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Amerikoje gydymasis ligo
ninėse šiemet pabrango 6 pro
centais.

Su Sovietais jis norėtų tartis 
keturių konferencijoje, be vie
šumos, nes asmeniškas ir slap
tas kontaktas dūodąs geresnių 
rezultatų. Reikia nepamiršti, 
kad Churchillis, kuriam dabar 
yra 79 m., yra suaugęs su pra
ėjusių laikų slaptos diplomati
jos dvasia.

Rytų Vokietijos radijas, kal
bąs Maskvos liežuviu, naujai 
perrinktą kanclerį K. Adenau- 
erį išvadino "krašto išdaviku”. 
Bolševikų nuomone, išdavikas 
yra tas, kas pem nepasiduoda 
ir gina savo krašto nepriklau
somybę.

žygius sllUHUj 
liaubų sutartį.

fclais dėl Triesto miesto ir' uo
sto, kurio likimą galutinai iš
spręsti ryžosi Amerika ir Ang-

Paskirtas naujas darbo sekretorius

ir pradėtų 
tektų 

amerfidefių ir

darbo sekretorium vietoje pasi
traukusio Martyno P. Durtino 
paskirtas James P. MitcheHIs, 
52 metų, taip pat kataMkas.

pakvietė naujom pareigom ir 
krašto apsaugos departamento, 
kur jis iravo pasekretorium 

darbo pajėgoms tvarkyti. 
Prieš tai jfar dirbo įvairiose j- 
monėse, kur tvarkė personali
nius skyrius.

James P. Mitchellis nėra iŠ 
unijų vaoovynes, it su jomis 
yra tmš|(s dažnus ryšius ir ge*

mus laimėjo progresyvinė liau
dies partija. Jai vadovavo Dr. 
Cheddi Jagan, dentisto moks
lus baigęs Chicagoje ir vedęs 
amerikietę, taip pat komunis
tę. Jis pats yra kilęs iš Indijos. 
Jo vyraiusybė, kaip Londonas 
skelbia, krašte įvedė “totalita
rinį režimą, palenktą Maskvai, 
ir sudarė pavojingą bazę ko
munistų įtakai skleisti vakarų 
pusratyje.” Mokyklos buvo su- 
komunistintos, religija iš jų pa
šalinta, darbininkai buvo ver
čiami stoti į komunistines uni-

Khiijoje 16 budisčių vie
nuolių, kurias komunistai ver
tė tekėti, susirišo virvėmis į 
krūvą ir nusiskandino.

Italija ląfknid ramiai ir nie
ko nepareiškė dėl* Tito barški
nimo iš Amerikos gautais tan-

Naujuoju radarbiauti. . Tuo tarpu AFL 
mašinistų vardu A. J. Hayes 
pareiškė, kad dabar ir “darbo 
departamentas yra pasuktas 
bizniui.” Wastingtono 
«ha^ąnfainbf> nurodoma.

bolševikai, net be satelitų, turi 
4 kartus didesnes karo pajė
gas, negu vakariečiai. ‘ Chur
chillis pasveikino Vokietijos 
stiprėjimą ir atsiginklavimą. 
Prancūzijai pasakė aštrų žodį, 
kad ir be. jos bus apseita, jei 
ji nesidės prie Europos bendro 
saugumo. Anglai nei amerikie-

Churchillis tebetiki derybom su Maskva

ANGLAI SU EGIPTU 
NESUTARIA

tyvhj sudėtis yra numatyta 
paliaubų sutarty ir patvirtinta 
politinės JT komisijos. Nelau
kiama, kad valstybes departa
mentas čia nusileistų. Tačiau ta 
nauja kinų komunistų nota 
gali duoti progos Višinskiui 
klausimą kelti JT visumos po
sėdyje ir pradėti ilgas bergž
džias kalbas.

1947 m. taikos sutartimi 
Triestas buvo padalytas į dvi 
zonas. Zoną B gavo Jugosla
vija, zoną A pasiėmė laikinai 
valdyti Amerika ir Anglija. 
Padėtim nebuvo patenkinti nei 
italai nei jugoslavai. Italai 
reikalavo’ kad Triesto klausi
mas būtų išspręstas plebiscito 
keliu. Jugoslavai reikaląvo, 
kad zona A būtų sutarptautin- 
ta. Amerikiečiai, norėdami pa
šalinti vieną iš neramumų ži
dinių Europoje ir grąžinti ge
ras santykius tarp Jugoslavi
jos ir Italijos, sutarė su ang
lais perduoti zoną A, kurioje 
yra ir uostas, Italijai.

Vietoj sugyvenimo jugosla
vai išdaužė Amerikos ir Ang
lijos atstovybių langus ir šū
kavo, kad atiduos savo kraują, 
bet neatiduos Triesto. O Tito 
reikalavo iš Amerikos ir Ang
lijos, kad savo planą atšauk
tų. Grasino, kad jei tik italai

Roma. — Spalių 14 d. Ro
moje šventinami amerikiečių 
kolegijos nauji namai, pasta
tyti už 4 milijonus dolerių. 
Šventinimo apeigas atliks pats 
popiežius Pijus XII, dalyvau
jant JAV kardinolams Fr. 
Spelhnanui, S. Štrichui ir Ed. 
Mooney. Kolegija yra įkurta 
1859 m. Joje dabar mokosi 300 
JAV kunigų ir klierikų. Pami
nėti 3 kardinolai yra tos ko
legijos auklėtiniai.

jame ir nustatyti laiką bei vie
tą konferencijai ir dalyvių su
dėtį. Kom. Kinijos užsienio 
reikalų ministeris Chou-En-lai 
per Pepingo radiją pareiškė, 
kad svarbiausias dalykas yra 
konferencijos dalyvių sudėtis.

Washingtonas dar nėra da
vęs atsakymo. Jis turįs susi
žinoti su .kitomis 16 valstybių, 
kurios kare dalyvavo. JAV 
nusistatymas yra aiškus: da-

Margate, Anglija, 
servatorių partijos suvažiavi
me spalių 10 Winston S. 
Churchillis, jau pasveikęs ir 
grįžęs į politinį gyvenimą, pa
sakė ilgą kalbą vidaus ir užsie
nio politikos klausimais. Vidu
je jis kritikavo* socialistų dar- 
biečių partiją pabrėždamas, 
kad prie konservatorių gy
venti geriau. Pernai suvalgyta 
400.000 temų mėsos daugiau 
negu prie dariaečių per 2 me
tus. Tačiau 50 milijonų žmonių 
salose išmaitinti nesanti leng
va probtema./'Kas iš mūsų pa

buvo sujaudinę aukštųjų pa
reigūnų pareiškimai apie ato
minį pavojų.

Kitados su džiaugsmu buvo 
pranešta, kad Amerika išrado 
atominę bombą, ir tai atgrasys 
visus užpuolikus nou naujo 
karo. Dabar prezidentas, a 
paskui jį ir kiti pareigūnai pa
kėlė aštrų balsą: vandenilio 
bomba yra Sovietų rankose, ir 
pasaulio taika atsiduria pavo
juje.

Gal būt, kad tuo įspėjimų' 
buvo norima sustiprinti Ame
rikos visuomenės budrunj^Ję, 
apsaugą, Tačiau kalbose apie 
atomus vienas dalykas jau su
kėlė abejonių. Valstybės sekre^ 
torius dėstė, kad JAV ir to* 
jungininkai sustiprino pastan
gas atleisti įtempimą tarp 
Rytų h* Vakarų, kuris ypačiai 
padidėjęs dėl atominės bom
bos. šitoks priežasties nurody
mas jau sukėlė mintį: argi dėl 
to Amerika skuba su garanti
jom Sovietų Sąjungai, kad So
vietai jau turi savo rankose ga
lingą atomą? Jeigu turi, tai 
kam dąr jąi garantijos nuo...

Šalia uostų streiko, Green- 
leasų sūnaus grobikų, pereitą 
savaitę Amerikos vidaus 'gy
venime labiausiai visuomenę

nedvyti jokto ąšMtiktoto too 

kbudrijai 4MktoriM*

Spalių 9 vakarų. 
Vokietijos parlamentas 304 
baisais 'išrinko Dr. Konradą 
Adenauerį kancleriu sekan
tiems ketveriems metams. 
Prieš balsavo 148 ir 14 
susilaikė. Balsavusieji prieš, 
kaip spėjama, buvo socialde
mokratai.

Dr. K. Adenaueris dabar tu
ri 77 metus. Prieš ketverius 
metus jis kancleriu buvo iš
rinktas tik vieno balso persva
ra. Dabar jis gavo tokią balsų 
daugumą, kokios nėra turėjęs 
Vokietijos istorijoje nei vienas

Pagal rusų išsireiškimą “o- 
piat nazad” (ir vėl atgalios) 
komunistinė Kinija siūlo ne ką 
kitą, kaip grįžimą į Panmun- 
jom, kur buvo prasitampyta 
dvejus mętus ir susitarta dėl 
to, dėl ko dabar nesutariama.

Popiežius amerikie 
čiy iškilmėse

Vokietijos 
to Amerika skuba į derybas, 
kad Sovietai savo rankoje turi 
jėgą, nes šitokių derybų vai
sius, tegali būti naujas Jalta ar 
Miunchenas, kaip pareiškė šen. 
Knowland? Visuomenėj, pakilo 
neramumo jausmas.

Neramumas virto dideliu nu
stebimu, kada aukštųjų parei
gūnų kalbos susipainiojo; ka
da prezidentas, valstybės sek
retorius, a tom. energijos kam. 
pirmininkas, apsaugos mobi-' 
lizadjos viršininkas kalbėjo a- 
pie gresiantį pavojų, o tuo pa
čiu metu apsaugos sekreto; 
rius ramino, kad Sovietai dar 
neturi-vandenilio transportuo
jamų bombų ir jų bent trejos 
metus neturės, kad galėtų ka
riauti. dv. apsaugos administ
ratorius nuėjo dar tofiau —esą 
nei Rusija nei Amerika dar 
neturi tokių transportuojamų 
vandenilio bombų.

Gal būt, šie pareigūnai norė
jo apranunu vienomenę, nes 

kad pasklido gandas, kad kai tab

Panmunjom. — Maj. Gen. 
Blackshear M. Bryan, Jungti
nių Tautų karinių pajėgų va
das Korėjoje, apkaltino komu
nistus, kad jie laužo paliaubų 
sutartį.. Jis nurodė, kad iš 
Mandžiurijos aviacijos daliniai 
keliami šiapus Yalu upės ir 
aerodromai stiprinami šiaurės 
Korėjoje. Neutralioji karinė 
komisija, kuriai pavesta žiū
rėti, kad jokių karinių sustip
rinimų nebūtų daroma, yra pa- 
^rašvtatuojau tuos komunistų
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tas 320 kv. nądkr Triesto plo
tas, netiktoa,kad Tito savo 
grasinimus 
karą. Jam flhto&nsta 
susidurti su

Kairo.

naujo įstrigo, pareikalavus 
Anglijai teisės grįžti į Suezo 
sritį, jei JT nutars veikti prieš 
agresorių ir tam bus reikalinga 
Suezo sritis.

Egipto prezidentas Naguib 
pareiškė, kad jie turi bet ku
riuo būdu iškraustyti britus iš 
Egipto.

Londonas. — Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė ėmėsi 
griežtų priemonių prieš raudo
nąją respubliką Britų Gviano- 
je '(British Guiana), Pietų A- 
merikoje. Iš pareigų buvo pa
šalintas ministeris pirmininkas 
Cheddi Jagan, dar penki įpi- 
nisterių kabineto nariai ir su
laikytas konstitucijos veikimas. 
Kolonijos valdžią perėmė gu
bernatorius Sir Alfred Savage. 
įvestas krašte karo stovis ir 
išlaipinta 606 britų karių tvar
kai palaikyti.

Raudonoji respublika Gvia- 
noje buvo įsteigta šių metų 
balandžio mėnesyje, kai rinki-

. demokratinis kancleris. Jo kal- 
bos laukiama artimiausiom 
dienom.

Spaudos korespondentam 
kancleris K Adenaueris pa
reiškė, kad sieksiąs sąjungos 
su vakariečiais, Europos fede- 

ir vakarų bei rytų Vo
kietijos suvienijimo. į ateitį jis

Komunistai Korėjoj 
laužo sutarti

WashtagtoBas. — Iš komu
nistines Kinijos per Švediją 
gautas atsakymas, kad ji su
tinka tartis . Korėjos taikos 
klausimu. Parengiamąjį paa-

sigyrimo garsia rase ir tauta, 
— pastebėjo Churchillis, —jei 
gale savaitės pristinga pinigo 
sąskaitom apmokėti.”

Pinigu jis parėmė ir broliš
kus santykius su JAV. Jis pa
reiškė, kad netinka JAV pulti 
ir akis jom drąskyti, tačiau dėl 
piniginių reikalų tai reikia su
sikalbėti. Churchillis pabrėžė 
JAV didelį vaidmenį taikai iš
laikyti ir saugumui užtikrinti.

Dėl taikos esą nuolat reikia 
budėti. Tačiau nusiginklavi
mas jos neduos, nes Europoje

WINSTON CHLRCHILLIS, D. BritaaijM miairteri* pirmiainkaa, pa
sveikęs, kalbėję konservatorių partijos suvažiavime spaliu 10.

kitot fabes — uniją ar įmonių 
— totresate.

