
nutildė draugą Višinskį

Hali dar policija surado.

nacijos, taigi negali būti ir kal
bos. Višinskis jos neklausė ir 
kalbėjo toliau. Tada Pandit 
paspaudė mygtuką ir # išjungė 
jo kalbos vertėjus į kitas kal
bas. Matydamas, kad jo rusiš
kos kalbos kiti nesupranta, Vi
šinskis nutilo ir atsisėdo.

nosi ypačiai į tai, kad vienas iš 
lėktuvų yra bendrovės, kurio
je dalyvauja ir Korėjos vy
riausybė.

žmogus 
mirčiai, 
turi ati- 

fizines

dar
Tai

ną Višinskis į- 
i kalbą už Len- 
, Sesijos pirmi- 
Indija, ji per- 
tamsu .kad tvar

Korėjos grasinimus pašalinti 
Intfijo® kariuomenę iš Korėjos.

Komunistą atstovas paliau-

verčiamųjų darbų problema 
būtų jau dabar JT visumos su
sirinkime svarstoma. Amerikos 
iniciatyva buvo visų egzilinių 
veiksmų, jų tarpe ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto, paremta ir 
JT gen. sekretoriaus prašytas

šveicarų spaudoje buvo pa
sakyta, kad Sovietai davę su
prasti prancūzams ir anglams, 
Jog bus padaryta žymių nuo
laidų Indokinijoje ir Malajuose, 
jeigu bus padėta kom. Kiniją 
įvesti į JT.

Ne -Beri ja, o.«?
Šveicarų spauda pranešė, kad 

Ispanijoje atsidūręs pabėgėlis, 
kuris skelbiamas Berija, nesąs 
Berija. Tai esąs Gerhard Etes- 
ter, buvęs sovietų agentas, pa
bėgęs iš Amerikos, kom. Vo
kietijoje virtęs propagandos 
šefu, paskui patekęs į nemalo
nę ir pabėgęs j vakarus. Jo vei
das esąs panašus j Serijos.-

PBEZ. D. HSENHOWEKIS pasakė kalba moterų suvažiavime 
(United Choreli W»men), Atlantic City, N. J., kur jis užsiminė apie 
boHevikų grėsmę JAV atominio karo atveju. Bu prezidentu stovi 
Mrs. D. Wyker, minėtos organizacijos pirmininkė.

si trys grobikai ir žudikai yra 
seni kriminalistai. Vaiką pa
grobti planavę beveik dvejus 
metus. Buvę pažįstami su 
Greenleasais. Pagrobę vaiką, 
jie pasiuntė laišką, reikalauda
mi išpirkimo. Reikalaujama 

600,000 — buvo su-

palydovams ninkas pastorius
Paryžiuje E. Turauskas ir žmona, prof. 

J. Baltrušaitis ir kiti lietuvių 
visuomenės atstovai.

Svečią pasveikino priėmimo 
metu Šeimininkas Dr. S. Bač- 
kis, paskui St Lozoraitis, J. 
Masiulis, o p. Baūkienė prie 
savo kalbos, nukreiptos i po
nią Kersten, pridėjo ir dovaną 
— lietuvišką rankšluostį, iš
austą savo sesers, ištremtos > 
Sibirą. Kalbėjo taip pat vysk. 
Sloskans.

Kitom dienom Kerstenas tu-

kupacijos bylai, lankėsi lietu
vių pamaldose Paryžiuje ir 
rugsėo 27 išskrido lėktuvu su 
žmona, dukteria ir p. M. Ki- 
žyte į Londoną. Juos išleido 
pp. Bačkiai, pp. Turauskai ir 
p. Rudis, kuris kitą dieną iš
skrido tiesiai į Ameriką.

Kitą dieną taip pat spaudos 
konferencijai valstybės sekre
torius Dulles pareiškė 
^AVirJt 
rino pasta

Zelandiją vietoj Pakistano, 
Braziliją vietoj Chilės. Di
džiausia kova buvo dėl Turki
jos. Teko aštuonis kartu slap
tai balsuoti, iM Turkija surin
ko du trečdatau balsų iš visų 
60 JT narių.- Įjos konkurentė 
buvo Lenki ja, į-kuri gavo 19 
balsų. 4

suma 
mokėta. Spėjama, kad vaikas

IR NEHRU SKUNDŽIASI
Indijos mm. pirm. Nehru la

bai į širdį paėmė grez.JRhee 
grasinimus ir kreipėsi į Chur- 
chillį ir E5senhowerį, kad jie 
pastotų kelią naujam karui. 
Tarp Londono Įr Washingtono 
eina pasitarimai.

— Prezidentas 
per teisingumo

buvo pritaikytas Taft-Hartley 
įstatymas ir streikas B0 dienų 
atidėtas. ILA unijos vadovybė 
davė įsakymą darbininkams 
grįžti i darbą. Dviejų mėnesių 
laikotarpyje bus stengiamasi 
susitarti dėl kilusių ginčų ir 
algos pakėlimo.

cEWw^^Neseniai IW 
vos Laisvės" Komitetas gavo iš 
JT gerj. sekretoriato atsaky
mą, kad tai jau padaryta ir 
kad LLK raštas perduotas JT 
visumos susirinkimui ir visų 
JT narių žiniai ir svarstymui.

Be to, šiuo pat reikalu LLK 
yra tiesiai kreipęsis į visų 
kraštų delegacijas prie JT ir 
karto su kitais pasirašęs ben
drus padėkos raštus JAV pre
zidentui Eisenhoweriui už A- 
merikos iniciatyvą ir Tarptau
tinės Darbo Organizacijos gen. 
direktoriui p. Mcrse už kilnias 
pastangas ir attiktą didelį dar
bą, privedant apverčiamųjų

Pagrobtasis vaikas rastas nužu<

denio vardu atsakė John Fos- 
ter Dulles, valstybės sekreto
rius, patikrindamas, kad JAV 
vyriausybė darys visus reika
lingus žygius, kad ’ priverčia
mieji darbai būtų sustabdyti ir 
tai žiauriai Sovietų praktikai 
būtų užkirstas kelias. Be to, 
teko patirti, kad JAV delega
cija prie. JT norinti'pasiūlyti 
JT pasmerkti priverčiamuosius 
darbus, pareikalauti juos pa
naikinti ir įsteigti pastovų JT 
organą, kuris sektų, kad tie 
darbai niekur daugiau nfebūtų 
atnaujinti.

Belieka daryti žygius, kad 
JAV iniciatyvą kiti JT nariai 
paremtų. Visos egzilų organi
zacijos jau kreipėsi į įvairių 
kraštų valstybės vyrus, aukš
tus bažnyčių dvasiškius ir <ti- 
džiąsias organizacijas, prašy
damos paskatinti jų delegaci
jas prie JT pritarti JAV pa- 
siūIymuL Reikalinga, kad ir 
lietuvių organizacijos plačiaja
me pasaulyje susirūpintų šiuo 
reikalu ir padarytų reikalin
gus žygius tiestoiar per vieti
nes organhadjas. Mūsų* ken
čianti tauta yra bejėgė pati ką 
daryti. Todėl mes, būdami 
laisvėje, privafaane jti padėti.

JvM^vva DC*

tarptautinis spaudimas privers 
ir Juos bart Įtiek daugtau stati-

VERGŲ PIRKLIUS Į TEISMU 
Dar reikia talkos JAV iniciatyvai paremti

Dulles pažymėjo, kad šios 
jo mintys neprieštaraujančios 
šen. Knowland mintims.

kankinimą.
galiau, Jungtinių Tautų ir 
Tarpt. Darbo Organizacijos 
specialusis (Ad Hoc) Komi
tetas pravedė išsamų priver
čiamųjų darbų tyrinėjimą ir 
šiemet paskelbė platų prane
šimą. Lietuvos Laisvės Komi
tetas parūpino visą turimą 
tam reikalui medžiagą apie 
Lietuvą ir suorganizavo fieto- 
vių liudytojus, kurie davė Ad 
Hoc Komitetui savo parody
mus.

Ad Hoc Komiteto paruošta
sis pranešimas buvo perduotas 
Jungt. Tautoms tolimesnei ei
gai, o JAV delegacija pareika
lavo rugpjūčio 14 d., kad pri-

prez. Efeęnhoweriui nepuolimo 
paktą su Sovietų Sąjunga. To- 
kis žingsnis 
torius
vietai pirma neleis laisvų rinki
mų rytų Vokietijoje, Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje,

“Daryti kitaip'

Grįžtančiam į Ameriką atst. kavičius, estų komiteto pirmi- 
Kerstenui ir jo palydovams ninkas pastorius I. Ainsaar, 
Lietuvos atstovas 
Dr. S. A. Baikis, ir ponia Bač 
kienė surengė rugsėjo 24 pri
ėmimą. Jame dalyvavo Kers
tenas ir žmona, St Lozoraitis 
ir žmona, Latvijos min. O. 
Grosnvald ir žmona, Latvijos 
ats. patarėjas K. Berends, bu
vęs Solovkų politinis kalinys 
vysk. Sloskans, “America” 
laikraščio redaktorius Rev. E.

' A. Conway, inž. A. Rudis, M. 
Kižyti, Amerikos atstovybės 
Paryžiuje atstovai, buvęs so- 
vietų pirmosios okupacijos me-« rfjo specialius pasikalbėjimus 
tu polltMs kalinys tam. če- ' su eile liucjintnkų sovietinės o-

— Šen. Ch. 
E. Potter buvo pakviestas šen. 
McaCrthy ištirti komunistų 
žiaurumų su belaisviais. Ap
klausinėti jis pradės gruodžio 
men. Bet ‘jau dabar jo žinioje 
yra 1800 .tokių žiaurybių. Vie
na iš jų — amerikietis belais
vis buvo apipiltas benzinu ir 
padegtas.

Rugsėjo 28 pagrobto Green- 
leasų, iš Kansas miesto, šešerių 
metų vaiko terastas lavonas. 
Suimti ir grobikai — Mrs. B. 
B. Heady ir Carl Austin Hali; 
ieškomas dar trečiasis, Marsh, 
kuris ir esąs vaiką nušovęs. Vi-

paliHOCTnavu JAV atštovę’TSP 
ce. Ryšium su tuo skelbiama, 
kad Amerika nori imtis inicia
tyvos Triesto klausimą taikin
gu būdu išspręsti. Tačiau A- 
merika, Anglija ir Prancūzija 
nepritaria Italijos siūlomam 
plebiscitui nei Tito siūlymui 
uostą sutarptautinti, • o liku
sias žemes atiduoti Jugoslavi
jai. Ypatingai plebiscito bai
dosi Anglija, nes tada galėtų 
plebiscito reikalauti ir graikai 
Kipro saloje, kuri dabar yra 
Anglijos tvirtove.

Konto. —^Parlamentas pat
virtino min. pirm. Pellos už
sienių politikos liniją: plebisci
tas Triesto klausimu, ištikimy
bė Atlanto paktui, parama Eu
ropos vienybei. Balsavo prieš 
tik komunistai ir jų palydovai 
kairieji socialistai, kurie nega
li pritarti europinei armijai. .

šium su naujų atominių ginklų 
•pavojum. Amerikos, Anglijos 
ir Prancūzijos atstovai svarsto 
projektą duoti tam tikras už- 

> tžkrtaimus Sovietų Sąjungą! 
nuo Vokietijos užpuolimo. Ne
puolimo paktas tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos nebūtų 
reikalingas, nes ir Sovietų Są
junga ir Amerika yra JT Char- 
tos dalyviai, o Charta įparei
goja ypatingai susilaikyti nuo 
agresijos. Kas kita su Vokieti
ja, kuri nėra JT narys.

Panašioje padėtyje kaip Vo
kietija esančios ir Austrija su 
Korėja. Tačiau Dulles abejoja, 
ar Sovietai bijo šių kraštų ag
resijos. Tik jeigu Sovietai no
rėtų garantijų, kad šie kraštai 
nebus panaudoti prietilčiu 
puolimui į Sovietų Sąjungą, tai 
Amerika mielai jas taip pat 

’ duetų.

Roma. — Italijos parla- Esą Amerikos, Anglijos ii 
mentui priėmus nusistatymą Prancūzijos sluoksniuose gal- 

kad 1948 pažadai Ita

J. Tautos. — Nenuolatiniais 
nariais į Saugumo Tarybą JT 
pilnatis dvejiem metam išrinko 
Turkiją vietoj Graikijos, N.

Visuomenėje tebėra didelis 
susijaudinimas ir pasipiktini
mas, kad Amerika negali išsi
vaduoti nuo šitokių piktada
rių. Prisimenama, kad nuo 
1900 tai esąs septintas atsiti
kimas, kada pagrobtieji buvo 
nužudyti, nors išperkamieji 
mokesčiai paimti, gitas išper
kamasis mokestis lig šiol buvo 
didžiausias. Paskutinis pag
robimas, tiek sujaudinęs vi
suomenės opiniją kaip dabar, 
buvo Lindbergų sūnaus, kuris 
taip pat'buvo nužudytas, nors 
vaduotpinigiai buvo sumokėti 
— pu?ė mil. dol.

kad 
sustip- 

pašalintT įtem- 
kalbėjo pimą tarp Rytų ir Vakarų ry-

Paryž»us. — Po atostogų 
parlamentas pradėjo posėdžius. 
Laukiama triukšmingų ginčų, 
nuo kurių galinti nuvirsti ne 
tik Ltoiiel vyriausybė, išsilai-

kitų įžymių asmenų b respuo- 
likonų ir demokratų partijų

kad trirtai laikytųsi prieš ko- 
nntoistinėk Kinijos įsilekHmą j

reikia atsmRn; geHausoHI 
sprendimas dabar pripažinti 
Jugoslavijai Triesto zoną B, 
kurią ji dabar valdo, o Italijai 
atiduoti zoną A, kurią dabar 
valdo sąjungininkai. Toliau 
gyventojais pagal tautybę iš 
abiejų sričių reikia susikeisti.

Ryšium su tokiais pareiški
mais reikia laukti aštraus ne
pasitenkinimo Italijoje trimis 
vakariečiais ir komunistų tri
umfavimo.

Priverčiamieji darbai, ko
kius yra įvedę Sovietai savo 
krašte ir jų okupuotose šaly
se bei jų satelitų valstybėse, 
niekuo nesiskiria nuo senovės 
vergų. Darbo žmogus suvar
žytas, jam atimta laisvė pasi- 
rinkti darbą, g pakeisti ar per- 
sikelfi 
sinėmis deportacijomis Sovie
tai pripildo savo priverčiamųjų 
darbų stovyklas, kur 
yra pasmerktas lėtai 
bet prieš mirdamas 
duoti paskutines savo 
jėgas Sovietų ūkiui.

Tokiam žiauriam likimui y- 
ra sugabenti į Sovietų Rusiją 
šimtai tūkstančių lietuvių ar 
kankinami įvairiose stovyklo
se pačioje Lietuvoje.

Ligi šiol mūsų ir kitų lais
vinimo veiksnių buvo daug kas 
daryta, kad dhlima būtų pa- 
lengvint^mržraonMĮ likimą ir

UOSTŲ DARBININKAI 
GRĮŽTA I DARBA

New Yorfaas.
Eisęnhoweris 
departamentą pravedė federa
linio teismo nutarimą, kad lai
vų jorovikų. unijos (ILA) strei-

bus rimtų pasėkų, jeigu pietų mėn. ihriBto į laisvę, dviem 
KoręjtijHtaės pavartoti savo lėktuvais išvyko į Forinozą. Jų 
kariuomenę. Indijos karinome- tautiečiai suorganizavo jiem 
nės Korejoįe vadas gynėsi, kad šitą kelionę. Komunistai kabU 
mesti komisijai kaltinimai, 
ji pataikaujanti kOnunis! 
esą neteisingL Ji vykdžiusį
sq “neutraBosjos” komisijos riausybė. • Komunistų radijas 
narių sutarimą dėl agitacijos.' paskelbė, kad tai “amerikiečių 

Spahų 7 komunistai vėl rei- sąmokslas.”

Prancūzijai gresia 
diktatūra?

