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kalbėjo su Lietuvos ir kitų 
kraštų politiniais veiksniais ir 
su asmeninis, kurie neseniai iš

Naujojoj Zelandijoje vicepre
zidentas Nbconas, lankydamas 
vietinių gyventojų karališko
sios giminės valdovus, turėjo 
sveikintis pagal vietinį papro-

ganinas aštriai kritikavę Beri
ją. Kaltinę jį ruošiant valsty
bės perversmą ir ruošiantis nu-

Mikojanas ir pats Malenkovas 
prie kaltinimo prisideda. O 
juodu buvę Berijos artimiausi 
draugai šitas išdavimas Beri-

Molotovo ir Bulganino kursto
mas, Malenkovas įsakė pradėti 
areštus tarp centro komiteto 
narių. Po tokio valymo liepos 
8 dieną Malenkovas sušaukė 
likusitfe narius posėdžio. Jame 
Berijai buvo atimtos visos pa
reigos ir iškelta byla.

Agitacijos turėjo prpsidėti 
rugsėjo 27, bet dėl riaufių su- 
sitrukdė. Dar ir dabar komu
nistai' reikalavo, kad agitacijos 
terminas butų pratęstas. Bet 
sąjungininkai griežtai laikosi, 
kad viskas būtų baigta gruo
džio 23, kaip buvo sutarta.

ga, jie mielai ją iš. Triesto ati
ma. Be toį ir Sovietai atmes
dami

liau pavergė eilęL 
tau. Tas pats pata 
tautoms, kurias ■

džlai užtrukę iki Bepus tirnė* 
buvę nieko nutarta. Kalento* 
vas ir prezidiumas negalėje

rybąs dėl tauros su 
4fts nurodinėjo kliūtį, 

protestą kad amerikiečiai ir anglai nesi-

Washingtataas. — Šen. Mc- 
Carthy pareiškė, kad dėl Fort 
Monmouth, N. J., ana tardy
mas, ar iš ten galėjo būti rada
ro paslaptys perduodamos so
vietams. Buvo apklaustas vie
nas mokslininkas, kuris ten 
vadovauja darbams. Jis prisi
pėdino esąs Juliaus Rosenber- 
go draugas; jis parsinešdavęs 
namo dokumentus; jų niekam 
nerodęs; taflau jute galėjęs 
matyti jo kambario draugas, 
kuris buvęs atleistas iŠ tarny
bos dėl jo palankumo komunis
tams.

100 kl. nuo Maskvos. Padeda
mas savo senų sėbrų ten ir 
galėjęs Berija pabėgti. įtarimą 
kefia ir tai, kad lig šiol Berijos 
bylos taip ir nėra. ,

rnuanunas,~ Belgų trano* 
purto l&tara* paketai iš Zalc
burgo į Londoną ties Frapk- 
furto aerodromu nukrito žr su-

FBEZ. ». n8KNH0WHnO gknkh minint (>m jau U m) 
Henhey, PKu, tara anraaitt ptette, taute* kiekvienam kainavę po 1M 
dol rtftarm pagamtatoc ipociatfrn KUtfa ra pretadento kerta Ir pa
rašu. rimierh U dovana g«ra pato pretidmtar ir jo fatumą.

“Kiekviena lietuvių org^ni- 
zadja ar pavienis lietuvis turi 
prie šio labai svarbaus reikalo 
aktyviai prisidėti. Organizaci
jos ir pavieniai asmenys krei
piasi į gyvenamojo krašto vy
riausybę ir į pavienius jos na
rius, į parlamentus, į įvairių

Lietuvos Laisvės Komitetas 
pakartotinai kreipėsi per spau
dą dėl priverčiamųjų darbų 
klausimo atgaivinimo Jungti
nėse Tautose. JAV delegacija 
jau pasiūlė Jungtinėse Tauto-

lijos, Prancūzijos užs. reikalų 
ministeriai savaitės gale susi
tinka Londone. Jie svarstys 
Triesto, konferencijos su Mas
kva, europinės saugumo ben- 
ruomenės, Indokinijos, Suezo 
klausimus. Dulles į konferenci
ją vyksta tik vieno patarėjo 
lydimas. *

nuojami kitoms
Mūsų pareiga 

yra demaskuoti Sovie-

gali būti pabėgęs. Jau prieš 
kiek laiko oficialiuose priėmi
muose niekur nepasirodo nau
jasis vidaus reikalų meisteris 
Kruglovas. Saugumo generolai 
Rudenko ir Saffonov atiduoti 
teismui. Kai Berija buvo suim
tas ir pasodintas į Lubiankos 
kalėjimą, tiem generolam buvo 
pavesta Berijos prižiūra. 0 
Lubiankos jie turėję perkelti

Kerstenas pareiškė, kad ne- 
puottmo sutartys su komunis
tais esanflos daugiau negu be
vertės. Tokios sutartys esan- 
fioš labą! pavojingos. Jos ve-

| Viemų ariestų sugrįžo 634 
karo belaisviai. Jie^sakėsi buvę 
laikomi apie 300 mylių į šiau
rę nuo Maskvos. Ten palikę dar 
apie 1000 belaisvių — italų.

tė, amerikiečių vadinama Bo- nata. Toliau, turi Meti vieno ari* 
bo, per sava advokatui susi- lijono fondas, H kurio JI Klgy* 
tarė dėl sumos, kurią jai turi vos gaivos kasmet; gMrtų 
duoti Vyras, norėdamas ritir- 20,000. Sūnui, kuris .dabar ym

Kai Penšjoje Moraadeghas 
buvo nuverstas, Teherano kir- 
pikai turėjo dirbti antvalan- 
džius, kad ątopėtų nuskusti 
striUftui tiri* kpmdhistams 
Tudeh partijos nariams, kurie

(4) £ad reikalautų komunis
tinio režimo pašalinimą iš 
kraštų, kuriuos jie tebelaiko o- 
kupuotus.

Visuotinai į tą darbą įsijun
kime tuojau ir darytinų žygių

vakarus reikia darbininkų. Jie 
išstatė sargybas pagal Čekoslo
vakijos ir Rytų Vokietijos sie
ną. Jos čiumpa vokiečius, pa- 
sivaikščiojanSus ar turinčius 
atostogas, nusigabena, apkalti
na šnipinėjimu, duoda šešias 
savaites priverčiamųjų darbų, 
paskui vėl atgabena prie sienos 
ir paleidžia. Vienu kartu tokių 
buvo paleista 50.

Rusų emigrantų laikraštis 
"Socialističeskij Vestnik” pa
sakoja, kai Berija buvęs su
imtas tokiomis aplinkybėmis. 
Birželio 25 partijos centro pre
zidiumo posėdyje buvęs svars- perdavę Kruglovui,

tai dokumentais įrodyti. Kol 
Molotovas ir Mkojanas kalbė
ję, Berija nesijaudinęs. Jis į-

ją išvedęs iš pusiausviros: jis 
griebęsis revolverio ir šovęs j 
Malenkovą, bet nepataikęs. 
Kiti prezidiumo nariai sušokę 
ir Beriją nuginklavę, paskui 

kuris iš 
anksto buvęs painformuotas a* 
pie numatomą Berijos su£mi*

Romoje ati
daryta Amerikos katalikų se
minarija, kiniai Amerikos ka
talikai suaukojo pusketvirto 
milijono doL Iškilmėse iš Ame
rikos dalyvavo trys kardinolai: 
Spefiman, i$ New Yorko, 
Strieh, IšCSūcagos, Mooney, iš

išmetė policija. , Nors Trieste 
demonstracijas, uždraustos, bet 
niekas to nepaiso. Amerikie
čių ir angių kariuomenė lig 
šiol į tai nesikiša.

Susidomėjimo sukėlė faktas, 
kad Titas pareiškė 
prieš Sovietus, kam jie kišasi į traukia M Triesto. 
Triesto reikalus. Spėjama, kad 
Titas nenori gadinti santykių 
su Vakarais. Jis su nauja pa
dėtim sutiks. Tik jis nori išsi
derėti kai ką ir sau. Būtent, 
kad italai pareikštų,“ jog jie ne
turi pretenzijų į zoną B. Iške
liamas taip pat ir kitas Tito 
reikalavimas, kad Italija, per
imdama valdyti zoną A, ne-

SjflBSįe jMtiugą ktmigų užda- 
vH.^whds,/Wa Bažny- 
tia yra kb nti ir turi atsi
spirti tamsos galybėms, kurios 
ją nori nuveikti. Pažymėjo, 
kad tikintiem komunistų val
domuose kraštuose yra nepa
laužiamai ištikimi Kristaus 
Bažnyčiai, vadovaujami savo 
ganytojų.

(2) kad ši nežmoniška pri
verstinojo darbo praktika bū
tų panaikinta;

’ jjp kšd Jungtinių Tautų 
sudarytas Ad Hoe Komitetas 
Priverčiamajam Darbui Tirti 
taptų nuolatinei institucija, ku
ri tirtų visas dirbančiųjų dar
bo-sąlygų fazes ir darytų žy
gius, kad ateityje priverčiama
sis darbu niekur nebūtų prak-

KAIP ČECHOSLOV AKAI 
GROBIA DARBO JftGĄ

Berlynas. — Rytų Vokieti
jos vidaus reikalų ministerija 
pareiškė per savo atstovą Pra
hoje griežtą protestą, kad če- 
koslovakų milicija gaudo Rytų 
Vokietijos gyventojus ir juos 
panaudoja priverčiamiesiems 
darbams. Po to protesto isto-

vykdęs saugumo' bei vidaus 
reikalų ministerijoje. Iš anksto 
Berija žinojo, kad klausimas

į paver- 
modelį, 
nga vė- 
valsty-

suteikė teisę kiekvieno depar
tamento šefiri atleisti iš tarny
bos tarnautoju^ kurie atrisa-

TO pTWItiį|| 
ovietams?

dą, prašydami, kad vyriausybė 
duotų savajai delegacijai JT 
nurodymų palaikyti Jungtinių 
Amerikos Valstybių gražią ini
ciatyvą ir reikalautų:

(Ift kad būtų pasmerkta pri- 
venstiąąjpdarbo praktika, į- 
vesta k^toątisfoio režimo

boKevlfcnd šehninhikBvimą, 
stiprinti “Amerikos Balto” 
transjiae^as ir leisti paverg
toms tautoms soįdąryti savo 
tautinius kariuoinenSs dali
nius. Kerstenas pareiškė, kad 
tie kariniai daliniai, sudaryti iš 
lietuvių ir kitų tautų atbėgė- 
lių, trauktų karius iš komunis
tų dabar valdomų kariuome
nių, ^Kerstenas pareiškė, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valdžios paveržimas iš žmorių, 
masĖmai trėmimai ir organi
zuoti žudymai buvo Kremliaus 
šaltai suplanuoti ir dabar pla- 

tautoms.
sakė Kerste-

vas Kerstenas su žmona- te 
dukrele; taip pat ir M. Kftytė.

PtatM tofi į jūrą buvo B-

Amerikpj Dievo žo
dis laisvas

Korėja. — Spalių 15 prasi- patalpoje. Ten prie Hekvieno 
dėjo negrįžtančių belaisvių stovės stebėtojas, vertėjas ir 
agitacija grįžti. Indijos sargy
bos pranešė, kad belaisviai 
privalo (MyvtoXti , agitacijose. 
Po tūkstanti belaisvių paima
ma Ir atskiriama specialioje

mininum, migdo nekaltus lais
vojo pasaulio žmones ir skati
na godžius užpuolikus dau
giau grobti, duoda laiko sudo
roti aukas.

Kerstenas pasisakė, kad 
laisvasis pasaulis privalėtų

Paryztas. — Prancūzijos vy
riausybėje laimėjo užsienių 
reikalų min. Bidault politika 
prieš min. pirm. pav. Rey- 
nauld. Pastarasis pritarė -so
vietiniam reikalavimui—šaukti 
penkių konferenciją su kom. 
Kinija. Kdault surinko vy
riausybėje daugumą už keturių 
konferenciją Vokietijos ir 
Austrijos . reikalams. Taigi 
Prancūzija dabar eis vėl išvien 
su Amerika ir Anglija.

Londone tokiai konferencijai 
dabar numatyta lapkrifio 9 
diena..

vių tarnybos vedėjas K R. 
Jurgėla, redaktorius P. Laba
nauskas ir televizijos kronikos 
atstotas J. Eitis. Krantinėje 
pasįtito dkiebs lietuvių, lątvių 

e®^ būrys. Tarp jų buvo TOe^o Idausnnas bus svars- j Budrys, iš Chica-
tomaš LtaadOno rvndta rimuose B’®’* , Tatvykę Alto nariai —L.

MH® Simutis, P. Grigaitis, M. Vai- 
j || dyla, o taip pat inž. Rudis, 

Chkagos Alto pirmininkas Dr. 
' | | J Biežte, New Yorko Alto pirmi-

H l H I I atakas adv. Briedis, Montvila,
■ Liet Laisvės komiteto pirmi- 

' i j fi ninkas V. Sidzikauskas ir na-
, Į į SmmB riai, Latvijos Laisvės kom.