James Ę. MttcheHio paricyrl- 
mą darbo sekretorium turės 
dar patvirtinti Senataą kai «»• 
sirinks poeėdBam po Naujųft

Maistas vokiečiams
Bedynaa. —* Maisto dalini

mas rytų Vokietijoje badau
jantiems žmonėms yra jau ųž- 
sfttogęs. Maisto buvo paaldraL 
išdalyti tž 15 milijonų dolerių; 
pusė iš tos sumos atiteko rytų 
Berlynui. B viso išdalyta 55.- 
000 tonos ntiltų, 5.000 rieba
lų ir 20.000.000 konservuoto 
maisto dėžutėse. Vienas davi
nys sudarė imfidaug tokį kie
kį produktų, už kuriuos ryti
niame Berlyne būtų tekę top- 
kėti 30 dol. Tokių davinių bu-

-Vo sudaryta 5500500.
Brfševikai, pradžioje kliudę 

žmonėms eiti per statą maisto*

1 '-'r--.



man
staliuko'

52,267,000,000
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toriją, kaip jo paties laikroitis 
byloje liudijo įfrieŠj^Jo gra
žus laikrodis, . statinis, kurte 
muse vaianaas ir pusvaian-

Įp> neapykanta 
tann.'jŠtmimo 

turis parkete 
S vyrai su ru-

mctinos rankos glostė jį per jo 
uniformą^ jitepats buvo nuste
bintas, kaip jis yra nutolęs ir 
nuo jos ir nuo savo jaunystė.

Kaip sunkus akmuo jį tada

kai, rusų T”
“O taip, daug daugiau negu 

reikia/ Jis jauSa, kad kalba
mus. "Ęgzhminatoriai buvo pa- 
tenktitti. Fototris dfenas Fran- 
ciszek praėjite buvo taurinama. 
Nebuvo nieko surasta, kas 
kenktų karininko karjerai.

“Turi užsieniuose giminių?” 
“Ne, drauge majore.”
“Ar turėjai kada ryšių >u

Kai jūs perkatė'ajnMlĮrtMlMtoteMfa^
srtikrmate iš (fidtianfios pasaulyje behdrovčs apsaugų ir, 
nelaimės atveju, visada tetikimų draugą. “Mutual” (savitar
pinė) reiškia, kad bendrovė, priklauso polisų savininkams ir 
veftiavfen tik jų naudai

“Žiūrėk, Marija, ar neatro
do tai kaip bikiniečių gauja?” 
Marija susijuokė. Bikiriiečiais 
Lenkijoje vadina tuos jatmuo- 
JMMRteMSrin^MjjOi^^kiančių

' Vienybė spalių 9 ginčijasi su 
A. Valucku Keleivyje, ar vadi
namą Suvalkijos ūkininkų su
kilimą rengė .komunistų par
tija, kaip dabar skelbia bolše
vikai, ’ ar “demokratinės gru
pės”, kaip išvedžioja A. Patac
kas. Toje diskusijoje nušviečia
mas Amerikos lietuvių reiški- 
masis dėl to sukilimo. £>* ta
da Veikė Bendras Frontas, ku
riame behdradarto' Ameri
kos lietuviai socialistai ir ko
munistai . , . ■ ’ .

R^Ėocaek, kuris prie 
esą kapitono 

gete jis. Kapitonas pasiū-

norėtĄ išsikalbėti. “Daug dau 
giau, Marija, negu reikia — 
nesusilaiko jis toliau.
Visas štabas, visas pirmojo pul
ko štabas tik vieni rusai. Ma
nau, šiaip .kas dešmtas kari
ninkas tikriausiai yra rusas. 
Taip yra ne tik pas mus.”

Taip yra visur”, sako Mari
ja. “Ar tu jų taip pat bemyli,

Turėjau kitados — sekė pa
sakotojas — savo privatinį se
kimo biurą. Stpjfiflneębuvo su-

G«b. Dewey paskelbė įsaky- 
siąš stirti veiksmus tų politi
kų ir darbo lyderių, kurie lan
kėsi pas j. Š, Fay kalėjime.

Kaip ps neatsakys į tokius 
klausimus, kada kiekvieną die
ną turėdavo pp porą valandų 
poHttoio noksta. O jte norėjo 
laimėti pasitikėjimą. Jis norė
jo pasirodyti geresnis už kitus.

feno rėaoliucijos komisija po
sėdžius turėtų Kongreso metu 
Chicagoje; Vykdomąjį Komite-

nejaiiku, kadete visada toks 
keistas. Lautat visas keturioli- 
ka^Ksoų,' o tai 'Jfe ateina iš tų 
tarsųpą karririta|> jis teks ne- 
nuda*frte te taatviras... Leng-

Dirva spalių 8 praneša, kad 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vadovybė tarėsi dėl 
busimojo Lietuvių Kongreso 
lapkričio gale Chicagoje. Esą 
nutarta: siūlyti, kad Kersteno 
rezoliucijos ir paties kongreso 
progos būtų daugiau panaudo
tos sudominti svetimąja! spau
dai bei visuomenei; kad Kers-

Washmgtonas
toriai važinėja po Europą, tir
dami, kaip galima supiginti a- 
merikječių kariuomenės bazių 
išlaikymą. Jie pareiškė, kad 
pirmiausia dalį amerikiečių 
Europoje reikia pakeisti vieti
niais darbininkais. Amerikietis 
šoferis per metus atsieina 7,- 
000 dol., o prancūzas, italas 
ar marokietis 800 dol.

tėjo būti finansuojama revo
liucija Lietuvoje... Tų, tada su
rinktų, aukų dalis tebeguli 
viename Chicagos banke. Bet 
veltui buvę draugai dabar 
vaikščioja, laižydamiesi, aplink 
tą banką. Kadangi tiems pini
gams išimti reikia dviejų para
šų — socialisto ir komunisto— 
tai nuošimčiai banke tebeau-

nų, kaip dabar, bet iš astuo
nių, kad šitokiu būdu būtų į- 
traukti naujieji ateiviai; paga
liau, kad VKcmitete asmens 
pirmininko, sekretoriaus ir kt 
pareigose keistųsi rotacine 
tvarka.

Mutual 0f New York 
Savitarpinio Gyvybes .Apdraudimo MendrovC N<w Yorfce 

"PIRMOJI AMERIKOJE”—pirmasis polisas 1M3

“Kaip norit, leitenante. 
Daug apie tamstą girdėjau. 
Tik gero, nesirūpinkit.” Ir ka
pitonas sarkastiškai nusišypso
jo. ‘-‘Mums tokie žmonės rei
kalingi.” Jareckis atrodo ra
mus, bet jis vis nesupranta, 
kuo jis bus pakaltintas. Negi 
Marija būtų ką nors prasita
rus?

Ilgai 'vedžiojęs kalbas apie 
tarnybą, apie naujas mašinas,

nes ir panašius vakarietinio 
“dekadanso” priedus. Policijai 
jie yra ftartįni- Marija kartoja 
posaki iš J^akatų: “Bikimečiai,

a- “Ką pasakytumėte, jeigu 
.Vieną ‘grąžte’ naktį sauja chu
liganų ir žmogžudžių dinamitu 
išsprogdintų New Yorko Wil- 
tiamsburgo tiltą arba Wtnte- 
stone tfltą? Keiktumėte ir pra
keiktumėte tokias, pabaisas.”

J “Laisvės” klausimą tepka 
atsakyti kitu palyginamu klaa- 
simu:

Ką sakytumėte, jeigu vieną 
‘gražią’ naktį sauja chuliganų 
te žmogžudžių pagrobia ne vie
ną vaiką, kaip Greenleasų, bet 
Atartus, tūkstančius ir pakeliui 
sušaldytus ir badu numarintus 
iš vagonų pameta į pageležin- 
keles griovius? Keiktumėte ir 
prakeiktumėte tokias pabaisas. 

s O ką. sakytumėte dėl tų, ku- 
jtfe anuos chuliganus ir vaika-

kaiptik tiek, tartijis uolus ir 
patiktoms mokinys. Dėlto 
Franoszek buvo rinktinis mo
kinys, kai reikėjo perkelti į to
limesnį apmokymą Į Badomą.

Sykį per dvejus metus jis 
galėjo matyti savo motiną. 
Gaudavo tada 14 dienų atosto
gas. Daugiau neduodavo. Jk to- ’z kais,metgaites su pigiais vasa
ri jausti, kad jie priklauso prie 
rinktinio kadrų, ir ryšys su 
praeitimi, su šeima turi plonėti. 
Jauniems karininkams turi būti 

iti vai

te MONY* gyvybes apdraudimas pasirūpins jūsų šeima, jums 
tateus.

• Jus išttous nelaimei arba ligai, MONY rūpinsis jūsų paja
momis* iki vėl grjšittdarbą.

te MONY pofisas fetišą kaskart didėjančią pinigų sumą, kuri 
visuomet prieinama.

Man bite malonu sutėflrti tofimesnių informacĮjų, tik malo- 
nėfcit pritapti apie štate Mifias, užpūdydanti žemiau nurody
tą atkarpų.

Įlįrapųgteteu?, Keiktumėte ir 
praketotumėte juos kaip žmog- 
ŽačEtių sėbras. -

Ką sakytumėte apie tuos, 
kurie atomines paslaptis vogė 
ir gabeno bolševikams, kad vie
ną ‘gražią’ naktį jie susprog
dintų ir WiHiamsburgo, ir 
Whitestone tiltus, ir visą New 
Yorką su milijonais gyvybių? 
Keiktumėte ir prakeiktumėte 
tokias pabaisas. O ką sakytu
mėte apie tuos, kurie šituos

• kapitone, tuo tarpu 
Jis tojo rizikuoti, ar jo 

Folitriikas kapttoho laipsnyje rankos cigaretę imtenti nevir- 
žingsąiavo pten^n te 
prie kambario Nr. 20. Liepė 
Jareckiui ten prisistatyti, kur 
jo lauks du draugai. Jareckiui 
pažįstamas kambarys Nr. 20 
—tai vadinama “Informacja”, 
kontržvalgybos kambarys, la- 

Mūsų blausiai bijomas visoje armi
joje. Skutosi veikia jo protas, 
su kuo jis paskutinėm dienom 
yra kalbėjęs, kas galėjo apie jį 
ką nors pranešp„. Kai jis pasi
beldė į kambarį, jis negalėjo 
suvalyti savo smarkiau tvink- 
čiojančie jauno kraujo.
’ “Aįtai tamsta Jareeki,” ot- 

Taigi kad negaliu. Bet gali siltepė kapitonas šypsodąma- 
negali vištide. Visoj mū- sis, kai Jareckis jam prisistatė,
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ra kotmimstinis. Taip pat labai

deda *. vargai alkapiauias. teratūros
(S.). sekretorius.

metai nusineša milijonus imo-

TĖVAS AR SŪNUS BUS KARALIUS ISPANIJOJE?

Mį

&

NELE MAZALAFTft

TALKININKE

Sutartis tarp Amerikos ir 
Ispanijos buvo ženklas, kad 
Franko pasisekė įvykdyti ant-
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sta raudonoji banga iš Maskr 
vos.

tvarko
Jawa- 

kitados 
Jo se-

Karaliaus Alfonso šeimą 
Dievulis buvo gausiais vaikais 
palaiminęs. Tik jų. likimą? ne
buvo laimingas. Du vaikai užsi
muš? autokatastrofos?. Vy-

PRKNUMBBĄTOB KUKA

Brooidjm, K. T. Broaklyn, N. Y.

UfaUOri*

' ■ ~ J-

Kokio baudžiamojo kodekso dar. trūksta?
7 Kiekviena valstybė tini savo įstatymus ir teismus, kurie_ 

nusikaltėlį suieško ir į nubaudžia. Kitaip nebūtų galima gyven
ti. Tačiau tarptautinis gyvenimas bendrų įstatymų ir. teismų nėra 
dar tvarkomas. .

Ypač nėra tokių įstatymų, kurie baustų už kitos šalies oku
paciją, tos šalies žmonių žudymą, neteisėtą karą ir net savo ša
lies piliečių persekiojimą ir jų kankinimą. Tokių teismų valsty
bės nenori dėl vadinamojo savo neliečiamumo: visų pirma, sako
ma, tai esąs jų užsienio politikos dalykas; antra, to reikalaująs 
jų saugiąnas; trečia, tai esąs jų vidaus reikalas. Tuose žodžiuose 
yra teisybės ir neteisybės.

Tiesa yra ta, kad kiekviena valstybė, kaip ir kiekvienas at
skiras žmogus, turį teisę laisvai ir savarankiškai tvarkytis bei. 
gintis nuo pavojų. Žmogui yra teisė net kitą užnfušti, jei jis yra 

. užpuolamas ir negali kitaip savo gyvybės apsaugoti. Valstybei y- 
ra trise karu gintis, kai ji yra užpuolama, ir žmonėm sukilimą 
kelti, kai jie yra žudomi ar kankinami, o neturi kitų priemonių 
vyriausybei pakeisti.

Yra gi netiesa, kad valstybė, kaip kartais sakoma, turi vi
siškai laisvas rankąs savo reikalus tvarkyti, nors kitas ji smaug
tų ir savo piliečius žudytų. Jei atskiram žmogui neleidžiama sa
vo naudai kitą nusmaugti, tai neturėtų būti leista to daryti ir 
žmonių junginiui — valstybei, nors ji turėtų ir.didelę jėgą. Tokia 
valstybė yra nusikaltėlė, o jos vyriausybės, nariai—tarptautiniai 
kriminalistai

Tą prieštaravimą, kuris ligi šiol tebėra tarp valstybių tvar
kymosi viduje ir jų santykiavimo su kitomis, tą dvigubą matą 
sau ir kitiems, iškėlė popiežius Pijus XII neseniai pasakytoje kal
boje. Jis savo vasaros rezidencijoje kalbėjo baudžiamosios teisės 
iškėlė reikalą priimti tarptautinį baudžiamąjį kodeksą, į kurį 
atstovams, susirinkusiems į šeštąjį kongresą Romoje. Popiežius 
būtų surašyti nusikaltimai, neleistini net ir santykiaujant vienai 
valstybei su kita arba valdant savo kraštą betkuriai vyriausybei. 
Tokiais nusikaltimais popiežius paminėjo neteisėtą karą, masi
nius žmonių žudymus, deportacijas, prievartos darbus, įtariamų
jų arba “nepatikimųjų” persekiojimą, teatrinius liaudies teis
mus, teisiamųjų kankinimą, belaispvių bei įkaitų žudymą ir k. 
Popiežius pasmerkė ir tues, kurie tokiems nusikaltimams įsa
kymus duoda, ir kurie juos vykdo.