AK VZL gNIPAlt

WMhingtos«s. — Kariuo
menės vadovybė paskelbė, kad 
iŠ jos laboratorijų Fort Mon- 
mouth, N. J. atleista “keletas 
tarnautojų saugumo sumeti
mais.”

valdžios forma. Kalbama, kad 
Vokietijos apginklavimas, to
limesnis karas Indokinijoje, 
algų įstatymas yra tokie da
lykai, kurių parlamentas ne
galėsiąs išspręsti, ir reikės pri
eiti prie diktatūros.

Tokiu diktatorium minimas 
maršalas A. Juin.

Gelbėdamiesi nuo europinės 
saugumo bendruomenės, 
kurie politikai sugalvojo 
reikalauti referendumo, 
vėl reikalą nudelstų.
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imperijos JAV
SPAUDA

DEVYNI “SENIAI

Mmfcles

liškal atsimokėta, o stalėti 
žmonės H Kalifornijos 
rėja apie Baltuosius Rfta*

’ • Seat. JL Wafldw nuvyko į 
Bonną tremtinių ir politinių 
pabėgėlių reikalais. Jis yra se
nato komisijos emigracijai ir

yra kahforntetia, ir lupuba 
konų lyderis ^en. Knovtand- 
Taigi, vakariečiai keltai i ry
tus vaidyti visos Atadkoa.

persfanestiu O ps turėjo tiesos. 
Butų gera tokią mašiną nužiū
rėti. Geresnę ir greitesnę už 
kitas.

mraaiia SUNKAUS LBMZtNG, kad' tykiai eitų. 
Fordo nau$e$ suspausto* gumos bamperiai ir Jautrios 
spyruokles bei sukrėtimu lygintuvas vienas sumažina ligi 
80% priekio drebėjimą.

jsed.) gyvena 
igos ir jos sateli-

FOBDOMAT1C PATS DAUG DALYKU PADARO už jus 
**torsatm.ai — daug daugiau kaip kiti žemos kainos 
apimtyje. Šiandien pamėgink vairuoti!

tuose, 
savo saujoje ir juo naudojasi 
kaip savo įrankiu. Ji teismą 
paverčia it kardu be svars
tyklių.

Felix Frankfurter t(70 metų iš 
Cambridge,, Mass»), jąiflBau- 

Tofij C. Clark (54 me- 
Beveik

sias
tų iš Dalias, Tex.) 
tokio pat amžiaus yra ir Wil- 
liam O. Douglas (iš Yakima, 
Wash.). Visi kiti yra prišokę 
60 metus. Bet jeigu jų amžių 
sudėtume į krūvą ir“ padalyta
me lygiom, tai vidurkis būtų 
63 metai. Vadinasi, neri jau 
tokie seni, kaip juos vadina— 
“nine old men”. Seniau vy
resnio amžiaus buvo labiau 
paisoma, dabar parenkami ir 
jaunesni.

U- S. News and Worid Re
peri (spalio 2), Washingtone 
leidžiamas savaitraštis, pas
kelbė įdomias informacijas, 
kaip Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse (panašiai ir kituo
se kraštuose, 
Sovietų S

tinę poficija, tankų vadtaama 
UB, tardydavo su jai žinomais 
metodais, Tai žinojo Franci- 
szek išdraugų, kurie turėjo ry-

rSti, kad tas vakt^nm bitai 
teisingas — pagal dtab Te
midės svarstykles, prie tartų 

yra susėdę "devyrt Mta*”

Egzaminų patalpoje nekant
riai laukia 60 vaikinų. Visi jie 
kom. jaunuolių organizacijos 
nariai. Septyniolikamečiai, aš- 
tuoniolikamečiai, devyniolika
mečiai. Jie visi žino, kad jie 
trinktieji, nes kandidatų buvo 
aštuoni tūkstančiai į karininkų 
lakūnų mokyklą. Į Debliną, 
kur jie dabar, jų buvo atsiųsta 
500. Čia juos išsijojo, iškošė ir 
dabar liko tik 60, Jokie reakcio
nieriai neturi būti praleisti į la
kūnus. Paėmė 60% iš darbinin
kų vaikų, 30% ūkininkų ir kiti 
iš “intelligencja”.* *

Komisijos, karininkai yra pa
stebėję šitą Jareckį. Jis kaip tik’ 
atrodo tipas, kokio reikia lenkų 
aviacijai. Jo veidas yra gyvas, 
inteligentingas, sportiškai gerai

AR betkoks kitas automobilis leis pasirinkti V-8 ar 
Six motorą iš trijų didžiųjų vairavimų? O kaip su 
minkštom gumom visose sėdynėse, didele bagažine, 
tylu eismu ar kitas automobilis galės prilygti Fordo 
gakiniui? Tai tik gali brangieji automobiliai! Joks 
kitiB Fordo kainos lygyje! O Fordas jums duoda žiu 
“puikių automobilių” prabangų už puse jų vertės! 
Nestebėtina, jei linksta i Fordų!

4 viskas diktuojama. Delega
cijų nariai privalo gyventi 
kartu, yra izoliuoti nuo ame
rikiečių visuomenės, sekamas 
kiekvienas jų . žingsnis, jų gy
venamuose namuose dieną ir 
naktį einama sargyba, Mask
vos sekliai miega su revolve
riais po. pagalvinis.

Kartą vienas vakarietis su
sitiko savo seną draugą iš 
anapus geležinės sienos. Jis 
pasiūlė jam eiti kur j šalį ir 
ramiai pasikalbėti. Tas gi nie
ko neatsakė, o tik parodė savo 
šeimos fotografiją. Vakarietis 
viską suprato. Anoje pusėje 
paimami gyvi užsfatai/jei kas 
išleidžiamas į laisvą pasaulį, 

kur Sovietai turi savo “teroro 
salas/*

grįžo atgalios, laikraštis pri
mena jo žodžius, pasakytus 
vietiniam komunistui: “Aš 
grįžtu į savo karštą, kur jau
siuos laimingesnis. Čia aš ma
tau laisvę ir laisvus žmones, 
bet aš prie jų nepriklausau. 
Aš bijau, kad galiu užsimiršti, 
jog turiu ten šeimą, ir vieną 
dieną galiu įsinorėti nebegrįž-

Ir 2 respubliko
nai. Penki iš jų paskirti Roose- 
velto, trys atėję prie Truma- 
no, vienas, pats pirmasis, da
bar parinktas Eisenhowerio. 
Seniausias amžiumi iš jų yra

Sovietų užimtus apartmen- 
tus New Yorke ir Washingto- 
ne, kur susitelkia apie 800 bol
ševikinių atstovų ir tarnauto
jų, minėtas laikraštis vadina 
“mažosiomis Sovietų respubli
komis” arba “teroro salo- 
mis” (little island of terror). 
Nenurodydamas pavardės vie
no komunistinio atstovo, kuris

• Po kom. Khujos užsienių 
reikalų ministerio vtešėjimo 
Maskvoje*! Kiniją išvyko Mask
vos .ekspertai kom. Kinijos, at
statyti.

• Italijoje suimti septyni so-
Neseniai Dr. M. Korowicz, vtatų Šnipai. Jie veikė Torino 

Tenkijos atstovas * Jungtinių pramonėje, šnipinėti juos mokė 
Tautų visumos susirinkimui, Prahos šnipinėjimo mokykloje, 
kaip tik panoro negrįžti, nes 

nepaliko namie nei žmonos,, nei 
Vaikų, nei tėvų, nei artimų gi
minių. Laikraštis jo pabėgimo 
proga (o nuo 1945 m. tokiu ar

Inas išwm 
Kalifornijos"’ 
nuo 1943 m. _
tesi privačia advokato JMfl 
ka ir ilgą laiką buvo KalifMI 
nijos . valstybės . prokuroro 
(Attomey General). Tačiau 
niekada nėra buvęs teisėju, o 
dabar iš karte patampa Vy
riausiojo Teismo pirmininku. 
Be to, prezidentas Eseahowe- 
ris jį paskyrė, neatsiklausęs 
Senato, kuris atostogauja. Tai 
pirmas atvejąs nuo Washingto- 
no laikų. Anas pirmasis JAV 
prezidentas tada prieš Senatą 
prakišo: jo kandidatas nebuvo 
patvirtintas, Eisenboweris gal 
ir nepraloš, kai Senatas sub
rinks. Matyti, padėtį išstudi
javo kaip strategas.

tJRcuris bausmės riu- 
itaip yra tuose kraš-
* valdžia teisiną turi

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra kitaip. Vyriausias 
Teisnjas čia yra nepriklauso
mas, kaip ir kiti Amerikos 
teismai. Tiesa, prezidentas ski
ria vyriausius teisėjus, Senatas 
tvirtina, bet kartą jau prisie
kęs ir patvirtintas teisė jas yra 
laisvas savo veiksmuose. Ana, 
praėjusį kartą, kai dar Baltuo
se Rūmuose buvo Harry S. 
Truman ir valdžios kontrolėn 
perėmė plieno pramonę, tą jo 
aktą Vyr. Teismas panaikino. 
Kitur būtų laimėjęs tik jos kar
das ir dar patiems teisėjams 
galvas nukirtęs. ___

nas. Jie b? KPfcį «taaą 
Nr. 55. Ty**1! tik arfeMėms 
asmeniną apie jį tekalbėjo — 

ten buvonamai, korinpse^ jntt- kaip toH galėtum su šia geJja 
ištesėti?*’ Taip sau nei iš šio nei 
iš to paklausė draugas, atsirė
mę į mokomąjį lėktuvą.

“Na, gerą gają. . Mažiausia 

porą šimtų kilometrų.” •
“Neblogai. Įsivaizduok: sėdi 

sau šioje geldoje; truputį pa
suki vairą į šoną ir nutupi ame
rikonų aerodrome. O paskui ke
liauji sau į Ameriką. Aš turiu 
dėdę Chicagoje. Mėsininkas ar 
kas jis ten. Turi auto ir viso
kių patogumų. Tu neturi supra
timo, ką jis ten turi, ir kiek jis 
pinigų uždirba.”

“Uždaryk savo vožtuvus." 

“Na, aš tik taip sau.” 

“Geriau pasilaikyk savo dėdę 
ir jo šlamštą sau. O be to jie 
tave nutupdytų per pirmus dvi
dešimtį kilometrų.”

“Na, žinoma. Bet tik įsivaiz
duok.”

“Vožtuvus užsidaryk, sa
kiau tau.”

‘Senis” Earl Warren (62 
I^l^ina į Vyr. Teismą pir- 

Jis buvo

kas dabar sudaro tuos “devy
nis senius (“nine okl men”J, 
kurių rankose yra Temidės 
svarstyklės. *

Senieji graikai tikėjo, kad 
yra tokia deivė Temidė su už
rištomis akimis: vienoje ran
koje ji laiko kardą, kitoje — 
svarstykles. Akys jai užrištos, 
kad nematytų ką teisia ir bū
tų nešališka. Svarstyklės esan
čios tam, kad pasvertų teisia
mojo kaltę. Kardu vykdoma 
bausmė. Visa tai dabar yra 
simboliu teisingumo. 
^Tačiau tei

Fordas viską jums duoda, 

ko jūs norit ir ko reikia, 

už patenkinančią kainą!

keturi vyrai — trys civiliai ir 
vienas sovietų MVD karininko 
uniforma. Civiliai ranka davė 
ženklą, kad kita puse praeiviai 
pasiskubintų dingti. Bet Fran- 
ciszek suspėjo pamatyti, kaip 
iš kitos mašinos buvo išstumti 
du vyrai, kurių rankos buvo 
surakintos, bet kurių amžiaus 
nebuvo galima pažinti, nes 

v e i d a i buvo sudaužyti ir 

kraujais pasruvę. Vienas iš jų 

vos begalėjo pastovėti. Stumia
mi jie dingo namo angoje Nr. 
55. Ir vyras karininko unifor
ma, užmynęs gatvėje papiroso

AMERIKOS PIGIALSF AU1 
MOBILIAI LINKSTA H 
V-8 MOTORU! Ford** ynrf 
nintetis* aotomobifis savo 
su V-8!

UOto
nei profesijai. Supranti* šitai?”

Drūtas? vyras anapus stalo 
karštai...

“Visur taip, —galvojo Fran- 
eiszek. — Jie pradeda nuo ko
kio sakinio iš laikraščio^ pas
kui suka aplink jį, iki patys laikais ten, kieme, skambėjo 
pradeda tikėti tuo,4cą sako”. juokas Ten buvo

Kol draugas už stalo įtikina- šv. Juozapo pensionatas... Iš 
mai kalbėjo. Franciszek protas priešakinio automobilio iššoko 
blaiviai fr mikliai dirbo, kaip 
reikės atsakyti, kad būtų pa
tenkintas tas, nuo kurio pri
klauso jo likimas.

‘Taigi?”' baigė draugas .už 
stalo.

“Aš turėjau mokytis; aš tu
rėjau tiek dirbti, kad pasivy
čiau. Per ketveris metus aš ne
buvau mokykloje. Aš turėjau 
prisispausti ir nesiimti politi
kos.”

“Gerai. Bet sakau dar kartą: 
politinis išsilavinimas yra svar
biausias dalykas. Mums jauni
mas reikalingas. Turi išaugti

JOKIO VARGO rOBDKBU 8VMCBA! Forde yra dau- 
fbra žiūrėjimo vieta* kaip kitaMe tos rūiies auiocnobi- 
Huoae — tikrumoj visas matomumo skritulys. Fordas 
padirbtas jūsų saugumui vėliausiais inžinerijos laimėji
mais. • ’■*

FOKDO MASTBB-GUIDK MGKNB vairavimas yra pi
giausias jegiiris vaitavimas Fordo! tūlyje! Ir Fordo 
Master-Guide^gelbsti tik tada, kai jums pagalba reika-
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Yorke atsijungęs nuo Lenkijosliūdijhnuss.

Kodėl laivai Stovėjo nekraunami? -
“Noriu išreikšti didelę padė-

kurie turėjo savo namus, įmo
nes, krautuves, didesnius ūkius. 
Visa tai jiems atimta ir suval
stybinta. Savininkai uždaryti 
už vielų tvoros.

toms. .

PadėtisLenkijoje

. fiamasL Taip pat ar lenkų k»* 
riuomenė šiam, tikslui i 
Visi aukštesniep 
yra rusai

joje

Savo p pabaigoje Dr. 
bitė per radi-

S&flO

Tuojau po karo, kai bolševi
kai nusistūmė už Berlyno, lie
tuviai paliko giliai raudonam 
užnugaryje. Jiems vienintelė 
viltis pasprukti nuo grįžusios 
paleckinės vyriausybės, kuri ė- 
mė> kraštą dar labiau bolševi- 
kinti, buvo Lenkija. Tada į ją 
buvo repatrijuojami Vilniaus 
srities lenkai. Nemažai ir lietu
vių užsirašė ir .išvažiavo, kol 
tai buvo sustabdyta.

Pradžioje atrodė, kad Lenki
ja bus laisvesnė valstybė, bent 
nejjungta Į Sovietų Sąjungą o- 
ficialiai, ir kad ten bus galima 
kiek atsikvėpti. Pirmieji poka
rio metai Įtas viltis pateisino. 
Žmonės iš Lenkijos laisviau su

Atlanto visa pakrantė penkias diedas • buvo tartum suoa- 
.ralyžuofa. Dideliuose ir mažuose uostuose, nuo Pertiando Maine 
iki Hampton Roads Virginijoje, stovėjo laivai tykiam vandėny: 
vieni pakrauti, bet niekas jų netuštino; kiti buvo tušti, bet nie
kas jų nekrovė. Niekas ir kelio laivams nerodė, kaip Įplaukti 
arba kaip iš uosto išplaukti. Kai kurie laivai atvykę net iš toli
mųjų kraštų, savo jėgomis kapstėsi, nes uostų darbininkai strei
kavo. Iš viso 50,000.

' Po penkių dienų streikas buvo ^nutrauktas, įsikišus pačiam 
JAV prezidentui. Jis pritaikė Taft-Hartley įstatymą, kuris strei
ką atideda 80 dienų. Ar per tą' laiką susiginčijusios šalys susi
taikys, dar klausimas. Jis yra opus. Mat, šį kartą streikas kilo 
ne dėl to, kad darbininkai su darbdaviais būtų nesutikę. Nesuti
kimas įvyko pačių unijų tarpe.

