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Šalpos organizaciją atstovų 
' dalyvavo valstybes sekretorius Dulles ę ir demokratiją

AMERIKOS DARBININKUS

Washiatgtoa, D. C. — šalpos 
organizacijų atstovai tarėsi 
Washingtone su naujojo imig
racijos įstatymo administrato
riumi Mr. Scott McLeod ir jo 
pavaduotojų Mr. AIexander 
dėl ruošiamų įstatymui vykdy
ti taisyklių ir darbo ir buto 
garantijų blankų - formos ir 
teksto.

Mrs. Scott McLeod savo į- 
žanginėje kalboje pabrėžė, kad 
jis ir jo įstaiga dės visas pas
tangas, kad visos įstatymo leis
tos 214,000 vizų būtų sunau
dotos kiek galint trumpesniu 
laikotarpiu.

J pasitarimą taip pat atsi-

SOVIETAI VĖL BANDĖ A-BOMBĄ

GRIŽO VISI - KO NORITE?
toliai. Paleistų italų skaičiai ne
minimi.

"Maskvos teisinimasis iškelia

laisviai po karo buvo dar išlai
kyti apie penkerius metus? 2. 
kur dingo 300,000 vokiečių, 
100.000 japonų ir 63.000 italų,

DANUOS SOCIALISTAMS 
“NESKUBU”

Negrįžtafitieji pavesti neutra-

praėjusio karo Correjji \»r«

vų vienas kitas visada galįs 
prasprukti id bombą numesti. 
Gali būti daugiau apsaugoti -tik 
svarbesnieji pramonės centrai.

MBS. DAV1D Y. NAMKOOJSG, «aor«s Korėjas geneitKafc kon
sulo žinom New Yorke, įteiki* diplomą pirmininkei motėm baptis- 
čių draugijom, Sft. Vernon, N. Y^ kuri Korėjoje nukentėjusiems pa
siuntė drabužiu.

Amerikos legionas prieš Jungtines Tautas
St. Louis. — Amerikos le

gioninkų, kurių yra arti trijų 
milijonų, savo metiniame suva
žiavime labai griežtai pasisakė 
prieš Jungtines Tautas, 
išvadino.

T Vie- 
ib atstovai, reikala

vo, kad JAV iš to “klubo” pasi
trauktų, kiti patarė tokio nu
tarimo nedaryti, bet amerikie
čių tautą įspėti, kad ji apsidai
rytų, su kuo turi reikalą.

•Ypač karčiai, bet nereikalau
damas, kad JAV dabar išsto
tų, kalbėjo Donata R. Wįlson, 
iš Clarksburg, W. Va., buvęs 
legioninkų komandierius. “Ten 
užkandžiaujama, geriama, sėdi
ma su priešais ir diplomatiškai 
plepama”, pabrėžė jis savo kai- 

taMriartam UberHai. prUekia

lankė valstybės sekretorius 
John Foster Dulles, kurtis pa
raškė pasitenkinimo, kad šal
pos organizacijos aktyviai rūpi
nas šio įstatymo vykdymu ir 
pabrėžė, kad valstybės depar
tamentas didžiai vertina orga
nizacijų talką ir pagalbą.

Oficiali darBo ir butų blan
kų forma ir tekstas dar tik 
ruošiami ir tikimasi, kad rug
sėjo mėnesio viduryje jos bus 
paruoštos.

Balfo įstaiga t^o reikalu in
formuos suinteresuotus asme
nis ir aprūpins visus'darbo ir 
buto formomis, kai tik jos bus 
paruoštos.

boję. Reikia pasisaugoti to 
“tarptautinio klubo”, kuris 
grasų mūsų vaikams, mūsų tei
sėms ir mūsų kraštui.

kokie ginčai tik paskutinėm 
diencm buvo JT dėl taikos kon
ferencijos Korėjos reikalu ir 
kaip JAV, daugiausia liejusiom 
kraujo, reikėjo kietai ginti savo 
nusistatymą.

Washžngtonas. — §v. Sosto 
apaštališkasis delegatas Jung
tinėms Amerikos Valstybėms 
Monsg.' Amleto Cicojnani pra
nešę, kad popiežius Pijus XII 
pakėlė į arkivyskupiją Hart
fordo dieceziją ir sudarė dar 

. dvi naujas vyskupijas—Briclge- 
perte ir Nonvicho. Ligšiolinis 
Hartfordo vysk. Henry J. O'- 
Brien pakeltas į arkivyskupus, 
o naujtffns diecezijoms vysku
pais paskirti: Norwichui — 
vysk. Berrtand J Flanagan, bu
vęs Burlington, Vt., diecezijos 
kancleris, Bridgeportui —vysk. 
Lawre.nc? J. Shehan, buvęs 
Baltimorės vysk, pagelbinin- 
kas.

Taip pat naujų vvskupu pa- 
gelbininkų sulaukė New Vor- 
ko kardinolas Franris S- ell- 
man. Jais paskirti MonrT. Ed- 
ward V. Dargin ir Monsg. 
Walter F. Kelhnberg. ahu iš 
New Yorko.

Arkivyskupu taip pat pakel-

lte£ Aiai£M*u*- i

Darbo dienos šventei artė
jant, iš užsienių gaunama, eilė 
sveikinimų Amerikos darbinin
kams. Sveikinimus prisiuntė 
Graikijos, Olandijos, Norvegi
jos, Danijos ir kitų kraštų da?- 
bo uhijos. Juose dėkojamar»už 
amerikiečių darbininkų bendra
darbiavimą bei paramą ki
tiems. kraštams ir reiškiama 
viltis, kad laisvojo pasaulio dar
bininkai išeis laimėtojais prieš 
komunistinę prievartą. Sveiki
nimai prisiųsti Darbo Departa
mentui.

Graikijos darbininkų vardu 
Darbo Konfederacijos generali
nis sekretorius Fetis Makris 
rašo:

“Graikijos darbininkai, ku
riuos paskutiniu metu bendra

VVashingtonas. — Atominės 
Energijos Komiisja padarė 
spaudai tokį pareiškimą: “Rug- 

9 piūčio 23 Rusijos teritorijoje^* 
vyko atominio pobūdžio spro
gimas. Jis buvo panašus tam 
bandymui, kuris paskutiniu lai
ku mūsų buvo atliktas Nevado- 
je. Atrodo, kad tai bus vienas

Kaip buvo su bacilii 
karu Korėjoje?
Taikos miestelis, Korėją. — 

Rugsėjo 1 d. grąžintieji iš ko
munistų nelaisvės amerikiečių 
lakūnai, papasakojo, kaip juos 
kinų komunistai vertė pasira
šyti pareiškimus, kad JAV ka
re naudoja bacilas. Belaisviai 
buvo marinami -badu, laikomi 
šaltam vandenyje, grasinami 
mirtimi, neleidžiami miegoti, 
kad tik neteisingai paliudytų. 
Tai buvo 1952 m. pradžioje, kai 
Peipingo radijas saukė ir net 
skaitė kai kurių belaisvių “pa
reiškimus”, kad jie iš lėktuvų 
tik “sėję.

pam 
simas buvo iškeltas Juri 
Tautų posėdyje. Sovietų Sąjun
ga nesutiko, kad tarptautinė 
komisija ištirtų kaltinimą vie
toje. Kuo tas melas buvo re
miamas, tik dabar paaiški. » 

tas vysk. John F. Noll iš Fort 
Wayne, Ind.. Pitt'burgho vys
kupui John F. Dearden paskir
tas vyskupu pa geibi ninku 
Monsg. Coleman F. Caroll.

Žl'DRSI AR SUSIRGO?

LT. DDL* SCAJUOTt E. CAKL WmmI*:I« raketini* lėktuvo, k,.»kio

• Indijos prakybos pasitari
mai su Sovietų Sąjungą nutrū
ko, nesusitarus dėl javų kainos, 
kurios sovietai pareikalavo ga
na aukštos. .

Teheranas. — A. Lavrer.tje- 
vas. Sovietų ambasadorius 
Persijai. jau kuris laikas neiš
eina iš ambasados namų. Sovie
tai tvirtina, kad jis susirgo, o 
gandai eina, kad žudėsi. Jį lydi 
nesėkmė: jam binant Jugosla
vijoje atskilo Titas, o vos atvy
kus į Persiją, nuverstas Mossa- 
deghas, su kuriuo buvo jau 
pradėjęs bičiuliautis, kad Per
siją paimtų į Sovietų Są’ungos

kova suar Ino su Amerikos 
draugais, vi a širdimi dalyvau
ja jūsų Dar » šventėje, kurią 
laiko ir vis pasaulio švente... 
Kaip Laisvė ' statula, kuri svei
kina Amen cn atvykstančius, 
stovėdama Jos krante ir pri
mindama tai, kas tam kraštui 

 

yra brangiausio, taip turėtų dar 
stovėti Pa 
primintų 
visa ‘tai, 
matė nuostabaus, yra sunkaus 
ii* patvaraus darbo vaisius.”

bos statula, kuri 
kstantiems, kad 

jie tame krašte

Olandijos darbininkų vardu 
Darbo Unijos Federacijos gen. 
sekretorius H. Korte sveikin
damas dėkoja Amerikos darbi
ninkams už paramą olandams 
šių metų potvynio metu. Toliau 
jis pabrėžia: “Drauge su A- 

iš bandymų serijos. Jei tai pa
sitvirtintų, tai naujas A-EK pra
nešimas būtų padarytas tik ta
da, kai būtų patirta, jog tai tu
ri kiek didesnės reikšmės.”

Iš to pranešimo daroma iš- 
vada, kad sovietai neturr dar 
tokių atominių bombų, ar bent 
jų nebando, kurios būtų stip
resnės už JAV. Paskutinis jų 
bandymas, fpdo, kiek moksli
ninkai gali nustatyti, kad rusų 
bombos tėra pusantro karto 
stipresnės už panaudotas Hiro
simoje.

Ligi šiol nustatyta, kad sovie
tai darė bandymus su atomirie 
energija jau penkis kautus: 
1949 m. rugsėjo 23, 1 m.,
spalių 3 ir 22, 1953 m. rių 
čio 12 ir 23. Po rugpjūčio 1 
dienos bandymo sekė Malenko
vo pranešimas,Msad Sovietų Są
junga turinti vandenilio bombą 
(H-Bomb). '

Naujas JAV Armijos štabo 
viršininkas gen. Matthew Ridg- 
way ryšium su tais faktais 
pareiškė, kad nėra tikros ap

• Vakaru Vokieti jo e suim
ta 7000 komunistų jaunuolių, 
kurie ėjo per sieną kliudyt1 rin
kimų. Dauguma jų prisipažino, 
kad jiems įsakyta kelti riaušes 
ir pulti rinkimų būstines.

merikos darbininkais viso pa
saulio laisvos unijos kovoja už> 
socialinį teisingumą, taiką ir 
demokratiją: jos tiki, kad lais
vasis pasaulis pagaliau pa
sieks pergalės.”

Danijos Darbo Federacijas 
pirmininkas Eiler Jensen siun
čia brolišku^ sveikinimus, dė
koja už nuoširdų bendradar
biavimą ir pažymi: “JAV savo 
kilnia ir didžia parama padėjo 
laisviems demokratiniams kraš
tams atstatyti jų ūkį ir sustip
rinti socialinį gerbūvį. Ameri
kos darbininkų organizacijos, 
bendradaribaudamoš su pasau
lio laisvosiomis unijomis, visais 
galimais būdais rėmė ir tebere
mia kitų kraštų pastangas taip 
suorganizuoti darbą, kad jis 
sukurtų geresnias gyvenimo 
sąlygas.”

Norvegijos darbo unijų var
du jos pirmininkas .Konrad 
Nordhl sveikindamas pareiš
kia: “Mums yra didelio džiaug-* 
mo Darbo šventės proga svei
kinti Amerikos draugus darbi
ninkus ir jų veiklą unijose. Mes 
esame su jumis apjungti bend
ros laisvųjų unijų Federacijos, 
kuri kovoja už žmogaus teises, 
taiką bei laisvę, demokratiją ir 
ūkinį gerbūvį visam pasauly
je.”

K<-penhaga. — Parlamento 
finansų komisija, socialistams 
balsuojant prieš, atmetė vy
riausybės prašymą paskirti 
$11.600,000 krašto gynybos 

ikalams. Socialistai pareiškė, 
kad “nėra kc skubėti” ir reikia 
palaukti rinkimų rezultatų. Tuo 
būdu yra sustabdyti skubūs 
darbai, numatyti pagal Atlanto 
Sąjungos sutartį, už kurią ank
sčiau yra balsavę ir .socialis
tai.

bedamas
ninku suve :ia-

St. 
rotorius 
Amerikos 
vime, įspėjo raudonąją Kiniją, 
kad ji nebandytų pulti Korėjos 
arba Indokinijos, nes tai gali 
privesti, prie pasaulinio karo. 
Jis pasakė: “Mes esame pasi
ryžę nuoširdžiai derėtis, bet to

GEN. JONATHAN WA1NWRKIIT, 
didvyris, mirė rugsėjo 2 San Antonio, Trv.

Pradėjus Korėjoje keistis be
laisviais. vėl prisiminta, kad 
po antrojo pasaulinio karo So
vietų Sąjunga ne visus belais- tris klausimus: 1. kodėl tie be- 
vius paleido namo. Tam gali 
būti dvi priežastys: labai daug 
jų žuvo nežmoniškose sąlygose, 
bet Sovietų Sąjunga to nenori
atidengti: antra, išlikę gyvi dar apie kuriuos ligi šioL jokios ži- 
tebenaudojami prevartos dar
bams.

Maskvos radijas ir laikraš
čiai užpyko, kam tas klausimas 
vėl keliamas. Jie vadina tai So
vietų Sąjungos įžeidimu, nes ji 
po antrojo karo-visus belaisvius 
paleidusi. Nurodomi ir skaičiai: 
ligi 1950 m. balandžio mėn. pa
leista 581,189 japonai ir ligi tų 
pačių tnetų gegužės mėn. palei
sta 1,939.063 vokiečiai. Sulai
kyta kaip nusikaltėlių ir nuteis
ta: 9717 vokiečių ir 2483 japo
nai. Apie 3815 yra dar neišaiš
kintų. ar jie yra karo nusikal- 

laukaime ir iš antros pusės... 
Despotai paprastai mano, kad 
jie grobdami nesutiks pasiprie
šinimo. Taip ir dabar daroma. 
Bet jie sutiks staigmeną ir pa
saulinį karą.” Dulles nurodė, 
kad jis sveikintų kiekvieną pa- 
x§tangą iš kitos pusės siekti nuo

širdžios taikos.

PAKILO IKI 83,235 PftDŲ

Washingtonas. — Rugpjūčio 
21 d., kaip dabar tik praneša
ma, lakūnas Lt. Col.' Marion E. 
Carl, pakilęs ^raketiniu lėktuvu 
iš oro bazės Muroc, Cal., pasie
kė beevik 16 mylių aukštį. Li
gi šiol pasaulinis rekordas te
buvo 79,494 pėdos. Artimiausiu 
laiku lakūnas Carl bandys pa
siekti ir didesnį greitį negu 1.- 
238 mylios į valandą. Toks 
greitis jau buvo pasiektas 1951 
m. •

Lt. Col. Marion Carl. 37 me
tų. yra praėjusio karo marinų 
aviacijos veteranas. Jis kovose 
numušė 18 japonų lėktuvų.

Kildamas į aukštį turė jo spe
cialiai pagamintus drabužius ir 
prietaisus, su kuriais galima 
kilti iki 50.000 p. aukščio.

i

nios nėra? 3. ar per aštuonerius 
metus nebuvo laike išaiškinti, 
kas yra karo nusikaltėlis, kas 
ne, jei tokių dar yra virš 3000?

Kas greitai supyksta ir kitus 
kolioja, tačiau nesutinka daly
ko išaiškinti, apie tą paprastai 
sakoma, kad jo sąžinė yra ap
sunkinta.

Kartojasi ta pati istorija ir 
dabar, šios savaitė? pabaigoje 
jau gali užsibaigti belaisvių pa
sikeitimas su komunistais Korė
joje. Sąjungininkaf iš 74.000 
šiaurės korėjiečių ir kiniečių’ 
grąžino 62,817 norinčių grįžti.

komuinstai tegrą
žino apie 3000 amerikiečių. Jų 
paduotas sąrašas iš viso teapi- 
ma .3313; Kur dar yra 10.000? 
Kai tas klausimas amerikiečių 
spaudoje būva aštriai pastaty
tas, komunistai pareiškė, kad 
“atsirado kiek daugaiu”, nes 
jie nebuvo į sąrašą įtraukę 
paskutinėm dienom prieš pa
liaubas į nelaisvę paimtųjų. 
Kariuomenės vadovybei žino
ma, kad paskutinėm dienom 
tūkstančiai į nelaisvę nepateko, 
o tik vienas kitas. Tai kiek bus 
tų “daugiau”? Grįžusieji pasa
koja, kad prie Kaesongo yra 
apie 900 parengtų grąžinti. Tai 
tie, kuriuos norėjo sulaikyti 
kaip "nusikaltėlius" ar kitu 
pagrindu. Bet ir tai ne visi. 
Visi niekada ir nepargrjš. nes 
jų jau nėra: buvo numarinti 
arba išžudyti. Per didelis skai
čius, kad jį galima būtų skelb
ti. Tada sakoma jau pykstant: 
‘‘grįžo visi, ko Jūs dar nori
te*”

Žinoma, ko galima norėti iš 
priešo, kuris juo palieka ir ta- 

- da, kai ginklai aptyla. Tada 
jis šaudo žodžiais, kaip Višins
kis Jungtinių Tautų posėdžiuo
se. arba Maskvos radijas ir laik
raščiai Iš Malenkovo rankovės.