I B I  iii|s pirm. Massens, Estijos —
i I IBiMB Vachteris, Balto pirmininkas

kan. J. Končius, prel. Balko
nas, Susivienijimo (SLA) at
stovai Kalinauskas iš Bostono, 
Dargis iš Pittsburgho ir Dr. 
Vkiikas ,o taip pat eilė kitų.

Tą pat vakarą “New Yor- 
ker” viešbutyje .Altas surengė 
Kerstenui pagerbti banketą. 
Spalių 14 ten pat vyko Alto 
konferencija su Kerstenu, da
lyvaujant ir Kersteno komiteto

nimus. Švedijos akadetmjos 
jaimesnieji nariai buvo tam 
priešingi. Jie norėjo, kad pre
mija būtų skirta rašytojui' ir 
už literatūros veikalą.

Anglę baudžiamosios ekspe
dicijos Kenya sunaikino 100 
Mau Mau ir suėmė 108.

su Molotovo, StaMtio ir Rib- 
bentropo parašai®, ^e-
mėlepiiL kur b< 
rusams ir nacis 
grobis, ir tie že 
šais patvirtinti.

Kerstenas bo 
ninkavimą Lieti 
ir Estijoje pai 
mu.” Baltijos v 
gimo eiga vai2



svar-

vo laiške Blefais pažymi, kad 
nei juodu su Požėla pas Žuką 
buvę, nei jie siūlę karo stovį. paversti jį rūmais tam momen

tui, kada jis grįš. Dabar juodu 
drauge. Jis atpratęs *<<10 kai-

Jis paprastas darbininkas, tflt 
ką sugrįžęs berlynietis iš So
vietą nelaisvės. Jis turėjo raš
tą grįžti į rytini Berlyną, kur 
žmona gyveno. Bet jis atvyko 
tiesiai į vakariaį ir davė jdap-

kad 10,000 stiklų marmelado 
bitės sugadino. Apie tą naują 
invanją wres pranorai 
Jungtinėms Tautoms, kad jto 
paskirtų neutraliųjų komisiją,“

nfajė
nėra
kaip <ĮžKay 'įe&tCs

Tarptautinėje politikoje žai
džiama kaip šachmatų lentoje, 
jtk joje stumdomos ir kerta
mos ne karalienės, žirgai, ri
kiai (pėstininkai), bet valsty
bės, tautos, žmonės. Pastarie
ji yra ne mažiausieji rikiai, 
kurių žaidimo lentoje yra dau
giausia. Politinėse apžvalgose 
sekame vis žaidėjus, kurią jie 
figūrą pastoms ar nukirs. Bet 
vieną sykį tegul žaidėjai sau 
toliau žaidžia, o mes nukreip- 
kim akis į figūras, kurias žai
dėjai dabar susitarė išmesti iš

Hą Vytis, skautų laikraš
tis, rugsėjo - spalio nr. skelbta 
pasikalbėjimą su vyr.sktn. K. 
Padčtausku, buv. skautų Ta-

pulk. K. Žuką, facfafafaą at
stovo tame pačiame seime, at
siminimus — taįp pat “Nau
jienose** — esą pas j| atsilankę 
K. Bielinis ir Požėla ir sKBę

gyvenimą — politinio pebęgė- 
fa. Tai kas, kad dabar jfe 
nieko neturės; kad jfedvieįEpjti 
pečių jau po šešias
metų, bet juoda yra graagę Jr 
tiekta feftoti naujos tgvyMfa 
laisvėje,' 'v' ‘ .

JVŪSLMSVBS 
BAKELJEFą

SžioflN — neutralumas, neut- 
ra&tai, neutraliųjų komisija. 
Tą paskutinės mados žodį pas

tovų atsako: "Mes taižmome.” 
Šveicarai vėl signalizuoja: “Jei 
neyjiite, tuojau puadMme 
šaudyti.” IŠ lėktuvų, atsako: 
“Mes tai žinome”. Tada švei

stoj jis buvę pristatytas į 
teismą, fcųriąme per dešimtį 
minučių jam' buvo dovanota 
gyvybė ir priteista 25 metai 
kalėti. Jis buvo jau nustojęs 
noro gyventi, Imt per rftud.

Mta patyrimu, mūsų vado
vaujantieji dvasios vadovai 
fiuo keliu e jo ir tik tuo rūpi- mą Maskvai, jfe šaukia, kad

tafiaų rimutybės reikalams. 
Man rodos, kad čia yra atabra
dą tam tikro nepasitikė^mo 
drąsios vadovais tuose Sąjun
gos narių sluoksniuose, kurie 
aeba patys yra susirišę su ku
ria nors srovine organizacija 
arba nėra linkę priimti ir prak- 

Jįkuoti skautybės ideologijos su

perėjo per 48 tagtttas ^ iki laiškai trumpas, tik dvidešim- 
pat Archangelsko. Paskūtfata- *-***-- 
me lagery ji suodėjusi su to
kio pat tikimo drasą^L Patal
poje, kurioje vargas buvo di
desnis iti visokias viltis, jai 
gimė du vaikai. Užteko naujo 
įsakymo, kad ji ir jis'būtų per
skirti... Moteris išsiima iš ry
šulėlio sutrintą jaunos mergi
nos foto. Tai į prieš dešimtį 
metų. Niekas nepdtikės, kad 
tai te-feati moteris* Bet da
bar, atšiduRBi laisvėje, tiki,

Figūra atsinešė, tanką deg- 
tinesir porą etikių

‘Vrosit, Franek... Sakyk, 
kas yra su tavim. Tu1 esi geras 
laktatas. Pavyzdingas karys, 
vienas iš geriausių agit. pro
pagandinių žinių. Kilo mintis 
tave pakeiti į vyresniuosius lei
tenantus. O tu nori nuo mū ų 
trauktis. Pagalvok, kas bus, 
jeigu aš turėsiu visa tai pra
nešti į Varšuvą.”

(Bus daugiau)

tankui ir iš jo žinios išsiregis- 
trratL V

"Na, draugas Jaredd, ar 
nieko netari tamsta ant savo 
sąžinės?*

"Ne,” melavo Franciszek.
“Taip? O kas nutiko su 

mūsų raportu? Mūsų ryšinin
kas dvi rakandas tamstos lau
kė. Vetttd laukė, drauge Ja-

kalbėjimas nutrūko. Jarecšas 
nežino, ar kapitonas juo pati
kėjo, bet jis nepastebėjo, tuo 
tarpu jokio įtarimo. “Tamsta,

šaudote vieną kfanetrą per 
žemai” Šveicarai atsako: 
“Mes tai tinome.”

juos-šmati, ir kad jie su Lie
tuvos Išdavikais nieko bendra 
neturi. Tai kuo gali išaiškinti 
jų atsisakymą siųsti atstovus į 
New Yorto Lietuvių Tarybos 
konferenciją?

Juozas Tysliava per savo 
laikrašti ir Juozas Ginkus per 
radio visuomet sakydavo, kad 
siuvėjų 54 skyriaus valdybą 
sudaro geri lietuviai patriotai. 
Jeigu tas tiesa, tai kuo J. Tys- 
Eaya ir J. Ginkus gali šį siu
vėjų mostą pateisinti?

Delegatas Vytautas Ubera 
yra tautininkų žmogus. Jis 
buvo prašomas prieš lokalo 
susirinkimų pasirūpinti, kad 
lokalas atstovus siųstų. Jis pa- 
sižadėjotar-pasirūpinti. Ir 
“apsirūpino”. J lokalo susirin
kimą sugužėjo visi komunistė
liai, aiškiai kažkeno paraginti. 
Nenuostabu, kad net 20 balsų

lankės. Dienos ėjo po dienos, 
bet “Informacja” Frandszek 
nieko besiteiravo. O jis pats

miai atsakė Jarecki. “Apibė
gėjau visą parką, dingo man 
visas sekmadienis. Man labai 
gaila, bę^jūsų ryšininkas to-

Buvušo karo metu vvšum 
Šveicarijos pasirodė amerikie
čių bombonešių grupė, šveica
rų girnyte signalizuoja lėktu
vams: “Jūs esate neutraliosios

tas»k valandos.
Tuo tarpu jų datai perkėlė 

į Siupską. Perkeliant kiekvie
nas Migo karininkas turėjo pri-

. Jis aitatata ramiai, bet kon
krečiai. argumentus grio
vė, bet |@ram&i kartojo, kad

ihrf r JH i'

rtu mintyje tos do 
storas, kurie ske 
skautybė yra tik tolerantiška 
religijai. Gi iš tikrųjų lietuviš- 
koš shautybės per visą jos 
vystimosi laiką buvo supran
tam taip, kad kiekvienos re- 
figfas skautes yra toterantas 
kfefcvfenai kitai įtaigi jai, o pats 
yra sąmoningas savosios reti

no®. Reikia suprasti, kad jie 
negalėjo ir negalės patetanti 
tų katalikų tikėjimo tarautų, 
kurie iš nusistatyme ar apsi
leidimo religinį momentą 
skautiškame auklėjime yra 
nustūmę į toleravimo padėtį. 
Lygiai tą patį galima būtų pa
sakyti ir apie tuos organizaci
jos narius, kurie nustumtu į 
toleravimo padėtį skaistybės 
ideologijos tautinio ir rarfali-

miesto valdybay^ąj^Jtaršia 
apsaugoti žmogaus teisę i ra
mų miegą. Ji išleido draudimą 
mieste judėti nuo 22 iki 6 va
landos. Visi automobiliai ar 
motociklai, kurie Šuo meta 
įvažiuoja į nuėstą, tari sustoti 
ir nakvoti. Nuo to apsaugota 
gyventoją teisė į ramų miegą 
ir papildyta miesto pajamų 
suma, nes įvažiavusieji tori čia 
pat susirasti nakvynę.

Nantas agretajM taktas
St Truiden, Belgijoje, vie

ną marmelado fabrfltą užpuolė 
bitės. Jų buvo tokia annšja, 
kad darbas tabrfte tara ša

me paliečiami n* priekaištai 
skautų dvasios vadams, pa
skelbti “Naujienose” įvairiais 
slapyvardžiais ir neišauklėtų 
žmonių tonu. Pasikalbėjime 
buvęs pirmininkas klausiamas:

- “Būtų įdomi jūsų nuomose 
apie katalikų dvasios vado
vams daromus priekaištas, 
kad jie kreipia sąjungą kataii- 
kžštoosios srovės kryptim.”

Atsakė: “Pirmijoje dirbda
mas neturėjau progos susidurti 
'ta visais dvasios vadais, todėl 
apie visus visais atvejais nieko 
negaliu pasakyti. Galiu sakyti 
savo patinimą ir isitiktakną a-

~-ę TRšpe
(ų dta^ti, bkntaui ateitų

jmoH lennm. O tep

ties žodžių, bet ^su nepaprastai 
ilgu turiniu — jo žmona ir a- 
bu vaikąi-gyvi ir laukia. Tai 
buvo naujas energijos šaltinis 
ištverti. Tačiau Irai pagaliau jį 
gabeno namo, jis vis negalėjo 
išsivaduoti iš vienos baimės: o 
gal savo šeimoje jis bus sveti
mas, gal jo vieta yra užimta... 
Paskutinius du šimtu metrų į 
namus ėjau apsunkusiom ko
jom ir rasota kakta — ne tik 
dėl to, kad vasarą vilkėjau so
vietiniu vatinuku. Kai prižen
gęs prie namų .sustojo ir, iš 
lentelių sukaltą lagaminėlį pa
statęs, šluostė® prakaitą, iš 
namų iššoko abudu vaikai, ir iš 
jų M peličmio žaidimo figūra 
patyrė, kad jie nėra užmiršę 
žedžto'Hėtė.” >

, ; ' f * - • ’ X *' - ' ■' 'jį f*

O kiek niifijonų šitų figūrų 
dar stumdosi ant žaidimų len
tos užmiršus, kad ne ^e tini 
tmmauti totakzmo žaidėjų ais
trai ir kaprizam, bet politinis 
žaidknas turi būti skirtas jų 
laisvei ir gerovei.