Popiežiaus kalba, 'gana ilga ir išsami, atsižvelgia į kliūtis 
baudžiamajam tarptautiniam kodeksui priimti, nurodo sunkius 
juridinius klausimus, tačiau skatina siekti, kad ir tarptautiniame 
gyvenime būtų daužau teisingumo paisoma, žmonės pagaliau 
turi būti ginami nuo nusikaltėlių, kurie ligi šiol tebesiautėja ir 
bausmės išvengia. Tarptautiniai kriminalistai neturėtų rasti prie
dangos jokiame kraštu žmogaus prigimtin įrašyti įstatymai 
draudžia nekaltus ąs jie bebūtų ir kokia valdžia

rėk, paliko savo laūką tuščią, 
o čia dabar moteriškė eina pa
silenkus, ir iš jo nukirstų ro
gių riša paskutinę pėdą.

— Padėk, Dieve, — pasakė 
jis, nes juk reikia prakalbinti 
dorą dirbantį žmogų, — o po

2.
Jis ėjo ir galvojo, kaip labai 

turi skaudėti jai, jeigu ji de
javo. Pavakariais jis eis atsi
vesti kuršininkę Gertę, kuri 
gydo gyvačių įkirtimus, rožę, 
gydo trūkius ir lūžius, ji yra
daktaras ir aptiekorius ir eina, to pridėjo: — Ar nepaklydai, 
kas kur kviečia, ir ima, kiek 
kas, užmoka. Tačiau jis nesa
kė to nė pačiai žmonai — kaip
gi, ji nieku būdu neleistų, kad 
dėl jos reikėtų kaštytis ar gai
šinti tokį laiką reikalingą dar
bui.

Jis galvoja ir galvoja apie 
tą vieną, kad $ kenčia, ir jau 
junta, kad yra pavargęs, nes 
pusė jo stiprybės yra palikę 
prie jo moters lovos. — Varg
diene tu mano — vėl-galvoja 
jis. — Tegu būna Tavo šventa 
valia, Pone Dieve, kad tiktai 
jai labai neskaudėtų, —‘o pats 
eina sunkiai, tarytum jo sena 
kojos žaizda yra atsinaujinusi • josi uždirbti, o £sai dabar už- 
kelyje. gultas tos nelaimės su

Kai jis ateina į vietą —labai • negausiai galės atsilyginti. Ir 
ą čia pasa-

bus paklydęs, nes,

■L*/

praskamha.«jatĮtar pfrmmin-

džiamš Nev Yasfc#^'-AŠi'ilą

yęntoji^jy Jcad yra pati sUny- , Antfitras valstybė -*5 vieną 
fl tari 20 .‘milijonų gy

, Babelio bokštas
Indiją dabar sudaro 28 val

stybės, amerikoniškus atei
tus, kuriuos valdo gubernato
riai. Prezidentas yra viziems 
vienas, penkeriems metams 
renkamas' ir viėnas parlamen
tas, susidedąs iš dviejų rūmų. 
Turi ir bendrą sostinę —Ne\v 
Dehli, gerokai į šiaurę nukištą.

Visą kraštą dabar 
ministeri: pirmininkas 
bariai Nehru, uoliai 
studijavęs mark izirą. 
šuo, buvusi ambasadorė Wa- 
shingtene ir Maskvoje, ponia 
Vijaya Lakshmi Pandit yra 
parlamento narė ir dabar JT 
sesijų pirmininkė. Ji gražiai 
susikalba angliškai, suvaldo 
net ir plepį V sinskį, rusiškai^ 
rėžiantį. Bet kai būna rupn’.e, 
ne su visais savo tautiečiai su
sikalba indiškai. Jos gi brolis, 
mimštens pirmininkas, ne vi
sus besuvaldo. Indai nėra vie
ninga , tauta nei religiniu, nei 
kalbiniu, nei luominiu atžvil
giu. Iš čia. ir sunkumai, ku
riais komunistai naudojasi.

Seniau indai, anglų slegia
mi, kovoje su :avo pavergėjais 
vienu argumentu: kalbos ir 
tautybės skirtumai turi suda
ryti ir skirtingą nepriklausomą 
valstybę. Indai ją gavo (1947) 
Brittish Commonwealth rė
muose. Dabar prieš federalinę 
Indijos vyriausybę tą patį ar
gumentą atsuko komunistai: 
atskiras dialektas (kalbos

va, ten ir žmogus, kur darbas, 
ten ir talka.

— Bet — ir jis nieko neišta
rė, nes tai ir vėl ji kalbėjo:

— Pavalgydinsi už talką, — 
ir ji lengvai šyptelėjo, kai pa
kėlė akis aifkštyn: — Žiūrėk, 
kiek jau toli nuėjo saulė—ne
gaiškime.

O žmogus galvojo, kad ji ne
bejauna, ir turi vargti už sve
timą, ir kad tai būtų skriau
da, ir tarė:

— Ar nępavargsi? —r o kad 
jos veidas buvo ramus ir ji 
buvo taip pasirengus darbui— 
jis tegalėjo pasakyti linksmai: 
—Ką gi, ir aš netekinas bėg
siu — matai, aš gerokai raišas, 
rugelis gali spėti ir paaugti, 
kcl patraukiu žingsnį. Ir me
tai šešiasdešimts septintieji — 
nebegaliu gąsdinti rišėjos. Naj 
tai su Dievo pagalba.

Taip jie ir pasijiidino per tą 
kad ir ' rogių lauką, ir jis nespėjo nė 

kiek pavargti, kaip jau bu/o

meldžiamoji ?
— Dėkui už padėk Dieve, — 

tarė moteris ir atsitiesė dar te
belaikydama rankoje rugius; ir 
jis matė, jog jinai nepažįsta
ma, nė kaimynijoje, nė vals
čiuje neregėta. Senyva, tačiau 
sunku ir pasakyti kelių dešim
tų metų, nes toks malonus ir 
šviesus jos veidas, f 
raukšlių nepastebi, o apsivil
kus ji tamsiai, ir ant galvos baigę. — Nemaniau — tai? jis 
tamsi skepeta Užmesta — bus 
iš kitos parapijos atėjusi.

to', (fidelės hidroelektrinės 
stotys, trys stambios amerikie
čių žibalo bendrovės, geri ryžių 
laukai, drėkinamos dirvos, žo
džiu, tas Indijos “šteitas” yra 
toli prašokęs kitus ir jo pil
vas nėra taip alkanas, kaip 
saulės nukepinamų ar balomis ____
pajrovančių vidurio sričių. vaWy^ ^7toį. Su-
Vargas čia nėra didžiausias, laužęs konąuhizmą viduje, jis 
nes yra didelės gėrybės, ku- turėjo sulaužyti beveik viso 
rias ir apspito raudonieji. pasaulio blokadą prieš fašisti

nę Ispaniją. Tatai jau įvykdy- 
. ta. Ispanija išeina į platų gy

venimą, ners ji ir nedalyvauja 
Jungtinėse Tautose.

Dabar Franco prieš aki: sto
vi trečias uždavinys — grąžin
ti Ispaniją į normalų mpnar- - riausias apsigimę nebylys, vedė 

, ehijos gyvenimą. Franco mo- 
narchistas. Ispanų tautos dau
guma monarchistai. Jų dien
raštis “ABC” yra dužiausias 
vizoje Ispanijoje. Jis turi aš
tuonis kartu? daugiau skaity
tojų nei šiaip gerai redaguoja
mas falangisfrų laikraštis “Ari- 
ba”. 1947 referendume 90% 
gyventojų passakė uz monar- 

*cinjos grąžinimą. Nuo tada o- 
ficialiai Ispanija vėl monarchi
ja — tik neturi monarcho, 
karaliaus.

Franco pasilik sau teisę nu
spręsti, kada ir kas turi atnau
jinti karalių dinastiją. Jei 
Franco būtų miręs, karalių 
turas parinkti komitetas — 
kardinolas prima', gen. ttabo 
šefas, vyriausiojo teismo pir
mininkas, akademijos pirmi
ninkas. Jį tvirtins parlamentas 
dviem trečdaliais balsų.

Taigi karaliaus nėra, bet į 
karalius yra nužiūrėtas pas
kutiniojo karaliaus Alfonso UI

sūnus Don Juan Carlos Tereza 
Silverio Alfonso de Borbon y 
Battenberg. Vietoj tos vardų Ii-, 
tanijcs ispanai jį. tiesiog vadi
na — EI Rey Jun III, karalius 
Juan III. Jis pats tituluoja sa
ve Barcelonos grafu.

FREZ. D. EJSENMOVVERIS, kal
bėdamas methnsn>? kvietimo Ta
rybos (Oevneil of Edoeation) su
važiavime Washinctone, pareiškė, 
kad “reikia siekti vienom* tau
toms geriau patinti kita*, tai leng
viau hu* patiekti ir «utit*ikymo.”

italę labai aukštos kilmės mer- 
gimą, bet turėjo persiskirti 
ir vedė tada paprastą vokietę. 
Tik Don Juan ir dvi jo seserys 
išliko, vedė, ištekėjo ir visi gy
vena... ne Ispanijoje.

Don Juanas dabar jau 
-metų. Jis tikras atletas,
spinta prikrauta visokių taurių 
ir kitokių trofėjų — laimėtų 
golfo, teniso, plaukiojimo, bu
riavimo, ski rungtynių. Išau
gintas kaip augalas šiltadaržy
je — griežtose karališko etike
to taisyklėse. Sako, tėvą ma
tydavęs tik rytais ir vakarais 
po dešimtį minučių. Bet tėvas 
sutiko, kad sūnus būtų jūrinin
kas. Paskui bestudijuodamas 
Briusely, Florencijoje, Lausan- 
noje, Don Juanas susidarė de
mokratines pažiūras. Jis esąs 
įsitikinęs, kad demokratinių 
formų negalima perkelti iš vie
no krašto į kitą. Jos turi būti 
pritaikintos pagal gyventojų 
Pribrendimą iig n?a-

no, kad parlamentas turi pra
dėti nuo kontrolės, o tik gy
ventojams priaugant prie de
mokratinio gyvenimo parla
mento teisės turi prasiplėšti.

Tačiau Don Juanui svetima 
ir diktatūra. Jį asmeniškai nu
teikė prieš diktatorius Musso- 
lini, kuris išvijo jo motiną iš 
Italijos. Tada jis taip pat me
tė Italiją ir apsigyveno Lausan- 
noje. Iš čia Don Juanas slapta 
persikėlė per Pirėnų kalnus, 
kai krašte prasidėjo pilietinis 
karas. Pasivadinęs Juan Lo- 
pez jis stojo į gen. Molas ka
riuomenę. Bet buvo pažintas, 
ir Franco patartas, kad “pasi
taupytų svarbesniam uždavi
niui”

Tačiau ir nuo Franco Don 
Juanas laikosi nuošaliai. Jis 
nepriėmė Franco pasiūlymo 
persikelti gyventi į I'partiją. 
Likosi užsieniuose.'Dabar yra 
Portugalijos nuošalioje pilyje. 
Tik paskutiniame susitikime su 
Franco jūrose Don Juanas su
tiko, kad jo vaikai būtų moko
mi Ispanijoje. Franco nugabe
no juos į San Sebastianą ir 
paskyrė jiems profesorių Lo- 
pez Arno, aiškų monarchistą. 
Sūnui dabar penkioliką metų, 
dukteriai keturiolika.

Kad Ispanija. ruošiama prie • 
“restauracijos” t y. karalių 
dinastijos gaivlpimo, aišku. 
Tik dabar , ar tokiu
Ispanijos karalium turės būti 
tėvas ar jo sūnus.

nusakęs dvaro ūkvedis. Mote
ris gi, vėl pasižiūrėjo Į viršū, 
apžvelgė tolius, tarytumei už- 
žvelgė už rytdienos, ir pasa
kė:

— Pora dienų bus tikrai 
saulėtos ir skaidrios — susta- 
tysim’ ir gubas.

Ir jie vėl dirbo stropiai, ir 
moteris taip lengvai ir švelniai 
kėlė pėdas, lyg žadino jas, ir 
buvo gražu žiūrėti į tokį dar
bą. O žmogus taipgi pagarbiai 
apsiėjo su duonele — tarytu
mei jau čia buvo šventos rie-

kaip čia buvo, kad kol dirvoje, 
nenupjautos, varpos atrodė to
kios mažos, vos matyti, ir da
bar jos sviro stambios, kuplios, 
rodos po vieną surinktos iš 
derlingiausių laukų. Ir jis ne
galėjo atsidžiaugti, ir Jtą 
džiaugsmą skelbė ir savo tal
kininkei, nes jam buvo gera ži-

kininkui auga, tai ir elgetoms ir 
vargšams toje vietoje dera Jų 
derlius. Moteris lingavo galvasau, — nemaniau, kad dar

Ir tvirtas rankas Viešpats man j- ir pritarė, ir pasakė: 
jam buvo labai nesmagu, kad tvėrė į pečius. Ir senoji jo tal- 
vargšė, dėl savo amžiaus bus kininkė, matyti, buvo taipgi 
negavusi darbo, ir čionai tikė sveika, nes ji neatsiliko nė per 

pėdą, ir kai jis žiūrėjo per savo

— Teisybę kalbi — nes kai 
lyja, ir kai žiluma krenta iš 
dangaus — tai ir vargšų daliai, 
tiktai paskui, patsai žmogus

kyti,
p gi paklysi: kur dir-

stebė-

kad jisgaRjo ir galvon tritefeti, kad

I f

jų ugniakure ugnelė be reika
lo ir piktai degtų. Tiktai jo pa
ti uždegė ugnį ir dabar — į 
suolus įsikibdama ėjo ji, dantis 
sukandus, katilai ir puodai 
drebėjo jos rankose, tačiau ji 
negalėjo Įrišti, kad jos vyras, 
pavargęs rugiapjūtės kaitroje,

ir tenai viena palikta namuose 
kentėjo, ir negalėjo pajusti to 
džiaugsmo, kad vieną kartą jų 
laukuose buvo talka.

