tai Suvalkija, kur nors 
prie Vilkaviškio nepriklauso
mybės metais.

Šiame Vilkabal’o miestelyje 
ir kaimuose gyvena jo žmonės: 
ūkininkai, bernai, merginos, 
meistrai, policininkai, zakris
tijonas, davatkėlės. Trijose no
velėse pas'rodo gimnazistai- 
Juos įrėmina ryškus Vilkabalio dėlių atskleidžia visą pasakoji- 
gamtovaizdis su kalniukais, mo esmę: įdomu klausytis,
upe, ežeru, šie gamtos plotai nors kartais tai ir menkn'e-

Jis tik juokiasi, neįronizuoja, 
nepašiepia.
- Norėdamas pats pasijuokti 

ir kitus palinksminti, jis ren
kasi ir sąmojingus siužetus, 
pagaliau ir pačiame pasakoji
mo būde — pilna spalvingo 
humoro. Tas sąmojus trykšte 
trykšta įvairiuose pokalbiuose, 
situacijose, veikėjų apšvietime.

šis pomėgis kartais autorių 
stipriai gundo ir nuveda į far- 
sinę, dirbtinę nuotaiką. To 
kaip tik reiktų autoriui saugo
tis-

Autorius yapč mėgsta du 
novelių meistrus: Čechovą ir 
Maupasant. Netiesiogiai abu 
yra padarę įtakos. Iš Maupa- 
sant’o jis mokėsi pasakojimo 
meno, o Čechovas patraukė 
savo žaismingumu ir anekdoti
nėmis novelėmis. Tačiau tai 
nulėmė daugiau jo forminį vy
stymąsi. Albinui Baranauskui 
dabar reiktų atkreipti daugiau 
dėmes’o į turinį, J jo gilumą. 
Tos gilumos, simbolinės pras
mės nūnai knygoje stokoja. 
Gali tai būti ir anekdotas, 
smulkus aprašymas, bet vienas 
sakinys ar vaizdas gali jį įpras
minti, praskleisti gilesnę žmo
gaus būtį.

Autorius į mūsų literatūrą 
ateina jau tvirtu žingsniu su 
aiškia literatūrine nuovoka, es
tetika- B e s i d žiaugdami jo 
pirmąja knyga, kurią kiekvie
nas su malonumu perskaitys, 
linkime kūrybos, kūrybos!

Knygą išleido Nidos Klubas 
Londone, Anglijoje, 273 psl., 
kaina nepažymėta. P. Jurkus

. SV PRANCIŠKUS (vitražas) Dail. JBr Janieikii-ne.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLŲ PARODA CHICAGOJE
Filatelistų Draugija “Lietu

va” ruošiasi savo deš’mtmetį 
paminėti didele (jau aštunta iš 
eilės) Lietuvos pašto ženklų 
paroda, kuri įvyks spalio 20 ir 
21 dienomis Vyčių salėj, 2453 
West 47th St., Chicago 32, III.

Ši paroda bus ypatinga tuo, 
kad joj bus išstatytas v’sų 
draugijos narių kolektyvinis 
Lietuvos pašto ženklų rinki
nys, pradedant taip vadina
mais baltaisiais (1918 m- išleis
tais) ir ba’giant 1941 serija, 
okupantų — komunistų per
spausdinta. Į tą rinkinį taip pat 
įeis ir reti Sov. Rusijos pašto

Mirus Vincui Krėvei, tuoj 
buvo susirūpinta jo raštų nau
ju leidimu, kuris apimtų ir se
niau spausdintas knygas ir 
kartu Įjungtų niekur neskelb
tus rankraščius (Dangaus ir 
žemės sūnus).

Susitaręs su rašytojo gimi
nėmis, tokią raštų laidą parū
pinti pažadėjo Juozas Kapočius, 
L’etuvių Enciklopedijos leidė
jas. Prieš kurį laiką jis skelbė 
ir rinko prenumeratas ir štai 
dabar išleido pirmąją knygą.

Krėvės raštų serija pradėta 
ne nuo pirmojo tomo, bet nuo 
antrojo. Pirmasis tomas dar 
teberengiamas- Jis turės platų 
įvadą ir pačius pirmuosius 
Krėvės raštus. Įvado parengi
mas užsitęsė kiek ilgiau, tad 
Liet. Enciklopedijos leidykla,

nieko nelaukdama, ėmėsi leisti 
nuo antrojo tomo- Prenumera
toriai tegu neišs’gąsta, kad 
šiuo metu gavo antrąjį tomą. 
Greit gaus ir pirmąjį. Tokia 
tvarka nesutrukdys pilnai ir 
gražiai išleisti visų Krėvės raš
tu.

II tome yra įdėta: šiaudinėj 
pastogėj, Žentas, Raganius — 

knygos, 
pavaiz-

visos atskirai išleistos 
apimančios V. Krėvės 
duotą kaimą.

Tomą suredagavo
Maciūnas ir Pranas Skardžius. 
Gale pridėtas bibliografinis 
komentaras.

Tomas didelio formato, kiek 
mažesnis už enciklopedijos, at
spaustas gražiai, įrištas į kietus 
raudonus viršelius, 399 psl.

• Koncertinę iškylą po lie
tuvių bendruomenės apylin
kes surengė Vokietijos Krašto 
Valdyba. Dalyvavo solistė Ja-

. nina Liustikaitė, Lietuvos te
atro dramos aktorė L. Miglinie- 
nė ir iš Ka'scrslautcrn Lietu
vių Darbo kuopos vyrų kvar
tetas, vedamas Fausto Stro- 
lios. Koncertai turėjo didelį 
pasisekimą ir visur buvo sutik
ti su dideliu nuoširdumu- Ap
lankyta 15 šiaurės Vokietijos 
l’etuvių apylinkių. Kartu vyko 
ir Krašto Valdybos nariai E. 
Simonaitis ir J. Glemža, kurie 
padarė pranešimus iš Valdy
bos veiklos.

• Dell- J. Paukštienė - Dob- 
kavičiūtė pakviesta dėstyti 
Aukštesniojoje Lituanistikos 
mokykloje Chicagoje Lietuvos 
meno istorijos ir pisimo.

• Vytautas Kasiulis priski
riu. Mmim riamas prie geriausiu Parv-

ženklai, kuriuos, 1941 metais 
lietuviai sukilę prieš komunis
tus ir juos išviję į Rusiją, per
spausdino Kaune, Vilniuje, 
Ukmergėje, Zarasuose, Pane
vėžyje, Rokiškyje, Telšiuose, 
Raseiniuose ir Alsėdžiuose. 
Rink’ny bus ir Vokietijos — 
kaizerinės ir nacinės — oku
pacijų pilni komplektai, šis 
skyrius vadinsis “Court of Ho- 
nor”.

Be šio rinkinio, bus išstaty
ti atskirų narių, gyvenančių 
Jungt. Amer. Valstybėse, Ka
nadoje ir kituose laisvuose 
kraštuose, reti, muzėjiniai Lie
tuvos pašto ženklai ir vokai. 
Šie rinkiniai bus premijuoja
mi- Premijos bus trijų rūšių: 
pirmos, antros ir trečios. Be 
to, amerikiečių vienos rūšies 
pašto ženklų rinkėjų sąjunga 
(American Topical Associa- 
tion) skiria premiją už geriau
si parodoj “topical” (daiktinį) 
pašto ženklų rinkinį, o Chica- 
goj seniausioji filatelistų or
ganizacija (Chicago Philatelic 
Society) skiria “Educational 
award” už geriausi parodoje 
L’etuvos rinkinį. Į teisėjus (Ju- 
ry) draugija pakvietė žinomus 
pašto ženklų specialistus — 
lietuvius ir kitataučius. Gar-

bes teisėju pakviestas Lietu
vos konsulas dr. P. Daužvar- 
dis.

Sukaktuvinės parodos proga 
ir didžiųjų birželinių (1941 m.) 
trėmimų Lietuvoj penkiolik
mečiu! atminti, draugija išleis 
specialų ženklą (etiketę) ir vo
ką, kuriems atat’nkamus pie
šinius ruošia dail. J- Pilipaus- 
kas. Etiketė bus išleista trimis 
spalvomis: geltona, žalia ir 
raudona. Vokai taip pat bus iš- 
le’sti keliomis spalvomis.

Renkantieji Lietuvos pašto 
ženklus, propagandinius ženk
lelius, etiketes, jau dabar gali 
užsisakyti čia minimų ženkle
lių ir vokų. Vieno ženklelio 
kaina 10 centų, trys ženklel’ai 
(visų spalvų — komplektas 25 
c. Vokai po 10 centų. Užsisa
kant rie mažiau 50 vokų, —po 
5 centus. Parodos dienomis 
bus galima įsigyti čia minimų 
vokų su JAV pašto ženklu ir 
Chicagos pašto antspaudu su" 
parodos datomis- Šių vokų kai
na 15 centų v’enas, du vokai 
už 25 centus.

Parodoje per abi dienas sa
lėj veiks birža, tai yra pašto 
ženklų prekybininkai pardavi
nės Lietuvos ir viso pasaulio 
pašto ženklus. Lietuvos ženklų 
rinkėjai kviečiam’ naudotis 
proga ir atvykti į parodą iš ar
ti ir toli. Šiuo metu dar galima 
Lietuvos pašto ženklų (kaiku- 
rių ir pilnais komplekta’s), gi 
už metų, kitų reikės jau su ži
buriu jieškoti ir radus už juos

žiaus dailininkų. Paryžiaus mo
terų iliustruotas savaitraštis 
“Eile” rugpjūčio 27 d. nume 
ryje rašo, kad dabar Prancū
zijoje yra apie 30.000 tapyto
jų, kurie reguliariai ’šstato sa
vo kūrinius parodose. Savait
raštis iš tos daugybės tapytojų 
išrenka 9 įdomiausius, tarp jų 
yra ir lietuvis Vytautas Kasiu
lis- Po jo atvaizdu la’kraštis 
rašo, kad Kasiulio talentą pir
miausia įvertino buvęs Pran
cūzijos ministeris pirmininkas 
Albert Sarraut, kuris 1950 m. 
nusipirko Kas’ulio paveikslą. 
Toliau laikraštis pažymi, kad 
Kasiulis yra pabėgęs nuo rusų, 
kurie okupavo Lietuvą, ir kad 
jis yra sukūręs daug kūrinių ir 
dekoracijų kinui be« teatrui, 
šiuo metu Kasiulis išvyko su 
šeima į Švediją, kur išpildys 
vieną užsakymą. Jam taip pat 
pavesta nupiešti Šiluvos Mari
jos paveikslas Ch’cagos Mar- 
qnctte Parko bažnvčiai.

