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DEL SUESO KANALO APRIMSTA

KOMUNISTAI IŠKILMINGAI KEIČIA REGIUS

Ryga—tikrai pavergtas miestas

DR. AIJOT Ik XABtN\ Cta-

die- 
juos

• Švedijoje teismas prikirpo 
švedui Ericssonui, kuris išda
vinėjo sovietam radaro paslap
tis, 12 metų kalėjimo (apie jį 
plačiau antrame pusi).

• Lenkijoje viename kaime 
prie Krokuvos moterys atsisa
kė leisti vaikus į mokyklą, nes 
joje nemokoma tikybos. Iš 119 
vaiku telanko tik 3.

Satelitų ir vakarų komunis
tam Titas virsta tuo, kuo anks
čiau visiem komunistam buvo 
Stalinas-

I dvasinį ir moralinį atgimimą
RAGINO PIJUS XH, SKELBDAMAS INOCENTĄ XI PALAIMINTUOJU *

AKLAI 
jais New Yorke.

Sueso kanalo klausimas svar
stomas iš karto Londone ir 
New Yorke. Londone 15 vals
tybių konferencija sudarė ka
nalo vartotojų bendrovę. Ta
čiau jos darbo sritis apibrėžta 
labai neaiškiai —- tik bendra
darbiauti su Egipto vyriausy
be, tvarkant administravimą 
ir paskirstant muitų pajamas 
tarp bendrovės ir Egipto. Ang
lija ir Prancūzija pasisakė 
griežčiau už tarptautinę kont
rolę. Dauguma betgi numatė 
švelnią tarimosį ir bendradar
biavimo su Egipto vyriausybe 
formulę.

Maskvos veto?
Saugumo Taryboj Sueso ka

nalo klausimas pradėtas svars
tyti penktadienį- Išklausytas 
Anglijos ir Prancūzijos skun
das prieš Egiptą dėl vienaša
liško sutarties sulaužymo. Ta
čiau ir Anglijos ministeris 
Lloydas buvo santūrus Egipto 
atžvilgiu. Jis pristatė Anglijos 
ir Prancūzijos sutartą ir Ame
rikos remiamą formulę, kurią 
turėtų priimti Saugumo Tary
ba. Joje siūloma tarptautinė 
kontrolė Sueso kanalui.

Laukiama, kad Sovietų mi
nisteris šepilovas pasisakys 
prieš, nes Sovietai parems tik 
tą siūlymą, kuris bus priimti
nas Egiptui.

Amerika tebedaro pastangų

• Kipro saloje anglų atga
benti atsarginiai surengė de
monstraciją su šūkiais: “Mes 
norim namo”. Buvo suimta 21. 
Tokiem atsarginiam, kurie yra 
pačioje Anglijoje ar Vokietijo
je, vyriausybė paskelbė 7 
nų atostogas, norėdama 
nuraminti
• Amerikos atstovas kon- 

gresmanas F. E. Walter pareiš
kė vilties, kad Amerika pratęs 
įstatymą tremtiniam ir pabėgė
liam imigruoti po š. m. gruo
džio 31-

Vokietijoje iš vyriausybės 
pasitraukė risi “laisvųjų vokie
čių” (FDP) ministeriai. Liko 
tik CDU žmonės. Rengiasi rin
kimam.
• Indijoje nuo potvynių žu

vo 340, be pastogės 150.000

• Vokietijos parlamentas 
pavtirtino Jugoslavijai 306 
mil. markių paskolos. Už tai 
tikisi, kad Tito nepripažins ko
munistinės Vokietijos.
• Sovietai priėmė Amerikos 

kvietimą .atsiųsti stebėto įu s j 
Amerikos rinkimus. 

toliau tartis su Egiptu užkuli
siuose Dulles pareiškė* kad 
svarbu ne Saugumo Tarybos 
rezoliuciją priimti, bet padaryti 
kanalą-visiems prieinamą.

Egiptas randa svarstytinus 
dvejopus siūlymus: sudaryti 
Saugumo Taryboje komisiją, 
kuri ieškotų susitarimo tarp 
abiejų ginčo šalių; kitas siūly
mas — Egiptas gali duoti ka
nalo naudojimo -koncesiją pri
vačių naftos bendrovių sąjun
gai. Pastarasis siūlymas kilo iš 
Persijos pavyzdžio-

Bendras įspūdis, abiejose 
pusėse karingumas atlyžęs ir 
ieškoma susitarimo galimybių.

Nasseris laikosi kietai
Egipto prezidentas Nasseris 

pareiškė, kad jeigu Saugumo 
Taryba priimtų ir patenkintų 
Anglijos bei Prancūzijos skun
dą, tai ji pasirašytų sau toki 
likimą, kokio susilaukė Tautų 
Sąjunga.

NUO KO PRIKLAUSYS 
RINKIMŲ PASISEKIMAS

Demokratai numato sutelkti 
pagrindinę rinkiminę kampani
ją artėjant rinkimų dienai Į 
didžiąsias valstybes — Penn- 
sylvaniją, New Yorką, Califor- 
niją ir gal dar Ohio bei Illi
nois. Demokratai mano, kad 
rinkimų laimėjimas ar pralai
mėjimas priklausys daugiausia 
nuo šių valstybių.

Ir oras galįs būti talkininkas 
vienai ar antrai pusei- Labiau
siai nuo oro priklausą respub
likonai. Jų žmonės sako- kad 
jiem padėtis esanti silpnesnė 
srityse, kur buvo sausra, ir 
stipresnė žemės ūkio valstybė
se, kur buvo daug lietaus.

15 KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVYKO | VOKIETIJĄ

Elta praneša, kad paskutiniu 
laiku į Vokietiją atvyko iš 
Klaipėdos krašto keli asme
nys: Emma ir Hedwig Knoop 
iš Jonaičių Šilutės ap., A. 
Ruhnke, Lidija Žilis ir Kurt 
Žilis iš pačios Klaipėdos, Kari 
Zimmermann iš Kuglonų.

Kiek anksčiau iš Kauno at
vyko į Vokietiją 7 asmenys. 
Per Friedlando stovyklą atvy
ko grupė buvusių karo belais
vių ir civilių internuotųjų. Jie 
daugelis buvo iš Vorkutos- 
Potmos, Vykovo. Tarp jų buvo 
ir vienas D. Lietuvos.

• Pabėgusioji H "Pobiedos" 
Vilniaus profesorė švedų poli
cijos jau apklausta ir jai leista 
laisvai gyventi. Ji rūpinasi 
gauti leidimą emigruoti į Ame
riką.

$v. Tėvas Pijus XII šv. Pet
ro bazilikoje spalio 7 iškilmin
gai paskelbė popiežių Innocen- 
tą XI palaimintuoju. Po Pi
jaus XII kalbos atidarytos už
dangos* ir žmonių akyse pasi
rodė palaimintojo kūnas kris
taliniame karste- Jis ir bus to
liau nuolatos laikomas bazili
koje prie šv. Sebastijono alto
riaus.

Poznanėje kaltinamas režimas
Poznanėp prasidėjo nauja. Po pertraukos vienas iš tei- 

byla prieš birželio 28 sukilimo siamųjų prisipažino pasikėsinęs 
kitą grupę- Teisia dešimt jau- prieš policininką po to, kai jis
nų lenkų. Kaltina, kad jie ap- pamatėr kaip tankas pervažia- 
lieję benzinu tanką ir padegę, vo ir sutrynė vieną iš streikuo

jančių darbininkų.
LENKIJOS VALDŽIA RAMINA

Lenkijos valdžia .paskelbė* 
kad esą suimti keli Poznanės 
policininkai kurie žiauriai el
gęsi su suimtaisiais ar su strei
kuojančiais.

Valdžia paskelbė taip pat, 
kad tekstilės ir batų kainos 
10% sumažinamos.

Paleisti gandai, kad pradė
tos sukilimo bylos būsiančios 
baigtos, bet naujos nebus ke
liamos, nes susijaudinimas 
krašte didelis, ir liudijimai 
apie policininkų ir tardymų 
žiaurumą kenkūr-"komunisti
niam vardui

nužudę policininką, užpuolę 
kalėjimą ir paleidę- kalinius. 
Tardymo metu jie prisipažino 
tai padarę.

Teisme išsigynė, ir kilo 
triukšmas, kai vienas teisiamų
jų staiga ėmė šaukti, jog tar
dymo metu jis buvo mušamas. 
Kitas pakilęs taip pat išvadino 
policininkus budeliais ir kiau
lėm. Tai girdėdama, publikoje 
vieno kaltinamojo sesuo nete
ko nervų ir suspiegė: “Mūsų 
tėvas 1939 žuvo už Lenkiją, 
mūsų motina buvo nužudyta 
1942, o mes dabar persekioja
mi pikčiau nei bet kada”. Tei
smas padarė pertrauką.

ITALU LAIVAS Etrusco kovo tnėn. buvo užmestas ant seklumos 
prie Scituatc. Maso. Apačioje laivo nosis jan nutrankta j vandenį

Švedų laivyno atsilankvmas 
Rygoje davė progą dar ir da
bar švedų laikraščiam lyginti 
Rygoje matytą gyvenimą su 
laisvojo pasaulio gyvenimu-

Seimą iš 3—4 asmenų gyve
na viename kambary. Ketu ries 
n daugiau šeimų naudojasi 
•/ena virtuve.

Duonos, sviesto, pieno kai
nos tris keturis kartus dides
nės kaip Švedijoje.

Pramonės darbininkas vidu
tiniškai uždirba 800 rublių (ofi
ciali kaina 200 dol.) mėnesiui. 
Kolchozų darbas pavertus pini
gais apmokamas 90—250 rub 
lių (22,50—62,50 dol.) mėne
siui.

Vyriškas kostiumas kaštuo
ja 800—1000 rublių (200—250 
dol.); už tokį Švedijoje mokė
tum 125 kronas arba apie 20 
doi.

Gatvėse daug girtų. "Nie
kad nemačiau tiek daug girtų

Pijaus XII kalba buvo per
duota per radiją visam pasau
liui Joje popiežius iškėlė pa
laimintojo kuklumą, kuris bet
gi išdrįso pasipriešinti galin
gam Prancūzijos karaliui Liud
vikui XIV.

Palaimintojo laikus palygino 
su savo valdymo laikais, kurie 
tada kaip ir šiandien buvo pil
nį didelių pavojų žmonijai.

kaip Rygoje”, rašė Dagens 
Nyheter” korespondentas Jam 
Rygoje žmonės dėl to paaiški
no: "Kas mum daugiau belie
ka. Mūsų vietoj būdami dary
tumėt tą pat”.

Gatvėse kariškai apsitaisiu
sių matyti tiek pat kaip civi
liai. Skamba rusiškos dainos... 
Iš visko matyt- kad tai paverg
tas miestas.

Kiek, gali balsuoti
Prezidento rinkimuose turi 

teisę balsuoti 102,743,000 ci
vilinių gyventojų ir apie 2 mil. 
karių. Pereituose 1952 rinki
muose turėjo teisę ba’suoti 
98,133,000* bet balsavo tik 61 
ir pusė milijono, nors laikoma, 
kad balsavo didelis procentas.

Georgia ir Kentucky pilie
čiai balsuoja nuo 18 metų am
žiaus, kitose valstybėse nuo 21 
metų-

Priminė turkų invaziją į Eu
ropą ir Innocento. XI suorga
nizuotą tai invazijai pasiprieši
nimą. (1683 prie Vienos).

Pagerbęs Innocento XI įves
tas būtinas reformas Bažnyčios 
moraliniam gyvenime, Pijus 
XH sakė, kad jo pirmatako lai
mėjimas yra pamoka visiems 
laikams, jog išlaisvinimas re
miasi savo pačių dvasiniu bei 
moraliniu atgimimu-

Innocentas XI per du su pu
se šimtų metų yra antras po
piežius, kurie buvo paskelbti 
palaimintaisiais.

• Anglų vienas laikraštinin
kas iškėlė mintį, kad Izraelis 
būtų priimtas į Anglijos Ccm- 
monwealthą. E to būtų nauda 
Anglijai, nes turėtų tvirtą at
ramą arabų kraštuose, būtu 
saugu ir Izraeliui.

• Marinų sekretorius Tho- 
mas sumažino bausmę seržan
tui McKeon, kuris buvo nuteis
tas dėl 6 naujokų nuskandini- 
mo. Vietoj teismo skirtų 9 
mėnesių sumažino iki 3 ir at
leido nuo piniginės pabaudos.

• Vokietijos parlamentas 
skyrė vyriausybei per 1 mili
jardą dol. ginklam Amerikoje 
pirkti. Tarp kitų ginklų bus 
pirkįa 2000 tankų.

Po Tito atsilankymo Jaltoje 
prasideda didelis sujudimas 
Belgrade. Dar prieš pusmeti 
Europos komunistų vadai bė
giojo Į Maskvą. Dabar jie kei
čia bėgius ir dumia i Belgradą 
pas Titą — pas tą, su kuriuo 
1948 visi “padorūs komunis
tai buvo nutraukę ryšius. Da
bar Jugoslavijoje jau lankosi 
Bulgarijos, Vengrijos. Italijos 
komunistų vadai. Taikstosi 
prancūzai. O ir rytų Vokieti
jos komunistai pasuko veidą 
Tito link.

Antras įdomus reiškinys pa
stebimas Italijos bei Amerikos 
komunistų partijos gyvenime. 
Italijoje komunistai atsiskiria 
nuo socialistų. Ten socialistai 
suskilo nuo 1947; Neni vado
vaujama socialistų dauguma 
susijungė su komunistais. Sa- 
ragato vadovaujama mažuma 
liko dirbti su vyriausybinėm 
partijom. Šiemet socialistai 
ėmė svarstyti socialistu vieny
bės reikalą. Saragatas reikala
vo, kad Nenni atsisakytų nuo 
komunistų. Nenni išsisukinėjo 
Dabar komunistai jau paskel
bė miglotą pareiškimą: esą ap
linkybėm pasikeitus komunis
tai ir socialistai sutarę panai
kinti veikusią sąjungą ir paieš
koti kitokių bendradarbiavimo 
formų... Tokis pareiškimas tu
ri įgalinti socialistus susijung
ti.

GEN. ALFSED M. GRLENTHER, priei _ 
kariuomenės vyriausio vado pareigu, atsilankė pas'Belgijos kara
lių Baudouin ir buvo apdovanotas ordenu (ji nešasi dėįėjel.

Tito nekalba, bet spėjama, kad 
jis prie Maskvos nepriartėjęs

Jugoslavijos Tito, išbuvęs 
Jaltoje su Sovietų Chruščiovu 
ir Bulganinu bei kitais 8 die
nas, spalio 5 grižo. Grįžo tyliai, 
kaip tyliai buvo išvykęs. Sovie
tų spauda ir pats Tito sako- 
kad tai buvusi tik poilsio ke
lionė- Tačiau politikai neabe
joja, kad buvo svarstomi So
vietų ir Jugoslavijos, Sovietų 
ir satelitų santykiai.

Tuo tarpu tik spėjama, kad 
. Tito nepriartėjęs daugiau į 

Maskvą. Jis pasitarimuose sto
vėjęs už satelitinių kraštų di
desni savarankiškumą.

