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Vokietiją

PIJUS XII

napus geležinės

Sovietų. Tose sutartyse būtų 
pasižadėta eiti Sovietam j pa-

pirmteji atspausdinti lankai 
išsiuntinėti laikrašfių redakci
joms susipažinti ir įvertinti

• t nata taMJta sugriau
tas Jonijos salas padūlyta per
imti | Europos Tarybod globa.

• Bonoje įvykusiame tarp
tautiniame juristų,kongrese bu
vo pasisakyta už mirties baus-' 
mėt panaikinimą. Kongrese da- 
lyvavęf atstovai ii 30 tautų.

pareiškė, kad Amerikos kariuo
menė Europojebus sustiprinta 
atominėmis patrankomis, ku
rios yra jau pekefiui. Jis mano, 
kad Sovietai tokių atominių 
pabūklų dar neturi ir kad karo 
pavojaus tuo tarpu nėra. Tačiau 
reikia būti pasiruošus, kad jis 

nelauktai neužkluptų.

New Y«rko uosto krantinėse kova jtašp uAijti tebeeina. Darbininkai su 
baltom kepuraitėm per garsiakalbius agituoja pataHntus H American 
FeOeratien oi Labo r dėtis i International Longshomien’s Assodation.

vas valstybei ir padidinti nor
mą, kurią ūkininkai gali parsi
duoti laisvoje rinkoje.

Tai žingsnis atgal nuo kol
chozinio suubaginimo. Jis pri
klauso naujajam partijos sek
retoriui Chruščevui, kuris nori 
pakelti dabar žemės ūkio ga
mybą.

Apie 400 mokytoją
atleista šiom dienom į pensi

ją. Vieni sulaukė 70 metų am
žiaus, kiti ištarnavę 35 metus 
pasitraukė.

Ispanijos 
lonos* — 
duržemių

e Madrido, kiti 
etinėj vakarinėj 
ir prie Barce- 
įdaly prie Vi-

J/B. ttąriAr, FBT <<mtn«, trijų 
vaflre Kvs, taw» ■Obnntas sw- 
tauri |t JtalfJtata pnbėcvri J. E. 
vMBN*. rVDCgtfli >TlcIOB0 DU- 
deiėje JtalKjori su vieno taikrtf- 
«o keacspondentn, ir korespon
dentas sngebėjo tiek jj ntfanti, kad

Sovietą netaisvės, jnn laisvėje sn- 
■Mtaka fononą. -Bs sakėsi buvęs 
nrifeMta » metam smnkfajju dar-

pagalbos valdytojas SttataR 
įteikė kongresui pranešimą a- 
pie vakarų prekybą su kom. 
Kinija. Iš jo matyt, kad preky
ba nestrategįnėmis medžiago
mis per pirmuosius šių metų 
šešis mėnesius paaugus 50^, 
palyginti su pereitais metais, — 
iš 257 mil iki 375.

Amerika už tai gauna
jūrų ir oro bazes Ispanijoje. 

Numatyti šie uostai: Coruna— 
Ispanijos šiaurinėj pusėj At-

• Vatikane buvo susirinkę 
vios pasaulio benediktinų vie- 
nuoiijų viršininkai —r apie 100. 
Pijus XII laimina juos, “su kry
žium ir arklu, su labdara ir 
tiesos skelbimu platinančius E- 
vangelijos šviesą.”

Tokio.—Praūžusioję audro
je per pietinę Japoniją žuvo 
115-400 žmonių, o prancūzų In
dokinijoje apie 1000-2000. šim
tai tūkstančių be pastogės. Mi
lijonai nuostolių. Nukentėjo jr 
amerikiečių kariuomenės sto

vyklos. Joms nuostolių prida
ryta, už 2 mH. dol.

ir 23 amerikiečiai bei vienas 
anglas, kurie' atsisakė grįžti. 
Amęrikos korespondentui pasi- 
sekė parikalbėti su vienu iš 
tokių amerBpečjų.Jis pareiškė 
jnyijK Ameriką h»amerikječius 

grįšią tada, kai Amė- 
jrikos Baudis sutiks juos iš
skėstomis rankomis. Matyt, 
komunistiniai agitatoriai jiems 
žada aukštas vietas, kada Ame- 
riiįa./biK bolševikinė. Tai busi
mieji Amerikos paleckiai ir 

spfečkal Tarp jų nėra nė vie
no aukštesnio laipsnio, daugu
mas seržantai, puskarininkiai.

Korėjoje agituojant negrįž- 
tanfius belaisvius grįžti jau ki
lo nesusipratimas. Komunistai

Maskva Amerikos - Ispani
jos sutartį įvertino kstip naują 
įrodymą, jog Amerika ruošiasi 
karui.

stė Europos Taryba: Olandijos 
atstovas socialistas siūlė, kad 
Vokietija ir Prancūzija tiesio
giai derėtųsi. Jei iki naujų me
tų nesusitars, tada pritraukti 
Ameriką ir Angliją ir pasiduo
ti jų sprendimui. Vokiečiai pri
tarė, vėl pažymėdami, kad jie 
nori Saaro kraštą sutarptau* 
tinti.

Tačiau jie, pareiškė griežtą^ 
prctetą, kai Taryba 47 prieš 
17 priėmė Europos ženklą su 
15 .žvaigždžių, kurių viena turi 
reikšti ir Saaro kraštą.Vadinas, 
Saaras žymimas kaip nepri
klausomas kraštas. Tuo lyg pa
tvirtinama dabartinė Prancfžri- 
jai palanki padėtis, bėt jCfe kaip 
tik nenori Vokietija. -'

Prancūzijos min. pirm. Lta 
niel pareiškė, kad prieš tvirti
nant europinio saugumo bend
ruomenės sutartį turi būti pir
ma susitarta dėl Saaro..

su Graikijos, Turkijos, o taip 
pat su Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos atstovais. Tvirtina
ma, kad jugoslavai iešką tarpi
ninkavimo. Kaip tik- graikų 
min. pirmininkas šnekėjosi su 
Italijos Pella dėl Triesto. Ita
lijos min. pirmininkas tame p& 
šikalbėjime dėl Triesto' pakar
tojęs savo siūlymą: gyventojų 
plebiscitas geriausiai išspręstų 
Tresto ateit. "Tai butų demo
kratiška ir. pagal civilizuotų 
kraštų tradicijas.” Matyt, Pel
la tvirtai tiki. Bet ar tai bus pri
imtina Titui? Tikt tarpu jis rei
kalauja Triesto uostą sutarp-

• Lenkijos keasndas Kana
doje M. Kryein pareiškė, kad 
jis nori būti laisvas žmogus ir 
paprašė Kanados vyriausybę 
azilio.

t.^lątaąa gana

iš Amerikos karinę pagalbą 
savo armijai ginkluoti ir mo
derninti. Gauna taip pat ūkinę 
pagalbą. Tiem reikalam per 
šiuos finansinius metus gauna 
226 mH. dolerių. Didžioji tų 
pinigų dalis eina ginklavimo 
reikalam.

Teheranas. — Persijoje su
mišimas dėl buv. min. pirm. 
Mossadegho. Jam rengiamas 
teismas. Gresia kartuvės. Pie
tų Persijos gentis Ghashgha su 
10,000 raitelių ir. pėstininkui 
graso paimti miestą Shiraz, jei
gu nebus Mogsadeghas paleis
tas. Vyriaūsybė iš savo pusės 
paskaitė derybininkus su gra-

rodromus ame- 
Įs ir modernios, 
skiria dar 200

menka pylė komuni
stinei JtKgri&riįal Dabartiniu 
metu senator|gįr kongresmanų 
tarpe sutartį sutikta palan-

nys, oftataB 
tinių, prašomi regisi! 

fe — 105 Grand St. 
lyn 11, N. Y.

sau- 
garahtijas taip 

Amerikos ir Sovietų, tarp Ang
lijos ir Sovietų, tarp Europinės 
saugumo bendruomenės ir

Garantijų sutartis sugalvojo 
Londonas. Jų pagrinde yra 
Churchillio gegužės 11 kalba, 
kurioje jis siūlė atgaivinti Lo- 
karną. Kadangi vakariečiai da
bartinių sienų tarp Vokietijos 
ir Lenkijos, Oderio Neissės li
nijos nelaiko nuolatinėm, tai 
projekte yra mintis sudaryti 
tarp Vokietijos ir Lenkijos de
militarizuotą sritį.

Tos mintys svarstomos visose 
trijose sostinėse. Jei bus; susi
tarta, jos' bus pasiūlytos Mas
kvai svarstyti keturių valstybių 
konferencijoje. Tokia konferen
cijabuvo numatyta Lugane, 
Šveicarijoje, spalių 15, bet 
Sovietai dar neatsakė, ar jie 
sutinka dalyvauti.