• Bronė Jameikianė, baigu
si Chicagos Meno Institutą, ga
vo stipbndiją iš Daniel D. Van 
Degriff fondo toliau tęsti stu
dijas, kad įsigytų magistrės 
laipsnį. Ji spec’alizuojasi vit
ražų srityje, šiuo metu daly- ^brangiai mokėti, 
vauja Chicagos Meno Instituto 
studentų parodoje. kurioje 
savo kūrinius yra išstatę ir 
dar du lietuviai: Vytautas Vir- 
kau, Rita Žukaitė.

• Lietuviu Dailininkų Są
junga įsteigė studentų sekciją, 
Į kurią priimami pradedą pa
sireikšti- jaun'eji dailininkai. 
Sąjungos valdyba mano suruo
šti šeštadieninius meno kur
sus, kuriuose jaunieji dailinin
kai galėtų pagilinti žinias pas 
mūsų pedagogus.

Parodai ruošti sudarytas pla
tus komitetas.

Užsakymus ženklelio T vokų 
ir kartu pinigus reikia siųsti 
Richardui Estkai, 2645 West 
71st St.. Chicago 29. III.

Filatelistų Draugijos “Lietu
va” valdybą sudaro: pirm. Jo
nas Green. sekretorius Ed- Ja- 
s’ūnas, iždininkas Richard Est- 
ka. Biuletenio redaktoriai Ig
nas Sakalas ir Jieva Lukas.

Richard Etika

Susipažink su

LAISVES PROBLEMA
Stasio Ylos

246 pusi., kaina $2.00

Gaunama: DARBININKAS, 680 Bushuick Avė..
Brooklyn 21, N. Y.



Pirmininkas J. Andrius, 
399 W. 4th St., 

So. Boston 27, Mass.
Tai.: AN 8-9397

Jei kas iš atvykstančių kon- 
grcsėlin ateitininkų norėtų 
gauti nakvynių privačiuose bu
tuose. prašome mums iš anks-

Sus pagarba
ASS Bostono Skyriaus

keitę prieš Yy-

VYTAUTAS DIDYSIS.

• Darbininkas kitą savaitę 
išeis tiktai antradienį, spalių : 
€•, penktadienį, spalių 12, yra 
Kolumbo diena. ,

PAS JOGAILĄ
Dancige jis rado kryžiuočių 

magistrą, jam įteikė raštus 
ir dovanas Anglijos ir Prancū
zijos karaliaus vardu- Taip pa

gavo ir 
laiškus 
laiškus 
Kai jis

• Darbo ir sargybų kuopų 
Vokietijoje prie amerikiečių 
kariuomenės yra penkios. 8593 
tiltų priežiūros kuopa yra pa
ti mažiausia, tik 87 vyrai, ta
čiau pati veikliausia. Ji turi' 
aukšto lygio vyrų chorą, ku
rio dainomis dažnai gėris Vo
kietijos lietuviai. Ten, kur ne
gali nuvykti visas choras, va
žiuoja 8 ar 6 vyrai, o reikalui 
esant, — kvartetas ar trijo- 
Chorui vadovauja F Strolia.

Dail. J Mackevičius.

įteikia dovanas, raštus.
Vytautas dabar pavaišina 

Gilbertą- O tai jam buvo svar
bu. Prie savo didžio stalo pasi
kviečia ir ,■ ambasadorių, net 
tris kartus jo garbei, kėlia 
pietus. Prie stalo: vieną kartą 
buvo pati * kunigaikštienė ir

tas išvažiavo savo diplomati 
nėn kelkmėn. šiuo kartu ne 
vienas drauge vyko 7 paly
dovai, kartuvežėsiirdaug do
vanų.

skirtą Praneūajes^ kar^nū. 
Tame rašte Jogaila imsiskan- 
J*!.“* toiaBį 
kaip vyriausias katalikų kara
lius, neatsiunčia jam ambasa- 
dos,^es jis (Jogaila) jauesąs 
katalikas.

Tas laiškas ir rodo, kad Jo- 
gaitos dvaras ntokonežinnjn, 
kas dedasi Prancūzįjoje, kur 
karalius buvo išėjęs iš proto 
ir kur vyko baisūs tarpusavio 
karai. Gilibertaspriėmė raštą, 
bet vėliau savo užrašuose nie
kur neminįkam tokį laišką

Paškonį
Daugėlą

ATEITININKAI RAGINAMI DALYVAUTI KAT. FEDERACIJOS KONGRESE
Ateitininkę atskiras pos ėdis bus spalių 12 d.

Tol.: IM 3-9497

ateitininkų 
kviečiama 

ateitininkus

kailiniųkepurių, vilnonių me- : 
džiagų, aukso, sidabro-

Dovanų. buvę bent šešiasde- | 
šimt rūšių. Vytautas priėmęs 
Naugardo dovanas, bet Pskovo | 
atstūmęs £ savo akių. Iš to y 
sprendžiama, kad Vytautas 
buvo nepatenkintas Pskovu už 
jo draugystę su Livonijos or- 
dinų. Su Naugardu jau buvo 
draugiški santykiai nuo 1414 
metų. ' "

Taip pat Įdomiai jis aprašo J 
Vytauto santykius su totoriais g 
ir turkais-

Per kitus pietus jis pamatęs 
vieną totorių, kuris turėjęs la
bai ilgą barzdą ir per pietus 
nenusiėmęs kepurės. Pačioje 
Vytauto raštinėje, kaip Gili
bertas mini, buvo vartojamos 
trys kalbos: totorių, rusų ir lo
tynų.

Iš tos raštinės jis 
tris rekomendacinius 
tomis kalbomis. Tuos 
Gilibertas ir pasiėmė, 
buvo pas Jogailą, ir šis jam 
buvo išdavęs toki laišką, kad 
niekas nekliudytų jam keliau
ti. Matyt, Gilibertas per daug 
nepasitikėjo Jogailos raštu, 
kad mielai pasiėmė ir Vytauto 
rekomendacijas.

Vytautas dar davė ir savo 
palydovus: du totorius ir še
šiolika rusų ir įspėjo, kad per 
Dunojų nebūsią galima pereiti, 
nes visoj Turkijoj, mirus sul
tonui, vyksta tarpusavio kovos-

(Bus daugiau)

vienas totorių kunigaikštis, ku
rį Gilibertas vadina “saracė
nu”. čia. jis pastebi, kad tos 
saracėnas ryte rijo mėsą, nors 
buvo - penktadienis. Ant stalo 
taip pat buvę ir žuvies-

Nors ambasadorius nieko 
nesako, ar Vytautas valgė mė
są, bet lenkų istorikai išve- 
džioja, kad Vytautas buvęs 
dar nevisai griežtas krikščio
nis. Bet šituo kaltinti Vytauto 
nereikia. Toks pastabus ir toks 
didelis krikščionis, kaip Gili
bertas, būtų pasipiktinęs ir 
tuoj būtų pastebėjęs, kad Vy
tautas valgo mėsą, be to, būtų 
neminėjęs, kad ant stalo buvo 
ir žuvies.

Tai tik rodo platų Vytauto 
polėkį, kuriuo mokėjo savo 
svečius priimti ir pagal kiek- 
viano paprotį pavaišinti. Tai 
rodo, kad Vytauto valdžioje 
sugyveno ir vieni ir kiti, ir bu
vo didelė tolerancija.

Gilibertas taip pat mini, kad 
per vienus pietus atvyko dvi 
ambasados: iš Didžiojo Nau- 
gardo ir Pskovo su puikiomis 
dovanomis.

vieną palydovą, iškeliavo pas 
Jogailą. Šiam gi tik Anglijos 
vardu įteikė raštus ir dova
nas. Išbuvo šešias dienas, ka
raliaus vaišinamas ir globoja
mas, ir išvyko apdovanotas.

PAS VYTAUTĄ
Dabar Gilibertas suka pas 

Vytautą ir jį randa ne Vilniu
je, bet Volynijoje, Kamenico 
mieste. Kartu sujuo buvo ir 
jo antroji žmona Julijona su 
vienu totorių ir daugybe kitų 
kunigaikščių, kunigaikštienių 
ir galybe riterių-

Šiuo kartu Vytautas priėmė, 
nes Gilibertas nebe klajoklis, 
nuotykiu ieškotojas riteris, bat 
pasiuntinys.

Tai buvo 1421 m. liepos 
mėn. (birželio 24, per šv. Jo
ną, jis lankėsi pas Jogailą).

Taip pat, kaip ir Jogaila, 
Gilibertas Vytautui prisistato 
kaip Anglijos karaliaus pa
siuntinys; atlieka taikos amba
sadą dviejų karalių vardu ir

• ALRK Federacijos kon- 
gresą / sveikina ir aukoja šie yy 
žmonės: po 10 dol.: Brocktono 
Moterų Sąjungos 15 kuopa, ' 
B r o c k t ono ateitininkai, A. 
Shaukis, kun. kleb. F- Norbu- , 
tas, J. Balbatas, kun. kleb. J*, 
šaulinskas, Detroito ALRK su- 4 
sivienijimo kuopa. Baltimorės y 
liet parapijos mokykla, vado
vaujama šv. Kazimiero seserų, 
M. Ramanauskas, prel. F. Stra- g 
kauskas, kun V. Dabušis, S. 
Tunkelis, Detroito ateitininkai, ,1 
New- Yorko ateitininkai šen- s 
draugiai, A. J. Baltrušaičiai, ■ 
Minersville, Pa., ALTK mote
rų S-gos 21 kuopa.

• Vasario 16 gimnazijos 14 . ’y 
mokinių vasaros atostogas pra-
leido Norvegijoje, kur juos pa- y||g| 
kvietė jaunų vyrų krikščionių 
sąjunga.

• Chicagos Balto apskritis
spalio 7 Lietuvių auditorijoje 
rengia koncertą. Programą iš- 
pildys A. Brazis, M. Bankevi- 
čienė, J. Vilkaitė ir Tautinas - 
Moksleivių ansamblis. -:

• Ateitininkų' Federacijos 
vado, Federacijos valdybos u* 
kitų vyr. institucijų kadencija .'"jg 
baigiasi ateinančiais metais. / 
Jau dabar rūpinamasi jos rin- 
kiniais Tam reikalui sudaryta 
vyr. rinkiminė komisija Wa- 
shingtone, D. C. Komisijos 
pirmininkas J. Vitėnas, 209 
Valley Avė., S. E, Washing- 
ton 20. D. C., sekretorius L. ;yĮ 
Dambriūnas, 4314—40th St-, ' y 
Brentvvood. Md„ komisijos na- 
nai: prof. K. Pakštas, kun. J- •<? 
Znotinas ir R. Zalubas.

• Prof. St. Šalkauskio 15 
metų mirties sukaktis sueina 
gruodžio 4 Visi ateitininkiški 
vienetai: moksleivių kuopos, 
studentų draugovės bei šen- 
draugių skyriai jau dabar pra- t 
deda planuoti šios sukakties“ □ 
minėjimą.