Tačiau Maskva nori su Titu 
palaikyti ir toliau glaudžius 
ryšius, žinoma, kad Tito gali 
turėti įtakos Vakarų valstybė
se. Jau paskelbta, kad Sovie
tų prezidentas Vorošilovas 
vyks į Jugoslaviją.

Artimiausiu laiku vyks pas 
Titą ir Rumunijos bei Vengri
jos komunistų bosai. Italijos 
komunistų partija paskelbė iš 
anksto savo paramą Titui: jos 
atstovai jau Jugoslavijoje; Ma
noma. kad

Titas ims telkti apie save $a-

Ar tik taktinis manevras? keisti; kad jie nepriklauso 
Maskvos ir nesivadovauja jos 
direktyvom- Taigi nori būti 
“amerikiniai” komunistai pa
našiai kaip Tito komunistai.

Ką iš tikrųjų reiškia tokios 
permainos- dar neaišku:

ar komunistų siipimą, kai 
Nenni socialistai nuo jų atsi
skiria, ar gal Nenni socialistai 
turi prisitraukti prie savęs Sa- 
ragato socialistus ir juos pri
tempti taip pat prie bendradar
biavimo su komunistais nau
jom "formom”, apie kurias kal
bama komunikate.

Amerikos komunistų vadas 
Foster paskelbė dar rugpjūčio 
23, kad Amerikos komunistai 
yra lojalūs Amerikos valstybei 
ir nesiekia jos režimo jėga pa-

nauju* vaMu* imu 
lh».

(elitinius ir vakarų Europos 
komunistus-

Vakaruose prisibijoma, kad 
Tito ir Maskvos bosų susitiki
me galėjo būti kas slapto su
tarta. Tai išsiaiškinti ypač 
svarbu Amerikai, nes spalio 16 
baigiasi paskelbtas terminas, 
iki kada prezidentas turi nu
spręsti, ar duoti toliau . Titui 
pinigus.

KOVA PRIEŠ STALINĄ 
TEBEINA

Vengrijoje spalio 6 buvo 
didžiausios demonstracijos, iš
kilmingai “laidojant” prieš 
septyneris metus Stalino reži
mo nužudytus komunistų va
dus — miiristeri Rajk ir dar 3. 
Jie tada buvo apkaltinti esą iš
daviko Tito šalininkai ir ko
munistinio režimo priešininkai. 
Dabar tas sprendimas panai
kintas, ir jų komunistinė gar
bė atstatyta. Jų kūnai buvo iš
kasti ir perkelti į garbės ka
pus. Demonstracijose dalyvavo 
200,000 žmonių. Užsieniečiai 
tai vertina kaip gaivališką pa
sisakymą prieš komunizmą.

Ko siekiama tokiu komunis
tų persigrupavimu ir šūkių 
keitimu? Ar tai tikrai nukrypi
mas nuo Maskvos, ar tai tik 
manevras? Greičiau gali būti 
antras.

Amerikos ir kiti Vakarų ko
munistai jaučia, kad opinijoje 
pasidarė nebepopuliaru būti 
svetimos valstybės agentais; 
tai didina valdžios nepasitikė
jimą ir mažina narių skaičių. 
O komunistam Vakaruose buvo 
duotas priešingas uždavinys — 

ieškoti populiarumo tarp ki
tų partijų, ateiti į valdžią "le
galiu keliu". Tam reikalingas 
bendradarbiavimas su kitom 
partijom. Pirmojo eilėj* su eo- 
cialistais- Dėl to Chruščiovas ir 
buvo skelbęs reikalą sudarinėti 
"liaudies frontus**.

Nors socialistai vakaruose 
atsisakė nuo tokių frontų, ta
čiau komunistai įkyriai peršasi 
į bendradarbiavimą su socialis
tais. Tai ypačiai matyti iš 
Prancūzijos komunistų.

Amerikos teisingumo sekre
torius Brownell pranešdamas 

, prezidentui apie persigrupavi- 
mus Amerikos komunistų par
tijoje, pastebėjo, kad Amerika 
teisėtom priemonėm, ypačiai 
pačiu savo gero gyvenimo są
lygom, susilpnino komunistų 
jėgas,. tačiau sykiu įspėjo, kad 
tie pakeitimai neturi užliū
liuoti ir susilpninti budrumo.

4'*
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ANGLUOS princesė

NUTARĖM PAKRITIKUOTI STUDENTIŠKI IŠVYKI
SPAUDA

V-bos darbas.

vadovai ir tt... Tėvai pagei-

• r

suaktyvintas nauju 
ypač berniuku, j-

duoda 
idėjų.

PRANCtJŽtJĄ KALTINA 
GENOCIDU

Azijos w Afrikos 15 valsty-

A taU. shabbily dressed man stood before the Court and toki a 
fantastic dream for discoyerv and riches. The Kine listened—was 
unimpressed. Būt red-haired Queen Isabclla asked to hcar more 
and came to bdieve in those ambitious dreams of Christophcr 
Columbus. She even, according to legend, pavvncd her jcwcls to 
finance hįs voyage.

■ This much is certain. Columbus would never havę succccdc<l 
u ithout the faith, determination and practical assistancc of a great 
and couragcous noman.

• The šame is truc today. Many a man owcs his success to a wom- 
an’s csscntial hclp. And so often it's the wiic who getą the Family 
started in a savings program through U. S. Scrics E Savings Bonds.

NVives know thirt U. S. Savings Bonds are (hc safe and aure way 
to save. Any principai invested in Bonds is safe- not subicct to 
marke t fluctuątion. Ali retoms are aure ,an avęrage 5f, interest. 
cnmpounded scmiannually whcn hcld to maturity (9 ycars and 
8 months).

Rcmcmbcr, one of the easiest wavs to makc šute that your Fam
ily’s long-term ambitiona are realizčd is to start investing regularly 
in U. S. Savings Bonds today.

For the big tliings in Ii fe, be ready 
with U. S. Savings Bonds

posėdžiauja Baltųjų Rūmų ar
timiausias štabas.

Pilkoji eminencija Adams, 
spaudos šefas Hagerty ir ad
ministracinio skyriaus pareigū
nai Persons, Morgan, Martin 
su minėtais rašytojais- kurie 
parenka temas, numato, kas 
jas turės parašyti, paskui pri
stato prezidentui patvirtinti ar 
pakeisti, priima prezidento pa
stabas, ką jis tais klausimais 
norėtų pasakyti, ir tada jau 
prasideda juodasis rašymo dar
bas- Sako, kad parašytąsias 
kalbas pats Eisenhoweris dar 
labai braukąs, nes jis gi yra 
atsakingas už tai- kas bus pasa
kyta.

Jaunimas yra mūsų dėmesio 
centre, tad sekame jo pasireiš
kimus ir pareiškimus apie jį.

Drauge spalio 1 str., pasira
šytas “Tėvų” slapyvardžiu, 
imasi pakritikuoti studentišką 
savaitgalio išvyka, kurią rado 
aprašytą laikraščio akademi
niame skyriuje. Studenčių su 
maudymosi kostiumais para
das ant mūrinių laiptų. Po to 
“tradicinis alutis” su naktį pa
sivažinėjimu ežere, kur keli 
“įgulos nariai suserga jūros li
ga”. matyt- nuo “tradicinio alu
čio”. Kitą dieną išbalę veidai 
ir merginų kalbos apie nakti
nius vaiduoklius. ■.

Po viso aprašymo “Tėvai” 
reiškia savo susirūpinimą:

“ar kas nors panašaus būda
vo nepriklausomos Lietuvos 
spaudoje apie studentų ateiti
ninkų, neo-lithuanų, teisinin
kų, skautų ir kitų korporaci
jų išvykas? Ar anais laikais 
studentai ruošdavo pusnuogių 
‘parodas?

“Rodos, kad nieko panašaus 
nebūdavo O jei ir būdavo kie
no išsišokimas- tai tas spaudo
je nebuvo skelbiama ... Anais 
laikais išvykos būdavo gerai 
organizuojamos — tiek tikslo, 
tiek programos atžvilgiu. Pa
prastai tokias iškylas globojo turi būti 
profesoriai, filisteriai, dvasios moksleivų,

traukimas į at-kų organizaciją

Prezidento kalbų virėjai ir virtuve
■ • • T . . .

Pietus malonu valgyti, bet 
tas malonumas atsieina daug 
darbo ir laiko virtuvei. Ir pre
zidento Eisenhowerio kalbos, 
kurias jis pasako per pusva
landį, pirma pereina per kal
bos virtuvę. Sako, kad kalbai 
apie faunas prezidentas sky
ręs mažiausia 30 valandų “kie
to darbo”- Bet jis nepajėgtų 
vienas jų parašyti. ■

Jis turi kalbom visą '‘labora
toriją”, kurioje dirba artimiau
si jo bandradarbiai Baltuosiuo
se Rūmuose ir dar šeši specia
liai patelkti kalbę rašytojai.

Vienas iš jų, Kevin McCann- 
52 metų, pramonės inžinierius 
ir Illinois savaitinio laikraščio 
leidėjas. Su juo Eisenhovveris 
susipratęs nuo 1946, kad Mc
Cann buvo paskirtas į Penta
goną, o Eisenhovveris tada bu
vo štabo viršininkas. Paskui 
juodu drauge buvo Columbijos 
universitete — Eisenhoweris 
prezidentas, o McCann jo pa
vaduotojas

Emmet J. Hughes 
prezidentui filosofinių
Su juo arčiau susigyveno nuo
1952, jam kalbas ruošdamas. 
Praeityje, jis 1942—1946 buvo 
spaudos attache Madride, pas
kiau Time ir Life štabo narys

Apie Arthur. Larson jau ra
šėm. kaip jis savo dabar pasi
rodžiusia knyga “Respubliko
nas žiūri į savo partiją” patiko 
prezidentui. Jis buvo pavadin
tas “naujosios respublikonų 
partijos” filosofu ir pakviestas 
į Eisenhovverio kalbų rašytojų 
štabą. — __

Gabriele Hauge- 42 metų, 
specialistas ekonominėm te
mom: jis taip pat seka, ką pa
rašo demokratai, ir referuoja 
prezidentui 1947 jis padėjo 
varyti kampaniją Devvey, o 
prie Eisenhovverio pritapo nuo
1953.

Rok art Cutler, 61 metų. Bo
stono bankininkas ir teisinin
kas, buvęs brigados generolas, 
labiausiai prižiūri, kad prezi
dentas pavartotų “tinkamą žo
dį tinkamoje vietoje”. Juodu 
suartėjo 1952- kada Cutler bu
vo Eisenhowerio sekretorius.

Pagaliau Bryo N. Harlow, 
40, buvęs demokratas, rašo 
daugiausia žemės ūkio klausi
mais.

Priež pradėdamas rinkimų 
kampaniją- prezidentas pasi
kvietė kalbų rašytojus ir aiški
ną ko jie turėtų laikytis ir ko 
vengti.

Būtent:
★ kiekviena kalba turi pa

brėžti tautos gerovę labiau ne
gu vyriausybės rolę;
★ kalbose iškelti vyriausy

bės pasiryžimą siekti taikos, 
gerovės pažangos:
★ demokratų ir jų lyderių 

neatakuoti: kalbos turi parody
ti daugiau pozityvius vyriausy
bės darbus ir jos siekimus 
ateičiai:
★ vengti kreipimosi Į atski

ras balsuotojų grupes: visi 
klausimai turi būti taip nušvie
sti. kad jie * būtų tik bendros 
visai tautai gerovės dalis.

Tokios buvo direktyvos kal
bų rengėjam. Tačiau

Nuoširdus
«gr Įįnrr

Sausio mėnesį Lenkijos at
stovybė Stockholme surengė 
vaišes. Tarp svečių buvo ir toks 
svečias Olaf Grullbanson- Jis 
buvo privatus detektyvas- Bet 
šiuo kartu jis tenorėjo vieno' 
— šaltos žiemos įtaką neutra
lizuoti alkoholio šiluma. Su 
stiklu rankose jis stoviniavo ir 
žingsniavo po minkštais kili
mais išklotus atstovybės kam
barius. Mažai kreipė dėmesio į 
būreliais ar poępm stoviniuo
jančių kalbas. Kas ten gali bū
ti įdomaus ir svarbaus kalbose 
prie stiklo.

Tik jo ausis (daiga pasiekė 
, vienas aiškesnis žodis besikal

bančių anapus uždangos, kuri 
skyrė du kambarius, žodis: ra
daras.

Buvo bemojąs ranka, bet 
paskui^detektyvas susigalvojo. 
Veikė gal daugiau jo instinktas 
ir įpratimas, negu jo protas.

Grullbanson sustojo ir su
kluso. Anapus tos dekoratyvi
nės uždangos du vyrai kalbėjo
si angliškai apie Švedijos ra
daro sistemą Radaro sistema 
buvo didelė Švedijos paslaptis- 
Milžiniškais pinigais ji pastatė 
radaro sistemą taip, kad priešo 
lėktuvai neprasmuktų nepaste
bėti į Švedijos vidų, ir jau nuo 
pat sienos radaras turėjo aliar
muoti įsibrovėlius.

Tyliais žingsniais Grullban
son įslinko į kitą kambario dalį, 

dautų, kad išvykos turėtų aiš
kiai apibrėžtą tikslą,) vietą ir 
kad ją globotų Lietuvos uni
versiteto profesoriai vetera
nai”. Prideda dar- kad kai ku
rie tėvai į tokias išvykas, kaip 
aprašytoji, savo vaikų, ypačiai 
dukterų, neleidžia ar pataria 
nėvykti-

Tai “tėvų” pasisakymas apie 
“vaikus”. Bet ir “vaikai” turi 
kai ką pasakyti “tėvam"- Tokį 
pasisakymą randame naujo 
Ateitininkų Moksleivių Sąjun
gos centro valdybos pirminin
ko Jono šoliūno.

KAI TĖVAI SENDRAUGIAI 
NESITEIKIA ATEITI...

Ateityje Nr. 8 jis rašo apie 
moksleivių veikimą ir paskui 
užkliūva už “tėvų”:

“Nepešiaptis- kad studentai 
yra pralenkę savo aktyvumu ir 
moksleivius, ir sendraugius.

Šiais metais moksleiviai tu
rėtų ‘atsigriebti’ ir sustiprinti 
savo organizacinę veiklą ...

Pirmiausia, kuo skubiausiai 
duoti moksleiviams jų veiklos 
programas... Ją parūpinti ir 
kuopoms išsiuntinėti — pir
mutinis C-

Antra-

RAKF7TA palrMt*wwM prie San C'al. 4h Kkriin n
pakili ji tMnnnnnm I ’• myliu Rakei* iHti
uimtmrml tirti.
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f®n yra sovietinių šnipų ' kaimynai žinojo, kad savo rū- 
ceniras visai Skandinavijai. syje jis buvo įsitaisęs didžiau- 
Svedai sujaudinti, kad jų visa šią foto laboratoriją. Turėjo 
pasienio radaro sistema yra ži- . jis ir dar vieną keistybe, šve- 
noma sovietam^

kur kalbėjosi .du vyrai. Norė
jo pamatytu kas jie tokie. Pa
žino abudu —

tai buv« Lenkijos atstovas 
Stockholme ir Švedijos radaro 
specialistas Anatoie Ericsson.
Artėjant detektyvui, Ericsso

nas staiga pakeitė pasikalbėji
mo temą. Tai dar labiau rodės 
detektyvui įtartina.