Amerikos Darbo Federacija (ALF) paskutiniame savo su
važiavime, kuris įvyko rugsėjo mėnesyje, griežtai pasisakė prieš 
laivų krovikų ir uosto darbininkų tarptautinę uniją (IIaA). Ji 
buvo iš Darbo Federacijos išmesta už tai jcad nepaklausė pata
rimu savo viršūnes apvalyti nuo nesąžiningų žmonių. ALF pir
mininkas tą priekaištą išreiškė labai griežtais žodžias: “ateityje 
mes tai' padarysime su kiekviena unija, kurios vadovybė dėsis 
su gangsteriais” (whose leadership gets involved with gangsters 
and hoodlums).

Platu čia būtų aiškinti tai, kas ALF suvažavimo rezoliuci
joje buvo pavadinta “negirdėtu kriminalu” (the facts unhearted 
in statė crime investigations). t’akaks-priminti, kad kai kurie 
ILA vadovybės nariai yra kaltinami, kad neleistinu būdu pelnosi 
iš darbininkų darbo. Prieš porą metų labai smulkiai, bet juodai 
■pavaizdavo tą užkulisinį uosto darbininkų išnaudojimą žurnalas 
"Harper”. Žinoma, teismo reikalas tuos dalykus aišktoti, kiek 
jie yra tikri.- '

/ 1 • w

Tačiau ALF vadovybė nepasitenkino tiktai išmesdama ILA 
iš savo tarpo. Ji ėfhėsi organizuoti naują laivų krovikų ir uosto 

' darbininkų uniją. Tai ir sukėlė streiką, nes darbdaviai, su kuriais 
ILA sutartis kaip tik pasibaigė, nepanorėjo jos atnaujinti. Jie. 
norėjo derėtis su naujai organizuojama unija. Čia gi reikalas į- 
strigo. Kaip jis bus išpainiotas per tas 80 dienų, pamatysime.

Vienas, .dalykas vis dėlto aiškėja. Unijos, kurių uždavinys 
yra ginti darbininkų teises, kartais patenka į rankas žmonių, ku
rie neteisėtai juos išnaudoja. Unija tampa darbininkui jau nebe 
palengvinimas, bet našta, kažkokia konspiracija, kurioje jis ęri- 

. verčiamas dalyvauti.
Apie tai šių metų pradžioje vienoj savo kalboj yra užsimi

nęs ir popiežius. Jis pabrėžė, kad mūsų laikais kartais spaudžia 
darbininką jau nebe didžioji pramonė, bet didžiosios anoniminės 
unijos.

ITALUOS LAIVAS “Andre* Dori*” New Yorfco uoste įsuki* kro
viko, kurio streikas prez. Enenhowerio yr» kuriam laikcd nu
trauktas. ■

dėt’s Lenkijoį yra apverktina.” 
Gyvenimo lygis nepaprastai že-(' 
mas. Sovietai yra įstūmę Len
kiją į didelį skurdą ir ubagys
tę; Jie ją valdo savo rusišku a- 
paratu kaip kokią vergų ^kolo
niją. iš kuries viską gabena į 
Rusiją; Pačidje Lenkijoje Įmo
nės privargę ir kenčia vieto- 

. mis badą. Apie keturiems mili
jonams žmonių žemė yra atim
ta, o likusieji be žemės sukelti 
į miestus, kur padaryti darbo 
vergais.

“Jei būtų laisvi rinkimai — 
pareiškė M. Korowiez,— ko
munistai savo sąrašui nesurink
tų nei dvejų procentų baisų.” 
Tai ir yra vienh iš priežasčių, 
kodėl nevykdomi dar Jaltoje 
duoti Sovietų Sąjungos pasiža
dėjimai, kad bus laisvi rinki
mai.' Jų niekada negali būti, 
kol Sovietų okupacija tebėra.

žmonės rusų ne mailiau ne
kenčia, kaip ir vokiečių iš pra
ėjusio karo. Vokiečiai išžudę 
apie 6 milijonus lenkų, bet ir 
rusai negeresni. Lenkijoje visi 
tvirtai įsitikinę, kad Katynas 
buvo Stalino darbas. Tačiau 
prieš tuos žiauriuosius okupan
tus nėra kaip rankos pakelti, 
nors pogrindyje judėjimas ir 
stiprus. Dabartinėse sąlygose 
Sovietai paskandytų Lenkiją 
kraujuje. Visa jos viltis yra va- 
*k^rai ir Amerika, iš kurios žk. 
nių per radiją klausoma ir ja 
pasitikima,.kad ji padės Lenki
jai išsilaisvinti.

Religinis žmonių gyvenimas 
yra labai gyvas. “Aš 'niekada 
nemačiau taip karštai besimel
džiančių žmonių — liudijo M. 
Korowicz,*— kaip dabar, nors 
kunigus jie areštuoja, teisia ir 
įUcdlejimuš sodina.”

Kaip jis turėjęs elgtis 
New Yorke

Dr. Marek Korovvicz papasa
kojo, kad jam buvo duotos in
strukcijos, kaip jis turįs laiky
tis Jungtinių Tautų po ėdžių 
metu New Yorke. Jam buvo į- 
sakyta griežtai laikytis Sovietų 
delegacijos nurodymų, siąni 
iš pašalinių nekalbėti ir ne 
laikyti ryšių, būti visada drau
ge su kitu Sovietų ar Lenkijos 
delegacijos nariu. Taigi, “lenkų 
delegacija yra ne kas kita kaip 
tik dalis Sovietų delegacijos — 
jos tik praplėtimas.”

Nepriklausomos Lenkijos ir

melooti

M.Korcw

ki joj įr lenkų tautos neląisvę po 
Sovietų jungu.

Šiame krašte ir prieš šį ko
mitetą (Un-American Activi- 
ties Committee) galiu sakyti 
visą tiesą. Lenkijoje tiesą sa
kyti oficialiai uždraustą. Ten 

. niekas nedrįsta tiesiai kalbėti.
Manau, kad galėsiu, Amerikos 
žmones padėti suprasti tą šiur
pų gyvenimą Lenkijoje, ' kur 
žmogus turi meluoti, kad išsi
laikytų, meluoti per dienų die
nas, kur visas gyvenimas yra 
viena melagystė.

Tikiuosi, kad čia galėsiu bū
ti reiškėju minčių ir siekimų 
Visos lenkų tautos. Be to, tai 
liečia ne vien Lenkiją. Reikalas 
yra daug svarbesnis. Tai yra 
reikalas visos žmoni jo?, kuriai 
graso Sovietų siekimai valdyti 
pasaulį.”

Siekdami to savo tikslo jie 
palaipsniui viską veržia, kas tik 
jiems pakliūva į rankas. Jei iki

“Išalkusi minia pirmyn!”—šaukė 23.
Korėjoje komunistai prista- . išalkusi minia!” Paskui šaukė, 

tė nenorinčius grįžti 23 ame
rikiečius. Visi jie pateko į ne
laisvę 1950 m.', dar jauni, da
bar apie 20 metų. Jiems sme
genis plovė 3 metus ir gerai 
laikė, nes atrodo riebiai penė- 
į. Trys iš jų yra negrai.. Jų 

i šužinoję netiki, kad vai- 
norėtų grįžti. “Kas norš 

su j pasidarė” — pasakė 
vieno motina.

Atvežti į stovyklą jie daina
vo internacionalą: “Pirmyn 
vergai nužemintieji, pirmyn

SUIMTI nauji komunisto aren
tai. FRI areMavo dvi moterį* ir 
trs vyrus, kurie priklausė komu
nistu partijai. Jie kaltinami, sie
ke nuversti JAV vyriausybe- 
Dauguma jų iš Clevelando. Su
imta* J. Rrandt yra Ohio itasfy- 
bės komunistu partijos aJrmuis 
lyderis, * *

šiol Lenkijos dar mažiau spau
de, tai dabar ir jai atėjo Balti
jos valstybių jau seniau išgy
ventos dienos. Tikėkime, kad 
vieną dieną kartu visiems turės 
ateiti ir laisvės dienos. S.

įį

kad Sovietai žmones išvaduos 
ir kad jankiai grįžtų namo. Su 
JAV žurnalistais nesileido i 
kalbas, bet buvo dalinami jų 
pasirašyti lapeliai. Jie esą ne
grįžtą dėl td, kad Rosenbergai 
nuteisti ir kad negrai linčiuo-« 
jami. Ar tai priežastis? Grei
čiau jų protas smegenų va
lykloje yra jau nulinčiuotas. 
Būtų jis sveikas, negi vengtų 
kalbos su savo tautiečiais, ku
riuos tesveikino sugniaužtais 
kumščiais.

TALKININKE se

Už tai, kad nepateisinamai 
neatsargiai medžioklėje pašovė 
savo kumečio koją ir visam am
žiui padarė ji šlubu — ponas 
dvarininkas davė jam gale savo 
žemių gabalą plėšimo, kelis ap- 
trešusius rąstus ir paleido jį at- 
sargon. Atsargon — taip mėgo 
ponas juokauti, nes jis buvo bu
vęs karys ir jam taip patiko tas 
jo juokas, jog nuolatos karto
jo, kol aplinkui visi žinojo, 
koks jis geras ir dosnus. Ta-, 
čiau Jis netrukus apsigalvojo, 
jog gerupaas neturi būti per
daug didelis — jis priskyrė, 
kad kumetis dar šiek tiek die-' 
nų padirbės pono laukuos?— o 
šiek tiek, jo kalboje, reiškia — 
visas dienas. — Tačiau, tebūnie 
garbė Aukščiausiam, sakė ku
metis — ar galėjo kas būti ge
riau, kaip turėti savo ūkj? 
Nesunku vC jj dirbti geradariui 
— o savo ūkj galima ir mėgo 
laiku apeiti.

Jis kitaip nevadino, kaip ti
kiu, šitą gabalą žemės, pačios 
prasčiausios iš visos pono val

domos. Ir tokj jau mažą gabalą

bėjmo jos vištos dar tebeidda- 
rytos, ir ji tekina nubgo algai

tai nuo darbo no-

i

NELE MAZALAFTE

Čia man, čia tau. O prie

—kitiems atrodė, jog tiktai ge
ram vyrui švarkas teišeitų iš 
tokio sklypo — tačiau žmogus

- sugebėjo sutalpinti tenai s^vo 
svarbiausius turtus: bulves ir 
rugius, jie pamečiui keitėsi vie
toms, tarytum žaizdami šokinė
jo:
trobos dar ir ežių padarė pa
čiai, ir tenai tarp butokų ir 
morkų žydėjo aguonos, kaip 
sekmadienio moterys. Gera bu
vo gyventi tame savo ūkyje.

Ne taip labai savas — po jų 
mirties dirva vėl grįš iš kur a- 
tėjus — jis žinojo, bet |r taip 
svarbu? Jie nebeturėjo gyvų 
savo vaikų, tokia buvo Dievo 
valia, jokių testamentų nepri- gi, negi žmogus be pinigų gy- 
sieis daryti, juokavo jie, jokių 
vargelių. O juk į karstą nepa- 
siimsi.kad ir labai dokumentuo
to dvaro, kad ir šimtais dirvų. 
Gal būtų gera pasiimti—-manė 
jis tylomis.— gi Dievui dangu
je gal užtektų vietos, duotų kur 
pasikloti tą žemelę te? leistą 
dirbti, kad neitų niekais laikas.
Kartais jis prasitardavo tas sa
vo mintis žmonai, jis nemokėjo . rytą. Dvarfrderiius jau būva

nieko pasilaikyti sau, ko ji ne
turėtų. jinai gi nei pritarė, nei 
pertarė — tačiau ir ji neretai 
įsileisdavo širdin troškimą, jog 
gerai savas daržas, nors ir dan
guje.

Tai, kad ir čia buvo kaip dan
gus —sutarė jie — tiktai dirbk, 
melskis ir dainuok — juk kp 
jiems trūko? Jie ir tvartą pri
rėmė prie tvoros, jie ir karvę 
turėjo, nekalbant apie smul
kesnius gyvulius, viso ko reikia 
— tiktai nebuvo arklio. —Bet 
kam jiems arklys? — juokėsi 
senis — tada jau reikės ir ka
rietos, ir ko gero pati užsigeis 
pas grafą į svečius — vargas su 
arkliu. 2i , pavasarį Nitų 

rudenį rugienas 
apv lių suvežti leng
viau tempti įsikinkius pa
čiam į vežimėlį — bet jeigu ne 
jo kieme, tai kur kitur rasi nu
sisamdyti, jeigu pats nebepa
jėgsi vilkti. Nusisamdyti? Kaip 

veni — juk ir karvė, ir avis, 
kaip žemė, kasmet vaisių dūb- 
da, net višta, ir ta užtfirtM už 
save. Ne, šiems žmonėms jokiu 
atveju negalėjai Įkalbėti, kad 
vargšui bloga gyventi. Tada jis 
ir sako:—O ponams? Juo di
desnis ponas, juo (fidesrds var- 

paimtas iš laukų ir buvusiam 
kumečiui buvo leista pasirūpinti 
savo lauku, o dar dvaro ūkve- 
dis pasijuokė, girdi, skubėk, 
šaukis talkos ar samdyk, nes 
giedra laikysis tiktai šiandien, 
o paskui prasidės lietūs, ir ilgi 
ir gausūs, žmogus išmanantis 
—galėjai tikėti jam, kad žino, 
ir trmupam laikui kumetis buvo 
susirūpinęs savo rugiapjūte. 
Menki buvo šiemet jo rugeliai, 
nors ir niekada nebuvo perge- 
ri, tačiau šios vasaros ypačiai 
buvo skursni, kaip gera žolė. Ir, 
kaip tiktai dar labiau reikėjo 
juos saugoti, kad jų nedaug, ir 
jie atrodė jam brangūs, kaip 
vaikas, kuris yra nesveikas. 
Na, bet ar jis galėjo pasukti 
lietų ar vėjus? Nereikia krims
tis ir nešioti širdyje karteli — 
manė jis — ir nors niekas jam 
netalkininkavo, ir negalėjo 
samdytis šiuo metu brangios 
darbo rankos, gal vistiek, kaip, 
nors abu su savąja ir nukirs ir 
surinks, ir jeigu kaip, susiga- 
bens prie namų, nes rugiai jau 
tokie sausi, jog nors stačiai 
maišan kirsk.

Taigi po pusryčių jie ir pasu
ko j savo lauką, tiktai kiek pa
ėjus šeimininkė staigiai atsžmi-

taip jam rūpėjo stoti į barą, 
ir jis skubiai žengė, ir prie 
kiekvieno jo nesveiko kelio 
klūpčiojimo,saulė skaisčiai at
simušdavo į susvyravusią dal
gę.

Tai va, mano rugeliai — pa
manė jis atėjęs, ir taip jam 
graudu pasidarė juos kirsti, ro
dos, paglostytų kiekvieną, kaip

Jokių svetimų balsų negirdė
jo, priėjęs kiemą, nei troboje— Matysi, kaip tau dar kelius su
visai* tylu buvo ir ramu — tik
tai staiga kažinkur silpnai su
dejavo ar suunzgė — ir pame
tęs dalgę, jis puolė žiūrėti, gu
lėjo jo pati ir skaudžiai deja
vo. Bet ji dejavo tik tol, kol 

tum per visą pradalgę, užkabino manė esanti viena, o kai staiga 
dalge pirmus rugius ir nušluba- 
vo.

Kai buvo baigęs vieną barą 
— žmonės sakytų, jog ten tik
tai kaip reikiant vienas glėbys 

u neklausykit, jam

jiem, jog neskaudės nuo aš
mens. Taip jam dėjosi kiekvie- 
neri metai su tais savo rugiais.

tai buvo* 
atsisuko; O jo rišėjos ne tiktai 
nebuvo dirvoje, bet ir nesimatė 
ateinant. — Ko ji su savo viš
tomis neatsikaiba, — pamanė 
žmogus ir susijuokė, kad mote
riškės su viskuo kalbasi net 
girnų akmenį prakalbintų 
ir vėliai nuklypava- 

ir nutarė eiti namo pasižiūrėti. 
Dalgę buvo bepaliekąš, tačiau 
pamanė: — 0 ką žinai, jeigu 
dvaras, tai ir negalėsiu ateiti? 
—ir jis nuėjo namo vėl švitin- 

pamatė savo senj, tai ėmė juo
kauti:

— Tai matai, kai tiktai tave 
išleidau — tai šokti užsimaniau 
pati viena.