• Kęstučio korporacijos 30 
metų sukakties proga spalio 
13 rengia banketą Shorlando 
viešbutyje Chicagoje

■
• Alfos Sušinsko “Jaunystės

Maršą”, išleistą prel. P. Juro, Ž-.p 
platinti paėmė Ateities admi- 
nistracija. ,

BALTIMORE, MD.
Krikštynos yj

Rugsėjo 23 šv. Alfonso baž- : 
nyčioje pakrikštytas Balio ir gi 
Eugenijos Brazauskų sūnus 
Krikšto tėvai buvo Viktoras 
Mikušauskas ir Danutė Velto- . g 
naitė. Balys Brazauskas, vado- _ 
vaves lietuvių tautinių šokėjų

• grupei, džiaugiasi sulaukęs su- yį 
naus. kuris pakrikštytas Vy- : 
tautu Leonu. Sūnų pakrikštijo 
jo geras draugas kun. Anta- 
nas Dranginis. Jonas Obelinis - y:

yra geriausia dovana viaoktomta 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todčl jis tinka visiema, kas kokia įg 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta SJ gražų lealitų p*-', .g 

ėiam įsigyti ir kitam dovanoti. ' "’į 
fAleido: A T E I T I S. PIS VVlUoUghby j

J)

Vytauto Augustino 
IJctiivoa Vaizdų Albumas

LIETUVA

Avė., Rrooklyn 21, N. Y» 
galima gauti:

ATEITIES administracijoj U* 
ir pas platintojus. 

Kaina S <M.

įteikė. Pagaliau ir nebuvo ka
da irkam įteikti.-

PRANCŪZUOS SUIRUTĖ
Iš Lenkijos jis išvažiavo į 

Angliją, norėdamas pamatyti 
šv- Patriko kapą, bet tuoj pa
teko į nelaisvę. Grįžęs šokosi 
į mūšius prieš anglus ir vėl 
pateko į nelaisvę. Išsivadavo 
tik 1416 m. Dabar klajoklis 
burgundas pasidarė guberna
toriumi ir Burgundijos savotiš
ku švietimo ministeriu. Šimto 
metų karas eina toliau- Anglai 
užima Normandiją, o Burgun
dijos princas — Paryžių, net 
patį karalių paima į nelaisvę. 
Bet prancūzai priėjo iš pasalų 
ir tą princą Joną Bebaimį nu
žudė. Taip burgundai visai pe
rėjo anglų pusėn.

čia Gilibertas pasidaro dip
lomatas,

lankosi*7 pas Anglijos karalių 
Henriką V, dalyvauja garsioje 
Troyes sutartyje (1420), kur 
garantuojama, kad Anglijos 
karalius taps ir Prancūzijos 
karaliumi. Prancūzija paklup- 
dyta. Jos iždą pasidalijo Ang
lija ir Burgundija.

f DIDELI ŽYGĮ
Tada~Būrgundiją valdė Pily

pas, ir jis sugalvojo didelius 
žygius. Jiems pasirengti paski- 

- ria Gilibertą. Žygiai ir suma
nymai buvo tokie dideli, kad 
Gilibertas lankėsi ir pas Ang
lijos karalių ir gavo jo prita
rimą. Kas tas sumanymas bu
vo, tikrai nežinome. Iš vėles
nių Giliberto užrašų spėjama, 
kad

norėjo parengti planus, kaip 
išvaduoti Šventąją Žemę, kaip 
pagelbėti Konstantinopolio im
peratoriui, kuris šaukėsi vaka
rų pagalbos prieš turkus-

Gilibertas išsirengia antrai 
kelionei, kurioje aplankys ir 
Lietuvą ir kreipsis į Vytautą. 
Jei jis norėjo kreiptis į mūsų 
valdovą, tai rodo, kad Vytauto 
svoris vakarų pasaulyje buvo 
didelis. Jis atrodė reikalingas 
dideliuose planuose prieš tur
kus. t

1421 m. gegužės 4 Giliber-
Spalio mėn. 12—14 dienos 

Amerikos lietuvių katalikų gy
venime nėra eilinės. Tomis 
dienomis visos Amerikos lietu
vių katalikų rinktiniai atsto
vai suvažiuos į Bostoną, į AL- 
RK Federacijos auksinio jubi
liejaus seimą. Per penkiasde
šimt metų ALRK Federacija 
vadovavo visam katalikiškam 
lietuvių judėjimui šiame kraš
te. Čia nėra galimybės išskai
čiuoti tuos didelius darbus, 
kuriuos yra atlikusi organiza
cijos vadovybė nuoširdžiai re
miama visos katalikiškos Ame
rikos lietuvių visuomenės. Jau 
vien tas faktas, kad ALRK Fe
deracijos rūpesčius per tą lai
ko tarpą yra sutelkta įvairiem 
Lietuvos lietuvių gelbėjimo 
reikalams apie 1 milijonas dol. 
verčia mus nulenkti galvas 
prieš ano meto didžiausius 
patriotus lietuvius, kurie tą 
organizaciją sukūrė, jai vado
vavo ir tokias <_____ ______
sudėjo. Mums tik prieš keletą 
metų atsiradusiems, šiame 
krašte yra ko pasimokyti iš 
senųjų imigrantų, ir prisipažin
ti, kad mes nevisada pajėgia
me parodyti tiek nuoširdaus 
patriotizmo nei sudėti reikia-

Storiausi dienraščiai išeina Amerikoje
A Amerikoje spausdinama 

daugiau nei pusė visų pasauly
je leidžiamų laikraščių, žurna
lų ir kitų periodinių leidinių, 
nors Amerikoje gyvena tik 7'4 
viso pasaulio gyventojų- Ame-

• rikoje yra 1,841 dienraštis ang
lų kalba ir 73 dienraščiai kitom 
kalbom Anglija turi 137 dien
raščius, Prancūzija turi 132 
dienraščius.
k Gausiausia visame Pasau

lyje laikraščius skaito anglai, 
toliau švedai. Amerika atsisto
ja tik 11 vietoj. Amerikos 
dienraščių tiražas apie 55 mi
lijonai egzempliorių, taigi 1000 
gyventojų tenka 344 egzemp
lioriai. Anglijoje 1000 gyven
tojų tenka 609 egz. Anglijos 
laikraščių bendras tiražas 31 
mil. Prancūzijoje 10,280.000; 
vienam 1000 gyventojų tenka 
263 egzemplioriai.
•k Storiausi dienraščiai išei

na Amerikoje — po 3—40 
puslapių kasdien, o sekmadie
niais New York Times turi 360 
puslapių, sveria 4 svarus ir 
yra apie 2 inčius storumo.
k Didžiausio tiražo yra ang

lų laikraščiai — kasdien du 
dienraščiai turi pb 4 mil tirą- 
žo, o sekmadieniais per 8 mil-
k Iš 6 didžiausių pasaulio ži 

nių agentūrų 3 yra Amerikoj. 
Associated Press (AP) turi 
Amerikoje 100 savo biurų, už
sieniuose 49. Jos patarnavi-

mais naudojasi Amerikoje 2,- 
991 laikraštis ar kita įstaiga, 
ir 3,800 abonentų 72 kituose 
kraštuose. International Nevvs 
Service (INS) turi savo 34 biu
rus Amerikoje ir 20 biurų už
sieniuose. United Press Asso- 
ciation (UP) aptarnauja 4,100 
klientų Amerikoje ir 77 kitus 
kraštus. Ji turi 81 biurą pačio
je Amerikoje ir 80 užsieniuo
se.

Anglijos svarbiausia žinių 
agentūra yra Reuter. Ji turi 40 
nuolatinių biurų užsieniuose, 
2000 užsienio korespondentų 
ir aptarnauja be Anglijos dar 
apie 3000 dienraščių.

Prancūzijos garsiausia agen
tūra yra Paryžiuje — Agence 
France Presse (APP) Ji turi 
užsieniuose 51 biurą, aptar
nauja per 2000 dienraščių ir 
radijo transliacijų-

-A Amerikoje veikia didžiau 
sr spaudos trestai — 340 dien
raščių kontroliuoja 55 spau
dos trestai. Didžiausias, kuris 
turi didžiausią tiražą, yra He- 
arsto trestas; jame yra 16 
dienraščių. Scripps-Howard tu
ri 18. Knight 5 ir Gannet taip 
pat 18. Anglijoje spauda kaip 
ir Amerikoje yra privačiose 
rankose.

VI i ko pirmininkas 
Cleveląnde

Vliko pirmininkas Jonas 
Matulionis spalio 6—7 atvyks
ta į Clevelandą. Sekmadienį 
spalio 7, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando skyrius 
rengia pirmininko J. Matulio
nio viešą pranešimą Clevelan
do lietuvių visuomenei. Prane
šimas įvyks 11:30 vai. lietuvių 
salėje. Po pranešimo bus dis
kusijos ir paklausimai.

Tą pačią dieną — 6:30 vai. 
vakare toje pačioje salėje Cle
velando lietuvių demokratinių 
grupių prezidiumas rengia Pir
mininkui Jonui Matulioniui 
pagerbti koncertą — vakarie
nę- Koncerto programą atliks 
dainininkė Juzė Krištolaitytė

Visi Clevelando lietuviai ma
loniai kviečiami ir pranešime 
ir vakarienėje galimai gausiau 
dalyvauti. Pakvietimai į vaka
rienę jau dabar gaunami pas 
visus prezidiumo narius ir te- 

. lefonu galima užsisakyti pas 
Leknieką — PO 1-6508. A. 

SW 1-5297 ir J. 
PO 1-1210; J. D.

mų aukų būtiniausiems orga
nizaciniams reikalams

Ateitininkų Federacijos Val
dyba pavedė ASS Bostono sky
riui seimo proga suorganizuoti 
platesnio mąsto ateitininkų 
moksleivių studentų ir sen
draugių suvažiavimą, o kartu 
ir bendrus pasitarimus su Lie
tuvos vyčiais. ASS Bostono 
skyrius labai uoliai ėmėsi dar
bo ir paruošė tokiam suvažia
vimui programą, kuri numaty
ta penktadienį, spalio 12 d. 7 
vai- vak.. Sheraton Plaza vieš
butyje. Tame pačiame viešbu
tyje vyks ir visa kita ALRK 
Federacijos seimo programa.

Ateitininkų Federacijos Val
dyba ragina visus ateitininkus 
kuo gausiau šiame suvažiavi
me dalyvauti. Ne vien rytinio 
JAV pakraščio ateitininkai tu- 

dideles aukas jame dalyvauti, bet ir iš 
tolimesnių vietovių ateitinin- 
kiški vienetai bent savo atsto
vus prašomi atsiųsti.

Iki malonaus pasimatymo 
Bostone!