—- ' bai gerai rttamena, kad sutar-
Vekietija pradėjo JAV mo

kėti skolą kuri jai buvo duota 
tuojau po karo krašto ūkiui 
atstatyti Šiomis cRencmis į- 
mofcėjo išimą įnašą 
520335.



dėtį dar kitas Šėtos. moteris^ 
Kalbėdamas apie meilę, jie Be
slepia antra principą, kuris 
tvarko žmonių santykius—tei-

nai baldosi kalbos, kad Dievo 
visai nėra arba Jis ne tripgar- 
binamas, kaip kunigai moko. 
Nei vienas tikras kunigas ne

sitikimų, kad žmoguj turėjęs 
patekti j ligoninę, patenka i 
parlamentą. Tačiau <3a neapsi- 
rikimas, nes kas patikės, kad 
žmogus, ..kurisyra pariamento

nsL tik paties Kristaus vieti
ninko. Kas pppfefius yra visai 

BažoySai^ - tas yra 
klebonas arba jo pavaduotajam 
parapijai žmogui n^ra kito

klausyti vietos vy 
jos Skirto kunigą 
tos tautos, kurini

tai tą baltą rūbą, f neatima iš 
jos rantas palmės — jos kal
tos, papročių ir kultūros. Ji 
visa tai pašventina, kad tiktų

tesnėse už miestus ię ištiaąa 
provincijas, po kurias tlkjirj 
pabirę vienos tautos HMaaltyti

giasi į parapiją. Jis Sa ateina 
su visa savo širdimi ir klaupia 
prieš Viešpaties altorių. Už

filosofijos, būtų toks naivus, 
neišmanėlis, tiesiog vaikas sa
vo galvojime ir gyvenimo ste
bėjime. Tai greičiau,^rizėjus.

bes” klastotu vardu šiandien 
Europos žmonėms dar tebesą- 
šama Maskvos apgaulė. Jei 
Europa vis dar nepagydomas 
ligonis, tai pirmoj eilėj dėka 
šitų Europos išdavikų, barstai**' 
čių Maskvos bakterijas Euro* 
pos dvasiai paralyžuoti. J.'K

reiškimų, kuriame nurodoma, 
ka4 Amerikos pdtitika skiriasi 
įtoAnętijos dėl Kinijos, Korė
jos,da~SOvietų Sąjungos. Jis

sttędkb nedaug, kai tos Dievo 
odės žmogui ateina ne per 

tapnos bąžnyfią. Vieną ji-

bės tarp Vokietijos ir Rusijos. PrafktonrmtaBaltijos ir einant 
j pietus iki Viduržemio jūros, tam Sgasirurife‘ yri dtagfau kaip 
100 milijonų gyventojų, susiskirsčiusių jbtikdftą vsdfetybių.Su- 
ridėjurtos Į krūvą, jos sudarytų jau stamty* 3>riąir s olaisvei 
ginti ir Europos vienybei siekti. Tą mintį pčįįK. Rakšta* yra

“Kas per realizmas yra, ka
da atsisakoma suprasti, jog 
toks režimas kaip Chiang-Kai- 
sheko negali valdyti Kinijos; 
jog dabar tikroji Kinijos val
džia yra komunistinė; jog Pe
kinas juo labiau bus boikotuo
jamas, juo labiau jis links i 
Maskvą.

Toliau anglų ‘krikščioniška
sis socialistas” atsako j ame- 
rSdetSų priekaištus anglams. 
Svarbiausias jų

Po šitų "krikščkmišta so
cialisto” aiškinimų . galėtum 
patraukti pečiais galvodamas:

rie užgrobė Baltijos kraštus, 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Rumu
niją, Vengriją, Bulgariją, Al
baniją, Kiniją, nesivadina So
vietai. Kurie siuntė šnipus į 
Ameriką ir Angliją atominių 
paslapčių vogti — nebuvo So
vietai

Prie sovietinės propagandos 
triukų pilno rinkinio reikia 
dar galo 
“krikščioniškas

ii* dėl to ji . nėra eskpansionis- 
tihė.

Toliau —- Rusija pati nuken
tėjo per karą, dėl to naujas 
karas jai esąs labiau neapken
čiamas kaip bet kam kitam Va
karuose. Už tat Vokietijos ap
ginklavimas, kurio siekia A- 
menka, sutapsiąs su karingų 
Vokietijos ambicijų atsigavimu 
ir tarnausiąs ne taikai, o ka
rui. -

Kalbos apie sovietinį komu
nizmą ir jo lyginimas su hitle- 
rianu rodo kitą bolševikinių 
propagandistų, pirktą ar beno
rįs causa, metodą 
sau ir kitiems akis prieš faktus 
ir tvirtinti priešingai. Ir anglų 
parlamentaras nori uždengti a- 
kis nuo faktų, kad komuniz
mas yra priešingybė krikščio
nybei, kad jis atmeta Dievą, 
sielą ir aktyviai kovoja prieš 
Bažnyčią; kad pagonizmas yra 
dar artesnis krikščionybei nei 
komunizmas, nes jis pripažįsta

Tiesioginiais bolševikų žo
džiais šiandien jau netikima. 
“Demokratijos” kauke jau 
prakkro. Bet ir viena “socia
listo”, “laboristo”. kaukė jau 
nesaugi- Reikia ją pridengti 
dar ir “krikščioniu.”

“Socializmo” ir “krikščiony-

njėdSagą, Pasaulio Lietuvių 
Archyvo prašomi ruošti ją 
dviejuose egzemplioriuose, bū
tent: jei rašoma, tai rašyti per 
kalkę, jei daroma foto ar fo
tostatinę kopiją, tai daryti du 
egz. ir Lt. Vieną egzeęipliorių 
įtekti, kur nurodyta, o antrą- 
M pasiųsti Pasaulio Lietuvių 
Archyvui .(2601 W. Mar- 
ąuette Rd., Chicago 29, DL). 
Šis rinkinys bus ne tik istoriją! 
reikalingas, bet ir liudys, kaip 
lietuviai, išblaškyti po pasaulį, 
narsiai tavojo už Lietuvos lais
vę, PLA Direktorius

saulinę katalikų bendruomenę 
— vieną didžiulę Kristaus Baž
nyčios šeimą, §v. Jonas Apaš
talas savo regėjimuose ją ma
tė, kaip Dievo šventyklą, ap
suptą žemėje pagonių gyvena
mo šventoriaus (Apr. 11, 1- 
2). Kas išsiskiria iš pagonių, 
iš tų žmonių, kurie tenkinasi 
vien žmogiškosios kultūros kie-

kietėliai gamina tuose, kurie 
juos gauna, cinizmą. Taigi bri
tai geriau elgiasi: jie cinizmo 
negamina, jie nieko neduoda... 
Kokis girdi amerikonų idealiz
mas, jei jie duoda tik pietų 
Korėjai Ir kaip tikras farize- 
jus prie altoriaus kalba apie 
gera Samarietį. O kai kritiš-

Yra . raginami viso pasaulio 
lietuviai tinkamai pasiruošti 
Kersten Komitetui liudyti:

Lietuvoje palikta parapijos 
bažnyčia. Mažus ji krikštijo ir 
nevieną savo palaiminimu sve
tur išlydėjo, čia jie kūrė tokias 
pat parapijas, kaip buvo Lie
tuvoje, dažnai ir tais pačiais 
vardais pramindami §v. 
Pranciškaus parapija, žengian
ti jau į antrąją amžiaus puse, 
yra viena iš jų. Pradžioje, 
kaip ir kitos Sėtuvių parapijos 
Šame krašte, ji buvo drums
čiama nesusipratimų. Jie kilo 
iš klaidingai suprasto demok
ratinio printdpo ir dar klašdin- 
giaii išsiaftkfaito tautiškumo. 
Apie pirmąjį paklydimą buvo 
kiek pJaflau užsiminta. Stab- 
telėkime ir prie antrojo.

reikia, kad anglų 
socialistas” 

pridėtų: visa tai padarė tik a- 
merikiečiai imperialistai...

riui, buvuisam Maskvoje švet 
carų atstovui. Tik dabar mmo- 
dė žmogų, o kai jo reikėjo 
prieš kelis metus, nei tas nei 
kitas netiko.

Ir Tito zoną B prievarta užr
ėmė, kai nebuve^ susitarta dej 
gubernatoriaus./ A

ti prie kitos, bet visur jis ran
da parapiją -y tą “ptaj rafe 
mtagtaMt aaMtato Kristaus 
Ktato vtoetą*, kaip pastebi 
kun. p. Corrigan. Paraito

ir surašyti parodymus.
Kiekvienam aišku, koks mil

žiniškas kiekis medžiagos bus 
surinktas, kai tūkstančiai yra 
gyvų liudininkų. Kadangi ta 
medžiaga yra vertingiausias 
istorinis šaltinis Lietuvos isto
rijai bolševikiniam laikotar
piui nušviesti, tad reikia jos 
^yblikatus palikti lietuvių ran- 
kohąjįodėl visi tautiečiai, ta

rškalui

Augiams, sako Driberg, a- 
medkteSų politika neatrodo 
neLiferiMtaS nei rraMstoė.

"Kas per idealizmas gali 
iįūti sąjunga su režimu (Chi- 
ąng - Kai - sheko), kuris ko- 
rupdmii būdu išsvaidė milijar
dus jam kilniai suteiktų dole
rių’*. Amerikiečiai esą žinomi 
kata geros ir gailestingos šir
dies žmonės. "Tačiau nėra nei 
kDniadvariŠkumo nei krikščio
niškosios labdaros Mr. Dulles 
diskriminaciniuose pažaduose 
materialiai pagelbėti atsista
tyti pietų Korėjai, bet ne 
šiaurės. Amerikos maisto pa
ketėliai galėtų būti krikščio
niškosios meilės simboliai, kaip 
šalto vandens stiklas;- bet poli
tiniai ir net rinkiminiai sieki
mai, prikalanti prie šių do
vanų Azijoje, Italijoje ar Ber
lynu atima iš tų dovanų dorinę 
prasmę ir tiems, kurie juos 
gauna, sukelia vergiškumo pa
jautimą ar cinizmą. Gerasis 
Samarietis nežiūri į partinę 
kortelę to^ kuris pristatomas

pasėlį. (SatrrJ^^ptagegr 
pikta žmonėse. Prieita / 
taHkų Bažnyčia savoVz 
mentais kelia tautą į am§Į| 
tinę bendruomenę, tinkamą pa
sitikti patį Dievą, §v. Jonas 
yrą matęs “didelę minią, ku
rios niekas negalė jo suskaityti, 
S visų tautų, žmonių, kuopų 
ir kafijų; jįe stovėjo ties sostu 
ir Ayb^tio ridvaizdąje, apvilkti 
britais r^Sųds, ir palmės buvo 
jų rankose* <(Apr, 1^. Kai

gosrav^s užšiemo re^tarif 
ministerija pasiūlė tataEĮ| 
konferenciją — Amerikos, 
Anglijos, Italijos ir JugbskrvK 
jos. Ji turėtų surasti išriti.

Taip pat keliamas klausima* 
Jungtinėse Tautose. Vfitaskis 
siūlo, kad miestas ir utetail

jasi britai. Jei pątaĘtaflipijĮą žkJid^ ar-tokją antemrtmę bu- 
bolševizmui turėtų reikšti ang- 
lų realistinę politiką, tai bri
tams nebūtų ta jaudmtią, kai 
dabar Gvianpje buvo atsistoju
si komunistinė valdžia. Tik 
Anglijos vyriausybė ngaklau- 
sė “krikščioniškų socialistų” ir 
pasiuntė į tą salą ne “gerąjį 
Samarietį Dribergą”, ir ne do- 
vahas, o kariuomenę su slap- Laukinis triukšmas

Tito tebešūkauja prieš ama*^ 
rikiečius ir anglus, kurstyda
mas minios demonstracijas. 
Buvo sumuštas vienas studa> 
tas amerikietis, kuris (tedta 
JAV informacijos įstaigoje. 
Britams buvo išgrobti ir sude
ginti informaciniai btalete^ri. 
Vis tai yra atlyginimas už ma* 
lonų Tito priėmimą Londone ir 
amerikiečių paramą. Gerai Me- 
tuviška patarlė sako: *Sfišta- 
augęs, į mišką ir žiūri.” An^< 
su amerikiečiais “neapsižiūrė
jo,” kad turi reikalo su lauki
niu Tito.

Tuo tarpu, rodant

IHĮĮRaĘ ateina tiktai iš Dievą 
makmių apstumo, o jos trik& 
mos p^ttunigų raitos. Sak
ramentų malonės srūva per ptii 
rapijas, kurioms yra pastatą 
kreipti tautas į Dievą.

Popiežius Pijus XH PBritaį 
(1952) išleido encikliką “fe 

sq] FamiRa” (Ištremta Šetaąt

pramonės (Davfe), Vengrija — ftoansųfrptekybos (Basenyey), 
Bulgarija — krašto apsaugos (Iffitfb, Četastovakija — poeti
nės bendruomenės (Ossusky), Estija' —teansporto ir susisieki
mo (Pusta) ir Albanija — viešosios gerovės ^tatta).

Reikia tik paSnkėti, kad užsintote^bidtas būtų vaisingas ir

Europos sąjunga.