Švedijos kontršpionažas pra
dėjo rūpestingiau domėtis, 
kas yra tas Ericssonas. Jis tik
rai buvo radaro specialistas, 
dirbo vienoje ginklavimo fir
moje slaptame skyriuje Nr. 
27, kuris tyrinėjo radarus. 
Tai buvo antra’ savo didumu 
Švedijoje firma vykdžiusi ka
rinius užsakymus Ericssonas 
buvo gimęs Rusijoje- Jo tėvas 
buvo švedas, bet motina rusė. 
Juodu su žmona, taip pat ru
sė, iš ^Leningrado parvyko į 
Švediją ir ramiausiai gyveno. 
Niekad policija jų nebuvo įta
rus. Tiesa,

Ericssonas buvo komunistas, 
dažnai susitikdavo su rusais 
emigrantais-

Bet komunistai legali parti
ja. Vieną tik aistrą jis turėjo 
— buvo foto mėgėjas. Ir visi

•.. Naujoji valdyba daug dė
mesio žada kreipti į moksl. at- 
kų sportinę ir fizinio lavinimo 
sritį, kuri?’ patraukia ir impo
nuoja berniukams, besiver
žiantiems kovingon ateitin.

Visi mūsų darbai dažnai ne
lemtai atsitrenkia Į kuopų glo
bėjus. Jaunieji laukia patyru- •- 
sios ir juos mylinčios širdies, 
kuri juos suprastų ir vestų gy- 
veniman. šiandieninėje kovoje 
kiekvienos jaunos lietuviškos 
širdies išlaikymas mums atro
do svarbesnis, negu jaunųjų 
demokratinių studijų būrelių 
kūrimas....

Be to, norime sustiprinti 
tarpšeimyninį visų mūsų są
jungų bendravimą ■..

Kai tėvai sendraugiai nesi
teikia ateiti į savo vaikų paren
gimus, kai jiam nemiela valan
dėlę praleisti moksleivių ar 
studentų tarpe, kokia tada be
gali būti kalba apie ateitinin- 
kišką draugiškumą ir artimu
mą ...

Mes viskam turime ir su
randame laiko- tik labai dažnai 
jo pristinga ateiti talkon ir 
jaunoms širdim atnešti krikš
čioniškos šilumos ar lietuviš
kos gyvybės dvasios Nieko ne
noriu kaltinti bei juodinti, bet
baltinti nėra už ką, kai vertini —- 
konkrečius gyvenimo faktus”.

Tai jaunimo balsas tėvams.
Po dvejopo pasisakymo be

lieka išvada: daugiau bendrau
ti reikia “tėvam” su “vaikais". 
Ir tai bus abejiem naudingiau.

Vienas sustreikavo ir laimėjo
Italijoje, Moena miestelio 

2000 gyventojai turėjo bendrą 
piemenį, kuris viso miestelio 
ožkas ganė kalnuose. Jam mie
stelis mokėjo algą ir davė dar 
50 lyrų kasdien (po 8 cn.) 
priedą tabakui. Jis kelel is me
tus laimingai ganė miestelio 
ožkas, traukdamas pypkę ir 
leisdamas melsvą debesėlį. Bet 
šiemet miestelio bendruomenė 
nutarė tabakpinigių nemokėti. 
Piemuo pagrasino streiku. 
Bendruomenė laikėsi savo. Ta
da piemuo priešakyje visos ož
kų kaimenes patraukė į mies
telį Gyventojai užsidarė duris 
nuo tokios armijos ir jos kva
pų- o turistai skubiausiai ėmė 
krauti lagaminus. Dar skubiau 
susirinko miestelio taryba ir 
nutarė tabakpinigius grąžinti.

1/5. Jori not per for thi* nJrrrtūemrnt, Thr Trronnn
ihanks, irt thrir potriotic tlontnion. tho AJtrrtinng f onj

dam neįprastą — jis buvo per 
rūpestingas ir per uolus dar
be. Kiekvieną rytą jis ateidavo 
anksčiau, nei reikia, ir išeida
vo iš darbo dažnai vėliau, jau 
visiem kitiem išėjus- Bet tai 
jam atleisdavo draugai, laiky
dami tai jo flegmatiško cha
rakterio ženklu- 

Vieną naktį Sovietų preky
bos atstovybės automobilis su
stojo stockholmo priemiestyje 
Vanadislunden mažoje gatvelė
je. Matyt, ko laukė. Netrukus 
pasirodė žmogus, kuris priėjęs 
prie automobilio įkišo į vidų 
kažkokį ryšulį ir nužingsniavo 
toliau."'

Bet paskui ėjo taip pat slap
tosios švedų policijos žmogus.

Tokis jau slaptosios policijos 
patyrimas, kad jis verčia se
kioti paskui sovietinius auto
mobilius ir žiūrėti, kas su jais 
susitinka. Per kelias valandas 
buvo nustatyta, kad tai buvo 
Anatole Ericsson. ‘

Bet tik rugpiūčio 13 policija 
pasibeldė į jo duris ir rado jį 
laboratorijoje su dokumentais. 
Tada jam nebuvo ko slėptis.

Ericsson pasisakė, kad iš 
darbovietės jis parsigabendavo 
slaptuosius dokumentus apie 
radarus, juos nusifotografuo
davo ir anksti iš ryto juos vėl 
padėdavo į savo vietą. Jam ne
buvo sunku tuos dokumentus 
gauti. Fabrikas, bijodamas šni
pų- tyčia nelaikė slaptų doku
mentų seifuose ir nežymėjo, 
kurie jų slapti," ktirie neslapti 
Tikėjo, kad tarp kitų popierių 
ir slaptieji planai bei brėžiniai 
nekris į akį vagim- Bet Eric- (Nukelta į 3 psl.)

sson turėjo specialią akį ir 
mokėjo išrinkti, kas Sovietam 
bus svarbus ir kas ne.

Saugumas patyrė iš Ericsso- 
no, kad

Sovietai turi iš jo visą Šve
dijos radaro tinklo sistemą ir 
instrumentų frekvenciją- Ta 
pačia banga veikdami, sovietai 
gali lengvai sutrukdyti Švedi
jos radaro sistemą. Aistringas 
foto mėgėjas Ericssonas taip 
pat fotografavo slaptuosius 
švedę pasienio įtvirtinimus, ir 
visa medžiaga ėjo Į Sovietų 
rankas.

Manote, kad Ericssonas už 
tas paslaugas iš sovietų daug 
pelnė? Tik 4000 kronų (nepil
ną 1000 dol.) per eilę metų. 
Jis aiškinosi, kad norėjęs ir 
mėginęs nutraukti bendradar
biavimą su sovietais, bet jie 
pagrasinę jam- kad užtai atsa
kys jo giminės, likę Leningra
de.

Švedijos radaro specialistai 
gavo naujo darbo — turėjo iš 
naujo perdirbti radaro siste- 

Hė oi&ed /lis success to
- — a red-haired ivoman

klausimą į Jungt. Tautų dar
bų tvarką. Kaltina, kad ten 
prancūzai vykdo genocidą. Se
sija prasidės lapkričio 12.

Alžire sukilimas eina jau 
beveik dveji metai. Nors kas 
savaitė skelbiama apie dešim
tis nužudytų sukilėlių, tačiau 
Prancūzijos pareigūnų nuo
monės daros vis pesimistiškes-

Raketa 80 mylių aukštyje
Rugsėjo 21 buvo paleista 

maža raketa, kuri pasieks 80 
mylių aukščio. Ji svėrė 225 
svarus, buvo 15 pėdų ilgio, 6 
su trupučiu colių stosią Ji 
skrido šešis kartus greičiau 
už garsą. Po 5,6 minučių ji 
nukrito atgal į Atlantą.

• Prancūzijos parlamento 
pirmininku išrinktas 71 metų 
Andre Le Troųuez, socialistas. 
Jį parėmė savo balsais komu
nistai, demonstruodami ben
dradarbiavimą. Jie tebesiekia 
atgaivinti su socialistais liau
dies frontą”.

• Prancūzijoje kilo susijau
dinimo dėl valst. sekr. Dulles 
pareiškimo apie Anglijos ir 
Prancūzijos kolonialinius in
teresus.

Kvailių kitoks kraujas
Švedų gydytojas Stig Aker- 

feldt surado naują būdą, kaip 
per 6 minutes pažinti, ar žmo
gus yra sveiko proto ar “pri
trenktas”- Jis darė bandymus 
su psichiatrinės ligoninės pa
cientų krauju. Į kraują jis lei
do tam tikrus chemikalus ir 
pastebėjo, kad juo labiau žmo
gus psichiškai nesveikas, juo 
labiau jo kraujas nuo tų che
mikalų daros raudonas, tie
siog vyno raudonumo spalvos. 
Tuo tarpu psichiškai sveiko 
žmogaus kraujas nuo to skiedi
nio nesikeičia. Tai pastebima 
jau per 6 minutes.



ŠNIPĄ IŠDAVĖ TIK VIENAS ŽODIS

tėvų ir vaikų, ir kaip toji “vel
niškoji pedagogika” neišgaruo
ja iš vaiko sąmonės, net ir į

joasti. v
Tomas gi buvo jau dešimties 

metų, mokęsis nišų mokykloje 
ir ten turėjęs savo draugų- Ji
sai ir kalba daugiau rusiškai 
negu vokiškai, savo, tėvų kalba. 
Jissd prisimena ir savo buvu
sius draugus — Genką ir Sašą-

RICHARD M. NIXON, viceprezidentas, su žmona prie Laisvės 
varpo Philadelphijoje.

ANTAUSIS ŠONUI
Maskvinis radijas pranešė, 

kad Stalinas jau nebe tas, kas 
buvo: nebe gerasis tėvelis, o 
žmogžudys ir ištvirkėlis. To
mas 'prisiminė, kaip Stalinas

bet | priminė Stalinas yra vaikų draugas, 
StiKnas yra*

“Ne, tėve, aš to., eilėraščio 
iškaitysiu, -— pasakė Tomas. 
- Mane už jį lupei”.

kysena prieš materialistinį pavadino ir tuos krikščionis, 
bolševizmą. šiomis dienomis kurie yra perdaug prikibę prie 
plačiai nuskambėjo jo priekai- medžiaginių turtų * patogumų, 
štas Jungtinėm Amerikos Vai- naudos. Visa tai perdaug ver- 
stybėm dėl realistinės ir nebe tindami, nuvertina dvasins ga- 
vienu atveju nuolaidžios politi- lią. Tuo tarpu tiktai dvasia ga- 
kos Sovietų Sąjungai. Tėi buvo linti laimėti prieš materializ- 
rašyta praėjusiame Darbininko mą. r

dėl

ir

numeryje- Šį kartą verta prisi
minti kitą Vokietijos kanclerio 
kalbą, kurią jisai pasakė Kata
likų kongrese Koelne praėjusį 
mėnesį. Į tą kongresą buvo su
sirinkę arti 900-000 Vokietijos 
katalikų. Konradas Adenaueris 
kalbėjo apie ateistinio materia
lizmo grėsmę pasauliui.

Tai buvo dar Sibire. Žie
mos vakarą tėvas ir motina 
grįžo iš miško sušalę sušlapę 
ir alkani. Pirkioje buvo taip 
pat šalta ir alkana- Be kelių 
bu’vių ir džiovintos duonos 
plutelės nieko kito nebuvo už
kąsti; Tomas, grįžęs iš mokyk
los, sėdėjo prie pečiaus ant 
suolo ir mokėsi naują eilėraštį 
apie Staliną:

“Stalinas dovanojo mums 
laimingą tėvynę, Stalinas su
teikė mums gyvenimo laimę”-

Tėvas neišlaikė ir rėžė sū
nui ausin. Paskui jam pasida
rė gaila pravirkusio vaiko. Tė
vas paaiškino, kad Stalinas lai
ko juos Sibire, neleidžia grįžti 
namo. Daugiau bijojo sūnui 
aiškinti, nes galėjo išsiplepėti 
mokykloje. Dabar tėvas su sū
numi iš naujo grįžo prie to an
tausio, nes abu buvo Vokieti
joje.

jnire- Visi mokiniai buvo su- 
• kviesti į salę. Direktorius pa

sakė gražią kalbą ir apsiašaro
jo. Mokytoja Marija Artjo- 
movna dar labiau jaudinosi ir 
kalbėjo, kad rusų tauta nete
kusi gerojo tėvo, darbininkai 
— nuoširdžiausio draugo.

“Dabar aš girdžiu. — kalbė
jo sūnus tėvui. — kad Stalinas 
buvo žulikas ir žmogžudys. 
Kaip čia yra? žuliko gi neva
dinama tėvu?”

Tėvas priminė sūnui, kaip 
jie Sibire turėjo kaimyną Te- 
tuškiną. Tasai ateidavo, viešė
davo, geru žmogumi ir kaimy
nu dėjosi, o vogė bulves iš 
daržo ir vištas iš tvarto.

“Toks galėjo būti ir gyvas 
Stalinas” — paaiškino tėvas.

Tomas atsitraukė nuo radijo 
susimąstęs- Paaiškinimas, ma
tyti, jo proto pakankamai ne- 
prablaivė.

Kitą dieną Tomas atsinešė 
savo rusišką knygą, mokyklos 
vadovėlį- atsigabentą iš Sibiro-

Tomas norėtų pasidalyti su 
jais įspūdžiais g naujo krašto, 
kur vaikams yra auto karuselė 
pasisupti, duonai pinuti maši
na, vonia kambaryje, praustu
vė ir net vandens čiurkšle šau
dąs pistoletas... Tomas labai 

__ _____________________  norėtų tokiu pistoletu Sašai į- 
dar dėmesį į žmonių masę, ku- šauti į veidą. Tai būtų bent 

, rioje pradingsta asmuo- Mūsų juoko!
laikais minia labiau vertina- Tomas šiaip taip priprato 
ma negu asmenys, žmonių su- 
pilkėjimas ir sumasėjimas yra 
materializmo atrama. Čia gali
ma suprasti ir tai, dėl ko So
vietų Rusijoje liaupsinamas 
kolektyvas, o niekinamas as
muo.