Taip pribaigė jie ir gūbAs, o 
saule ką tiktai buvo nukritusi 
nuo pusiaudienio, kaip peršvie
čiamas molinis dubenėlis, ir 
žmogus pajuto alkį, ir pagalve- dar prie ugnies sviltų, ir dar 
jo apie savo darbininkę:

— Tai praalkai po tokio 
karšto darbo, trauksime name
liai — tarė jis baimingai, ir 
tuojau pasiteisino, jog jai teks 
palaukti, kol jis pagamins šilto 
viralo, nes šeimininkę ištiko to
kia netikėta nelaimė, kad ji ir 
ugnies negali užkurti. ' ‘

O kai jie jau prisiartinę prie, 
namų, jis pamatė, kad iš kami
no rūksta dūmai, ir jį, kad 
jau suėmė baimė! Jeigu dar ir 
ugnelė! O jo moteris iš lovos 
neišslinktų ir uždustų, dūmuos. 
Ir jis taip skubėjo, jog jo šlubo
ji koja buvo dar greitesnė už 
sveikąją — tiktai atsiminda
mas, kad šalimais einančioji

dėl tokio nieko, kaip jos koja. 
O, čia, žiūrėk, ar ji nebuvo tei
si, kad ruošė pietus, jeigu jis 
dar atsivedė viešnią.

Tačiau ji buvo taip supra
kaitavus iš sopės ir pastangų, 
jog labai nesispardė, kad vyras 
ir svetimoji nuvedė ją atgal j 
lovą. Ateivė pakurstė ugnį, pa
klausė, kas dar dedama kati
lai), ir atliko tai, o paskui pri
sėdo prie jos ir savo mažomis 
baltomis* rankomis ėmė smau
kyti skaudančią koją, ir ji tai 
sugebėjo, nes darėsi-lengva 
nuo paties tų pirštų prisilieti
mo, kaip nuo vaistų.

Jai buvo taip gera, ir taip 
mažai beskaudėjo koją, kad ji 
galėjo ir už stalo atsisėsti, ir

met, ir kad oras bus geras po- • 
rą dienų. Ir taip, buvo nuosta
biai. miela abiem namiškiams, 
jog jie tiktai ragino ir prašė 
gerąją moterį nors valgyti. Jie 
ir dėkoti nemokėjo. Ir jie buvo 
nusigandę, 
neimsianti 
bą — nes 
parduoti.

Ir tada,
paklausė, kur ji gyvenanti, ar 
su vaikais,- ar viena, ir ateivė 
tarė:

— Nuo tada, kai mano sūnus 
mirė,visi žmonės mano vaikai.

Ir tada abu, kurie čia tarė, 
kad gyvena pavalgę ir gerai sa
vo ūkyje, pagalvojo, kaip sun-

kada ji tarė, jog 
nė skatiko už dar- 
negalima gi talkos

abu staiga kartu

jis juk neturėjo užmiršti, kad

Ida gera talkininkė netikėtai

tis ir širdis, ir* negalėjo už
miršti, jog moteris buvo darbš-

viešnia.
O kai ^e atidarė trobos du-

' Jie stovėjo ir sekė, kol jos tam
sus apdaras išnyko pavakarių

savo namuose ji sėdėjo tary
tum viešnia — o Ji neatsiminė, 
kad jiems kada nors būtų pri
siėję kur nors svečiuotis. Ji 
negalėjo atsiklausyti, kaip vy

Bet ji pažvelgė pro langą ir

— Tūriu dar daug kur nu
eiti. Tačiau <fŠ netižmiršiu, kad 
iŠ tikros širdies pavedėto man 
savo pastogę.

Ir į pakilo nuo stalo, fa* abu 
šeimininkai išlydėjo ją iš savo 
namų užu sšenksfio, ir kai ji

(OM



prie paminklų

Bendruomenės darbai Linden, N. J

'os skalbinių, paklodžių,

Gaunamas

Kan. Prof. J. B. Končius,
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo Pirmininkas

Bendruomenė savo susirinki
me spalio 3 pradėjo kultūrinį 
darbą. Apylinkės pirm Jonas 
Liudvinaitis deda pastangas 
gauti šeštadieninei mokyklėlei 
patalpas kurioje nors miesto 
mokykloje. Laikinai mokyklėlė 
veiks Lietuvių Laisvės Parko

Kareiviai buvo
ranai, bet negalėjo su panF 
zanais susitvarkyti. .Vėliau jų

Manaftapolio praeitis, šiandĮO 
ainis padėties Svarstymas, pa^ 
sįja^mas 'tarpusavio mindė 
mis, pasiryžimai ateičiai ir 
Pabaigoje naujos Marianapobo 
šeimininkės ruošia visiems a.> 
lankiusiems skanią vakarienę. 
Susirinkusių nuotaikai pagyė 
vinti vakarienės'naetu žada bū
ti ir muzikos su dainom. *■ ’

po vedybų buvo išduoti balti 
pasai (vokiečiai 'turi žalius), 
kąs reiškia lietuvišką kilmę, ir 
joms nebuvo galima išvykti 
vakarų Vokietijon. Buvau ir aš 
padavusi prašymą tokiam pa
sui gauti, bet laimei procedū
ra užtruko ir man pavyko iš 
sovietinio rojaus pasprukti.

• Chilčje, iMaruesco mieste, 
kur yra jėzuitų naujokynas, jį 
atlikęs -lietuvis kun. Leonas 
Zeremba S. J., dabar dėsto lo
tynų kalbą. ,

• Jonas Belinis, Darbininko 
platintojas Grand Rapids, 
Mieli., jaunuosius lietuviukus 
moko muzikos ir lietuviškų 
dainų.

vą, kuris buvo sovietų paskir
tas vykd. komiteto pirminin
ku. Nebuvo geras žmogus, ta
čiau laikinai buvo ir čia gerai. 
Kadangi jis pradėjo per daug 
žmones terorizuoti, jį greitai 
partizanai sutvarkė. Pakorus 
Subačiovą, persikėliau j Kirti
kų kaimą, netoli gilutės, pas 
čia esamo kolchozo pirminin-

. • Kita. T. Narbutas skaitė 
apieLietuvą paskaitas Syosšet, 
L. L, Our Lady of Mercy Aka
demijoje. Vienos paskaitos iš
klausė Adakemijos auklėtinės, : 
o kitos — Our Lady of Mercy 
vienuolyno naujokės.

• Urugvajuje lietuvių jėzui-: 
tų statomos į>ažnyčios darb 
jau pradėti. StatybininkamsJ 
Ignka kas mėnuo išmokėti po< 
5000 dol., 'kas sudaro nemažai^ 
rūpesčio. JAV aukas renkąs- 
kun. J. Bružikas S. J. '(55a) 
So. Paulina St., Chicago 
III.) prašo dosniųjų žmonių 
paramos, kad 1954 metais, kų- s 
rie yra paskelbti Marijos jubi
liejiniais metais, darbus būtų 
galima baigti. • < <<

rienės-Mulks. Susirinkimas iš
rinko švietimo komisiją, ku
rion įeina Kazys Degutis, Sta
sys Vaičiūnas, Mykolas Kli
mas, S. (Šerienė - Mulks, Juozas 
Stankūnas, Juozas Slatkevi- 
čius ir Juozas Prapuolenis.

J. P.

■ • Kun. A. Kardauskas yra 
klebonu Grand Rapšds, 

Mieli, meksikiečių parapijoje, 
kuri kasmet iškilmingai pami
ni GuAdalupos Marijos šventę. 
Dabar uoliai ruošiamasi. Mek
sikiečiai žino, kad jų klebonas 
yra tremtinys iš bolševikų pa
vergtos Lietuvos.

tizanai išsiveževta^M 
dimui paruoštus gyvmnSRRP 
vo didelis triukšmas, atvyko 
daug rusų kariuomenės, bet 
partizanai jau buvo už kalnų.

Žmonės neramūs ir vis lau
kia išvadavimo. Naktimis klau
sosi radijo pranešimų iš užsie
nio ir išgirdę bent kokią ma
lonesnę žinelę, džiaugiasi kaip 
maži vaikai. Savųjų tarpe pa
sakojąs! apie gyvenimą Nepri
klausomoje Lietuvoje, niūniuo
ja liūdnas liaudies dainas ir 
meldžia Dievo pagalbos.

Likvidavosi. Lietuvių Meno 
ir Kultūros D-ją savo rudeni
niame susirinkime nubalsavo 
įsijungti į Lindeno lietuvių 
bendruomenės apylinkę. Drau
gija apėmė chorą, vaidintojų 
trupę, sporto sekciją ir šešta
dieninę mokyklėlę. Choras pas
kutiniu laiku buvo paįręs. Vai
dintojų trupė palieka veikti'ir 
toliau, nesijungdama į bend
ruomenę, nes įsijungti nepato
gu dėl to, kad tCHĖ susideda

mas. Franciszek perbėgo aki
mis. Matė, kad jis turi pasiža
dėti bendradarbiauti —kontr
žvalgybai, kad pasižadėjimo 
sulaužymas gresia mirties 
bausmė ir t.t. Franciszek pasi
rašė, kad jis savu noru stoja 
šnipinėti savo draugus, (b.d.)

Kaminską. Teisininkų komisija! 
darbą pradėjusi. Teisininkų 
skyriaus pirm. Ą. Dabšys spa
lio 3 d. tuo reikalu kalbėjo lie
tuviškoje radijo programoje.

— Savaitgalio lietuviškoji 
mokykla spalio 3 d. pradėjo 
darbą. Mokytojai nusiskundžia, 
kad mažoka mokinių. Tėvai, 
kuriems lietuviškumo palaiky
mas dar kiek rupi, turėtų į šį 
reikalą rimčiau pažiūrėti.

— Lietuviai studentai, kurių 
čia yra virš 20, spalių 17 d. 
Biltmore viešbutyje šaukia su
sirinkimą. Kartu bus ir bend
ra vakarienė.

— Lietuviai žurnalistai spa
lio 3 d. turėjo V. Bakūno bute 
susirinkimą. Numatyta šaukti 
visų spaudos darbuotojų pasi
tarimas. > S. R.

Los Angeles, Cal.
' Los Angeles, CaL — Kers- 

teno komisijai medžiagą rink
ti ALT vietos skyriaus vąldy-

Ž. Naumiesty ir Šilutėje bu
vo rasų ir lietuvių milicija bei 
stribai, o Kintuose NKVD į- 
staiga. Iki 1951 m. Šilutėje 

garnizonas.

Man jų gaila
Man labai gaila to gražaus 

krašto ir tų malonių žmonių, 
kurie mane sunkiausioje gyve
nimo valandoje valgydino, ap
rengė ir davė pastogė, neboda
mi sovietinio pęrsekfojbno ir 
didelių bausmių.. Jei kuomet 
nors perkaitintas sovietinis ka
tilas sprogs ir Lietuva taps 
laisva, mielai jon grįšiu.

(PLB Inf.)

Atkrifami mongolai
Dar 1945 m. buvo galima 

šiek tiek maistu apsirūpinti, 
bet 1946 m. reikalai visai pa
blogėjo ir prasidėjo Rytprū
siuose tikras badas. Tuomet 
mes su motina ir vaikais per
sikėlėme į Akmeniškių kaimą, 
peš matėme, kad čia oe tik nuo 
bado mirties neišsigeibėsime, 
bet gali mus rusai ir į Sibirą 
išvežti. Bet ir Akmeniškiuose 
neradome to ko ieškojome — 
kartą, iš nakties, buvo rusų 
įsakyta visiems kaimo gyven
tojams pasiruošti kur tai iš
vykti. Buvo atvežta apie 75.000 
rusų kolonistų, o mus sunkve
žimiais išvežė Heinrikswalde 
stovyklom Pa* kelias dienas iš 
Kaukiamo, Karklių ir Gilgės 
apylinkių tapo išgabenti visi 
buvusieji gyventojai, o jų so
dybose įsikūrė rusai, mongolai 
ir panašūs tipai. Užplūdę ko
lonistai plėšė ir vogė viską, kas 
dar liko nuo “nenugalimos” 
raudonosios, armijos išsaugo-

atkelta iš 2 psi.
Jareckis buvo nustebintas, iš 
kur tai kapitonas žino. Juk 
tai buvo tik užsimojimai. “Tai 
priklauso prie mano amato bū
ti apie viską informuotas. No
riu tamstai ir paaiškinti ko
dėl.” Ir jo šypsnys dingo/šal
tas pamokslinis tonas ėmė kal
bėti apie anglų amerikiečių 
pavojų ir jų agresijos planus, 
apie reikalą pasipriešinti jiems 
pačioje Lenikjoje ,reikalą sekti 
jų agentus saviškių tarpe. 
“Tamsta esi pratęs logiškai 
galvoti, drauge leitenante; 
tamsta ir šiuo kartu turi lo
gišką išvadą padaryti — tori 
su mumis bendradarbiauti mū
sų visų interesui.”

Franciszek jautė, kad kapi
tono žvilgsnis jį tiria. Jautė 
taip pat, kad nuo šio momen
to priklauso jo likimas ir jo 
tylomis ugdyti planai. Kapito
nas mirktelėjo savo bendradar
biui, kuris nė pusės žodžio ne
buvo prataręs. Tas iŠ bylos'iš- 
sitrauWT popierį ir padėjo prieš 
Jareckį. Kapitonas lėtai nusu- 
kinėjo plunksnakočio dangtelį? 