Kiekvienai komisijai vadovauja vis tatoą valstybės atstovas. 
Lietuva vadovauja (žemės ūkio kondsijri (SĮdzton tas), Latvi
ja — energijos k jos versmių (Massens), Letikija — darbo ir



NE VIENAS MENULIS KLAJOJA

tokios rūšies tnfoftnaOjM a- 
pie mokyklą If atiko spaudos 
tartas nemokančiai. Nuoširdi

asas, virimas, šniokštimas pa- 
kfioę ir mūsų laivas ėmė šoki
nėti kaip, pasiutęs. Pačiu pas
kutiniu metu suspėjom nuimti

&uf ir neužšaią. Jėi karf&s už
pustytų duris, yra padarytas 
speeiąlusišėjimas stoge.

ti ir ieškoti motinos, kuri gyve
no kitam miestelio gale. Bet 
Gileidos panoro plaukti saviš-

Narnett* sutalpins dešimtis 
vyrų įgi^ siųs
tuvą, metereologijos stotį ir

pėdžios'— jau penkti Inetai 
— ir kurią šididelfcr atašir- 
dūmu ir hetuviško^'mbkyfclos

su vaikUŠoko į vandenį, kai ją 
norėjom .nugabenti į laivą. Ma
tyt, ji būro netekus proto. Puo
liausi paskui ją, bet teišgelbė- 
jau vę^cą. Nauji požeminiai 
smūgiaĮ užkasdavo sužeistuo
sius ar mirusius ar nuplauda-

• ^statas
. Operatijom vartojamos įvai

riom adatos, šiuo metu Ame
rikos plieno pramonė pagami
no dar naujas 24 adatų rūšis. 
Vienos jos didelės, kftos ma- 
žos; .vienos storesnės, 'kitų sto
rumas matuojamas'tūkstanto- 
stoin colio. *

Medicinos adatų pramonė 
Amerikoje auga šuoliais. Ank
sčiau buvo pagaminama pa
metus 20 miL, paskui pakilo 
iki 25. Nuo 1940 m. jų gami
nama-per 100 mik kas metai

žemės drebėjimas. Graikiją 
purtė prieš mėnesį laiko ir bent 
dvejais Atvejais. Labiausiai/bu
vo sukrėstos Kefalonijoš, įta
kos, Eoukos ir Zantėssalos. 
Apie 600 žmonių žuvo ir labai 
daug sužeistų. j. M.

Tarp sausumos ir sedoasuva- 
žinėjau 21 kartą. Kiek žmpnių 
nugabenau, nežinau. a Bet po 
dvidešimt pirmoskehoąė&^MU- 
gripvau u: nebegalėjau toliau. 
Kitą ryto nauji laivai stąjo į 
pagalbą, Pasilsėjęs nuvykau į
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DUOS 
šaipė 
tangų

Maironio vardo šeštadieni
nės mokyklos mokinių tėvai 
savo metiniame susirinkime, 
įvykusiame 1953 metų rugsėjo 
mėn. 27 dieną Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooitiyne, vien-, 
balsiai pripažįsta, kfi® Hm.'
“Dirvos” nr. 14, 15, 29 ir 38 
asmuo, prisidengęs 
tėvų” slapyvardžiu, pikta va
lia iškraipydamas faktus ir 
skelbdamas prasimanytus da
lykus, siekė paniekinti ir Ap
šmeižti Maironio vardo šešta
dieninę mokyklą Brooklyne, 
skaudžiai ir melagingai geide 
mokyklos vedėją ir kai ku-

Apvaizda, peraekfatfmąl ir k. 
Pratartyje autom* *5 pažymi, 
kad tai skiriama žmogui sūri- 
kaupti ir susimąstyti. Daug kas 
mielai ja naudosi*.

Televizija tobulinama viso
kiais būdais. Daromi bandy
mai, kaip kuo toliausiai per
siųsti vaizdą. Dabar padaryti 
nauji išradimai, ir teievizja 
pritaikyta po vandeniu.

taip ir mėnulis nėra Vfenėk. Jų ‘ sis Jtrpiterio 
daug yra, juos astronomai va
dina satefitata, hes jte sukda
miesi kefiauja ap&dr didesnes

Noriįe geros—meniškos fotografijos 
TtltfRETO, SEBIOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

fvestanįų, krikštytų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite ątnaujtoti seną fotografiją?

Traukiniai Amerikoje
JAV yra 693 geležinkelių 

bendrovės. Iš jų didžiausia — 
Pennsyl vania Railroad. Ji yra 
nutiesusi 17,000 mylių bėgių. 
Apskaičuota, kad šių kompa
nijų vienas pulmano vagonas 
per metus padaro 215,291my
lią. Visi prekiniai vagonai, kiek 
jų yra Amerikoje, sukabinus 
vieną paskui kitą, • sudarytų 
14,000 mylių ilgumo traukinį.

rius palydovus — Jupiterio 
mėnulius, iš kurių 3 didtiHl) už 
mūsiškį. Neilgai trukus kiti 
astronomai pradėjo ieškoti Mė
nulių ir net dar 7 rado Jupite
rio pašonėj.

PaskutinĮ radinį atidengė 
praeitą vasarą amerikietis 
Seth Nicholson, tai buvo 12- 

mėnulta. Mano 
apskaičiavimu,—rašo astrono- 

naujasis mėnulis apsi-

viršum miestelio kabojo kaž
koks neramumas. Oras buvo 
slegiamai tvankus, ir jūros 
vanduo buvo tamsiai pilkas, ko 
paprastai niekada nebūdavo.Tu- 
ręjo kristi į akis begalės pauk
ščių, kurie sukosi dre, kai mes 
pajudėjom iš uosto. Jie bailiai 
tūpė į laivą ir neskrido šalin, 
kai juos palietei; ar glostei.
-<POrą valandų išbuvom jūro
je, kaip staiga dangus aptemė, 

iš salos artėjo į mus vis di
dėjantis staugiantis švilpimas. 
Keistas {riklus kvapas staiga 
‘pasktidoore. Su išgąsčiu pa-

t Vi jų kalnų grandinė, kuri vi- 
Į ėą miestel} juosia ir ant kurių 
♦ stovėjo vienuolynas, bažnyčia 
,* ir eilė kitų namų. Pamačiau, 
| kad namai ir bokštai drdt>ėjo ir 
š svyravd.
| T* akimirką kažkokia jėga 

vieną iš tų kalnų, ir

nw>n dtngn- 
stojo. taurias ku-

■Mpšiuo metu nuolatos 
vaEašios lietuviškos radijo 
programos: Amerikos Balsas, 
Romos ir Vatikano siųstuvų 
valandėlės.

naudojimui parapijos mokyk
los klases ir sale su visu in- 
Ventoridhii,7 apšildytaŠ. ir šva- 
rias.T vfe tai gaunama Bemo
kamai, tik su ViJtfnH,-tadlie- 
tuvįška mokykla išmokys ir 
išauklės lietuvių vaikus' gerais 
lietuviais. • - •

Maironio vardo šeštadieninė 
mokykla yra visų tikybų ir 
pažiūrų grynai lietuviška mo- 
kykl^ todėl susirinkimas pra-

j tampius debesis,iš ten einan- 
Jį ~ . ustaflga stojo? prieš a- 
jta ąenąą pasakojimas. Jis se
kė, kad vieną dieną visos grai
kų salos pradings vandenyse. 
Argi tas pranašaujamas galas 
jau atėjo?
...Kažkokios gamtos dvasios 
rankų paliestas staiga perplyšo 
dttDdų tamsus debesis. Aiškiai 
ir ryškiai pamačiau dalį salos 
priešais save. Rodos, ranka pa
siektum — taip arti gulėjo

ronio vardo šeštadienmė mo
kykla Ir šių metų “Vienybės” 
nr. T9,J /z<Kdėivio” nr.' 19 ir 
“Naujikų” hr. 115.

Tėvai, šio susirinkimo daly
viai, aukščiau minėtų šmeižtų 
ir melaminų akciją ir jos slap
tus autorius su pasipiktinimu 
smerkia ir laiko lietuviškojo 
darbo ir taurių pastangų grio
vimu ta njpjgnimu. GiĮįąi^ufe.

Taip pat suaktuaie jo • Sė
tuvių (kartu ir latvių,*estų) 
skyriaus steigimas

" prie Laisvosios Europos 
radijo.

Vliko Vykdomoji Taryba da
ro žygių, kad lietuviškojo sky
riaus centras būtų organizuo
jamas Europoje. Raštu pareik
šti motyvai, kodėl minėtasis 
centras turėtų būti Europoje, o 
ne Amerikoje. Be kita ko, nu
rodyta, kad Europoje esama 
arčiau savojo krašto, iš čia 
galima geriau praktiškai vyk
dyti kovą dėl Lietuvos laisvės 
ir lietuvių tautos aspiracijų 
realizavkno. žinios, gaunamos 
iš Lietuvos, gali būti tiksliai ir 
greitai komentuojamos tik Eu
ropoje, kun ir toliau lieka vftniuitk* organizuotai yra mo- 
svarbiausįas kovos baras. Čia 
reiškiasi ir petys mūsų vado
vaujantieji veiksniai, iš čia bū
tų galima geriau sekti bręstan
čias naujas valstybines formas 
ir naujai organizuojamų Jung
tinių Europos valstybių kūri
mą. Dabar jau ir kitų prade- 
dama suprasti, kad lietuvių ir 
kitų pabaMerių veflcanių išjun
gimas išLaisroslofe Europos 
racBjofbno buvo stambi klaida, 
kurią todėl rūpinamasi ati
taisyti. x

Vykdomoj Taryba taip pat 
rūpinasi, kad kuo daugiau ži
nių apie Lietuvą perduotų ir paramos Maironio vardo šeft> 
kiti radijų siųstuvai. / . tadleaiMi mokyklai, ant kū

mas, 
suka aplink Jupiterį per du 
metus, o jo tolis nuo Jupiterio

* Ugi Šiol jau rasti 33-mtau- •« turėtų būti apie 22 milijonai 
lialr 31-1 rado gegužės mėn.
IM&.vvT) paskutinis pastebėtas

Žmogus iš stiklo UltravMetiBię spindulių au-
'/ Ąddis Abeboje,-Etiopijoje, tomatks, įrengtas Hartforde, 
vrttĮefiai surengė medicinos Conn. Įmetus 25 centus, pen- 
reikmenų parodą. Kbeino svei- kias minutes žmogų apšviečia 

,kates ir higienos muziejus į-- ultravioletiniai spinduliai — 
sta^ stiklinį , žteėgų. &s n»- tikra Floridos saulė. c .

> T&timešn&s 
vri baisibK. Nuo naujų 
griuvo sienos. KaidcdatM- vS- 
puolėsi žmonės į vandenį, no- 
rėdrimi pasiekti mano kutarį. 
Jėga turėjau nustumti'į šalį 
jžauge^ rankų, kurios Įjuvo į- 
*škabiriusios į kraštą. Apie- 
penkiasdešimt tegalėjau paim
ti. Smarkesnis vėjo pūstelėji
mas galėjo mus visus nus
kandinti.

Laimingai pasiekėm ^Patrą, 
žemyną. Ir čia žemės drebėji
mas siautė, bet ne taip smar
kiai. Greitai suradau gydytąją bą. Mąčiaul v«ną> moterį, kuri 
ir talkininkų. Policijos pagalba 
buvo suorganizuoti dar du lai
vai. Tai buvo pirmoji pagalba, 
Kai grįžom į Keę^ialoniją, ant 
lentų ir durų įtaisėm vietą su
žeistiesiems perrišti. Paskui 
gabenom juos laivais. Tai buvo

kyktaf.nuolatbtai bičiuliai ir 
lėtnėMŲ perduodami lietuvišką 
r&Actf dainą, žodį ar vaizdą 
mūsų jatmųjų sirdfans žr pro
tams * įvatriomkr progomis. 
Jiems * susirinkimą* * nuošir
džiai dėkoja.

Vieta* U&utfftu* r spaudo* 
reoazionn » teraejur'uei raon

mylių.
Iš visų žinomų mėnulių pen

tys mažiausi yra du Marso pa
lydovai. Didesnio jo diametras 
yra 16 kmn o mažesnio)© tik 
8. DidžiausieJ mėnuliai, kurių 
diametras siekia 5140 km-, yra 
du Jupiterio bendrakdefviaL 
Žemės mėnulis lira lt omas jau 
prie didesniųjų, jo dtametrs* 
yra 3476 km., arba kitaip ta- • 
riant 49 kartus mažesnis už 
gemę. Nors mums žiūrint, mė
nulis atrodo gana (fidetis, ne 
ką mažesnis už saulę, bet rei
kia atsiminti ir tai, kad yra 
labai arti mūsų — 400 kartų 
arčiau negu saulė.

PftfSytfm aufrrns mįto taręs - 
ir cradėjoto kastis namn Bnk. 
KepbAM^prtĮto .toupu neb*®»‘ 
metytL. Iš; naujo ją buvo už- 
dengę čtalkės ir žemės. Tik kai 
momentui preplyšdavo debe
sis, buvo galima orientuotis 
kur plaukti. Nėavadzduojamai 
tatai buvo sunku, . nes salos 
krantąi buvo visai pasikeitę; 
dalis bbvo po vandeniu, dalis 
gavo naujas keistas formas. 
Staugimas ir dundėjimas tę
sėsi nepaliaujamai ir drebino 
salą.