Ji nribuvo pastebėjus duobe- 

nai pakrypo koja, klumpė pa
sisuko, ir koją nikstelėjo.
, — Tai jau, juk ir su klum

pėm nuo mažų dienų moku ei- 

šaulį ateidavo jų vaikai—jam 
pasidarė graudu, jis pakėlė ją 
nuo žemės; ir taip valandėlę 
laikė savo rankose, arti širdies 
ir norėjo nešte nešti, tačiau ji 
nesidavė: 

— aš turiu kojas, ir dar kokias!

rišiu, rugius rinkdama. Eisiu, 
tuoj pat.

Bet ji negalėjo eiti į laukus; 
kur ten, ji iš viso nepaėjo — 

. jos koja buvo subrinkusi ir | 
kai jis pabraukė per pirštus. 
ji vos nesustaugė — čia jau ne- j 
vo nikstelėjimas, gal ir kaulas 1 

sakė jai. Ir jinai nesakė kaip 
skaudėjo — ji vis juokavo ir pa
tylomis meldėsi, ji negalėjo jo 
trukdyti: kai taip nebuvo laiko: 
kas bus. jeigu rytoj lis? — Ir 

koja pailsės ir pati pasitaisys— 
tegu jis eina prie rugių. Paskui
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Lietuviai naujoj Herderio enciklopedijoj

NAUJAUSIA
KNYGA {g

krašto užkam-

• Antrą šios knygos laidą išleido kun. L 
E. Jotine Voisekauskas, kuris pasirūpino 
č. ūosnmniro kūną parvežti | Lietuvą ir 
ištekta jo vtoaa kompozictyas vienoj kny-

Atsiunčiama ir knygų. Iš 
Newarko, pavyzdžiui, V. Am
brazevičius (Ambros), P. Kur
tinaitis, Albinas ir Kazys Tre
čiokai per P. Butėną atsiuntė

liga”, kuri buvo 1947 m. pasiro
džiusi pas Arkansas indi jonus ir 
kiek anksčiau Europoje.

strigti 
instituciją. Iš jos jau*bus daro
mas žingsnis i pasaulinę sekfių 
tarnybą, kad tuo būdu riBtaK

Slaptie? sekliai sulaiko žmones ir pasako, kas serga užkrečia- 
nands figomis. Šioje tarnyboje geriausiai reiškiasi moterys.

Iki šiol bacOą sekliams pasisekė išaiškinti nemažą ligų. Kuriama 
pasaufiaė bacilą seklią organizacija.

Baltų kalbą 
-, eik- sietina su go- 
apsaugota, nepažei -

Skuba i mokyklą
Vaikas jau lankė mokyklą. 

Tuoj visi trys daktarai ir iš
skubėjo ten. Apžiūrėjo berniu
ko lankomą klasę, vietoje pa
darydami mikroskopinius tyri
mus. Detektyvai vėl pagavo, 
kad vienas berniukas jau yra

tobusą, kurio kririvtal kas rytą 
btfro maždaug tie patys. Ir čia 
btogiaą — au^Mo ^et keturis

Kai tik gauna žinią, kad kokio
je nors Amerikos dalyje pasi
rodė Užkrečiamos ligos, ten 
lėktuvais, traukiniais keliauja 
daktarų smogiamasis dalinys. 
Jis turi užkirsti kelią epidemi
jai. Su savim vežasi ginklus: 
mikroskopus, kitus reikmenis ir 
skiepijimo vaistus.

mis bei įvairių apdegusių ir su
laužytų daiktų fragmentų, šis 
kalnelis pagal rastus daiktus y- 
ra datuojamas 1000-1400 m. 
po Kr. Kad A. yra priešistori
nių laikų religinio kulto vietos, 
rodo ir tat, jog jos dažnai yra 
netoli priešistorinių laikų sody
bų, kapinynų ar piliakalnių.

I temas, 121 psl.

būti, OKA. Pastaruosius še
šeriusmetas viršininku buvo 
amerikietis kun. Joeeph A.

Ligą išaiškinti ėmėsi bacilų 
sekliai. Pirmiausiai jie patikri
no sugrauto namo dulkes, pas
kui žiupsnelį dulkių iš medžio 
drevės, kur buvo pasiriėpę vai
kai, paskui — miško žemę. Vi
sur rado tą patį mikroskopinį 
grybelį, kįiris lotyniškai vadi
nas “Htetopiaama CapsuĮa^" 
tuną”. Jų sporos ir iššaukė šitą/

užsikrėtusius. Vienas jų lankė 
technikos aukštesniąją mokyk
lą, kur surado tris naujus už
krėtimus. Jų šeimose vėl buvo 
užkrėtimų. Taip buvo surasta 
14 bacilų išnešiotojų. Dažnai jie išaiškina nesupran

tamą figą atvejąs.
Suranda dar nežinomas ligas, 

nustato net kovos būdus.
1952 na. vasario mėta- susirgo

4 statyboe jKMirtfe^gana

gna krito užkirtimu. Simkimi 
jtemt auaricti žmones, kurie iš 
užkrėstos vietas gali gana toli

• Neseniai redakcija paskelbė, 
kad jai reikia naujų nuotraukų 
iš Lietuvos. Vienas iš Chicagps 
prisiuntė didžiulį pluoštą įvai
riausių vaizdų. Nuotraukos 
tuoj patenka pas fotografą K. 
Čibą. Jis pritaiko dydžius enci
klopedijai, p originalus grąžina

Žodis alka, elkas reiškia šven
ta vieta, biržis. 
šaknis alk 
tų alfas —
džiama vieta. Gausiai Lietuvoje 
išlikusiais Alko ir Alkos vieto
vardžiais vad. ne tik kalnai, bet 
ir pieva, laukas, ežero iškyšu

lys, sala, vienasėdžiaij kaimai, 
senkapiai. Alkos kalnų ir kt 
Alko, Alkos pavadinimų Lietu
voje daugiausia aptinkama že
maičiuose, mažiau Vidurio Lie
tuvoje, Latvijoje jie vad. Elka 
kalni. A. yra šventvietė, aukų 
vieta, kurioje buvo aukojama 
įvairiomis progomis, susijusio
mis su senosios lietuvių religi
jos kultais, ypač su mirusiųjų 
kultu. Alkos, kaip šventvietės, 
reikšmė po krikščionybės įve
dimo Lietuvoje palaipsniui ny
ko ir dauguma atvejų pasiliko 
tik kaip vietovardis. Jo dažnu
mas rodo, kad priešistoriniais 
laikais A. rriigijdje _____
svarbų vaidmenį. Daugelis isto
rinių dokumentų iš XV-XVU a. 
A. mini kaip-šventą ąūškelį 
(gojy). Senų žmonių prisimini
mais, A. vietai kmraenovėje 
žmonės degindavo aukas: jau
čius, avimis, ožius ir kt Latvi
joje, Talsų aps. archeologų iš
tirtas Baznicas kalns pąrodė, 
jog tikrai ten vyko aukojimo 
apeigos, nes buvo rasta 10 (tao- 
bių su anglių, gyvulių (arklių, 
kaivių, kiaulių, ožkų ir kt) ir 
žmonių degintų kaulų liekano-

L.E. redakciją, čia sutinkame 
visus redakcijos narius: vyr. 
rjeg. prof. Vac. Biržišką, Dr. 
Juozą Girnių, Pr. Čepėną ir L 
Ę. sekr.St Santvarą. Kai bai
giamas spausdinti pirmasis to
mas, redakcija baigia redaguo-

vydaitis,.P. Dielininkaitis.
Visos enciklopedijos bus 10 

tomų. Jau išėjo dabar trečias. 
Kaina visų 355 DM, arba 85 dok 
Kas nori per Dr. Januškevičių 
įsigyti, moka po 3 dolerius mė-. 
nėšiui.
r Pažymėtina, kad pradžioje 
enciklopedija lietuviškuosius 
dalykus davė padrikai ir netik
sliai. Reagavo dėl to epdklope- 
dijos leidėjui Freiburge prof. A. 
Maceina. Tada po kurio laikd Vadinasi, “bezbožnikai” grie- 
leidėjas pakvietė jį talkinti lie- biasi net melo ir istorijos klas- 
tuviškiems dalykams. lojimo.-

KNYGNEŠYS — 4. Zikaro skulptūra
Kaip kadaise knygnešiai nešė jlJetuvą spausdin

ta iodį kad tauta pabustu ir gyventu, taip ir dabar 
H svetur renkama visa kas geriausia ir teikiama, 
kad galėtume parnešti išlaisvintai Lietuvai dovanu. 
Viena tokia dovana ir bus enciklopedija.

Knygnešiu metu Amerikoje, laisvės Salyje, buvo 
spausdinama daug knygų. Taip ir enciklopedija Šiose 
sunkiose sąlygose leidfiama kaip tik Amerikoje.

Intelligence Ser 
tinė yra Atlani 
valstyfagie. T«

vsuja moteris.
Patirtis parodė, kad moterys 

šiokiam darbui labiau tinka. 
Jds turi “lengvesnę ranką”, 
greičiau prieina prie žmonių.

Jų darbas nėra lengvas, nes 
reikia eiti į fabrikus, įstaigas, 
restoranus, viešbučiu', tyrinėti 
visų sveikatą ir, .reikalui e- 
sant, net vietoje skiepyti. Šituo 
atveju įstatymai nenumato jo
kios prievartos, tad reikia geru
mu prie Žmonių prieiti, išaiš
kinti, kad užkrekamos ligos 
jau grobia juos, čia reikia daug 
kantrybės ir didelio takto.

į tolimiausius 
pius.

Jie taip pat 
su įvairiais medicinos tyrinėji 
mais.

nelaimes vietą
. Magie ir kitu du jos draugai 
gydytojai priklauso “Bacilų

■^džiovą. Prieš keletą sa- 
Wucių jie dirbo prie griaunamo 
namo, kur buvo daug dulkių. 
Iš ten parsinešė aštrų kosulį į 
namus.

Padarius jų rentgeno (X- 
ray) nuotraukas, buvo rastas 
panašumas į dviejų vaikų 
plaučių nuotraukas, šie du vai
kai bežaisdami buvo įlindę į 
seno medžio drevę ir ten pasi
slėpę. Ten taip pat buvo medžio 
dulkių, kurios net ašaras iššau
kė. Parėję namo, jie pradėjo 
kasyti.

Pagaliau pasirodė tie patys 
ligos reiškiniai ir pas kitus 12 
žmonių, kurie gyveno tame 
pačiame mieste, bet nieko bend
ro tarp savęs neturėjo. Jie tik 
ėjo pasivaikščioti į tą patį miš-

vaidino — kūpąs P, Būčys, B. Česnys, V. 
Čepinskas, M. Čiurlionis su 
Vasaros sonatos nuotrauka, M. 
Daukša, S. Daukantas, P. Do-

Dr. J. Januškevičius, 213 
FairvieW St, Riverside, New 
Jersey, praneša, kad jau išėjo 
antras “Der Grosse Herder” 
tomas. Apima nuo žodžio Bitt- 
gang iki Drechsler. Tame tome 
randam apie šiuos lietuvius pa
grindines žinias: B. Brazdžio
nis (išspausdinta klaidingai: 
Brazdionis), St. Būdavas, A. 
Dambrauskas - Jakštas, vys-

gustijčmai prie - La^fipnce, 
Mass. ,turį didelę ir gerai pa
statytą 'MeiTiinack kolegiją, 
kurioje mokosi ir lietuvių. * 
, Daatrige vyskupą Karl. M. 
Splett Lenkijos komunistai pa
leido iš kalėjimo, pralaikę jį. 
8 metus. Bet ir paleistam iš 
kalėjimo vyskupui neleidžia
ma grįžti į savo pareigas ir 
apsigyventi Danzige.

Albanijoje visos religinės 
bendruomenės ir bažnyčios 
komunistų • uždarytos. Du ka
talikų vyskupai sušaudyti, vie
nas mirė kalėjime. Ir vis dėlto 
katalikų tikėjimo žmonėse ne
užgniaužė. Yra. slapti katalikų 
kunigai, policijai nežinomi ir 
žmonių neišduodami.

Maskvoje “bažnytinių rei
kalų tvarkytojas” Karpov iš
leido brošiūrą, kurioje puola 
Vatikaną, bet giria ortodoksų 
patriarchą Aleksiejų už bend
radarbiavimą su Kremliumi. Iš 
to daroma išvada, kad stačia
tikių patriarchas yra bolševikų 
tarnyboje.

“Kristaus niekada nebuvo” 
— skelbia tokį absurdą Mask
voje išleista Amosovo knygelė.

Atskirais klausimais bendra
darbiai iš įvąirių vietų siunčia 
medžiagą. Vieni jų tiek uolūs, 
kad jau atsiuntė raidei V.

Lietuvių visuomenė-domisi

• Česlovo Sasnausko sukurtos dainos, 
kaip: “Jau slavai sukilo”, “Karvelėli”, 
Kantata “Broliai”, “Užmigo žemė” irkt 
stiprino mūsų tautinį atgimimą, £ėlė 
mūsų dvasią.
• Česlovas Sasnauskas yra pirmas mū
sų kompozitorius, muzikos kūrybą iškė
lęs iki pasaulinio lygio.
• Jo gyvenimą, veiklą ir kūrybą apra
šytą rasite naujausioje jo biografijoje, 
kuri ką ti^ pasirodė.
• Knygą parašė J. Žilevičius, L M., ge
rai pažinęs kompozitorių, surinkęs daug

SASNAUSKAS
• Kas nežino “Kur bėga Šešupė” dai- 

i nos, kuri yra virtusi tautine giesme, gi
liai išreiškiančia mūsų jausmus. Jos 
muzikos autorius yra Česlovas Sasnaus- 

• kas.

jos pareikštiems Fatimoje rei- 
kalavimams. ■'' • -''' '

Aagfo tebfarinkai sudaro 83 
procentas tarp konvertitų, ku
rių į metas Anglijoje būna arti 
12.060. Katalikų Bažnyčia Ang-

Amerika — tikra detektyvų 
šalis. Čia ne tik valstybės turi 
savo seklius, kurie tyrinėja ko
munistų veiklą, bet ir bankai, 
didžiosios kompanijos,. net ir’ 
privatūs asmenys gali pasisam
dyti tokį seklį, kad jis ką nors, 
ištirtų. Seklio specialybę per- 
tįSĮ^ir į mokslą, ypač į medi- 
ciną.

Prisistato maloni dama
Viename nedideliame Ohio 

valstybės miestelyje mirė mo
teris. Daktaras, rašydamas jos 
mirties pažymėjimą, priskyrė 
jai difteritą- Kitą rytą į miru
sios šeimą atejo-maloni dama, 
lydima dviejų jaunų vyrų. Da
ma buvo dr. Margaret (TNeal; 
jos palydovai 
rai. šie ją vadina “Magie”. šiuo 
vardu ji yra pasidariusi Ameri
koje populiari.

Magie su savo asistentais tuoj 
sušaukė visus šeimos narius ir 
apžiūrėjo jų gerkles. Su savim 
buvo atsinešę mikroskopus. 
Tuoj ir pagavo, kad šešiametis 
mirusios vaikas, nors ir jautėsi 
sveikas, turi difterito bacilų. 
Pats to nežinodamas, jis galėjo 
bacilas išnešioti ir apkrėsti ki
tus.

Seklių tarnybą plečiant
Europos kraštuose, kur dau

gel valstybių sienų žmones ski
ria, panašios sridių—tarnyboj

auga ir stiprėja.
> Amerikoje, Jungtinėse 

Valstybėse, didžiausią religinę 
bendruomenę sudaro katalikai, 
kurių jaa arti 30 milijonų 
Protestantai yra susidalinę į 
atskiras sektas. Jie apima apie 
54 milijonus žmonių.

Paryžiuje paminėta 100 me
tų sukaktis, kaip mirė Fridri-

Praeitais metais Paryžiaus 
veterinarijos akademijoje susir
go keturi tarnautojai savotišku 
smegenų plėvės uždegimu. Jų 
draugams pasisekė surasti vi
rusą, kuris sukėlė tą ligą. Jis 
buvo perneštas iš gyvulių į 
žmogų. Dabar tyrinėjama, ar 
jie plinta per ūkininkus, gyvu-: 
lių šėrėjus, gyvulių daktarus, 
ar keliauja per .jų produktus, 
sviestą ir pieną.