*

i



ar&ftę^ lyg kas' būtų atgal “Tu gali vaikščioti.*’ šviesa din-

šviesos, kuri ją išgąsdinusi, o 
paskui nuramino, į ją prabilo 
balsas. Balsas paklausė, ar Te
resė nori pasveikti. Ji atsakė: 
“Man vistiek — gyventi ar

Tu gali vaikščioti
kas anksčiau buvp išsukta.”

Ten buvusieji stebėjo šį mo
mentą. Teresė kilstelėjo su di
džiu skausmu į viršų ir paskui 
griebėsi už skaudamos vietos 

_ _ stuburkaulyje. Kai'Tji paskui

C Meras Jis ge- * pėda, kurfbuvo
į nau tai žino.” Batas klausė to Maurai pntraukta, jau norma- 
f Bau: “Ar tu džiaugtameisi, jei' 

ję šiandien atsikeitumei ir vaikš- 
čiotum ir pati sau pageftė-

- Ii ir išsitiesus gulėjo šalia ant
ros kojos. •

Balsas iš šviesos kalbėjo to-' 
liaur “Bet kentėti 4ar turėsi 
daug ir ilgai, ir jotis gydytojas 
tau negalės pagelbėti. Tik per 
kentėjimus galėsi atlikti pasi
aukojimo paskirtį ir geriausiai

teigiamą atsakymą balsas to
liau kalbėjo: ‘Tu įgali šiandien 
turėti vieną mažą džiaugsmą. 
Tu gali atsisėsti. Pamėgink. Aš 
tau padėsiu” Kai Teresė šiuos# veikti ir tuo suteikti paramą 
žodžius išgirdo, ji pajuto, lyg kunigam. Per kentėjimus bus 
ją kas šaltas būtų paėmęs už išgelbėta daugiau sielų nei ge- 
rankos. Sykiu ji pajuto aštrų riausiais pamokslais.” Baigda- 
skausmą nugaroje. Lyg “du mas balsas dar tarė, bet, lyg 
šonkauliai būtų vienas į kitą at- tai būtų nesvarbus dalykas-

ros. Bet ataras- išspaudė ne kū
no skausmai.

Kas iš šviesoj kalbėjo, Tere
sė nežinojo. Iš-vieno sakinio 
(Per kentėjimus bus išgelbėta 
daugiau sielų nei geriausiais 
pamokslais”) klebonas Naber 
pažino, kad tai galėjo būti Te
resėlė iš Lisieux, nes tai jos tas 
žinomasis posakis.

Kai Teivsė savo klebonui pa
pasakojo, buvo pašaukti į kam
barį vėl ir kiti .Teresė prašė 
juos pažiūrėti, kas nutiko su jos 
nugara, nes ji nejaučia jokio 
skausmo. K tikrųjų: gilūs pū
liuoją patinimai* kurie buvo 
prieš kelias valandas, dabar bu- 

' vo užgydyti.
KADA PAGIJIMAS YRA 

ANTGAMTINIS*
Per ilgą praktiką Bažnyčia 

ir medicina sutarė, kad trys

tines Amerikos Valstybes nuę 
Kalifornijos iki Mainę, fielme 
dalyvauja ir lietuvių , d vasiškf- 
jos atstovai su tremtiniu vysk. 
V. Brizgiu ir vysk. V. Padols- 
kiu, šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje rektorium. Šeimoj nra- 
sidėjo pamaldomis šv. Petro 
bažnyčioje Bostono, posėdžiai 
vyksta Hole! Slatlčr viešbuty
je.”

Toliau laikraštis, priminęs, 
kad lietuviai ir lenkai praityje 
apie 500 metų drauge grūmėsi 
su priešu iš rytų ir . vakarų, 
nurodo, kad dabar abi tautos 
“yra po jungu to paties prie
šo, raudonojo barbaro, kuris 
be atodairos siekia jas sunaikin
ti.” Laikraštis pastebi, kad tik 
sujungtos pastangos gali duoti 
laimėjimą. Jis reiškia užuojau
tą tautai, o vyčių darbams linki 
geriausios sėkmės.

Naujiems mokslo metams prasidedant
SPAUDA

dalykai reikalingi, kad pagiji
mas būtų laikomas antgamti
niu: ' '

1. Pirmiauaa turi būti'įrody
tas regimas; audtaių, pakitimas 
,(tuberkuliozė, kaulų lūžimas, 
žaizdos ir t.t.).

2. Pagijimas turi būti arba 
staigus arba peritam tikriį lai
ko tarpą, kuris'yra pertrum- 
pas, kad galėtų natūraliai išgy
ti. Turi sugrįžti visas darbin
gumas.

3. Turi būti įrodyta, kad li
gos sukliudyti organai vėl 
funkcionuoja, turi likti randai, 
ir ligonis neturi atkristi.

Ar pritaikius šiuos kriterijus 
galima laikyti Teresės pagijimą , 
antgamtiniu? Tai nuspręs me
dicina ir Bažnyčia. Mes galime 
tik tiek pasakyti:

Audiniuose buvo žymus pasi
keitimas: gilios pūliuojančios 
žaizdos, kurios po pagijimo pa
liko randus. Liga neatkrito. 
Pagijo staiga.

Po pirmojo pagijimo 1925 ge
gužės 17 Teresė galėjo vaikš
čioti, bet dar su lazda. Tik 
1925 rugsėjo 30, po antro' švie
sos pasirodymo, ji staiga galėjo 
vaikščioti be jokios pagalbos.

Garsas (rugp. 27) vedamaja- doros pagrindų be tikėjimo nė- 
me, priminęs, kad. vėl praside
da nauji mokslo metai, rašo:

“Lietuviams tėvams svarbu 
parinkti vaikams tinkamas mo
kyklas. Kur veikia seserų vie
nuolių vedamos pradinės mo
kyklos, ten nėra jokio galvosū
kio dėl pasirinkimo... Kur lie
tuvių seserų vedamų mokyklų 
nėra, ten vertėtų pasirinkti ki
tataučių katalikiškas mokyk
las, kurios duoda aukštesnį 
bendrą išsilavinimą ir tikybinį 
auklėjimą. Gal vaikų leidimas 
į katalikiškas mokyklas bus 
surištas su didesnėmis išlaido
mis ir kai kuriais nepatogu
mais, vienok tėvai neturėtų at
sižiūrėti tokių kliūčių.”

Priminimas yra visiškai vie
toje ir reikalingas. Amerika 
duoda tėvams laisvę pasirink

ai savo vaikams mokyklą, neš 
tėvai turi ne tiktai teisę, bet ir 
pareigą apspręsti vaikų auklė
jimą ir taip, kad jie iš doros

ra. Katalikų tikėjimas iš tėvų 
dar reikalauja, kad jų Vaikai 
būtų ir katalikiškai auklėjami. 
Čia ir ateina į talką vienuolių 
vedamos mokyklos. Tik kata
likams yra daroma ta skriau
da, kad jie negauna iš valsty
bės to* paramos, kaip viešos 
mokyklos, nors tą patį auklėji
mo darbą atlieka. Katalikai tė
vai čia turi dvigubai mokėti: 
viešoms mokykloms ir privati
nėms. Bet nors ir yra demok
ratinėje Amerikos tokia netei
sybė, ji viątiek nepateisina ka
talikų tėvų, jei savo vaikus pa
leidžia į mokyklas, kur jų tikė
jimui ir dorai gąji susidaryti 
pavojus.

Sočiai Order, mėnesinis žur
nalas, leidžiamas St. Louis, 
Mo., rugsėjo mėnesio sąsiuvi
nyje atspausdino gana ilgą ir > 
išsamų straipsnį apie kankinius 
už geležinės sienos. Straipsnis, 
pavadintas “Communism vs. 
Religion”, yra parašytas Du- 
ųuesne universiteto prof. Ceza 
B. Grosschmidt. Straipsniui pa
naudota labai gausi įvairiomis 
kalbomis literatūra ir pačių 
bolševikų pareiškimai. Rašoma 
apie religijos persekiojimą pa
čioje Rusijoje, Ukrainoje, Pa
baltijyje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, Vengrijoje ir Rumuni
joje. Straipsnio išvada: “komu
nizmas siekia sunaikinti žmo
nėse tikėjimą. Metodai gaji 
keistis, bet tikslas visada lieka 
tas pats: atimti žmogui tikėji
mą į Dievą.”
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Skaitykite ir platinkite “šv 
Pranciškaus Varpelį”!
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AR BERIJA IRGI BUČIUOS SARGYBINIO BAT4?

(Bus daugiau)

R

pardavėją taip pat!

adarys viską.
uja

Vokiečių “Welt arrTSonntag” 
(Nr. 33) įdėjo mūsų skaityto
jams jau paįįstamo Iljos Moli
no atsiminimų pluoštą, skel
biantį, kad pagal sovietinę tar
dymo ir teroro praktiką taip 
pat ir Berija turės prisipažinti 
ir viešai apgailestauti savo 
klaidas. Molinas kadaise pats 
yra savo akimis matęs visą 
eilę tų bylų ir gerai susipažinęs 
su sovietiniais tardymo meto
dais.

Baisūs požemiai po Kremlium
Molinas pasakoja, kad Krem

liaus pcfeemiuose dar iš Jono 
Žiauriojo laikų yra išlikę baisūs 
požeminiai rūsiai, į kuriuos Jo
nas žiaurusis įkišdavo savo 
priešininkus ir pats ateidavo 
pažiūrėti, kaip jie būdavo kan
kinami arba juos gyvus šu- ~ 
draskydavo meškos. Daugumo 
jų skeletai Kremliaus požemi
niuose labirintuose buvo rasti 
1912 metais, Stalinas tuos po
žeminius urvus, kur dabar su
imtuosius vietoje meškų daž
niausiai pribaigia šūvis j pakau
šį, įsakė praplėsti ir patobulinti 
— aprūpinant visais “moder
niausiais” kankinimo įrankiais. 
Pasirodo. Kremliaus požemiuo
se esama net ir slaptų stočių, 
iš kurių Stalinas ar jo patiki
mieji gali iki tekti tiesiai į cent
rinę stotį ar į Tusino aerodro- 
ma.Tjąunekarfa yra būvž?T

pažinti ir “nusikaltėlį pastudi
juoti vietoje.” Tokius kelius 
praėjo Bucharibas, Zinovjevas 
ir Khmenevas su kitais komu
nistų vadais, tokį pat kelią grei
čiausiai gaus išeiti ir Berija. 
Tačiau jo byla turės būti pa
ruošta labai rūpestingai, nes 
Berija žino visus metodus ir 
priemones, kaip iš nepatikimų
jų išgaunami prisipažinimai ir 
jie per byki~paskiau ima vie
šai visaip save kaltinti.
Kamenevas bučiavo sargybinio 

batus
Molinas sakosi pats savo aki

mis matęs^ kaip buvo paruoš
tos bylos Bucharinui ir Jago- 
dai, Zinovjevui ir Kamenevui. 
.Mirftnt NKVD metinę sukaktį, 
Stalinas rinktiniams NKVD bu
deliams suruošė labai prašmat
nų pokylį, per kiną “vodka” lie
josi per kraštus. Stalino asme
ninės sargylms šefas l’aukeris, 
■norėdamas Stalinui ypatingai į-’ 
siteikti. pats pavaizdavo žes- 
tais, kaip buvo tardomas suim
tasis Zinovjevas. Kadaise tas 
toks galingas Sov. Sąjungoje 
žmogus maldaute maldavo, net 
su ašaromis bučiuodamas savo 
sargybinių batus, kad leistų 
jam nors kartą susisiekti tele
fonu su St alinti. Stalinas šia 
scena nepaprastai apsidžiaugė 
ir tiesiog leipo iš juoko. Savai

procesą gaus išgyventi ir Be
rija. .Tačiau jo “vieša byla”, 
kaip ir visų kitų buvusios pa
našios bylos, visiškai nebus vie
ša vakarietine prasme. Zinov- 
jevo ir Kamenevo bylose, kurių 
nagrinėjimas buvo • paskelbtas 
viešu, faktiškai į jų bylą buvo 
įleista tik apie 350 parinktų 
komunistų veikėjų, saugumo 
valdininkų, apsitaisiusių civiliš
kai. Tarp žiūrovų nebuvo nė 
vieno paprasto sovietų piliečio, 
todėl savaime suprantama, kiek 
galima panašių bylų “viešumu” 
tikėti ..

Vaistai ir pažadai
Ruošiami tokioms byloms 

suimtieji veikėjai paprastai 
tinkamai “nuteikiami” dar tam 
tikrais medikamentais, kurie 
susilpnina jų savisąmonę ir at
sparumą. Parinkti tardytojai, 
tikriau budeliai specialistai. įlei
dus tam tikrą švirkštą, mėgina 
suimtąjį padaryti nuolaidesnį. 
Tam tikslui siūloma visokių 
lengvatų. Dažniausiai Stalino 
Ar partijos yirdu pažadama 
palengvinti jų padelljei jie nuo
širdžiai prisipažins ir viską iš
sipasakos. Dar daugiau — 
imtajam prižadama., kad 
bus paliktas gyvas, jei pats 
vo noru, patvirtindamas
savo paties parašu, apsispręs ir

Kuryrr Codzienny, rugp. 
29), Bostone leidžiamas lenkų 

. dienraštis, -Lietuvos vyčius. 
(Rycerze,Litwy) užsiminė sa
vo vedamajame straipsny. 
“Bostonan yra suvažiavę” rašė 
laikraštis, “atstovai 137 vyčių 

-skyrių^iamėtytų po visas Jung-

vos ae-
rodrome.

Egzaminai prieš mirtį
Molinas toliau pasakoja, kad 

visi žymieji komunistų vadai, 
vėliau viešai ar neviešai teis
mo pasmerkti mirti, prieš pra
dedant Ink). Imdavo pasiunčia
mi į minimąsias Kremliaus po
žemines vienutes — pasiruoši i 
bylai ir "išmokti savo rolę”. Jei 
tos rūšies ‘egzaminus Išlaikyda
vo. paskui būdavo pasiunčiami 
į Pionierskaja 15x kur yra NK
VD. apmokymo būstas. O.'i bų- 
simiejiT'tKyD tardytojai tr mo
kiniai gąudayo šu 'jais 'susi-

• ▼visų kitų suimtųjų, patekusių j 
Stalino nemalonę.
t Tiesa, kartą Ramono va s buvo 

nuvestas pas raudonąjį carą, 
bet tas, paprašytas suteikti ga
rantijų. kad Kamenovui nebus 
padaryta nieko blogo,- jei jis. 
pasakys visą teisylję, tik pa
traukė pečiais: “Kykių jūs no
rite garimi i jų. Kamenevai? Ko
kios čia gali būti deryljo< - - 
negi mes esame prekyvietėje? 
O gal jūs man norite parodyti 
kokius nors pavogtus dičkius 
argi jūs nesate tik ĮKiprastas 
kalinys?”

VnidtBtinss tik dėl akrą
Neabejojama, kad panašų

ikslui suimtasis tik turįs vi 
vykdyti. ko iš jo reikalauja 
partijos centro komitetas.

Savaime suprantama, suim
tieji, tikėdami tokiais pažadais, 
pažinę visą lioiševikinio tardy
mo baisumą, kartais, tikėda
miesi, jog tuo būdu galėsią iš- 
"gelbėti savo gyvybę, smulk
meniškai suvaidina tą vaidme
nį. kuris jiems esti partijos var
du pasiūlomas.

Tenka laukti, kad ir Berijai bus 
pažadėta j jį atsižvėlgti, gal 
pet išgelbėti jo gyvybę, jei tik 
jis pasižadės netarti nė žodžio 
daugiau, kas jam bus partijos 
vardu padiktuota. Pagaliau, jei 
jis ką ir pasakytų ne taip, kaip 
to norėtų Malenkovas,* tai jo 
žodžiai vis tiek nepasieks pla
čios viešumos. Dabar ir pat 
galingiausias sovietinio saugu
mo pareigūnas neišvengs 
Kremliaus izoliatorių. . Berijo* 
padėčiai aprankiati, kaip toliau 
nurodo Molinas, jį* bus suves
tas į akistatą su kitaie kaltina
maisiais, būtent, Malyievu, 
Pavlovu ir faktiškuoju Lietuvos 
duobkasiu Dckanocovu.