Ateitininkę Federacijos 
Valdyba

Spalio 12. 13 ir 14 d. d. Bos
tone Sheraton Plaza viešbuty 
(Copley Sq. Boston, Mass.) į- 
vyksta Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos di
dingas auksinio jubiliejaus sei
mas, Į kurį laukiama gausiai 
atvykstant atstovų ir svečių.

šio seimo metu, spalio 12 d 
7 vai. tame pačiame viešbuty
je. įvyks ir visų 
kongresėlis. Į kurį 
atsilankyti visus
sendraugius, studentus ir mok
sleivius Kongresėliui numaty
ta tokia programa:

1) Posėdžio atidarymas, pre
zidiumo sudarymas ir sveikini
mai,

2) Prof. B. Vitkaus paskaita 
— Ateitininkų veikla šių dienų 
sąlygose. Konferentai: moks
leivių. studentų ir sendraugių 
ateitininkų sąjungų centrų at
stovai.

3) Montažas iŠ ateitininkų 
deklaracijų, kurį išpildys Bos
tono ateitininkai.

4) Einamieji reikalai.
ASS Bostono skyrius, kuris 

AF Valdybos pavedimu riiPi-

naši šio kongresėlio organiza
vimu. tikisi į jį atsilankant 
d idelio būrio ateitininkų ne 
tik iš artimesnių Bostonui apy
linkių, bet ir iš tolimesnių vie
tovių.

šia proga primename, kad 
ALRKF seimo metu, spalio 13 
d 10 vai. ryto įvyks specialūs 
jaunimo, moterų ir vyrų posė
džiai, o tos pat dienos 6 vai- 
vak., dalyvaujant aukštiems 
svečiams, bus iškilmingas ban- 
kietas ir pasilinksminimas to 
paties viešbučio patalpose. Gi 
spalio 14 d. 2:30 vai. po piet 
Bostone šv. Kryžiaus katedro
je bus šventoji Valanda, daly- ,
vaujant koletai vyskupų ir virš t0 aPie tai Prane$tl 
50 prelatų. Šios Šventosios Va
landos metu . katedra turėtų 
būti Perpildyta lietuvių. Tuos 
dalykus čia primindami, kvie
čiame ir rainame visus ateitn- 
ninkus, tuose parengimuose da
lyvauti.

Pranešdami tai Jūsų draugo
vei prašome pasirūpinti, kad 
visi nariai, kurie tik gali, šia
me seime ir kongrosėly daly
vautų. Kartu prašome raginti 
ir kitus lietuvius katalikus 
ALRKF seime gausiai dalyvau
ti

★ Amerikoje vyrauja vieti
nio pobūdžio dienraščiai. Tik 
New York Times ir New York 
Herald Tribūne laikomi viso 
krašto laikraščiais. Juodu lei
džia savo atskiras laidas ir Eu
ropoje.

Anglijoje tokių visam kraš
tui skirtų laikraščių yra dau
giau — vienas Manchesteryje 
ir 9 Londone. Jie sudaro 16 
mil- tiražą, o vietinio pobū
džio dienraščiai 9 mil Prancū
zijoje tiražas taip pat persve
ria vietinio pobūdžio dienraš
čių — 6,630.000 prieš 3.650.- 
000 Paryžiuje išeinančių 12 
dienraščių.

Sskrstore R. Petronienė, 
1 Webb Perk, 

So. Boston 27, Mass. 
Tai*: ĄN 8-2069 

Iždininkas J- Kuodis, 
95 Jason S#., Arlington, Mass.



First and second shift

Draftsiiien

Top wages

In and out of town

Send resume or call

DElaware 7-6350

BARNES
and

REINECKE INC
230E. OHIOST

HELP W. FEMALE

REIKALINGOS PATYRUSIOS

Near North Side

Anglijon,

ir Stasys,

as ir Sta-
Inž. K. Krulike*.

Savickas, Anupras.

Light Pleasant Factory \Vork.

spėjamai 
apskr (gal

SCHOLL MFG CO. 
213 W. SchiHer

BALTIMOKEJE vienos šeimos penkiem vaikam ruošiamasi išimti 
tonsulus.

Slamiškiūtė. Katriutė, vie-

kultūrini darbą dirba visi su
tartinai, Palikdami nuošaly po
litinius ir pasaulėžiūrinius įsi
tikinimus. Visose valstybėse 
lietuvių inžinierių vardas stovi 
aukštai, nes jiems pavestą dar
bą atlieka gerai ir sąžiningai.

Openings Avefleble for 
BILLER-TYPIST & 
CLERK-TYPIST

WORCESTĖR, MASS

In modern, new branch Office 
Congenial Associates 

Permanent position with 
escellent emptoye advantages 

Exp. preferred 
Beginners considered 

CALL

Die Ca*t oparators, polishers 
General Help

Lietuv. generalinio konsulato New Yorke paieškomi asmens

Reikia skaityti, kad visame 
laisvajame pasaulyje gyvena 
apie 700 liet, inžinierių ir ar- 
chitektų-

Gi inžineriją studijuoja dar 
apie 200 jaunuolių.

sys, gyveno Shamokin ar Kulp- 
mont, Pa.

Doškevičienė - Railaitė, Elz
bieta, ir vyras Povilas.

Dulskienė - Railaitė, Ona, ir 
vyras Petras

Dzenkauskas, Vaclovas.
Gaižutis, Napoleonas Stasys 

ir Vytautas.
Gaštautų šeima.
Grikis, Vytautas.
Indriliūnas, Jonas ir Myko

las ir sesuo Emilija Paškevi- 
čienė.

Iškauskas, Antanas.
Jackienė - Cibulskytė, Filo-

nuolė. iš Avikilų k., Liudvina
vo v., Marijampo’ės ąp.

Smiltims, Martynas.
šveistys, Juozas ir Vincas ir 

ju sesuo Verutė, iš Jurbarko

Work Near Home 
Davs or Evenings

ta laikinoji ’ PLIAE c. v-ba 
(pirm. prof. J. šimoliūnas). 
Jai buvo pavesta pakviesti ko
misiją pravesti PLIAS centro 
organų rinkimus susirašinėji
mo būdu- PLIAS centro v-ba 
išrinkta 1953 gruodžio mėn- 
Pareigas ir bylas perėmė 1954 
kovo 7 PLIAS-gos c. vald- pirm, 
prof. J. šimoliūnas, vicepirm. 
Prof. S. Dirmantas ir prof- S- 
Kolupaila, rast. A. Didžiulis ir 
ižd. J. Jurkūnas. Visi iš Chica- 
gos arba jos apylinkių. Revizi
jos komisija: P- Žiūrys, S- Ru
dokas ir A. Nasvytis (Cleve- 
land). Garbės teismas, prof. 
J. Gravrogkas (Cleveland), A. 
Jurskis (Philadelphia) ir V. 
Birutis (New York).

PLIAS c. v-ba paruošė ir 
paskelbė vykdyti laikinuosius 
s-gos įstatus, ragino visus s- 
gos narius remti: “Technikos 
žodžio” ir liet- inž- ir archit 
Metraščio išleidimą; stipendijų 
fondą, nuolat palaikyti tarpu
savio ryšius; kvietė ir kviečia 
visus inžinierius, architektus, 
technikus ir techniką studi
juojančius įsijungti į PLIAS ir 
kultūrinę veiklą.

1056 rugsėjo 1—3 IV-jame 
ALIAS ir PLIAS sk. atstovų 
suvažiavime PhiladelPhijoje 
PLIAS centro v-ba perrinkta 
ta pati dar dvejiems metams 
ir jai pavesta sudaryti komisi-

Adomėnas, Juozas, gyvenęs 
Dedroite.

Aleliūnienė, Marijona, ir jos 
dukterys Elzbieta, Emilija. 
Liucija ir Marijona.

Alminauskas, Albinas , iš 
Kurmių kaimo-

Andruškevičienė, Marijona, 
gyveno Lowell, Mass.

Bakšytė, Marcelė, iš Sintau
tų, Sakių apskr.

Barauskaitė, Salomėja, duk
tė Antano, iš Alytaus apskr

Barauskas, Antanas, buv. 
miškų urėdas Trakų ap.

Benderius, Juozas, sūn. An
tano, iš Marijampolės ap., gy
venęs Mažeikiuose.

Cibulskytė - Jackienė. Filo
mena. .

Didvalis, Pijušas ir du jo 
broliai, iš Oškasviliu k.. Gižų

Nuo 1946 vasario 24 vaka
rų Vokietijoje sėkmingai vei
kė Lietuvos Inžinierių Tremti
nių Draugija (LITO). 1948 bir
želio 5—6 po Dl-jo atstovų su
važiavimo Augsburge dr-jos 
centro valdyba perkelta į 
Kempteną ir pasivadino Lietu
vių Inžinierių Sąjunga Užsie
nyje (LISU), o po 1949 gegužės 
21—22 suvažiavimo Kempte- 
ne nutarta persiorganizuoti į 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungą (PLIAS)

1950 vasario 1 PLIAS cent
ro valdybos veikimas Kempte- 
ne (Vokietijoje) nutarta nu
traukti, paliekant s-gos įgalio
tinį Vokietijoje ir paskiriant 
s-gos įgaliotinius kitose vals
tybėse, kol ten bus suorgani
zuoti PLIAS skyriai. PLIAS c. 
v-bos pirm. prof. J. šimoliū
nas, išvykęs 4 JAV, tuojau 
ėmėsi megzti ryšius su kitose 
valstybėse įsikūrusiais lietu
viais inžinieriais.

1951 vasario 24—25 pirma
sis Amerikos lietuvių inž. ir 
archit. suvažiavimas New Yor
ke paskyrė prof- J- šimoliūnui 
pagalbon prof. S. Dirmantą 
vicepirmininku ir pavedė pasi
rinkti sekretorių.

1952 rugPiūčio 30—31 Chi- 
cagoje įvykusiame antrajame 
ALIAS ir PLIAS skyrių atsto
vu suvažiavime buvo išrink-

Why Travel? 
Whon You Can Wbrk 

Noar Home!

excellent working ronditions.

Many company banefits.

Maldingai kelionei daugelis 
vyčių buvo išvykę į Attleboro, 
Mass-, Marijos šventovę- Prieš 
tai drauge su sodalėms daly

vauta Marianapolyje šilinės at
laiduos.

Vyčiu 116 kuopa jaukiai at
naujino savo klūbą, į kurį kvie
čia ypač jaunuosius lankytis. 
Taip pat visas būrys dalyvavo 
Providence, R. L, Naujosios 

Anglijos - vyčių pasilinksmini
me.