Tūkstančiai žuvo 
nuo audros

RIEŠUTAS TAĘP JUGOSLA
VUOS IR ITALUOS

Tas riešu tas. tai Triesto mies
tas, kuris dabar pa
dalytas pusiau ir 
dėl kurio varžosi Jugoslavija ir 
Italija. Prieš porą sakaičių pa- 
važinėję tankais Triesto "pat
voriais”, jugoslavai pamatė, 
kad ir italai atsiveža tokias štu-

DIDZIOJI V
LA TARP RYTŲ IR 

VAKARŲ
Tarp* Washingtono, Londono 

ir Paryžiaus tyliai buvo keičia
masi nuomonėm — ką siūlyti 
Sovietam, kad jie atsikabintų 
nuo Vokietijos ir nebegrasintų 
Vakaram? Buvo svarstoma 
trintisŽingsnis vėl atgal

Marinm. — Sovietų vyriausy
bė ir partija nutarė sumažinti

lyvauti. Agitacijos tuo tarpu 
pertrauktos, iki bus išaiškintas 
šitas nesusipratimas. <

• *1- J*-. n’ i ’į?

Pereitą savaitę politikos na
rai nardė po drumstus politinius 
vandenis, kad apčiupinėtų tris galbą, jei juos kas užpultų, 
uolas ar akmenėlius, ant kurių 
užkliuvęs bepajuda Europos li
kimo laivas.

išimtos iš Ispani- 
to. Tai plėvesuos 
iva, ir karo me- 
įą, vadovybės bus 
arta su Amerika, 
ftos sutarties bu- 
Igtis 1951 m. lie- 
habiausiai reika- 
Mtia. Politikai 
p prieš Ispaniją 
Mami, kad Ispa- 
Įfctistinė. Bet sun-

I ■ ! I II v 1 V,Ų 

rųgpžjo 97 suprasti, kad 
Sovietų vyrtausybi atsbaky- 
stati Myvauti keturių tam-

AKMUO TARP VOKIETIJOS 
IR PRANCŪZUOS

Tai Saaro kraštas, kuris te
turi 900,000 gyventojų, bet la
bai pramoningas. Jis yra vokiš
kas, bet dabar ūkiškai* su
jungtas su Prancūzija, o poli
tiškai kaip ir nepriklausomas. 
Jitokiečiam rūpi jį atgauti. Visiš-

Gelbsti Mossadeghą 
nuo kartuvių ,

sideda 1953 gruodžio 8 ir truks 
iki ateinančių metų tos pačios 
dienos.

Enciklikoje Pijus XII ragina 
per tuos metus skirti specialias 
maldas už taiką pasaulyje, už 
l^žnyčios vienybę, už Tyliąją

benFis^MM^I
kraštą sutarptautin^RMHI 

pinti. Tada galėtų naudbtis ne 
tik Prancūzija, bet šaukštą ga
lėtų į dubenį įkišti ir vokie
čiai

Padėtį praeitą savaitę svar-

Balfo centras 

dienomis laukia in- 
įffiWashingtono nau- 

\|taalu. Asme-

Vatikanas. — §v. Tėvas Pi
jus XII rugsėjo 26 paskelbė 
naują encikliką, vardu “Fulge- 
ris Corona”. Joje skelbia atei
nančius 1954 metus Marijos 
Metais, nes sukanka šimtas 
metų, kai buvo paskelbta Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo dog
ma. Tai buvo padaryta popie
žiaus Pijaus XI 1854 m. 
džio 8. Tad MarijfitaMM^

10,000 vyrų|
Uostus ir 4 

rikiečiai. praa 
Tam rrikala 
mil. dėl l 

Bazės nėra 
jos suverenui 
Ispanijos vė« 
tu dėl karta 
Ispanijos susti

Dėl pašarai 
vo

Per porą dienų pos mėa. Jdą

n pBai ieško italy 
globos

Roma. — Arabų delegacija 
tarėsi su Italijos prekybos eks
pertais ir sykiu prašė, kad ita

lai išaiškintų vakariečiams, jog 
jie turi atsisakyti nuo pasenusių 
itoaudojimo ir Hnperializmo 
minčių, jei nori laimėti arabų 
pasitikėjimą. Viceministeris 
Dominedo pasakė, kad italai 
rems arabų nepriklausomybę.

Grąžino-1500 belais 
vię iš Rusijos

Berlynas.
^bolševikai grąžino 1500 vokie

čių belaisvių nuo karo laikų. 
Vokiečiai tvirtina, kad tokių 
belaisvių Sovietai dar, turi per 
100,000. Sovietai prisipažįsta, 
kad jų turi tik 13,532. Iš jų 782 
esą nuteisti kaip karo nusikal
tėliai, kiti būsią grąžinti Grį- 
žusięp išbadėję, sulysę. Jų di-

PROTEST AS PRIEŠ 

PROTESTĄ

Sovietinės Lenkijos užsienių 
reikalų ministerija protestavo 
Amerikai kad Amerika protes
tavo prieš vyskupo ir dviejų ku
nigų nuteisimą Lenkijoje.

I



Po to pasukau tiesiai j virtu-

mano savigarba buvo per jaut-

džiai, taip,., kaip juokiasi maži
kiekvienos bobos plepalais! Ar

jūsų pokštas buvo tikrai pui- užprotestavo prieš šmeižtus.

tirti!

Ambros tikrai kitų gero norėjo,

pirmoji pranešto jai apie tą

Bet galbūUo fia nėra, ir Hein-

ką. — Ach,zdaktare, jei būčiau 
jaunesnė... Daba? galiu tik ran

Nutariau aplankyti Hein
richą. Heinrichas — viešbučio 
šeimininko sūnus, pabėgąs iš

kad mane taip juokas ima, tai
gi, mūsų grafas dar tą pačią 
naktį susikrovė savo daiktus, 
pasisamdė kaimo berną >ems

esu tik gydytojas! Ar aš neatli
kau savo pareigos? Turėjau 
gana daug laiko jūsų .sūnų iš
duoti, bet kaip matote, nei vie
nas šių namų svečias nesužinoant stalo ir, atsisukęs į mane, 

pilnas ironijos sušvokštė:
karas visiems jauniems žmo
nėms išplėšia sąžinę...—Jokių dokumentų ji nema

tė, bet norėdama, kad ir kiti jū
sų saugotųsi, išsigalvojo mačiu
si jūsų pažymėjimą, kad tikrai Jis šiuo metu serga plaučių už* 

degimu, ir jį gydo daktaras.
Nulipęs į pirmąjį aukštą, pa

masis a take: “

TAIKA

Vaižgantą
/ .Kai vienam iš vadovų buvo

Angrijos 
batų dirbtuves, jis galėjo'stoti

I

AMERIKA biznių ir pinigo kraštas. Tai tiesa. Bet taip pat

- čfų suradom daugiausia žmonių, kurie iiž Lietuvą pasakė gerą 
žodį arta virto ir riteriais kovotojais dėl Lietuvos? Atstovas Ch. 
Kersten yra paskutinių dienų tokia stebinanti figūra. Lietuvius, 
kurie'matė jį Europoje, stebina jo nuoširdūs idealizmas, ryžtin
gumas kovoti už tiesą ir tikėjimas laimėti, šiuo atžvilgiu jis vie
nas iš‘pačių gerųjų amerikinio idealizmo atstovų.

-Ar nevertas taip pat pasistebėjimo ir pagarbos jo palydovų 
M. Kižytės ir inž. Rudžio atsidėjimas rūpintis tėvų žeme, kurios 
jie gal ir nėra matę. Tai irgi šviesioji amerikonizmo žymė.

Ar nevertas pagarbos ir Altas, šiuo atveju atstovaująs visai 
tai .senajai lietuvių kartai, jau virtusiai Amerikos piliečiais, ku
rie yra parodę ir daug širdies ir daug pastangų Lietuvos reika
lui Duok, Dieve, kad jaunoji ateivių karta pagal savąjį pajėgumą 
tiek padarytų, kiek padarė toji, kurios vardu Altas veikia!...

Tos mintys ateina, pasiskaičius Alto atsišaukimus registruoti 
dokumentus ir žmones, galinčius liudyti apie Sovietų okupaciją 
Lietuvoje. Tačiau ateina ir kitos mintys — dėl atsišaukime mini
mos medžiagos rinkimo ir jos panaodojmo.

Šitame darbe reikalinga griežta racionalizacija ir planingu
mas, kuris apsaugotų nuo nereikalingo darbo, nuo kartojimo to, 
kas kitų jau padaryta. Buvę sovietiniai kaliniai daugumas jau su
registruoti politinių kalinių sąjungoje; ten jau žinoma, kurie žmo
nės gali būti tinkami liudininkai, kurių informacijos tik blankiai 
kartosis, pagausindamos raštų pundus. Dokumentai, kurie buvo 
iš Lietuvos Išvežti, daugumas ne tik surinkti, bet ir paskelbti. 
Taigi viena išvada prašosi —: medžiagą ir liudininkus renkant 
reikėtų pirmiausia atsiremti jau tuo, kas padaryta, o tik paskui ją 
pėdinėti.,

Antra, racionaliai surinkti ir sudoroti medžiagą geriausiai gali 
tie, kurie patys yra sovietinį režimą pergyvenę. Jie geriausiai ga
li nujausti, kas jau yra ir kas’dar galima bei reikalinga surinkti 
ir kuriuos bruožus labiausiai nušviesti.