Trys dienos po atsilankymo 
užsienių reikalų ministerijoje 
Rodionovas vėl lankėsi užsie
nių reikalų ministerijoje. Jis- 
kaip diplomatijos korpuso de
kanas, sveikino užs. reikalų 
ministerį Undeną gimimo die
nos proga ir labai iškalbingai 
skelbė nuoširdų ir draugišką 
bendradarbiavimą tarp švedi; 
jos ir Sovietų Sąjungos. Ta 
proga jis įteikė ministeriui pa
veikslą, kuriame buvo vaiz
duojamas Švedijos pakraštys- 
Švedijos laikraštis kitą dieną 
apie tai atsiliepė; “Ar šitas 
kampas turi radaro įtaisymus, 
atstovas neprisiminė”- M.

biavimo akciją. O toje preky- 
bos atstovybėje ir slepiasi vi
sas sovietinio šnipinėjimo liz- %
das— masyviame name Skep- t?
pragatan 27. Tai sykiu yra 
“draugiško bendradarbiavimo” 
šnipinėjimo centras, visai 
Skandinavijau^- '

Vergija ir nelaisvė yra ten,
— kalbėjo dr. K. Adenaueris,
— kur paneigiamas Dievas 
Mūsų laikais tą vergiją neša 
ateistinis materializmas. Jis 
Dievą neigia, jisai iš Dievo Šai
posi, jisai su Dievu kovoja- 
Dievu paverčiama valstybė, ku
ri norėtų savo jėga prispausti 
viso pasaulio žmones. Šiandien 
tasai ateistinis materializmas 
apkėčia jau milijardą žmonių. 
Tai reikia turėti galvoje ir ne
leisti savęs prigauti, kai nusi
šypsomą ir sakoma, jog ateis
tinis materializmas pakenčiąs 
religiją, duodąs jai laisvę. Jo 
siekimas išrauti iš žmonių šir
džių ne tiktai krikščioniškąjį, 
bet apskritai bet kokį tikėjimą.

Ateistinio materializmo pa
vojus Europai ir visam krikš
čioniškajam pasauliui yra ne
paprastai didelis, nes jisai 
atsiremia politine jėga- Kova 
nėra lengva ir negali būti 
trumpa. Tai pabrėždamas Vo
kietijos kancleris nurodė, kad 
jis tūri galvoje ne tiek pačią 
politinę kovą, kiek pasaulėžiū
rinę, nes ateistinės pasaulėžiū 
ros šalininkų yra daugiau negu 
tų, kurie rikiuojasi į politinės 
kovos areną- Vis dėlto išreiškė 
viltį, kad laimės tie, kurie eina 
su Dievu.

Laikai, kuriuose gyvename, 
yra nepaprastai rimti, bet ne
visi tai įstengia suprasti. Esa
me išstatyti kovai, kuri neap
lenks nė vieno ir nuo kurios 
priklauso krikščionybės išsilai
kymas- Čia vienų kunigų įstan
gos neužtenka, nes kova apima 
labai didelius žmonių širdžių 
plotus. Kiekvienas pasaulietis, 
ką jis bedirbtų ir kur bebūtų, 
privalo įsijungti į tą kovą su 
ateistiniu materializmu-- Lai
mėjimas priklauso ne tik nuo 
jo visuomeninės veiklos, bet ir 
nuo jo gyvenimo — asmeninio 
ir šeimyninio, o taip pat nuo jo 
darbo- kaip jį atlieka ir kokį 
pavyzdį kitiem palieka.

Lietuviam, kovojantiem už 
savo tautos gyvybę ir laisvę, 
reikėtų taip pat daugiau kreip
ti dėmesį į tai, kad tos kovos 
frontas eina ne vien geležine 
siena, bet ir ten, kur į privatų 
ir viešą gyvenimą skverbiasi 
ateistinė pasaulėžiūra.

Ateizmas yra Lietuvos prie
šo talkininkas. Krikščioniškų 
principų vykdymas savyje, sa
vame gyvenime, yra pirmoji 
sąlyga stiprinti jėgom savame 
fronte.

Tomas šiaip taip priprato 
prie peilio ir šakučių valgant. 
Jam atrodo, kad visai gerai- 
kada kiekvienas valgo ir iš sa
vo lėkštės. Bet kam reikia 

• prieš valgant žegnotis? Kad 
į dangų nueitų? Tomas neturi 
jokio noro eiti į dangų, nes 
niektu* negalį būti geriau kaip 
žemėje- Pagaliau, kaip žmogus 
gali jaustis, prikabytas prie 
debesų? Ar gali ten žmogus 
laikytis be lėktuvo?

Tomui labai sunku tie daly
kai suprasti, nes jisai buvo mo
komas kitokio supratimo. Ru-

\VASHINGTONE prie Kapif-oBjam jžu ruošiamasi naujojo prezi
dento inauguracijai Pasiruošimo darbai kainuos 133.000 doleriu.

MANO SŪNUS 
MAN NETIKI

Tėvas dabar pasiaiškino, 
kad Stalinas tikrai buvo žuli
kas ir žmogžudys. Toks gyve
no ir toks mirė. Jis buvo apsi- 
statęs ginkluotais saugais ir 
policija. Visi jo bijojo ir 
tos baimės jį garbino-

Tomas klausė, klausė 
prašneko atsikirsdamas:

“Tai negali būti, žmogus tu
ri teisybės laikytis net ir tada, 
kan jam graso mirtis Taip 
mus, pionierius, mokykloje 
mokė. Stalinas turėjo polici
ninkų, bet jų buvo daug, o jis 
vienas. Dėl ko jo vieno bijojo? 
žiūrėk, tėte, čia ir Giruščio- 
vas stovi su Stalinu. — rodė 
knygos paveikslą. Ar ir jisai 
bijojo ir buvo silpnas Stalino 
gyvo negirti? čia kas nors ne
gerai. Kai Stalinas gyveno, tai 
sakė, kad jis geras; kai mirė, 
tai sako, kad buvo žulikas. 
Paskui gal vėl sakys, kad jis 
buvo geras, nors ir buvo blo
gas. Kam aš turiu tikėti? Aš 
tau, tėte, netikiu ir aš niekam 
daugiau netikiu. Jūs- suaugu
sieji, visi melojat, norit vaikus 
prigauti”?

KĄ AŠ TURIU DARYTI?
Visa tai papasakojęs, Kurt

Welkisch klausia, kaip jis tu
rįs atgauti savo sūnaus pasiti
kėjimą? Rašytų Maskvos “Pra- 
vdai” atvirą laišką, jei ji to- . laisvąjį kraštą grįžus, 
kius laiškus spausdintų. Re
dakcija, be abejo, rastų pata
rimą pagal dialektinį mark
sizmą- Bet ką tai padėtų? Juk 
ir knyga apie dialektinį mark
sizmą yra rašyta Stalino ir da
bar.-. negalioja.

Sis graudus pasakojimas ro
do, kaip bolševizmas žaloja ir 
nuodija jaunimo dvasią, kaip 
jisai pasėja nesantaiką tarp

(Aatkelta iš 2 psl.) 
mą, kaitalioti įtvirtinimus.

Gavo darbo ir užsienių rei
kalų ministerija. Savaitė po 
Ericssono suėmimo užsienių 
reikalų ministerija išsikvietė 
Sovietų atstovą Rodionovą. 
Pakviestasis turėjo malonumo 
išklausyti švedų protesto. Po 
to pasikalbėjimo Piotr Mirož- 
nikov, Sovietų prekybos atsto
vybės tarnautojas, skubiai iš- 

.movė iš Švedijos- Jis buvo tas 
žmogus, kuris verbavo Ericsso- 
ną ir kuris perimdavo iš jo 
pranešimus. Mirožnikovas ga
lėjo džiaugtis, kad turi tik iš
važiuoti. Pernai jo kolegai pa
sibaigė blogiau — kalėjimu, 
nes

švedai išsiaiškino, kad pre
kybinė atstovybė neturi diplo
matinio neliečiamumo.

Bet švedai elgėsi draugiš
kai. Jie laukia atvykstan drau
gų Bulganino ir Chruščiovo 
vykdant draugiško bendradar-

Tomas yra pastūmėtas nihi
lizmo keliu, nes dar mažuose 
metuose apkartintas ir linkęs 
niekam netikėti. Į šitą bolševi
kinį pavojų labai nedaug kas 
atkreipia dėmesį. Bet jis yra 
realus. Jisai yra baisus anapus 
geležinės sienos. Į kur jisai nu
kryps: prieš pačius bolševikus 
ar prieš visą pasaulį? S-

IS KNYGOS “SNIEGO PLATIMOS”

Užkerėtas malūnas
ALBINAS BARANAUSKAS

3
— Iš kur toksai smarkuolis 

atsiradai? Bandyk tiktai pasto
ti kelią? Eikšen, eikšen, kad 
pakedensiu kudlas! Parodys jis 
man, kur eit, kur neit.,-.

Jurginas su panieka užtren
kė langelį ir grįžo prie keptu
vės. Rytojaus dieną jis įkalė 
žemėn geroką mietą ir virve 
tvirtai prie jo pririšo malūno 
uodegą, o šeštadienį ėmė lū
kuriuoti lankytojų, iš anksto 
juokdamasis iš jų nusivylimo. 
Pakilo mėnuo, už langelių su
žybčiojo žvaigždės; lankose 
kartais nusižvengdavo naktigo
nių saugomi arkliai. Lygiai vi
durnaktį lauke pasigirdo kosu
lys ir sumišę šnibždesiai-

— Cha, cha, cha.. • — nu
sijuokė patenkintas Jurginas.

— Palaukit, palaukit... — 
atsakė kažkieno balsas- — Tik
tai kantrybės — tuoj baigiam 
atnarpliot!

— Atrišt nevalia, teismas 
baudžia, kaip už spyną! — šūk-

terėjo kiek sunerimęs vežėjas- 
— Lygu įsilaužimui!

— Cionaitės ne spyna, o vir- 
vagalis, — tarė kitas balsas, 
kimus, uždusęs nuo įtempto 
darbo. — Už virvagalį, kiek 
girdėjau, teisėjai nelabai tesi
bara.

— Būkite vyrai, o ne pieme
nys, — taikiau pradėjo Jurgi
nas, vis nelipdamas iš lovos.— 
Koks jum įdomumas? Tik ne- 
duodat man miegot, daugiau 
nieko.

— Suksim labai atsargiai, 
kad nepabustumėt

— Atsargiai, neatsargiai, 
jum nėr jokio reikalo čia kai- 
šiot nagus!

— Reikalas yra, užtai, kad 
čia gimnastika. Kodėl kariuo
menėj kasdien varo gimnasti- 

- kuotis? Matyt, kad reikia-
— Gimnastikuokitės su dal

giais ir šakėm! Ko čia prisika- 
binot, kai tik atsikrausčiau?

—Mes šitą malūną sukam 
jau dų metai; jūs Čia dar ne-

buvo nė kvapo, kai pradėjom,
— aiškino duslusis balsas, da- 
rydamasis nekantrus- — Ir su
ksim!

— Paprotys, dėde, aršiau 
prigimimo! Negalim atprasti,
— tėvui pritarė pusbernis.

— Aš jus atpratinsiu!
— Dabar tik laikykitės!
— Rankutėm turėkitės love

lės, kad neišsiristumėt!
— Padais atsispirkit į sieną! 
Malūnas ėmė suktis.
— Nuleisiu strėnas! Kur 

man kirvis? — suriko Jurgi
nas, šokdamas iš lovos, apim
tas tokio pykčio, kad pasidarė 
tamsu akyse. Bernai, supratę, 
kad jis nejuokauja, nutilo ir 
pradėjo sukti greičiau, pabai
goje taip ūmai sustabdydami, 
kad Jurginas suklupo prie du
rų su vėzdu rankoje, kurį spė
jo ištraukti iš malkų rietuvės. 
Kol tamsoje surado rankeną, 
bernai prunkšdami jau lėkė 
pakriaušių; jis tespėjo pama
tyti pečius ir galvas dingstant 
rūko pilname skardyje. Nuo 
šūkavimo valandėlei nutrūko 
net dagilių klegesys.

— Laikyk! Laikyk!
Jurginas leidosi vytis paupio 

takeliu į lankas, taip užsemtas 
tiršto rūko, kad iš jo tekyšojo 
alksnių viršūnės Nusileidęs 
skardžio krantu į Šią balzganą, 

mėnulio vos vietomis praskro- 
džiamą prieblandą, jis pametė 
taką ir ėmė klaidžioti- Bernai 
netoliese stabterėjo ir garsiai 
prašneko. Jurginas metėsi ta 
kryptimi, bet staiga pamatė 
po kojomis upelio krantą. Api
bėgęs vingį, išgirdo kalbant 
jau kitoje pusėje. Jis sustojo, 
pasiklausė ir šoko atgal, ta
čiau už poros žingsnių veidan 
sudavė rasto žilvičių krūmo 
rykštės, o už jų susidūrė su 
judančia baidykle, kuri, šnirpš- 
dama ir dusliai dundėdama ka
nopomis, nušokavo tolyn. Čia 
pat nuo žemės pakilo kailiniais 
apsisiautęs žmogus.

— Kas čia dabarties arklius 
vaiko?

Jurginas atbulas atsitraukė 
| žilvityną. Dešinėje jam švilp- 
terėjo ir pašaukė:

— Antanuk, ko ten laipioji 
ant žmonių? Atvaryk bėrį, kad 
neatsiskirtų-

Pakliuvęs tarp naktigonių, 
Jurginas atitoko ir ėmė atsar
giai slinkti paupiu, kaskart 
tirščiau tvindomu rūko, kurį 
vėjalis varė iŠ paežerės: Kaž
kas, palaikęs arkliu, sviedė į 
jį su žeme ištrauktom ramu
nėm.

— Niu! Salin nuo upelio, į* 
siversi.

Pietuose atsiliepė tolstanti, 

silpnėjanti daina. Jurginas 
metė žemėn savo vėzdą ir pa
suko kairėn, norėdamas apeiti 
naktigonius. Netrukus papūtė 
vėjas, atnešdamas nendrių šla
mėjimą ir prasklaidydamas 
rūką; visai netoliese sumirgėjo 
žybčiojantis ežero paviršius. 
Jurginas užuodė dūmus ir pa
matė rausvas atošvaistes ant 
beržų kamienų, tankiai apsto
jusių upelį toje vietoje, kur 
jis išteka iš ežero. Vėjui kryp
stant, pro medžių tarpą švyste
lėjo laužo liepsna- Staiga pa- 
nūdęs užsirūkyti, Jurginas pa
suko į beržynėlį ugnies- Aplink 
laužą sėdėjo keturi naktigo
niai piemenys, dar visai vai
kai, kurie jį pažino.

— O, dėdė atvažiuoja su 
paštu!

— Sukit šen su visais laiš
kais!

— Aš šičia baigiu vieną ra
šyt, galėsit išvežti!

Jie pasislinko ir pakvietė 
pašto vežėją atsisėsti prie ug
nies.

— Ar ir jūs arklį atginėt į 
lanka*?

— Nė, — numykė sumišęs 
Jurginas, — Pareinu iš kaimo-

Jis užsirūkė ir, matydamas 
piemenų palankumą, ėmė už
uolankomis teirautis apie rūpi
mos reikalus-

— Kas čia dabar tokie taip 
gražiai nudainavo per lankas?

— Tai, turbūt, Vaitkiškiai,
— atsakė strazdanotas paaug
lys, sulaužyta kepure, kažką 
visą laiką drožinėdamas prie 
mirgančios ugniakuro šviesos.

— Vaitkiškiai grįžta iš šo
kio Vilkabaliuose, — patvirti
no kiti.

— Jie vis eina taku pro 
mano trobą ir taip smagiai už
veda dainelę, net man senam 
griebia už širdies, — nusispio- 
vė Jurginas. — Gal žinot, kie
no tokie gražūs balsai?

— Klevaičių Jurgio, aišku,
— tarė strazdanotasis, kišda
mas prie šviesos drožinį pasi
gėrėti.