Bet Berija visus tuos apgau
lius paiadus ir metodus gerai 
žino. Ji» negali patikėti jokiu 
žodžiu, kad liks gyvas. Tai ką 
jis darys? Ogi bu< daręs tai 
ką Malenkovas norės viešai pa
skelbti. Tai ir visa paslaptis.

A-l Ar lai jis nori biznyje “likti?55
PirMmi vartota automobili H Fordo pardavėju jb» 
turite retaala M tvirtai atsistojusiais Htidertals, ku
ru Jdėti kapitalai garantuoja gera vardų. Mes čia 
esame šiandien ir čia būsime rytoj!

Tikrink vartotus
- ' « ir sunkvežimius

KUR 41 PERKI,

TAI VISA NULEMIA!

Atsimokite: mes, Forde perdavėjai, itnHme 
, ištaikyti jksq paMtikCJhnp, nes tikimės, kad 

kada nors jums parduosime nauja antodtabią 
ar bent vartota ir taip. jums tarnaujant, bti>

Aplankyk

Ar jis tikrai nusimano 
apie automobilius?

Fordo po Movėjai yru kartu . 
•r aptarnavimo biznyje. Jie 

I 'diena ii dionos tafan automo
biliu*. W«><f f.inqm«* kaip greit 

a pabalinti sugedimus. Mūmi 
prityrė Fordo mechanikai lu- 

'kaip prieiti1

Ar jv kainos tikrai puikios?
Fordo parttavfjai keičia vario-* 
tua autontoHIiiM ir aunkveii- 

* miu« patarnavimo formoje savo 
klientams, kurte perka muiju*>.

* Mes turime daugybę keitimo 
**utei<«»”. Mes stemrtamės tuos 
vartotus automobili m išleisti ir 
taip HlaHvinam savo darbingą
jį kapitalą. Tai yra viena iš 
priežasčių, kodėl mes paniniame 
vartotus automobilius ir sunk
vežimius taip pigiai.

r jis yra suinteresuotas jumis

k** J«m latmėtumčt.

Ar automobilis atitinka A/ kokybę?
••itfk sHankysite F*rd* paršsHJs Ir p*muty»itr M«t 
■utumuMIla A-l teukl*. HHdte tikra*, kad jfo prUdamu 
pardavtj* A-l kaltybei Kadangi Jd» galite paritikMi tm«»- 

M karte perkate. junm telieka paritlkėtj Ir aatom**-

YouE^brdJJeale
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Darbas, Įstatymas ir žmogus
Darbo švente amerikiečiai išsiskiria'iš kitų. Kitur tok’os 

šventės nėra. Tėra po pasaulį plačiai paplitusi gegužės pirmoji— 
darbininkų šventė. Ji pamažu jau nustoja savo reikšmės, kurią 
turėjo anksčiau, kai darbininkam teko sunkiai grumtis už savo 
teises ir darbo įstatymus.

Šiandien padėtis yra pasikeitusi. Reta yra valstybė, bent jau 
labai atsilikusi, kuri įstatymais netvarkytų darbo santykiu. Dar
bininkas daug kur yra įstatymų saugomas. Tiktai “garsioje” So
vietų Sąjungoje jis yra prievartaujamas. Nors ta komunistinė 
valstybė dedasi darbininkų globėja, bet kaip daug kitų dalykų, 
taip ir darbo santykiai ten viršum kojom apversti.

Galima juk surašyti ir paskelbti neblogus įstatymus, bet‘Tų 
nesilaikyti. Darbininkas tada vis tiek išnaudodamas. Kai tokiu 
išnaudotoju nasidaro valstybė, darbo žmogui nėra kmn nuo ios 
atsiginti. O Sovietų Sakingą vma milžiniškas ir vienintėris visame 
jos plote darbdavys išnaudotojas. kuris no savim snaudžiamilijo- 
nus darbo žmonių. Kokia nauda jiems iš istatvmu, kurie iu nean- 
gina nuo prievartos? Taigi čia dar yra darbininkam reikalas ko
voti už savo teises ir žmonišką darbo santykiui tvarkymą.

Kitur V1 kova silpnėja ir nyksta. Civilizacijos pažanga išlepi
na darbininkų ir darbdavių įtampą, nes masinėm gamvboie abi 
šalys yra suinteresuotos sklandžiu darbu. Kai viena šalis meta 
darbą arba kita Užsispiria netenkinti darbininku teisėtų reikala
vimų, abi patiria nuostolių. To nebuvo, kai pramonė buvo ne tan 
išaugusi. Taigi abiejų pusiu interesai dabar verčia vengi: aštrių 
konfliktų. Vis dėlto jų visiškai neišvengiama, laikantis ir įstaty
mų.

Pagrindine priežastis yra ta. kad darba atlieka žmogus, ne 
mašina. įstatymas nustato darbui ir atlyginimui normas, marina 
darba paspartiną ir palengvina (kartais ir nasunkina). bet vis’-a 
tvarko gvvas žmogus. Nuo io nriklauso. kie:' ii< darna ?deda 
t;-iū-o bet meilūs ir kiek jos sulaukia iš darbdavio Jokiu istątv- 
mu^p ’it-’šsp.i i-’. Ta: <iu D.-s ir žmoniškumo dalykas. G čia ir 
] • v ’ T > ■> os11 s i pra t i m 11.

Darbo šventė nori priminti, kad no tiktai nėra 'uodo ar ba ‘o 
darbo, bet nėra ir gera, kai darbas nemėgiamas arba nemv’-’^as 
kaip žmogus nei tas. kuris darbą dirba, nei kuris jį duoda. Dar
bo šventė nori praskaidrinti tuos darbo santykius. xur:uos tau 
tvarko ne tiek įstatymų raidė, kiek žmoniškumas. Juk .-adą šven
čiama. tai pajaučiama didesni; artumas tarp įmonių. O Kur 
žmogus su žmogumi nuoširdžiai suartėja, ten ir jų bendras dar
bas darosi lengvesnis, ten ir sunkios darbo problemos lengviau 
išsisnrendžia.
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Amerikoje metama__ _    $5.00
Brooklyn, N. Y. ................... $5.50
Pusei metų ...............  $3.00
Užsienyje .........  _ $5.50

Rugsėjo mėn. 6 d. vakarinėje 
Vokietijoje , įvyks rinkimai į 
parlamentą (Bundestag).,Nors 
politinių partijų, kurios norėtų 
paimti valdžią į savo rankas, ir 
nestinga, bet visiems vokie
čiams aišku, jog šiuose rinki
muose didžiausia kova eina tarp 
CDU) krikščionių demokratų 
irSPD (socialdemokratų). Nuo 
ateinančių rinkimų priklausys, 
kurie atsisės vyriausybės kė
dėn: Christlich Demokratishe 
Union (CDU) arSozialdemok- 
ratishe Partei Deutschlands 
(SPD).

Krirkščionią demokratų nuo
pelnai Vokietijos atstatyme
Iki šiol V. Vokietija buvo 

valdoma pagal CDU programą. 
f valdžią Krikšč. demokratai 
atėjo 1949 m., laimėję rinki
mus ir kartu su keliom mažes
nėm partijom sudarę vyriausy
bę. Jeigu šiandien Vokietija e- 
konominiu atžvilgiu tapo viena 
iŠ pajėgiausių Europos valsty
bių, tai šio nuopelno didžioji da
lis priklauso kanclerio dr. K. 
Adenauerio vyriausybei ir CDU 
programai.

Priešrinkiminės akcijos metu 
socialistai stengiasi ^užtušuoti 
CDU nuopelnus Vokietijos at
statymui. Jie ir koliojas ir. šau
kia, norėdami įtikinti darbinin
kų mases, kad Adenauerio vy
riausybė nieko gero nepada
riusi, jog ji tik vedanti į karą, 
trukdanti darbininkų gerbūvio 
keltį ir 1.1. Bet reiktų būti ak
lam arba nenorėti visai matyti, 
jog kanclerio Adenauerio poli
tika turėjo pasisekimo ir krašto 
viduje ir užsienyje.

Laisvo; ekonomijos 
sėkmingumas

Pokarinės Vokietijos vaizdas 
visiems, kas joje buvo. yra ge
rai žinoma: miestų griūvėjai, 
maisto karutės, bedarbių mi
nios. milijonai benamių, karo 
kentribueria. fabriku remonta- 
žas ir 1.1, Karą pra'almėjusiai 
Vokieti ai. ieškant TeJio į gy
venimą to'-o įtikti tarp dvie
ju gmimyhiu:
kurti s'—ialisf-'v pobūdžio 

ekonominę sistemą.
kaip t.-:’, buvo Prancūzi’oje 

t., 5 i t ,, , t «-<•»» >■*, n
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išbandvti laisva ekonomija.
V. Vokietija pasirinko ant

rąjį >m:ą. leisdama veikti lais
vajai prekybai ir jos visiškai 
nepančiodama.

CDU šiandien gali žvelg4! su 
pasididžiavimu į savo vidaus 
politikes -"adatinius. Per pas
kutiniuosius 4 metru V. Vokie-

Priešrinkiminė įtampa Vokietijoj
tijos veidas visiškai pasikeitė. 
Iš griūvėsiu ėmė augti namai, 
ir per tuos 4 metus pastatyta 
daugiau negu 1,5 milijonų nau
jų butų. Vien tik V. Vokietijos 
Baden VVuerttenbergo valstybė 
per vienerius metus pastatė 
daugiau butų, negu visa Pran
cūzija per tą patį laikotarpį.

$

1951-52 metais kas 5 minutės 
buvo pastatomi 4 butai.

Produkcija, palyginus su 1949 
m. patrigubėjo. Bedarbių skai
čius krito iki 1 milijono. Dau
giau negu 2,3 mil. bedarbių 
buvo parūpifttos darbovietės, 
nežiūrint subombarduotų įmo
nių, demontažo pasėkų ir nau
jų atbėgėlių iš R. Vokietijos.

Vokiečių markės (DM) kur
sas po valiutos reformos 1948 
m. ėmė kilti. Jeigu 1948 m. pa
baigoje už 100 DM buvo siūlo
ma tik 22,50 šveicarų frankų, 
tai šiais metais markės su fran
ku susilygino, o paskutinėm 
dienom jj net perviršijo.

Patys vokiečiai markei įga
vo pasitikėjimo, ir, gyvenimui 
gerėjant, taupomosiose sumos 
nuolat didėja, šiais metais jos 
peržengė 8 milijardus.

Palyginus su pragyvenimo 
išlaidom, kainos pakilo nuo 
1948 m. iki 1952 m. tik 2G. 
kai tuo tarpu Italijoje 16''/. 
Anglijoje 25G ir Prancūzijoje 
net 46G. Pramonės darbininko 
realus atlyginimas per tuos me
tus padidėjo 47G, gi švedioN 
27U , Prancūzijoje 13D, Itali
joje 3.5G ir Anglijoje sumažė
jo 1 procentu.

Nuo karo nukertėjusiems 
paremti 1949 m. vyriau ybe iš
leido 11,3 mil:jardus DM, o 
1952 m. — 19 milrardų. Taigi, 
48G V’. Vokieti as vyriausybės 
išlaidu būva skilta socialiniam 
tikslui.

pam’vėjo ir užsienio preky
ba. 1949 m. jos balansas buvo 
negatyvus: minus 3.7 milimr- 
dai DM . bet mm 1932 m. jau 
pc z i ♦ w?v*

Tai tik kietas skaičių 
tračiai. Jie ra u aiškiai kaina 
už CDU politikos nrogramos 
pa 'sekimą krašto viduje.

Užsienio politika
Bet ir užsienio politikoje 

kancleris Adenaueris yra pa
siekęs didelių laimėiimų. k. a. 
Peterburgo susitarimas 1949 
m... pagal kurį buvo sustabdy-

J. MEDAITIS 
(Laiškas iš Vokietijos)

tas demontažas ir vyriausybei 
suteiktos pagrindinės vyriausy
bes teisės; atleidimas okupaci
nio statuto varžtų, užsienio mi- . 
nisterijos įsteigimas, vokiečių 
dalyvavimas įvairiose Europos 
institucijose ir t.t.

Socialdemokratų “niet”
Socialdemokratai gi tuo tar

pu neriasi iš kailio. įrodinėda
mi, jog tik jie vieni rūpinasi 
darbininkų gerbūviu, jog tik 
jie galį sukurti idealią valsty
bę.

Bet užtenka atmerkti akis ir 
pamatyti, jog krikščionys de
mokratai per tuos 4-rius val
dymo metus visose gyvenimo 
srityse pasiekė tokių laimėji
mų, kuriais prieš 4 metus nie
kas nedrįso tikėti. Tuo ta’-pu 
socialdemokratai užėmė Vokie 
tijes atstatyme maždaug tą ro
lę. kurią turėjo Višinskį-; J. 
Tautose, sakydamas visiems 
žinoma “niet.”

Socialdemokratų opozicija 
reiškė-i tuo, jog jie nuolat sakė 
prieš. Ir tai iš principo. Kaž
kas suskaičiavo, Jog nuo 1949 
m. iki 1953 m. socialdemokratai 
net 50 kartu pasisakė prieš 

GERDA GERAI ( H. \okietaitė iš Sovietų zonos, pvo Kongreso 
'eldini:- įvažiuoti į JAV. EUa truko mėn. Busimasis jds vyras 
StC. John R. Hali pasitiko sužadėtinę Xew Yorko aerodrome. Jiedu 
susipažino Vokietijoje.

svarbesniuose pc!itil.os klau
simuose.

Tą jų neigiamą nusistatymą 
atvirai išreiščė SPD narys 
Sehoettle 1952 m. vasario 8 d. 
191-mame Bundestage posėdy
je: “Socialdemokratai balsuos 
prieš .visus valdančiųjų parti
jų pasiūlymus, nežiūrint jų 
konkretaus turinio, tuo Išreikš
dami savo vienbalsį nepritari
mą konfederacinei vyriausy
bei.”

Ir taip balsavo social-“demo- 
kratai” prieš Vokietijos bend
radarbiavimą, Europos organi
zacijoje bei institucijose, piąeš 
Petersburgo sutartį, prieš Pa
ryžiaus užsienio ministerių 
konferenciją 1949 m., prieš 
Pleveno planą, prieš Vašingto
no 1951 m. rugsėjo mėn. nuta
rimus, prieš Europos gynimosi 
planą, prieš Schumano planą; 
balsavo Jie ir prieš uždraudimą 
geltonosios literatūros, abortų 
darymo ir t.t. ir t.t.

Vienu žodžiu, visa, kas tik 
buvo gera, bet kilo iš vyriau
sybės. buvo socialdemokratų 
atmesta. Socialdemokratai ži
nojo tik tai, 
kad jie neneri, bet ne tai, ko 

jie nori tiek vidaus, tiek 
užsienio politikoje.

Jie atmetė Adenauerio už- 

slėnio politikos liniją, bet jie 
nei karto nėra patiekę konkre
čių detalių, kaip jie Adenaue
rio vietoje būtų elgęsi. Be tak
to ir tautinės savigarbos jie 
iškeldavo,- trokšdami pakišti 
Adenaueriui koją, tokiu; fak
tus, apie kuriuos vokiečiams 
būtų reikėję nutylėti, nes už
sienyje tokie dalykai, kaip BDJ 
(Bund Deutscher Jugend) afe
ra rado labai nemalonaus at
garsio.

Socialdemokratai ir 
komunizmas

Ir socialdemokratai ir komu
nistai, kaip žinome, turi pa
grinde tą pačią materialistinę 
pasaulėžiūrą. Dėl to komunis
tai visų kraštų socialdemokra
tuose mato savo eventualius 
bendrininkus.

Pokariniai įvykiai Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Rytų Vokieti
joje parodė, jog komunistai ra
do bendrą kalbą sų kitomis 
marksistinėmis partijomis, ten 
sudarydami marionetines, iš 
Maskvos diktuojamas, Vyriau
sybes. Italijoje pavojingą ko
munistinį antplūdį 1948 m. rin
kimų metu palaužė ne socialde
mokratai, bet tik krikščionys 
demokratai. Italų socialdemo
kratų partijos suskilimas yra 
regimas pavyzdys to dvilypu
mo, kuris taip dažnai leidžiasi 
Maskvos suvedžiojamas.

Todėl nenuostabu, jog ir V. 
Vokietijoje turima daug pavyz
džių iš socialdemokratų ir ko
munistų bendradarbiavimo bei 
jų broliavimosi, k. a. Duervvis- 
se 1950 m. socialdemokratai ir 
komunistai renką bendrą kan
didatą į burmistro vietą, bijo
dami CDU konkurencijos; Nie- 
dervellmare komunistai ir :o- 
cialistai išleidžia šiais metais 
bendrą atsišaukimą ir k.