Šitam technikiniam darbui Alto viduje ar šalia jo reikėtų 
sudaryti iš anksto organą jau labiausiai iš tremtinių.

Ar tai būtų sudarytas specialus komitetas iš vienų tremtinių, 
ar kombinuotai iš senų ir naujų ateivių, ar būtų paprašytas tam 
darbui Lietuvos Laisvės Komitetas, kuris turi daugiausia fizinių 
galimybių darbui atsidėti, yra antraeilis reikalas. Bet svarbu, kad 
darbas nuo pat pradžių būtų griežtose vėžėse.

Iš vienos pusės idealizmas, iš kitos pusės praktinė patirtis, 
abeji susijungę draugėn, sklandžiausiai ir tiesiausiai gali paruoš
ti smūgį į sovietinio kalėjimo vartus.

Neskelbta nieko, bet norim tikėti, kad Altas, ėmęsis visžun 
darbui iniciatyvos, šia kryptimi ir norės pavairuoti

AJOERG

ATEINA 
= I SLĖNI

5.
— Na, žinoma, kad taip yra, 

— atsakiau nusišypsojęs ir pri
dūriau: — aš nesu joks agen
tas, nei šnipai norėjau tik iš
mėginti, kiek jūs manim pasi
tikite

— Ach! — Ir staiga baronie-

' kilometrus J stotį. Ir kaip jis 
jaudinosi Jis išvadino jus di- 
džjausiu niekšu ir nusikaltėliu... 
AŠ tik stebėjausi kaip iš .to-

- Idos kilnios grafiškos burnos

koją|kči6 nuojpernai

skraidantis olandas su apara-
ir

asmenų įkalbėjimus.

rim ir sienom, ne gardeliuose

giau, tą dieną buvb ten nema
žas sujudimas. Lankėsi atsto
vas Keąktenas'ir jo palydovai 
M. Kižytė su inž. Rudžiu ir dar 
jų palydovai. Lankęsi bendruo
menes atstovai, kviesdami sve
čius į rugsėjo 8 iškilmes.
.“Ar visada tiek trukdytojų, 

malonių ir nemalonių?” buvo 
pakištas klausimas, kai momen
tui svečiai dingo, lietuvių tar
nybos vedėjui, nors žinojau, 
kad ir aš pats su tokiais klau
simais priklausau prie darbo r kietijos į Ameriką, jis dabar

linijas suderinti paprastai nėra 
lengva. Laimė, kada jos su
tampa. “ \

Šalia jo it kitas iš New ¥or-' 
ko atkeltas Amerikos Balso ' 
pareigūnas pulk. K. Grinius. 
Nors jo veido šiuo tarpu ir'ne
teko matyti,' bet tai tas pats, 
kurį klausytojas girdi politinių 
įvykių komentaruose — ra-

Visu veidu švyti čia, nors ir 
neamerikonas, ir Dr. J. Saka
lauskas, senais laikais dirbęs 
užsieniu reikalų ministerijoje ir 
buvęs Klaipėdos gubernatoriaus 
pavaduotojas. Neišvykęs iš Vo-

Jis nėra didelis. Sakysim,

vežėjas pasakojo, kad savo 
tarnyboje jis turįs 20 žmonių.

Lietuviškos tarnybos štabas 
klauso Vilniaus radijo, seka 
sovietinę spaudą ir rengia 
jiem atsakymus. Jis organizuo
ja pranešimus taip ir iš šalies 

.— pagal tai, kiek sąmata lei
džia. šiemet buvo paleista se
rija prof. Z. Ivinskio praneši
mų, kuriais buvo atitiesti Lie
tuvos istorijos iškraipymai, 
falsifikavimai, girdimi iš so
vietinių pranešimų. Buvo taip 
pat serija prel. L. Tulabos reli-

iš Europos. Tai buvo Amerikos 
Balso Europoje gimimo diena, 
ta pati, kurią susirinko kitados 
nepriklausomos Lietuvos stei
giamasis seimas.

Kai tuo pačįU’klausimu buvo 
paskui gundomas kitas iŠ va
dovų, jis karštai atsakė: “Vi
sada, kai tik kapstausi po “Tie
sos” puslapius ir kyla noras į 
juos atsakyti.” Matyt buvo, 
kad jam tai yra ne tarnybinė 
pareiga, bet visos- širdies rei
kalavimas.

šnekti: “Alio, alio, čia kalbą? 
Lietuvos radijas—Kaunas, Vil
nius...”

Jau iš rtiuraus namo, iš kai
rio eina šviesios ir viltingos ži

iš šalies teko patirti staigi nau
jiena Amerikos Balso progra
moje: betaupant lėšas, betrau
kiant sumas,
nubraukti ir lietuviškos prog-

beliko tik pagrindinis prane
šimas.

Ties šia permaina ir teko 
nustebti. Taupymas geras daik-

namie ir faMita su savo<sew. w. F.
anūkėliais.

Iš čia balsai eina ir eina į a- 
napus.
Bet ar juos ten girdi? Ar jie 
pralaužia sovįptinius kliudy

mus?
Teko patirti, kad per pastarus 

metus buvę gauti ten apie keli 
atsiliepimai; kad paskutiniu lai
ku tie kliudymai mažiau sulai
ko Balso bangas. Teko patirti 
taip pat, kad transliacijų klau
sosi ir lietuviai, kurie gyvena . Vadinas, programa duodama, 
šiapus — Italijoje, Olandijoje, 
Šveicarijoje, Danijoje, nekal
bant apie Vokietiją. Besilan
kant pas Miuncheno lietuvius, 
ir pačiam teko pastebėti, kaip 
atėjus laikui,, jie užsisuka Miun-

gas. Taupymas yra žalingas ir 
perdaug brangiai kaštuoja, kai 

■ jis neprotingas. O šiuo atveju 
su lietuviškos tarnybos progra
mas sutrumpinimu nepasielgta 
protingai... Pagrindinė likusi 
programa duodama Europos 
laiku tuojau po septintos valan
dos. Lietuvos, arba maskviniu 
laiku tai dar tik po penktos..

Ar europinis Balsas nesusi
duria savo programom su new 
y erkiniu? Savaime suprantama, 
kad tąi amerikinės įtaisgos ir 
abidvi turi derintis pagal in
strukcijas, gaunamas iš vir
šaus. Bet teko patirti, kad jos 
ir savo tarpe rūpestingai bend
radarbiauja, kasdien pasidalin- 
damos žiniom apie numatomus 
tai dienai komentarus ir jų 
kryptis. '

Dar sykį perbėgau žvilgsniu * 
tą lietuviškojo balso dirbtuvę 
ir jo kalvius ir savo širdyje

kada dar įstaigose darbas tik 
baigtas ar visai nebaigtas. Ar 
daug kas gali tada klausyti ?Vo- 
kietijoje, kurie dalykus labiau 
pažįsta, tvirtino, kad klausyti 
Lietuvoje Neoriausiai būdavo ga- 

Jima naktinių pakartojimų. Da
bar jie nubraukti. Išvada’ labai 
sumažinta galimybė įvykdyti 
tą uždavinį, kuriam skirtas pats 
Amerikos Balsas. Jei tam už
daviniui įvykdyti ‘teks ieškoti 
dar kitų priemonių, tai jos gali 
būti daug brangesnės, nei lig 
šiol vartotos programos pakar
tojimas.

Tas pat ištiko ir estų tamy-

Rūpestinga, taupanti biuro
kratinė r a n k a , atrodo^ 
nepasiteiravo galvos ir patirties 
patarimo.

Amb 
nervina, nes 
— tariau jai.

-— Acha, tai vėl nebloga idė
ja daktare, kad būtų dar juo
kingiau. Visiškai teisingai, 
bausmė turi būti, cha, cha, 
cha! — ir juokdamosi ji atida
rė duris, bet paskui dar pa
klausė:

— Ar kartais neturite, dak
tare, valerijono lašų, dažnai šir
dis sušlubuoja, o mano visą bu
teliuk^ valerijonų išgėrė ponia 
Ambros... -

— Gaila, bet beveik jokių 
vaistų neturiu su savim. Pa
klauskite pas šeimininkę, ji tik
rai turi namų vaistinėje.