ALRK Federacijos 33 sky
rius Aušros Vartuos susirinki
me svarstė įvyksiantį Bostone 

auksinį Federacijos kongresą 
ir nutarė jame visoms išgalėm 
dalyvauti ir remti. Sekantis 
susirinkimas lapkričio 4 d. 2

v. p. P-
Sporto ir žaidimų aikštė pla

nuojama ir rengiama Aušros 
Vartų klebonijos sode Aikšte 
labai suinteresuotas jaunimas 

ir tėvai.
Jonas Vaitkevičius šiais me

tais atvykęs iš Vokietijos,, kur 
Muenchene dirbo “Amerikos 
Balso” transliacijose. Tam dar
bui vėl iškviestas ir gavo dar
bo Washingtone.
Brocktono sasery naudai Mo
terų Gildą spalių 11 d. ruošia 
Military Whist. J.

Engineers
Designers

Bružas Vytautas, gimęs 1928 
m. lapkričio 1, mažeikietis, 
gyvenęs Australijoje, VVollon- 
gong — NSW 1951 m. ir žadė
jęs persikelti į Ameriką. Ieško 
jo motina Lietuvoje.

Tidomnas Vladas ir Bružas 
Vytautas, arba žinantieji apie 
juos, prašom rašyti: K. Ališau
skienė, 240 Rushohne Rd., To
ronto, Ontario, Canada.

Prašomas atsiliepti
Antanas Šeputis, gyvenąs Ka
nadoje. Yra svarbių žinių iš 
Lietuvos. Atsiliepti ar žinantie
ji pranešti: Magdalena Kish- 
kis, 2903 Dodge Avė., Sioux 
City 6, Iowa,

PORTABLE 
ELECTRIC TOOLS INC. 

200 W. 83 St.

GEORGE U DECKER, IR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SAULE ST.
CHTCAGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

HELP W. MALĖ

WILLIAM H. WELSH 
CO., INC. 

2211 So. Indiana 
CA 5-5454

ją “Lįetuviškų technikinių ter
minų žodynui” surinkti, sure
daguoti ir išleisti. Tai PLIAS 
Clevelando skyriaus narių pra
dėtas didžiulis darbas ir jau 
daugiau kaip 1000 įvairių sri
čių technikinių žodžių iki šiol 
surinkta: Lygiagrečiai darbas 
buvo tęsiamas taip pat “Tech
nikos žodžio.”

PLIAS-gą sudaro šie pada
liniai:

1. Argentinos PLIAS) sk. 
(Buenos — Aires, Avellane- 
da), įst. 1949. VII- 15, pirm- 
J. Ramanauskas, 24 nariai.

2. Austrijoje gyvena 2 liet, 
inžinieriai.

3. Australijoje: a) PLIAS 
Adelaidės sk-, įst- 1951. VII. 
15 d., Pirm. A. Paėevičhis, 12 
narių; b) PLIAS Melbourne ir 
Sydney sk., įst. 1951 m. kovo 
mėn., pirm. D. Daukus — 14 
narių- (Iš viso tose apylinkėse 
gyvena virš 30 liet- inž.).

4. Brazilijos PLIAS sk. (Sao 
Paulo), įst. 1949. Į. 30 d., pir
mininkas A. Cimbleris, vėliau 
Z Bačelis. Skyriui perorgani
zuoti PLIAS c. v-ba 1956 m- į- 
galiojo M. Ivanauską. Gyvena 
apie 10 liet. inž.

5. Danijoje gyvena 1 liet. inž.
6. Didi. Britanijos PLIAS sk., 

'įst. 1949- H. 20. pirm. J. Vil
činskas, 11 narių-

7. Jungtinėse Amerikos Val
stybėse: a) PLIAS Clevelando 
sk., įst. 1949. VII. 20 d., pirm. 
E. Malcanas, 32 nariai, b) AL
IAS su skyriais: Bostone, Det
roite, Chicagoje, Los Angeles, 
New Yorke, Pittsburghe ir 
Philadelphijoje — 353 nariai.
- 8- Kanadoje: a) PLIAS Mon- 
trealio sk. pirm. J. Daniliaus
kas, 15 narių. Apylinkėje gy
vena 30 inž. b) Toronto PLIAS 
sk., įst. 1949. VII. 19 d- pirm. 
J. Sližys, 45 nariai.

9. Kolumbijoje gyv. apie 10 
liet, inž- PLIAS įgaliotinis E. 
Šviedrys.

10. Prancūzijoje gyv. 4 liet, 
inž.
11. Švedijos PLIAS sk. Stock- 
holme, įst. 1950- V. 1 d. pirm, 
dr. inž. K. Kraujalis, 8 nariai.

12. Šveicarijoje gyv. 3 liet, 
inž-

13. Vokietijoje gyv. 25 liet, 
inž., PLIAS c. v-bos įgaliotinis 
Pr. Zunde.

Rinka, Charlis. išvvkes iš 
Lietuvos 1940 metais, į Haver- 
hill. Mass

Rukšenienė - Matonvtė, An
tanina, ir vyras Rukšėnas. An
tanas.

Šabliauskaitė - Mitoliūnienė. 
Ona.

Saulius. Robertas

TOPLACE
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE:
DEABORN 2-0819

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti Į:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUAN1A

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Kontrimavičius. Stasvs.
Lalas, Jonas, iš Kviečlaukės 

k., Kruopių parap.
Lapašinskas, Viktoras
Mačiulskytė, Ona, gyvenusi 

Vokietijoje.
Martišius, Kazimieras ir 

Martišiūtė, Marijona.
Matonytė - Rukšenienė, An

tanina, ir vyras Rukšėnas, An
tanas-

Matulaitis, Antanas, sūnus 
Jono, iš šakių apskr.

Mickevičius, Juozas, iš Rad- 
vilionių, sūn. Stanislovo.

Mitoliūnienė - šabliauskaitė.

SKAITYK VARPELį. įdomus, 
naudingas, iliustruota*, mėne
sini* religinis žurnalas. Ma
rėms tik $2.00. Rašyk:

Kennebunk Port, Maine 
Franciscen Fethers

“Excellent Opportunity!” 
Immediate Opening —

MACHINIST
Understand'ng of English and 

ability to read Blue Prints, 
Small Shop.

40 Hour Week. 
Liberal Company Benefits. 
Good Working Conditions. 

Steady year round work.

Sodaliy vajui pravesti ir vei
kimui pagyvinti sodalės. paren
gė specialų susirinkimą,, kurio 

programoj buvo Įvairių Mari
jos apsireiškimų montažas, 
prelato K. Vasio kalba ir kuni
go svečio Stamton S. J. Paskai

ta apie sodalių reikšmę iš šv. 
Tėvo kalbų ir raštų.

Lituanistinė mokykla pradė
jo darbą penkiose klasėse su 
55 mokiniais. Dar dvi klasės 
su 15 mokinių, kurie visai ne

supranta arba mažai lietuviš
kai kalba, mokos skyrium ki

toms dienoms- Mokyklos vedė
ju yra mokytojas Jonas Raš

kys, mokytojai — Br. Sviklie- 
nė, Glodas, L. ’Orentas, Pr. 
Pauliukonis ir kun. J. Stepo
naitis. Mokyklą globoja ir re
mia prelatas K. Vasys, tėvų 
komitetas ir VVorcester lietu
vių bendruomenė. Mokyklai 
paremti tėvų komitetas suren
gė “pikniką”, kuriame, nors 
dalyvių nedaug buvo, bet mo

kyklą aukoms gausiai parėmė.
31 metinis Minstrel Show 

jau rengiamas. Parengimą, 
kaip kiekvienais metais, globo
ja vyčių 116 kuopa- Parengi
mo programos vadovu yra V 
Burdulis, direktorium — Br. 
Kvedaraitė.

Skautę 40 trupė, be vilkiu
kų, kuriem vadovauja — V. 

Vaitkevičius, ir skautų, kurių 
vadovu yra — R. Bučinskas, 

suorganizavo dar ir jūrų skau
tus. Jų vadovu yra R. Palūšis. 
Visi skautai naują sezoną pra
dėjo bendra komunija ir po to 

pusryčiais, o taip pat dvasiniam 
atsinaujinimui — dienos reko
lekcijomis. Skautų motinos 
skautų labui surengė centinį 
išpardavimą, kurs davė $216 
pelno.

AAoterys labdaroj smarkiai 
darbuojas Aušros Vartų dr-ja 
ir moterų Gildą darbu ir auko

mis remia Putnamo ir Brock
tono seseles- Moterų Sąjunga ir 
Moterų socialinis klubas par

davinėjo pyragus. Moterų soc. 
klubas parapijai paaukojo 100 
dol. Lapkričio 4 vyksta ekskur
sija pas Putnamo seseris.

Sutvirtinimo sakramentą 
vysk. J. Wright Aušros Vartų
bažnyčioj teiks spalių mėn. 14 parap 
dieną 3 vai. po Pietų. Dobilia;

LUSTER CORP. 
OF AMERICA 

LAfayotte 34)733 
For Information

Pakėnas, Baltrus.
Paškauskaitė, Michalina, ir 

jos sesuo.
Paškevičienė - Indriliūnaitė.

Emilija, vyras Jonas ir vaikai 
Jonas ir Kotryna-

Pauliukynai, gyvenę Kulp- 
mont, ar Shamokin, Pa.

Piliukaitis, Edmundas.
Pocevičiūtė. Magdutė ir

Onutė, iš Avikilu k-, Liudvina
vo v„ Marijampolės aP.

Prike. Maria, gyvenusi Phi
ladelphijoje. PLIAS yra visuomeninė —

Raila, Antanas ir Juozas, ir profesinė lietuvių inžinierių 
ju seserys Elzbieta Doškevičie- organizacija,. kurioje bendrą 
nė ir Ona Dulskienė. iš Vait
kumi k.. Pušaloto vai., Pane
vėžio ap.

Reliuga, Vladas, iš Palangos

14. Venecueloje gyv- 15 liet, 
inž. ir keletas kitų technikos 
darbuotojų. PLIAS c. v-bos i- 
galiotinis V. Venckus.

PLIAS visame laisvajame 
pasaulyje apjungia virš 600 
lietuvių inžinierių architektų, 
techniku ir inžinierių kandida-

mena.
Janeliūnas, Povilas
Jokūbaitis, Vytas, iš Vokie

tijos buvo išvykęs 
gimęs Amerikoje.

Karvelis, Julius 
sūnūs Rapolo.

Kaunas, Petras, 
kilęs iš Kretingos 
Mosėdžio vai.)

Kletkus, Aleksandras, sūnus 
Jeronimo.

Kletkus, Stasys, sūnus Pra-

bėię ant staliuko ir Paliepė 
mokiniams parašyti pasakoji- 
mėlįapie tą skrybėlę.

Kuiį laiką klasėje nieko ne
buvo daugiau girdėti, tik plun
ksnų Šnarėjimas. Mokinukai— 
rašė. Tik kiek vėlėliau pasi
girdo plonutis balselis, klau
sąs:

— Pone mokytojau, prašau 
pasakyti, žodis “shabby” (su
dėvėtas, netikęs) bus su dviem 
“b” ar su viena? -..