Socialistai ir krikščionybė
Socialdemokratų nusistaty

mas krikščionybės ai žvilgiu yrą 
neigiamas. Nors krikščionys 
paskutiniaisiais metais parodė 
daugiausia drąsos 'kovoje prieš 
nacionalistinę ir komunistinę 
diktatūrą ii- nors krikščionybė 
deda dideles pastangas sorią!i- 
nė.ms problemoms išspręsti: so
cialistai užmerkia akis prieš Šį. 
Jų propagandai nemalonų, fak
tą ir laikosi seno ir jau tikrai 
pasenusio nusistatymo ir K. 
Bažnyčios atžvilgiu. Jų spaudo
je galima rasti tokių pasisaky
mų prieš krikščionybę. kaip 
tvirtinimą, kad 
tikėjimas j Išganytoesanti

“kultūros gėda.”
Nukelta j 4 p.

INDRO MONTANELLI

;y ’-ąnašia; kalbėdavome 
nių švenčių proga, tačiau

ir džiau.'luoši, kad arlro.'ka'as 
kur nors gerai prigytų, nes ta

da jo svarus žodis, reikalui e- 
sant. galėtų ir rr.an^^||a^ĮHMI 
betkokio^^^R^^ 
^^Snoviltyšpr a dėjo tragiškai 
griūti. Po saplio 8 advokatas' 
kažkur dingo. Dabar man teko 
padėti jo šeimai be jokio iš
skaičiavimo. tuo labiau. kad 
mano motina, giliai tikinti mo
teriškė. mane spaudė. Ir pie
tums. ir vakarienei advokato 
žmona su vaikučiais sėdėdavo 
prie mūsų stalo. Vaikai mane 
‘iesiog d^de vadino, ir aš ■ųcs 
sekmadieni":: tenodava-:?: už 
rankų pasivaikščioti į MontP 
Mario, kur. tarp kiikn. būdavo 
imarroma greičiau užtik4; kokį 
viščiuką, sūrio gabalą arba

Kur buvo dingę? advokatas. 
cžiri'O'’O r? '’o

'i ,sakč;i. liet iš viso 'cs ramaus 
būdo, kokiu ji pasakodama lai
kydavosi. - buvo aišku, kad jis 
turėjo būti saugioje vietoje. 
Tikrumoje, vos tik atžygiavo 
sąjungininkų kariuomenė advo
katas ’uej pat atsirado. Mes 
jo dar nematėme, be* mums 
r.ranesč name durie inkas

— Sugrįžę. — sakė. — ir at- 
r1 v) n <7 e rok a i at.ijggppę.

— Kada“ Kaip0 — klausinė
je mano ‘ėvas. —Ar galimas 
daiktas . — Nejaugi grižes ne
būtų bent gaivo: kyštelėjęs ir 
pasage: svoro0

S-'roask. tėvai. -- mčgi- 
r.ą: i įsi terpi i raminančiai. —po 
ilgesnio nebuvimo namuose ra- 

d^usidįįįroįSKuoių reika.ų.

Kiek vėliau man užėjo pa
gunda palypėti laiptais ligi ad
vokato. be4 apsimąstęs. kad 
nepritinka, paspaudžiau savais 
keliais.

Dienos slinko. Niekas iš ant
rojo aukšto nesirodė. Motina 
tylėjo, bet jai buvo labai skau
du. nes per tą laiką Ji buvo 
nuoširdžiai prisirišusi prie ad
vokato vaikų. Tėvas priešingai, 
erzinės:, pyko ir keikė:

— Aš visad sakvd?va’:. kad 
+as ten aukšta: yra rokam ri
kę?.

Tiesą sakant, maro būvąs 
niekad, nieko nesakydavo, be' 
neverta dabar jo klaida? 'ai-y- 
t; ir dar labim jį °rzirri. O 
tęsė toliau:

— Tikra; gyroulysi Ko j"-, 
laukia? Tas šuns vaikas'.

Prisipažindamas nemanau 
nukikalsti kuklumui. Ištikimu
mo komisijai mane tardant, 
švystelėjo mintis kreiptis į ad
vokatą, be* greit nuomonę pa
keičiau. nors kaltiirmai mane 
sąskaiton buvo didoki. Trupinė
li; tiesos su didžiausia melo 
priemaiša ir. kas -varbiausia. 
kad skundikas, nors man neži
nomas. I)o* turėjo būti viena?., 
kuris mane gerai pažino ir ži
nojo maži.Tirias smulkmena:. 
Sakysim, buvau kaltinamas, 
kati motinai nepatariau rašytis 
Šeicmjninkių draugijom kad 

tuoj po Musolinio nuverrimo 
neišmečiau pro langą kalendoj

būk. aš pastakęs: “gitok; žings
nis gali būti per ankstyvas.” Po 
velniui Kas galėjo tokius nie
kus iš namų išnešti aikštėn?

Vieną dieną motina man pa
sakojo. kad ant laiptų sutikusi 
ponią įneš su vaikais. Ponia 
mandagiai ją pas’veil-'inusi tar
dama :

— O. jau valandėlė kaip r.e-

Va'kučia: rome y'vo mano 
motinom :r įsikabinę ; Jos ie
ną. o advokatienč .;u"~ sųbar:':- 
si pašnabždom, sakiusi nesisa- 
kyri savo tėv.ii apie susi'ik:- 
mą. ?vlano mo'ir.a. tai pasako
dama. vareš“, ves "vo:

Šokančią savaitę ir rr.a'"c 
motina turėjo keisti savo atlai
dumo ir sero sugyvenimo 
tiką. Ponio; įneš tarnaitė a'- 
tx>go pas motiną šaukdama.:

— Nuo mūsų virvės nukrito 
paklodė ar4 .jūsiškių, ir tu pa-

■ Marina buvo lyg kuo*-; pri- 
gluširba. Ant croitųjų nerado 
tinkamo žodžio. 'ik paraudo 
kain ka'akuta: ir įsirėmė rau
komi: i šoms. > pankui p.i<i- 
šąukr ir ’rvmpa: drū4 ;: 
pro d•'j.o:

_ .. Girči. ką 
tė sakei

_... At^isprašau. no tarnai'U.

namų ruošos valdininkė. — at- 
kįrto ponia įneš. _

kadnr“ princese 45utų.
niekas lig šiol nevadino

Ponia Ine; pripažino. kacP 
“valdininkė” galbūt truputėlį 
perdėjo, bet atsisakė Ją pabar
ti arba pasiūlyti atsiprašyti. 
Motina abidvi išstūmė pro duris 
ir dč: nervai įtempimo susmuko 
kėdėje. Mudviem su tėvu ^r;- 
ž’i;. ’-a. nal4a kaip drn-

Vaikai pradėjo klykti, o tėvas 
vis dar grumdė advokatą į sie
ną ir reikaiavo atsiprašyti. Ad- 

■vokatas visaip mėgino išsisuktu,—_____ 
-bet nieko nepešęs bent lūponLA^—i

kad daugiau panašūs įvykiai 
nesikartos.

Jis vikriai nusimetė švarką— 
ir laiptais aukštyn pas advo
katą. Aš pankui. Paskambino 
prio durų ir kaip kulka atsirado 
viduj. Advokatas sėdėjo prie 
stalo, o tėvą; pribėgęs suriko:

— Atsiprašyki
— Isi'a::ži.ma<t — rėkė ad

vokatą:.

Taip ir buvo. Suprantama, 
visi mūsų santykiai nutrūko ir t 
nė nesisveikindavome susitikę, 
be' viešai mūsų neužpuidinčjo. 
O aną dieną mergaitė slapta 
atbėgo pas mano motiną ir pra
šė ją išmokyti Sveika Marka. 
Motina jos namie neleidžianti 
mokytis. o mokykloje visos 
mergaitės mokančios. Tiesa, po
rą dienų vėliau aš pats tą mer
gaitę užtikau bekišančią į mū
sų pašto dėžutę anoniminius 
biaurius laiškus. Tai darė. a:š- 
ku. primokyta tėvų. Paglosčiau 
jos galvutę tardamas:

— Vargšė mažytė.
Šįryt ties tuo vingiu susitikau 

advokatą. Vi-a< apsirengę; 
baitai ir dar iš tolo nusnma ke
purę prieš mane ir linksma; 
šypsodamasis man taria:

— Linksmų Velykų tamstai 
ir praryčiau perduo*i mano go. 
riatusius linkėjimus namiškiam!

N^iistol^ęs negalėjau suprasti, 
ką visa tai reiškia. Tariau — 
pagyvensim ir pamatysim.

(bus daugiau)



kiška mokykla, kuri tokia bū- 
fi.^tma 'ialia. mokykloa svetima j

Klekv^-ą vasarą, rusttoPd*.
’ moksleiviai ir studentai kartu 

A dirbti, nagrinėti ideologinius

vykias. Pirmoji įvyko birželio

ta, kodėl reikia išvažiuoti.

Ten
- Ctucagos ir Ctevelando rajonų. 

Antroji Bostono - Philadelphi-
. jos apygardos — moksleivius

į, “t*

„ ;• .-'*7.-- ‘1.^.. ■. s
į' ‘S

Jf' ” •
’U J. J ■ ■' ’ ■ J--'

Mariknapolio Kolegijos, ritmus 
ir sodus, kur prieš porą metų 
jau buvo moksleivi at-kųi sto

š.

s.

Rugp. 22 d., šeštadienį, nu
važiavo jaunimas ir stovyklavo 
visą savaitę. Ištisai stovyklavo 
56 moksleiviai iš Bostono, 
Brocktono, Worcesterio, Wa- 
terburio, New Britain, Brook- 
lyno, Philadelphijos ir net iš 
Clevelando!

Stovyklos vadovybė
Prie stovyklos orgdhizavimo 

labiausiai prisidėjo kun. V. 
Martinkus iš Providence, R. I.s*.,- 7

:.V

buvo stovyklos viršininkas. Mo
kiniam suvažiavus, stovyklos 
gyvenimą suorganizuoti padėjo 
studentai: Kęstutis Keblinskas 
ir Otonas Vaitkevičius. Toliau 
sėkmingai stovyklai vadovavo 
studentai: Ričardas Kontrimas 
— stovyklos komendantas, Da
lia škudzinskaitė — mergaičių 
vadovė, Vilmantas Vaitkevi
čius 
dovas. Jie sugebėjo išlaikyti 
tvarką ir darbo nuotaiką. To

berniukų ir sporto va-

žiaus keliai, išdėstyti parke, 
paminėti partizanai, pas sese
ris vienuolyne surengtas arkiv. 
Matulaičio - Matulevičiaus mi
nėjimas (paskaitą skaitė dr.
A. Kučas, vienas vakaras buvo šytė iš Bostono, 
skirtas dailaus skaitymo ir 
deklamavimo konkursams, ki
tas — įvairių kuopų pasirody
mams.

Stovyklą aplankė vysk. V.
Padolskis, prel. Pr. Juras, St 
Lūšys, At-kų Fed. Kontrolės 
Komisijos pirmininkas; T. V. Sporto varžybos 

taip pat apėmė visą stovyk
lą. 100 m. bėgimą laimėjo Ka
zys Remeza, 400 m. Romas Bu
trimas, abu iš New Yorko; 
1000 m. — Rimais Valaitis iš 
Clevelando. Mergaičių bėgime 
60 m. ir 100 m. — Vida Matu- 
saitytė iš Worcesterio. Buvo ir 
kemisko ppdrto varžybos. Taip 
pąt su Bostono skautais sužais- 

vietą pasidalino Birutė^Duobai- * ta stalo tenisas ir krepšinis. Tė
tė iš Brocktono ir Rolandas nišą laimėjo skautai, krepšinį— 
Giedraitis is N. Britam. Bend- ateitininkai. Buvo futbolo, tink- 
rd išsilavinimo — Dalia Simo- linio ir kvadrato varžybos tąrp

Vadas, nemaža pačių tėvų, sa
vo vaikus atlydėjusių ar pasi
tikusių.

Labhostai visas į darbą 
įtraukė įvairūs kodkupai bei

Literatūros žinojimo konkur
są laimėjo Dalia Shnonavičiū- 
tė is Bostono; iškalbos I ir II 

navičiūtė; dainų žinojimo — 
Danutė Rudžiūnaitė iš Worces- 
terio; deklamavimo — vyres
niųjų Irena Nifcolskytė iš Bos
tono, jaunesniųjų — Vida Lu-

Buvo paskelbtas ir tvarkin
gas užrašų konkursas. Kiek
viena paskaita buvo stropiai ir 
sutrauktai užrašoma. Pirmą 
vietą laimėjo Raimunda Binke- 
vičiūtė iš Philadelphijos.

stovyklos vadovybės ir stovyk
lautojų.

Sekmadienį, rugp. 30 d., - 2 
vai. parke įvyko

kėlimas, stovyklos uždarymas. 
I garbės prezidiumą buvo pa
kviesta At-kų Federacijos va
das S. Sužiedėlis, kun. M. Mar
tinkus, kun. Petrauskas MIC, 
kun. Vaišnora MIC, Ad. Vi-- 
liušis, MAS CV pirmininkas, 

\Sesuo Augusta, St Lūšys, Pr.
Pauliukonis, P. Jurkus ir Bos
tono skautų atstovas. Ilgesnę 
kalbą pasakė Federacijos va
das, sveikinimo žodį tarė visi 
garbės prezidiumo nariai. Fe
deracijos vadas, priminęs kelis 
faktus iš praeities ir paėmęs 
Vilniaus katedrą pavyzdžiu, pa
aiškino, kaip gražiame žmo
gaus pastate ir pilnutinėje 
žmogaus asmenybėje harmo
ningai sueina mokslas, tauty
bė ir religija. Marianapolio 
«olegijos rektorius kun. Pet-

founfrna . Nekalto Prasidėjimo 
seserų vardu kalbėjusi sesuo lapkričio 11 cl^šv. Ka-

• Augusią ragino visada išlaikyti 
jaunuolišką ir skaist ą dvasią. '

Vienuolika narių davė pasiža- 
dėjimąi 6 — į vyresniuosius 
ateitininkus, 5 į jaunesniuosius. 
^Baigiant posėdį, visiems įvai
rių konkursų bei varžybų lai
mėtojams išdalytos dovanos — 
lietuviškos knygos.

Stovyklą rūpestingai globojo 
pats marijonų 'vienucyno vir
šininkas kun. St. Saplys; nuo
lat jeje su nuoširdumu triūsė 
kun. Vaišnora ir kun. J. Bu- 
dzeika. x

Po posėdžio 4 vai. visi skir
stėsi namo. Ir kai reikė b atsi
sveikinti, visi skundėsi:

viška nuotaika, draugystė, mo- 
mokyidos dvasia. Su ja jauni
mas išvažiavo į savo namus, į 
mieštus 1 mokyklas, kur sto
vykloje įgytas žinias pritaikys 
gyvenime.

A. Džingėnas

GRAŽI SKAUTŲ- STOVYKLA
ROCHESTER, N. Y. —Rug- 

piūčio 22 d. lietuvių mergaičių 
ir berniukų skautų draugovės 
Rochesterio apylinkėje (Men- 
dow Ponds) prie ežero surengė 
vienos savaitės stovyklą. Glo
bojant berniukų ir mergaičių 
draugovių vadovybėms, sto
vyklavo visas Rochesterio lie
tuvių mokyklinis jaunimas, 
pradedant 5 metais ir baigiant 
suaugusiais, viso 50.

Stovyklautojai'daug maudė
si, žaidė ir vakarais, sukūrę 
laužą, deklantiavo, dainavo, se
kė pasakas, vaidino ir klausė 
I>askaitelių (dr. Vl.,Lelevičiaus,

zaniero liet, parapiją Philadel-
* phijoje ištiko skaudi nelaimė. 

Tą dieną gaisras sunaikino šv. 
Kazimiero bažnyčią. Žmonės su 
skąusmu ir ašaromis žiūrėjo į 
baimyčios griuvėsius. Ypatingai 
skaudžiai nelaimę pergyveno 
tie, kurie į bažnyčią buvo su
dėję nemaža aukų bei darbo.
Be to, ne vienas čia buvo krik
štytas, priėmęs moterystės sa
kramentą, gavęs dvosinūj ma
lonių.

Bažnyčai bwo gaisro palies
ta ir 1930 m. Bet ta ’’4 vo 
taip smarkiai sunaikinta, liko- 
nors sienos.

Dabai* Lūvo Tikę t?K griuvė
siai, bet parapijiečiai ne tiek 
aimanavo, kiek griebėsi darbo. 
Visų akys nukrypo į parapijos, 
kleboną prel. I. Valančiūną. 
Nors gyvenimo naštos jis pri
spaustas, bet pilnas dar energi
jos ir sumanumo, kas svar
biausia —turi praktikos bažny
čios statyme. Jis sukūrė para
piją Girardvilhe, Pa., pastatė

;Vyt. Žmuidzino ir kt.)‘. Vėlia
vos nuleidime gausiai dalyvavo 
tėvai ir pažįstami, ypač sto- 
vyklos^ uždarymo lauže. Atsi
lankė miesto korespondentai ir 
Rochesterio skautų atstovai, 
kurie stovyklautojus pasveikino 
gražia kalba. Taip pat trumpą 
kalbą pasakė irPr. Saladžius.