Virpančiais nervais pasie
kėm savo uostą. Reginio nie
kada nepamiršiu. Kitados žy
dintis Argostolion — dabar tik 
degančių, rūkstančių griuvėsių 
laukai. Uosto įtaisymai, kran
tinės nuskendę. Begalės su
daužytų ir apverstų laivų blaš
kėsi vandenyje. Dvokiantis de
besys mus vis labiau dusino 
besiartinant

Dar nebuvom įleidę' inkaro, 
žmonės iš baimės ir pamišimo 
puolėsi į vandenį, kad | mus 
priplauktų. Spūstyje dairėmės 
saviškių, maža vilties beturėda
mi. Aš šokau į valtį, paprašęs 
Gileidos laukti atokiau. Tik 
paėmiau irklus,, ir lyg kokia 
nežemiška jėga nukreipė mano 
akis į plaukiančią per vandenį 

‘ žmonių masę. Jos priekyje pa
mačiau savo žmoną ir dukte
ris. Paskiau patyriau, prasidė
jus žemės drebėjimui ji su 
vaikais nubėgo į krantą. Nu
jautė, kad patyręs apie nelai
mę visa darysiu, kad jas iš
gelbėčiau. Jas įsitraukiau į

Mūsų žemės praeitis visada 
turėjo daugel mįslių: kada joje 
pradėjo gyventi žmogus, kas 
buvo prieš jį. Tai milijohų me
tų istorija. Ir kaip į ją įsi
skverbti? Pritaikius modernią
ją fiziką, chemiją, įnešta daug 
šviesos ir į tuos laikus. Dr. 
MacNavin, Ohio valstybinio u- 
niversiteto profesorius, kaip 
tik tyrinėja tuos laikus, kada 
žemėje negyveno žmogus, kada 
buvo aukšta temperatūra, 
šviesa ir didelė elektros įtam
pa. Visas šias sąlygas jis susi
kūrė laboratorijoje ir stebi, 

penktais sluogsniais apkalta veikia metalus, kokios y- 
ne. » reakcijas. E jų vėliau daro 

pralpkBta: vantans, $togąg ly- įvadas apie žemės amžių ir jos 
— uita. senuosius laikus.

Taip jis kalbėjo
Tokiu vardu yra, pąyadirfto* 

šv. Jano Don ^psco, Klintys,, 
kurias'parkiko irltfšeptoįo for-

Jamstai rudas dulkių debesis 
kabojo viršum jos. Ir kiekvieną 
sekundę jis plito, augančiu 
greitėjimu artėjo į mus. Stį> 
jrūs vėjai suplakė jūrą. Vėjai 
yta stovėjo. Snaėlį, dulkes ir že
mes ye nešė su savim ir mums 

.gerinamai lipdė akis. Mes ^ukio- 
rigM^aeyeik aklai Be paliovos

v < Kai saldė nusUeįtata,
. t .tesą miBiimgs- & i, nakties
mus telyta . • . P . tamay^ DengBusąkfiBiituoae 

rezolmają .^stelbti. j. „akM sOuu. sddu 
spaudoje jgaliojainas susLrtofcš- ^^rkraMeBu’b2^«a»- 

roo platanas ir naufcss Bendras jrikMmas, kad mė- 
Tevų Komitetas. , z nulis t«ra viesiaa. .Bet tai ne- 

tiesa; Kaip mūsų žemė nėra

MAIRONIO MOKYKLOS TĖVAI ATSAKO ŠMEIŽIKAMS 
.utįr,. ■ • . ■ . - < . .

Tčvų susirink^fo priimta rezolįucija ■

iis. , . *

Tėvai-prašo.lietiiTiškosspau-'1
dos redaktorius daugiaumalo-'■< >'*** Vraie rakįSTObjau- 
naus dėmesio, kad t>etiesa, ten-^ tr. jauraotas ABltftelo
dantija ii* iškraipymai apie1 
mokyklas ir jų dafbuotojuš 
nepatiktų spaudon. .....

Susirmkimas prašo, kad ra
šantieji apie.' mokyklas, minė
dami jų darbuotojų pavardes, 
nesigėdintų ir savųjų pasirašy
ti. Tai duotų tureliui kultūrin
gumo ir atsakomingumo.

Tėvai dižnugiaa, kad nežiū
rint aukščiau minėtos neigia
mos akcijos, Didžiojo New 
Yorico fietuviškoji 
teisingai mokyklą vertina ir ją 
myfi. ktazikos, .dainos, dra- 
mėsr^ fedžio menininkai pa-

treSadienį su savo kai- 
^Btiynu Gileidos leidomės žvejo- 
^tfTVe^as buvo apsidaužęs, ir 

oras rocEs apsiramins. Tatai 
' : žfidėjo gerą žvejybą. Jau prieš 
‘ , 'Iętietą dtaių buvo keletas leng- 
* ’Nftį smūgių. .Neatrodė . nieko 

-ritato, ir metereotogijos stotis 
^nerado reikalo gyventojų įspė- 
J t£ Be rūpesčio patikrinom sa- 
/ vp laivą ir kaip visada ėmėm 

sukiotis ties pietine salos pu-

vargiuL Nešė, tempė stČetatuo- 
sus, ramino, mirštantiem tei
kė sakramentas.

' Daugefiui buvo sukrėsti nėr- šąlą ir . šū svetimais kareiviais 
vai. Sėdėjo ’anržemės; "nepiju- Išieškojau griuvėsius. Bet ųpo- 
dėdami. Kai kurie prarado kai- finos neradau.

do siųstuve Eadk> Naekmal, 
IsiMaijojB. Liet. Informacijos 
Tarnybos pastangomis, Madri
de, talkininkaujant kun. .Pata- 
lavičiui, buvo padaryta įvai
rių žygių. Siųstuvo rytų sky
riaus viršininkas principe suti
ko su lietuviškų valandėlių į- 
vediznu, ir tikimasi, kad vė
liausiai nuo Naujųjų Metų iš 
Madrido stoties jau pasigirs 
lietuviškas žodis.

Vykdomoji Taryba kreipėsi 
į Amerikos Balso Europoje di
rektorių DAlessandro, kad pa
didintų lietuviškųjų transliaci
jų per Am. Balsą siuntimą ir 

**i namais. Gatvės'ir aikštės štas transliacijas vėl duotų 4 
ĮĮįįtaniRtf >. sutrupėjo • kaip kartus per dieną. Pastaruoju » *

tat*1 m ----------- —--------------------



Lituanistikos pamokos Waterbury, Conn.

Sveika MarijaPADĖKA

iš tėvynės. Atsidūręs Italijoje, 
Telšių katedros vikaras Stasys 

, stttėfijuoja popiežiškame Gre-

kia ;dar pažymėti, • kad šitokie 
nuostabūs vaisiai bari) pasie
ti tik prel-L. energi-
jos ir pasišventimo . misijoms

taškus centus dienai. GatimaSį-. 
sivaizduoti, kaip gafiina’ iš Jn 
pragyventi, jei sva^ps sviesto 
Austrijoje kaštuok. aptel

mokamą laiką. Per tą vajaus 
mėnesįradijo programose (J. 
<UnkausirJ.J. Štoko) yra 
pakriėsta kalbėti visa eilė žy-

darnūs parapijos kambariuose 
kiekvieną trečiadienį ir šešta
dienį 4 vai. po pietų.

Prieš ketioliką metų Italijon 
atvyko būrelio lietuvaičių, no 
rinčių stoti į Marijos Krikščio
nių Pagelbos Dukterų riearao- 
lyną. Attikusios .naujokyną 
buvo paskirstytos po įvairias 
vietas. 1939 metais 5 seserys 
grįžo Lietuvon ir įsteigė net du 
savo namus Vilniuje

tiefių spaudos konferencija, 
per kurią vokiečiųir.uįdęiių 
spaudos atstovai bus painfor-

Čios auka misijai 
maža ko penktą 
surinktosvisoje.'

būdu, bus' stengiamasi, panau
doti. visas informavimo . {»rie> 

kaį zį^^
Bkttįnė. vieno lietuvio,* kuris

Lietuvių Bendruomenės var- dainavo keletą lietuvių dainų, 
du rugsėjo 26 d. buvo sureng- - tautinių šokėjų grupė Moko 
tas tfidehs ir pavykęs Mfindau- keletą Gurt, šokių. Btefiams 
go vainikavimo 700 poetų npi- 
nėjmas, kuriame dalyvavo ir 
gilių simpatijų fietuviams kal

vė. Lietuvoje scrterų Hkfanas 
nežinomas, o Italijoje Hkustoc 
d'seserys paskirstytos po įvai
rius jų ytenuoMĮna nuirau. Ita
lijoje gyvena šioą seserys: Bar
bora Juškaitytė iš Jurbarko, 
Eugenija Almtaauskaitė M

MARIJA KALBA PASAULIUI 
SI KNYGA IŠVERSTA NETJ T KALBAS, 

264 psl., 18 paveikslų, kaina 2 doL «

Adv. Tomas Grey- 
Grajaustas 

atsisakęs tarnybos viešose į- 
staigose, atidaro' savo kaitinė
tą (ofisą) ir pradeda verstis 
privatine advokato praktika.

J. M.

Sužiedėlis, “Vienybės” ned.J. 
Tysliava, "Tėvynės” red. L. 
M. Vasil, Voke et Amate* lie
tuvių skyriam viršininkas K. 
Jurgele, radijo programų vedė
jai J. Gmkus ir J. J. Štokas, 
SLA sekretorius Dr. M. J. Vi- 
ifikas. ' ‘

— Sutikau būti pirmininku 
visų pirma todėl, kad pats as
meniškai tūkstančius kartų esu

gvennos, Konstancija Trane- 
v|Sūtė iš Pasvafio ir Antanina 
Merčaitytė iš Baldų ap

Jos visos gyvena atridruoee

<L, šio krašto ir upirmo ka- 
tąiikų misijoms remti visoje 
vyskupijoje surinkto;$365,214. 
Iš apyskaitos matyti,' kad; tik 
vieša šv. Alfonso bažnyčia tam 
tikslui yra davusi $70359.67.

Urugvajuje mons. Dri Alfredo 3ai įsidėjo minėjimui prfalfty- 
Pactni ir nemaža dfototnatų, tos vedamuosius Baigiamąjį 
jų tarpe ir Vokietijos mtofste- xžod| tardamas, bendruomenės 
ris prof. G, Harbing, JAV am
basadoriaus vardu patarėju 
Ed. Trueblood, ispanas, lenku 
ir kt Minėjknas įvyko puošnio
je salėje miesto centre. Prof. 
J. Venckus ispaniškai skaitė 
išsamią mokslinio pobūdžio pa
skaitą apie Sėtuvių tautą. Cho
ras, Gabaliausko vydamas, pa-

BHA YAUŠS TStor torte ĮrMfitR>i ir rittyfcM paeS** apaSa 7 d. PecMyje Myri**: (ii kairi* «MI): ▼*©»- 
Ūaa..Ą fimaHl, Baito rtoapten. B. Braadn, Hd. L. Dymte, pirm. dr. tam. 8t Valfatato, adv. &
Beta, BB. Pr. T—gar*, fcurtt. aary* J. P. Gtatam p- Grafienė; stovi: keutt. sėta. A. Sodfitb, Sldera- 

r V. "MITU 1ITT7-. V. Atariate, dr. P. Dassrs, B. Adomaiti*, Br. Kulys, A. Reventas, Iras. V. Pikturna, 
A Vtauiasi, g. ClntoWsaą >. Mirtim, tam. A. Bp&aaahM.

fais batais, Žinau u. Lks^Bht 
yra neturėti drabužio. - Niūru
sis stovyklų gyvenimu man 
nepranyko iš atminties ir tol 
nepranyks, kol ten tos stovyk- 
Jos'bus ir jose bus bert vie
nas lietuvis. Bet taipgi nepra
nyko ir tu padėkos jausmas, 
kuris mane iš ano stovykfinio- 
gyvenfmo atlydėjo ir tebriycH 
Šiame krašte. Tai padėkos jaus
mu geradariams, Visiems

UAW — CIO profesinės sąj^ ’ į 
gos paprašė pakelti atiygininaą; 
valandai 5 centus ir fengrittifc^ 
mažo papildymą Kompanijai^ 
pasiūlė didesnį ' prinkrfč^ąią ^ 
ligoniams, padkfinti 
ir 1c, bet nesutiko pakeitimai* ~

gana vertingos istorinės ma^ 
džiagos. Šioje įstaigoje yr$ 
trys skyriai: archyvinis, biHk>- 
grafinis ir muziejinis, kurie at-f 
eityje turėtų išaugti į trte F 
staigu : archyvą, bibUoteką ir 
mušėjų.
• Uetarišku plokšteB^ j- 

dainuotos A. šabaniaiBfcio^ 
RCA firmos jau yra išleistas 
antrąja laida ir jų galima ipa^' 
ti Gabijos knygyne, 335 Ūktos

mingesnis, jeigu būtų moki- 
niams skirtas kad ir nedidelis 
lietuviškų knygų knygynėlis.