■ Ir kai baronienė uždarė du
ris, mano lūpos nejučiom su
šnibždėjo: “Brigitė”. Taip, tai

išsireiškimai...Ir ponia Ambros, 
visą naktį nesumerkėme akių, 
nežinodamos, kas daryti... Cha, 
cha, tik viena mūsų šeimininkės 
duktė, žinote, G i* Brigitė, tik 
ji nenorėjo tikėti, ir pavadinda
ma visus ponios Ambros žo
džius niekam vertais šmeižtais. 
0 kaip ji gynė jus, daktare! Tik 
kai ponia Ambros pasakė ma
čiusi jūsų dokumentus, ji nur
leido galvą ir užsidarė' savo ji, ji, vienintelė nepatikėjo. Ji 
kambaryje.

ė, Konrado kambaryje nebm 
vo, bet taip pat ir Heinhicho lo
va buvo tuščia. Pro atvirą lan
gą pūtė pavasario vėjas, ir vi
sas kambarys kvepėjo kašta
nais.

— Kas 'per sauvališkumas, 
— pagalvojau uždarydamas 
duris, — neatsiklausus manęs 
imti ir atsikelti. Ną, palauk, 
mielasis, koi esi mano paden

stalą, rengėsi valgyti. Jie buvo 
visi susirinkę: senasis Konra
das, jo žmona, Brigitė ir jos 
jauniausioji sesuo, tik Heinri
cho trūko.

— Kur yra Heinrichas? — 
šūktelėjau griežtu balsu ir jau 
norėjau pridurti, — kas jam 
leidoatsikeftl'bet tuo pačiu lai-'

Ir vikriai atsistojusi baro
nienė papurtė mario kvailai ka- 
banfią ranką.

— Nutį&r ir eik prie savo toerio į mano Ž 
darbo. Mari!

vietos, tik jbatt j mane savo di-

— Ką visa tai reiškia?! Aš 
klausiu dar kartą, kur yra 
Heinrichas? Jūs pamiršote, kad 
jis ligonis ir reikalingas stro
pios priežiūros.

— Taigi mes ir parūpinome * jūsų nenorėjom užgauti, 
jam saugią vietą, — vėl atsakė

damas. — Daug saugesnę negu 
čia, kur joks namų gyventojas 
nesijaučia saugus, ir turi bijo
ti, kad kas^nors iš nacių ban
dos jo neišduotų žudikams.

— Tė^ai!’— dabar šūktelėjo

abiem rankom užsidengė - va
dą, tarsi norėdama paslėpti di
delį susijaudinimą. Kohradas 
atsistojo ir, imdamas nuo sie
nos kablio kepurę, pasakė:

— Jūsų tėvą, ponas daktare,

bar į merginą, — 
man tučtuojau, kas čia darosi, 
ir kodėl mane taip įžeidinėja t?

— Daktare, — pagaliau pra
bilo šeimininkė, — mes tikrai prie manęs, tarė patyliukais: 

bet
ponia Ambros, — ne tiesa, Bri- 
gite, — ponia Ambros atėjo ir 
toje, va, pačioje virtuvėje, per
spėjo mus. Ji sakė mačiusi jū
sų dokumentus ir popierius... 
ir ten laivo įsakymas visus na
ciams nepatikimus žmones per
duoti valdžiai...

Ir kai šeimininkė, dar kartą 
atsisukusi į savo, dukterį, pa
sakė “Ne tiesa, Brigite,” toji 
parausdama linktelėjo galvą.

jojai
— Niekuomet! — šūktelėjo

— Atsiprašau, daktare, mes 
to nenorėjome... Mano tėvas la- z j

nojau, kad jūs negalite būti 
šnipu... taip, aš tai jaučiau...

Ne, man nereikėjo taip pyk- $ 
ti, ypač stovint prieš Brigitę, 
kuri ne lūpomis, bet akimis kal
bėjo, ir kiekvienas girdėdamas

oiršimas stipriai laikė mane sa- *' 
vo glėbyje. Aš negalėjau suri- 
valdyti ir nemokėjau -atleisti.

— Man vistiek, ką apie ma
ne galvojate, — atkirtau fak

pesskyti, nuo dabar darykiteJ

Dabar Brigftg atsistojo. Jos

kažkoks triumfas.



m. buvo laimėjusi Liet 
Kryžiaus premiją-

fit*. Pr.jApės pirštą
Wnston (Šratam “Foi 

j* t Wamen" įsidėjo pra 
savaitės New York Tingės 
madienS laida.' 1

Gratam‘‘Fortune

• SaraSu E. Kuprevičiūtė 
dabar groja Paryžiaus radiofo
ne. Artimiausiu laiku žada ap- 

? silankyti JAV-se.

taziažmą, jų grynai lietuvišką 
nusistatymą, vis dėl to noriu 
prisiminti jų gana
f skurdoką iH—nfcrffajĮ jšsSs-

, Sunku jiems prisiminti net 
didžiuosius mūsų rašytojus, 
pagrindinius jų veikalus. Jei 
paklausi, kada jie gyveno, ne- 
išagąsk, gali jie net šimtme-

akirti. ' -
Paskui — sw*rinkimuD8> 

reikia dažniau rengti įra^įbite 
diskusija* knygos .
Reikia įtraukti pačius jaunuos 
sius, tegu jie pasiąako. Juos* 
tiesa, dažnai nugąsdina aštrio*1 
ir piktos spaudos 'recenzijos,
bet jas reiktų palikti nuošaly-

. romanas “Orą pro Hobis” jau 
išeina iš spaudos. Romanas ėjo

spausdintas atskira knyga.

įfę. šiuose susipainioti.
Pasikalbėjęs dar toliau, pa- 

Aį, 'matai, kad priešus ir meilė 
lietuviškai knygai.' Ji nėra vi^

to vieną kitą lietuvišką knygą, 
bet tai neturi nieko bendro su 

. pilnesniu lituanistiniu išsilavi
nimu

Suprantama, šis' jaunimas 
ištisai lanko amerikoniškas mo
kyklas. Jam ir privalu susipa
žinti su šio krašto literatūra 
bei kultūra. Bet pagrečiui, be
sirūpinant mūsų tautos ateiti
mi, reikia praplėsti ir lituanis
tines žinias

Mūsų visuomene nėra *pėr

Čia į talką ateina jaunimo

Jau tokia sena mūsų'tradici
ja, kad daug dėmesio ir aukų

nimui ir labdarai, ten rasime ir 
nemaža žmonių įsijungusių. 
Jaunimas tuo tarpu dažnai pa
liekamas vienui vienas, lyg vy-

šios gi į savo programas turi 
įtraukti ir lietuviškosios kny
gos rūpestį. Dabar jis dažnai 
yra nustumiamas į pačius pas
kutinius reikalus arba visai 
nubrukamas. Kai jaunimo kuo
pose ar organizaciniuose vie
netuose yra valdybos žmonės 
įvairiems reikalams, taip reik
tų pastatyti dar vieną žmogų, 
kuris rūpintųsi lietuvišką kny
gą atnešti jaunimui.

Lietuviškų knygų jau yra. Jų 
nebereikia kaip seniau gabenti 
iš Prūsų, nereikia ir slapta

taiko konkrečiai lietuviškai 
knygai. Kylant diskusijom, taip 
pat kils ir jo susidomėjimas 
lietuviška knyga.

Paprastai jaunimas mieliau 
stversis knygų naujienos. Jam 
sunkiau grįžti į praeitį. Bet ir 
čia, plečiant lituanistinį išsila
vinimą, nereikia išleisti iš akių 
mūsų senųjų rašytojų. Prie jų 
galima prieiti įvairiam progom, 
sukaktį minint, jų veikalus 
bendrai panagrinėjant.

šį reikalą todėl keliu, nes 
man atrodo, gana svarbus. Per

viškai mąstyti, susipažins su

kultūrininkus. ,
• mokytojas

r su meile į' jaunimo tarpą ir ten

Tad ir šiuo klausimu kal
bant, netenka laukti kokios 
nors didesnės paramos iš vi
suomenės pusės. Čia tari susi- 
rūpinti-pats jaunimas, padeda
mas vieno kito bičiulio, ir kuo

Tai būtų pirmiausia darbas 
kuopos ar kokio kitg> vieneto 
globėjo. Jis turėtų paskatinti 
savo jaunuosius bičiulius dau
giau domėtis lietuviška knyga, 

juos sudominti.

NAUJAS LIETUVIŠKAS VARDYNAS
Kun. prof. St. Yla, parengus tuviškų vardų visiems metams, 

ir išleidęs maldyną “Sveika Ma- jie pakartodavo kai kuriuos
Kun. prof^YIa šio

daug lietuviškų vardų.