“čia pastndykft.” Kapitono 
balsas buvo Metas ir Jsako-

• Lietuviu Dienų” spalių 
numeris jau išėjo. Puošnus ir 
aktualus. Telpa per 50 nuo
traukų iš viso pasaulio lietuvių' 
gyvenimo,- Įdėtas.jdomus pasi
kalbėjimas su prof. K. Pakštą 
“Lietuvių Dienos” prieinamos 
ir čia gimusiems bei menkiau 
mokantiems lietuviškai, nesIUU3O savo vJKf-1' 

nėms bendruomenėms. šiuo 
metu keturi trupės nariai stu
dijuoja universitetuose: Emili
ja Savickaitė, Regina Stangvi- 
laitė, Vytautas Kvedaras ir 
Henrikas Naumaiskis. Gaila, 
kad trupė užmiršo šiemet re
petuoti. Sporto sekcija su Sta
siu Meilum ir Vladu Adoma vi- 
čium buvo New Jersey valsty
bės stalo teniso meisteriu Da
bar dėl nepalankių treniruotės 
sąlygų irgi pilnos veiklos neiš
vysto.

galvių, šiltesnių aųttdodSšą b* 
užtiesalų.

Nors nekartą tokių daiktų ė- 
same siuntę, reikia atminti, 
kad buvo siųsta seni, apdėvėti 
ir todėl jie gana greit susine
štojo.
•Visa tai verčia vėl ieškoti 

skubios pagalbos. Todėl prašau 
Balto apskritis bei skyrius, pa
rapijas ir organizacijas bendra 
talka artimiausiu laiku šalia 
piniginių rinkliavų pravesti ir 
rūbų vajus. O labiausiai krei
piuosi į visą visuomenę, pra
šydamas nepagailėti aukos, 
nes be jūsų paramos organi
zuojamos rinkliavos nebus na
šios.

Dar noriu priminti, jog labai 
prasminga ir gražu, jei aukoja
mas daiktas yra duodamas su
tvarkytas ir švarus. Kiekvieną 
gavėją džiugina ne tik pati au- 
Jca, bet ir jos kokybe, nes ta
da jis pajunta, kad yra ne tik

Pačiam Klaipėdos krašte ru
sų kolonistų nedaug, tačiau 
Rytprūsiuose jų pilna, šioje 
pusėje Nemuno žmonės bijo 
gyventi, nes iš Rytprūsių nak
timis atvyksta rusų kolonistai 
plėšikauti, o ir nemažai nužu
do. Tik Už 5-8 km. nuo Nemu
no galima rasti apgyventų so
dybų. .

Iš Rytprūsių šilutėn ir ž. 
Naumiestia atvykdavo rusai 
pirktis maisto produktų ir ki
tokių prekių. Turgai vykdavo 
laisvai,, tačiau kolchczininkai, 
parduodami turguje maisto 
produktus, turėdavo parodyti 
pažymėjimą,' kad pyliava ati
duota ir mokesčiai sumokėti. 
Kartais gyventojai vykdavo ir 
Tilžėn su prekėmis, tačiau 
dažnai juos ten rusai apvaly
davo ir nuo prekių ir nuo pini
gų. Atsitikdavo, kad kitas ir 
sulaužytais kaulais į namus 
pargrįždavo.
Statomi ne namai, o Stalino

puikiai IMMACULATA spaudo* 

'{Įleistas mažasis maldynas

Vėliau iš čia išsikėliau ir el
getavau. Iš Šilutės, Ž. Nau
miesčio ir aplinkinių kaimų iš
vežta Sibiran apie 40 proc. gy
ventojų.
Bartokai atiminėja. prekes ir

Žmonės miršta iš bado
Heinriksvaldo stovykloje po 

kelių mėnesių buvo dalinamos 
tam tikros kortelės vykti Til
žės geležinkelių stotm repatri- 
jacijai vakarų Vokietijon. To
kias korteles pavyko tik labai 
mažam skaičiui laimingųjų 
gauti. — Kas davė stovyklos 
vadovybei kokį kyšį, tas išva- 
■q|jg£^Likę stovykloje 
kausčBtatatatataitaM*0^0^*^ 
ligų, pradėjo masiškai- mirti. 
Taip kasdien išmirdavo po 30- 
50 žmonių, kurie čia pat prie

Smosės priversti vogti
Iš, visų sugriautų Šilutės į- 

monių, .pirmiausia buvo atsta
tyta spirito varykla. Šilutėje 
veikė ir “Miaskombinas”, žmo
nių vadinamas “Maistu”, ^i 
įmonė Kirtikuose turėjo savo 
sovehozą, kur buvo auginamos 
kiaulės, ar prieš skerdimą, lai
komos paimtos iš kolchpzinin- 
kų už prievoles. Nors buvo 
skerdžiama dieną naktį, bet 
vietos gyventojai niekuomet 
mėsos nematydavo — ją su
valgydavo arba‘garnizonas, ar
ba būdavo kažkur išvežama.

“Miaskombinato” darbinin
kas ir vidutinis tarnautojas 
mėnesiui uždirbdavo apie 300 
rublių. Miestelyje veikė trys 
valgyklos ir apie tiek pat ali
nių. Vidutiniai pietūs kainavo 
ikj 6 rublių, o alaus stiklas 
tik vienu rubliu pigiau. Pra
gyvenimas buvo labai sunkus 
ir žmonės buvo priversti vogti. 
Jei buvo vagiama vienas nuo 
kito, t.y. privatinis turtas, 
milicija nekreipdavo jokio dė
mesio. Už valstybinio turto vo
gimą buvo baudžiama labai 
griežtai Buvo atsitikimų, kad 
“Miaskombinato” darbininkas 
už pavogtą kiaulės uodegą ga-

15 nąetų Sibiro ir buvo prie 
visų darbininkų apšauktas 
“tėvynės išdaviku.”

Šilutėje ir Ž. Naumiestyje 
bažnyčios veikla, tik Veiduose 
bažnyčioje yra javų sandėlis. 
1951 m.* mirus Šilutės evange
likų kunigui, jo vietoje pa
maldas laikydavo iš kur tai at
vykusi moteris.

Žmonės laukia'išvadavimo
Pačiame Klaipėdos krašte 

partizanų nebuvo daug, tačiau 
gana dažnai jie atvykdavo iš 
Didžiosios Lietuvos sutvarkyti 
komunistų sauvaliavimus. Kąt_._ žieminių paltų, marškinių, į- 
tą iš “Miaskombinato” sov- vairių kitokių baltinių, ranlflfr

P31*' luosčių.nętirj^ita^t/1

Toronto, lietuvių orkestras 
“Trimitas” kviečia visus Ka
nados ir Amerikos lietuvius 
šeštadienį, spabų 24 d., atsi
lankyti į Niagarą. Ten 7 -^0 
vaL vakarė St Patricko salė
je, 573 Vietoria Avė. f kampas 
Qtaen), įvyks didžiulis kon
certas. Programoje dalyvaus: 
komp. St Gaifevičius, muz. A. 
PrialgaiBkas, solistas Br. Ma
rijonus, instrumentalistai: 
prof. St Kairys, J. Pažends, 
A. Dudonis, H. Dambrovskis ir 
kt Bus išpiMyta' žymių operų 
ištraukos. Betek bus turtin
gas bufetas, JoMkrir kt Kvie- 
Yt-- 1 —s_a ai <
C PI XI11 TlBąffVlljH M

Vėl kreipiuosi į Jus, mieli 
lietuviai, norėdamas atkreipti 
Jūsų dėmesį į vargstančius Eu
ropoje tremtinius if paprašyti 
jiems naujos pagalbos. Nekar
tą esate parodę krikščionišką 
gailestingumą kare nukentėju
sioms broliams ir sesėms- ir 
savo aukomis sumažinote jų 
vargą... Lankydamasis Europo
je patyriau tremtinių begalinį 
dėkingumą už. teiktą paramą 
ir jų padėkos žodžius esu Jums 
daug kartų perdavęs. Jų padė
ką visad lydėdavo viltis, kad 
gėrieji Amerikos lietuviai ne
pamirš jų ir ateityje. ,' <

Mačiau iš arti jų gyvenimą, 
susipažinau su jų sunkumais ir 
turėjau progos —įsitikinti, ko 
jiems trūksta. O reikia visko: 
maisto, rūbų, vaistų ir pinigų 
kasdieniniams, tačiau būti
niems reikalams.

Tuo tikslu Balfas kasmet 
organizuoja visose lietuvių 
Kolonijose rinkliavas. Aukų 
vajai vyksta ir dabar. - Tikiu, 
kad neatsįę^y^tę juos parem
ti gausicm^pdhkomss. Balfo 
rūpesčiu buvo gauta iš Ameri
kos valdžios nemaža maisto, 
kurį jau išsiuntėm . tremti
niams. Apie tai spaudoje jau 
buvo minėta. z

Dabar, artinantis . žiemai, 
kviečiu Jus,’brangūs Amerikos 
lietuviai, ątidaryti savo spintas 
ir skrynias. Gal ten rasite 
drabužį, avalynę ar kitą daik
tą, kurį galėtumėt atiduoti 
vargstantiems mūsų tremti
niams. Jiems labai trūksta rū
bų. Vyrams reikia kelnių ir

[J JV GYVENIMU 
mas kaip žmogus.

Ta pačia proga, Balfo Cent
ro vadovybė prašo visus savo 
skyrius rūbų siuntas į New 
Yorką (105 Grand St., Brook- 
lyn H, New York) prišiųstii 
savo lėšomis. Neapmokėtos 
siuntos sudaro Balfui dideles 
išlaidas, gi jom padengti lėšų 
neturima. Su pasitenkinimu tu
riu pasakyti, ' kad Amerikos 
valdžia padengia Balfo, kaip 
labdaros organizacijos, siuntų 
pervežimo į užjūrį išlaidas.

Baigdamas dar kartą kviečiu 
visus sukrusti ir pagreitintu 
būdu pravesti rūbų ir pinigų 
vajus. Iš anksto dėkodamas 
už jūsų gailestingumą, tikiuos, 
kad jūsų aukos jau šios žie
mos šalčiuose pridengs 10,000 
tremtinių, kurių tarpe didelė 
dalis yra ligoniai, vaikai, se
neliai, našlės ir paliegėliai.

sys VaiČKtens ir ivcaat 'Fra* 
pubtefta Grotai laflcu pradės 
veikti Amerikos pilietybei įst* 
gyti kursai. Kaieuofns oena- 
rutknenė sumot' vaikutauns 
eghib?.. Susirinkime pradėta 
nšujo choro Užuomazga. Chor-

Įdomiausia knyga spalio įtoenesitii yrą 
apie Marįjoa apsireiškimus Fatimoje 

* 1917 m.
M ARI JA KAIAA PASAULIUI

dl KNYGA IŠVERSTA NET J 7 KALBAS, *
264 psl., 18 paveikslii, kaina 2 dot

Užsakymui litai:
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čia ar kitur

Help Wanted MplHelp yranted Female

Apply MR. HUMMEL

National Prt’

S. BLUE ISLAND AVĖ.PITTSBURGHO ŽINIOS
Help Wanted Malė

tuvių kongresas 
spūdingiausias ir naudingiau 
sias Lietuvos laisvės reikalui.

Dr. P. GRIGAITIS, Sekret 
M. VAIDYLA, Iždininkas

Chicago, Ulines 
1953 m. spalio 10 d.

skaitytoją į- 
tepriminsiu.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas 

L. ŠIMUTIS, Pirmininkas

Delegatų skyrimui siūloma 
tokia tvaiką: centrinės organi- 
sedjos « igeotoginėsto abu 
susMęnUbiMd). B Midų snda-

Taryba šaukia visuotinį Ame
rikos Sėtuvių kongresą, kurio 
pagrindiniai tikslai bus: 

pademonstruoti nepalaužia
mą organizuotos patriotinės 
Amerikos lietuvių visuomenės 
nusistatymą' visomis išgalėmis 
siekti, kad lietuvių tauta būtų 
išgelbėta nuo sunaikinimo;

pareikšti padėką JAV Atsto
vų Rūmams ir jo vadams už 
Kersteno rezoliucijos priėmimą 
ir prezidentui Eisenhovveriui

NOT OVER 50 YEARS OF AGE
Some experience desirable. Preferabty in paper industry 
Guaranteed 52 week work per year. Five day week. One 
and one haM over 40 bours. ExceUent starting rate. Union 
scale. Free hospitalization. Surgical expenses, and life In
surance. Paid hoiidays and vacations.

Jtijo 
įurio

nė, Ona SėriMBĮBĮ___
konienė, A ShivinsMI^^PHI 
Skripskienė, R. Slekaitienė, A. 
Sluzienė, A. Smigelskienė ir 
N. Stodalskiene. AJEJ8.

niausiąs “Draugo" » redakto
riaus sūnus, rugsėjo 29 baigė 
aviacijas kariūnų mokyklą pir
muoju ir buvo pakeltas 2-jo lei
tenanto laipsniu. Jis lankė EI- 
lingtono, Texaąe, oro bazės mo
kyklą. Šiomis dienomis jo lau
kiama sugrįžtant atosotgų.

ZL 28 dfeMtolk Cbteaga, DL 
Šiam reikauH patalpos paimtos 
viename didžiausių " Chicagos 
viešbučių miesto centre —Mor- 
rison Hotel (Madison ir Clark 
gatvių kampas). Viešbučio va
dovybė yra rezervavusi kong
reso dienomis pakankamą 
skaičių kambarių delegatams 
ir svečiams apsigyventi. Kolo
nijoms pasiųsta specialių kor
telių kambarių rezervacijoms 
padaryti. NorintieJ jomis pa
sinaudoti tegu krepiasi į Alto 
skyrius, vietos komitetus arba 
rašo Alto Centrui Chicagoje.

Kongreso sesijas Užbaigus, 
lapkričio mėn. 28 d. vakare, 
rengiamas kongreso dalyviams 
ir svečiams banketas to pat 
Morrisono viešbučio iškilmių 
salėje. Dieną prieš kongresą, 
lapkričio mėn. 26 d. įvyks 
metinės Alto narių konferenci
ja, kuri atliks paskutinius pa
siruošimus kongresui.