Tėvų komitetan išrinkta: 
pirm. Valaitis, sekr., Vaitkus, 
ir ižd. A. Brazauskiene.

Mokyklos vedėju pakviesta 
Bagdonas, mokytojais — A. 
Paliulis ir J, Brazauskas.

na: ‘„.musų vaikučiai negau
na pieno, retai temato mėsą, o 
sviesto ir skonio nepažįsta.^*

ioje. Mokykla išsilaiko iš tėvą 
mėnesinio mokesčio ir vietos 
organizacijų aukų. Šia proga 
aukojo: Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė — $50, Ateitininkų 
Sąjunga $30, ALTS — $25, ir 
Tonas Matas —$25. ~

laisvinimo reikalus. ; ,
• Chicagoje veikia VHko iš

laikomas Pasaulio Lietuvių. 
Archyvas, kuris sutrumpintai-, 
vadinamas PLA. . Jam vafli* 
vauja Vincentas LiulevičkąL

venimo netekHų, universitetą 
baigia, įgydamas bažnytinės 
teisės daktaro laipsnį. Romoje 
kurį laiką buvo Lietuvių Ko
legijos ekonomu, o vėliau — 
1949 m. Vatikano, IRO ir NC- 
WC vedėjų buvo parinktas ir 
pakviestas laivo* kapelionu 
tremtinių transportui iš Nea
polio į Braziliją.

Atvykęs į JAV pirma pasto
racijos darbą dirbo Columbus, 
Ohk), vėliau Blue Point, Long 
Island ir dabar — airių para
pijoje Brooklyne, kartu ir gy
vai dafyvaūdamas lietuvių vi
suomeninėje veikloje.

Jaunatvi&os energijos ir sa- 
Jo tautiečių — artimo meilėš 
supinąs J3s ėmėsi ir šio di- 
&kdfc> dtirbo -— vadovauti va-

Baltimorės lietuvių organiza
cijos pakvietė į mūsų miestą 
su koncertu M. Čiurlionio an
samblį. Atvykimo klausimas 
dar nesąs galutinai išspręstas. 
Tačiau yra bent vilties, kad 
tokių retų svečių sulauksime.

Be to, į Lietuvos kariuome
nės sukaktuvių paminėjimą, 
kuris įvyks pas mus lapkričio 
29 d., yra pakviesta^ ir tikrai 
atvyks žymusis dainininkas

susitiko rugsėjo 25 Liet Sale
ziečių Institute Castelnuovo 
Don Bosco. Instituto direkto
rius kun. J. Zeliauskas supa- 
žindiBo seseris sti liet įstaiga 
ir jos auklėtiniais. Lietuviai 
mokiniai padainavo seselėms 
lietuviškų dainų; kurios bent 
valandėlei perkėlė jas į Lietu
vą ir išspaudė Ilgesio ašaras.

Tą dieną pasitaikė užklysti į 
Institutą kun, V. garimi ir a- 
merikiefių kariui Vyt Radau
skui iš Ifancbeno, kuris lankė 
savo pusbrolį Romą KUkevičių.

Šv. 'Alfonse bažnyčias auka 
nd^jbnis ' ■ ■ ■' 

' Baltimorės arkįvysšuų»jos o- 
fidalus. laikraštis “Ttlįe Catho- 
tic ,ReView” t paskelbė, kad pe
reitais jųiyskaitoš metais, kurie 
prasidėjo 1952 m/rugsėjo 1 d.,

kviečiamas ir išrinktas.
, ŽSnau, ką reiškia būti alka-

d^augsmai
Lietuvių radijo pusvalandžio 

abiejų pranešėjų šeimas aplan
kė didis džiaugsmas. Kęstutis 
ir Valerija Laskauskai susilau
kė sūnelio spalio 8 d. O Alber
to ir Elzbietos Juškevičių duk
relė Nancy, gimusi š. m. rugp. 
4 d., buvo pakrikštyta šv. Al
fonso bažnyčioje spalio m. 11 
dieną. Jos krikšto tėvai: Juo-

Smetona ir Josephine 
Skelpsa.

Nutarė stieBonoti
The American Brass Co. 

darbininkai, vadovaujami

pravedankaaf. '
— Anksčiau neWyoride0d 

praktikuodavo vajų metu 
ruošti'ir įvairias pramogas, ku
rių pelnas eidavo vajui, bet 
šiemet bus visiškai skirtingai 
Yra nutarta nedaryti 
pramogų, nei kitokių rinkDavų, ri b r, palyginti, šioje šaly 
o tik aukojimą aukų lapais. Va- jė nebfagai įsikūrė. -

Darbas sekėsi, ir tų pąčiųmetų 
.rudenį turėjo grižti kitos tie- 
tūvės seserys iš Įtakos ir jri-

fian, negu kitais metais. pra^ prašo gausiai a(*0ti 
Jei Tėvynėje brofiai partiza- tinkamus nešioti drabu-

nai nesigaili paaukoti nribran- Aukojami ctabužiai pri-
giauąi savo jurtą—gyvybę už imanti Lietuvių Svetainės rū- 
Uetuv.-laisvės reikalą, už lie- syje. Vajus užtruks l^i lap

kričio 16 d. Tačiau su aukomis 
prašoma nedelsti ligi paskuti
nės dienos.

atsišaukimą, paaiškmant va- 
jaįe tikslą, o aukų Japą su at
sakymo voku. ^AtsiHepė riša 
efiė burilslų vajųjostų, o kitur 
fr?nax^L įsikūrė. X^a turiu gal- 
vpje Gydytojų naujai įsteigtąjį 
portą. (Šai ; ir. daigiau atsiras 
tokių Bkrigių taRfinteAų.

Sutvirtinimo Sakramentas
Šv. Alfonso bažnyčioje bus 

suteikiamas netolimoj ateityje. 
Norintiems šį sakramentą pri-

Waterburio lituanistikos 
mokyklos penktųjų mokslo 
metų iškilmingas atidarymas 
su pamaldomis įvyko spalio 10 
d. šv. Mišil satlaikė ir pamok- 

^^n. Cebaforius. 
Atidarymo kalbėjo
naujas mokyklos
donas ir tėvų kom. pirm. Var 
laitis. Atidarymo iškilmėse da
lyvavo mokiniai, . mokytojai, 
tėvų komitetas ir tėvai .

Šie mokslo metai pradėti pa
vėluotai dėl iškilusio patalpų 
klausimo. Naujam tėvų komi
tetui tarpininkaujant, patalpas 
davė šv. Juozapo liet parapi
jos klebonas kun. Valantiejus 
vietos parapijos senoje mokyk-

New Yorke? . . ■
— Vajaus darbas — ne "vie

no žmogaus reikalas, o rišu. 
Todėl net 35 New Yorko 
nizadjoš, parapijos, klubai& 
kiti vienetai sudaro tą cBBįjį 
datbo komitetą, kuriam 
tenka pirmininkauti. W8-

gelų klebonai. /. tiečiams šelpti. :
Savo patarimai ir gjoba l.'.''4 .' :

darbą remia garbės komitetas, & fpHahBei^ B figiioB- 
į kurį sutiko įeiti pcel. 
kūnas, kan. prof. dr. J. B. 
Končius, klebonas kun. Tl. Pa
kalnis, kleb. kun. J. Aleksiū- 
nas, Lietuvos Gen. Konsulas J. 
Budrys, Lietuvos Laisvė^Kb- 
miteto nirm. VL SidakB Skž ~

Gerb. Kun. M. Kemėžiui, Eli- 
zabetffo parapijos klebonui, 
parūpinusiam ir pervežusiam 
mums iš Romos šventojo Tėvo 
palaiminimą mūsų 25 nt.vie- .
nuoliško gyvenimo jubilėjaus L •BA*B4NU<«<r Afitollt 
proga nuoširdžiai dėkoja — L ase Btotavfck Ava,

kurių tėvas ar. motina yra li
goniai te/€U)^ses^9ų.'

Austrijpję\yra
nkrt SetuviaL 150 jų tittpe ^u-

Ifisakymus dusti: t..
DARBININKAS arba FAHlfOS KNISA

BarinHek Avė, m (Mm Bt.
Breoldyn N, N. Y. StoughM Mm

sėlis vėšhios puviditoo saldu
mynais mokinius fa* susitikimas 
buvo baigtas 'Lietuvos him
nu. ‘ \

Seserys gyni domisi pasau
lio lietuvių gyvenimu ir ruo
šiasi, atėjus valandai, grpti J 
jos atstatymo darbą.

K musiję. 
Jopso baž- 
s * Gėlelės 
K dvylikos

tuvius, tuomet buvusius, /to
noje ir kitur, paranė. Čia 
niekaip iŠ atminties neišeis 
brooklynietė Katarina Vaitke- 
yifienė, 73 Goid Street, ir či- 
kagiečiai Ignas ir Bronislava 
Vafiai, 10034 South Michigan 
Avę., kurie, asmeniškai nė vie
no nepažinodami, radę laikraš
čiuose aoresus, ar iš draugų ■■ >«• > •• • '.m**? ' ‘
sužinoję apie mūsų vargus, KSHU. Mindaugo minėjimasUrugvajuje 
tuąįu pat atsiliepė ir paskui D o j j
regOfiariai šelpė ir žinau, kad 
#e ir dabar dar tebešeipia kitus 
tremtiniui

Šitokių žmonių Amerikoje 
buvo tūkstanSai, ir jų dėka 
šiandien fioje žemė> naujiuo 
gyvenimui jsficflbo apie 30 
tūkstančių buvusių pabėgėlių. 
Tokių žmonių, o jų tarpe ir 
dabar nauja! tų prisidėjusių 
trisdešimt tūkstšnfių, gyvos 
paramos dabar laukia mūsų 
likusieji Vokietijoje, Austrijo
je ir kt. ir jiems to paties rei- 
Itia^ ko ir tuomet mums reikė
jo: duonos ir drabužių. Užtat 
Ir stojau darban, kurio dėka 
mes jungtinėmis jėgomis rea- 
M1 parodyrime; jog mes tikrai
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Help wanted FemąleŠVIETIMO BARUOSE
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Help, W£nted MaJe

Balfo rinkliava mieste dėžu
tėmis pavyko. Dalyvavo apie 
170 rilnkėjų. Surinkta apie $3,- 
000 (dar ne visi suskaityti).

ALKOS dramos kolektyvas 
spalių 17 daro-išvyką j Cleve- 
landą, ‘kur suvaidins Charles 
Mere 3 veiksmų dramą “Nuga-

1 šias vestuves buvo suvažia
vę virš 300 žmonių. Į bažnyčią 
buvo susirinkusių dar daugiau.

Be vietor dvasiškių, puotoje 
dar dalyvavo daug svečių iš ki
tų miestų. Iš Floridus buvo O.

IEŠKOMA Karolinos, Petro, 
Kazimiero, ir Pranciškaus Na
ruševičių (Noraszewicz), kilu
sių iš Lietuvos, Kaišiadorių, ir 
gyvenusių Argentinoje, Cordo- 
boje, 1918 na. Kas turėtų apie 
juos kokią noro žinią, prašomas

lietuvių 
klebonu ir Heseeno srftiąB lie
kana. Lietuvoje taip pat 
se parapijose ėjo klebono pe-

Pakrikšfyta spalių 11 d. Lau
ra Ona Overkaitė, duktė Frid
riko ir Marijonos (Lukošiūnai- 
tės) Overkų, ir Janatban Pra
nas Roudeis — Raudeiiūnas, 
sūnus Jono ir Adelės Dūdų.

J. Nasvytis, 
5. Clevelando lietuvių talka 
Kersteno rezoliucijai — J. 
Liudžius, 6. sumanymai ir ei
namieji reikalai, 7. uždarymas. 
Kviečiami dalyvauti visi Cleve
lando ir jo priemiesčių lietu
viai, bet sprendžiamąjį balsą 
teturi tik 18 m. suėjusieji.

tariėkų giesmių ir išgirsti nors 
evangeliją lietuviškai, šį klau- 
i|ną aiškinti ir tvarkyti tėvai

Rašto klabą susirinkime 
spalio 3 d. 1 Liudžiaus bute 
prof. dr. Pr. Skardžius kalbėjo 
apie poezinę kalbą. J. Baltru
šaičio poezijos pavyzdžiais jis 
rodė iš vienos pusės poeto žo
dini paprastumą, bet kartu ir 
gilumą, kalbini kūrybingumą, 
bei taiklumą. Daugelis dalyva
vo diskusijose. Tai buvo vie
nas iš įdomesnių susirinkimų. 
Pirmininkavo pats šeiminin
kas. Kaip paprastai, susirinku-

gio dainos, ištraukos ir arijos 
iš operų.' Būdami dainininkų 
sūnūs ir dukterys, ateikim pa
siklausyti mėgstamų dainų. 
Ateikim patys, atsiveskim ir 
pažįstamus bei draugus. Pra
džia 7 vai. vak.