— Ne, ne Jurgis! — pasi
priešino mažesnysis, keldamas 
galvą nuo šieno kuokšto po 
berželiu- — Jurgis su tais mu
šeikom neprasideda-

— Vaitkiškiai baisūs peštu
kai, — atsiduso strazdanotasis.

— Su jais tik prisidėk...
— Pernai Radasto gubas iš

vartė!
— žiemą Saltupėnams ke

lią pastojo!
Girdėdamas apie kaskart į- 

žulesnes Vaitkiškių išdaigas, ir 
Jurginas susirūpino, apsiniau
kė ir nukreipė kalbą kita link-

rr.e Patraukęs iš pypkės ir kil
damas eiti, jis padėkojo už 
ugnį-

— Kur taip skubina, dėde?
— paklausė strazdanotasis, 
neatitraukdamas akių nuo savo 
darbo.

— O kokį ten dabar įrankį 
darai? — iš mandagumo pasi
teiravo Jurginas.

— Pištalietas, ar nematot?
Nušvitusiu veidu piemo at

kišo savo darbo ginklą iš mi
singinio vamzdelio, pritvirtino 
prie medinės rankenos, kurią 
jis baigė dailinti įvairiausiais 
raštais. Jurginas pavartė piš- 
talietą- pataikaujančiai čiulpte- 
rėdamas lūpomis, ir tai padidi
no piemens pasididžiavimą.

— Ar iš jo galima ir šaut? 
—paklausė jis su nuduotu su
sidomėjimu-

— O kaipgi? Mes jau sykį 
šovėm, vakar vakare.

— Padrioksėjo per visas 
lankas!

— Dūmų anoks debesys!
— Net ežeras sudundėjo. •.
— Pripili parako, pakulom 

užtaisai — čia skylutė, tai 
pridedi degtuką, o paskui pa
brauki dėžutės šonu — pykšt! 
Galėtume šaut ir šiandien, pa
rodytume, tik turim taupyt pa*

(Bus daugiau)
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KUN- P. URBAITIS, SDB 
buvęs Kinijoje misijonierius

• Kanadoje rinkimai į K. 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Tarybą bus lapkričio, mėn. 
11 d. Kiekviena apylinkė da
bar sudaro rinkimines komisi-

o t naktį. Klebo- 
rakindamas du-

Tarnaitė įsakymą stropiau
siai vykdė ir ant kiekvieno 
kiaušinio rašė “šiandien”...

— Maryte, aš išvažiuoju 
dviem savaitėm- Tvarkyki čia 
gražiai, prižiūrėk gerai vištas 
ir ant taekvieno padėto kiau
šinio užrašyk, kada jis padėtas.

Iš gražių lėkščių, pasirišus 
servetėles, degant žvakėm, jie 
vakarieniavo lyg bajorai. Ku
nigas mokėjo raginti ir pats 
sugebėjo aplenkti stikliuką- 
Šiedu nesivaržė ir kas kartą 
labiau kaito.

Prisivalgė, užgėrė ir kelda
miesi išeiti bučiavo 
rankas.

Kun. V. Taškūnas 
šio seno papročio, 
kartu nusileido, slėpdamas 
šypseną, kaip tiedu galingi,

— Kodėl jūs taip gyvenate, 
kodėl negrįžtate į padorų ke
lią. Taip negalima, taip nega
lima! — sakė jiems kunigas.

‘— Patys suprantame, bet 
kito kelio nėra. Kas bus, jei 
sugrįšime •. - Policija vistiek 
suims, tada baigta. O gyventi 
noris, pasiutusiai noris. Nors 
mūsų gyvenimas šuniškas, pil
nas baimės, miegame kur pa
puolė, bet vistiek gyvenimas.

— Tai kodėl jūs blogai daro
te, kodėl žudote?! — neatleido

žti į tikrąjį kelią.
Patys plėšikai niekada dau

giau pas jį nebeužėjo.
Kun. V- Taškūnas turėjo 

tiek originalumo ir tiek drąsos

žmogus ir prakalbėti j juos.
Vėliau jam teko girdėti, kad 

plėšikai, keliaudami per žmo
nes, nuolat šlovino jį sakyda
mi:

— Kad visi tokie būtų, ne
reiktų nei mums bastytis, nie
kam nereiktų vargti.••

Plėšikų galas juk toks aiš
kus. Priėjo ir jie savo pražūtį. 
Vieną nušovė Darbėnuose nak
tį, einantį per geležinkelio li
niją; kitą sugavo policija, ir 
teismas nuteisė mirti, (b.d.)

stymo ir mėnesinės išpažinties.
— Savotiškas tikrai tas jūsų 

"Paan-seng-kung"!
Kartą pas mus atvyko jau

nas šiaurietis mokytojas ir 
mums papasakojo apie komu
nistinę išpažintį. Klausėmės 
ausis įtempę, kai jis dėstė, kad 
reikia:

1. Atsiminti savo “nuodė- 
jnes”, ypač sunkesnes.

2. Gailėtis ir tvirtai pasiryž
ti tiksliai, aiškiai ir kuo grei
čiausiai jas “išpažinti”.

3. Tvirtai laikytis 
ankstyvesniame pasir

4- Raštu ir viešai išpažinti 
save bet kokias “kaltes”-

5. Prisipažinti, jei bus ras
ta trūkumų, patvirtinant tai, 
kas bus pridėta vyresniųjų.

6. Niekuomet neatšaukti ge
rai padarytos “išpažinties”.
; 7. Apkaltinti kuo daugiau 
kitus.

8. Mielai priimti bet kokią 
“teisingai” uždėtą bausmę.

“Tai visa turėjome atminti
nai išmokti, — pasakojo tas ki
nietis, — o paskui suėjome į 
savo nešvarius bei perpildytas 
trobeles ar požemius ir turėjo
me “tyliai susikaupti* apsimąs- 
tyti, apsispręsti”. Po to sekė 
pasitarimas su kitais, vienas 
kito padrąsinimas, darbui, t-y- 
“išpažinčiai”. Uolesnieji ir “ap
mokyti” pagelbėti mažiau iš
mokslintiems, parūpina, reika
lui esant daugiau medžiagos 
apie ką rašyti, peržiūri, atme
ta, prideda savo nuomonę”!...

Ne tik kalėjimuose, bet ir 
taip vadinamose “komunistų 
rekolekcijose” (nuo kelių die
nų iki kelių mėnesių) viskas 
pasibaigia “išpažintimi” ir kuo 
“atviriausiu” p r i s ipažinimu 
prie nusikaltimų, kurie pri
klauso nuo fantazijos lakumo. 
Tai tokia komunistinė išpažin
tis!

srame 
le.

Jums durys visą laiką atviros. 
Priimsiu, pavaišinsiu, pasišne
kėsim. Svarbiausia, vyrai, kitų 
neužkabinkit, nežudykit Kas 
jum davė teisę! -

Graucfenasi plėšikai, dar kar
tą ranką bučiuoja, pasižada 
pasitaisyti, būti geri- Prie du
ry vėl susilaiko.

— Klebone, šią naktį dar 
neskambinkite policijai: pas
kui mums nemalonumai, jums 
nemalonumai- Rytoj rytą tai 
paskambinkite, kad mes buvo
me ir kad gerai suviešėjome- 
Paskui policija manys, kad 
mes jau visai dingome, pabė-

siašarojo- — Tebūtų gyveni
mas. Dabar..-

_Amerikonas niekada ne- —— Jūs esate mano brangiau- 
laikn pinigų namie, slegia juos ta svečiai, kūne per metų me- 
hanke,__ pastebėjo kun- V. tas atsilanko tik vieną kartą,

Taškūnas. — Turiu tik 30 Ii- — ramiai atsakė kunigas ir 
tų, ir tai ne mano, parapijos. pasiūlė nusiplauti rankas prieš

* - - - ■.............. vakarienę. Plėšikai dar labiau
suglumo, pasižiūrėjo į vandenį 
ir pasiteisino, kad jie nuo to
kių dalykų atpratę. Būsią ir 
taip gerai.

Tada klebonas sėdosi į stalo 
galą kaip šeimininkas ir iš

KATALIKIŠKA IR KOMUNISTIŠKA IŠPAŽINTIS
Kinų kalba “Tb” am—paak” 

reiškia baltas, aiškus. Bet tatai 
reiškia ir atvirumą, reikalingą 
išpažinty. Dėl to Kinijos ko
munistai katalikų išpažintį ir 
vadina “Th’ am-paak”. Patys 

. katalikai ją vadina “Pean-sen- 
kung”. Tai reiškia “atlikti 
šventą, kilnų darbą”- Ištikrųjų 
yra kilnu išpažinti savo kaltes 
Komunistai iš savo narių taip 
pat reikalauja išsipasakoti bu
vusias savo kaltes- Bet tos dvi 
išpažintys didžiai skiriasi.

Kai mane Kinijoje komunis
tai tardė, ko aš važinėju į mi
sijų centrą. Lok-Chong mieste, 
tai sakydavau, kad išpažinties 
išklausyti ir vadovauti mėne
siniam susikaupimui, kiniškai 
“Tsaap-lin-sen-tcbung”. Mūsiš
kai tai reikštų “geros mirties 
pratimą”. Misijų centre gyve
no seserys salezietės — Mari
jos Krikščionių Pagalbos duk
terys. Jos buvo kinietės.

Vienas mano pamokslų klau
sytojas, nekrikščionis, susido
mėjo, kas yra ta katalikiškoji 
išpažintis, ir paklausė:

— Sakyk. Wong-Chun-yūn 
(taip aš kiniškai vadinaus), 
kas tai per daiktas tas jūsų 
“Paan-seng-kung” ?

—‘ Panašus į jūsų “Th’am- 
paak”.

— Ar tai viešas dalykas?
— Ne, savo kaltės išsakomos 

Dievui per Jo atstovą kunigą.
— Ar garsiai reikia sakyti?
— Kaip galima tyliau.
— Ar reikia visa atvirai ir 

tiksliai išpasakoti?
— Aišku, nes prieš visą 

žinantį Dievą nieko nepaslėpsi.
— Ar laisva valia tai darot?
— Laisviausia-
— O kitus ar apskundžiate?
— Tik save-
— Tad ar dažnai save ap

skundžiate?
— Kuomet jaučiamės kuo 

nors nusikaltę prieš Dievą, ar
timą ir save.

— Tai kam dar tas mėnesi
nis gerai mirčiai pasiruoši
mas”?

— Tai dėl geresnio apsimą-

Stropi tarnaitė
Ūkininkas išvykdamas sakė 

savo tarnaitei:

— O gal koks buteliukas, 
išgerti noris.

Kunigas atsikėlė, abu plėši
kai palydėjo į valgomąjį, ap
žiūrėjo spintas. Tuščia. Nė la
šelio. Kun- V. Taškūnas nebu
vo iš tų, kuris draugautų su 
stikliuku ir laikytų gėrimo at
sargas-

Tada plėšikai pradėjo prašy
ti:

— Klebone, paiimk tuos 30 
litų, nurašyk į nuostolius, išsi
vers bažnyčia ir be jų; pasiųsk 
tarnaitę į miestą. Tegu parne
ša. Bet — tegu ji nesako, kam 
reikia: tada jums nemalonu
mai, mums nemalonumai... 
Suprantate. •.

Kun- V. Taškūną įau pagavo 
nauja situacija.

Jis pakėlė .šeimininkę, liepė 
parnešti iš miesto degtinės už 
visus pinigus ir parengti kuo 
geriausią vakarienę, nes esą 
labai reti ir brangūs svečiai-

Pats užrakino salono duris, 
kad niekas neįeitų. Pasijutęs 
laisviau, išsikalbėjo' su plėši
kais. To jis labiausiai ir norė
jo: pabudinti juose žmonišku- 

pagerintą “išpažinties” laidą. 
Po kelių diepų išgirdo kariuo
menės teismo sprendimą: jam 
priteista šešių mėnesių sunkių 
darbų “atgaila”!... Kaip didvy
ris, ją “noriai” priėmė. Gi misi- 
jonieriui* ir gal tik jam vie
nam kaip katalikų kunigui, at
sisveikinant tarė:

— čia aš dar turiu popietį 
su pažadais mane aprūpinti 
kuogeriausiai, nes gerai kovo
jau komunistų eilėse. Bet, ne
žiūrint viso mano pasiaukoji
mo, esu tikras vergas. Tačiau 
žinau, ką aš padarysiu, kuomet 
būsiu paleistas iš kariuomenės 
ir sugrįšiu namo į savo gimtą
jį miestelį Mandžiūrijoje- Ten 
yra katalikų bažnyčia- Tapsiu 
kataliku!
. Komunistai* kaip dolūs arto
jai, paskubins masinį Kinijos 
tikrąjį atsivertimą.

- Ludit Dominus in orbe terra- 
„ rum!

vieno komunistų “didvyrio” 
išpažinties- Po ketvertų metų 
kovos, pavojų ir vargų, iš Muk
deno jis atsidūrė Cantono mie
ste, kur pasiskolino be leidimo 
pinigų iš vieno ūkininko. Ne
turėdamas iš ko atiduoti, liko 
apskųstas ir įmestas kalėji- 
man, lyg tartum būtų buvęs 
paprasčiausias kriminalinis nu
sikaltėlis, o ne garbingas “iš
laisvintojas”. Tiesa, kišenėj 
dar tebelaikė “pažadų lapą”, 
užtikrinantį laimingą* turtingą 
ir ramią ateitį. Vargšelis nebu
vo koks literatas, bet rašė išsi
juosęs. Pimoji “išpažinties” 
laida buvo atmesta dėl dauge
lio trūkumų- Su vieno kito iš 
uolesniųjų pągalbą prirašė ke
lis lapus. Tačiau nelaimė! “Iš
pažinties klausytojai” nepasi
tenkino ir tuo nauju “atviru
mu”!

— Iš kur gi aš galiu ištrauk
ti dar daugiau nepadarytų, ne
girdėtų, nesapnuotų kalčių?— 
skundėsi įtūžęs savo pagelbi- 
ninkams.

Baisiai nuliūdęs dėl tokio ne
pasitikėjimo, su visų pagalba 
ruošė trečią, naują ir tikrai jas, išrenka pirmininkus.

JACKSOtf, sugriuvo statomas mums, kuris turėjęs atlaiky
ti atominės bombos sprogimą.

Kad būtu linksmiau...
įtikinantis simptomas jimo už tai, kad jis paspaudė

— Ar Jonas buvo vakar gir- ranką savo gerbėjui.
tas? Mes gi pasakytumėm: lai-

— Tikrai negalėčiau pasaky- mingas, kad jis dar kūdikio ne
pabučiavo, Amerikos nominan- 
tvj pavyzdžiu. Už tai gal jis bū- 
tų buvęs sušaudytas?

Batsiuvio reklama
Vienas amerikietis batsiuvis- 

įsistatęs į savo langą tokį rek
laminį užrašą:

“Atmink tamsta, jog ir tie 
politikai, kurie pirštų galiukais 
nūdien vaikšto apie tave, no
rėdami gauti tavo balsą, dėvi 
mano sutaisytus batus”-

ti. Tik mačiau, kai jis mėgino 
nusimauti kelnes, tai movė per 
galvą...