Kaimynę tarpe
— Aš norėčiau, kad jūsų 

mažasis berniukas daugiau ne- 
bepamėgdžiotų manęs.

1 — Tomuk, nustok vaidinęs 
kvailį! — Perspėja mažąjį mo
tina.

Solistas ir '‘mirtingasis"
Solistas menkai nusimanan

čiam apie dainavimą aiškina:
— Žinai tamsta, aš savo bal

są apdraudžiau $10.000
— Na, ir kaip jūs sunaudo- 

jot pinigus? — kukliai pasi
teiravo žmogelis.

Pernykščiai
— Vaje, kokie gražūs pa

puošalai, kuriuos jūs dėvite, 
ponia Antose.

— Et, tai nieko realaus — 
pernykščiai.

Besiruošiant į teatrą
— Ar jūs esate tikras, jog 

šio bilieto, kurį man nupirkot, 
vieta yra arti scenos?

— O, taip. Jeigu būtų bent 
truputėlį arčiau — jūs jau da
lyvautume! programoj.

Tėvas ir duktė
Tėvas: Man atrodo, kad ta

vo draugas Antanas ilgokai pa
silieka pas tave vakarais. Mo
tina gi tau nieko nesako apie 
tokį nevykusį paprotį?

Duktė: Ji tik tiek pasakė, 
kad vyrai nė kiek nepasikeitė 
nuo jos mergystės laikų.

Surinko Pr Alšėnas

SIUVIMO MASINU 
OPERATORĖS

Geras pradinis mokestis ir 
priedas už akordinį darbą

5 dienų savaitė 
darbas nuo 8 iki 4:30 popiet



*«*•

Juozas Andriušis

BEAVER LODGE

REAL ESTATE

Woodhaven 21, N. Y

fBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
VI 6-2164RESORTS

po 6 vaL vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

TeL APplegate 7-0349

HELP W. MALĖ
BROOKLYN, N. Y.340 EIDGEVVOOD AVĖ.

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

ANGLIŠKOS:

M. and Z. Collision Works
RUPTURED

W1NTF,R GARDEN TAVERN Ine.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

mams, ete*

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

1.50
3.50

4 Martyred Bishops, T. Narbutas..............
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas

ST- SEBASTIANE 
lending LIBRARY

Odos imitacija ........................................
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa.

1.50
1.50

5 00 
1.50 
0.25 
2.00

Futbolo pirmenybių 
tvarkaraštis -

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai

įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligonines 
Išlaidas. ' .

Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas..........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p....... ................. —
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas. 200 p........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p................
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p........
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys ...

2.00
3.0C
5.00
6.00

0.10
0.10

0.60 
1.10 
1.80 
1.25
1.00 
1.00

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

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

Darbas atitekamas prityrusio techniko, pripažinto 
EGA lastituto, Nevr York*.

tsaka, V. Pietaris ...... 
ivgelė, Vysk. Valančius

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

Naujasis Testamentas ............. ............ ..........
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. ...................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. ......
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

111 p......... ........ ...... .....................................
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p........
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p......................................
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p.
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa.....

įrišta....
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija..................... .................................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna .........................

En gros und Detail 
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 
Bronx 57, N. Y.

, reumatu. Žtaoma, svariai vaid-
menįsnlnž ir kitm Y llllįl jlįrir; 
pagleOTĮždamy nevieną ■-. a»iihwt 
sutahr* srhmnBg meria1Į_ IŠ 
šios grupės ypač paž^nėtina: 
Vokietija, Vengrija, Japonija,

amer&ietė apfettininkė, Vt meto, 
i^irA vėfio figa Galveston, Tex.; 
apačioje ji su laimėtąja dovana u£ 
golfo žaidynes (1M8)

DISPLAY

2.00
200

1.00
0.50
2.00
5.00

1.00
0.70 
i.oe
1.50
2.00

Lietuvos sportininkai spar
takiadoje užėmė 12-tą koman
dinę iš 18-kos dalyvių. Estija 
užėmė 6-tą vietą, Latvija 10- 
tą. Nuvykti į Melbourną ir da- 

(Nukelta i 8 psl)

ĮVAIRIOS
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

$2 00
$5.00

2.00
2.00

OUEENS VILLAGE 
S. JOACHIM-ANN PARISH 

REDUCED TO SELL

.1.00 
1.50 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00 
1.00 
2.00

The
Thomas Aąuinas. The nature and 
profound refleetion of one of thė 
greatest minds in tse history chris_ 
tianity, $2,00 — Rosaries, Religioiis 
articles, cards, gift vrapping 
convert aids mail orders promptly 
filled, Write to 159 Broad St Dept. 
‘‘L” Middletovrn, Conne

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Draudimo reikalais, taksų (Income 
Tax) paruošimui, notorinių doku
mentų tvirtinimui

.1:00 
6.00 
2.00 
1.50 
3.00
1.80 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00

ALEXIAX BROTHERS RE»T HOME 
100 James Boulevard Signal Mt, Tenn.

LADY OF PERPETUĄL 
HELP PARISH

REIKALINGOS VALYTOJOS 
valyti raštines didžiuliam pa
state/ Turi kalbėt1 angliškai. 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vai. 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-
Nat>onal Cleaning Contractors

9 West 29th St. N. Y. C.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Connectieut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vaL ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vaL vak.

jau visai nebetoli. Paskutinieji 
pasiruošimai .šioms pasaubnin 
masto varstams jau baigiami 
tiek dalyvių, tiek: ruošėjų tar
pe, Neužilgo tūkstančiai, spor
tininkų ir turistų pasileis toli- 
man užjūrių kelionėn į Austra
liją Apskaičiuojama, kad šios 
žaidynės tautų ir varžovų skai
čiumi Pralenks visas kitas 
prieš tai įvykusias. Gausiausios 
sportininkų komandos atvyks 
po JAV ir Sov. Rusijos v&ar 
vomis. Kiekviena planuoja pa
siųsti arti 460 dalyvių, Tarp 
Šių abiejų konkurentų nlimpįa- 
doje išsivystys iki šiol nema
tytos lenktynės dėl pirmų vie-

TR 3-3200.
Home Fmding Dept. 
W<fecends 9—5 PM

THE ALEXIAN BROTHERS
vvho eonduet the hospital at 655 East Jersey St., Elizabeth, N. J., 
have the Signal Mt. Hotel for a permanent homelformtn. Nine 
miles from Chattanooga. Ali rooms large with baths. Mild clima. 
te, elėvation 2300 feet. Bus to Chattanooga at front door. Mass 
and rosary it desired daily. Nursing care by the Brothe rs, medical 
and physiotherapy if needed now or in later years, when infirmi- 
ties come on. Meals—cafeteria style. For Information and rates 
write to

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.................
Gabija, • metraštis .......................................
Medinis arklys, E. Williams, 192 p............
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. ..................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. .... .............
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A Vaičiulaitis, 142 p. ----------
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p. -------------
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis, 99 p.----
Algimantas, V. Pietaris, 267 p. -------------

TO PLACE, 
YČUR AD

GIRLS
Ali around help in nursing 
home. $120 month to start. 
Plūs room and board.

Spring Valley 6-1582 
Box 359,

SPRING VALLEY, N. Y.

Be sure your struss-holds all the 
tingi! If not. Act ųuiekly, avoid 

ntore danger! 
Adelphi Surgical Co.

UL 8—2740
623 Fulton St ofl LafayetU Avė. 

BROOKI.YN. N. Y.

Sulaakstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

RIVERHEAD MOTEI
Riverhead, L. L 

“Modern as To-morrow” 
Restaurant, Shack bar Fishing 

Boating, Golf, Tennis 
. facilities nearby. Send for 

photo or Brochure.
PArk 7-2704 

Al Magee (owner) 2704

WHITE STALLION RANCH
Haven for rancherš, iranters, 
skiers, open the year round.
5 milles to cathdlic church- 

Write for booklet. 
Hillsdale 2. N. Y.

PORTERS
Full Time—6 AM 2:30 PM 
Parį Time—6 AM 10 PM 

Apply 4th floor, Personnel Office 
ARNOLD CONSTABLE 

9 East 39th Street

vakąrų k rytų Vokietijos pa
siektas bendras Susitarimas į- 
statyti šiais metais vieną ko
mandą- Nežymią staigmeną ga
li patiekti raudonoji Kinija, 
pirmą kartą dalyvaudama 
blinų^adoje.

JAV turėtų parodyti prana
šumą šiose sporto šakose: leng
voje atletikoje vyrams (išsky
rus tolimų distancijų < bėgi
muose) , plaukyme, šuoliuose 
į vandenį ir krepšmyje. Tuo 
tarpu Sov. Rusija tikisi . stip
riau pasireikšti lengvoje atle
tikoje moterims, ^mnastikoje, 
fechtavime, dviračių sporte, 
tinklinyje ir futbole. Kai ku
riose šakose, kaip antai, irk
lavime, šaudyme, bokse ir sun
kumų kilnojime šansai abiem 
vienodi.

, Sov. Rusija ir jos satelitai 
atsižvelgia į šios rūšies šventę, 
kaipo patogią demfmstraeiją 
propagandai — per sportą im
ponuoti jaunimą- Tuo tarpu kai 
vakarų tautos į sportą žiūri 
kaip natūralų jaunimo , užsi
ėmimą. Jei dar 1952 olimpia
doje Sov. Rusija atsidūrė po 
JAV antroje vietoje, šį sykį, ji, 
žūt būt, užsibrėžusi iškopti į 
viršų- Kad parengtų kuo ge
riausiai savo kadrus olimpinėm 
žaidynėm, Sov. Rusija neperse
niausiai surengė Maskvoje di-^ 
džiulę sov. tautų spartakiadą, 
kuriai buvo intensyviai ruošia
masi ilgą laiką. Jau bus metai, 
kai sovietines respublikas už
plūdo įvairūs sporto šūkiai ir 
raginimai sporto programas 
pravesti mokyklose, kolūkiuo
se, rajonuose ir miestuose. Net 
didžitdį stadioną įrengė Mask
voje specialiai spartakiadai 
pravesti.

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, L Pelėda ............
Lapės 
Vaikų 
Pasakos, Haufas, 93 p. .................
Velykų pasakos. N. Butkienė, 32 p. 
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p.

STOTERERS.
Bronx rnen residents up to 21 yrs. 
with spench defccts can reccive In 
thetr own homes expert help from 
an arttvc teacher of speach A eng. 
Ifah, Ics8ons on evenings and Sat. 
urrfays. Ist visit UjOO no obllgation 

Thereafter 33 per wk. CaJl 
FA 4.6538-4 PM — 6 PM

324 East 57th'Street 
NEW YORK22, N. Y.

Finest Swedish Smorgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner 
Air Cooled PL 9-6260

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-8247.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis —---------
Lietuviška muzika, č. Sasnauskas, 133 p.