Stovyklai vadovavo skt. St. 
Ilgūnas, draugininke D. Pode- 
lytė, jos padėjėįps: R. Viliūnai- 
tė, R. Armonaitė, skt. J. Sodys 
ir kt. Prie paskutinio laužo me
ninės programos daug prisidėjo 
P. Armonas. Sbr. 

čUfr kleboniją bei mo- 
*. Kazimiero parapija 

pasitikėjo juorni ir, jo vadovau
jama, griebėsi darbo. Nepraėjo 
nei dveji metai, ir štai turime 
naują bažnyčiąK kurios didžiojo 
altoriaus konsekravimas įvyks 
rugsėjo mėn. 11 d., pačkfc baž
nyčios pašventinimas — rugsė
jo 13 d. Altorių konsekruos 
vysk. V. Brizgys, o Bažnyčią 
šventins pats Philadelphijos ar
kivyskupas F. O’Hara.

Bažnyčios išorė nepasLymi 
stilingumu. Reikia manyti, kad 
architektas, daręs bažnyčios 
projektą, to ir nesekė. Visa 
bažnyčia įsprausta tarp gyve
namų namų. Iš tolo matyti tik 
jos fasadas, kuris yra gražus ir 
stilingas.

Bažnyčios vidus ’ imponuoji* 
savo paprastumu bei. kuklumu. 
Altoriai itališko marmuro ir 
italų darbo. Ypatingai skonin
gas didysis altorius, gražiai de
rinasi su bažnyčios visuma.

Geriausia šios bažnyčios sa
vybė, kad ji savo kuklumu ir 
paprastumu nuteikia maldai. 
Tai yra didžiausias laimėjimas 
tų, kurie ta bažnyčia rūpinosi 
ir statė.

Negalima nepaminėti ir gra
žių erdvių patalpų po balžny- 
čia. Ten vietos randa įvairios 
organizacijos susirinkimams ir 
posėdžiams. Ten telpa taip pat 
ir 3 parapijinės mokyklos sky
riai.

Visus atstatymo darbus nešė 
ant savo pečių jfrel. I. Valan- 
čiūnas, parap.'klebonas. Jam 
priklauso padėka ir garbė. Ži
nau, jis nemėgsta, kad apie jį 
būtų rašoma. Nenorėdamas 
jam nusikalsti, nutylėsiu jo at
liktų darbų vertinimą. E. J.

B'i
viena iš geriausių. .

Kiekviena diena turėjo savo 
religinę praktiką ir darbo pro
gramą. Parke po medžiais ar 
mokyklos patalpose vyko pas
kaitos, diskusijos. Jaunimas iš
keldavo įdomių klausimų, pa- 
sisemdavo nemaža ideologinių 
ir lituanistinių žinių. Po pietų 
žaidė, sportavo, maudėsi. Pa
vakariais vėl sėsdavosi prie 
darbo. Berniukai nakvojo mo
kyklos pastatuose, o mergaitės 
išvažiuodavo pas Nek. Pras. se
seles.

PRIEŠRINKIMINĖ ĮTAMPA V. VOKIETIJOJE
(Atkelta iš 3 p.)

bevalė prigimtis reikalinga iš
ganymo” (Fraenkische Tages- 
post” — SPD laikraštis —nau
jų f953 metų proga). Socialis
tinis žmogus yra “stiprus”. Jis 
Kristaus nereikalingas, nes jam 
socializmas atnešąs gyvenimo 
mįslės išsprendimą. “Tik* so
cializmas sukuria naują bend
ruomenę ir ją {Jripildo gyvu tu
riniu, žadindamas žmogaus vi
dines jėgas” . (Rhein-

nyčias tik tiek tepripažinti, kiek 
jos nusileidžia diktatūrinės val
stybės reikalavimams.

Taigi, socialdemokratai stovi 
tarp tųjų, kurie Kristumi pik
tinasi. Užsidegę neapykanta 
prieš Kristų ir Jo įkurtąją Baž
nyčią, kaip tas Dostojevskio 
Didysis Inkvizitorius, jie visu 
radikalumu norėtų išvaryti 
Kristų iš socialistiškai nuspal
vinto žmogaus gyvenimo.

Socialdemokratai atmeta

7. tėvų teisė nuspręsti apie 
vaikų dalyvavimą religijos pa
mokose;

8. religijos dėstymo pripaži
nimas visų rūšių viešose mo
kyklose;

9. teisę turėti privačias mo
kyklas;

10. bažnyčių ir religinių bend
ruomenių teisė j netrukdomą ir 
savarankišką savų reikalų 
tvarkymą, jų nuosavybės pri
pažinimą ir teisė į pastoraciją 

Jįgoninėse, kalėjimuose ir k.
odami išstu

+ KULTŪROS ŽURNALAS

ja tik 5 doL

A
Naujas numeris

Po vasaros atostogų jau išeina iš spaudos ALDŲ rūgšč

ias — “Pasisavink, kas vertin-

tinėą Vokietijos konstitucijos:
fra. M. Vaitkus • V. KasfoHs ir k.

2. žmogaus asmens aukštes-

1).
Adresas;

AdinhristriirĮjns: IBH Rushuirk Avė., Rronklyn 21, N. Y.-

Susikaupus tjrvo apeiti Kry-

simais kalbėjo Adomas Vffiu- 
šfe, MAS'C. Valdybos pirmtnin-

caaldemokratų spauda (West- 
faeUscbe Rundschau”) kardi
nolo Stepinaco atžvilgiu 100%

rai sveikina Jugoslavų komunis
tų linkimą krikščioniškas Baž-

trimas ir DaUa ftkucblnakaitė. 
Patys moksleMai buvo įsijungę

lų religijos dėstymą.
Socialistams “Bažnyčia bu

vo ir yra d&laurias priešas.

sis veidas daugeliui nėra gerai 
pažįstamas. Ogi SPD laimėjus 
rinkimus, tektų Vakaraips su

mtai susipažinti su krikščio
nybės esme ir ervertinti savo 
nusistatymą josios atžvilgiu.

• AIDAI — mokslo, literatūros, meno ir visuomenisio 
gyvenimo mėnesinis iliustruotas žurnalas.

• AIDAI *— atsidėję puoselėja lietuvišką kultūrą, buria 
aplink save mūsų mokslininkus, rašytojas, menininkus.

Juozas Atauštos • Venadas Afišas.

J. Jakštas • Vincas Kazokas

J. Atatte • K. Mockus t

J. Gftata • Eog. Graudis

lietuviškais 
usimais. Kalbėk) kun. V. 

Rifelis, Moksleivių Sąjungos 
dvasios vadas, tema “Katali-

sičio je”; Pr. Pauliukonis — 
“§ių dienų ateitininkų religinės 
pareigos”; kun. St Yla —“Sėk
mingo veikimo sąlygos” ir 
“Lietuvių religingumas”; Dr. 
A. Šidlauskaitė — “Charakte-

— ‘Idealizmas ir realizmas”; 
vysk. V. Padolskis kalbėjo apie 
šv. Raštą ir P. Jurkus apie skai
tymą ir lietuviškas knygas.

Ktm. St Yla ir dr. A. S;d- 
lauskaitė pravedė nasfkalbėj- 
mus su berniukais ir mergai
tėmis.

visiem skaitė įvairių referatų.

lau socialistų yra 
puolama Bažnyčia.

Ji vadinama “penktąją oku
pacine jėga” (dr. Schumacher 
1949.6.19) Socializmas turįs su- • 
kurti gerbūvį ne tik ekonomijos 
srityje, bet ir išvaduoti* žmogų 
dvasinėje srityje. “Ir čia y£a 
krikščioniška Bažnyčia prispau
dėją, kuri ir šiandien, bendrai 
paėmus, tą pačią rolę vaidina, 
kaip Markso laikais. Socializ
mas nori išauklėti žmogų lais
vei, Bažnyčia gi tuo tarpu auk
lėja žmogų nelaisvei...” — ra
šo studentų socialistų žurnalas 
.“Der Fackel” 1949 m. 1 nr.
ir siūk):

n 
krata 
ir tai socialistų valdomą vals
tybę. Ta savo tendencija socia
listai daug nesiskria nuo nacio- 
nalsocializmo bei bolševizmo. 
Panašūs jie yra ir savo pažiūro
se į šeimą, mokyklą ir jauni
mą. ■ '

J aukščiau išvardytus daly
kus verta rimčiau pažvelgti dar 
ir dėl to, kad jie leidžia jau 

dabar nujausti, kuria linkme 
žengs Vokietijos vidaus gyveni
mas ,jei socialdemokratai lai
mės rinkimus.

Rtakimą belaukiant
______   __  _ __ Mes radome verta kiek ilgiau 

sodaldemokratai būtų pravedę ^ sustoti prie SPD, nes jų tikra- 
satvąjĮ konstitucijos
tai sekantieji dalykai, liečia vi^-

ir
"žmogaus asmuo

Kai Bonnoje buvo kuriama 
nauja konstitucija, socialistai 
buvo tdip pat patiekę konstitu
cijos projektą. Bet- jeigu šis 
jų projektas būtų buvęs priim
tas, tai valstybei .būtų suteik
ta visa galybė, jai būtų atida
rytas kelias į absoliutizmą ir 
iš konstitudjos išbrauktos es
minės krikščioniškosios vaka
rų kultūros žymės.

Šiais laikais eina kova už 
žmogų, jo laisvę it vertę. Jei

3. teisė į laisvę asmenybės 
išsivystymą; ‘

4. moterystės ir šeimos ap
sauga;

5. tėvų teisė savo vaikus lais
vai auginti ir auklėti;

6. draudimas paimti vaikus 
iš šeimos prieš teisėtųjų auklė
tojų valią;

Šie parlamento rinkimai V: - 
Vokietijoje' yra nepaprastos 
svarbos netik pačiam kraštui, 
jo vaikų vaikams, bet ir visai 
Europai. *

Šiuo laiku nei Prancūzija nei 
Italija nesudaro rimtos* atspir
ties raudonai ekspansijai į va
karus. Tik viena Vokietija, sto
vėdama, ant tvirto ekonominio 
pagrindo, kokį krikščionys de
mokratai dalinai jau sukūrė, te
gali sulaikyti V. Europos slidi- 
mą į komunizmo glėbį.

• AIDU per metas išeina 10 numerių, kiekvienas 48 
puslapių. Jie prilygsta gražiai lietuviškai knygai.

• AIDUS redagnoj
T. L. Andriekus, J. Gi

Vaieiataitta.
A. Nyka-Nyliū

nai
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Lietuvoje užsienio informaci-

pa.saknję, kuo

i
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Rugp. 15 d. Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų vienuolyne,- 
Brocktone, Įspūdingų iškilmių < < 
metu 2 sėselės davė pirmus p

sas), kontroliuoja jos progra
mas bei dėstymą, tvirtina eg
zaminus ir pažymėjimus.

vadovavo seserų ekskursijai į 
Bostono muziejų, kur supažh-> 
dino su Baltijos gintaro išdirbi
niais. Ona Ivaškienė, atvykusi 
iš Bostono su lietuvių tautinių 
šokit! grupę, pademonstravo ir 
paaiškino žymesnius lietuvių 
tautinius šokius ir jų prasmę. 
Kitą dieną ji mokė seseris, kaip 
jos galėtų “lietuviškus 
parengti mokyklose.

& . .Jau ketveri metai, kai Nu- ■

T motiniškame name Brocktone 
/turi kongregacijos mokytojoms 

paruošti kolegiją. Ji turi ryšį 
į. su Katalikų Universitetu Wa- 

shingtone. jis yra suteikę; jai 
teises (užskaitomas dvejų me-

vo savo darias malda. Devynių

naujomisgi 
______ .J* ir ifrąsesne ’ 'vtttimiįg 
cKrbti savo tautos ir tio krašto I 
labui bei Dievo garbei Dieve g

£

&

i.:

ij/

R

■r-

Kolegija veikia apskritus 
metus. Joje lavinasi ir mokosi 
kongregacijos kandidatės ir 

< naujokės. Dėsto pačios seserys, 
išėjusios aukštąjį mokslą, ir 
kviečiami iš šalies profesoriai. 
Pavyzdžiui, religiją ir filosofi
ją yra dėstęs kun. Lucan Du- 
fault, O.M.I., ph. D.; psicholo
giją ir pedagogiką — Dr. V. 
Kvaraciejus, Bostono Universi
teto profesorius’ kuris neseniai 
tik grįžo iš Ankaros, Turkijos 
sostinės, kur buvo pakviestas 
ekspertu pedagoginiam auklė
jimui instruktuoti; Šventąjį 
Raštą— vienuolyno kapelionas 
kun. J. Švagždys; istoriją ir 
lietuvių kalbą — S. Sužiedėlis, 
dėstęs Katino Universitete.

Iš seselių yra jau 23 baka- 
laureatės (turi Bachelor of 
Arts laipsnius), dvi yra studija
vusios Kauno Universtete, ke
turios turi magistrių laipsnius 
(Masters Degree), įgytus Bos
tono Kolegijoje. Joje šiuo metu 
toliau tęsia studijas apie 20 
seserų.

Vasaros metu, kai į motiniš
kus metus susirenka kone vi
sos seserys mokytojos, ku
rioms nekliudo darbas parapijo
je, rengiami vasaros kursai pa
gilinti bendrom? žinioms ir li
tuanistikai. Ypač daug dėmesio 
kreipiama į lietuvybės reikalą. 
Čia pasinaudojama kiekviena 
proga supažindinti seseris su 
savo tauta, jos praeitimi, pap
ročiais, dailiąja kūryba, menu, 

- dainomis ir k. Rūpinamasi pa
mokyti geriau ir lietuviškai 
kalbėti bei rašyti. Dėlto net ir 
tos seserys, kurios anksčiau ne
daug tegalėjo lietuviškai susi
kalbėti, yra padariusios didelę 
pažangą.

Šią vasarą kursai buvo pra
dėti pabaigoje ir užbaigti rug
pjūčio antroje pusėje. Sesuo 
Lauryną mokė matematikos, 
motina Agnietė — muzikos. S. 

■ Sužiedėlis supažindino su lietu
vių tautosaka--ir literatūra, 
pritaikyta pradinės mokyklos 
vaikams. Gražią programą pa
pildė paskaitų ciklais kun. St.

AvietėnaitėO. Ivaš-

šokius 
Kursų 

protarpiais ir poilsio metu se
serys mokėsi lietuviškų dainų. 
Ir čia gimusios gražiai daina
vo apie Nemuno šalį.

Baigiant vasaros kursus, bu
vo Nukryžiuotojo Jėzau; sese
rų mokytojų pasitarimas. Mo
tina M. Anunciata, vienuolyno 
viršininkė, apibudino kongre
gacijos siekius, jos tikslą ir pa
reigas kiekvienos mokytojos 
šioje kongregacijoje. Kalbėjo ir 
pačios seserys, pasidalindamos 
savo mintimis ir patyrimu bei 
įspūdžiais iš Lietuvių Seserų 
Instituto suvažiavimo Putnam, 
Conn. Kalbose buvo apibūdinta 
lietuvės seselės mokytojos pas
kirtis dabartiniame vaikų mo
kymo darbe. .

Palietus lietuvybės išlaiky
mo klausimus ir mokymo meto
dų problemas, buvo iškeltas 
dar vienas svarbu? klausimas, 
būtent, religijos dėstymas pa
rapijų viešųjų mokyklų moki
niams. Seselės kaip tik tam 
tikslui šią vasarą lankė Kata
likų Universitetą Washingtone. 
Sugrįžusios pasidalino žinio
mis bei metodais su kitoms se
selėmis.

Numatytoji vasaros progra
ma įvykdyta sėkmingai. Dirbta 
daug, bet įgyta ir daug žinių 
bei patirties. Kursų užbaigai 
surengta autobusu ekskursija į 
lietuvių prahciškonų Kenne- 
būnk Port pastatytą Liurdo 
grotą. Vienuolyno viršininkas 
T. Viktoras Gidžiūnas. OFM., 
maloniai aprodė vienuolyno so
dybą. Seselės džiaugėsi, gavu
sios progos pasigėrėti gražia 
darbuote tėvų pranciškonų. 
Grįžo į. Brocktoną su pasitikė
jimu. kad lietuvių tauta tikrai 
išliks ir iškils, jei tik kiekvie
nas lietuvis bei lietuvaitė at- 

ir ugdys Die-

yje.
Kun St. Nla kalbėjo apie lie'

tuvio būdo savybes ir jaunimo 
ratelius. Jis išdėstė metodus. Po vasaros darbų, kaip kiek-

pp iškilmingų šv. /Mūšių, 
atnašavo preL P. M. Juras. Mi- 1 
šioms asistavo kun. J. Žuroms- g 
kis, kun. P. -šakalys ir kun. E. 
Sviokla. PreL P. Juras šią pro- ' į 
ga pasakė turiningą pamokslą. '

Sesuo Marija Vianney iš 
Scranton, Pa. ir Sesuo M. Be- ■>' 
nedikta iš Plymouth, Pa., davė 
pirmus įžadus, o Rūta Nišaitė 
iš Freckvilte, Pa., priėmė ha
bitą ir gavo naują vardą—Se- 
euo Marija Grego rija. Po dvie
jų dienų seselė Marija Rože iš 
tremties ir Joana iš So. Bosto
no davė amžinus įžadus.