Iki šiol tuo klausimu niekas 
atsidėjęs nesidomėjo. Kalendo
riuose jie buvo nesuvienodinti; 
taip kartais lietuvišku vardu 
pakrikštytas ir j>rie geriausio 
noro negalė jo švęsti savo var
dinių, nes jų nerado kalendo
riuje. Be to, neužtekdami lie

kinęs kaMHHffs ir istorikus, 
iš mūsų istorijos, senų seniau
sių laikų, išrinko lietuviškuo
sius vardus’ Prie jų pridėjo li
teratūrinius vardus, vietovar-

kurie gali tikti lietuviškam var-

BALTU INSTITUTO DIENOS VOKIETIJOJE
Jau daugiau kaip metai Bon- kauja latvis prof. Ed" Sturms. 

noje veikia. .Baltų Institutas. Pirmas viešas instituto žy- 
Iniciatyvos jam steigti ėmėsi gis buvo suruoštos Baltų Die- 
Vokietijos vyriausybė, lietuvių, nos. Viena diena buvo skirta 
latvių, estų laisvinimo veiks- politiniams reikalams. Apie 
niam sutikus prisidėti moraliai Europos vienybę buvo vokiečio

trijų tautybū^turi po du nuo
latinius instituto narius. Iš lie
tuvių -jame dalyvauja profeso-

' miesto universiteto (Kolumbi- 
joje) dėsto matematiką ir yra 
to universiteto sekretorius. Vy- 

i{. siausybės jis buvo paskirtas iš- 
į- studijuoti televizijos, strigimo 
> klausimą Kolumbijos sostinėje.

• Dail. VI. Vijeikis parengė 
skaitymų rinkinį mūsų jauniau
siems ir pavadino “Broliukas ir

. Sesutė”.
• DbO. J. Bagdonas gyvenąs 

Kohnpbijoje, Bogotoje, dėsto 
vienoje aukštojoje meno mo
kykloje ir įsitaisė savo kerami
kos dirbtuvę.

mas apie tautos dvasią liaudies 
dainose.

Dalyvavo 37 latvių studen
tai, 11 lietuvių ir 17 estų. Sta
dijų dienos buvo surengtos Go- 
desberge krikščionių pabaltie- 
čių studentų bendrabutyje.

Laikoma, kad jos pasisekė 
geriau nei tikėtasi. Ypačiai kul- 
._______ ’   Tačiau
tenka apgailėti, kad visos tos 
dienos tebuvo ąavųjų kalbėji
mas saviesiems. O reiktų, kad 
institutas tokius pranešimus, 
kaip buvo paruošti, pateiktų 
svetimiesiems. Reikėjo pakvies
ti vokiečių studentus ir profe
sorius, o ne tik savuosius. Rei
kėjo surengti juos tos pačios 
Bonuos universiteto salėse, o

Baltijos valstybių bendradar
biavimą kalbėjo latvių min.
R. Liepinė, estų min. K. Selte- tūriniais klausimais.

klausimams. Pranešimus pada
rė Sturms, Ivinskis ir Macei- 

Instituto>vąSovybė renkama na. Ypatingo pasisekimo susi- 
kasmeL Šiemėt jam pirminio- laukė prof. Maceinos praneši-

dirba taip pat

NAUJA “ATEITIS”
Po vasaros atostogų pasiro

džiusi “Ateitis” pateikia pluoš
tą jaunimo kūrybos ir straips
nių. Numeryje rašo: Alfa Su
sinsiąs — Šviestis ir šviesti; 
kun. J. Petrėnas.—-XX-jo am
žiaus Madona; Daiyos Naura- 
gytės eilės; A. Kasiulaitis — 
Ateitininko tautinis kelias; 
Kęstučio Keblihsko novelė —

PRAMIZlDAILININKAS PKASSO
'lik tokiu būdu gali išgelbėti prancūzę meną

i
Vibos tautos turi sukūrusios 

daugybę pasakų apie įvairiau- 
sius užbūrimus. Prancūzų tam- 
sus kaimiečiai pilni tokių įsiti
kinimų. Jų manymu, užburtas 
gyvulys pakeičiąs savo prigim-

virkščiai. Tokius reiškinius jie 
vadina “empicasse” ir tai at-

tininkai arba dar gabesni už

I M^kutiniu laiku pasirodė 
^raMfciknygųpasaulyi^jj 

kokia
didelis roHHi^^^^flratorius 
yra dail. Renė ’Jean Clot Įdo
miausia, kad pats autorius esąs 
vienas tų nelaimingųjų “empi- 
kasinių” būtybių, kuris pats 
nukentėjęs nuo meno burtinin
kų, ir veikale siūlo savo liki
mo draugams griebtis priemo
nių, ieškoti kelio į menišką as
menybę ir konkrečiai nusako 
būdą — užmušti tą atsakomin-

. casso yra tas tikras velnias”— 
rašo Ck>t “Provincijų žmonės, 
kurie savo vaikus siunčiate Pa
ryžiun mokytis meno, būkite 
atsąrgūs. Ar žinote, į kokį pa
vojų jūs juos pasta to te?”

visi perso-

kutiniu laiku laužo visus meno rigą ir užmušti vietoje, kad tuo 
kanonus. . r , išgelbęčiau prancūzų meną”.

L* Hers veda savo dienoraš- ^tereikia aiškinti, Maguarri- 
tį, kuriame štai ką randame pa- 8^ Picaseo. Toliau dieno- 
rašyta: “Stovėdamas prie Ma- raŠtyje rašoma: “Jis buvo pli-
guarriga paveikslų (toks to is
pano dailininko vardas), aš ma
tau jo pasiutusį norą viską

pasiekti. Jeigu net ^prelegentui 
nebuvo apie dienas laiku pain
formuoti, tai buvo ženklas, kad 
instituto vadovybei galima lin
kėti daugiau ir organizacinio 
apdairumo. A. B.

Žmogaus kūrybos pobūdis; Al
fą Sušinskas — Nors kelias mi
nutes; Vilmantas Karečkaitės
— eilės;. Antanas Sabaliauskas
— Kaip veikia televizija, Jonas 
Ku&auskas — Moksleivių sto-

,vykia prie Paw Paw' ežero;
Danguolės Sadūnaitės, Rūtos

Įdomus sporto, -kreivų šypsenų 
skyriai. Numeris gausiai ilius
truotas vasaros ir stovyklos 
vaizdais.

tum netašytas, kethrkampis, 
kas reiškia, užsispyrimą ir jė
gą. Kai vaikščioja, turi kažko
kio panašumo su beždžione”.

Tarp kitų veikėjų nesunku

Claudel, Paulhan, Sartre ir

' Meninis romano lygis yra 
neaukštas. Niekas jo 446 pus
lapių neskaitytų, jei romane 

. nebūtų išreikštas dabartinis 
: jaunųjų prancūzų dailininkų li-

z jau eina savomis kojomis, sa
vais takais. O čia randa šesį 
PžcasBo, kuris užstoja jų gar-

velnias! Jis pažįsta visas pa- galvoja”,
slaptis, velniška technika jo ’ „t,. *
rankoje. Jis atkeliavęs iš Ispa- .
nijos griauti prancūzų meną, į^****^ ** 
kurio negalėjo pakęsti, nes ** kūrmiųp^žĮūri, o y*

deja, nelaimingai. U 
taoda Magharrigai ir

iLTkQn&)*ipiac įsigijęs

KJflNĄftOO
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PAGERBTAS JONAS SPRAINAITIS
O KO KO?
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Skolininkas su skolintųjų są-

lokiu S
•a.

pasauli

tę-

Į RUDENI GYVENIMAS 
TIRŠTĖJA

vietos 
dar ir ke- 
bei seniau 
Komitetui 
kun. Vyt.

šskėstomis rankorr 
;u gydytojui 
daktare.

taip pat be
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gavę; tačiau ap, 
kad negalime jo 
jūs nesate pade:

spalių 1 
lujam?, 
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Sakysite ■— ne’ Tikras fak
tas. Va, pareik tik per strytą 
ankstų rytą. Ras^tirščiau laik
raščių priklotą, priberta lapų. 
Žmonės už visą vasarą nori 
atsiskaityti, tai kloja laikraš
čius į gatves.

Mėgink įlįsti į požeminuką, 
taip ir įstrigsi duryse.

— Kuris čia paibeiis! —- rūs
tausi. — ar žmonių padaugė
jo!

Grįžo iš vakaišinų dideli kie
kiai. Rudeniop sutirštėjo ir jų 
drabužiai. Vasarą pusnuogiai 
lakstė, tokie ir pro vartelius 
lengviau pralindo. Dabar visi 
užsikrovė rudenines madas ir 
užspringsta įėjimuose.

Traukiny ar autobuse toks 
tirštas oras, uh, net nosį su
ka. Nei malūnai juda, nei lan
gai praverti, bijosi šalčių.

Šapos per vasarą vos vos ju
dėjo, o dabar darbai taip su
tirštėjo, kad ant dviejų šifrų 
dirbdamas neįveiksi.