Neseniai Londono sveikatos 
skyrius telegrafavo Paryžiun ir 
reikalavo,'kad policija sulaiky
tų ir patiktrintų visus lėktuvo 
keleivius, jų tarpe buvo vienas, 
kurs Londone- ką tik sirgo val
kų paralyžium.

Europoje kyla mintis — F 
utinę ligų sddhg
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4 MABTYBED BISHOPS’

• Paimame Nek. Pr. Seserų 
vienuolyne rugsėjo 27 d. Įvyko 
oficialus bendrabučio .atidary-

mokykla
prasidėjo lie-

giesmynai, skaitymo knygos— 
visa lietuviškai. Klasių papuo
šimai, užrašai bei skelbimai — 
taip pat lietuvių kalba. Tauti
nės ir bažnytines šventes pami
nimos bažnyčioje ir savoje te
atro salėje. Dail V. Aleksand
ravičius yra sudaręs filmą iš 
Lietuvos vaizdų. Paaiškinimus 
įkalbėjo kun. S. Šileika. Lietu
vių dainomis ir deklamacijomis

tė keturias paskaitas apie lieto* 
vių ir vokiečių santykius, ^ta
vodaugiausia. pakęsti lietuvių 
ir vokiečių santykiai nuo 1915

spalių 11 d. 5 vaL po pietų. 
Dalyvaus vysk. VtodBBt*i Ra* 
datekk. po programos toktaL" ■

Spalio 
tuvių kalbos pamokos Šešta 
dtanto HetuvttkgM^mekykloj 
Tuo tarpu irtai rot? 65 meirt

Iškilmės įvyko rugsėjo 20 d. 
Albanoje, Romos priemiestyje, 
kur kardinolas yra ir tos vie
tos vyskupas. Iškilmėse daly
vavo daug aukštų dvasiškių iš 
Vatikano ir Italijos valdžios 
sluogsnių. Kun. M. Kemėžis iš
kilmių metu kardinolui sugis- 
dojo ilgiausių metų ir padaina-

PreL L Mendelis pas 
Kolumbo Vyčius

Spąlio 4
suruošė ŠI

didesnėse
Dabar jos

• Lank€s^yW^W^MKKlas
Sopulingosios Dievo Motinos 

parapiją aplAnkė J. E. vysk. 
V. Padolskis. Sekmadienį,, spa
lio 4 d. atlaikė sumą ir pasakė 
pamokslą. Ekscelencija taip 
pat ragino jaunimą stoti į šv.

okupacijos. \ ;
• Vytautu Žviradys, buvet 

Studentų Ateitininkų Sąjungos/ 
pirmininkas, vasarą praleidęs 
Chicagoje, atvyko mokslų tęsti' 
į. Madlson, Wis. Jis taip pat ga
vo asistento vietą ir dėstys 
“American Government” kur-

Skleisk Lietuvos k*nkfažą 
garsą tarp svetimtaučių, pa
dovanodamas T. Narbuto iš
leistą, gražiai iliustruotą 
knygelę

Mišių metu labai gražiai 
skambėjo lietuviškos giesmės. 
Giedojo šios parap. choras, va
dovaujamas muz. Alg. Kača- 
nausko. Solo giedojo p. G. Mo- 
zoses - Mozūra.

Šiaurės Rafijoj,* netoli Torino 
miesto, ant aukštoš kalvos yra 
sutūpęs keliolikos ~ tūkstančių 
gyventojų miestelis. Namus su
pa tankūs vynuogynai Aplinka 
labai graži ir gamta traukli Čia 
visada yra jauku — žiemą ir 
vasarą, nes klimatas apskritus 
metus yra švelnus ir sveikas.

Viršum to miesto', ant viršu
kalnės, stiepiasi senų laikų pi
lis, buvusi vieno italų didiko re
zidencija, bet dar gerai išlikų-, 
si. Ji 1889 jn. buvo įgyta vie
nuolių seleziečių ir paversta 
jaunimo auklėjimo įstaiga, pa
vadinta Seleziečių Institutu. 
Laikui bėgant jis save perau
go. Suplūdusiam jaunimui rei
kėjo ieškoti erdvesnių patalpų. 
Sena pilis vėl li^o tuščia ir vie
niša. )

Dviejų metų darbo prievolė, 
kurią čia įvažiavę lietuviai turė
jo atlikti, seniai jau baigėsi. Iš 
tolimų, užmirštų formų, miškų, 
kelių statybos darbų lietuviai 
susikraustė ir susitelkė į dides
niuosius miestus. Tiek laiko 
praleidus vienumoje, net saviš
kio nemačius, mieste norisi lie
tuviškai su draugu pasikalbėti. 
Tai buvo antrasis įsikūrimas, 
baigus darbo prievolę. Reikė
jo susirasti butąir darbą. Tai 
nebuvo taip lengva. Tačiau ir 
šie sunkumai nugalėti.

Įsitvirtinus iškilo visuomeni
niai rūpesčiai: kaip suorgani
zuoti Australijos Lietuvių Ben
druomenę, įsigyti savus namus, 
šelpti likusius Vokietijoje.

EHzabetho lietuvių parapijos 
klebonas kun. Mykolas G. Ke
mėžis buvo išvykęs į Romą, 
kur dalyvavo kardinolo Giu- 
seppe ’Pizzardd 50 metų kuni
gystės sukakties minėjimo iš
kilmėse. Kun? M. G. Kemėžį 
buvo asmeniškai užkvietęs at
vykti pats kardinolas.

mėtas Sydnėjuje 
peržengė jau per du tūkstan
čius. Žmonės uoliai atsiliepia 
ir gana gausiai aukoja iš savo 
kuklių uždarbių. •

Adelaidėje narnų statybai į 
talką atėjo jaunimas —sporti
ninkai. Vyčių sporto klubas du 
mėnesius rengė rinkliavas-, dėžu
tėm, iš surinktų pinigų pirko 
akcijas.

Taų> pat visu užsidegimu

čia gieda visą sielą, ^nustovė
ję reguliariai spausdinamas 
“Seleziečių Balsas” ir Įvairios 
knygos. Jau išleista “Dominin- 
ko Savio gyvenimas”, “Siela 
už sielą”; numatoma išleisti 
iliustruotą lietuvišką katekizmą 
3-jų dalių, * kun. K. Žitkaus 
“Tėve mūsų”, ‘^Sveika Marija”, 
“Tikiu” ir k. Spaustuvė daro 
smarkią pažangą.

niai.
visi,

Ruošia ĮMUHlmksmmino 
vakarą

Šv. Vardo Draugija ruošia 
didelį pasilinksminimo vakarą 
lapkričio 28 d. Jau užsakyta 
Harrisone Jackson auditorija 
ir pasamdytas žinomas iš New 
York “Joe Thomas” . orkest
ras. Draugijos nariai įsiparei
gojo paimti po 2 bilietus. Taip 
pat pasižadėjo pasikviesti sve
čių. Ttoi bus dkfefisšv. Vardo 
Draugijos narių susipažinimo 
vakaras*. - Pelnas skiriamos 
Nąujos Bažnyčios Statymo 
Fondui Vakaro Movas iv.* 
Vardo Dr-joa' pfrmkrtnkas —

Grinevičius.

Talka lietuvių namams
Didesnės kolonijos pirmos 

griebėsi darbo. Patalpos įsigi
namos pagal Non Profit Asso- 
ciation nuostatus, atseit, įmo
kėjus pinigus, gaunama atitin
kama suma akcijų ir tampama 
patalpas dalininkais.

Kad nebūtų apsunkinta tie
sioginė ALB valdyba, sudaromi

Mrs. Celuškienė. Palaidotas 
spalio 3 d. Laidotuvėse dalyva
vo gausus būrys artimųjų ir 
duktė sesuo Uršulė iš šv. Vin
cento a -Paulo vienuolijos šu 
pora dešimčių jos draugių, tos 
pačios vienuolijos seserų. Lai
dotuvių apeigas, su trejomis 
šv. Mišiomis, atliko prel. L. 
Mendelis.

Elizabeth, N. J. liet. par. §v. 
Rožančiaus brolija spalio 4 at
šventė savo gyvavimo auksinį 
jubiliejų. Kun. kelb. K. Kemė
šis ryte atlaikė šv. Mišias, o na- 
rės.čjo bendros komunijos. Vą- 
kare salėje įvyko vakarienė, 
kurioje dalyvavo apie 200 žmo
nių. Sveikinimus pasakė kun. 
A. Kasperas, T. B. Ramanaus
kas, OFM ir kitų draugijų at
stovai. Vėliau sveikino telegra
momis prel. Balkūnas, dr. kun. 
J. Starkus, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. J. Pragulbickas. Rožan
čiaus brolijai vadovauja Bar
bora Bernotienė.

Ties Lietuvių Bendruomene
Australijos Liet. Bendruome

nė jau senokai įkurta. Sudary
ta ir jos vadovybė. Geriausiai 
savo veiklą išvysj 
Uietuvių koloni; 
organizavimas 
pgg kolonijas. 
R^hunažais

vo “Kur bakūžė samanota.”
Rugsėjo 23 d. kun. M. Ke

mėžis ir 3 lietuviai iš‘ Bayon- 
A. Drhpnauskas ir dr. 

S. Mickevičius su žmona, ly
dimi kun. J. Balčiūno, buvo 
priimti šv. Tėvo audiencijoje.

Kun. M. Kemežis| būdamas 
Romoje, aplankė dar šv. Kazi
miero kolegiją ir kalbėjo į Lie
tuvą per Vatikano radiją.

Per Londoną kun. M. Kemė
žis rugsėjo 36 d. grįžo Atgal į 
'Ameriką. Jo grįžimo proga 
Bayonhės lietuvių parapija, 
kur jis anksčiau buvo klebonu, 
surengė jam spalių 4 d. pager
bimo vaišes.

Tai dar toli gražu ne 
kuriems 
rti savoyciai 

ivys- 
nmįH^ditedr^R Arkivysku
pui F^Seough ir vyskupui e- 
lektui L Shehan esant išvyku- 
siems į Romą, šios iškilmės 
celebrantu buvo pakviestas 
prel L Mendelis. Jis pirminin
kavo visai iškilmei ir suteikė 
palaiminimą §vč. Sakramentu.

šios, bendri pusryčiai ir vakarė 
speciali programa, kurią atliko 
pensionato auklėtinės.

• Australijoje rugsėjo 5-13 
d.d. buvo paskelbta Tautos Fon
do savaitė. Buvo platinami Lie
tuvio pasai ir ženkleliai.

• Greenfield, Mass. §vč. Jė
zaus širdies D-ja ruošia spalio 
18 d. 1 vai. Robert Paray Hali 
(vidury miesto buvusioj Court 
salėje) pietus. Visi lietuviai kviečiami atsilankyti, gardžiai; 
kalakutais pasivaišinti ir tuo 
pačiu paremti katalikiškos 
draugijos veikimą. Šv. Onos D- 
jos narės šeimininkaus ir jau ruošiasi svečius gražiai priim-

Pirmieji aukleraBBFaUyflH^ 
Anglijos 1952 metų vasarą ir 
rudenį. Jų buvo 12. Kitais me
tais atvyko dar 4. Iš Vokietijos 
yra 24, ir iš JAV 3. Dabar viso 
Ihstitute yra 40 auklėtinių, 3 
klierikai, 1 broliukas ir 6 tėvai. 
Dar turi atvykti keli kandida
tai iš Anglijos, Kanados, JAV 
ir Kolumbijos.. .

Kandidatai į Institutą ^ori- 
imanri uno 10 iki 16 metų, bai
gusieji bent pradžios mokyklą. 
Vyresnieji priimami tiktai susi
tarus su Instituto vadovybe.

Auklėjimo metodai ir mokslo 
dalykai

Auklėjimas yra atremtas į 
seleziečių sėkmingai išbandytą 
pedagoginę sistemą, kuriai pa
grindus yra davęs šv. Jonas 
Bosko. Auklėjimas yra aiškiai 
religinis, bet jis nenukreiptas 
vien į tikslą parengti kandida
tus į vienuolyną. Jaunuoliai pir
miausia turi išeiti gimnazijos 
kursą ir gauti brandos atesta
tą. Tada jie patys apsispren
džia, kuo nori būti.

Kam gimnazijos mokslas 
sunkiau eina arba nepanori jo 
viso išeiti, gali mokytis ama
to moderniai įrengtose italų se- 
teziečių amatų mokyklose.

Lietuvių Seleziečių Gimnazi
ja, įglausta į Institutą, remia
si Lietuvoje dar nustatyta gim
nazijų programa ir vėliau išleis
tomis Vilko bei PtB instrukd-

metų sirginejiino mirė* rugtifb 
29 d. J laidotuvių pamafifep, 
kurios buw» šv. Alfonso tat- 
nyftoje, atvyko jos .artimųjų 
net iš Wflkes*Barre ir Scran- 

suMu&s ton. Pa. Kiekviena iš atvyku-
70 metų, po sunktos figos mirė šiųjų iš totošetonų mirurtąją 
rugsėjo 30

paslaugiau 
'žs^kymus siųsti:

DARBININKAS 
680 Bttshwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

:ia susidurHmi^ 
nkumais. Visi 

UetuvSMHfgana išsiblaškę, 
tad nėra taip lengva juos su
burti, net bendrą susirinkimą 
sušaukti. Bet ir tas įveikiama.

Sunkiau yra darbą dirbti ne
gu tik susiorganizuoti. Nėra 

Jcur didesnio Susirinkimo su
šaukti, neturima kur surengti 
vakaro. Jaunimas neranda pa
stogės, kjir galėtų tarp savųjų 
praleisti laiką, pasimokyti lie
tuviškų dainų ir giesmių, tau
tinių šokių. Negali nei šeštadie
ninė mokykla rimčiau dirbti. 
Tas ir privedė prie minties, kad 
reikia kuo greičiausiai įsigyti 
savus namus.

Įdomiausia knyga spalio menesiui yra 
apie Marijos apsireiškimus Fatimoje 

lM7in.

Italai seleziefiai bandė ištuš- 
tėjusioje pilyje sukurti amatų 
mokyklą tik vietos miesteliui. 
Bet ir jai stigo mokinių. Pakei
tus jos direktorių lietuviu, 
kun. Juozu Zeliausku, jis pasiū
lė priimti lietuvius mokinius, 
kuriuos jis matė vargstant Vo
kietijoj. Seleziečių viršininkas 
kun. Ziggiotti iškeltą mintį pri

rėmė ir patvirtino pateiktą Imti
ną įkurti Lietuvių Seleziečių 
Institutą. Jis iškilmingai atida
rytas 1952 m. gegužės 8 d.

Instituto direktorium yra 
kun. J. Zeliauskas, o kiti vado
vybės nariai
A. Naujokas, katechetas kun. 
P. Gavėnas, studijų patarėjas 
kun. S. Šileika, dvasios tėvas 
kun. P. Urbaitis, auklėtojas 
kun. K. Budavičius ir meno 
ępkalų bei spaustuvės vedėjas 
— dail. VI. Aleksandravičius.

griebtasi savų namų ir Banks- 
towne prie Sydnėjaus.

Ryšys su Vokietijoje likusiais 
lietuviais

Ne kartą visose kolonijose bu
vo pravestas vajus, buvo ren
kami pinigai ir drabužiai lietu
viams Vokietijoje. Viena jų da- 

Ten akcijos lis skiriama ir Diepholzo gim
nazijai. Veikia net atskiri rė
mėjų būreliai. Rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais buvo praves
tas atskiras vajus.

Visi šie reiškiniai liudija,-kad 
Australijos lietuvių gyvenimas 
kristalizuojasi, įgaudamas kas 
kartą ryškesnes formas. Nuga
lėti didieji sunkumai, bus įveik
ti ir kiti.