Mąsliu Įvairiomis kliūtimis 
Ypvz. sunku kaikuriotns kla- 
irttos rasti mokytoją ir tt), at
iteka didžiai naudingą tautinį

pąjj darbą ar jį rėmė ir 
frino: mokytoji, tėvų ko- 

hetuvišką spaudą, lie- 
fo'radijovalandėlę, lietuvių 
bitinių draugiją, menininkus 
Rauftnaitį ir J. Kazėną), 

pBau šy. Jurgio mokyklos 
Rytojas seseles ir daug pa-

SpaHo 11 d. lietuvių salėje į- 
v^kusiame susirinkime Ntua- 
riĮtinės vysk. Valančiaus mo- 
k^dos i mokinių tėvai svarstė’ 
ąįtyo vaikų lietuviško švietimo 
iėfkalus ir. išsirinko naują tėvų 
komitetą bei kontrolės komisi- 

Pereitų mokslo metų dar- 
savo pranešime apžvelgė 

bpV. mokyklos vedėjas A. Ta- 
jteuBonis. Jis su dėkingumu

tukime <mlk> 4 d. lietuvių 
I P. Stravinskas skaitė di-. 
1 aktualių minčių prof. J. 
rogfcopurengtą paskaitą 
būsimą Lietuvos rantvar-

Ms (vienbalsiai), Gaižutis, 
Graužinis, Gulbinienė ir Gol- 
Atpddenė, kontrolės komisija 
parinkta ta pati: Idzeievičius, 
Bartkus, Rukšėnas. Susirinki- 

pirmininkavo Variakojis, 
sėta*. Gulbinienė. Visi klausi-

Elena ir Alfonsas Kontrimai 
susilaukė pirmo sūnelio, kuris 
buvo pakrikštytas Povilo var-

fr Me l Ginkerifiams, šm. 
lapkrido mėn. 8 d. Ivenčteh- 
tiemr 50 metų rėdytą** & 

ųtntnfcaą/tehMuohai dirbo su vertimo jubfiėją,laaJIrdBM 
choru. Jąunknaa turėtų jį (•> dėkoju. - tsraa totetea

mą — šv. Jurgio mokyk- 
mokosi apie 160 vaikų 
hpų, tad būtų teisinga 
jiems pagiedoti per mo*

MąTALOT ULEI fifc 
L3 tat C:ta Stat 

SankVtaą Uta>

Lietuvių Beadruomeues apy
linkės susirinkimas šaukiamas 
spalio 18 d. 11 vai. (tuojau po 
pamaldų) lietuvių salėje. Dar
bų tvarka: L atidarymas, 2. 
prezidiumo rinkimas, 3. pra
nešimai: a) apylinkės veikla ir 
artimiausi Uždaviniai — St 
Barzdukas, b) kultūriniai apy
linkės siekimai — dr. M. Ži
linskienė, 
rėmimas 
Clevelando lietuvių vasarinė 
sodyba 
tuvių namų klausimas ir eko
nominiai mūsų rūpesčiai —H. 
Idzeievičius, 4. piniginiai apy
linkės reikalai

vių salėj įvyks Kristaus Kara
liaus akademija. Paskaitą 
skaitys iš Čikagos atvykęs 
“Draugo” redaktorius Dr. 
kun. J. Prunskis. Akademija 
bus paįvairinta giesmėmis, re
ligine muzika ir deklamacijo- 
mis.

ėmėsi gropčžmonių su advo
katu ‘J. KmvdlskPu priešaky.' 
Pakviesta daugeKs organzad- 
jų prie to pagerbimo prisidėti. 
(Sub. M. WHliams lietuviams 
yra gan palankus.

LRK Federacijos 4-tas sky
rius Detroite ruošia spalių 25 
Kristaus Karaliaus minėjimą. 
Visose lietuvių bažnyčiose 
vyks pamaldos su atatinkamais

mentą Navickaitė -ir
Jonas Janiūnas iš Cambridge.

Asistuojant vietos kleb. kun. 
F. Norbutuįį jr kun. Klimui iš 
Brocktono, moterystės ryšį 
laimino ir.^šv. Mišias atlaikė 
jaunojo brolis kun. A. Janiū
nas. Pstffeldų ir vaišių metu 
dainavo solistas James Silve 
iš Walpole?

Kaip Janiūnų šeima Camb- 
ridgde, taipir Navickų Nor-

Navickienė, iš New York — 
Kulevai ir AkunevkSaį, išf Jer- 
sey City — Januliai, išFalT 
River — inž. Pr. Cvilikas, iš 
Bostono — adv. J. Grigalius su 
šeima, iš paties Norwoodo — 
miesto tarybos atstovas H. B. 
Butters su žmona, dr. Alfredas 
Janavičius (Jansen) ir eilę ki
tų žymių, svečių.

; Po iškilmingų vaišių jaunie
ji lėktuvu išskrido į Bermudą.

Tenka pasidžiaugti, kad. 
jaunieji yra geri lietuviai, ne
vengia lietuviam papročių bei

Komitetu. A. Laikūnas pranešė 
ąpte finansinę mokyklos padė- 
* tėvų .komitetas pajamų tu- 
1&> 8191&69, išlaidų-$1851.- 
9fi (nx>kytojams išmokėta 
«jM9. vaikų eglutei ^7 ir 

tA.), kasoj tėra 66.79. Susi
rinkimas pareiškė nuoširdžią 
pądėką visiems mokyklos dar
bininkas ir talkininkams, ypa- 
Bri buv. vedėjui A. Tamulio-

Some ezperience derired — will tralu fttfther 
Steady emptoyment — Good wages 

Automatic .incįėįses — Overttme avaiiabte 

Hosfritafization and. Insurance 
Paid Vacations and Holidays

tas i Kdcafto Praridątano Be- Racijai, £8Q»irixwfc^ ^ve^ 
tuvių parapiją iš Brocktm^ 
kur jte do^au kaip penkerius more 5-7068. 
metus i&rivp šv. Roko rietuvių 
parapijoje vikaru. Kun. A..KQk 
mas yra,ątyyfcęs B tremties. 
Vokietijoje gyveno Hansu 

buvo joa

Buvo prftmteBrezoliucijos, 
kad būtų daroma žygių tore 
pešsekio^mnsstiŽaikyti. Reaor . 
hUcijas bus pasiųstos preziden
tui D. EteenhoRveriui, Kongre
sui, Senatui ir JT sekretoria
tui.

Programa paįvairinta 3-jų 
kroatų cborų' solisto dainomis, 
i£ritęęė kiek per ilgai — virš 
3 vaL žmonių dalyvavo apie 
7000, iš jų keliasdešimt lietu
vių. Tiek kitų’ tautybių, tiek 
lietuvių .galėjo būti daug dau
giau. Vietos ten būtų užtekę 
10.000, o gal ir daugiau. Trūko 
propagandos ir geros valios. 
Prisimintini tad senatoriaus 
Ferguson godžiai: “Man jokie 

nuostdiai nėra per dideli, jei 
tik aš galių.pąkelti balsą prieš 
komimizmflį*.-

MaHToolfo.
7774 South Chirago Ave^

veiksmų dramą, spalio 17 d. 
(šeštadienį) 7 vai. vak. lietuvių 
salėje vakfina Detroito Dėtu
vių dramos sambūris ABca. Pa
statymas ir režisūra akt J. 
Pusdešrio, dekoracijos V. Ogil- 
vio. Po vakhnimo prie skanių 
užkandžių ir gėrimų šokiaL

CMtegos vyrai dainuos spa
lio 25 d. WHK radijo stoties 
salėje (5000 EucBd Avė ). At- 
teities klubo rengiamame kon
certe. Tai 40 vyrų Br. Jonušo 
vadovaujamas dūras ir solis
tas St Baranauskas, AL Ku- 
čiūno pianinu palydimas. Pro- 
grambj rietuvių Uaudfoe ir žy-

operuojant suspausto oro 
prietarais sukti vinis, 

lengvas pakavimas ir kt 
Teikiama daug 

kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į įstai

Kristaus Karafiaus šventėje, 
spąlių 25, bus paplaktos baž
nyčioje. Pageidaujama, kad į 
jas daugiau susirinktų. Vakare 
bus tradicinė, skani parapijos 
vakarienė.

Litaaaisrifcos pamokos pra
sideda spalių 17, šeštadienį, 
pamaldomis ir pamokslu baž
nyčioje. Pampos vėliau bus 
kiekvieną šeštadienį 9:45 ryto. 
Mokytojaus, kaip ir pereitais 
metate* ponia šmitiroė. Ji ge
ra nMriytoja. Labai pagridau- 
jąma, kad fituanutiko^ pamo
kas MM^tų nevien tiktai ne- 
seniai a&’jfcusiųjų vaikai.

čia galime savo įnašus įmo
kėti, toliau bus vykdomas per 
seniūnijas ir paštu.

Operete “Subatos* vakarėlį” 
jau yra įtraukta į lietuvių pa
rengimų Liet. Bendruomenės 
tvarkomą kalendorių: ją stato 
Balfo 55 skyrius 1954 m. sau
sio 16 d. (šeštadienį) lietuvių 
salėje. Operetė yra atkurta Pr. 
Zarankos, papildyta S. Kudo-

STEADYJOBS 
T0f> WAGES 

FOR 
TOP MEN

SAUSAME 
STV FFEBS 

and 
B E KC H 

• MEN
D. P*S WĖLC0ME 

Lithuanian SpeakiĮ^ 
Co-Workers

INTERNATIONAL 
S AUSAGE CO. 

2512 & W«teera Ava, 
VIr 7-7170

Mieli parapijiečiai, kaimynai 
ir draugai,

Mūsų parapijos metinis ba- 
zaras prasideda spalio 17 d. ir 
truks iki lapkričio 2 d. visais 
vakarais. Baząro metu turėsi
me įvairių laimėjimų bei pa
silinksminimų. Taip pat lapko
čio 22 d. bus priešadventinis 
balius - šokių vakaras. Gros 
puikus orkestras.

Brai^ieji, mūsų parapija 
reikal&uja daug išlaidų mo
kyklai ir bažnyčiai išlaikyti. 
Tam ‘ reikalai pHshmfiame 
Jums laimėjimų knygutę 
$3.00 vertės ir bilietas j bofių- 
šošnų vakarą. Už knygutes po 
$3.00 prašome užsimokėti ba- 
zaro metu.

Jūsų dalyvavįmas ir para
ma, kaip bazare taip ir baliuje, 
bus labai įvertinta. Už sutedc- 
taf betkokias aukas bei dova
nas būsime Jums labai dėkin-

misijos aktą perskaitė H. Idze- 
letičius. Naujasis mokyklos ve
dėjas P. Balčiūnas "kalbėjo a- 
’pfe ateities darbą. I naują tėvų

K Paulauskas yra lietuvių 
saleziečių įgaliotinis Cteveian- 
de. Jis organizuoja būrelius 
saleziečių gimnazijai Italijoje 
remti, platina saleziečių spau
dą ir tt

Naup liet bendnmnraės 
nariai: Birutė ir Vladas čyvai 
susilaukė dukrelės. StP

5 AS8EMBLERS

atlikti lengvus 
MONTAVIMp DARKJS,

For the following 
openings

QaBdhg instracting

lėžvalgos yra žalingos), žmo
gaus vertinimo, gerbimo ir 
meilės, auklėjimą, tradicijų, 
ūkio bei kapitalo santykių ir 
t.t Būtų naudinga šią paskaitą 
išspausdinti.

Ketariasdešhnties valandų 
atlaidus šv. Jurgio bažnyčioje 
spalio 4, 5 ir 6 d. lankė daug 
žmonių. .Pamokslus lietuviškai 
sakė svečias kun. B. Sugintas. 
Lietuviškos nuotaikos ir šir
dies į šventę įnešė muz. Pr. 
Ambrazo vadovaujamo parapi
jos choro ir solistų N. Aukštuo- 
lienės, J. Kazėno bei V. Jur
gelio lietuviškos giesmės (iš 
viso buvo pagiedota 14 daly-

• Cbteiden' *
•. WąitręaM«

ALSO OTHER 
OPENINGS

FULLTIMEOR 
WEEKENDS

Liet Bendruomenes apylin
kės valdyba - kviečia narius 
mokėti tautinio solidarumo į- 
našus, kurie reikalingi veiklai 
palaikyti bei plėsti ir rodo lie
tuvio prekiausimą visų lietuvių 
organizuotai šeimai. Mūsų apy
linkės įnašas už 1953 m. yra 2 
dol., bet valdyba dar prašo 
kartu paaukoti bent pusę dol. ... -____ __ _
ir apylinkės socialiniams rei- IŠKIIJO^OS VESTUVES NORWOODE 
kalams. Įnašų rinkimo vajus 
pradedamas spalio 18 d., per

TO DO LABOS WORK 
STEADY_WORK

Good workinįg Coriditions

1 i
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1.00
3.00
5.00

1.00
1.00'

2.00
3.00

2.50
$1.00 

2.00 
2.00 
1.00 
1.50 
1.25 
0.70

$1.00

2.90
3.50
2.60 
2.00 
1 50 
2.00 
200 
1.25

U50 
2.00 
1.10 
060 
100 
0.80 
1.00 
1.00

«J5O 
1.00

1.00
1.50
1.50

NAMŲ DARBININKES 
SLAUGES - VAIKŲ 

prižiūrėtojos •

Nedelsdamas įsigyk

LIETUVOS ARCHYVU

185-24 Horace Harding Blyd 
Fresh Meadows,’ Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N? Y.