Su vakaru išsiritęs į gaivą. | 
pamatysi debesis. Uh. kaip pa- į 
talai kloja miestą. Tokių v:są 
vasarą nebuvo. Taip ir nugąsm- 
na jų tirštumas: dės lietaus, tie
siog kuolais lis. Išsigandęs 1- 
sprundi į saliūną. O čia spūs
tis baisiausia, 
sustoję aplink /
vasarą tirs 
gies, jei ga 
tvanka

PATERSON, N. J: —- Rug
sėjo 20 d. parapijos salėje buvo 
surengta Jonui Sprainaiėiui, 
vietos Balfo skyr., parapijos 
choro bei šv. Kazimiero d-jos 
pirmininkui. AL.RKS sekreto
riui, ALTo patikėtiniui ir kitų 
organizacijų veikėjui bei Lietu
vos Vyčių garbės nariui, jo 40 
m. veiklos Amerikoje ir 60. m. 
amžiaus sukaktuvių proga, pa
gerbti vakarienė. Į vakarienę 
atsilankė apie 130 žmonių, šį 
pagerbimą organizavo 
tremtiniai, pasitelkę 
lėtą jau čia gimusių 
atvykusių lietuvių, 
sėkmingai vadovavo
Demikis. Vakarienė truko apie 
5 vai. ir žmonės nerodė 'jokio 
noro skirstytis. Sveikinimo kal
bas pasakė, ar atitinkamus ad- 
dresus perskaitė kleb. kun.- J. 
Kinta, kun. V. Demikis, J. Ye- 
solitis. V. Yustas, choro vicep. 
E. Miknienė. šv. Kazimiero ri
jos vicep. B. Obelevičius, Trem
tinių d-jos pirm. St. Stanaitis, 
Vyčių vardu —’D. Dutkūtė. VI. 
Stanaičio šeimos vardu, — Sta- 
naitytė. giminių vardu 
vizor. J. Spraina’itis,
kalinių vardu — J. Kaunas, be 
to da: 
Masio:

jūsų vaikai čia pat au^o su ju
mis, o ar jie visada jums yra 
suprantami ir, ar. visada jūs 
jais esate patenkintį?” —klau
sė jis senuosius ateivius. Nau
juosius ateivius jis ragino de
rinti savo veikimą su čia augu
siais, nes ir amžius, ir išsilavi
nimas yra daugumoje a'rtimas.

Galop jis padėkojo visiems, 
kurie dalyvavo ir ypač padirbė
jo rengiant tą vakarienę. O. rei
kia pasakyti, kai kas ir gerokai 
pasidarbavo. Vyr. vakarienės 
šeimininkė Marija Šaulienė, ku
riai talkino G. Slepakovienė. 
Angelė ir Dora Stanaitienės, I. 
Stanaitytė, D. Dutkūtė, J. Ma-’ 
jauskienė, J. Aidukienė ir kt.. 
o, be to, F. Zaranka. J. Bieliū
ną^ ir V. Slepakovas.

Patersono lietuviai didžiuoja
si turėdami tokį veiklų ir pasi
šventusį organizatorių ir vei
kėją savo tarpe, kaip J. Sprai- 
naitis ir linki jam ilgiausių me
tų bei Dievo palaimos.

- JA

■RSį

I Jurg. Ežer.

NETAISYKLINGO JUDĖJIMO AUKA. Pittstourgrhe R. E. Orwing duk
tė, 6 metų, buvo pagauta automobilio, kuris važiavo vienos krypties 
gatvėje prieiiTųr* kryptimi.

♦

RAMINANČIOS ŽINIOM

Žmonės nori išgirsti lik gerų 
žinių, kur viskas baigiasi lai
mingai, kur net blogiausioje pa
dėtyje atsiranda gera išeitis: 
kur susiginčijusieji visada su
randą tarp savęs vienybę.

Pagucdos žodį surado ir g. 
dytojas savo paciento žmona 
kur: 
raudančiu bal
nešė: "Mielas 
šiąnakt mano myl 
persiskyrė su šiuo 
Dakt^as jautė, kad reikia ką -
gero pasakyti. Jis pradėjo:

"Ar ligonis-labai prakaita
vo?”

“Taip, brangus daktare. Bai
siai prakaitavo, baisiai....’

Daktaras viltingų bals' 
sė:

gavo taikų savo kliento atsaky
mą: "Tvirtinu gavęs jūsų raštą 
iš spalių 4, kuriame jūs prane
šate, kad negalėsite man to
liau siųsti prekių, kol aš nesu 
išlyginęs savo senų sąskaitų. 
Kadangi aš taip ilgai laukti ne
galiu, tai turiu garbės pranešti, 
kad savo ankstesnį užsakymą 
atšaukiu.

— pro- 
politinių

kalbėjo A. Rugys. Al 
s. J. Pasiukevičius.
? ir telegramomis svei- 
a'.fo pirmin. prof. kan. 
■ius. reikalų ved. P. Min- 
Jetuvos Vvčių New Jer-

BROCKTONE ORGAMZLOJAMA RALFO RINKLIAVA
GĄSDINANČIOS ŽINIOS

Net trim ei.em 
bufetą už visą 

veikimą. Džiau- 
pats prisigrūsti. Jei

'.eįveiks. gal ir pats su
kalėtą stikliukų.

Kai pareini namo, net pats 
savęs nepažįst:. Jei gyveni ant 
burdo. susispaudęs mažam kam
barėlyje, kojas atrėmęs į duris, 
tai pirmiausia šeimininkė už 
visą vasarą atsiims. Tiek ir tiek 
sykių vėliau parėjai, trenkei 
L'atv į grindis, užšnekinai radi
ją per garsiai, laiptuose subil
dėjai. nusižiovavai kaip.bomas. 
pieną paliejai kaip tikras per
kelis. iš spintos netyčia paėmei 
pamidorą ir 1.1. Taip ir sutirš
tina tavo gyvenimą, kad net 
ausy-- spengia. Kai mėg: 
pasiaiškinti, per tris dienas, 
turėsi ramybės, praeidama 
užkabins žodeliu sva

Jei turi savo na 
sustoji ant po: 
nematei, kad 
duris. Kas pe 
Kai mąstai ap 
riuos gali dar

L staiga ori

k. Choras, vad. muz. Yusto, pa
dainavo kelias dainas. Visų da
lyvių vardu, šv. Kazimiero ri
jos. choro. Tremtinių d-jos. Vy
čių ir Vt. Stanaičio šeimos į- 
teiktos vertingos dovanos. Va
karienės programai vadovavo 
J. Yesolitis ir A. Rugys. J vi
sas kalbas atsakė jubiliatas J. 
Sprainaitis.

Minėjimas praėjo, kaip viena 
minutė. Buvo daug linksmų mo
mentų. bet buvo ir ašarų. Vis
ką neparašysi, bet kai kas mi
nėtina: Balfas pareiškė, kad 
J. Sprainaitis — veikliausias 
skyriaus pirmininkas. kleb. 
kun. Kinta paminėjo, kad be J. 
Sprainaičio didelės pagalbos, 
jam čia atvykus, būtų buvę 
tikrai daug sunkiau pradėti ga
nytojo darbą. V. Yustas tie
siog visiems priminė, kad saiė- 

ogaus, kūmam J. 
nebūtų kuo pagelbė- 
. Masionio, jis ne 

ž

BROCKTON. MASS. —Bai
to 72 .skyrius gavo leidimą pra
vesti spalio 2-3 d. viešą rink
liavą mieste dėžutėmis Balfo 
naudai, šiuo metu visu atsidėji
mu ruošiamasi, kad rinkliava 
pasisektų. Skyriaus valdyba 
ruošia rinkėjų paskirstymo pro
jektą, registruoja rinkėju?, 
kviečia visus talkon. Darbas ei
na sklandžiai. Tačiau pačios 
rinkliavos rezultatai pareis nuo 
rinkėjų skaičiaus. Visi ragina
mi nelaukti kol kas 
kvies rinkėju, bet gal 

pas

— sekim M. Gofensas— 
Mereckienė. J. Tubienė ir S. Go- 
fer.sienė—direktorės.
asmenis registruojasi e

Įpinti, kad nė vienas 
ar jaunuolė neliktu

) būti rinkėju yra 
:arbė ir pareiga. Y 
įasgali šioje srityje 
ireikšti. Tėvai ir ors

jauni
neįtr;

Jei kartais rinkliava nepasi
sektų, bus kalta ne valdyba ar 
kas kitas, bet tie..kurie neužsi-

Atsitinka, kad nekaltus įvy
kius laikome labai kaltais ii 
šiaudą įsivaizduojame rąstu. Ir 
dėl to jaudinamos.

regist: 
šosios

os rinkėjais. Pirmą vie- 
■inkliavos progą turime 
ir.audoti. P. V.

Viena ponia surengė vaišes. 
Valandą prieš susirenkant sve
čiam ją pakviečia į virtuvę. 
“Žiūrėkit, meldžiamoji, man 
rodąs, kad tie grybai gali būti 
netikę, — sako virėja. — Ar 
jie nebus nuodingi?”