SodaiiečiŲ - sumanymai
Spalio 4 d. sodalietės, susi

rinkusios parapijos šalėje, ap
tarė savo .artimiausius darbus. 
Kaip kas metai, nutarta atei
nančiųjų Kalėdų laike aplan
kyti ligoninėse esančius šv. 
Alfonso parapijos narius. Ta
čiau nemanoma nueiti^pas juos 
su tuščiomis rankomis. Atsi
lankius kiekvienam bus įteik
tas paketėlis dovanų. Tam tiks
lui numatyti būdai surinkti lė
šų. Be to, spalių 27 ruošiama 
parapijos salėje Bingc^ partija.

v M®*
Aatanaa J:

Laikosi gerų žmonių dosnumu
Seleziečių Lietuvių Institu

tas, dirbąs gražų lietuvišką 
darbą, išsilaiko tiktai iš priva
čių geradarių. Daugiausia para
mos susilaukiama Iš JAV, 
Anglijos, Kanados ir Australi
jos lietuvių bei mūsų bičiulių 
Italijoje. Patį Instituto vadovy
bė su savo lektoriais bei auklė
tojais dirba be atlyginimo. 
Dauguma auklėtinių bendra
butyje išlaikoma ir mokoma 
veltui, nors jokios paramos 
negaunama nei iš Italijos val
džios, nei Bažnyčios, nei iš mū
sų lietuviškųjų centrų, kaip Vli- 
ko, ĄĮtQ. _Balfo. ar PLB. Rei
kia stebėtis,, kad išsilaiko.

Kas norėtų tą lietuvišką ir 
krikščionišką darbą paremti, 
primename čia Instituto adre
są: Instituto Salesianū Lituanio, 
66 Castelnuovo Don Bosco, 
Italia (Asti).

riderėtų pasi-7 
tai kalbos. Tilt 

ių wh^uparam- 
jos mokykloj 'mokinaWl|jJti 
šimto. Reikia pageidauti ir 
tikėtis, kad visi lietuviai tė-J 
vai, kuriems brangu lietuvių 
kalba, nieko nelaukdami pa
siųs savo vaikučius į šias pa
mokas. Šiais metais bus jau 
šeši skyriai.

Mokyklai vadovaus, kaip ir- 
pereitais metais, mok. K. Dū
lys., Be-jo, mokykloje dar dės
tys: EUg. Bogutienė, Danutė 
Dulytė, Ig. Kučiauskas ir Al. 
Radžius.

Pamokos vyksta šv. Alfonso 
parapijos mokyklos patalpose. 
Prel. Mendelis, parapijos kle
bonas, šiam reikalui šeštadie
niais paveda visą mokyklą su 
visomis priemonėmis.

Parapijos vakarienė
Šv. Alfonso parapijos ru

dens vakarienė, buvusi pereitą 
sekmadienį, spalio 4, praėjo 
su dideliu pasisekimu. Visi sta
lai 5 vai. jau buvo apsėsti. Ir 
į antrą pamainą dar ne'visi 

tilpo. Matėme keletą svėdų 
iš Washingtono: Atsilankė 
daugiau kaip 500 žmonių. Į su
sirinkusius trumpu žodžiu pra
bilo parapijos šeimininkas 
prel. L. Mendelis, juos pašvei- 
kindamas ir pačią vakarienę 
pradėdamas malda.

Pasistiprinę skaniai paga
mintais „valgiais, svečiai turė
jo gražaus laiko pasilinksmin
ti grojant geram orkestrui, ir 
pasišnekučiuoti. Čia retai pasi
taiko tokibs progos^ kad vie
non- vieton susirinktų tiek 
daug lietuvių. Su svečiais ligi 
pat vakaro pabaigos buvo ir 
prel. Mendelis. Vakaras buvo 
malonus ne tik svečiams. Liks 
ir gražaus pelno parapijos mo
kyklai.

MARIJA KALBA PASAULIUI 
ŠI KNYGA IŠVERSTA NET J 7 KALBAS, 

264 psl.t 18 paveikslų, kaina 2 dol.

• Užsakymus susti:

DARBININKAS arba FATĮMO8 KNYGA 
6M $winriek Avė. 122 PtoĮrtM 8L
RmcĮkty* U, N. Y. 8hagtofaa, Maaa.

Vysk. V. Padolskis
VaraMBU^isada gražiai pa- 
§irodydavo?ūM^hemet ruošia
si dar vieningiau J^topnstruoii 
savo katalikų tikėJHBhte^ 

Po parado ”Lietuvių^raBjB 
kų Bendruomenės Centro” pa
talpose, 6 Davis Avė., Kear- 
ny, šv. Vardo Draugijos na
riams bus kuklus pobūvis.

J. M.

\______ . „ ■■ „ L. < ■.



Vliko

New Haven, Conn

Help wanted Female

Vliko TTMEOR

atėjo

NEW YORKO AŪSROS VARTŲ SY. PANELES PARAFUOS

Irena Veršytė spalio 3 ište
kėjo už John Grauš. Vedybos 
įvyko šv. Kazimiero bažnyčio-

beth; M. Kreivienė, IfiriersVS- 
le; K. BUnaviiSenė, Cambridge; 
Jutian Tūrio, Waterville; Pe* 
ter Jarvis, So. Boston; S. Ku- 
dulis, Efcabeth;J. Fetufcaus- 
kas, M. D., Pręsųue Isle; V. 
Gudaitiene, Wilkes-Barre; J. 
Vaitkums, Canton; J. Yoksas,

kapinėse, 
atlaikė ir 
kteb. kun.

CHKMOKMtNMHfo vagi*, •MMtfMOr «ir- -1 f neirtu 
ir ■ginti! p»Hriahrir» Berafako tfrnu Alfred de Cero (virtoje) 
verkia. •

Kan. Juozas KoncraST Balto- 
pirmininkas iš New Yorko lan
kėsi pas prel. Pranciškų M. 
Jurą, jo vardinių dienos proA

Ona Gailiūnienė, gyv. Bran- 
forde, mirė rugsėjo 24, palai
dota rugsėjo 28 d. šv. Agnietės 
kapinėse.

Elzbieta Kvesętienė^ai^

Daktarui baigus pasakoti, su
sidomėjusi slaugė klausė:

‘ — Ar neįėjo? Ar ilgai nykš
tukai stovėjo už durų?

sūnus buvo pakrikštytas,vardu> 
Jokūbas (James) Dana.

Povilas

gyvena 21
Methuen, Mass

Mažame Kalifornijos mieste
lyje gyveno pirklys ir siuvėjas. 
Abudu vadinosi Samuel Green. 
Pirklys išvyko prekybiniais 
reikalais. O tuo tarpu siuvėjas 
staiga mirė. Kitą dieną pirklys 
pasiuntė savo'žmonai telegra
mą, kuri, netyčia su visom už-

skelbė bažnySoje^ kad vietos 
ąridvyskupek ' Kišriai sutiko, 
kad būtų- pakviestas vysk. V. 
Brižgys suteikti mūsų vąlku:

M. Puidokienė,/ Tariffville 
Anna Stanavich, PittsbUrgh; 
St Tunkelis, Chicago.

IEŠKOMA Karolinos, Petro, 
Kazimiero ir Pranciškaus Na
ruševičių (Noraszewicz), kilu
sių iš Lietuvos, Kaišiadorių, ir 
gyvenusių Argentinoje, Cordo- 
boje, 1918 m. Kas turėtų apie 
juos kokią nors žinią, prašomas 
pranešti Darbininko Adminis
tracijai, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Tel/GLen- 
more 5-7068. «

Viktoras Gidžiūnas, OFM., 
lietuvių pranciškonų Kennę- 
bunkport, Maine, gvardijonas, 
gražiai pravedė misijas ir no- 
veną prie Šv. Pranciškaus. 
Šios ypatingos pamaldos mūsų 
bažnyčioje užsibaigė spalio 4 

įfl—ar. Rganriškaus šventėje.

pnsto, Ocero; S. ĘbAgt- rtBVBte; ?> A. Wrn«, Broot- faftšacnKkoJo soMarum* pa 
Čhis, Dętroit; OnaSaukaitią, -------- - •
Bristo!; M. Vezgefienė, Cam- 
den.
. Toliau dar yy aukoję stam
besnėmis sumomis:

užsimotas darbas labai grasai 
eis ir Prisikėlimo bažnyčia pa
kils nuo žemės Dievo .garbei 
ir mūsų paguodai tremtyje.

Už aukas visiems nuoširdžiai 
doringi

Barbora Jaskelevičiūtė iš
tekėjo už Jono Marcinkevi-

asmenį dėmesį ir labai šiltai ir 
teisingai įvertino jo atliktus 
darbus.

— Rugsėjo 27 d. visų lietu
viškųjų draugijų rengtas Balfo 
naudai piknikas dėl Šaltoko o- 
ro ne taip jau gerai pasisekė, 
bet gryno pelno vis. dėlto bus 
188 dol. 25 c. Reikia manyti, 
kad, draugijos' pasirūpins^- kad 
Ši suma dar kiek padidėtų.

— Piliečių Klubo Biznio Ko
mitetas spalio 24 d. 8 yal. v. 
savo salėje rengia metines su
kaktuves. Programoje daly
vaus ir Vydūno vyrų choras, 
kuriam sėkmingai vadovauja 
muz. fa. Praleika, o vaidybą 
sudaro Ant Aidukas 
ir J. Bieliūnas bei V. J. Sta
naitis.

— Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimas parapijos salėje 
įvyks spalio 25 d. Paskaitą 
skaitys Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys, bųv. konsulas 
Dr. Ant. Trimakas. Bus graži 
programa. Jurg. Ežer.

čiaus spalio 4 d. Moterystės 
sakramentą jie priėmė šv. 
Pranciškaus bažnyčioje.

Stanislovas ir Antanina Už
daviniai, gyv. 22 Brook St., 
Lavvrence, šventė savo 50 auk
sinio vedybinio gyvenimo su
kaktį. Prel. P. M. Juras sutei
kė jiems specialų palaiminmą 
bažnyčioje.

Juozas ir Marija Pauliuko- 
niai, gyv. 20 North St., Me-

Edmundas Ričardas Pad- 
vaiskas sėkmingai užbaigė 
Merrimack Kolegiją, No. ėfti- 
dover, Mass. (prie Lavrence), 

su aukščiausiais pasižymėji
mais. Jam buvo suteiktas šv. 
Vardo auksini; medalis “For 
excellence in the study of Re- 
ligion”. Be to, Edvardas gavo 
stipendiją į šv. Jono universi
teto teisių mokyklą (Law 
School) Brooklyne. Linkime 
pasisekimo ir Dievo palaimos!

u tiiw 'iotcKo stoties

CNREKTOAlUS

Psichiatrinė ligoninė ieško 
slaugių. Atėjusiai 'kandidatei 
daktaras pasakoja įvairiausius 
pasitaikančius .protinių ligonių 
reiškinius.

— Anąkart, — sako, 
ligonis ir skundžiasi, kad jį per 
sekioja nykštukai. Aš jam pa
tariau, — tęsė daktaras, 
tai šoktį į kambarį ir užsidary
ti duris. Nykštukai nespės įeiti 
ir, kiek pastovėję, nueis savais 
keliais.,

laukia 50 metų vedybų sukakę 
ties. Jie vedė dar kųn. Juozo 
Šeštoko laikais. Jų sūnus kun. 
Juozas Pauliukonis MIC. pro
fesoriauja marijonų seminari
joje Clareędop jffills, UI.

Krikštas. Spalio 4 d. šv. 
Pranciškaus šventėje, prelatas 
Pranciškus M. Juras, pakrik
štijo savo sesers sūnaus dviejų 
savaičių sūnų vardu Pranciš
kus Edmundas. Kūdikio tėve
liai — prof. Alfonsas ir Mari
jona Lešinskai 
Anins St
Krikšto tėvais buvo muz. Algis 
Šimkus ir Elžbieta Gobušienė.

Prano ir Onos Slipkauskų 
duktė buvo pakrikštyta vardu 
Barbora Ona.

Jono ir Julijos (Grenda) 
Lukas mergaitė buvo pakrikš
tyta vardu Mariia ftna /

Aukos statybos fondui
Jos plaukui gausiai. Po 130 

dol. aukojo B. Wiecorek, R. 
Stūlz, A. Koska, A. Pavinkšni; 
ir V. Gustas; po 50 dol. —Ad. 
Palinski, Jr., ir a^. Edvardo 
Akrone atminimui jo vaikai.

P ATER8ON, N. J.
pirm. prel. M. Krupavičius at
siuntė Jonui Sprainaičiui jo 60 
m. amž. ir 40 m. veiklos A- 
merikoje sukakties proga gra
žų s asmenišką sveikinimą. 
Laiške Prelatas nurodę, kad 
gerai prisimena susitikimą ir 
malonų pasikalbėjimą su Jo
nu SprainaitSu Patersone. To
liau rašo: “Kiek kartų tenka 
kalbėti apie lietuvybės išlaiky
mą Amerikos lietuviuose, vi
suomet statau pavyzdžiu Tam
stą, kuris parodei, kad norui 
esant, lietuvybė galima išlai
kyti. Tamsta mano akyse esi 
garbės ir padėkos vertas vy
ras. Todėl paskaitęs Drauge a 
pie Tamstos 60 metų amžiaus 
sukaktį; skubinu pasveikinti ir 
palinkėti ilgiausių ir laimin
giausių metų, stovėti lietuvy

bės sargyboje ir greitai su
laukti Lietuvos išlaisvinimo, 
prie ko Tamsta taip pat labai 
daug prisidedi. Tepadeda 
Tamstai Dievas.”

Patersono lietuvių nedidutė 
kolonija didžiuojasi ir džiau
giasi, kad patys žymiauseji ko
vojančios Lietuvos ir lietuvių 
reprezentantai, esantieji šiapus 
geležines uždangos 
^ign. prel. Krupavičius ir Bal

uojautos telegramom pateko mi
rusio siuvėjo žmonai. Toji vos 
neapalpo skaitydama: “Atvy
kau laimingai, tik čia hežmo-. 
niškas k/rštffl^ąą^^ /

E^^ęRer^^apinėse. Kadangi 
parapijoje tą dieną buvo 40 
vai. atlaidai, tai gedulingos 
Mišios buvo atlaikytos už ve
lionės vėlę spalio 7 d. Kvese- 
lienė paliko du sūnus: Joną, 
gyv. Lewiston, Me., ir Julijų, 
gyv. Stafford Springs.

Marija Šukienė buvo palai
dota šv.. Lauryno 
Gedulingas Mišias 
į kapines palydėjo 
A. E. Gradeckas.

Karolius MakareviČius mirė 
spalio 4, palaidotas spalio 6 
šv. Bernardo kapinėse. Dėl 40 
vai. atlaidų, iškilmingos gedu
lingos Mišios bus' laikomos 
spalio 15 d. 8.30 vai. šv. Kazi
miero bažnyčioje.

, Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TASS nuo raumenų siausmu tan
kiai šoaijaahi su reumatizmu, arthri- 
tis ir neuritis. tai fcodM Jtaoa netamdy- 
U ŠIANDIEN m&Mj Klaidom* Joo» 
tGkstaneiai vartoje jau vtr* 25 metu.

taJLaa*n  - - S * - < MKnMN SiaNtjw>BNM TBmM

Aukriaių jubffie^nių metą 
šv. Pranciškaus parapijos 
“catered” vakarienė įvyks 
sekmadienį spalio 18 d., 5 vai. 
vak. Tikietus platina — Mari
jona Pilipienė, Petras Raznaus- 
kas, Jurgis Lisauskas, Valeri
ja Kaupinienė, Ona Akstinie- 
nė. Jonas Valiukonis, Stėlla 
Razanuskaitė, Veronika čes- 
nakauskienė, Leonora - $ven- 
čionienė, Valerija Kaupinienė, 
Juzė Stepulionienė, Marė Ne- 
vereckaitė. Tikimės daug sve
čių iš apylinkės lietuvių kolo
nijų.

Para^jes 50 metą istorija, 
gausiai iliustruota ir stambi 
knyga, (apie 500 psl.), Nekalto. 
Prasidėjimo Seserų spaustuvė
je Putnam, Conn.,jau baigiama 
spausdinti ir duodama įrišti į 
kietus viršelius. Tikimasi, kad 
ryšykla darbą greitai atliks ir 
po poros ar trijų savaičių 
knyga bus užsisakiusiems iš-

įgele kažkas paskam- 
rie vienos vilos durų, 
linkę atidarius pamatė, 

kad tai žmogelis, kuriam ji 
vakar jau buvo davus pinigų. 
Ji tuojau užpuolė: “Juk aš tau 
vakar daviau pusę dolerio, tai 
kur gi taip greitai jį dėjai?” 
Tasai buvo ne iš pėsčiųjų ir 
greitai atkirto: “Mielai,, ger
biamoji ponia, duosiu apys
kaitą. kai tik gavau iš jūs*} 
pusę dolerio, paėmiau automo
bilį, nuvažiavau į geriausią 
viešbutį, pavakarieniavau, pas
kui užsisakiau ložę teatre ir už 
likusius pinigus po teatro pa- 
sivaišinom su Rita Heyworth.”