Beieškant darbo
Jaunuolis, atsilankęs į vienų 

įstaigą besiteiraudamas darbo 
sumanė pasigirti:

— Aš esu laimėjęs keletą 
prizų už gerai išspręstus gal 
vosūkius.

— Aš norėčiau, kad. tamsta 
toks “smart” būtum įstaigos 
darbo valandų metu.

— Taip, taip — džiaugsmin
gai pridūrė jaunuolis — tuos 
galvosūkius ir išsprendžiau se
nojoj darbovietėj darbo valan
dų metu.

Įdomus turky įstatymas
Turkijoj yra išleistas įstaty

mas, draudžiąs priešrinkimi
nius politinius mitingus- Po 
paskutiniųjų rinkimų vienas 
to krašto politikas buvęs nu
baustas šešiais mėnesiais kalė



.'-2— • T-ž. 4;. --«ral| £}V&vuw SEBKaKUS** 
savaičių prieš tai 

f^tro kalbama, kad parapijos 
40 metų minėjimo sukakties 

^įamg* bus kažkas nepaprasto. 
Taip ir.bovo. Minėjimas praėjo 
(labai iškilmingai, stt- pakelta 
parapaAėhĮ mintaalra, dideliu 
pasiryžimu dar į gražesnę atei-

hįKnn. D. Pocius, kuris buvo 
ir sos šventės vadovas^ prista
to garbinguosius svečius ir ta
rė padėkos žodį visiems, kurie

atšvęsta šios parapijos Miesto majoras J. Healy, kuris 
yra ir didelis lietuvių draugas, 
šią dieną, rugsėjo 3b, atftmfca- 
mu aktu įrašė j miesto istoriją 
ir šį aktą asmeniškai įteikė pa
rapijos klebonui kun. L. Vm- 
ciekanskni.

Kalbų k sveikinimų protar
piais“Rūtos” ansamblio vyrų

centas Rrizgys, kims buvo 
minėjimo garbingasis sveri 
aukojo iškilmingas mišias^ J 
asistavo Elizabetho lieta 
parapijos klebonas kun. M 
mėžis, kun. Šamus iš I 
Yorko k kun. Vincentas S 
nelis iš Livingstono-

Mišių metu parapijos < 
ras- vadovaujamas vargonų

Idoje jūreiviai užtikrina

pasakojimą apie

savo lindynės ir ryja veršius,

dėsniais jūros gyviais. Jos žvy-

lakia ugnys. Užpuola laivus,

arba miestų

sukėlė visus

Chicago, III.

DETROIT, MICH.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS

VINCO KRĖVĖS
raštų pirmoji knyga

HELP W. FEMALE

Gaunama

Ukrainiečiai siuntiniy persiuntimo

36 EAST FIRST STREET, NEW YORK 3, N. Y.

ToL ORogon 4-3930

vienu ar kitu bėriu prisidėjo 
įprie šios šventės surengimo, o 
parapiečiams už taip gausų da-

salos arkivyskupas Olaus Mag
nus, prieš 400 metų pradėjo

Paskaita apie kun. Miluką
Spalių 14 d- 4 vai. po pietų, 

Tautinio Instituto patalpose, 
111 Kirby Avė. (priešais meno 
muziejų), įvyks visuotinis kul
tūros klubo susirinkimas. Pra
džioje žurn. Vladas Mingėla 
skaitys paskaitą apie kunigo 
Antano Miluko gyvenimą ir jo 
nuopelnus lietuviškajai knygai. 
Įėjimas laisvas ir jokių rinklia
vų nebus. Kultūros klubas vi-

ž Pabaigos žodį tarė pats šios 
parapijos šeimininkas kleb. 
kun- L. Voiciekauskas, kurio

MNmi Maita «tanMa vinklų rtHhj Mantinta*. iki 25 svaru tvorlo, 
i vtmu Nmdtetfc MtJnac** kraštus, | Lietuvi*. Ukraina, Es
tija Ir kttaa MIK

Savo sandėlyje turime įvairiu prekių, maisto produktu liesutė
se, įvairiu audeklu, galanterinlų prekių, odų ir kita. Viskas ž<«- 
mamh kabieeid*. Taip pat Kairė* vaiatai ir medBtamentsi.

Mums a t.Muštu siuntiniu formalumas sutvarkomas ptr dvi tie- 
nas Ir išsiunčiame sąskaitas.

H mūsų Maltos siuntiniai eina, betarpiai, tiesiog I laivų jm^tn 
Visi siuntiniai apdrausti. Pristatymas garantuotas. 
Kreipkitės I mus platesnių informacijų.
Įstatas atidaryta mm • ryta Iki 7 vai. vakaro kasdien Ir nuo f)

GEORGE L. DECKER, JB. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST. 
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

Labai gaila, kad toks svar
bus kultūrinis darbas yra truk
domas “T. ž.” prenumeratorių 
skolininkų, kurie iki šiol yra 
skolingi “T- ž-džiui” virš 1500

KUN, L. VOICIEKAUSKAS, Kear- 
ny lietuvių parapijos klebonas, sako 
pamokslu.

Visų dėmesys nukrypo į vys
kupą Vincentą Brizgi, kai jis 
pradėjo savo žodį, vyskupas 
Vincentas Brizgys jau čia nebe- 
pirmą kartą. Jis buvo 1952

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
265 C Street 

South Boston 27. Mass..

knygynuose ir pas knygų platintojus.

Ją sudaro skaitytojų mėgstamieji dalykai ŠIAUDI- 
j NEJ PASTOGĖJ. ŽENTAS IR RAGANIUS. Knyga turi 
f 400 puslapių. įrišta kietais kolenkoro viršeliais.

e Kaina $5.50

HARTFORD, CONN.

Naujųjų Metų sutikimas
Hartfordo skautų ir skaučių 

tėvų komitetas lietuvių pilie
čių klubo salėje rengia Naujų
jų Metų sutikimą.

Kviečiami visi skautai ir 
skautės, studentai tėvai ir 
skautų rėmėjai bei bičiuliai 
Tikimasi, kad ir šiemet į šį su
tikimą suvažiuos didžiulis bū
rys lietuviško jaunimo iš viso 
rytinio Atlanto pakraščio. Iš 
toliau atvykusioms bus parū
pintos nakvynės.

Lapkričio 10—11 New Bri
tam, Conn., Įvykstančiame 
skautų vyčių ir vyr. skaučių 
suvažiavime bus galima įsigyti 
sutikimui pakvietimai ir gauti 
daugiau informacijų- J. B.

Visas raštų komplektas, fr—7 tomai, už

$25.00
tam, kas juos užsisakys dabar ir atsiųs $5.00 rank
pinigių. Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o už pirmas • 
penkias knygas reikės mokėti tik po $4 00.

HELP W. MALĖ

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —
Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų, I—VIII tomai.
Užsakymai priimami.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
Administracija

* *TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

TELEPHONE:
6 DEABORN 2-0819

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upė
mis, ežerais, kalnais, miestais ir miesteliais — puiki prie
monė tėvynes pažinimo mokslui.

Sieninis, suvyniojamas $4.50 
Sulankstomas, knygelės formos $3.50

Ar mokiniai juo aprūpinti?

giedojo šv. Ludviko garbei| 
Žangi — mišias, protarpiais 
terpiant taip pat kelias lieteį, 

f vi^as giesmes, kaip “Apsau-į 
gok Aukščiausias tą mylimą 
ša<” ir “Marija, Marija” — Čį 
Sasnausko. Šios giesmės ypač 
gražiai ir suderintai choro bu
vo išpildytos. Solo “Avė Mari
ja” giedojo K. Laurinaitis-

Pamokslą pasakė tėvas J. 
Borevičius, kuris buvo taip pat 
šios parapijos kviestas garbės 
svečias. Tėvą J. Borevičių pa
rapija puikiai pamena, nes jis 
dar prieš Velykas vedė čia mi
sijas ir savo gražiais pamoks
lais žavėjo visus- Ir šį kartą 
Tėvas J. Borevičius nesigailėjo 
gražių žodžių parapijos adre
su, iškeldamas josios nuopel
nus ir suvesdamas visa į neri- 

i botą Dievo meilę, o tą meilę 
Dievas ypač parodė šiai para- 
pijai, kuri jau sulaukė 40 me- 

? tų ir savo darbo vaisiais taip 
gražiai pasipuošė.

Minėjimas
Žavingai atrodė didžiulė pa- 

L- . rapijos salė. Scenoje liepsnojo 
/ šviesa su užrašu: “40 metų su

kaktis”, garbės svečių stalą 
puošė gėlės, gražiai išdėstyti ir 

A iž papuošti stalai parapiečiams ir 
svečiams.

Pirmasis kalbėjo Atsimainy- 
mo parapijos klebonas Maspe- 
tho prel- J. Balkūnas, vėliau 
Elizabetho lietuvių parapijos

PbcbIIm IlknMent* navicKiem*

ZORYA

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI I SSSR 
Į UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.
Siunčiame maisto produktus, naujus ir dėvėtus drabužius, 

medžiagas, vaistus ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.

— Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimąa 
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7.10 d-emi bkgyj 
Siuntvjas gauna asmeniškų; gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 
MUITU, IR PRISTATYTdAS GARANTUOJAMAS..
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIEČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai ) vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. įk> piety.

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsvlvanijos gelžkelio stoties Nevvarke.

PACKAGE EXPRESS C0.
3M M’"KFT ST, NEWARK, N. J.—Mltchel •.-45? 

(Siv Jti ’ai 'F' in.'iami su Parvels to Russia. Ine. leidimo)

Šiais metais Bet inžmierių 
ir architektų spauda išeivijoje 
minėjo 10-ties metų sukaktį- 
Pati pradžia buvo 1946 m. va
sario 23—24 dd. pirmojo Liet. 
Inž. ir Archit. suvažiavimo 
Wuerzburge proga, išleidžiant 
“Inžinieriaus Kelio” Nr. 1 (Re- 

dakt. G. J Lazauskas). “Inž. K”

JŪRŲ GYV ATES IR PABAISOS

kas. Augsburge), “Inž. K.” Nr. 
H veidas visos šios šventės metu 8—9 (Red- B. Galinis, Augs- 
| buvo linksmas, o jo kalbą taip burge) ir “Inž. K.” Nr. 10 
f pat lydėjo jumoro ir džiaugs- (Red. C. Tamašauskas, Kemp- 
į mo žodžiai.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
ir Amerikos himnais.

i Kelios pastabos, kurias rei
kėtų dar pridėti Minėjimas 
tikrai praėjo jaukioje lietuviš
koje nuotaikoje. Bažnyčioje 
lietuviškos giesmės, pamoks
las. akademinėje lietuviškas 
žodis, dainos — visa tai tikrai 
šventiškai nuteikė, o jei dar 
pridėsime gražų leidinėlį išlei
stą parapijos 40 metų proga 
kuris buvo visiems dalyviams 
išdalintas, šventę reikia laiky
ti visapusiškai pavykusią ir ji 
ilgai liks atmintyje. J. M.

tene). Keletas Vokietijoje gy
venusių inžinierių ir architek
tų išleido atskirų technikinių 
leidinių, mokslo veikalų ir va
dovėlių.

Lietlnž- Tremtinių D-jos 
skyrius Wuerzburge, be jau 
minėto “Inž. K.” Nr. 1, išleido 
“Technikos Pasaulio” žurnalo 
du numerius (Red. G. J. La
zauskas) 1946 ir 1948 m.

1949 m- Liet. inž. ir archit. 
s-ga Chicagoje išleido rotato
riumi Biuletenį Nr. 1 (Rėd. K. 
Burba).

1951 m. Am. Liet. Inž. ir 
Archit- D-ja New Yorke išleido

sus svečius pavaišins tradicine 
kavute.

Po paskaitos Įvyks klūbo su
sirinkimas ir pasitarimas rude
ninės parodos rengimo reika
lais- Kaip žinomą, klubas kas 
metai dalyvauja tarptautinėje 
mugėje. Jau dabar yra laikas 
pasiruošti parodai. Gražiai Į- 
rengtas lietuviškas paviljonas 
atliks didėlį reprezentacinį 
darbą. Kultūr. Klūb. Valdyba 1

dina jūreivius ir dažnai juos 
praryja. Tai atsitinka paprastai 
prieš didesnes šalies nelaimes 
bei sukrėtimus: kilsta sukili
mai, miršta arba išvejami ka
raliai, prasideda karai-

Tokiais žodžiais švedas, Up-

“Am. Liet. Inž. ir Archit. D-jos 
New Yorke metrašti”. (Red. 
K. Krulikas)-

1950 m. gruodžio 17 d. ALI
AS Chicagos skyr. technikinės 
spaudos sekcija 1951 m. balan
džio mėn. pradėjo leisti “Tech- 
nikos Žodžio” žurnalą, kurio 
iki šiol išėjo 41 numeris. 1951 
m- — 9 numeriai, 1952 — 2, 
1953 — 8, 1954 — 4, 1955 —2. 
ir 1956 iki šiol — 4 numeriai. 
“T. Ž.” nuo 1953 sausio 1 d. 
oficialiai paskelbtas PLIAS ir 
ALIAS spaudos organu.

Nuo 1954 m. vasario mėn. 
(Nr. 30) ‘,T- Ž.” paverstas i 
žurnalinį formatą. “T. ž.” lei
do spaudos sekcijos sudaromos 
vadovybės, redagavo redakci
nės kolegijos iš: K. Bertulio- 
K. Burbos, prof. S- Dirmanto, 
K. Kauno, P. Kiaulėno, P. Ju
rėno, J. Jurkūno, G. J Lazaus
ko. J. Muloko, A. Semėno, St. 
Švedo, V. Tamošiūno, V. Pet
raičio, V- Mažeikos, A. Didžiu
lio, J. Jasiukaičio, K. Paukščio- 
M. Abramavičiaus, E. Jasiūno, 
V. Pavilčiaus ir V. Vintarto.

Dr- P. Jonikas “Terminolo
gijos klausimais” skyrių tvar
kė nuo 1951 m. liepos mėn. 
iki 1952 m. gegužės mėn. “Lai- 
vyninkystė ir žvejyba” skyrių, 
kaip Lietuvos jūrinirJių s-gos 
užsieniuose organą, redaguoja 
P. Mažeika ir S. Vainoras nuo 
1953 m. birželio .mėn-

“T. Ž.” išleidimą parėmė 
skaitytojai savo prenumerato
mis bei aukomis ir ALIAS Chi
cagos skyrius 850 dolerių.

apie kažkokias vandenų gy
vates, labai labai dideles.

Žymiai vėliau Škotijoje, ties 
Giryano miesteliu, vandenys 
išplovė kažkokio didelio jūrų 
gyvūno apipuvusį kūną- Nie
kas nesiėmė reikalo ištirti, tik 
dėl smarvės likučius sudegino 
ir pelenus užkasė žemėmis, 
žmonės ties ta vieta dar ilgai 
matydavę vandeny pasirodan
čią kitą, gyvą panašią pabaisą, 
bet iš baimės visi išsislapstę 
audė legendas, esą tai

sudegintojo “našlys ar naš
lė”, ieškanti gyvavimo draugo.

Girvano atsitikimas, kur pa
baisa buvo išmesta ant žemės, 
nebuvo ištirtas ir negali padėti 
išspręsti klausimo apie seniai 
kalbamą jūrų gyvatę. Atsistoja 
dilema: jūrų pabaisos yra tik
rovė ar tik fantazijos padari
nys?