S. A. M.

PO ĮŽADU Kalvarijos aikštelėje, priešais vienuolyno namus. Viduryje prel. 
Pr. Juras, Nukryžiuotojo Jėzaus seserų rėmėju pirmininkas, iš kairės i de
šine: motina M. Anunciata, vienuolyno viršninkė, ir seserys. M. "Benedikta, 
M. Vianney »r M. Grięorijo.

CLEVELANDO LIETUVIU BENDRUOMENĖ KVIEČIA
Lietuvių Bendruomenės pir

moji Lietuvių diena įvyksta 
rūgs. 13 d., sekmadienį, šia 
programa:

10 vai. pamaldos už iširusius 
ir gyvuosius Clevelando lietu
vius abiejose lietuvių bažny
čiose;

2 vai. po pietų išvažiavimas 
Karnėnų ūkyje prie Bedfordo 
(buv. Šulcų rezidencijoj);

5 vai. Dienos atk^irymas, dr. 
S. T. Tamošaičio kalba, Ameri * 
kos ir Lietuvos himnai;

Tuojau pat St. Paparčio su
daryti, M. Venclausko papildy
ti Lietuvos vaizdų aidai “Tave 
svajojam, Tėvų šalie”. Atlieka 
Čiurlionio ansamblis, Rūtos te
atras, lituanistinės vysk. Va
lančiaus mokyklos- tautinių šo
kių grupė ir kt. meninės pajė
gos. Dirigentas muz. Alf. Mi
kulskis, kanklių orkestro vado
vė O. Mikulskienė, paftatymas 
ir režisūra skt. P. Maželio, šo
kių vadovai Aid. Raulinaitienė 
ir L. Sagys, dekoratorius dail. 
K. Žilinskas, solo partijas dai
nuoja V. Giedraitis ir M. Venc- 
lauskas, įvairiems darbams tal
kina J. Salasevičienė, J. Salase- 
vičius, A. Zdanis ir kt.

Organizuojamos taip pat 
vairios

tė ir J. Žilionis. Laimėjusiems 
premijas skiria lituan. mokyk-' 
los tėvų komitetas ir kt.

Veiks J. Žukausko ir Iz. Na
vickienės vadovaujamas bufe
tas. Bus šokiai.

įėjimas perkant loterijos bi
lietus. Fantus aukoja Brazis—' ęjją 
Bros., Dunbaras, Obelienis, Iz. Xuv< 
Šamas, Suopis, Steponavičiaus 
Tigro kavinė. V. Braziulis ir kt..

Dienos šūkis — lietuvių so
lidarumas ir bendras džiaugs
mas.

Kviečiami visi Clevelando lie
tuviai ir lietuvės, taip pat ar
timesni ir tolimesni kaimynai. 
Senieji ir naujieji — visi esa
me vienos didelės lietuviškos 
šeimos vaikai, tad visi maloniai 
ir laukiami.

JAV Liet. Bendruomenės
Clevelando Ap. Valdyba/

1-7185, tiems bus parūpinti 
specialūs autobusai.

Alto skyiraus piknikas rugp. 
30 d. nauj. parapijos sode su
traukė daugi žmonių negu 
kitais is. Reikia džiaugtis,
ka

Autobusai i Lietuviu die^ą.
Kadangi miesto linijų auto

busai Bedfordo nepasiekia, tad 
privačios mašinos prašomos į 
Lietuvių dieną vykti tik pilnos: 
kaimynai prašomi paimti kai
mynus. pažįstami — pažįsta
mus, draugai — draugus, se
nieji — naujai atvykusius, nau
jai atvykę — senuosius ir 1.1.

ėtuviai parėmė organiza- 
iją, kuri savo lėšas skiria Lie- 
uvos kovai dėl laisvės. Vienas 

gražiausių šios kovos mornen- 
j, —tai Kersteno rezoliucijos 
ravedimas Amerikos Kongre- 

Bet šitos rezoliucijos įgy
vendinimas pareikalaus iš lie
tuvių dar daug pastangų ir lė
šų.

Prof. Jul. GraiTogkas, pas
kutinysis Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius, 
po sunkios ir ilgos paralyžiaus 
ligos pamažu sveiksta ir stip
rėja. Atsiranda gerų’ žmonių, 
kurie išveda jį ir gamta pasi
grožėti. Rugp.'3O d. Zigmantas 
kartu su profesorium valandė
lei buvo užsukęs ir į Alto pik
niką. nors“ prof. iš mašinos dar 
nesiryžo išlipti.

Ir lietuviai, kartu su kitais 
traukdamiesi nuo juodųjų ant- 

. plūdžio f jų gyvenamuosius ra
jonus, parsiduoda 
ir

— 44M) doL Bolfui! Rocheste- V —- Rcchesterio Lietuvi) 
rio skyrius dalį Lietuvių Dienoį Spaudos kioskas pradeda t ne
gauto pelno ir šiemet pasiuntė 
Balfo Centrui, kad persiųstų 
savo nuožiūra labiausiai reika
lingiems Vokietijoje esantiems 
lietuviams.

— A. ščūika, K. Puodžiūnas 
ir V. Regina rugp. 30 d. įvyku-

, šiame lietuvių susirinkime iš
rinkti 1953c54 mokslo metams 
Tėvų komitetam Praeitų meti) 

t Tėvų komitetas, ne tik apmokė
jo mokytojai algą, bet ir sutau
pė 121 dol. šiais metais nutarta 
mokėti liet, kalbos‘mokytojui . 
pilną algą, kas savaitę po 40 
dol. ,

— Naujos liet par. mokyklos 
mokytojos, šiais metais šv. Jur
gio lietuvių par. pradžios mo
kykloje mokytojaus seserys: 
M. Aurelia — vedėja, M. Criso: 
stema ir Emanuela.

— Šv. Jurgio liet par. mo
kykloje jau antri metai lietuvių 
kalba dėstoma normalią pamo
kų metu. Praeitais metais mo
kytojavo p. Užemeckienė, algą 
apmokėjo tėvai. Tikimasi, kad 
ir šiais mokslo metais ta pati 
mokytoja mokys.

— Ramunė Arminaitė, rugp.
13 d. baigė Rochester, N. Y. 
Business Institutą, knygvedy- 
bos ir mašinraščio skyrių. Bai
gė pirmąja studente. Darbą jau 
gavo savo specialybėje, Kodak 
fabrike. R. Armonaitė yra ak
tyvi lietuvė skautė ir choro da
lyvė.

— Algis Naujukas, atlikęs 
pagrindinį garinį apmokymą, 
šiomis dienomis iškeliapias Eu
ropon į JAV kariuomenės da
linius.

— Petras Norkeliūna'i, Bąl- 
fo ir Alto skyriaus ilgametis 
pirmininkas, po neseniai gerai 
padartyos operacijos,'pasveiko 

, ir vėl grįžo prie savo kasdieni
nio darbo.

— Stasys Ilgūnas, Rocheste- 
rio L. Bendruomenės taut. šo
kių grupės vadovas, rudenį 
pradės organizuoti tautinių šo
kių jaunių grupę.

— Antanas žiemys, senųjų 
lietuvių veikėjas, šiomis dieno
mis su šeima išsikelia į Cali- 
forniją, Los Angeles miestan, 
kur jo vienas sūnus yra polici
ninkas. •-- - - - • - --

«— Petras Druseikis, tremti
nys, jau kuris laikas kaip serga 
ir gydosi namuose.

čiuosius metus. Vasaros metu 
kiek susilpnėjus lietuviškų kny
gų pirkifnui, i-udenicp vėl' gy- 
vėja .lietuviška knyga domėji
masis. .šiuo metu Liet. Spaudos 

'kioske galima gaut visas naujai 
ir seniau išleistas liet, knygas. 
Be to,-galima užsisakyti visus ' 
liet, žurnalus, laikraščius ir 
sumokėti jiems priklausančias 
skolas.

Tenka pažymėti, jog vi bs 
naujai pasirodančios knygos y- 
ra skelbiamos Parapijos Pra
risimuose, kuriuos paniošia 
šv. Jurgio parap. klb. Jonas 
Bakšys, šv. Jurgio parapijos 
pranešimuose yra skelbiami ir 
visi lietuviškų organizacijų 
pranešimai.

— Dr. Jonas Stankaitis ne
užilgo atidaro gydytojo kabine
tą. šiuo metu jis, kaip gydyto
jas dirba Monroe Couųty ligo
ninėje, Rochester, N. Y. A.

TELEPHONE- 
DEARBORN 2 0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Help Wanted !^al

TUOJAU REIKALINGI

• Bdfferio darbam? (ffcityrę)
• Bendriems fabriko darbam.

(pagelbininkai). Patyrimas 
nereikalingas, bus pamokyti

• Mašinų operatoriai (dalinis 
patyrimas).

• Mokamas geras atlyginimas, 
duodamos atostogos, jx>ilsis 
šyentese, laisva apdrauda.

METAL CRAFT CROP.

820 N. Orleans

POLIRUOTOJAI

Patyrę, prie bronzos 
apdirbimo '

Geras atlyginimas

Antvaląndžiai

<■ Apmokamos šventės 
ir atostogos

Gydymo planas

PROGRESSIVE BRONZE
WORKS

1*
733 S. Halsted St.,

3rd Flooraus

TARNAIČIŲ •

Modemiška virtuvė

ės E. Mažeika,
Sagys, St. Stasienė, E. šikšniu- vai. vakare skam

kamuolio žaidivvn-

At-AN STEVENSON. Jr„ mndyoamas prie Rwckw*,v Beark. N. Y\ 
rykli, hm. >

St. 
ir 

A.

nu-

Paterson, N. J. Lietuvių die
na ir didžiulis piknikas / įvyks 
sekmadienį, rūgs. 27 d. Lind- 
bergh parke, Sicomac Rd.. N. 
Haledon, N. J. j Rengia visas 
Patęrsono lietuviškos draugi jo'. 
Pelnas skiriama? šalpos reika
lams — Balfui. Įėjimas — 50 
et. Komitetą sudaro: pirm. —J. 
Sprainaitis ir nariai — 
Jackevičius. M. Ragauskas 
St. Stanaitis, patarėjai — 
Gustus ir G. Yesolitis.

Liet. Tremtinių Draugija
siuntė Ameriko? Liet. Tarybai 
Paterson kvotai papildyti 
$116.14. Tai pinigai, kurie, at
skaičius telegramų dėl KerstB- 
no rezoliucijos ir kt. išlaidas, 
liko iš Birželio įvykių minėjime 
surinktų $150.40 aukų. Pater- 
sono kvota Lietuvos laisvinimo 
reikalams dabar jau ne tik iš
pildyta. bet ir perviršyta.

Jono Sprainaičio, lietuviškų
jų organizacijų ir parapijos ak
tyvaus darbuoto o, 60 m. amž. 
ir 40 meų veiklos Amerikoje

sukaktis bus įminėta rusr\ 2^ 
d..» 5 vai. šv. Kazimiera paran. 
salėje, tam reikalui rengiamoj.? 
vakarienėje. Norintieji dalyvau
ti skubėkite įsigyii kvietimus, 
nes vietų skaičius ribotas.

Arnoldas ir Elena (Savickai
tė - Puknienč) Pristernikai sa
vo trejų metų sukaktuvių pro
ga sulaukė stipraus sūnelio Ed
vardo - Albino. Muzika? A. 
Pristernik yra Jugoslavijos ko
munistų Tito režimo auka ir 
tremtinys, susijungęs santuo
kos ryšiu su lietuve tremtine, 
bclševikų sušavdvto kapitono 
Juozo Puknio našio, jau pra
mokęs ir lietuviškai, visada da
lyvauja lietuviškų parengimų 

-programų išpildyme. nuolat 
dirba popierio fabrike, o popie
tėmis studiiuo a techniką. Jis 
taip pat globoja ir du a.a. k"t. 
Ruknio *ir žmonos vaikus: Ra
mūną, kuris šiemet eina jau į 
aukštesnę mokyklą, ir Dalią, 
kuri yra jau 8 kl. prao.. mo
kykloj.

anksciau na- 
!Tpardavė Snarskiai, širvai

čiai. dabar Juozaičiai.* turbūt 
atsiras ir daugiau. Vieni šokte
lia didesnį šuolį, kiti — vėl ku
riasi už kelių gatvių. -O juodieji 
džiaugiasi naujai išda žytais, iš
tapetuotais, išgrtfžintais na
mais.

I Chicagojp rūgs. 5-7 d. .į- 
vykstančias III Š. Amerikos 
lietuvių snorto varžyhaį iš 
Clevelando rengiasi vykti apie

*

Jnrg. 'Efrr.-f

letikoje .stalo tenise ir kt.
Čiurlionio ansamblis pc ato

stogų darbą pradėjo rugp. 28 
d. StP

Geros darbo sąlygos

Malonūs bendradarbiai

Duodamos uniformos

Kreiptis
• SOPHIE KI’SPER

l)»*p!a v
RĘSTAI "KR ANT & LOUNGE

8155 West Ordon 
LYons 3-4835

• APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA 
Santaupos, įdėtos prieš 1-ją mėnesio d. veikia nuo 1-mo 

ĮstrigtaDovanai duodamas komplektas 
plunksna ir piritukii su kiekvienu 

indėnu.
Darbo valandos: .

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 3 va), p.p. Ant
radieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4'val. p.p. Šeštadie
niais nuo 9 vai ryto iki 12 vai. dre
nos. Trečiadieniais visa diena ne
daryta. ,

LOMBARDO Savtaga and Loaa Avmriatlon 
HUNIJ, KINST, vyM. dtr«ktorta>

6635 WFST CERMAK ROAD GUnderson 4-2600

n 

rflvMerakt
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TeL 8Tagg 2-5843

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Bailes — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedčjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. 

NOTARY PU B L I C

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pdrdavimui—Woodhaven, JUchmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame karnbariUi- -

IBS

IK ŠOKIAI

SO. BOSTON. MASS.
Amerikiečių futbolo sezonas prasidėjo

Help Wanted Female
V I R f; J A

WALDORF ASTOK1A
5Oth St. ir Le.vington Avė.,

WILLIAM J. DRAKE
SCHOOLS — EDVCAT1ON

G

EVer-green 8-9770

•H 
* 
* 
* 
•H

* 
* 
* 
* 
4

futbolo mėgėjai šia proga paro
dys savo supratimą ir parems 
lietuvišką khlbą. atsilankydami 
j rungtynes, šokiams įžangos 
mokesčio nebus. V. B.

Užsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Eglutė, RFD 2, Putnam, Conn.

"Pirmiausia užeik pas Adomą”
Būsi greitai ir mandagiai

* aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adam Realty Co.
1140 KAST JERSEY ST.

FI.IZ-, N. i.
■ Adam Stankūnas EL. 4-1570

greitiems užsakymams išpildy
ti, tik patyrusi, gausiai lanko
moje kavinėje. Turi kalbėti 
angliškai. Kreiptis j Employ- 
ment Office.’

1061 North Broadway. Yonkers 3. N. Y. YOnkers 9-4000: Sistcrs of 
Charity; Sister Maria. Directress; 145 Studentą; Colk-ge Prcparatory. . 
General Acadeniic, and Secretariai Courses; Kesident Sluflents 
S1600; Non-Resident $300.

Lietuvių Radio Draugijos Programos

Notre Daine College of ^Staten Islaml
Grymes Hill 1. GI 7-4343; Šisters of C 
St. Eghert- l>ran- ’sni ą*

BOS0 JOAN DCMPflEYrMrtė buvote bokso čempione. Išteka už 
Leyeltes Universiteto apertininke attettoteke D. CFFIaherty. Tėve*

326-828 W. Broadvėaj
* SO. BOSTON, MASS.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

Tel. EV 8-9791

M. and L AUTO COIUSSIOM WORKS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRA1GHTENED 
COM PLĖTĖ AUTO PA1NT1NG . DUCO REFINISHING

Atliekami visi colttslon, dažymo ir mech. taisymo darbai.
Tepimas >r po1iravmns.-*Oarbas atliekamas pigiai ir ^žiningai.