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.....................
šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p.............
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p. -----
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p.----- - —....... .
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p.-----------
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p................
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p.........

Possesion of Top Floor. 5 rms. 
gas heat. 2 family brick, parlor 

floor and basėm ent type 
attached. $18.000. 540—60 St.

Brookljni 20, N. Y. — GE 9.6914

TOMO ŽIŪRAIČIO, a P„

ŽODIS m GYVENIMAS 
ReHgifiei-tautiiMi rimčiai

"Tomo žiūraičio knygą skaitai kaip kokį romaną. Mums kren
ta | akis autoriaus raftymo meistritkumas bei kūrybinis sintetižku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” (Prof. Dr. A. Ramūnas).

“Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
sugyvenimina” (Sal. Narkeliūnaitė).

“T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui" (Kun. Dr. A. Baltinis).

“Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis).
"Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus). .
“Daugiau panašios vertšs knygų” (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maeeina
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75.

RETA NAUJIENA,
' Kad įvairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusią knygą vispusiškai skal-

Atlaidų Šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas................4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p............. . 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas 2.00 
de luxe. ..............................      4.50

2.50 
1.00

ĘaMtmMtOMrntovn Hospital needs 
-head staft nurses for digrA eves. 
.& ni«hts. .

j. Head nurses start at $285; 
staff $270 Evening differential 
$30; night ?15.

2. 40 kr. week, 10 paid holidays, 
weeks vacation.

3. Brighf spacious rooms • (7th 
hospital floor), maid Service. Mo- 
dem funūture, laundry, kitehen, 
TV room, $15 month.

4. Meals at cost air.conditioned 
cafeteria.

5. Short vvalk to IND, IRT, BMT 
& Hudson Terminai..

6_ TYalning program in new 
emėrgency nursing specialty.

7. Hard work būt interesting, 
varied, fast paced.

Exciting jobs for ambitious, 
young, forward looking nurses 
CalI BE 3—3300 or visit 170 WUj 
liams St

Bright, beautiful 7 room stuc- 
co;on corner, excellent condit- 
ion. 3 bedrotfms, • l1/^ baths, 
center hall, large dining and 
living rooms, fireplace- Large 
basement and attic. Oversized 
2 car garąge, landseaped pa- 
tio- S/S, venetians, many ex- 
tras. You have to see it to ap- 
preciate it.

HOllis 8-0085

DRAMA
Gims tautos genijus, L J. Voicekauskas. 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p...... —...... ..

needed for Catholic children under 
2 yra. of age. Board & clothing 
rates paid. Medkal care provided.

CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

OnljjL 53 miles irom N. Y. Beauti. 
f ully located on Beaver Dam Lake-

Private Beach, flshing, boating, 
Finest accomodations, delicious 
American food, hunting parties 

welcome, bar open until New Year.
Catholic church nearby.

$35—$40 weekly. $8.00 per day 
vveekends.

SALISBURY MILLS, N. Y.
Washingtonville, N. Y. 7435

Pirmiau įvardinta komanda 
žaidžia savo aikštėje.

Spaliu mėn.
7 d. LSK - Swiss FC
14 d. LSK-Emtračht
21 d.Newark-LSK
28 d. LSK - SCNewYork.
Lapkričio men.

4 d. Minerva - LSK
11 d- LSK - German-Hunga- 

rians
18d.Elisabeth-LSK
25 d SC New York - LSK.
Gruodžiomėtų

2 d. laisvas mūsiškių sekma
dienis. 9 d. LSK: Newark, 16 
d-.NY Hungarians: LSK

Priešžaismyje visados žai
džia tų pačių klubų rezervinės 

komandos. Tolimesnis pirme
nybių tvarkaraštis, tur būt Pri
klausys nuo komandų stovio 
taurės rungtynėse.

VOLMAKK3M
CATHOLIC CHEISTMAN CARDS 

Make $50 for youraelf, Sodallty, 
Club or School solling 100 boxes 
finest Rcliglous Catholic Chrtatmas 
cards. Othcr fast moncy makers. 
Stationery. Noveltles, Imprints, 
elc.

Rush couĮsm for SAMPLEM 
an approval

BOBINflON CAMM
Dcpt. L—48 Clinton, Mass.

Name ... .......... .,.....«_........
Adress . ................................ .
City ......................... ............................
State --------...........................................



BOSTON, M8SS.

KAC. KONGRESO PROGRAMA

stovyklų

PAIEŠKOJIMAI

metu

NEW YORK

Tantum ergo Sacramentum,

INSURANCE ir REAL ESTATE

TALARSKIReal Rstate Specialiste

FUNERAL HOMEWho know S. Boston,

Dorchestcr and Rozbury

Mes pranešame mūsų naują Real Katate Division. 559 East 
Broadvvay, dabar Suffolk apskrities leistą po vienu stogu:

Siunčiu $3.00, prašau prisiųsti "Don Kamiliaus n dalj
Siunčiu $5.00, prašau prisiųsti "Don Kamiliaus" abi dali

Lenkų ir lietuvių kalba. Jūs nieko nerizikuojate, kada jūs 
pavedate Wendell Eerman sėkmingą namų pardavimą ir ne
to. angiai apsldraudžiate.

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Antanas 
Ciancy. 

V. Ches- 
Chesnut.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Misijos par. bažnyčioj 
prasidėjo rugsėjo 30. Pirmą 
savaitę — moteris, antrą — vy
rams, trečia angliškai kalban
tiems. Pamokslai sakomi 9 v- 
ryte ir 7:30 v. v.

WemfeU Bertnan 
Chairman

Stephen Bredes Jr. 
ADVOKATAS

Valandai vadovauja prel. 
Pr. Juras.
Vargonais groja ir giedoji

mui vadovauja komp. J. Ka-

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Caro- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR S-6434

ir P 
gero 

dar

PARDUODAMAS
2 šeimynų — 14 kambarių — 
namas. Nuo centro ir požemi
nio traukinio tik 3 blokai Gra
žioj vietoj, yra sklypas žemės 
didumo: 50x125. Į mėnesį duo
da virš $211.50 pelno. Garažas 
ir 4 kambariai lieka savininkui 
nemokamai. Kreiptis: Telf. 
FL 3-3871 nuo 7 vai- vak. ar
ba asmeniškai: F. Norris, 41— 
39 Parsons Blvd., Flushing 5, 
L- I., N. Y.

VAITKUS 
rtJNEBAl BOKI 

197 Webster Avenoe 
Cambridge, Mm.

PRANAS WAHKUS 
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

IŠNUOMOJAMAS
2 kambarių butas vyresnio 
amžiaus moterims. Galima 
naudotis virtuve. Kreiptis: E- 
Masilionis, 1815 Centre St, 
Brooklyn 21, N- Y.

Penktadšanis, spaliu 12,
10 vai. iškilmingos šv. Mi

šios šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje So. Boston, 
Mass.

Šv. Mišias aukoja vysk- V. 
Brizgys, pamokslą sako prel- 
J. Balkonas.

12 vai. atstovų ir svečių re
gistracija Sheraton Plaza vieš
butyje Copley Sųuare, Boston, 
Mass.

Pirmasis bendras posėdis 
Sheraton Plaza Hotel 1 v. p.p.

1. Atidaro k-to pirm. kun. 
J. žuromskis; malda ir him-

||||r ho 1Švč. TYejybys kapinėse.
OF' Junapas UrbaHis, 65 metų, 

palaidotas iš Angelų Karal»e- 
nės parapijos bažnyčios šv. Jo- 

L no kapinėse spalio 2 d.
Įl: Angelų Karalienės parapijos
į|p-- draugijų valdybos nariai susi- 
ĮEĮ-? rinkę posėdžiavo sekmadienį 

ir tarėsi Bostono kongreso rei- 
|||§ kalu ir organizavo aukas-

Operetės choro
|gg • repeticijų penktadienį nebus, 

choristai prašomi susirinkti 
spalio 12-

Žr t Ateitininkų sendraugių 
. skyriaus

||į< susirinkime rugsėjo 28 buvo 
< išrinkti atstovai į LRKFedera- 

K rijos kongresą Bostone — dr.
B. Radzivanas, Pr. Vainaus- 
kas, V. Maželis, A. Dumbrienė, 

gį M. Lušienė, T. šlepetienė ir 
- Br. Stočkus- Pranešimą apie 

pietų Amerikos katalikų ir lie
tuvių gyvenimą darė dr. A.

> Trimakas. Skyriaus veikimui 
vadovauja šiemet kun. T. Nar- 
butas (pirm.) ir A. žumbakie- 

•į nė, A Dumbrienė, St. Lūšys ir 
J. Baužys.

. Balto 100 skyrius
Brooklyne šiemet, talkininkau- 
damas Balto vajaus komitetui, 
rengia dideli koncertą, kuris į- 
vyks lapkričio 11 d. šv. Stanis
lovo salėje.

Fordhamo universitete 
pirmoje lituanistikos paskaito
je, kuri įvyko rugsėjo 28, da
lyvavo per 10 studentų. Numa
toma, kad ateityje paskaitas 
lankys kur kas daugiau.

Angelų Kar. parapijos 
koncerte,

kuris įvyks spalio 7 d., šv. Sta
nislovo parapijos salėje, due
tus dainuos: dr- B. Svogūnėlis 
ir A. Kizienė, M. Šalinskienė ir 
M. Bujokienė. Bus vyrų ir mo
terų oktetai.

SPORTAS
Sekmadienį vykusios futbolo 

V . rungtynės pasibaigė šitaip: 
LSK—Gotsches — 2:3, rezervi
nė — 1 :2, jaunučiai — 0:8.

SIUNTINIAI Į VISUS KRAŠTUS 
Į visas TSRS dalis, čia apmokėtu muitu 

Audeklai, nauji ir dėvėti drabužiai, vaistai, valgomieji 
produktai. Išsiuntimas neatidėliojamas, skubus prista
tymas ir gavėjo parašu patvirtintas pakvitavimas ga

rantuotas. Reikalaukite smulkesnių informacijų.

Tel STagg 2-5043

Matt!iew P. Baliai

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greko 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutu. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.

jaunųjų organizavimo ir kiti 
klausimai. Kalba kun. A. Kon- 
tautas, Klimkaitė, kun. J. Bore- 
vičius, S. J., dr. V. Vygantas, 
Diskusijos vyksta pasiskirčius 
grupėmis.

b. moterų posėdyje paskaitą 
tema “Moters katalikės vieta 
katalikų akcijoje’' skaito K. 
Keblinskienė. Korė ferentės 
Renneth A Kaneb ir V. Kul- 
bokienė.

c. vyrų posėdyje paskaitą 
“Aktyvus lietuvis katalikas vy
ras šių dienų aplinkybėse” 
skaito prof. Ant. Vasaitis. 
Koreferentai V. Kudirka ir St 
Lūšys.