Tuo klausimu yra prirašytos 
storiausios knygos, paliudytos 
tų, kurie yra matę. Jų tarpe 
pasitaiko žmonių, tikrai vertų 
tikėti. Kartais pabaisas yra 
matę ne vienas žmogus, bet 
visa laivo įgula, pakrančių gy
ventojų būriai 
žmonės.

Amerikiečius
ant kojų 1817 m Massachu- 

(Nukelta į 7 psl.)

1954 m. pabaigoje, pagal 
ALIAS sk. atstovų 3-jo suva
žiavimo nutarimą, New Yorke 
pradėti rinkti medžiaga, pre
numeratos ir jau iki spausdi
nimo galimybės privestas reda
gavimo darbas Lietuvių inži
nierių ir architektų 1945— 
1956 metų Metraščio. Jame 
bus visame pasaulyje gyvenan
čių liet. inž. ir archit- visoke
riopos veiklos apžvalga, taip 
pat N. Lietuvos laikotarpi api
mant. Laukiama tik dar dau
giau prenumeratų, nes dar 
trūksta lėšų metraštį išspaus
dinti. Visi inžinieriai ir archi- 
tekai nuoširdžiai prašomi tuoj 
pat siųsti metr- prenumeratą 
min. 3.00 dol. šiuo adresu:
K. Krulikas- 160 Hendrix St-

Apt. 5, Brooklyn 7, N. Y. ’
Jau PLIAS Clevelando sk. . 

narių pastangomis surinkta 
apie 1000 lietuviškų techniki
nių terminų. Sis darbas lygia
grečiai buvo dirbamas ir “Tech
nikos žodžio” redakcinės kole
gijos Ketvirtasis ALIAS ir 
PLLAS sk. atstovų suvažiavi
mas pavedė PLIAS sudaryti 
komisiją šiam “L i e t u v iškų 
technikinių terminų žodynui” 
rinkti toliau medžiagą, sureda
guoti ir išleisti.

Inž. K- Krulikas.
“Excellent Opportunity 

Immediate Opening —
MAČHIN1ST

Understand ng of Enghsh and 
ability to read Blue Prints.

Small Shop. 
40 Hour Week. 

Liberal Company Benefits. 
Good VVorking Conditions. 

Steady year roti n d work.

WILLIAM H. VVELSH
CO., INC. 

2211 So. Indiana 
C A 5-5454

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORES
Geras prad'nis mokestis ir 
pr ėdąs už akordini darbą 

5 dienų savaitė 
darbas nuo 8 iki 4:30 popiet 

Near North Side
SCHOLL MFG CO. 

213 W. Schillar

Why Traval?
Wh»n You Can Work 

Naar Home!
Opanings AvaHabl* for 

BILLER-TYPIST & 
CLERK-TYPIST

In modem, new branch officc 
Congenial Associates 

Pernianent position with 
excellent employe advantages

B«ginn«r« comHterud
CALL

LUSTER CORP.
OF AMERICA

LAfayrito 34)733
For Information
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NYC. MU 6-8689

EVergreen 8-9794»*•» r-ari

TALARSKI

VOCATIONS

Įstaigos atidarytos nuo 9 ryto iki 8 v. v 
SežtadienĮ nuo 9 iki 5 vaL vak.

Licence of Parcels to Russia

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5*7068

Rush coupon for SAMPLES 
an approval 

ROBINSON CARDS 
Dept. L—48 Clinton, Mass.

Name ...................... .................
Adress ...........  -......
City ......... .-.............. ...........-..... .......
State .... ............................................

Pirmoji ukrainiečių siuntimo firma

SIUNČIAMI SIUNTINIAI Į VISUS PASAULIO KRAŠTUS

Windsor "-1410 Fort Lee 8.4074

WITKOWER'S
Booksellers and Stationers 

77-79 Asylum St—Hartford 1

Bergen Co. Fort Lee
CROSS OVER THE BRIDGE 

Your dream home is tvaiting — 7 
rooms, 2 baths. all large rooms, 7 
years old. See it today. Terrific at 
$27,000.

SHEILA DLGGAN

SIUNTINIAI { LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

Espresu — siuntiniai apdrausti

FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

88 Maple Avenue, Hartford, eonu.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose,

Skaitykite "Aidus" 680 Bu$h- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

85—27 88th St.

ffiMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
TeL- VI 6-2164

GRAYMOOR
RESiRVATIONS

faf taginw tarėjo bėti isayku- 
sr prieš mflįjonus metų. 
Josvardas nuskambėjo pigiu 
bedievukų rėkavimu, kad žmo
gus jau ne iš beždžionės kilęs, 
6 iš tos žuvies. f jk

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

< r«ta naujiena, ;

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO^ Hartford, 
Connecticut

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

dieniais 9 vaL ryto iki 6 vaL vak. r±—

H. W. FEMALE

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

EVergreen 7-8247.

SAUSBURY MILLS. N. Y. 
Washingtonville. N. Y. 7435

: “Tomo žiūraičio knygą skaitai kaip kokį romaną. Mums krtO 
ta i akis autoriaus,rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetltku- 
mas: dainiaus, Hn^a&teus ir karžygio“ (Prof. Dr. A. Ramūnai)..;

“Autorius prasikasa pro šimtmečiu dulkes ir senąsias tiesas 
sugyvenimina” (SaL NarkeliūnaitŽ). . -

“T.žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam fanogui” (Kun. Dr. A^ Baltinis).

“Vikriai parašyta knyga (A, Rimydis).
“Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus).
“Daugiau panašios vertės knygų“ (D. Petrikas). ;;

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dali. V. K. Jonyno.

kad nebūtų laikomi melagiais 
arba truputėlį patrauktais po 
kepure. ‘ '

Paliekant pasakas Į šalį, yra

OfVOTIOMAl POSAKY SĖT

HELP WANTED FEMALE

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininku

Mano adresas:

Siunčiu $3.00, prašau prisiųsti “Don Kamiliaus 11 dalį
Siunčiu 35.00, prašau prisiųsti “Don Kamiliaus” abi dali

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki- 

mams, eta

Phone: Lackawaxen 2R3 
Ali year resort, Ideal place for 
young or ol<L Excellent meais, 
home style cooking and baking. 
Ali recreations, including saddle 

horses ori premises. 
Rates $35 — 40 wekly

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Užpildomi federaUniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs dokumentai.

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

FUTBOLUI TENKA, kariuomenei ne. Marylando universiteto stu
dentas Frank Tamburello, 22 metu, tikrinąs! sveikata. Jis prašosi 
iš kariuomenės atleidžiamas dėl nesveikatos.

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tas) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT . NOTARY PUBLIC

XAVEKIAN BROTHERS
The Xaverian Brothers, Teachers 
or youUi for morc than a century 
— invite pious, intelligent young 
men to a rellglous lite dedicatedto 
the Catholic cinas room.

For Information wrifc—- 
Brother Paol.

Naverian Collcgc 
SUycr Spring, Md.

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.

BEAVER LODGE
Only 53 miles from N. Y. Beautl. 

fully located on Beaver Dam Lake.
Prlvatc Beach, fiahing, boaUng, 
Finest aceomottatloną dellctous 
American food. huntlng parties 

wclcome. bar open until New Year.
Catholic church nearby. 

$33—$40 wcckly. $8XW) per day 
yvcekends

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

340 EIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto racfio, 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

SPEC1AL ANNOUNCEMENT
BUSES WILL LEAVE 

ROCKLAND BUS TERMINAL
iMth Street and St. Mcholaa Avenue

AT 8:30 A M. EVERY SUNDAY

RIVERHEAD MOTEL
Rivcrhead, L. I. 

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

Boating, Golf, Tennis 
facilities nearby. Scnd for 

photo or Brochure.
PArk 7-2704 

Al Magee (owner) 2704

WHITE STALLION RANCH
Haven for ranchers, hunters,. 
slciers, open the year round. 
5 milles to catholic church.

Write for bookleL 
HUlsdale 2, N. Y.

MNE TREE COTTAGE

tam tikro pagrindo manyti, 
kad dar mažai ištirtų vandenų 
gelmėse gali slėptis nežinomi 
gyvūnai.

prieštvaniniu laikę palikuo
niai.

Žinoma, kad prieš daugel 
milijonų metų, gyvūnijos at
siradimo laikotarpy žemėje, 
vandeny ir pelkėse knibždėte 
knibždėjo pasakiškai didelė
mis ir baisiomis būtybėmis: 
dinozaurai, brontozaurai, tira
nozaurai ir kitaip vadinami. 
Apie juos žinome iš rastų su- 

... akmenėjusių kaulų.
Tikrų priežasčių jų dingimo 

nežinome* Tikriausia juos ver
tė nykti kintančios klimatinės 
sąlygos, džiūstančios pelkės ir 
k. Tačiau šių dienų jūrų pabai- 

* som, anų dinozaurų palikuo
niam galėjo ir nebūti taip blo-

• PaH tobuliausias telefonas 
yra Įrengtas Švedijoje, tačiau 
Amerika turi patį didžiausi 
pasaulyje tinklą. Dabar baigia
mi visi įrengimai visa Ameriką 
sujungti į vieną centrinę.

Maisto produktai Nauji ir vartoti daiktai. Nedžiagos — 
audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainos. Muitai apmo
kami čia- Veikia jau 10 metų.

SYLVAN TRADING CO.
200 Second Ave^ New York 3, N- Y.

(Tarp 12 ir 13 St.) Tel. GRamercy 7-5681
Atidarytos kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v. šeštadienį 
nuo 9 iki 4 v-

We ship on the licence of Globė Travel Service.

Bellerose $16,990
OPP. ST. GREGORY SCHOOL 

Immediate occupaitcy in time 
for new school Term

Bell Manot Homes opposite St. 
Gregory parish and parochial 
school. Introducing new 6 room 
brick deluxe homes. baths, 
Hollyvvood kitehen birch cabinets, 
oil hot water heat, baseboard ra. 
diation. sewers, garage, full base. 
ments, landsčaped plot. Model 88 
Avė. & Cross Island Parkvvay. Di- 
rections: Drive out Cross Island 
Pkwy- to Jamaica Avc. cxit, bear 
left to service road, then left 
blocks to modėl home.

P. & K HOMES CORP.
HOUiš 44189 • HOllis 8-1060

825 N. Franklin St-, Philadelphia, Pa. Tel. WA 3-2259 
116 E* 7th St., New York, N. Y. Tel. OR 7-6180

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, 
odą, vaistus ir kt. Įvairius daiktus galite pirkti vietoje. 
Tikslus ir skubus siuntinių pristatymas garantuojamas. 
Muitas ir kitos išlaidos apmokamos čia.

ST. MARTEN'S ON THE 
CARIBBEAN ISLAND

Now opening the lovely Car- 
ribbean Island of St. Marten’s 
to American vacationers, home 
owners and investors. For full 
Information phone or see Erik 
Lawaetz, Hotel Roosewelt.

DECATIR
Efficlency Apts. 

9211 Monmouth Avė.
Margatc, Atlnntk City, N. J.

Beautifully fum. 2 rms. kitehenette 
and bath. AB Utilities, linens. Day, 
Week, Month or Scason. 200 feet 
avvay boating ccnter. dining. dane, 
ing, sports. 10 minuts to hcart of 
Atlantic City, ts .hr. avvay from 
Atlantic City Track. For alLaround 
vacatfon. Also available for vvinter 
months at lovv pricos. Tclcvislon 
facililies included.

Tel.: Atlantic City 2.9858

• Pardavėjai
Vyrai ir moters prie sandėliu

• Lengvu gėrimu pardavėjai
0 Virtuvės darbininkai
• Skaičiueto jai

Ištisai dienai ar daliai 
Kreiptis 9 AM iki 5 PM.

Nuo pirmadienio iki šeštadienio.

S. S. KRESGE
(Lake Success Shoping Area>

14«e l'nion Tpk.
New Hyde Park, L. L,

44 autobusas iki linijos galo.

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,

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

RUPTURED
Be sure your struss holds all the 
tingi! If not, Act ąuiekly, avoid 

more dange r!
Adelphi Surgical Co.

UL 8—2740
623 Fulton St. off Lafayette Avė. 

BROOKLYN, N. Y.

m.
490,000 Copies in Print 

ARTHRITIS AND 
COMMON SENSE S

by Dan Dalė Alexander
startling revelation on ar-

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

Price 3-95 tax 14c

THE ALEXIAN BROTHERS
who eonduet the hospital at 655 East Jersey St., Elizabeth, N. J„ 
have the Signal Mt. Hotel for a permanent home) for mtn. Nine 
miles from Chattanooga. Ali rooms large vvith baths. Mild elima. 
te, elevation 2300 feet Bus to Chattanooga at front door. Mass 
and rosary if desired daily. Nursing care by the Brothe rs, medical 
and physiotherapy if needed now or in later years. when infirmL 
ties come on. Meais—cafeteria style. For Information and rates 
vvrite to

ALENIAN BROTHERS RĘST HOME
100 James Boulevard Signal ML. Tenn.

FOSTEK KOMES 
nceded for Catholic children under 
2 yrs. of age. Board & clothing 
rates paid. Medical care provided. 

TR 9-22W.
Home Finding Dept. 
Weecends 9—5 PM

YOU M AK E $50 
CATHOLIC CHRISTMAS CARDS

Make $50 for yourself, Sodallty, 
Club or School selling 100 boxes 
finest Religious Catholic Christmas 
cards. Other fast money makers. 
Stationcry, Novelties, Imprints, 
etc.

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

Spring VaUey 6-1582 
Box 359,

SPRING VALLEY, N. Y.

REIKALINGOS VALYTOJOS 
valyti raštines didžiuliam pa
state. Turi kalbėt5 angliškai. 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vaL 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-
National Cleaning Contractors 

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

NURSES
R. N & P N. Male-Female. 

private duty. Ali shifts, komes, 
hospital, staff; 40 hours; live 
in or out. (Registry) Miss Do- 
herty, BU 2-9274.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Kennebunk Port, Maino 
Franciscan Fathers

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE 

Feinstes Schweinefleisch und 
Wurstwaren 

En gros und Detail 
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 
Bronx 57, N. Y.

Gripsholm 
Restaurant 

INC.

324 Eest 57th Street 
NEW YORK 22, N. Y.

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

M. and Z. Collision Works

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



BOSTON, M8SS.

NEW YORK

THE

LIETUVIŠKI SŪRIAI

Šeštadieni, Spalių-October 13, 1956
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

VAKARĄ- S OKI U S
ir kitos staigmenos.
Solistams akompanuoja A* KMANAUSKAS

SIUNTINIAI IMMUNeiAMI KASOIKN.

BSĮMHiRN

SAVINOS BANK

Kon-
Car-

netvar- 
galvos 

ir skau-

ŽINIOS__

UetuvHki sūriai, gaminami Mkhigan valstybėje yr* H'ieii 
nes jie atgabenami lėktuvais.

gijos pirmininku, kasininku.
Ir dabar jis uoliai remia lie

tuvišką katalikišką veiklą. Il
giausią metų jam!