Todėl visos lietuvių organi- 
tautinės, politinės,

vietos 
kultūros Klubas, tam reikalui 
pasikvietęs solistę p. Adomai
tienę ir porą baleto dalykėlių 
pašoks detroitietės, seserys 
Memėnaitės. Kviečiama visuo
menė dalyvauti. A. A. ’

Kersteno komiteto darbe 
mums, toks pakelti nelengvą 
naštą renkant liutkninkus, pa
teikiant dokumentus ir tt ši
tam reikalui reikės stambių 
lėšų, jei norėsime, kad jisai 
būtų atliktas sėkmingai.

, Aukos bus priimamos pačia
me kongrese, tačiau, jei kam 
patogiau, tegu jas siunčia iš 
anksto Alto Centrui.

Pasistenkime, kad šis svar
bus Amerikos lietuvių politinio 
ir visuomeninio gyvenimo įvy
kis — visuotinis Amerikos be

būtų ko į-

uodas nosies neįkištų, bet bal
sai iš vidaus eidavo J gatvę. 
Nereikalingi kitų ausiai gar
sai <

zacijos
konfesinės, kultūrinės, susivie
nijimai ir jų kuopos, savišal
pos draugijos, klubai ir kt — 
yra raginamos tuoj išrinkti 
savo atstovus į Kongresą ir 
aprūpinti juos reikiamai^ man
datais, kurių kopijas (su dele
gato vardu, pavarde, adresu, 
atstovaujamos organizacijos

DETROTT, MICH. — Michi- 
gano valstybės gubern. Mennen 
G. Willianas yra labai palankus 
lietuviams. Jis kasmet išleidžia 
proklamacijas Vasario 16 pro
ga, pasveikina lietuvius žodžiu 
ir raštu. Jam taip pat gerai su- 
prantamos pavergtosios Lietu
vos kančios. Nekartą jis vie
šai yra pareiškęs lietuvių tau
tai užuojautą dėl ją ištikusios 
nelaimės.

Detroito lietuviai, norėdami 
už jo simpatijas Lietuvai pa
dėkoti, sudarė komitetą, kuris 
rūpinas surengti gubernato
riui pagerbimo vakarienę. Ko
mitetui vadovauja Jo?eph Ko- 
walski, čia gimęs lietuvis, Mi- 
chigano tegislatūros įtakingas 
narys. Garbės komiteto pirmi
ninku maloniai sutiko būti Lie
tuvos ministeris P. žadeikis jš

Kun. Alf. Saiinskas, žymus 
rašytojas ir visuomenės vei
kėjas, nerkeltas jš*Tarentum į 
Etną.‘Pa.. Pittsburgho prie
miesti. Tikimės, kad jis vėl ga
lės prisidėti prie pitt burgtiie- 
čių visuomeninio veikimo. Jo 
pažįstami jam linki geriausio 
pasisekimo naujoje vietoje.

IEŠKOMA Karolinos, Petro, 
Kazimiero ir Pranciškaus Na
ruševičių (Noraszewicž), 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 fcushwick Avė.. 
Brooklyn 21. N. Y. Tel. GLėn- 
more 5-7068.

yra reika- 
kitų pa- 

^ visada y- 
^Mkprašy 

rodei skuMhj^ 
paskirkim kiW

gija po vasaros atostogų vėl 
pradeda transliuoti lietuvių 
kalbos valandėtos. Per “Mar
gučio" radiją spšHo 6 d. kalbė
jo Bronė Jameiktonė tomą 
"Krikščioniškieji ir lietuviškie
ji vardai"

Moterų Sodalicija spalio 17 
rengia rudeninį balių — "The 
Harvest Hop” LAPC , salėje, 
Keamy, N. J. Įžanga 1 dol., 
gros StanKonciak orkestras, 
pelnas skiriamas naujosios 
bažnyčios statybos fondui 
Programoje bus šokių kontes- 
tas ir gardžios vaišės. Ren
gimo pirmininkė V. Velevie- 
n|^d|pmitetan įeina dar šios: 
M/P^l|to^^delė Serafiųie-

spalio 3. South Hills klube 
jiems buvo surengta vakarienė, 
kurioje dalyvavo daug artimų
jų ir draugų.♦

Lietuvos Vyčiai ateinančiam 
seimui rengti Pittsburghe iš
rinko komisiją, kurios pirmi
ninku yra Albinas Onaitis.

Bnddock, Pa. parapijos cho
ras, vad. Styielauskiėnės, žen
gia pirmyn ir pradeda rodytis 
viešumoje.

Jonas Grėbiamas su dukte
rim buvo išvykę j Waterbtfry, 
kur dalyvavo savo giminaitės 
laidotuvėse.

Ctoikti sėkmingai vedė ka
talikų valandą per Vyčių radi
jo programą’’ iš WL0A stoties 
spalio 4. Ši programa trans
liuojama kas sekmadienį 1,30 
vai. p.p.

ir sutartinių pastangų nuopel
nas. /

Dabar, JAV Kongresui pasi
ėmus ištirti Pabaltijo kraštų 
pavergimo .aplinkybes, atsivė
rė dar šivesesnės viltys ir ga
limybės visoms gyvosioms A- 
merikos lietuvių jėgoms pasi
darbuoti Lietuvos išlaisvinimo 
dirvoje.

Pikeliai minėjo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį

kaip"suatfgusėji,'ir negauti už 
tai pylos.

Man net prisiminė nesenas 
atsitikimas,>Kai vienas vyriau- 
Btos kentitetas pasveikino vie
ną buvusį Paleckio kabineto 
narį kaip ministerį. Ar ne vai
kiška? Tos vyriausybės nepri
pažįstame ir jos narius sveiki
name. Ir tai daro suaugusieji, 
ne vaikai^-

Tos karštos mintys man vi
sai išblaškė miegus ir aš nu
skridau ieškoti ramios vietos 
tolokai už miesto, kur mačiau 
daug žiburių. Ten triūsė.-nakti
nė darbininkų pamaiha. Vie
nas žaliukai vyras, neseniai 
darį šį kraštą patekęs, vis dėlto 
Užsnūdo ir per sapnus pamal
džiai prakalbėjo: "O kad žmo- 
gus'galėtum dirbti dar trečiąją 
pamainą! Kokia graži būtų 
tada demokratija, kokia tvar
kinga respublika ir koks sma
gus, tiesiog vaikiškas gyveni
mas! žarstytum sau pinigus 
kaip aukso grūdus. Aha..." 
Bet Čia'jį kitas sukrutino, ir 
jis šoko prie mašinos rato.

Diena jau aušo, ir aš, mažai 
miegojęs, vis to žmonių liežu
vio budinamas, turėjau ieškoti 
nebe auksinio grūdo savo 
gurkliui papildyti. *

Gyvendami reklamų šaly, 
dažnai nebemokame atskirti 
reklamos nuo tikrojo gyveni
mo, pagyrų nuo rimto darbo, 
užsidegimo 
ryžtingo veikimo. Atrodo, kad 
tas daugiau dirba, kas dau
giau kalba, apie ką' daugiau 
ir gražiau parašoma.

Neginčydama niekam teisės 
rašyti, kalbėti, pasakoti apie 
save ar kitus, noriu tik at
kreipti skaitytojų dėmesį į to
limąjį Amerikos rytų kampelį,, 
kur kukliai ir tikrai lietuviškai 
savo išvaizda ir savo dvasia 
yra įsikūrusios Putnamo sese
lės. Apie jų gražų ir nepavarg- 
stamą darbą Lietuvai mes ne 
kartą esame jau 
skaitę.

Nevargindama 
kyriu kartojimu, 
kad Putnamo seselės, daug vil
čių šudėjusios* į dosnias fietu- 
viškas jų geradarių širdis, su 
šviesiu pasitikėjimu pradėjo 
šią vasarą pa minki iflės kop-; 
tyčios statybą. Darbai jau 
vyksta, sienos auga, tačiau su
rinktosios kuklutės aukos 
greitai ir žymiai tirpsta. Leng
va todėl suprasti didelį seselių 
susirūpinimą. Pripratusios vi
są savo gyvenimą atiduoti ki
tiems dabar pačij 
1 ingos kitų gl< 
ramos. Žinia ju 
ra lengviau dy 
ti arba imti, 
nesvyruodarr

VisMttBs Aa^rifcos fiątavbi kiekvienų 50 liarių ar didesnės 
jų dalies.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Tramflavj* B f*Ji •Mto»fWU>A» UM

KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 1:30 Htl 2:00 vai. .Jei norit*
- Boję raBjo protramąja’tkaMia, kreipkite* adreso: -

■mmrm or utroanu

Vieną kartą aš tupėjau, ant 
palangės žymaus veikėjo de
mokrato. Jis dar nebuvo grį
žęs iš partinio susirinkimo, 
sukviesto apsvarstyti klausi
mą, kaip demokratija galėti/ 
daugiau prisidėti prie šeimyni
nės gerovės ir ramybės. Jau 
snaudžiau aš ant. to veikėjo 
palangės, kaip -mane išbudino 
duslus nudejavimas per mie
gus: “O kad aš turėčiau vyrą 
demokratą ir namie!” Prabu
dau ir« pagalvojau: vargšė mo
teris, matyti, namie turi de
mokratinę diktatūrą ir dieną 
net prasižioti negali, kai vy
ras pargrįžta gerai išsižiodęs 
savo vienminčių demokratų 
subuvime.

Kai miegą man išvaikė, nu
plasnojau ant gretimos palan
gės, kuri priklauso respubliko
niškai šeimai. Jau buvau gerą 
gurkšnį miego nurijęs; kai vėl 
mane pažadino slopus dūstelė- 
jimas, bet jau aiškiai vyriškas: 
“O kad aš turėčiau t žmoną 
respublikonę ir namie!” Supra
tau, kad jos dar nebuvo na
mie: nebuvo pargrįžusi iš svar
baus moterų pasitarimo mūsų 
respublikos degančiais reika
lais. Čia; sakau, jau bus nusi
vylęs vyras visomis moterų 
respublikonėmis, nes jam pa
čiam teko apeiti ir suguldyti, 
nakčiai visą savo namų res
publiką.

Prakrapštęs akis ir žvilgte
rėjęs pro lango sietelį, pama
čiau tos respublikos kelerių 
metų pyplį, kuris kojomis buvo 
nusispardęs visus apklodus. Ir 
jis plonu balseliu sumykė:; “O 
kad aš galėčiau daryti, kaip 

hodk^ūsieji daro!” Man&jMfc

A STRONC, 
HEALTHY 

•MAN

CARPENTE8 PAPER CO.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
Pittsburgho apylinkės skyrius, 
lapkričio 1 d. 3 vai. p.p. JJet. 
Piliečių svetainėje, šaukia visų 
draugijų ir klubų atstovų susi
rinkimą. Bus svarstyti šaukia
mo Chicagoje seimo ir Kerste
no rezoliucijos ręikalai.

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
40 vai. atlaidai.įvyks spalio ?3. 
14 ir 15 d.

PAGERBS MICH. GUBERNATORIŲ 
las P. Daužvar&s iš Chicagos, 
Detroito lietuvių parapijoj kle
bonas kun. Dr. I, Boreišis ir 
J. Cižauskas.

Gub. Mennen G. Williams 
pagerbimo banketas įvyks spa
lių 31 d. 7 vai. vakaro Carpen- 
ter's Hali, 22521 Grand River. 
Bus vakarienė, kalbos, meninė 
programa ir šokiai, šeštatfceni- 
nė lietuvių radijo valanda iš 
WJLB .stoties tą vakarą per
duos iškilmes. Gausus tautiečių 
dalyvavimas bankiete parodys 
to vakaro Garbės svečiui, kad 
lietuviai moka būti dėkingi sa
vo draugams. ’

— Spalio 18 d. Detroito 
Tarptautinio Instituto 
se įvyks jungtinis 
tautų meninis vakar 
pradžia numatyta 5

DOUGLAS FURNITURE CORP.
Has immediate openings for

PRODUCTION LINE INSPECTOR
Some ezperience desired v- will train further 

Steady employment — Good wages 
Automatic increases — Overtnne availabto 

Hospitalization and Insurance 
Paid Vacations and Hoiidays 

See MR. GREEN — REHance 5^0500 
BOR WEST ftMh STREET

vienas k savo kasdienių paja
mų ar sutaupų bent po vieną, 
kitą dolerį. §i auka efekunga 
ir tikrai svari bus tik tada, kai 
aukosime ne vienas, du, bet 
visi: senieji ir naujieji (ypač!) 
ateiviai lietuviai! Taigi, skubiai 
siųskim kiekvienas savąją au
ką ir kartu priminkim šią pa
reigą savo kaimynui ir priete- 
liui (Immaculate Conception 
Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn.). E. Masaitienė

STEADY WORK •

Good wor£ing conditions

parodytų daiktą, kuris 
^tadniau virpėtų negu žmogaus 
jfeSuvis. Vi»Matisios kalbos 
4į virpi”* nuo ryto Rri vaka
ro. Kiti net ir miegodami kal
ba. Tai baisiai nemalonus daik
tas. Gali išplepėki to tai, ko 
nenori, kad kiti žinotų. Man 
kaip tik pasitaikė būti liudi- 
ninku tokių naktinių pašnekė

jos ' metiniame suvažiavime 
perrinkta sauja v-ba: pirm.dr. 
ML Strikoliš, sekr. dr. A. Mon- 
tvidas, ižd. dr. Q Z. Vezelis ir 

Somos, įkirti iš savo iždo vįcepirin. dr. J. Kelia. Nutarta 
arba pravesti specialias rink- šaukti Chicagoje lietuvių gy

dytojų suvažiavimas. Laikas 
bus paskelbtas vėliau.