J. MALDIfTlH Z ŽALIAUSKAS
937 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva 
Graborius-bnlsanMiotojM

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

DARBININKĖS
patyrusios siūti vienos <ulnt<^ niaiino- 
mis. Siūti rpikia slntig4ti (nursea) tini-' 
formas. Itarbas pastovus apskritus 
metus. Geras atlyginimas. Turi mokėti 
angliškai. Kreiptis:

. PARĄGON ENIFORM
la Ursi Street, N.Y,C.

(7 aukštas)

SOulli Doston

‘ ■ -? , t r. 5"r » -"v.. .'< • X» “JT • ' •, - v

^SPORTAS

Rugsėjo- (Sept.) 5 cL, šešta- 
d c.ih 4:30 vai. po pietų Lie- 
t- vių Futbole komanda žaidžia • . 
draugiškas rungtynes - - u 
Droo lyn Sport Club savo nau
joje aikštė c “Ncw Farmcfs 
Ova!" Metropolitan 
Avė. ir 68 St. Middie Villagc. 
Priežaismis 3 vai. p.p. tarp re
zervinių komandų.

Po rungtynių 8 vai. vakare _ 
Vyt. Belecko svetainėje —Win- 
ter Tavom — įvyks lietuvių ir 
Brookiyno Sporto Klubų susi
pažinimo vakaras su šokiais. 
, -ši sezoną Lietuvių h* Brook- 
lyno Sporto Klubai žais pir
menybių rungtynes “New Far- 
mers Ovai” aikštėje, todėl šios 
rungtynės yra svarbios kaipo 
įvadas j draugišką ir solidarų 
dviejų klubų bendradarbiavi
mą. Tad tikimos, kad lietuvių

Ksa į kolegijas rudens semes
trui grįžta studentai. Amerikos 
sporto pasaulyje dėmesį pa
traukia typiškai amerikietiškas 
žaidimas. Tai savotiškos rūšies 
futbolas, kurį galima laikyti 
futbolo ir rugby deriniu. Tai 
vienas iš populiariausių sportif 
šioje šalyje.

Sezonas .atidaromas jau t eru
dicija virtusiomis rungtynėmis 
tarp profesionalų meisterio ir 
tais metais kolegijos teigusiųjų 
rinktinės. Jas kasmet ruošia 
“Chicago Tribūne” dienraštis 
labdarybės tikslais ir jos gar
siajame Soldiers Field stadione 
sutraukia iki 90.000 žiūrovų.

Šiais metais žaidė Detroit 
Lions prieš studentų rinktinę. 
Profesionalai parodė aukšto 
lygio žaidimą. Akademikų rink
tinė turėjo nusileisti santykiu 
10:24.

Tuo sezonas pradėtas ir da
bar jau kas savaitgalį spaudos 
skiltyse pastebėsite parodomų
jų rungtynių, kurias praveda 
profesionalai. Kiek vėliau jau 
prasidės ir profesionalų pirme
nybes laimėjusieji.

Šiuo metu profesionalų lygo
je yra 11 klubų: Cleveland 
Browns, Chicago Bears, Chica
go Cardinals, Washington Red- 
skins, Pittsburgh Steelers, 
New' York Giant.* Balthnore 
Colts. Green Bay Packersm, 
Los Angeles Rams, Detroit 
Lions ir San Francisco 49-ers. 
Visos šios komandos pasižymi 
ypatingai aukšta žaidimo kla
se, bet pokariniais metais ‘ vy
rauja Cleveland Browns.

Meisteris paaiškės tik apie 
Kalėtas.

Profesionalų žaidimuose vi
sas dėmesys atkreipiamas į to
bulą žaidimą, o kolegijose dar 
paisoma įvairiausių tradicijų. 
Rungtynių metu, ypač rudeni, 
į stadioną susirenka milžiniš
kos žmonių masės (80.00U žiū
rovų tokiais atvejais labai daž
nas reiškinys). Kolegijų stu
dentai stengiasi padrąsinti ar 
paspartinti savo žaidėjus šū
kaudami, grodami maršus, dai
nuodami. Po rungtynių “lai
mėjimo” šokiuose dalyvauja 
beveik visas unte sitetas.
tais net ky r fut-

Veda K. MERKIS
Pasaulio kandidatų pirmeny

bės prasidėjo Šveicarijoje. Da
lyvauja 9 sovietų ir 6 vakarų 
didmeisteriai. Pirmieji 8 ratai 
įvyks'Nęuhausene, likusieji — 
Zueriche. Tų pirmenybių pra
džia su staigmenom. Olandas 
Dr. Euwe stipylė rusą Kotovą. 
Amerikietis S. Reshevsky bai- 
bė lygiom su argentiniečių Naj- 
dorfu. Lygiom baigė dar Auer- 
bach su Smyslovu (abu ru
sai). Haimanov - Bronstein, 
Petrošiau - Keres, Szabo-Gel- 
ler ir ' Stahlberg-Boleslavsky 
nebaigė, o jugoslavas Gligoric 
buvo laisvas.

Anglijos pirmenybes laimė
jo buv. eilę metų Kanados mei
steris Yanofsky. Jis surinko 
pusantro taško daugiau negu 
anglas Milner Beny.

Kanados pirmenybės prasi
deda Wįnnipeg mieste rūgs. 6 
ir truks iki 20. Būtų Jabai ap
gailėtina, jei jose nedalyvautų 
praeitų pirmenybių laimėtojas 
Povilas Vaitonis is Hamiltono.

Amerikos kandidatų pirme 
nybės bus rūgs. 11-20, Philadel- 
phijoj. Pirrrūeji 6 iš’šių pirme
nybių b įkelti į 1954 Ameri- 
kos/ffirmenybes, kitus 5 duoda 

n pirmenybės Mihvaukee ir

menybių (Larry Evans, S. Re- 
shc'.sky ir M. Pavey).

New Yorku SL»lc pirmen 
bės vy ksta Ca-enovia, N. '

Shenvin įveikė praeitų-pir
menybių nugalėtoją J. Ce.li i- 
są. Dalyvių skaičiuje lietuvių 
nematyti.

Ncw Jtrsey open pirmenybes 
bus rjg^-4-7, Northern Vaiicy 
ChesToub. Puiki proga New 
Yorko lietuviams išmėginti 2a- 
vo jėgas.

Labar Day savaitgaly lietu
viai šachmatininkai rungiasi: 
Chicagoje per sportines žaidy
nes ir Bostone — New England 
pirmenybėse.

Merkis Amerikos p-bią baig
mėje. Rugsėjo 1 d. prasidėjo 
1950 m. Grand National — A- 
merikos korespondentinių p- 
bių — baigminis ratas. Jį pra
dėjo divizijų laimėtojai: Eas- 
tern — Kazys Merkis; Califor- 
nia — J. Myers; Central —Dr. 
Alfred Ludwig, S. Soremon, U. 
Handy; Great Lakęs — Wm. 
Neu berry; New York-Pennsyl- 
vania — M. Solomon, J. De- 
fine; Southern — J. Moyse. 
Middie Atlantic ir Westem di
vizijų laimėtojai bus prijungti, 
kai baigs savo divizijų varžy
bas.

Lithiianian 
Furniture Co 

MOVERS— 
SO 84618

INSsJRED and BONDED 
Local and Long Dtetance Mo

* * *

* * *

PARDUODAMI NAMAI 
Ridgewoode — 4, 
East New Yorke — 3, 
Woodhavene —5,’ 
Richmond Hill — 6, 
Ozone Pat k — 3, 
Jamaica — 3,

Sekantys namai yra pradedant 
vienai, baigiant devynioms šei
moms; kaikurios ‘ iš jū yra su 
krautuvėms bei bizniais. Plates
nes informacijas gauti pas:

J.' VASTCNAS 
108-07 Liberty Avė.

Richirtnod Hill 19, N. Y. 
Tel. Vlrginia 8-2239

JOII
Inkstų, pirite. ode*. kraujo, viduriu Ir kitų ligų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimu valandos 10-2 ir 4-9 
Mokslus baigės Europoje

128 E. Mth STREET NEW YORK CITY
Virš l.exington Avė. požeminio traukinio stoties lengva nrtvOinnti
iš visur.. Atskiri laukimo kambariai vyrams u lyotenrt.-

lei. EVergroen 6-oisi
KARI, EHMER — PORK STORES 
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir'kiti maisto produktai šiose krautuvėse-
135-24 Horape Hardine tilvu 

Fresh Meadows, Flushlng 
218-17 Jamaica Avenue

69-38 Myrtle Ave> y 
Glendale, N. Er

138-59 Reosevelt L»nl„

88-38 Ferest-Avenue 
Ridgewood. N. Y.

60-04 VVoodside Avenue 
Woedride, N. Y.

VaUey Startam, N. Y. 
<380 WMte Piaina Road 

' Bronx, N. Y.

, MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

WHte Ftalm, N. Y.
STORE

4GLENHALE 27, N. Y.
r ■■

i ............. i....................................

ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) .reikaluose 
į! — greitai ir gerai.

$ J. P. MACHULIS
: REAL ESTATE & INSURANCE
■ 8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.

j ’ Tel. Vlrginia 7-1896

BOSTON, MASS.

bolas rudens metu ne perdaug 
užima jaunuolius.

Žaidėjai kolegijose yra gerai 
aprūpinami, bet teveik visas jų 
laikas ir skiriamas futbolui, nes 
sis žaidimas yra itin kompli
kuotas. Reikia atsiminti įvai-~ 

nnacijas ir kiek-
Lietu vis Advokatas

4AMAICA, N. Y.

Tel EVergreen 7-4335 į

Stephen Aromiskis i
(Armakauskas)

Graborius-Balsamuoto  jas
Moderniška Koplyčia 

423 Metrorolitan '• 
Brooklyn, N ' .

S. Baracevičiu* ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
. South Boston,’Mass.

JOSEPH BARACEVICITJR 
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2500

FUNERAL HOME
137 tVEBSTER AVĖ. 

Cambridge, Mas. 
PRANAS WATTKUS 

Lafalotuviu Direktorius

NOTARY PUBLIC - 
Patarnavimas diena Ir naktį 

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: TeL TR 6-6484

85-03 W

cgrec;

1 Semcster.

N SCHOOL

4JYVUOJA PER 33 METUS 
Oro bantfMnis tranMluojamf jvairūa vteuuineiiea praiiešimui. 

aaujienoa marikiu
4>5 URANO Rt.
J. P. GINKUS AD JKEA VITAM

< .i. to*

BMUUKLYN U, N. Y. 
j. valakas 
Ftoneštom Dir. 

....  »*■* ■ .

Kiekviena Sefifbdienj nuo 11 iM 12 vai. vtdMftenio. Jeigu norite ka 
nors pasvekltatl ar pariteMf. Uli Mpkite: UTHUAN1AN RADIO 
H4M R, se CMtag? ftu NamaM. Man,

Skyrius: LITHUANIAN FURNITŪRA KS W. DiWMWav
Su. Boston 27, Mass. •

A. tr O. IVAŠKAI
Ter-lfonai: NOnvaud 7-1449 ar SOUth Boston 8-4618

ai

Lietuviui Radijo Korporacija *
362 E. Bn>adway, N*. Bastau. 27. Mus®. , Tel. SO 8-8489 

Lietuvių Radiju progranta iš stoties WBMS, 1090 kiAdklų, perduo
dama sekmadieniais niio 12«iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutrs fmsitka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKI,I. Buitie Fiortsts Galit? ir Itoviinii krautuve, f/»2 E. Br<mdway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Tengaunamas "Darbininkas”, lietuviškos 
knygns Ir rankų darko dovanas.

kia būti stipriam 
dėti, turėti greitą orientaciją, 
gerą atmintį. Nevieną valandą 
žaidėjai turi praleisti klasės 
suoluose studijuodami kombi
nacijas.

Kolegijos kasmet .sužaidžia 
apie 10 rungtynių. Sezono metu 
iškyla geriausiai pasirodžiusios 
komandos. Jos rungtynėms už- 
kviečiames jau prieš 3-4 metus.

Būtų čia galima* išvardinti 
eilę futbolo komandų, kurios 
save įamžino amerikiečių fut
bolo istorijoje, bet užsimenant 
Notre Dame, kiekvienas jau ži-. 
no, kad to univrsiteto komanda 

< yra gal pati garsiausa visoj A- 
, merikoj. Po karo šis universi-' 

tetas 4 metų laikotarpyje su
žaidė iš eilės be pralaimėjimo 
39 rungtynes. Tai rekordas, 
kuriuo Notre Dame turi pag
rindo didžiuotis. Pastaruoju lai
ku komandos pajėgumas kiek 
susilpnėjo, bet reikia manyti, 
kad Ndtre Dame vėl iškils į 
pirmą vietą.

Pats žaidimas yra žiaurus ir 
nelabai įdomus. Žaidėjai turi 
būti labai agresyvfh ir drąsūs. 
Dažnai jie būna sužeidžiami, 
kartais net ir labai sunkiai.
Nors šio SĮ»rto populiartimas 

paskutiniu metu pradėjo mažė-/ 
ti, tačiau vargiai galima tikė
tis kad tikrasis futbolas nu
svertų, ką galima būtų lik 
sveikinti.

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 4AMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mass.
D. A. ZaletskiM, F. E. ZhletekM 

Graboriai Ir BalsamuotoJ*1 
Patarnavimas diena Ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC 

TeL SO 8-8815

P. Gao vytas

- La<Ac-

ACCOUNT8 CORDIALEYSAVINGS

VYT BELECKAS, savininkę.

Credited and 
Compounded 

Ouarterly

Lateat 
Interat 

Rate

Užsisakykite
D*rbtaink? dar šiandien2 ¥2 %

AYear 

Ob Regular Savtnp Account* 
loterest starta the first of the month 

00 suma from $25. to $10,000.
WINTER (J *

1883 MADISON ST BROOKLYN 27, N. Y
Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties)', Ridgewood

Kvepiančio Drintelio 
šaknis turi padavimu 
nuo senovės, kad Drin
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mtefesinių; uždegus kvepian
čio Dsingalio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir $atj ligom 
suskutus šaknis darjtis arbata ~ ix 
gerti, sutrymis Šaknis maišyti i taba
kų — rūkysi Ir džiaugstai* maloniu 
kvepėjimu. Svaras DAUeTIo $3.00; 
kvoteria svaro $1.00.

ALEXANDER’S CO 
<14 BROAnW*V 

SOUTH ROATDN »7

THE

SAV1NGS BANK
136 BROADWAY at BEDFORU AVĖ.

539 Eastera Parfcffay at Noctrand Avenbe 
Your Depostts tn TMs Bank Are Fully Insurod 

Up to $10,000.
MembefFederai Deposlt Insurance Corporation

parengimams, susinu 
kimams, etc.



>

Pašventintas naujos bažnyčios sklypas

pir-

bonas iš Jersey City ir Juvena-tilpti visi didesnieji lietuviški

sems bus įdomu dalyvauti pik

as
Brcoklyno pašto

kad

Angelu Karalienės parapijos koncertas

g®

| Bostono Kolegijos
vakarinę mokyklą patikrina

mieji egzaminai bus rugsėjo 9 
d. 7 vai. vak. 126 Newbury St.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti.

• A tVANAPSKAlT*. • 
h*teusi Or»y ■Įaugta mokykit

niai dėjo visas pastangas ir 
stengėsi nugalėti visas kliūtis,

ienam asmeniui pri- 
ina su šiltu vande- 
Halsey St., Brook- 
Y. Apžiūrėti galima 
9 vai. vak.

Brolis Jurgis Petkevičius, OFM 
“Darbininko” laužytojas ir 

spaudėjas, per atostogas lankė
si Massillon, Ohio, kur dalyva
vo brolio vestuvėse.

Keamy- 
linkime 

Praeivis

Stepas Zo barskas
atostogaudamas buvo nu

skridęs į Chicagą, kur aplankė 
bičiulius rašytojus ir knygų 
leidyklas.

NAUJIENOS^

se salėse ir prie salės naujai 
nupirktoje aikštėje, kur para- 

. pijos klebonas kun. N. Pakal
nis jau yra su parapijos komi
tetu aptaręs statyti didžiulę

bus statoma nauja didžiulė sa
lė. \

Piknikas bus rugsėjo 13 d., 2 
vai. p.p. šokiams gros links
masis Joe Thomas orkestras. 
Visi kviečiami atsilankyti.

J. Karvelis, 
prekybininkas, iš Chicagos 

porai dienų.buvo atskridęs į 
New Yorką ir lankėsi “Darbi
ninko” redakcijoje.

M. metų pradžia Sestadieninęje 
Maironio Mokykloj

Vis dapgiau įsigyvendami į 
užsienietišką dvasžą ir įprasda
mi į vietinio gyvenimą būdą, 
nepraraskime lietuviško gyve
nimo charakterio. Daug dides
nės garantijos išlikti lietuviu y- 
ra vyresniajai kartai, kuri di
delę gyvenimo dalį praleido 
Lietuvoje, ir didesni pavoją' 
nutausti jaunajai kartai, kur 
savo gimtinę turėjo palikti. Rū
pestis išlaikyti lietuviškumą 
jaunoje kartoje yra tėvų, rho^ 

. kyklų, draugijų ar, apskritai, ir 
pačios lietuviškos bendruome
nės.