V. LevocHs

Laiškų rašymo savaitę 
paskelbta Brooklyne nuo spa- 
lio 7 iki 13. Ta proga pašto 
viršininkas Edward J. Quigley 
ragina parašyti daugiau laiškų. 
Kartu jis primena, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse* 
šitoje laisvės šalyje, paštas 
išlaiko visišką laiškų slaptumą 
ir laiškus visur tvarkingai pri- 
stato-

nemokamai visose,

daug 
kuri itin

Liet- Atsiminimo radijas, 
kuriam vadovauja J. Stukas, 
savo programa šeštadieniais 
duoda nauju laiku nuo 1 iki 2 
v. p. p- iš stoties WEVD 1330 
kil. ir 97,9 mg. (FM).

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
North 5th Street, Brooklyn, N. Y.

25* W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

ToL ANdrow 8-2590

Naujina: Dabar galima siųsti “ANTI-POLIO SERUM” 
garantiMjam prlatatym* Ir savim* atfraaato paradu patvirtinto pakvitavimo.

Siunčiam* siuvama* mMinaa. akortKJonua, o taip pat radonui masinti**

Nauja moderniika koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TE 6-6434

VAITKUS 
FUNEBAl HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių Direktorių?
, ir Balsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC

LATEST 
INTEREST 
RATE

Mykolas Venis,
gyvenąs So- Bostone, rugsė

jo 20 šventė 78 gimtadienį. Jis 
yra gimęs 1878 m- J Ameriką 
atvyko prieš 58 metus ir įsi
jungė į lietuvišką — katalikiš
ką veiklą.

Atsikuriančiai Lietuvai rinko 
aukas pinigais ir daiktais, tel
kė paskolas bonais, organizavo 
protestus prieš lenkus.

Savo rankomis padėjo staty
ti šv- Petro lietuvių bažnyčią 
Bostone, aukomis prisidėjo 
prie kitų bažnyčių statymo. 
Kai reikėjo gauti pilietybę, 
buvo suorganizavęs 200 as
menų draugiją ir taip paleng
vino tapti JAV piliečiais- Padė
jo kan. F- Kemešiui organizuo
ti Darbininką, buvo tos drau-

FUTBOLAS
Lietuvių Sporto Klubo futbo

lo vienuolikės praeito sekma
dienio, spalio 7, rungtynių 
pasekmės: I-ji LSK—Swiss 3:3, 
Rezervinė—Swiss 2:1, Jaunu
čiai—German Ungarian 0:5-

Kitą sekmadienį, spalio 14. 
savo aikštėje, New Farmer 
Ovai, LSK žaidžia pirmenybių 
rungtynes prieš Eintrachtą. 
Rungtynių pradžia 3:15 v. p.p.

PETRAS LISAUSKAS
64.09.CLINTON AVENUE MASPETH, N. Y.

Telefoną*: TW d—4W8«

Pranešu
giminėms ir pažįstamiems, kad 
gavau iš Lietuvos žinią, jog 
mano mylimas tėvelis — Anta
nas Povilaitis, mirė 1949 m. 
birželio 7 d., Lietuvoje. Dot- 
namų km., Gražiškių valsč., 
Vilkaviškio apskr.

Agota Poderienė

Lituanus,
Liet. Studentų Sąjungos biu
letenio naujas numeris jau 
atiduotas spaustuvei rinkti ir 
greitu laiku pasirodys.

COMPOUNDEO SEMI-ANNUALLY JAN. & JULY
Inter^st begins th^ f irs t day of the month on deposits 
made dūrinę the firat 10 butinėse days of January^and 
July. the first 5 busi neu days of April and October and 
the first 3 business days of all other months. srhen left 
until the end of the interest perimi.

Gydytojai sako, kad maitinimasis pieniškais produktais, ypač sūriu, 
stiprina žmogaus sveikata ir ilgina jo amžių.

Petro Lisausko krautuvėje (prieš Maspetho lietuviu bažnyčia* taip 
pat galite gauti lietuviško* duonos, tikru lietuvišku drfni ir Svir

čių. tiesiai iš farmos atvežtu kiaušinių.
Petro Li—aite krautuvėje gaunami tik švieti produktai.

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

990 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

SAV1NGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

13S BROADWAY at BEDFORD AVĖ.
639 Eastern Parkiray at Nostrand Avenue 

Tour Deposite in Thia Bank Are Fully Insured 
Vp to $10.000.

Member Kedeni Depoeit Insurance Corporation

BARASEVICIUS b SŪNUS j 
FU NĖRA L UOMli

PATIKIMIAUSIA IŠTAIGA SIŲSTI SIUNTINIUS Į SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ, Uetav*, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus, ap
mokant čia muitą ir kuri garantuoja pristatymą, tai daugeli 
metų žinoma firma PARCELS TO RUSSIA, INC. (turinti SSSR 
leidimą), įgalluota INTURIST, Maskvoje, rinkti muitus čia vietoje.
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išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
inų, ausų spiegimo ir greko 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.

ra nepakeliama, bet visa sudė
jus į bendrą, Federacijos Val
dyba bus įgalinta sėkmingiau 
savo uždavinius vykdyti. Mes, 
ryždamies šiam žygiui, tvirtai 
tikėjome, kad nei vienas ne
liks skolingas-

At-kų Federacijos Valdyba

PAIEŠKOMA
Mikasė Leimoniūtė, gim. Suš- 
nykų km-, Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr., išvažia
vus iš Lietuvos į Ameriką 
1937 m. Žinantieji ką nors 
apie ją rašykite: Mr. A. Sharry, 
244 Irving Avė., Brooklyn 37, 
N. Y- Turime jai svarbių žinių 
iš Lietuvos. ,

\ Spalio mėnesio Ateities nu-
V meris j*“ ižsiuotuiėtas skaity-
A tojams. Numeryje: Mano

ra}Ystė — taikos šalis; Vytauto
• Mačernio du eilėraščiai ir jo

Kan. X Končiuc, straipsnis R 1938 m. Ateities
B^o pjruiroinkfti'š iž Europos----- Naujos dvasios kūrėjai ir

/IgĮRtičio 9 fį. **United kovotojai; juktikalhėjioias sų" 
States* laivu ir lapkričio ;L1 Jonu&diūnu MAS Centro 
kalbės; Balto koncerte, kurį Valdyhos pw*mtoinkn; T- V. Gi- 
ruošia Brooklyno BALFo 100 driūnas — šv Raštas: Dalios 
skyrius šv. Stanislovo salėje- Prikockytės. A. R Bagdono, 

Jono Staškevičiaus — eilėraš
čiai, Angelės Katelytės —Nuo
tykiai stovykloje, Birutės Em- 
parekrytės — Vakaras kavinė- 
je, Titas Narbutes — Kristaus, 
Valiavo katedra Panevėžyje, į 
Ingrida Stasaitė — Tėvų Sale
ziečių Šiluvoje. Sportas, knygų 
ąpžvalga, kreivos šypsenos- 
Numeris gausiai iliustruotas 
piešiniais, ateitininkiško gyve
nimo vaizdais. ^Viršelyje dide
lė Vytauto Valaičio nuotrauka.

- Ateitį redaguoja kun. J. Pe- 
trėnas, redakcinį kolektyvą su
daro: Danutė Aleksandravičiū
tė. Juozas Baužys, Dalia Kara
liūtė, Enata Skrupskelytė ir 
Antanas Sužiedėlis-

Maironio šeštadieninės 
mokyklos

Tėvų komitetas praneša, kad 
spalio 14 d., 12:30 vai. Apreiš
kimo parapijos patalpose įvyks 
Maironio šeštadieninės mokyk
los mokinių tėvų susirinkimas. 
Visi tėvai, prašomi jame daly
vauti, nes bus renkamas nau
jas tėvų komitetas ir bus ap
tariama svarbūs mokyklos rei
kalai.

BALFo šimtasis skyrius 
lapkričio 11 šv. Stanislovo 

salėje ruošia didelį parengimą 
— koncertą. Kitos organizaci
jos yra prašomos tai dienai 
savo parengimų neruošti ir 
tuo duoti didesnę progą visai 
lietuviškajai visuomenei atsi
lankyti į Balfo koncertą.

New Yorko Liet. Taryba 
šaukia metinį lietuvių orga

nizacijų susirinkimą lapkričio 
10 d. 6 vai. vak. lietuvių pilie
čių klubo viršutinėje salėje 280 
Union Avė., Brooklyn, N- Y-

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)

Birutė Ališauskaitė,
gyv- Woodhaven> baigusi La- 

ne gimnaziją ir gavus akade
minį diplomą, pradėjo studi
juoti psichologiją Queens uni
versitete, Flushing, N. Y.

Republic lėktuvy bendrovė
New Yorke išspausdino inž. 

J. Bilėno darbą apie greito 
skridimo šiluminius barjerus.

Registracija New Yorko 
Valstybėje

Prezidentiniams rinkimams 
visi turi užsiregistruoti, nes 
kitaip negalės balsuoti-

New Yorko miesto ir West- 
chester County registracija 
spalio 8—12 d.d. nuo 7 v.r. iki 
10:30 v. v., spalio 13—nuo 7 v. 
ryto iki 10:30 v- v. Schenecta- 
dy County turi nuolatinę re
gistraciją nuo spalio 8 iki 13 
imtinai, nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Brome ir Nassau 
County turi nuolatinę regis
traciją: spalio 1J ir 12 nuo 10 
vai. ryto iki 10 vai. vak., spalio 
13—nuo 7 vai- ryto iki 10 v. v.

Janinai Kiaunienei, 
centrinės Balfo įstaigos sekre
torei, laikinai pasitraukus iš 
darbo, dabar jos vietoje dirba 
Giedrė Kulpavičienė-

Balfo vajus 
šiemet pradedamas lapkričio 
1. Vajus vyks ne tik Didžiajam 
New Yorke, bet ir artimuo
siuose New Jersey valstybės 
miestuose: Patersone. Elizabe- 
the, Kearny, Bayonnėje, Ne- 
warke, Jersey City. Sudarytam 
bendram vajaus komitetui pir- 

. mininkauja kun. V. Pikturna-
sivs atvirutes, nedelsiant pasi
naudoti pridėtu Vokeliu ir sa
vo auką atsiųsti. Pavieniam

Pirmasis Balty koncertas
Bostono Naujosios. Anglijos 

Baltų draugija organizuoja vi
są' eilę koncertų, į kuriuos 
kviečia lietuvių, latvių ir estų 
menininkus, šitokia koncertų 
serija buvo pradėta rugsėjo 28 
Jordan sąlėje Bostone, 
sertavo estų smuikininkė 
men Prii

Koncertas sutraukė 
baltiškos publikos, 
šiltai priėmė tiek pačią smui
kininkę Carmen Prii, tiek jos 
akompaniatorę Jutą Vašką.

Carmen Prii, jauna ir pa
traukli moteris, yra pirmos ei
lės smuikininkė Ji turi stip
rius pirštus, ir smuiką panau
doja lygiai kaip vyras, išgauda
ma stiprius tonus. Bet jos 
smuikavime dominuoja mote
riškos ypatybės—taip Brahm- 
so sonatos D Minor Adagio, 
buvo pilnas romantinės švel
nios nuotaikos. Gražiausiai ji 
pasireiškė, išpildydama du estų 
kompozitorių dalykus: Kaljo 
Raid — Larghetto ir Eduard 
Tubin — trys estų šokiai. M.

PADĖKA
Angelų Karalienės parapijos
Maldos apaštalavimo draugijai Išnuomoiamas kambarys 
dėkojame už prisiųstą $10.00 su baldaisir patogumafcEva 
auką “Darbininko” palaikymui 414 g. ^įrooklyn.

T. T. Pranciškonai N. Y.

> KALĖDINIUS ATVIRUKUS 
išleido Ateitininkų Federaci
ja. Atvirukai yra penkių skir
tingų spalvų su religiniais ir 
tautiniais motyvais. Nupiešė 
dailininkė B. Gedvilienė- Atvi
rutės šiomis dienomis išsiunti
nėtos visiems ateitininkams po 
20 atviručių viename pokely- 
je. Už jas prašoma 2.50 doL 
aukos Ateitininkų Federacijos 
skelbiamo piniginio vajaus pro
ga ateitininkiškai veiklai pa
remti- Ateitininkų Federacija

C prašo visus ateitininkus, gavu-

'"Martų bažnyčioje, 32 Domhuc 
rjSt Pamaldos bus 9:30 v. r. Po
sėdžiai prasideda lt v. viešbu- 
tyj» Kunigų Vienybėje yra 
ąpie 400 katalikų kunigų.

- ; Kunigam Šelpti Draugijos 
įyfcuotinas susirinkimas įvyksta 
spalio 10 New Yorke, Hotėl 
Newyorker. Pradžia 2 v- p. p. 
šiai draugijai priklauso 155 
kunigai. Kviečiami ne tik na
riai, bet ir kiti lietuviai kat 
kungai-

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

ir karščiavimų, šir-

J. B. SHALINS 
ŠAUNSKAS

L- Sabaliūnas, 
studijavęs iki šiol ŪrbanOs 
universitete, IH-, persikėlė stu
dijuoti į Columbijos universi
tetą New Yorke. Jis yra vienas 
iš Lituanus redaktorių ir čia 
rūpinasi naujo numerio ruoši
mu.

IEŠKOMAS
patikimas lietuvis vyras gyven
ti dideliame ir gražiame bute 
kartu su senesnio amžiaus 
žmogumi. Reikalinga rekomen
dacija-

J. Bakštis, 89-21 97 St., 
Woodhaven, N. Y. Tellefonas: 
Vlrginia 6-0146.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME 
M. P. BALLAS—Direktorhn 
ALB. BALTRONAS-BALTON

Reikalu Vedėjas

Iš Vokietijos 
spalio 4 atvyko “General Lang- 
fitę laivas su 1226 tremti
niais į New Yorką. Laive bu
vo ir 22 lietuvių arba Lietu
voje gimusios šeimos. Uoste 
juos pasitiko Balfo atstovai ir 
padėjo išvažiuoti į paskyrimo 
vietas., '

Konsulas V. Stašinskas 
grįžo iš atostogų ir pradėjo 
eiti savo pareigas. Atostogavo 
Atlantic. City.

Į ALFK Federacijos kongresą, 
kuris įvyks Bostone spalio 12 
— 14 d.d., visi organizuojasi 
važiuoti-lengvomis mašinomis. 
Važiuojantieji prašomi regis
truotis Angelų Karalienės pa
rapijos klebonijoje pas kun. 
V. Pikturną ir Apreiškimo pa
rapijos klebonijoje pas kun. J. 
Pakalniškį- Išvykstama spalio 
12. penktadienį, 10 vai. nuo 
Apreiškimo parapijos bažny
čios, nes penktadienis yra Ko
lumbo šventė, daug kam ne
darbo diena.

(vairiomis kalbomis. DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA, INC
1539 BEDFOBD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y. 
(Už kampo buvusios vietos). TeL INgenel 7-S4S5, INftnel 7-7272

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

SIUNTINIAI Į VISLUS 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.
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

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Te). APplegate 7-7083

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborlm-BahMraotojM
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Bn Didyn, N. Y.

231 Bedfoed Avė. 
Brooklyn, N. Y.