Kun. V. P. Karbausko, New 
Britaino liet. par. klebono, 40 
m. kunigystės paminėjimąs, 
suruoštas rugsėjo mėnesį New 
Britaine, labai džiugino mūsų 
koloniją, tik gaila, kad per vė
lai buvo čia sužinota ir nega
lėjo daug mūsiškių dalyvauti. 
Kun. Karkauskas, būdamas 
klebonu 23 m. mūsų parapijo
je, labai daug nusipelnė šiai 
parapijai ir žmonėms. Jo pas
tangomis buvo nupirkta ir at
remontuota dabartinė bažny
čia. Be to. jis ragino burtis į 
organizacijas už tikėjimą ir 
Lietuvą, ypač buvo paskatini
mas jaunimui. New Haveno 
visi parapiečiai nuoširdžiai 
Sveikina kun. Karkauską, lin-

~]au 12m.elurt kai. vim ktatuo
"LIETUVOS 
fltdiminunuę 

KADtC VALANDU

tą lapkričio 14, 'd< lapkr/ 15 
bus pašventinta naujoji mo
kykla. Pąrapiegai labai paten
kinai, kari jų vaikučiai bus su
tvirtinti • lietuvio vyskupo. 
Prie$ šias iškilmes pats vys
kupas ves trijų dienų pamal
das į šv. Dvasią. Po mokyklos 
pašventinimo salėją įvyks vai
šės, kurtans moterys atsidė- 
jurios ruošiasi. Parengimo va
das yra Jurgis Darpijonaitis, o 
lietuvių choras, ved. M. Leš- 

kio, argi ruošiasi smarkiam 
pasirędymui;

čius — atkr«peTmWų^yWM| 
bet ryžtingo ir nepalaužiamo 
visuomenininko J. Sprainaičio

Priimkite mano nuoširdžią 
Jums padėką ir geriausius lin
kėjimus.

Leonas Krasauskas

Męi kvteeteme jus juos H&undytl 
L* Mttte stalvsU jums siuntini M 
TABUČTE& Šytari. M ieviliMi MMte 
patenkintas šaunama paganu, grą* 
SaMta ifkasia dali ir ui tai neMslta 
mums skolingas. Bandymas nekal- 
Duos ne vieno cento. NkSFŲŠKUK 
PINIGŲ. TBt tuojau atshiskHe savo 
vardg, pavmde fcr. aAoui •

Hours 9 P. M. to 2 A. M 
Good Earaings

Call aftėr 8 P. M. 
R Ą G3220

WENEED
GIRLS — WOMEN

)ykai išbandymas
REUMATKKU SKAUSMŲ

ABTHRmS

jaus.

Augustas ir Domicėlė Ba
kaičiai rugsėjo pradžioje mi
nėjo 40 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Tą dieną kartu su sa
vo artimaisiais ir draugais pa
siprašė Dievo palaimos ir dė
kojo už suteiktas malones. 
Bakaičiai užaugino sūnų Pra
ną ir dukrą Marcelę Stadalni- 
kienę. Abu jaunieji susipratę 
lietuviai ir dalyvauja par. cho
re. Nuoširdūs linkėjimai Ba- 
kaičiams sulaukti dar daug 
laimingų metų. M.

Gerbiami Tėvąi Pranciškonai, 
Siunčiu nors mažą auką'Jūsų 

naujai statomai bažnyčiai To
ronte. Mažai tegaliu,^ kartą 
Jus paremti, kądangi esu nau
jakurys, neseniai į šį kraštą 
atvykęs, tačiau labai džiau
giuos, kati nors tiek galiu pa
remti Jūsų kilnų darbą. Man 
labai buvo *miela žmia, kai iš
girdau, jog Jūs ateinate mums 
tremtiniams į pagalbą.-Toron
te bene bus viena iš naujausių, 
lietuviškų parapijų, kurią dau
giausia lankys naujieji ateiviai. 
Kaipo katalikui man yra dar 
ir ta paguoda, kad šandieną, 
kai mūsų paliktoje, tėvynėje o- 
kupantas visu žiaurumu nieki
na bažnyčias, persekioja ir žu
do tikinčiuosius, čia mes trem
tyje statome Dievo namus, ku
riuose galėsim lietuviškai mels
tis; kuriame religinę - kultūrinę 
tvirtovę į kurią turės sudužti 
nutautimo bei bedievybės ban
ga. Aš pilnai tikiu, kad netik 
naujieji ateiviai, bet ir seniau 
atvykę lietuviai, tiek Ameriko
je tiek Kanadoje parems šį kil
nų Jūsų darbą ir taip bendro
mis jėgomis tikslas bus pasiek-

>XAV:. ®o krašto lietuviai de- 
l'ta&ą padėti.savo bro- 
ir seserims ' pasistatyti 

Kanadoje. Gražus

* i Kitos dovanos
Em. Virbiekienė, paaukojo 

gražias stacijas, kun. S. Mor
kūnas iš Sioux City Jėzaus 

. • • * 1 • O • • Wdies stovylą, kurią Pr. Toti-Vliko pirmininkas sveikino Spramaitį las atnaujino.

Elena Večerskytė rado prie 
mūsų bažnyčios7 pinigų, ku
riuos perdavė parapijai. Ligi 
šiol dar niekas neatsišaukia, 
nors yra skelbta bažnyčioje ir 
kitur. ’ Vietinis

dalyta. Knyga yra. parašyta 
dviems kalboms — lietuviškai 
ir angliškai, dėl to ji išėjo žy
miai didesnė negu pradžioje 
buvo numatyta ir tai uždelsė 
jos atspausdinimą. Taip pat 
daug lailčo* pareikalavo ran
kiosimas fotografijų ir gamini
mas iliustracijų, o taip pat su
darymas plačių rodyklių, ku
rios palengvins kiekvienam su
rasti, kas ir kurioje vietoje a- 
pie jį rašoma.

Katafiką spaudos vajus 
parapijoj dabar vyksta. Čalite 
užsisakyti Betuviškus katali
kiškus laikraščius pas parapi
jos kunigus.

Parapijos kunigai aplankė 
parapijiečius, gyvenančius 

North Andover ir Methuen 
miesteliuose. Dabar jie lanko 
parapijiečius Lavvrence.

cuUtuMa Alf.PETRUTŲ

HILVSIDE,N7

For the following 
openings

• Dancing instrneting
• Hat cbecking
• Cashiers
• Waitresses

Mi.

MOTALOY

VALVEJOB

I



Ponas Toks moko daryti kaip kam tinka

apie
nis

2.00

savinos

«vw

1.00 
3.00 
5.0CT

1.00
150
150

0.70 
$1.00

va eitum ir valgytum. Kiek
vienas daro, kaip jam patinka. 
Vieniems patinka kaulą gremž
ti, kitiems raumenį čiulpti, o 
treti net ir šepetį įsikanda. Da
ryk ir pats, kaip išmanai. Su
pranti?

150 
2.00 
1.10 
050 
1.00 
080 
1.00 
100

1.00
100

2.00
3.00

2.50
$1.00 

2130 
2.00 
1.00 
150

SMt tfMlMRim SR ' 

tavi fkafr* aptab stot!
*Bet jeigu būtų nak- 

“Tada žibintu mojuo- 
“Bet jeigu žibinte ne- 

“Ta-

414 BR0ADWAY 
8OUTH BOSTON 27, MAS8.

2.60 
2.00 
150
2.00 
2.00

Gerus darbus gali gauti 
Namų prižiūrėtojai - Sodininkai 

Šoferiai - Vyrai įvairiems 
namų darbams

219-17 Jamaica Avenue 
Queens Village, N. Y.

176 Rockaway Avenue
Valley Stream, N. Y.

4380 White Plains Road 
Brome, N. Y.

AnįaflMui F. Knelžys 
50 Ctottaee Street, 
Nonrood, Mass.

Finansų Setreterizs 
Antanas Pell

' 32 WHder Street, 
Brockton 68, Mass.

ėję negalima 
is ir raume-

KARI EIIMER—PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
69-38 Myrtle Avė. 185-24 Horace Hardįng jĘb
—Glendale. N.

— Ne, aš to netvirtinu 
mikčiojo praeivis.
kau, kad tamsta pakišai man 
nei šiokį nei tokį klausimą.

— Kaip tai nei šiokį nei to
kį’—prieštaravo Toks.—Man 
atrodo, jog-visiškai tokį. Jei 
aš būčiau tamstą sulaikęs ir 
paklausęs — “nori kaulo ar še
pečio”, tai galėjai sakyti, jog 
šepečio nevalgai, ir aš būčiau 
turėjęs su tuo skaitytis. O da
bar? Ar aš klausiu, ar šepetį 
valgai?

(soccer) komandą. Kviečiame 
visus žaidusius ar tik prade
dančius registruotis šiuo ad
resu: A Skistimas, 220 Sege- 
more, Pittsburgh4, Pa. TeL 
SP1-5261 ' • '

Kvepiančio Džiugelio 
■»* j Šaknis turi padavimu 

nuo senovės, kad Dzin- 
gelis buvo vartojamas 

^?VxSr-/ nuo l5Putinui. dusinimo 
Y*\ troškulio, neatgavimo
\ \ ~ kvapo, lyiomario, para- 
Ų* lyžiąus, diegliu ir skaus

mingu mėnesiniu; uždegus kvepian
čio Džiugelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni 
suskutus šaknis darytis arbatų ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
kų — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu. Svaras Džiugelio 83.00; 
kvoteris svaro 81.00.

VISAIS SAVO DRAUDIMO IB 
SEAL įsūpatr arar ai am 

AdamRealty Co» 
U4» KABI JBMKY 9£

J. B. SHALINŠ- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
844)2 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvšy Station) 
Woodhaven, N. T.

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

Chtos Review, rugsėjo nr. 
Postai skyriuje randame tokias 
lietovių'pašekmes: Škėma įvei
kė Turner, Jakštas sudorojo 
Sandersą, o Kontautas —Ha- 
yerį (1952-3 Golden Knights, 
1 ratas).

Į 2-jį ratą to paties Golden 
Knight turnyrą įsikvalifikavo 
Jakštas ir Kontautas. Jiedu 
dabar suporuoti toje pat sek- 
rijoje.

PwwKo p-bėse,

VEDUSIŲJŲ- POROS 
labai reikalingos visiems namų 

'darbams.
Mūsų klientūra yra geriausia 

- Teirautis visą savaitę.
UNITED E3&PLOYMENT 

AGENCY
7 East 59th St N. Y. C.

V. Pietaris, Raštai m t, 267 p.
Jieva Simonaityte, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 p, 350
Fr. Maoriac, Gyvačių Uždas. 282 p.'
A Vai&Ilaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Noveles. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. WSliams, Medinis arklys, 192 p.
S. Vogulov,, Raudonasis siaubas, 103 p.

Šveicarijoje, veda 
su 11-6, Bronstein 10^, Rė- 
shevsky 10, Najdorf 9^i, Ke
res 9, Euwe 8% ir kt mažiau.

Bostono miesto pljės prasi
deda spalių 12, 730 v.v. Hun- 
tington YMCA rūmuose. Bos
tono šachmatų pirmenybes yra 
laimėję šie lietuviai: 1919 
Povilas Tautvaiša, 1950 ir 1951 
Kazys Škėma. Bostono B kla
sės meisterio vardą laimėjo:
1950 — Petras -Kontautas ir
1951 — Jonas Starinskas.

Šachmatų knyga: L A Ho-

JOHNDERUHA, M. D.
Inkstų, p&ISs, odos, kraujo, vidurių ir kttų Ogų gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 8tb STREET NEW YORK CITY

Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties.. Lengva privažiuoti 
S visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Don’t Ūse Frayed 
Electric Cords!

...ortae neri teta* tart

BOgte Sdkooi, , •!». PoNte Schools; 
neer tranai. Lov tašęs. Owner 11L 
812000. 355 San«nffle £>ee. ' 

TOnkers 5-0065
Smyslovas rowitz, Modern Ideas in the 

Chess Openmgs. Išleido David 
McKay Co. Ine., 225 Park 
Avė., New York 17, N. Y. 
Kaina $3.75.

Chess Re view-redaktorius ir 
triskart buv. JAV open meis
teris L A Horowitz sumaniai 
nagrinėja šioje knygoje Cent
ro, Nimzo - indiškos, Caro-Can, 
Olandiškos ir kt partijų idė
jas. Patriktos žymiausių meis
terių-partijos, kaip Alechino, 
Kapatilankos, Rubinšteino, Ke- 
reso, Fine, Najdorfo ir kt

Išeitį surado
' Geležinkelio direkcija egza

minavo geležinkeliečius iešmi
ninkus. “Įsivaizduokit, sako 
egzaminatorius, kad du trauki
niai tais pačiais bėgiais lekia 
vienas prieš kitą. Ką tamsta 
tada darytum?” — “Tada aš 

iešmus apsukčiau?”— “Ge
rai, bet jei iešmai prišalę?” — 
“Tada raudona skara mojuo
čiau” 
tis?” 
čiau.
būtų žibalo ar dagčio? 
da ant bėgių sukurčiau ugnį”. 
— “Bet jeigu neturėtum su šo
vini degtukų?” — Klausimų 
jau buvo vargšui iešmininkui 
perdaug, ir jis beveik Šūktelė
jo: “Tada pašaukčiau savo se
serį. — “Seserį? O kam 
nustebo egzaminatorius. “Ji 
rašytoja, niekad nematė <ficBn- 
gos nelaimės. Aišku, kitos to
kios pw>s jai parodyti nebū-

Ponas Toks sustabdė gatvė
je praeivį. Mandagiai jam nu
silenkė ir paklausė:

— Ko norėtum užkąsti: 
minkštos veršienos ar kauli
nės? i

Praeivis skėsterėjo ranko
mis. Jis pamanė, nugirdęs ne 
tai, ko buvo klausiamas.

— Ką? Ką. tamsta sakai?— 
teiravosi.

— Sakau: su kaulu norėtum 
veršienos ar gryno raumens?
— paaiškino visai rimtai po- būtų jokio skirtumo, jei ir gal 
nas Toks.

— Tai dabar! — vėptelėjo 
nustebęs praeivis. — Kokia čia 
gali būti šneka apie raumenį 
arba kaulą? Juk nesava val
gykloje.

— Suprantu, — pritžm6^x> 
nas Toks. — Tantatad^ri pa?

džio 26-28, 1953, Decatur, UI. 
1951 fr 1952 m. Illinois pirme- 
ųybesr laimėjo mūsų meisteris 
Povilas Tautvaiša,

Toronto lietuviai sulošė su 
vietos rusais lygiom 2^-2
Matusevičius 0,. Sirutis ^2, 
Tarvydas 0, Lelis Į Genčius

Citata ^ Seettaa. 6
ųxMų < e*>
itoag poedp, jCeUBe wiodo*. Well

Blanche Ctmys ^ 
409 W. Brcadway, 
So. Boston 27, Mass.

Revizijos Komisija •
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

EEUGUA IR FILOSOFUA
St. Yla, Sveika Marija, maldynas, 369 p.
Nello Vian, §v. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A Maceina, Jobo draj6ą^286 p.

4 P. Juras, Pranašy 'uė a^^nįsaulio pabaigą, 111 p.
Dr_jL,Eūgjskis, Prįb vilties 
ffiTYia^ftGBRBfevo, Mažųjų maldos^***l*to« 
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p. ( 
St Šalkauskis, Skautai ir pasatdežiūra, 28 p.
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFUA
J. Žilevičius, Česlovas Sasnauskas, išleido kun. L. E. 

Joffre Voisekauskas, 127 p.
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n* t, 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p. 
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas

FUNKBA1. HOMK 
M, -- BtoitatoMii

AUK.