Šeštadieninė Maironio mo
kykla kaip tik rūpinasi padėt-' 
lietuviškam jaunimui išmok*' 
savo tėvų kalbos, labiau pažin
ti Lietuvą ir jos kultūrą, savo 
5-uosius mokslo metus pradeda 
rugsėjo 12 d.

Mūsų mokyklos mokiniai 
prašomi minėtą dieną atvykti 
į mokyklą 8 vai. 30 m. Tėvai 
prašomi mokinius išleisti į 
mokslo metų pradžią ir para
ginti savo pažįstamus leisti 
vaikučius, kurie dar nelankė 

m-lbs. Į pirmąją kla:ę
' ■■ĮMg-regigtniojami rny- 

kalais inforNB
kyklos vedė'ą aTsIMB^1v7- 
39 115 St.. Richmond Hill, N. 
Y., tel. VI 3-9166.

Tėvų Komitetas ir Vedėjas

RUGSĖJO

LIETUVIU RUDENS ŠVENTE 
n s — k z — 2 A Tr? ^7 A T TC OTTO l? D V T TAI ?RUOŠIA NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERV RĖMĖJAI

VIENUOLYNO GRAŽIOJE SODYBOJE
261 Thatcher Street . Brockton, Mass.

- * ’ ' • --

ŠVENTEJE KALBĖS BROCKTONO MIESTO MAYORAS C GERALD LUCEY

DARBO ŠVENTO ten Band) • 3XM) vai tautiški šokiai, vad. p. Onon Ivaškienės • 3:30 vaL Mergaičių būgnų koncertas (atVMsjor Druni Corps) LABOR DAY

SEPTEMBER

VISI RRMRJU SKYRIAI TURRS SAVO STALUS

Visi Naujosios Anglijos lietuviai maloniai kvieciai^i piojf^sventeje-pįknike dalyvauti. Pelnas skiriamas vienuolyno naudai

Kearny - Harrisono lietuvių 
ilgai laukta diena atėjo. Rug- 
piūčio 30 buvo pašventinta že
mė, ant kurios bus statoma 
naujoji bažy^ia. Iškilmėse da
lyvavo didžiulė žmonių minia. 
Nevieno akyse žėrėjo džiaugs
mo ašąfos.'

Šventinimo apeigas atliko 
kleb. kun. Ė; Voisekauskas. Pri-

tt Ačiū Dievui, šiandiųn ne 
• Es Liauta, OFM. Dar kalbėjo - tik vietinių lietuvių džiaugsmui, 

Kearny miesto majoras Healy bet ir visų bažnyčia jau sta- 
ir Salvest, Harrisono miesto 
vardu. Entuziastiškai visus ra- 

' gino nesigailėti aukų statybos 
fondo vedėjas P. Valeras. Pro
gramą vedė adv. Paulis. Aukų

Marijonai žeruolienei
gyv. 19 Chestnut St., Brook- 

lyn, N. Y., žinomo lietuvių vei
kėjo Žėruolio žmonai, rugsėjo 
29 d., šeštadienį, St. Mary’s li
goninėje padaryta didelė ope
racija. Operacija buvo sėkmin
ga, ligonė jaučiąsis gerai. Linki
me sveikatos ir greitai par
grįžti namo.

A. S. Trečiokas,
Balfo Centro iždiniuos su 

žmona rugsėjo 3 d. iš New Yor
ko laivu “America” išvyko vie
nam mėnesiui į Europą. A. S: 
Trečiokas numato žymią savo 
laiko dalį paskirti Vokietijoje 
ir kitose Europos valst\'bėse 
Balfo reikalams tvarkyti.

Vytautas AugustLnas, žino
mas foto menininkas, dalyvaus 
ja programoje su rinktiniais 
Lietuvos vaizdais, kuriais ilius
truos programos turinį ekrane.

.>•^11 iMMii illMObMį

■■■ųvaizdiF^ėgatyvų. Iš 
šios labai brangios medžiagom 
yra išleidęs lietuviškų vaizdų 
albumą. Keliasdešimt vaizdų 
pamatysime šiame koncerte.

surinkta daugiau kaip 2.000 
dol.

Teko nugirsti, kad bažnyčios 
statymo fonde jau yra apie 200 
tūkstančių. Nenuostabu, nes 
šioje apylinkėje gyvena labai 
dosnūs žmonės ir seniai visi il
gėjosi naujos bažnyčios. Kleb.

tomą. x
Kleb. L. Voisekauskui, • uo

liam jo asistentui kun. D. Po
ciui ir nuoširdžiai 
Harrisono kolonijai 
geriausios sėkmės!

E. J?Quigley praneša, 
Darbo dieną (Lab^r Day) ne
bus reguliaraus pašto dalina
mo, bet pristatys special deli- 
very siuntą. Visos įstaigos bus 
uždarytos, išskirianf centrinį 
paštą, kuriame bus priimami 
registruoti laiškai, siuntiniai ir 
pardavinėjami pašte ženklai. 
Laiškai iš dėžuč;ų bus imami 
popietėj ir vakare.-

T. Jonas Diburys, OFM
antradienį, rugsėjo 8 d. iš- 

vyksta į Waterbury, Čonn., kur 
ves novčhfK

Al. MKzinskas akomponuos 
dainoms ir vargonais gros duo
damas foną deklamuojamiems 
eilėraščiams bei skaitomai pro
zai.

Koncertas bus rugsėjo 20 d., 
6 vai. vak. šv-. Stanislovo para
pijos salėje Driggs Avė. ir Ne- 
yveli St. kamp.. Greenix>ini. L.

ną užregistravo ir dar didesnių^ 
karščių. Nevvarke buvo 105, 
La Guardia aerodrome 100, o

i’.’:’',

‘bar b r K as

“Uetuvos Atsaninfa?j” 
radijo valandėlės piknikas-ren
giamas rugsėjo-Sept. 13, sek
madienį, Lietuvių Laisvės par
ke. Linden, N. J. Pradžia 1:00 
vai. po pietų. Iš Brooklyno, Pa- 
terono ir kitų artimesnių bei 
tolimesnių kolonijų lietuviai 
vyks specialiais autobusais. Vi
si, kas tik gali, ketina vykti, 
nes “Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo valandėlės ruošiami pikni- 

r kai laikomi vieni iš geriausių. 
Šiemet pikniką ketina dar ap-. 
lankyti naujasis New Jersey 

. gubem. Robert B. Meyner, Lin- 
deno miesto mayoras William 
J. Hurst ir kiti valdžios parei
gūnai. Programoje: dainos, lai
mėjimai, karališkos šeimos rin
kimai, muzika, šokiai, užkan- . 
dziai ir k. Rengimo komisiją su
daro radijo valandėlės direkto
rius J. Stukas, “Rūtos” dr-jos 
pirm. J: Liudvinaitis ir adv. K. 
Paulis. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti: užbaigti vasaros 
sezono pasilinksminimus ir pra
dėti “Lietuvos Atsiminimų” 13- 
tuosius metus.

Kai tiek kalbama apie orą, 
verta apie jį ir parašyti. Rug
sėjo 2 d. buvo rekordinis karš
tis, kurį mes turėjome iškęsti. 
Kartu tai buvo ir karščiausia 
vasaros diena. Kai kuriose ryti
nėse valstybėse tokio karščio 
nebuvo per 20 metų.

New Yorke temperatūra de
šimtį dienų laikėsi aukščiau 90 
laipsnių. Tokio ilgo ir tokio bai
saus svilinimo New Yorkas ne
buvo anksčiau pergyvenęs.

Kad karščiai išvargino žmo
nes, kalba ir padidėję mirties 
atvejai. Praeitais metais tokiu 
laiku New Yorke buvo norma
li temperatūra. Tada New Yor
ko sveikatos skyrius kasdien 
užregistruodavo 165 mirimu-. 
Šiemet rugsėjo 2 d. užregistra
vo 344 mirties atvejus, o dieną 
prieš Jai — 414. Per dvi dienas 
mirė 758 žmonės, o pereitais 
metais tuo pačiu laiku tik 370. 
Tai nėra saulės ar karščio 
smūgiai, bet. karštis veikia į- 
vairias ligas ir tuo pagreitina 
žmogaus mirtį. Tačiau ir svei
kuosius žmones ištiko saulės ir 
karščio smūgiai, ir jie turėjo 
pasinaudoti ligonine.

New Yorke jau buvo 17 die
nų be lietaus. Tokio ilgo saus
ros periodo irgi nėra buvę. To
dėl laukuose ir ūkiuose išdegė 
derlius ir daržai, gyvuliai nebe
turi kuo maitintis.

Nevv Yorko

Vasario 16 Gimnazija
paremti Brooklyne susikūrė 

dar vienas būrelis. . Būrelio na
riai per 3- mėnesius sudėjo- 60 
dol. Pinigus išsiuntė Vokieti
jon per Balfo centrą. Būrelio 
nariais yra:

Dr. E. Mekys, Dr. Grigaitis, 
Luiza Pilelis, J. Garšva, A. 
Vikrikas, J. Kačionienė, E. Sir- 
gėdienė, S. Palionienė, M. Po- 
solienė, J. Sirgėda, J. Milčius, 
J. Briedis, M. Tamošiscka -, V. 
Milčius, A. Veleniškis, Arū
nas, Frankas, Z. Dičpinigaitis, 
V. Graužinis ir M. GraužinytL

Baigiamasis laužas
New Yorko Skautų Vietinin- 

kijos stovykloje, kuri vyksta 
rugsėjo 4-7 d.d. prie Dale’s 
Drive-In vasarvietės, Eaton- 
tovyn, N. J. (Rte) 35), įvyks 
sekmadienį, rūgs. 6 d. 7 v.v. 
Tą dieną tikimasi daug svečių 
iš lietuviškosios visuomenės 
tarpo. Stovyklos viršininkas 
sktn. A. Samusis ir štabas kvie
čia visus aplankyti lietuviškąjį 
jaunimą stovykloje.

Lietuvių Tėvų Komitetas
lituanistikai išlaikyti Apreiš

kimo par. mokykloje, rūgs. 6, 
sekmadienį, rengia mokinių tė
vų ir lituanistikos rėmėjų su
sirinkimą - pobūvį. Programoje 
4 v.v. įvyks trumpąs tėvų pa
sitarimas, ir gairių nustatymas 
lituanistikai išlaikyti ateinan
čiais mokslo metais, o 5 v.v. 
alutis su užkandžiais. Laike a- 
lučio bus duota smulki Lietuvių 
Tėvų Komiteto veiklos apžval
ga, nušviesti pirmųjų lituanis
tikos mokslo metų pasiekti re
zultatai, pasitarta lituanistikos 
mokymo ir plėtimo reikalais ir 
visuomenės veikėjų, bei rėmėjų 
kalbos. Kviečiami atsilankyti 
visi tėvai, rėmėjai, lituanistikos 
darbuotojai ir svečiai. Įėjimas 
nemokamas.

j.
■■dovanojusiam mums 

venmgų knygų, reiškiame šir
dingiausią padėką.

Tėvai Pranciškonai, 
Brooklyn, N. Y.

ŽINIOS
; i '

Veronika Ivanauskaitė '

šiais metais baigė Camey ligo
ninės slaugių (gail. seserų) mo
kyklą ir Jiko dirbti toje ligo- 
ninėje kkipr slaugė.’ Visus trejus 
mokslo mątuš ji- buvo tos ligo
ninės savo klasės slaugių 
nuninkė.

Veronika lyanauskąitė 
žinomų' lietuvių Adolfo ir 
nmdete Ivabauskų *duktė.

yra 
Ve- 
Jie 

gyvena 119 King St, Dorches-
ter.

y** a 'Veronika yra šv. Petro para
pijos choro narė. Taip pat daly
vauja O. Ivaškienės taut. šokių 
grupėj. M

Parapijos choras pradeda 
darbą

Antradienį, rūgs. 1 d., para' 
pijos choras turėjo pirmą po- 
atostoginį susirinkimą ir tarėsi 
dėl kvietimo surengti koncertą 
Nevv Britain. . Taip pat buvo 
choro dalyvių arbatėlė, phoras 
pradeda repeticijas ir kviečia j 
savo eiles naujus dainininkus.

Vyčiai sendraugiai
sudarė valdybą ir pradeda 

veiklą. Pirm, Pr. Razvadauską* 
vicepicm. Pr. Averka -ir/St. 
Griganavičius, kasin. V Va- 
kauzas, fin. sekr. St. Jakutis, 
prot. sekr. V. Vilutis, iždo glo
bėjai P. Zulonas ir V. Santec- 
kas.

Mirusio preL K. Urbonavičiaus 
kapą rugp. 29, šeštadienį, po 

pamaldų aplankė kun. Pr. Vir- 
mauskis ir kun. Urbonavičius. 
Buvo pasimelsta ir paskaitytas 
velionies eilėraštis “Tautos ko
votojas”.

Amerikos Balso
redaktorius P- Labanauskas, 

Vyčių seimo proga, aplankė 
Liet. Enciklopedijos redakciją 
So. Bostone ir 12 minučių už- 
rašė pasikalbėjimus su leidėju 
J. Kapočium ir redaktoriais. 
Pasikalbėjimas bus transliuoja
mas per AB į Lietuvą.

Liet. Enciklopedijos
leidėjas ir redaktoriai keipiasi- 
į lietuvišką visuomenę prašyda
mi, jei kas turi, prisiųsti lie
tuviškų miestų bei vietovių fo
tografijų, kurie prasideda rai
de B. Fotografijos bus greit 
grąžintos jų savininkams.

respondencijoje iš Cambfidge, 
Mass.; korektūras taisant iš
krito du žodžiai. Buvo atspaus
dinta: “M. Jankauskatė pralei
do. linksmas atostogas Honolu- 
lu salose”. Turėjo būti: “...Ho- 
nolulu mieste, Havajų salose.”

J. Nukryžiuotojo Seselių 
piknikas 

vienuolyno sodyboje, kaip 
kasmet, taip ir šįmet įvyksta 
LabcrDay, pirmadienį rugsėjo, 
Sept.'T d.

Iš Bostono eis autobusai. 
Taip pat labai daug, rengiamasi 
važiuoti automobiliais. Se elių 
rėmėjų skyrius iš So. Bostono 
turės savo stalą. i

O. IVaškienės taut. šokių šo
kėjai dalyvaus programoj.

Kadangi seselės uoliai moko 
ir auklėja daugelio bostoniš- 
kių vaikus, todėl visų pareiga 
jas paremti.

Išsiskirstė svečiai
Po Vyčių seimo gausūs sve

čiai iš So. Bostono liet, para
pijos klebonijos jau išsiskirstė 
ir gyvenimas vėl grįžta į nor
malias vėžes. Dabar rengiama
si mokslo metų pradžiai.

Dideli karščiai
Per visų vyčių seimo laiką ir 

rugsėjo mėn. pradžioj Bostone 
buvo vis apie 10^.laipsnių šili
mos. Daug dienų pasiektos tam 
laikui rekordinės šilimos nor
mos.

COUPLE, experienced cook, 
housekeeper, handy man, driv- 
ing, excellent home, good sala- 
ry for the vvilling party, 
VEDUSIU PORA> kurie mo
kėtų virti, namus, prižiūrėti, 
valiuoti automobilį bei kiti pa- 
tarnavimai.Puikus namas ir no
rintiems dirbti geras atlygini
mas —

"Mrs M. Copp Great Neck 2 9890

COOK, housekeeper, experien- 
ced, excellent home, good sala- 
ry. — PATYRUSI VIRĖJA ir 
namų prižiūrėtoja. Puikus na
mas ir geras atlyginimas —

Great Neek 2-9890
Mrs. M. Copp

PARDUODAMA maisto krau
tuvė (Grocernė). Kaina $3.000. 
Nuoma (Rent) mokama $35.- 
00 už/mėnesį. Kreiptis: 256 

 

UniorĮ Avė., Brooklyn, N. Y.

GRAŽUSk KAMBARYS Išnuo
mojamas 
einama k 
niu, 1095 
lyn 7, N. 
nuo 6 iki

IEŠKOMA vyresnio amžiaus 
moteris, kuri norėtų prižiūrėti 
10 m. amžiaus berniuką ame
rikiečių šeimoje. Geros sąlygos. 
Kreiptis j Mrs. Marjorie Bor- 
gia, 917 Agden Avė., Bronx.

PARDUODAMA saldžiu gėrimu <*«- 
dės)' gamybos jmonė, plaėiai žinoma 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. Dėl plates
nių žinių kreipkitės: B. EIDENT. 26 
Lincoln Parkway, Somerville/Mass.

4.* 3},....