Khb. A. Linkns, šv. Kry
žiaus par. klebonas, visu spar
tumu imasi, kad kuo greičiau 
būtų baigti statyti namai, ku
riuose gyvens mokytojos —se- 
sęserys kazimierietės.

Ktoa. S. Vainoki pagerbė Ko
lumbo vyrių karti. Mundeleino 
skyrius, suriiošdamas spalio 7 
Marųuette salėje vakarienę; į 
kurią atsSankė 4-jo laipsnio 
nariai. Ruošimu rūpinosi Mr. 
John Evans.

ssžtista
19 dsrb.
.ir vienas

For the following 
<4>enings

• Dnnring tostractiag
• chedfog
• Casiiien
• Waftremes

ALSOOTHER 
OPENINGS

FULLTIMEOR 
WEEKENDS



680 Bushwick Avė.
PRIIMAMI SPAUSDINTI

TAUPIOJI

ĮJOS

Gaunama

LIETUVOS ARCHYVU

“DARBININKAS

1.00
3.00
5.00

100
150
150

■

juos skubiai pranešti.
3. Baigusieji studijas lietu

viai studentai kviečiami nenu-

414 BROADWAY 
SOUTH BOSTON 27, MASS.

680 Bnshwick Avė.
Brooklyn 21, N.Y.

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

1.00
1.00

2.50 
$1.00 
2.00 
2^00 
1.00
1.50 
1.25 
0.70 

$1.00

2.60 
2.00 
150 
2.00 
2.0Q 
125

600 GrandSfreet 
Brooklyn, N. Y.

NQTARY PUBLIC

VIRĖJOS - KAMBARINĖS 
PRIĖMĖJOS - BENDROS 
NAMŲ DARBININKĖS 

SLAUGĖS - VAIKŲ 
PRIŽIŪRĖTOJOS

Gerus darbus gali gauti 
Namų prižiūrėtojai - Sodininkai 

Šoferiai - Vyrai įvairiems 
namų darbams

ir Stanley Cųp lašnėjusfce 
MontrealČanadiens komandos 
galutinas rezultatas buvo 3iL 
Tuo oficialiai apradėtas ledo 
rutulio sezonas.

O po neįvykusios mirties is
torija žino linksmesni ^vykį, 
kuris yra buvęs žymiai anks- 

(■^kizos mieste, Persijoje,
M. Biržiška,
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus 

bruožai, 100 p.
Lietuvos Archyvas. Bolševizmo metai, 43§ p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas

fUMtBAl
M. P.-KAULAS - 

atjv BALTRbNAS-BAJLTON

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
jsu vonia ir cen traliniu šaldy
mu. Kreiptis: 103 So. 4th St., 

‘ Brooklyn 11, N. Y. nuo 4:30 
popiet- (šeštadieniais ir sekma
dieniais visą dieną) arba tele
fonu 
vakaro, išskyrus sekrtiadienį

'69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
. Flushing, N. Y..

68-38 Forest aAhh^

VEDUSIŲJŲ POROS 
labai reikalingos visiems namų 

darbams •

Didžiausias marinis mirties 
sprendimas, kokį tik istorija 
atsimena, buvo paskelbtas 1568 
m. ispanų karaliaus Pilypo. Jis 
paskelbė mirties sprendimą vi
siems olandams, kurių tada 
buvo apie 3 milijonai. Bet iš di
delio debesio mažas lietus. Nė 
vienam “pasmerktųjų” nebuvo 
paliestas nei galvos plaukas.

koks jo gyvenime pasitaikė ge
riausias patarimas, atsakė: 
“Vesti mergaitę, kuri šiandien 
yra mano žmona.” O į klau
simą, kas tą patarimą davė,, 
atsakė: “Ji pati.”

Žurnalai 
laikraščiai
Knygos
Jubilėjiniai leidinai

Parengimų programos 
Plakatai
Bilietai
Vestuvių kvietimai

NAMŲ RUOŠOS DARBAMS 
SIŪLOMI 

ŠIE PUIKŪS DARBAI

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

JOHN DF.RUHA, M. D.
vidurių ir kitų figų gydytojas

18345 vaL Varžytai įpįto 
Turim - Suomijoje ir nsteėta 
pasekmė yra antra savo geru
mu visame pasauly. \

Tradicinėse ledo rutulio

■Rainas, 200.”
“Ne, ne. 300. Tada galit turėt 

vilties, kad jis atsakys, jog sko
lingas tik du šimtu. Tokiu bū
du turėsit kvitą.”

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

by rinktinė, viešėjusi Japonijo
je. Jaimėjo visas 8 rungtynes.

Fausto Gardini, kuris pa
sižymėjęs kaip vienas iš geriau
sių Italijos tenisininkų, šiomis 
dienomis laimėjo Italijos vyrų 
grupės pirmenybes, finale nu
galėjęs Befio per 3 setus. Tai 
trečias* kartas iš eilės, kad 
Gardini laimi šias varžybas.
Škotijos futbolo rinktinė var

žybose dėl tolimesnio dalyva
vimo pasaulinėse futbolo var
žybose nugalėjo Airijos rinkti
nę 3:1. Varžybos, kurios įvyko 
Windsor Parke Belfast mies
te, stebėjo- virš 58.000 žiūrovų.

Garsusis kanadietis Jean Be- 
, liveau pasirašė sutartį su Mon

treal Canadiens. Tuo būdu gar
siausias ledo rutulininkas pa
sauly oficialiai tapo profesio- Centrinėje Valdyboje sėkreto- 
nalu.

Junior Giliam, žaidžiąs už 
Brooklyn Dodgers ir Harvey 
Kuenn

L Pranešame naujus Lietu
vių Studentų Sąjungos Cent
rinės Valdybos narių adresus: 
pirmininkas — *V. Kavolis, 
Wm. James Hali 106,- Har- 
vard Univerrity, Cambridge 
38, Mass.; šekretorius — R. 
Mieželis, Harvard University, 
Grad. School of Bus. Admin., 
Morris Hali B-42, Boston 63, 
Mass.; iždininkė 
te, 924 Madison St, Brooklyn 
21, N. Y.

2. Visi lietuviai, studijavę 
JAV-se, kviečiami tapti Lietu
vių Studentų Sąjungos na
riais. Studentai, gyveną vieto
vėse, kur veikia "Sąjungos sky
riai, registruojasi- skyrių val
dybose, visi kiti Užsisakykite

Darbinink" dar šiandien

ISPANIŠKAS DZINGELIS

lakštų, pūslės, odos,
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje

128 E. Bth STREET NEW YORK CITY
Viri Lexūtgton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Ct. Yla, Sveika Marija, maldynas, 369 p.
Neik) Viąn, Šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
St Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
St Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
^^iįevrcius, Česlovas Sasnauskas, išleido kun. L.

' “Vienam pažįstamam paskoli- 
nąu 200 dolerių, bet nepaėmiau 
kvito”, skundžiasi klientas ad
vokatui.

‘Tai blogai, bet jūsų vietoj 
būdamas 
laišką, ta

F; KirŠa, Šventieji akmenys, 112 p.
A. MfckevkSus, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. Tyruolis, Kelionė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
Jonas Aistis, Sesuo Buitis, 45 p.

VAIKŲ LITERATŪRA
Vysk. M/ValanfiiS, Vaikų knygelė, 155 p.
Vytė Ntarinfiae, Pb tėvynė dangisn

ir kiti-maisto produktai šiose
185-24J

utavėse:
ce Harding Blvd 
Įgys, Flushing 
ajcš^Avenue 

VillagejNlįjj^ .̂ 
17fc Rockaway Avenue^MI 
Uvalley Stream, N. Y. 
Ilso White Plains Road

Brome, N. Y.
60 04 WRUlUoe Avenue

Woodside, N. Y.
19 West Post Road.

White Plains, N. Y.
. ' MAIN STORE

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

J. P. MACKUMS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 8501 Street. Woodhaven 21, N. Y. ; <
Tel VIrginia 7-1896 . % .
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EVergreen 8-9770

■Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOtOJAS

' gr'. .Kvepiančio Džiugelio 
|w I J šaknis turi padavimų

senovės, kad Dzin- 
gelis buvo vartojamas 

\k. ~/ niro išpūtimų, dusinimo 

Y\ troškulio, neatgavimo
Vj kvapo, nuomario, para-
, Ų* lyžiaus, dieglių ir skaus
mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbata ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti j taba 
ka — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER’S CO.

Imant po 160 egz. ir 
daugiau — 75 c.

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS 
689 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

figuS ir pyragaĄHus pajtal visų 
stati. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, kxiktty«a»a ir U- 
tokioms HkUmlngopas progoms. 
Užsakymai BpOdomi kbgertaų- 
Rol JjyeMoliąįf i krautuves t» 
privačiu* namu*.

traukti ryšių ir ateityje su Są
junga. Yra kilęs' sumanymas 
sujungti visais alumnus I vieną 
draugiją. Prašome tad visus 
baigtteiuosius prisiųsti Centri
nės Valdyobs sekretoriatui sa
vo adresus.

4. Studentai, norį gauti pas
kolas ■ 1954 m. pavasario se
mestrui iš Lietuviams Studen
tams Remti Fondo, prašymus 
turi paduoti Lietuvių Studentų 
Sąjungos sekretoriate iki šjn. 
lapkričio 15 d.

5. Lietuvių Studentų Są-gos 
Informacinės Komisijos centrą 
sudaro: kol. Aloyzas Petrikas 
ir kol. Giedrė Zauniūtė. Sąjun
gos nariai prašomi palaikyti 
glaudų ryšį su jais visais lietu
vių tautos bei studentijos at-

riaus adresu. Sąjungos nariai, stovavimo klausimais ameri- 
kiečių akaganmėje _ bendruo- 
meneje ir visuomenėje.

lietuvių Studentų Sąjungos, 
Tncų Centrinė Valdyba

JSlgl JUS

A. DAUGIRDIENĖS

1.50 
2JX) 
1.10 
0.60 
1.00 
080 
L00

K. CidDOvskjfc Daktaras Afakšuda ir jo žvėrys, 93 p. L00

iii*******ii»i m

> Ltthuaniaii ; 
į Fiirniture Co. ! 
L ROVIR8- . j 
| 80 84618
C INSJBED and BONDED |
g Local and Long Dtatanee Mov*- ' 
įj 826-828 W. Bmdw*y 

SO- BOSTON. MASS

V. PSetarfe, Raštai, IH t, 267 p. 2.00
Jieva S&nooaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 p. 350 
Fr. MaĮsiač, Gjtfačių lizdas. 282 p.
A. Vaiiiųdaitis, Kfir bakūžė samanota, 286 p.
J. Ckušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p.
Šatrijo^Ragana, Senajame dVare, 176 p.
E. W^ams, Medinis arklys, 192 p.
S. Vogufov„ .Raudonasis siaubas, 103 p.

PARDUODAM NAMUS
; Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
; HH1 ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojatee kambarius

ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

4



sekretorium

lyvavo per 20 asmenų.

Salomėja NaifceBoaaitė

tas dokumenti

EkMos Vaitirūnienės

niais valgiais ir gėrimais. Be
197 WeMer Aveane

remti komitetas ir Balfo vai

sos į iv. Jono kapines. Paliko

Įžanga $2, moksleiviams ir studentams—>1.

■

■i*®-’

PARDUODAMA aaMBq gėrimu (so- 
dė*y gamybos jmonS, plačiai žinoma

Palaikai padėti Garšvos kop
lyčioje. Bus laidojamas trečia-

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

pačios ir i kitus miestus.

liet. Kak Federacijos
New Yorko apskrities susi

rantijų, nes senosios blankos, 
vartotos pirmojo biliaus metu, 
šiuo atveju negalios.

go” korespondentė prie Jung
tinių Tautų j Waldorf Astoria 
viešbuti, kur JAV ambasado
riaus prie JT, Henry Cabot

įrengta. Prieinama kaina. 
Kreiptis: 256 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.

Darbas norima suorganizuoti 
ir knygą išleisti ne vėliau kaip 
per trejus metus.

1 d. turėtų 
ir parodyti 
nenuilstan- 
Šie nariai

dėl 
lai- 
jiš 
jis 

ko-

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

mo
kykloje sušaukęs tėvų 
.ir suinteresuotų asmenų vi
suotiną susirinkimą..

Salė pasiekiama važiuojant požeminiu traukiniu betkurta linija 
iki Union Sauare, 14 St.

FUNERAL HOME
564 KAST BROADWAY

►no ir apylinkes 
ičio

.Nepaprasta vakarienė 
Lietuvių Klubo salėje spalio 

> ruošiama taip vadinamair cinemaskopas -yra būtinai 
matytint New Yorke rodo
mas Ro*y teatre, netoli Times 
Sų., 7 avė. ir 50 g. jb.

laisvės sugrįžusių Amerikos 
lakūną. Belaisviai lakūnai pa

Rocco ir 6v. Kazimiero para
piją vikaru. Kun. Al. Klimas iš

Aušros Vartą New Yorke 
parapijos bazaras vyksta 

spalio 15-18 d. Visas pelnas 
. skiriamas bažnyčios vargonų 

padidinimui ,

motiną.

VMmas Zaremba

nas, Dr. Joseph Pašakamis.
Komitetas

daugel tremtinių šelpęs Vo
kietijoje parkvietęs į Ameriką, 
buvo pagerbtas gimtadienio 
proga. Marijos■_ Šaulienės ir 
Banaitienės ią|riatyva buvo

bOiMK
Valstybes Departamentas 

dar nėra paruošęs blankų, dar 
nesusitarta dėl jų formos, tad

riamas parapijos ršlaikypaur. 
Paskutinę dieną, spalio 25, bus 
traukiami laimėtinai.

. parapijos bazaras Maspethe 
vyksta. Bazaras bus atidarytas 
penktad., šeštad., sekmad. va-, 
karais ir pirmadienio vakare 
užbaigiamas. Visi kviečiami 
lankytis ir paremti parapiją.

tadienį, spalių 30 d. Apreiški
mo parapijos salėje, Brookly- 
ne. Visų katalikiškų draugijų 
atstovai ir valdybos yra prašo
mos dalyvauti susirinkime. Bus 
tariamasi apie Liet. Kat Sei
melio šaukimą ir kitus reika
lus.