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 85to Street Woo<tavea 21, N.-Y.
TeL Vfrginia 7-1896

OOOOOOOOOOOOOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOO»9OOOOOO0

Flushing, N. Y.
68-38 Fcrest Avenue 

Ridgewood, N. Y.
60-04 Woodside Avenue 

Woodside, N. Y.
19 West Post Road z

White Plains, N. Y.
MAIN STORE

6202-10 MYETLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

. BALS AMUOTOJ AS
' 231 Bedford Avė.

Brooklyn, N. Y.

— Ne, neklausei
Tai ko neatsakai, ko 

klausiau?
— Keista. Kaip, gi aš galėjau 

atsakyti gatve eidamas?
— Jei tamstai atrodo keis-

A Tyrtntit, Kelionė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai 
Jonas Atas, Sesuo Buitis,
VAaUĮlJBEEATęBA

PrSBtoitototeSįgveĮo išsižio
jęs, o ponas ToK^rlStataPR! 
keliu.

tai m* negalėtum elgtis kitaip? 
t

— O kaip aš turėčiau elg
tis?

TeL EV. 8-9794

M. art i AUTO COLLISION WORKS
U&TUVIŲ SPECIALISTŲ .

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfi
Atitekami-'vM eeffirioa, dažymo ir merių taisymo darbai 

ą Darbos atliekamas pigiai ir 
-- --------- -------- --------z.zum

i



Mttata

#1 jprtga. 
Ir mokiniu 
ta pravesta 

jote mo

čia abejoti, ar jie yra lietuvių
gamtos lyrikos. Solo takiuostindamas šaukiamas Apreiški-

ciškaus Asyžiečio gyvenimą.

Solistės E Kardelienės koncertas N. Y,

Eglutė, RFD 2, Putam, Couu.
jo į Lietuvos Valstybinę Ope-

BARASEVICIUS ir 8CNU8

los

197 Webster Aveaue

PRANAS

Irving Schooi

•ta
nors paavefctati ar paatrrTbtt. tai wMte: UTHUANIAN KAIMO

9Outh Btaton. 8-4618

Valdyta

los) ir‘FrancesPaznic kaitės, 
mirė 1952 nu rugpiūčio 2id.

NOTABT PUBLIC
M. 80 StalS

Jos koncertas 
New Yorke

Laidotuvių Direktorius 
TeL SOutii Boston 8-2590

t džiaugė, kad ši knygelė išteista 
‘angliškai, supažindina su ken-

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

ir rirtuoto-pianisto K. SMILGEVIČIAUS

įvyks spalio 18 d., 7 v. vak

bas Stukas. Iš vietinių kalbės 
ndv. Oi. Charles Paulis, Jr. ir 
Petras Velevas. Visi lietuviai- 
ės prašomi dalyvauti.

baigusi
Konser-

misi ne tik lietuviai, bet ir ki-‘ 
tataučiai. . « . •

Consulate (koeral of 
. Litiniams
41 West SŽnd Street, 

New York 24, N. Y.

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis 'kainomis. Kainos tos 

* pačios ir i kitus miestus.
Reikale iatatte: TeL TR 6-S4S4

VAIUHJOOAMA saldfiu cčrtimi (sė
dįs) sanybes taanS, plačiai žinoma 
Bostono apylinkėje, rirfcčjui * gera 
proga ir laiminga ateitis. Dčl plates
niu žinių kreipkite*: B. EIDENT, 26 
Lincoln Parkway, Somerville, Mass

IŠNUOMOJAMA 5 kambariai 
su apšildymu ir modemišku į- 
rengimu. Kreiptis:

:■ EV. 8-1996

pasiuntęs Quebecko arkivysku
pui Maurice Roy, kuris laišku

pirmasis KONCERTAS
NEW YORKE

10, šeštadienį,. 1:00 valandą. 
Visiems nariams būtinai reikia 
ateiti. Prašomi atvykti ir no
rintieji į ateitininkus įstoti.

Kad ^SundayPost” buvo iš- 
pąusdmtas* straipsnis apie au- 
iklopediją, ■ leidėjai gauna*

penktadienį, spalių

Tikimės, kad ir New Yorko 
lietuvių visuomenė gausiai at
silankys pasiklausyti mūsų 
žymiųjų meinininkų.

FUNERAL HOME
564.EAST BROADWAY

KEARNY, N. J.
organizuojama Lietuvių Ben-

Lietuvi? Radijo Korporacija '■

- savo tik 22 procentai turėjusių 
teisę balsuoti. *.

Alus Bostone pabrangsta 5 
centais, 'jau dabar kai kur i- 
mama 15 centų už stiklinę, 
vėliau bus visur kainos pakel-

Visi Didžioji New Yorko bei plačių apyfinkių lietuviai 
kveSaftd Štare pasffiniouninimo vakare dalyvauti.

Šio mėn. 2 d. Apreiškimo 
parapijos mokyklos patalpose 
įvyko naujai išrinktos New 
Yorko studentų at-kų drau
govės valdybos posėdis, daly
vaujant draugovės kapelionui 
kuri. J. Pakalniškiui.

Dafl. V. K. Jonynas-r
persikėlė į* naują butą ir da

bar jo adresas yra:^86-19 150 
St., Jamaica, L L, N. Y. Tele
fonas: OLimpia 7-0932. ’

ros žydėjimo laikus, tas gerai 
žino, kokį vaidmenį ten vaidi
no E. Kardelienė. *

Atsidūrus Vokietijoje, ji ak-
vos 1912 m. Kadangi vyras 
'(Rauktis), mirė anksčiau, tai 
įpėdiniai ieškomi tik iš jos, 
Gedvilaitės, pusės: broliai ar

Šchool salėje.
E. Kardelienė yra 

Valstybinę Lietuvos 
vatoriją, buvo prof. V. Grigai^
tienėš mokinė, vėliau dainavi-

45?*WfB9u studijavo 
pas Korto. JULUVU] chrektonus ir 

balsamuotojas < 
NOTARY PUBLIC

New Yorkan atvykst kon- jną tobulino Paryžiuje 
certuoti solistė E. Kardelienė 
ir pianistas E. Smilgevičius iš 
Kanados. Jų koncertas įvyks rą Kaune ir išdainavo 14 me-

ganizacija “Dantars”, at-kų 
vajų, Užgavėnių parengimą ir 
pasiruošimą Kalėdų atostogų 
metu New Yorke įvykstančiom 
studijų dienom.

je. Paroda vyks -kaip ir ___ ————,
metai 71 Reg. Armory, Park age““w> 
a « „ oa Brooklyn 8, N. Y.Avė., ir 34 St. -______ . * ,

-kinių vardui žodį pasakė Vir;

procento lietuvėms 
rengėjai neduos. '

• Lietuvės numato, jei susida
rytų kiek pelno, jį paskirti Vo
kietijoje esantiems ligoniams.

• todėl ta proga ir kviečia new- 
yorkiečius įsigyti parodos bi

jau galima jų 
gauti pas J. Ginkų, 495 Grand

lankytų, o ypač į koncerto va 
karą atvyktą^Jietuviškoji New 
Yorko visuomenė. Jungtinis 
parodos komitetas kviečia vi-

SaU pataktama ndtaojant p >fi ntalii.-UaulęMhi betkurta linija 
pikLUaita tata M % .
i * (tjj* ..-sSfeff . . *

jo žmona su Poderių šeima 
įir jų žentais rugsėjo 24 suruo
šė jo 67-jo gimtadienio minė- 
jimą. Vaišėse dalyvavo artimi 
draugai ir kaimynai Poderių 
duktė Birutė padovanojo* tortą 

Ė su žvakutėmis, o kiti irgi įtei- 
e. _kė dovanų. ĮPoderių žentas pa

rodė filmų iš kelionės po Ka- 
■ nadą ir Floridą. Bartašiūnas 

dėkojo visiems už dovanas ir 
* linkėjimus.
f A Bartašiūnas atvyko JAV 
5 . prieš 40 metų. Dalyvavo visur 

lietuviškame veikime. Kriau
čių 54 lokale išbuvo kelis me
tus valdyboje. Jis yra vedęs 
Oną Kriaučiūnaitę ir užauginęs 

.. dukterį, kuri yra ištekėjusi už 
’ JAV gimusio 1 i e t u v i c 

ir dabar- gyvena Michigano 
valstybėje.

K * ruomenės apylinkė. Steigiama- 
b sis susirinkimas bus 1953 m.

11 d. 6 vai. vak. šv. Vardo 
į Draugijos salėj, 6 Davis Avė.,

• Keamy, N. J. Pagrindinei kal
bai pasakyti pakviestas ALB 
pirriiininkas prel. J. Balkūnas.

Rklgewoodo apylinkėje
gyveną lietuviai buvo su

šaukti gegužės 16 į steigiamą
jį susirinkimą kurti Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę Ridge- 
wocde. Išrinkta laikinoji v?' 
dyba, kurią sudaro pirm. inž. 
B. šležys, gyv. 1738 Greene 
Avė. Ridgewocd 37, N. Y.; 
sekr. Eug. Rastapkevičienė, 
gyx\ 17 St. John’s Rd. Ridge- 
wood 37, N. Y. ižd. K. Ba- 
čauskas, gyv. 1720 Madison St. 
Ridgewood 27, N. Y.

Laikinoji valdyba norėtų 
sušaiikti visų gyvenančių Rid- 
gewoodo apylinkėje lietuvių 
bendrą* susirinkimą, bet neturi 
adresų. Prašomi, kas norėtų 
priklausyti ALB Ridgewoodo 
apylinkei, registruotis pas val- 

~ dybos narius.

Lietuvos 
Operos 
solistė
E. Kardelienė

Posėdyje buvo svarstomos ___________________________ 1________________ _________ *
ateities veiklos gairės ir įvai
rūs kiti klausimai, liečią .mūsų T. __ • —, • j •

-artimesnį bendradarbiavimą Lietuves tarptautinėje moterų parodoje 
su latvių katalikų studentų or- • 1

stė sekančiai: pirm. — A, Bau- 
žinskaftė, vicepirm. — A. Pu 

pius, sekr. — D. Stasiiikynai- 
tė, iždin. — R. Kraučeliūnaitė 
ir soc. reik. vedėja — D. 
Kraučeliūnaitė. D. K.

tyviai reiškėsi Tremtinių Ope
roje, o šiuose kraštuose ji daž
nai koncertuoja - Kanadoje , ir 
JAV-bėse.

Pianistas — virtuozas K 
Smilgevičius, Vasario 16 die
nos akto signataro sūnus, taip 
pat baigė/Kcftta^Jipnservatori- 

kortcertų^ kurių programos pa
rinkimas ir meninis jos išpildy
mas' tikrai visus žavėjo. Ypač 
sėkmingi ir gražūs jų koncer-

• tai yra buvę Chicagoje.
Apie juos gražiai atsiliepė ir 

teigiamai įvertino tiek lietuvių, 
tięk anglų ir prancūzų spau-

Didžiojo New Yorko lietuvių 
namų savininkų draugijos 
Brooklyn and Queens Home 
Ovners, Ine. narių’ pirmas po 
vasaros atostogų susirinkimas 
įvyks
(Oct) 16 d. 8 vai. vakare, 
Logan Imi (Mikalauskienės) 
salėje, Atlantic Avė. ir Logan

Lapkričio 1-8 dienomis New 
Yorke bus sukaktuvinė trisde
šimtoji tarptautinė moterų 
meno ir pramonėsparoda, ku
rioje dalyvauja ir New Yorko 
lietuvės. Rengiamas tautodai
lės dirbinių skyrius, taip pat 
bus dalyvaujama ir koncerti
nėje programos dalyje.

Parodos reikalais rūpinasi 
Pabaltijo Moterų Tarybos 
Liet. Atstovybės New Yorko 

PAIEŠKOJIMAI
L Mazurka, jGaęer, mirė 

1951 m. New Yorke būdamas 
62 metų amžiaus. Gimė Viekš
niuose. Į Ameriką atvyko 1907 . jj. praneša, kad jaū galima 
m. iš Anglijos. į. bilietų įsigyti. Bilieto kaina

2. Rauktis, “ Prances-Anne, 75 et., iš kurių tanutikrife pro- 
duktė/Juozo GbĮfenfl (Gedvi* centas te^s jf lietu^.taoterų 

komitetui, jei tie bilietai bus

3. Ripskis, LouisJ. (Liudvi
kas?) dabar turėtų būti apie lietus iš jų. 
67 metų amžiaus. Paskutinė

Jo gyvenamo jįjneįiUigaataėįO1 
Bow??yr*New York City. Jo 
paieško bankas.

Giminės ar žinantieji apie 
tuos asmenis prašomi kreiptis

Rudens šokiy bei pasilinksminimo

VAKARAS
RUOŠIA UETUVIU SUIVftJU 54-TAS LOKALAS

1953 m. spaliy (Oct.) 24 d., šeštadienį 
ARI(^ TEMPLE BALLROOM 

11-27 ARKHf KACE -.4 BROOKLYN, N. Y.

PAIEŠKOMA Barbora . Pape- ® 
liučkienė, gyvenusi Linkuvoje,.^ 
Miško g. 1. Prašoma žinias su
teikti adresu: Mrs. Stella Jur- 
kins, 678 Belmont Avė. Brook
lyn, N. Y.' * .

skyrius ir Moterų^ Vienybė. Per 
visą parodos metą lietuvaitės 
budės savo skyriuje Jr teiks 
paaiškinimus. Lietuvių koncer
tinė programa bus lapkričio 8 
d., 8-9-vai. vakaro.

Programos pranešėja bus 
operos solistė Barbara Darlys, 
o programą atliks Newarko- 
“Rūtos” - Ansamblio ^.choras ir 
Brooklyno Matulaftfenės va- 
vodvaujama tautinių šokių 
grupė.

Būtų gražu, jei tą parodą’ap-. gusi NewtQh High School išvy
ko studijifo^ meno į Maryland

baigtos sekmadienį, spalių 4 
d. Šią savaitę vyksta misijos 
vyrams. Vaikų misijos baigtos 
šeštadienį,- spąlių 3 d.

Vincas Skudri?, 
savininkas geležies reikme

nų krautuvės ‘‘South Boston 
Sųpply”, jau daugelį metų yra 
šios apylinkės naujokų į ka
riuomenę ėmimo komisijos na
rys.

Algirdas Mitkus,
įstojo į Bostono Kolegiją 

tęsti mokslo .ir ruoštis magis
tro laipsniui.- Jis ruošiasi mo
kytojo‘profesijai. ‘ •-

Adelė C. Kontautaitė
spalių 24 d. šv.’ Petro baž

nyčioje susituokia su Jonu 
Monkum.

laimėjęs pirminius, ritamus į 
Bostono.miesto tarybą, - yra 
vedęs lietuvaitę p-lę Ruplytę ir 
augina dų sūnus. Jo dėdė 
John. W. McCormack yra de- 
moįcratų partijos lyderis Kon-

PAIEŠKOMA Joana Sirutavi- 
čiūtė , gyvenusios paskutiniu 
laiku Vilniaus mieste, žinan- 
Įįeji praneškite atfresu: Ona

Stanislovas Ir Petronėlė 
Komlnčiai.

spalių 8 d.- atšventė vedybi
nio gyvėnirpo 40 metų sukaktį. 
Ta^roga mūsų parapijos baž
nyčioje buvo pamaldos.

* Dariaus posto moterų 
bankietas

įvyksta sekmadienį spalių 
11, Liet. Pil. Dr-jos salėje. Pel
nas skiriamas veteranų prog
ramai ligoninėse organizuoti. ..

Jonas Balukonis buvo išvy-- 
kęs vienai savaitei į Kanadą.

žinomas bestoniškis įietuviš, 
buvo surengęs rugsėjo 27 d. 
savo namuose vaišes paminėti 
Aleknų ir Lapeikių vedybų su
kakčiai'.

Sustreikavo ^duobkasiai Fo- 
rest ”Hills kairinėse.* Mirusieji*

Rita Landžifitė, laikinai padedami sandėlyje.
Dr..Landžiaus duktė, bai- • , v. .. , . .

ninga ir įdomi programa, kuri 
baigsis vaišėmis. Visi lietuviai 
namų savininkai yra kviečiami 
atsilankyti j minėtą susirinki
mą, kuriame bus proga išgirsti