12:30 pietų pertrauka.
2 vai. p. p. Sheraton Plaza 

viešbutyje antrasis bendras 
kongreso posėdis.

1. malda, 2. Valdybos rinki-

Persiunč.a Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ 
ir visas kitas RUSUOS valdomas sritis

Iš naujų ar naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, mais
to, vaistų ir 1.1. Vlsas išlaidas ir U. S. S. R. muitą apmoka 
siuntėjas-

Taipgi priimamo užsakymus siuntiniams per Angliją.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 

21 svaro. Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo 
adresus. Mes, siuntinį perpakavę, praneš me Jums, kiek 
kainuos pershmtimo išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl infor
macijų kreipkitės lietuv;škai.

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia 
patarnauja ir persiunčia siuntinius.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir 
šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai, po pietų.

• Patarnavimas automobilių 
navininkams

• Ugnies ir Vagystės ap
draudimas

• mažesnių paskolų globoji
mas.

nai; giesmė “Marija, Marija”.
2. Kalba N. Anglijos apskr. 

pirm. V. Kudirka ir pakviečia 
Federacijos Centro pirmininką.

3. Kalba dr. Ad. Darnusis ir 
kun. dr. A. Juška.

4. Sveikinimai, žodžiu svei
kina vysk. V. Brizgys ir kun. 
Pr. Virmauskis.

5 Kongreso prezidiumo su
darymas.

6. Centro Valdybos narių 
pranešimai.

7. Registracijos komisijos 
pranešimas.

8. Pertrauka
9. Sveikinimai raštu.
10. Paskaita “žvilgsnis į

praeitį” — L. šimutis. Diskusi
jos po paskaitos. >

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

šeštadienis, spalių 13
9 vai. šv. Mišios šv. Petro 

liet, parapijos bažnyčioj. Mi
šias aukoja prel. Pr. Strakaus- 
kas, pamokslą sako prel.. K 
Vasys.

10:30 jaunimo, vyrų ir mo
terų posėdžiai Hotel Sheraton 
Plaza.

a. jaunimo pasėdyje svars
tomi jaunimo bendradarbiavi
mo, jaunimo centro sudarymo

Procesijai įeinant į sanktua- 
riumą, giedama Tegul būna 
garbinamas.

Išstatymas Švč. Sakramento- 
Pasiaukojimo aktą ir maldą už 
Lietuvą skaito prel- Pr. Juras.

Arkivyskupas R. J. Cushing 
sako pamokslą.

Gieda solistas Stasys Liepas.
Vysk. Brizgys taria padėkos

Trans-Atlantic TradingCo.
Ellis BuikPng, Room 10 Tol* AN 8-8764

409 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Josepli Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

nį seimą, organiuozjama va- 
žiuoti mašinomis Visi norin- w
tieji važiuot*, registruojasi pa- 
rapijų raštinėse ir Darbininko 
redakcijoje. Išvykstama spalio

-12, penktadienį, 10 vai. nuo 
Apreiškimo parapijos bažny-

‘ &0S. laukiama, kad kuo dau
giau važuotų, nes penktache-

William J. Drake 
Dragūnas

jos po paskaitos.
4. ALRKFederaęijos daly

vavimas bendrinėse lietuvių 
organizacijose.

5. Auklėjimo 
reikalai.

6. ALRKF konstitucija
7. Rezoliucijų priėmimas, 

sumanymai. Posėdis baigiamas 
malda. 6 vai. vak. Bankietas 
tame pačiame viešbutyje. Kal
ba arkivysk. R. J. Cushing, 
vysk. V. Brizgys, dr. Ad. Da- 
mušis, Lietuvos garbės konsu
las Ant. šalna.

Vadovauja adv. J. Grigalius. 
Dainuoja solistas St. Liepas ir 
Ad. Barauskas.

Po bankieto 9 v. v. šokiai.
Sekmadienis, spalių 14

10 vai. šv. Petro Bet. para
pijos bažnyčioje pamaldas lai
ko kun. J. švagždys, pamoks
lą sako kun. dr. A. Juška.

2:30 šventoji Valanda Bos
tono katedroje, Washington

Sodaliečių pamaldos *
Spalių 4 d* 7:30 vai vak. 

šv. Petro parapijos bažnyčioje 
įvyks parapijos sodaheČĖų pa- 
maldos. Po pamaldų — misi- 
rinkimas salėje po bažnyčia.

Vai veiks skaitykla
Užsibaigus vasaros iškylų 

laikui, Bostono skautai Rugsėjo 
26 vėl atidarė lietuviškų kny
gų ir laikraščių skaityklą, ku
rią jie turi įsirengę tautininkų 
namuose. Skaityklai vadovaus 
Algimantas Adomaitis, padės 
Lituanica H oro skautų būre-

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gumo, galvos 
kvaišimų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, žir-

Jurgis KazakevicSus, 71 me
tų, palaidotas iš Angelų Kąra- pynė—15UO m bėgime 13:4841 
l^ės par^ijre ba^yčro spa- j^oeiKas, neto,, yra ausys buvęs 

Europos čempionas (1953 ir 
luaa mj. Pipynei, dar ūk 20 
m. amžiaus studentui, Mel- 
bourne tektų susitikti su gar
siaisiais Anglijos, Australijos 
ir Vengrijos šios distancijos 
bėgikais.

Sidabro medalius gavo bro
liai Alfonsas ir Mykolas Ru- 
dzinskąi — 10,000 m dviviete 
baidare 41:39,0.

Bronzos medalius paėmė: 
T. Baltakytė ir A. Šakalytė — 
500 m dviviete baidare 2:03.9, 
A. Mikėnas — 20 km ėjime 
1,29:57,6, Lietuvos krepšinio 
rinktinė — S Butautas, P. Bu- 
zelis, A. Lauritėnas, A. Mata- 
čiūnas, J- Radykas, S. Stonkus 
ir A. Stumbrys.. (Buzelis 19 m. 
naujai iškilęs per spartakiadą 
krepšininkas.)

Neblogus rezultatus pasiekė 
dar: A. Karečkaitė — šuolyje 
į vandenį nuo bokšto, J. Mozū
ra numetęs ietį 70.02 m (18 
m- mokinys iš Biržų, iki šiol 
nežinomas. Rezultatas yra sov. 
jaunių rekordas), A. Prokof
jevas — klasikinis imtinynkas, 
Lietuvos moterų tinklinio rink
tinė ir Lietuvos fechtavimo 
špaga rinktinė e E. S.

gcmbleriai negemblina
ir nei jūs, kada ateinate |

Garbinkime ir Marija Marija. 
Giesmes, gieda visi dalyviai.

Skelbdami šią programą, 
sakome ligi pasimatymo Bos
tone š. m. spalių 13 ir 14 dd- 
T mukiame gausių atstovų, sve
čių ir visos visuomenės dėme
sio.

Kongresui Rengti Komitetas

Reikalu Vedčjai j
660 Graml Street J
Brooklyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

414 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Steplien Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-BaharuTOloiss 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N Y.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis,
kaina $3.00

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Licenses PTR

The Triple Bee Trading Corp.
111 Fifth Avė., New York 3, N. Y., Room 707, 

Tel. AL 4-8711.
Atidaryta 9—6 kasdien ir šeštadieniais 10—3.

Su siuntiniais įėjimas iš 5 East 18th Street.

STOUGHTONO ŽINIOS

X Valerija Rafalko nusilaužė 
kairę ranką ir trečia savaitė 
guli Brocktono ligoninėje.

x šeštadieninė mokykla pra
dėjo darbą rugsėjo 15. Pirmą 
dieną atvyko: M. Klimas, Ed. 
Palaima, Nijolė Poškūtė, Arvi- 
das Poškus, K. Overkaitė, J. 
Martinkutė, Nancy Foster, Ann 
Foster, J- Preskenis, 
Juknevičius, Majella 
Vėliau dar prisidėjo: 
nut, N. Chesnut, Ed.
Šiais metais J. N. seserys nebe
galėjo lankytis pas mus. Tiki
mės, gal vėliau galės. Šiais me
tais sutiko mokytojauti Sofija 
Chesnut, Joanna Ovverka 
Savickį. Linkime joms 
pasisekimo ir laukiame 
daugiau, ypač praeitų 
mokiniu. Mik.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M MeMe Avenee, * BartfeM, Coaa.

Maloniai patarnauja Uetuvlama naujai įruottoae patalpoae.

BARASKVTCIUS ir SŪNUS 
!F U NĖR ALKOM!

25! W. Broadway 
'.. SMith Boston, Mass. 
JO6EPB BARACEVICIUS

Aldona Trepčiauskienė - Ju
revičiūtė, duktė Stasio. Yra jai 
žinių iš Lietuvos. Kreiptis į 
Darbininko redakciją-

Erna Talat-Kelpšaitė, gimu
si 1923 m. Jos tėvas karo me
tu buvo gydytojas Šiauliuose. 
Yra jai žinių iš Lietuvos, krei
ptis į Darbininko redakciją.

Zalepūga Feliksas, sūnus 
Prano, gimęs Tverų valsčiuje, 
Lopaičių kaime, apie 70—75 
m. amžiaus. Išvyko į Ameriką 
1914 m. prieš 7—8 m. gyveno 
Chicagoje. Jis pats arba šei
mos nariai prašomi kreiptis į 
Darbininko redakciją, yra ži
nių iš Lietuvos-

Petras Burkauckas, sūnus 
Leono, prieš karą gyvenęs 
Kaune, kalvis. Paieško Adolph 
Misevvich, Barrett Hill, Maho- 
pae, N. Y

Dėdės Justino Žalo paieško 
sesers duktė Alfanija Butkutė 
Tamašiūnienė, gyvenanti Lie
tuvoje, TSR, Ukmergė, D. Dar
bininkų Nr. 23. Justinas žalas 
gyveno apie New Yorką, turė
jo savo namus. Giminaitė sun
kioje padėtyje. Našlė su trim 
vaikučiais. Kas žino, prašom 
pranešti jam.

Tidmonas Vladas, gyvenąs 
ar gyvenęs Brooklyne. Ieško 
Jadenkienė Justina, duktė Jo
no, iš Klaipėdos, Petro Cvirkos mai, 3. Paskaita “Žvilgsnis į 
gt 20., b 1. ateitį” S. Sužiedėlis. Diskusi-

Laidotuvių Direktorius < 
84-02 JAMAICA AVĖ. ■ 

(prie Forest Parkway Station) , 

VFoodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.! 
Koplyčios nemokamai visose^ 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.i

J. B. SHALINS 
ŠALINSKAS