GYVUOK. TU LIETUVOS ŽEME

vas.” šeimininkė su vargu iš
spaudė šypsnį savo veide, atsi
prašė svečių ir paskambino 
greitajai pagalbai. Sugrįžusi 
sunkiai slėpė susijaudinimą, 
laukdama, kada pirmoji auka 
kris ar ims skųstis. Nesulauk
dama nubėgo, j virtuvę. “Kur 
šuo?” klausė virėją. “Sode. 
Kai tik vargšą peivažiavo au
tomobilis prie pat namų, nu
vilkau jį j sodą.”

nors pa- 
***“'P' crv'o’- ...G.. --
vaidybos 
avai rei-

Be jo?

ciau registruot: 
narius. Viešąją 
kalinga didelė talka, 
rinkliava bus pasmerkta nepa
sisekimu. .Tai ne kelių asmenų, 
o visos visuomenės darbas. 
Rinkėju gali būti kiekvienas— 
nuo seniausio iki jauniausio.

Organizuojamoji rinkliava 
bus bene pirmoji vieša lietuvių 
rinkliava šiame mieste. Ji yra 
reikšminga ne tik savo tiesio
giniu tikslu — lėšų sutelkimu 
vargšų šalpai, bet taip pat pro- 

niu atžvilgiu. Kai po vi- 
:ą pasisk’.e: 

r.esvs 
tauta

SENUTĖ VOKIETĖ PASAKOJA

Senutė vokietė. 1947 m. 1 
sigindama nuo bado, iš- Eyi< 
iš Prūsijos, nukeliavo į Lie 
vą ir elgetaudama atėjo 
Šiaulių. Dabar sugrįžusi į 5 
kietiją, parsinešė gražiaus 
prisiminimus ir a 
pasakoja.

Lietuviai tikrai 
gančių vokiečių še 
pinigais ir drabuži 
da ’ ’ežčiausios

racijoms, ir jie tinkamai 
buvo pasiruošę “draugus” 
tikri. Tuomet ir žmones labai 
buvo pradžiugę ir buvo paskli
dę gandai, kad visoje Lietuvoje 

ilimas.
ran, bet 'ir1 visiems 
vokiečiams.

jau

“0 kad taip mes pirma jų šu
niui užduotume?” atsargiai pa
siūlė šeimininkė. šuo mielai 
prarijo jam pakištų porciją ir 
dar laižosi kitos. Po pusvalan
džio buvo aišku, kad grybai 
nekenksmingi.

Vaišės buvo puikios. Jau be
geriant kavą virėja pašnibždė
jo su’apgailestavimu šeiminin
kei: “Varsas šunelis — negy

Jaunavedys grįžta namo ir 
randa savo žmoną ašarom pa
plūdusią,

“Išviriau žuvų pudingą pagal 
tavo motinos receptą,” raudojo 
jaunoji, “bet pripuolė katė ir 
visą surijo.”

Jaunavedys ramino:
“Neverk, brangioji,, ryto j pa

rūpinsiu tau kitą katę”.

aro
;a

ases

I. M

visKą.
Šiai 

gersi

tas ; .ietį
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iviai
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pėsčio
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er.a

gas p 
mušė.
šuo. vaisai iš< 
braižė karą. P 
taip 
kaži: 
vake

ikad. atrodo.
“dar vakar su mwms

•ykloje.” Dėlto gal
Balfo

namu bosą

Lietuva buvo šventas 
vardas

Šį vardą mes kiekvienoje 
ūdoje minėjome su pagarbos 
prašėme jai Dievo laisvės už 

šgelbėjimą iŠ bado mir
si ėpimą nuo azijatinių 

Dar -ir daba

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ
Darbininko administracijoje

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
St. Yla. Sveika Marija, maldynas, 369 p.
Nellc Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca. Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina. Jobo drama. 286 p.

Juras. Pranašystės aoie pasaulio pabaigą. 111 p.
Dr. J. Prunskis. Prie vilties kryžiaus. 139 p.
St. Yla. Vardan Dievo. Mažųjų maldos

'O. S. Marden. Džiaukis gyvenimu. ^2 p.
Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p. :

OGRAFIJA

2.50
SI .00 

2.00 
2.00 
1.00 
1.50 
1.25 
0.70 

SI.00
vių organizuo

vasa 
mokėt

rank. įlevicius. eslovas Sasna
a?: ai rai pa-

‘z*

Žx. BePastotns

TORONTE PRISIKĖLIMO

stov>

D< 
y

augt

Biržiška. Lietuvių tautos keliu. II t.. 255 p.
Biržiška. Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai. 100 p.
thyvas. Bolševizmo metai. 436 p. 
as. Lietuvos vaizdų albumas

BELETRISTIKA
V. Pietaris. Raštai

2.
3.00

i Clevelando lietuv. parengimų kalendorius

.. 267 p.
?tųjų Šimonių likimas.

Fr. Mauriac. Gyvačių lizdas. 282 p.
čiulaitis. Kur bakūže samanota. 286jd.
šas. Pabučiavimas. Novelės. 155 p.

ma. Senajame dvare. 176 p.
Medinis ark'vs. 192 n.
Raudonasis siaubas. 193 p.

POEZIJA

ar-

Clevelando

Skleisk Lietuvos kankinių Į 
garsa tarp svetimtaučių, pa- J 
dovanodamas T. 
leistą. gražiai 
knygelę

Narbuto is- 
iliusf niotą

F. Kirša. šventieji akmeny? 
A. Mickevičius. Konradas V 
A, Tyruolis. Kelione. 126 p. 
40C metų pi-rmaja: Nemuno 
.Tonas A:s‘:s. Sesuo Buitis. •

z ■ n.
2 n.
rodąs. 96 p.

2.00
p. 3.50

2.60
2.00
1.50
2.00

1.25

1.50
1.”r>
1.25
1.00

1.00

ių:a Cievelando
s mėgėjų teatras:

■ pa lo 25 d. WHK
stoties salėje 5000 Euclid Avė.. 
Br Jonušo vadovaujamo Chi- 
-agos vyrų choro ir soį. St. Ba-

mas.
nori savo
loti. praneša Lint 
apylinkės valdyba:

• Kristaus Karaliaus šven- 
‘č.s minėjimas lietuvių visuorre- 
nei rengiamas spalio 25 d. tuo
jau po pamaldų lietuvių salė p 
Programoj — paskaita ir me
ninė dalis.

NKVD garnizoną. anP 2r< 
rų. Partizanam: 
anie garnizono

MARTA RED BISHOPS"

Kaina tik 
r.t po 1 h. 
augiau — 7.5 c.

10 r.

DARBININKAS
G.8O Bushtvick Avr.
Bmoklvn 21,

VAIKU LITERATCRA
Vysk. M. Valančius. Vaiku k^ygpl*5. 
Vytė Nemunėlis. Po tėvynės rizngum 
V. Pietaris. Lanėc pasaka. 96 n 
Lazdynų Pelėda. Motulė paviliojo. 32 
N. Butkienė. Velykų pasakos. 32 n. 
S. Zobarskis. Doleris iš Pittsburgho. 
K. Binkis. Raitasis vilkas. .36 n
K. Žukovskis. Daktaras Ai kauda ir

p.

jo žvėrys. 93

2.00
1.10
0.00
1 00 
0.80
1 oc
1 no

Ml ZIK A
J. Kačinskas. Miss.i Tn ftonorem Irnmarulati 

Cordis B.M.V.
C. Sasnauskas. Lietuviška muzika 

lėkite dairios (200 dainų tekstai)

“DARBININKAS”.
G8G Rn<hwick Avė., Brooklvn 21

1.50
3.50
1 lYl



Efizabeth

Of course you want your child to have a

oooooo

Help wanted Femalr

r’s pay office how much you want 
lars to 1375 a month. Every pay-

69-38 Myrtle Avė. 
Gtendale/N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue

nans;
Brooklyn
Neteąrk,-

Chen Pao-Pao laimėjo moterų 
grupės valytes. 73taonij<qs 

rinktinės laimėjo visas kotam-, 
dines varžytes. Vyrų ir mote
rų grupėse komantfinėse var
žybose antrąsias vietas pelnė 
Hong-Kong miesto, rinktinės, 
žiūrovų į šias varžytes prisi-

naktį, pnatonu, gera* atlygtatm—,
A* — UltiOUa CMBTwO ■ZMUUuL AJPHPub*

^8o88e®
M« Hnfcin au M.'k. <& •

I T>L: Mr.statey OUMte*

Kvepiančio 
Šaknis turi

vyko nu- 
arįauto- 
dėl italų

bus už savaitės. Užklausta jo 
žmona, ar ji mananti ilgai gy
venti su tokiu nepastoviu vyru, 
atsakė: “Aš j tai žiūriu kaip 
j seną jurininką, kuris, ir lai
vą apleidęs, negali skirtis su 
savo senomis šliurėmis.”

FSdgewood, N. Y.*”" 
60-04 Woodside Avenue

Woodside, N. Y.