Statyti Fondas 
ruošia rudens sezono atidary
mo proga balių-koncertą, į 
kurį nuoširdžiai kviečia bro
lius lietuvius ir lietuves. Balius 
įvyks spalio - October 17 d. 
8:30 vai. vakaro Wendermanns 
Han salėje (144 East

choras, balerina Diana Vito- 
linš ir solistai, šokių metu bus 
pripaižnti prizai dviem geriau
siom porom už vieną valsą ir 
vieną tango. Įėjimas su mo
kesčiais ir vieta prie stalo $2. 
Prašome atsilankyti.

gidas įsakymu jaunas tribūnas

V.

Stel- pradėjo sirguliuoti.
1 m- • - v.’--'.

mėjų būrelio našiais yra: Br.

išlenkta (maždaug 2,5 karto 
didesnį negu normalų) ekraną, 
kuriame vaizdas suteikia žiū
rovui natūralaus matymo iliu
ziją, Cineramoje tokiam vaiz
dui nufilmuoti reikia trijų ka
merų ir trijų filmų, o paslrui 
trijų prožektorių perduoti šias 
filmas į ekraną. Tuo tarpu ci
nemaskopas naudoja tik vieną 
kamerą su specialiu anamorfi- 
niu lęšiu. Platus vaizdas (maž
daug toks, kokį apima žmogaus 
akis) tokio lęšio pagalba su
spaudžiamas į 35 mm filmą. 
Jame visų žmonių veidai atro
dytų nenormaliai suspausti ir 
siauri. Bet prie prožektoriaus 
pritaisytas kitas lęšis, tik at
virkščiai šviesos spindulius lau
žius, vaizdą vėl išskečia ir nor
maliai perduoda į ekraną.

Su cinemaskopu, atrodo, ga
li keistis ir pati filmavimo 
techplka. Jau iš “The Robe” 
matyti, kad artimas artisto 
vaizdas (elose-up) cinemasko
pe nebeturi didelės reikšmės. 
Jo net vengiama, peš dideliame 
ekrane ir šiaip visi veikėjai yra 
gana dideli, o dramatiškumo 
priduoda pati aplinkuma. Kitas

neš negu paprastame filme 
scenos. • Nebėra reikalo su ka
mera šokinėti nuo vieno veido 
ant kito, nes plačiame vaizde 
sutelpa daugiau veikėjų, ir pats 
žiūrovas gali savo dėmesį nu
kreipti į vieną ar į kitą vaizdo 
dalį. Ūžta tir iš filmų artistų 
cinemaskopas žymiai daugiau 
reikalauja. Blogas filmas ir 
blogi artistai cinemaskope at
rodys dar blogesni. Reikia ma
nyti, 20 Century Fox filmų 
bendrovė, pradėjusi naują ci- 

skopo erą neblogu “The

tins.
Cinemaskope įspūdį dar la

biau padidina stereofoninio 
garso sistema (visai panaši, 
kaip cineramoje), kurioje gar
sas sklinda iš įvairių ekrano 
vietų ir iš pačios salės, pagal 
reikalą.

pirmasis KONCERTAS
NEW YORKE

ir virtuozo-pianisto R. SJK1LGEVIČIAUS'

įvyk•> spalio lS d, 7 v vak

. Lietuviu Radio Draugijos Programos

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro tMnfMtf* tr«noih»oiaml (vairta vteuomenea pranetUOai. 

naujtonoa, tnusilca.

AD JEZAVITAS

pijos’ klebonas
Pa., paskyrė 1000 doL, o Ku
nigų Vienybės seimas Chica- 
goje pavedė ta istorija pasirū
pinti prel. Pr. Jurui, kan. J. 
Končiui ir T. V. Gidžiūnui, 
OFM. Jų sukviestas pirmasis 
posėdis įvyko Darbininko re
dakcijoje spalių 10 <L, daly
vaujant dar Dr. A. Kučui iš 
Scrantono ir S. Sužiedėliui. 
Jie sudaro peikiu komisiją, 
kurios pirmininku išrinktas Dr.

- T.
V. Gidžiūnas, OFM. Posėdyje 
nustatytos temos ir numatyti 
bendnuiarbiai bei apsvarstyti 
medžiagos rinkimo būdai. 
Knygoje numatyta plačiai ap
imti lietuvių įsikūrimą Ameri
koje, katalikų parapijų ir or
ganizacijų kūrimąsi bei jų vei
klą, religinį bei tautinį gyve-

lestiną. Marcelijus ir Kaligula 
yra konkurentai dėl gražiosios 
Dianos rankos. Išvykdamas 
Palestinon jis pasiima savo 
vergą, graiką Dimitrijų. Atvy
kęs į Jeruzalį, Marcelijus gau
na įsakymą vadovauti Kristaus 
nukryžiavimuL Kai po kryžiu
mi kareiviai meta burtą 
Kristaus rūbo, Marčėlijus 
mi. Tačiau palietęs rūbą, 
pajunta antgamtinę jėgą, 
ima abejoti, kyla dvasinė
va, privedanti jį iki pamišima 
Po kurio laiko jis grįžta Pales
tinon jieškoti to rūbo ir pabė
gusio Dimitrijaus. Netikėtai 
susipažįsta su naujaisiais krik
ščionimis, su Kristaus mokslu 
ir atsiverčia. Grįžęs Romon, 
apkaltinamas esąs krikščioniu, 
išgelbsti nuo mirties savo ver
gą, užtat pats Kaligulos nutei
siamas mirti. Su juo kartu į 
mirtį išeina ir Diana.

Aktoriai daugumoje geri,
bet yra įmaišyta ir silpnės- • 

nių, kurie smarkiai gadina 
bendrą įspūdį. Ypač silpnas ir

Cambridge, Mass.
Mokykla pagerbė savo globėją

Seselių vadovaujami mokyk- 
lo vaikučiai spalio 2 d. suruo
šė savo mokyklos globėjui kle
bonui kun. Pr. Juškaičiui» jo 
vardadienio proga puikią pro
gramėle, kurią ir patys išpil
dė. Pradėjo su “Ilgiausių me
tų”, Teresė Norkevįčiūtė pa
deklamavo sveikinimo eilėraš
tį, J. Femandez paskambino 
gitara solo, kiti pašoko “Ma
lūnėlį”. Vaikučiai suvaidino 
veikalėlį “Gabučiai’, dar pa
šoko grupėmis ir pavieniui. Pa
sirodė ir jų orkestras, o J. 
Pakštis solo akordeonu žavėjo 
visus. Mergaitės pastatė gyvą 
vaizdelį, . kuriame atvaizdavo 
Dievo Motiną ir prie jos kojų 
sudėjo gyvų rožių bei už kle
boną sugiedojo “Avė Maria”. 
Kleb. kun. Pr. Juškaitis apda
lino vaikučius saldainiais.

to, bus ir įvairi programa: 
kalbos, dainos, vaidinimai ir 
muzika. Atsilankiusieji turės 
progos viskuo pasidžiaugti, o 
neatėję gailėsis. Bilietai (tikie- 
tai) iš anksto gaunami klebo
nijoje, pas bažnyčios kolekto
rius ir A. Daukanto krautuvė
je. Vakarienė įvyks Liet. 
Klubo salėje, 163 Harvard St., 
spalio 25 d. 5 vai. vakare.

South Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija, įvertindama 
senų veikėjų nuopelnus draugi
jos naudai, nutarė juos pagerb
ti rengiamu jų garbei banketu 
lapkričio 1 d., 6 vai vakare, 
draugijas auditorijoje, 368 W. 
Broadway.

Kad. mūsų draugija taip iš
augo narių skaičiumi, įsigijo ir 
išsitaisė tokį gražų namą, tai 
tik dėka tų narių, kurie per 
metų eiles stovėjo draugijos 
sargyboje ir jai sumaniai va
dovavo.

South*B< 
lietuviai la]
gausiai susirinkti 
savo nuoširdumą 
tiems veikėjams, 
draugijoje yra išbuvęs 25 me
tus ar daugiau:
Kazys Protaps, Bronius Kon- 

trim, Johfi P. Tuinila, Charles 
Wilaisis, Joseph Lekys, Dr. 
Paul J. Jakmaugh, John Posz- 
kus, William F. J. Howard, 
Esq., John Pranaitis, Anthony 
Asmenskas, Mikolas J. Venis, 
Leon J. Stasiulis, John L. Kas-

gula (Jay Robinson). .Marce
lijus (Richard Burton) geras, 
gal tik kiek per jaunai atrodo 
savo rolei. Vergas Dimitrijus 
(Victor Mature) puikus ir į- 
spūdingas. Dianos rolėje niekas 
kitas nebūtų pavadavęs Jean 
Simmons. Kai kuriuos trūku
mus atperka milžiniškos masi
nės scenos: Romos vaizdas 
naktį, Kristaus įžengimas į 
Jeruzalę Verbų sekmadienį; 
Nukryžiavimo scena ir keletas 
kitų. Taip pat vykusiai pa
gauti tokie momentai, kaip Ju
do ir Dimitrijaus susitikimas 
ir scena, kurioje Pilotas nori 
antrą kartą plautis rankas. Re- jie mėtę bacilas. Po filmo

Parapijos mokykla
Daugiau kaip 27 metai vei

kia mūsų parapijos mokykla. 
Ji įkurta ir buvo pašventinta 
1926 m. arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio (Matulevičiars), Vil
niaus arkivyskupo. Ta proga 
pamokslą sakė kun. V. Taškū- 
nas, buvęs Norwoodo klebo
nas, kuris 1929 m. grįžo į Lie
tuvą. Jis dar buvo gyvas ir an
trą kartą bolševikams užėmus 
Lietuvą. Dabar, sako, miręs 
arba nužudytas. Nuo ano lai
ko Nekalto. Prasidėjimo mo
kykla išaugo į didelę mokslo 
įstaigą. Joje šiais metais moko
si arti 250 mokinių. Visą lai
ką sėkmingai mokytojauja 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys.

Parapijos sm^šuie

Mūsą mirusieji
Antanas Ignas Jonikas rug

sėjo 12 iškilmingai palaidotas. 
Jis paskutiniu laiku sirgo. Pa
liko sūnų, dukterį ir žmoną.

Izidorius Oriškus, mirė šir
dies smūgio ištiktas rugsėjo 17 
d. ir iškilmingai palaidotas. Jis 
buvo dar nesenas, paliko vedu
sį sūnų ir jauną žmoną.

Uršulė Vaišvilienė - Kauri- 
naitė, ilgai ir sunkiai sirgusi, 
buvo palaidota rūgs. 18.

Juozas Grebiiūnas ilgai sir
go ir mirė ligoninėje. Jo laido
tuvės įvyko rugsėjo *23 d.

Adei Dabrickienė, kelis mė
nesius sirgusi, mirė rugsėjo 26 
ir iškilmingai palaidota šv. 
Mykolo kapinėse. Nuliūdime 
paliko vyrą ir sūnų.

Stanislovas Pocius buvo iš
kilmingai palaidotas rugsėjo 30 
d. Jis per trejus metus sirgu
liavo ir mirė nuo širdiies smū
gio. Paliko dvi dukteris, žmo-

Peter Akunevičius, John Pet- 
kauskas, Jonas Auskelis, Ge
orge Stukas, Alex Grubinskas, 
Antnas Pastelis, Juozas Saka- 
tauskas, Florijonas Yanulis, 
Aleksander P. Bernot, Stanley 
Mockus, Leo M. Ziminsky, Ro- 
land Yankun, Adam Mį^chell, 
Joseph Capačhunas, Frank Zo- 
kas, Anthony Kertikis, Stanley 
Naudžiūnas, Peter S. Remeika, 
Antanas Macejūnas, Antanas

IŠNUOMOJAMAS keturių 
kambarių butas su baldais se
kančiomis sąlygomis: nuomi
ninkas turės užmokėti už bal
dus. Kreiptis bet kada: Mrs. 
Mary švabas, 307 So. 3rd St., 
Apt 18, Brooklyn 11, N. Y.

Amžiną atilsį teduoda jiems 
Viešpats!

giau laukta, ir jeigu ne 
naujasis cinemaskopas, “The 
Robe” nebūtų per daug žiūro
vo nustebinęs. Galima įsivaiz
duoti, kokį milžinišką įspūdį 
cinemaskope būtų padaręs 
“Quo Vadis”, kuris ir savo tu
riniu yra stipresnis, ir kurio 
pastatymas buvo geresnis. Ta-

savaitę, antradienį,*- dalyvavo 
visi korespondentai ir delega
tai prie Jungtinių Tautų, iš
skyrus sovietinį bloką.

para
čius ir
randa, ir naujų, kurie dar nebu
vo parapijon įtraukti. Nemaža 
lietuvių iš miesto išsikelia gy
venti į priemiesčius, kur įsigy-

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

lai minga ateitis. Dėl p 
nių žinių kreipkitės: B. EIDENT, 26 
Lincoln Parkway, Somerville, Mass.

PA1EŠKOMA Joana Sirutavi- 
čiūtė , gyvenusios paskutiniu 
laiku Vilniaus.mieste. Žinan
tieji praneškite adresu: Ona 
Jagelienė, 466 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. Y.

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNE RAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

NEW YORKO LATVIŲ NAMŲ FONDO KOMITETAS
* • ■ "t • ■ ' ■ ►

rudens sezonai atidarymo proga visus kviečia į

KONCERTA-BALIV
Šeštadienį, spatią 17, Wetdersmann’s salėje ?

K ' “ii*. .s*.

Koncerte dalyvauja vyrę fe
— 3 Avė. ir 16 St.
Sokię konkursas su 
prizais dviem porom NOTARY PUBLIC

T< M>