Paryžiuje
Gary Cooper, garsusis ir am- 

patiškas kino artistas, besilan
kydamas Paryžiuje buvo klaus
tas paaiškinti priežasčių, kodėl 
Amerikoje, o ypač Hollywoode 
taip dažnai įvyksta . divorsai. 
Kartu buvo pareikšta savotiš
ka vyrams užuojauta, nes pa* 
prastai pirmosios mėgsta <fi- 
vorsuotis moterys. Truputėlį 
pagalvojęs Cooper aiškino: 
“Matote, dalinai jūsų tiesa, bet 
vis dėl to .vyrų padėtis Hbfly- 
woode yra daug patvaresnė ne
gu Paryžiuje meisterio pirmi
ninko prancūzų kabinete.”

Neseniai pakartasis Londone 
Reginald Christie, kuris žudė 
moteris, paliko katiną. Katiną 
paėmė globoti Londono gyvu
lių globos draugija, bet jo ne
galėjo niekaip prijaukinti. Ka
tinas nekentė senų ponučių, 
kniaukė it draskė joms rankas. 
Pagaliau buvo atiduotas teis
mui ir nuteistas pąkarti. Baus
mė buvo įvykdyta pagal visus 
“karališko teismo” reikalavi
mus. Bausmes vykdymą stebė
jo teismo atstovas, gyvulių 
gydytojas ir globos draugijos 

du atstovai.

Beta* 
660 Grand Street 
4Brook^*»NuY.

NOTARY PUBLIC

It's yours to gite him ... 
if you. start planning today!

ken;«
Brooklyn - 
New .York 
N. Y. Hungarians — Lithua 

maną;

J. B. SHALINS- 
. ŠALINSKAS -
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbinga* laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

UrGDiTMMOŠ - FBE9SEBS 
pritikusios ir neprityrusios kitom 
medžiagom arba šilkui. Nuolatinė 
tarnyba, geros darbo sąlygos. Mes 

» parūpinant nemokamą nuvežimą 
mūsą New Rochelle. darbovietę. 
Kreiptis: t

8TANLET 8T0U8 
2N7 Baatea BdL, West Farma*8tattM)

zabetir,.
Newark — Hoboke
Kcllsman —- Swiss;

Amerikiečių futbolas jau pa
reikalavo žmogaus gyvybės. 
Creighton - Nebraskoje Už sa
vo gimnaziją žaidęs James 
Schwee buvo treniruotės metu 
sužeistas ir už kelių valandų 
mirė. P. V.

Vyras kaip sena šliurė
Hemingway, dabartinis gar

sus Amerikos rašytojas, yra di
delis mėgėjas keliauti. Ypač 
mėgsta lankyti įvairias nera
mumų vietas. Neseniai skubėjo 
Afrikon, kur Mau Mau terori
zuoja baltuosius. Su savo 
±žman^\_kuri jau yra ketvir-

■R^SKųojo žmonos “vyro” 
drabužių dydis atitiko kaip kir
vis kotą. Taigi jinai paglemžė 
47 marškinius, 7 kelnes ir vi
sus švarkus su kojinėm ir kak
laraiščiais. Skyrybas teisme lai
mėjo, o jo kaimynai turėjo 
progos padaryti vieną' iš septy
nių kūniškos labdarybės dar
bų— pridengti nuogą.

TeL EVergreen 6-5181

KARL EHMER—PORE STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešras, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica A&epue

Jkoofclyn.

Lapkričio 1<L:
Eintracht — German -Hun-

Neteko žmonos ir marškinių
Skaudi nelaimė ištiko detroi- 

tietį Crawford, kuris moterys
tėje prarado ir žmoną ir pasku
tinius marškinius. Skyrybų 
teisme skundė savo žmoną Lu- 
cilę, kad ji ne tik nuo jo pa
bėgo, bet ir išsmeš^^ūusjo

žaktttįįte Jteą save! Iš jų 7 yra 
Amerikoje.

Azijoje labai Spopuliarėjo « buvo daugiau negu 10- 

stalo tenisas. Neseniai Tokyo
Pasaulines moterų . softball 

■■■■■■IMHH pirmenybes laimėjo Fresno
■ (CaL) Rockets finale nugalė

jusios Orange Lionettes 2:0.
■ Tremtinis J. Drobny laimėjo

< < Venecijos teniso pirmenybes,
' J finale nugalėjęs Skoneckį per

5 setus.
J Tarptautiniame tinklinio tur-
| ■ nyre, kuris buvo pravestas Pa-

C ) ryžiuje ir kurį stebėjo per 5000
g žiūrovų, pirmą vietą pelnė A-

merikos rinktinė, finale nuga
lėdama prancūzus 3:1.

Žymaus Anglijos universiteto 
Cambridge rugby rinktinė šiuo 
metu vieši ^Japonijoje. Iki šiol 
jie yra laimėję visus susitiki
mus su japonų rinktinėmis.

Pasižymėjusiam argentinie- 
čhn Fangio šį kartas 
galėti gąraųjl italą^ 

mobilių lenktynėse 
Grand Prix.

880 yardų bėgime pasiektas 
naujas pasaulinis rekordas. 
Vbkietaitė Jurewitz šią distan
ciją nubėgo per 2:10,3, tuo pa
gerindama buvusį rekordą 2.3 
sek.

Į Japoniją nuvykę Australi
jos tenisininkai neturėjo daug 
sunkumų nugalėti vietinius žai
dėjus. Reikia pabrėžti, kad 
Australijoje tenisas labai išpo
puliarėjo, ir todėl šiuo metu 
australai turi eilę geių žaidė
jų, kurie tinkamai savo kraštui 

masto

Yoiir baby^futur^ll^KKf^^^ 
ichen you gavę mth United StategsSavingg Banda 

througl^ the Payroll Savings TPlan!
ne U. 8. Cinuj ieee net vm fer Oi^adeertient. ne Tremen 
n«įui hwint Cioaitt, fer tim fetrietie ianefm, tie JUeertiemį Cemcel tA

good educatkn. Būt can you be sure that, when the time comes, 
youll be fuuutcially able Įo give it to him?<You can, ifygu start 
saving for it noA—through the Payroll Savings Plan.
H*c simpletTdl your 
to save—from a coup 
day this sua is invested in-U. S. Senes E Savings Bonds which 
a”? turned orer to you, and eam good interest for y op.
i *yA*mą6d Just think—if you sign up to save $3.75 a week, 
in 5 ycaip yoąll have $1,025.95—in 9 years 8months, $2,137.30 
—and in 19 jęąrs 8 months you’ll have $5,153.72.
k’s Ome you join, your saving- js automatically done h,r 
you befcirifSeu draw your pay. And.įoug .ejųl^’s ęducation wiU 
be providča for fcy 'moneyyou don't even miss now.
Eight miffisn vroridng peopiefere now oh the Plan—saving for 
those thin^ made possible only through systanatic saving. So 
join/he'P^ron Savings Plan rijght now. Do it today!'

BaūJiev P, Balk
' y V F A|» M

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O. R I U S ' 

BALSAMUOTOJAS-

. 231 Bedford Avė;
Brooklyn, N. Y.

tebetb — Ktetiactat
Mbstito lį

mum.» RtniMirtefMt — E3i-

Dzingelio 
padavimų 

C* < nuo senovės, kad Dzin-
5fc. / gelis buvo vartojamas

nuo išpūtimų, dusinimo 
tP\ ’ troškulio, neatgavimo
\ Jį kvapo, nuomario, para-
ę7* lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėiAsinių; uždegus kvepian
čio Džiugelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni 
suskutus šaknis darytis arbatą b 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepėjimu. Svaras Džiugelio $3.00 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY

SOUTH BOSTON tl, MAS8.

W^^BckawayAVenue 
Valley Streąm, N. Y.

4380 White Plains Road 
Bronx, N. Y.

19 West Post Road 
White Plains, N. Y. • 

MAIN STORE 
6202-10 MYKTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

johnPeruką,m. d.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurį ir kitų Hgų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-0

Mokslus baigės Europoje ,
128 E. 8th STREET NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti
H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Laikraštininkai ~ jo 
kaip jis įsivaizduoja pasaulį, 
kuomet sulauksime 2000 metų. 
Prisipažino, kad bijąs spėti, jei

*REAL ESTATE & INSURANCĖ
866ff 85th Street, WoodtereB 2L N. Y.

TeL Vlrginia 7-1896

Nedelsdamas įsigyk

LIETUVOS ARCHYVĄ

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven,. Ridimond 
Hni ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdrtudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerbt

-----------— • $1*0 $5,000 $1<MX» $25,000

Eodi wMk for 
5.yeors, save $3.75 $18.75 $37 JO $93.75
Eodt week for 
9 yeaty and 
8 moste, save $1.85 $8.80 $18.75 $45.00
Eocb -week for 
19 yean and 
8 mente, save $0.75 $375 $7^0

■

$1Ą75