DARRBilNKAS 
680 Bautariek Avė. 
Brooklyn 21, N. ¥.

Dzmgen< 
patlavtr.'i, 

ka»l Dzin 
vartojamaPašto vadovybė praneša, 

kad kalėdiniai. siuntiniai, siun
čiami tarnaujantiems laivyne 
ir'marinų daliniuose, kurie yra 
tolimuose pasaulio šalyse, tu
ri būti pasiųsti nevėliau kaip 
spalio 15. Šunta Japonijon ir 
Korėjom ne vėliau kaip lapkri
čio 1. Primenama suinteresuo
tiems asmenims, kad nelauktų 
gruodžio^ tikėdamiesi galėsią 
pasinaudoti oro pašto pirme
nybe. Pirmiausia oro paštu te- 
stončiami tik ligi 2 svarų, e 
antra, pasiekti gavėjus dažnai 
reikalinga naudoti kitas perve
žimo priemones, kinios nespės 
pristatyti šventėms.

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

G R A BŪRIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

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

M. F. MAULAM — 
ALB.

Bftohl VeiNaf' -

Broeklyn,N. jfc ?

NOTARY PUBLIC

Vytautas Pataites, Sydne- 
jaus Universiteto meisteris, 
dalyvauji šių metų New South 
Wales State pirmenybėse. IŠ 
Australijos 
matome, kad Patašius praeitų 
metų NSW p-bėse baigė 10-ju, 
surinkęs 5-8 taškų, tariau pa
siekė 6 lygias prieš pirmavu
sius žaidėjus. C. World pri
dūrė, kad Patašius bandė pa
sidairyti lygiųjų meisteriu. Ki
tam ntanėry (CW Octi 1952) 
įdėta Patašiaus partija su R. 
Banda. Prie Patašiaus pavar
dės pridėtas titulas “the young 
Sydney Uiriir. Champion.”

Borto* Metropolitan Ltague 
pirmenybės prasidės lapkričio 
{vadžioje. Jose dalyvaus ir lie
tuvių komanda: K. Merkis, A. 
Keturakis, A. Klinuškovas, P.

tų komandos dalyviu.

Bostoną miesto pirmenybės 
prasidėjo spalių 12 d. Hun-^ 
tington YMC rūmuose. E lietu
vių dalyvauja Merkis, Ketura-

Nefrahmojamos vertės ir 
pirmo j tm rifies kaygp Amerikos spaudoje.

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.
Šų atkarpą pasiuskit kariu su 3.00 dol. šiuo antrašu:

miGUAIBITLOBOnJA
St Yla, Sveika Marija, maldynas, 369 p.
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Macetoa, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 
Dr. J. Prunskte, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
St Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos 
O. S. Marden, Dffeukis gyventom, 72 p. 
St Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
J. Žilevičius, Česlovas Sasnauskas, išleido kun. L.

Joffre Voisekauskas, 127 p.
M. Biržiška, Lietuvių tautos krito, n L, 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos

kol siuntiniai nueina, dažnai 
maistas sugenda..

Kariams gali būti siunčiami 
pakai ligi 70 svarų, kai kurie 
tik ligi 50 siunčiant per A. P. 
O. Smulkesnes informacijas 
teikia pašto įstaigos.

Pakuose dreudžaima siųsti 
cigaretes bei kitus pašto įsta
tymuose pramatytus daiktus.

Taip pat pinigai turi būti 
siunčiami Money orderiu, ku
riuos išmoka vietinės kariuo
menės pašto įstaigos einamąja 
valiuta. Draudžiama siųsti pi
nigai laiškuose.

NAMŲ RUOŠOS DARBAMS 
SRCLOBO 

ŠIE FUKCS DARBAI '

PARDUODAM NAMUS -
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond

JOHN DERUHA, M. D.
{.ifcst‘3, pūsles. įmoks, kraujo, vidurių ir Rifų Lgy p^djtujas
Apžiūrėjimas ir krauju lyrunas 3 dol. Pilėi-unio valandos U>-2 ir 4-9-

Mokslu^ baigės Europai.

128 E. 8tt» STREET NEW YORK CITY
Vai Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

ts įisur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

T- • Iri. EV. 8-9794

M and L ŠUTO C0U1SJ0N WORKS
UETUVIŲ SPECIALISTŲ 

COLLESUDN IR AUTO TAISYMO D-VE _

.vietą ir 1950-1951 metais, lai* 
mėjari {pečių-vietų.

♦Lietuvių. Įcnmųnria kviečia į 
savo teles visus pajėgesnius 
Bostono ir apgdtokės betartus, 
šachmatininkus, norėdama pa* 
pildyti savo sudėti ir padėti 
ginti betėvių spalvas lygos 
rungtynėse. Skambinti K.

igMKfcaflos, stiBirin 
kimams, etc.

— greitai ir gerai.

J. P. MACKUMS
REAL ĖST ATE A INSURANCE

8G56 X5th Street. W«*odhavcn 21. N. Y
TeLVIrginia 7-1896

J. B. SHALINSr
SM>INSKAS ■ '< 

laidotuvių Direktoftas 
8L02 .JAMAICA AVĖ. w J 

(prie Forest Parkway Station) ’ 
IVoodhavea, N. Y. * ■ 1 

Suteikiam garbingas laidotuves. " 
Koplyčios nemokamai. ' visoeez 
miesto dalyse; veikia ventiliai-,,

Kvepiančio
PI J šaknis, turi 

nuo senovAs. 
j gelis buvo 

nuo išpūtimų, du.suum: 
y\ troškulio, nt-aigavn.
\ A ’ kvapo, nuomariu. pa. » 

lyžiaus. diegliu u <kai.- 
mmgų mėnesiniu; uždegus kvėpiau 
čio Dzingetio <aknis yra gerai ap*-ū 
Ryti ligonio kambarį ir r»ti ligon.. 
suskutus šaknis darytis arbata n 
gerti, sutrynus Šaknis maišyti i tabu 
kg — rūkysi ir džiaugsiesi luauuoi. 
kvepėjimu. Svaras DžiiigMe- «■» 
kvnte-is svaro $1.00. .

\LEXAN DU irs ( <
♦14 B&OAl^VA^

SOI TH f.

Kaina tik 10 c.
Imant po 100 ęgz. ir 

daugiau
Užsakymus siųsti

Gerus darbus gab gauti ’ 
Namų prižiūrėtojai - Sodininkai 

Šoferiai - Vyrai įvairiems 
namų riaritame

TeL EVergreen 6-5181

4RL EHMEB - PORK STORES 
paakštieną. de^ro^ tampajai

V. Pietaris, Raštai, IH t, 267 p.
Jieva Smonadtyte, Aiddftųjų Šimonių likimas, 437
Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282 p.
A- Vaičtaiaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Ocųšas, I^bąčtarimas, Novęl^p. 155 p.
Šatrijos Senajame dvare, 17B p.

.SO K4«il>
.NS HEI-aiui r.

«i «r»«J lxjng Oismru*. '

Br.Nui^

SO BQsrr»N mak>

69-38 Myrtle Avė. - 
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y. -

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

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

SLAUGES REIKALINGOS 
bendram AmM fa- -n. R. SCRUB 
NUBSB*. « Itajbn Vhmh- 5 dieo.

nto to IN8DRANCE MONTH 
BON’TSMLAY! — ACTTOOAYI

Help Yourself —
Help Your Family

wXh LOOT'COSr

SAVINGS BANK
UBE INSURANCE

As Ltttle as $250 Aa Ifodi as $5000
xwMtoi Mr OMren, toa

h Adawr Gk
| " 'Hto ♦Brito ? -
J EUB.
> Arim SMmMrm to-

dk&tauriose
menjdhėse’f, 
Dfe.

UBOF per rantomų knndfeto 
pirmitanką B. W; • Hofaės, 
SfouK rFabš, S. Dak.,' kriečta

Šetarintotkių galvosūkis, kaip ’ 
gaminti valgas skaniai ir



bertas.

Rudens šokiui bei pasilinksminimo

VAKARAS

Bostono katedroje spalių 18 
d. bus iškilmės, skirtos katali
kų misijoms atžymėti. Vado
vaus pats arkivyskupas Cush-

nų, stačių talpinti 300 kpk 
pėdųfcrovtai, Norintieft Rouo* 
moti, tari uždarytame voke 
pasiūlyti, adresuodami: Prolo
gai to Furnish Trock, Roma 
410, Federal Btakfing, Boston.

T. Daubaraitė, J. Šlekaitis ir 
fotografas V. Augustinas, po 
-sėkmingo parapijos koncerto, 
lapkričio 8 d. koncertuoja Ne

atlieka karinę prievolę vieno
je marinų divizijoje, buvo par
vykęs atostogų pas tėvus, o 
grįžęsę atgal numato kelionę 
su savo daliniu j Japoniją.

Pr. Naujokaitis, sekr. L. Ra- 
mančfatis, ižd. J. Šftrikis, pa
rengimų ir ktdt&os reikalų 
vadovas A. Benderius. Revizi
jos 'komisijon išrinkit: A. MHe- 
ševičius, J. Remėza ir A. fieti-

IgNUOMOJ AMAS trijų kam
barių butas tarp Grove ir Lin- 
den gatvių. Kreiptis: 339 Wil- 
son Avė., 3rd fioor, Brooklyn, 
N. Y.

įruošti nuoširdžiai dirba visos 
parapijos draugijos, vadovauja 
kun. J. Pakalniškis.

činskas ii So. Bostono nusikėlė 
j Dcrchesterį, kur įsigijo nuo- 
savus namus Adams gatvėje.

’• abu, buvę kaimynai, lankę 
Švėkšnos gimnaziją, prieš 4 
metus atvykę į Ameriką, susi
tuokia lapkričio 8 d.

Be to, jei atsirastų tokių, 
kurie turėtų vertingų tauto
dailės eksponatų ar kitų lie
tuvės darbo pavyzdžių, paro- 
dps komitetas labai prašo jų

vienas seniausių lietuvių imi
grantų, turėjęs siuvyklą Bos
tone, o pastaruoju laiku gyve
nęs 607 E. 8th St, So. Boston, 
sulaukęs 84 metų, mirė spalių 
5 d. Paliko tris sūnus ir dvi 
dukterį

suorgainzavo dar nąują bū
reli Vasario 16 gimnazijos mo
kiniui išlaikyti. Nuo lapkričio 
1 d. pradeda siųsti aukas.
Aegrių KaraBenes por. choras 
vadovaujamas M. Uuberskk),

Sale pasiekiama važiuojant požeminiu traukiniu betkuria linija 
Dd Union Sąvare, 14 St.

BROOKLYN 1L N, Y.
J. valakas 
Praneftnm Dta.

IEŠKO 4 kambarių buto 
jaunai porai, Queens sritfje. 
Tfel. DI 5-7399.

IŠNUOMOJAMAS 5-kių kam
barių butas So. Bostone, Massų 
City Point rajone, su centr. šil
dymu, vonia ir kitais patogu
mais. Teirautis tek: SO 8-2814.

laišką,'kintame rašo: “Labai 
malonu, bu ištesėjote visus 
metus ir dar maloniau, kad 
žadate ir toliau gimnazijos ne-

• Kun. A. Koątautas
šią vasarą keliavęs po Euro

pą, spalių 11 d. bažnytinėje 
salėje šv. Vardo draugijos na
riam rodė spalvotus paveikslus 
iš savo kelionės.

kariuomenės aviadjdsSjme- 
chanikas, tarnaująs Japonijoj^ 
buvo pargrįžęs mėnesiui ato
stogų pas savo tėvus. Jis anks
čiau gyveno Chicago jė ir da
lyvavo “Dainavos” chore, o

BARASEVKRB to MNUB 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway t 
South Boston, Maes.

Staąys D. Lapfaskss
studijavęs muziką pas 

komp. Jer. Kačinską, o dabar 
įstojęs į N. Anglijos Muzikos 
Konservatoriją, gavo stipendi-

Kra. M. Vaitkaus
70 m. jubiliejaus minėjimą 

tautininkų namuose spalių 10 
surengė ir gražiai pravedė 
Liet Rašyt- Klubas, kurio pir
mininku dabar yra rašyt. St. 
Santvaras. Dalyvavo gražus 
būrys asmenų iš Bostono, 
New Yorko, Brocktono, Wor- 
cesteriOj Lawrence. Sveikinimo 
kalbas pasakė prel. Pr. Juras, 
konsulas ačtv. A. šalna, prof. 
V. Braška, T. Dr. Andriekus, 
Stp. Zoterškas, P. Jurkus, B. 
Brazdžionis, kun. J. švagždys, 
dr. J. L&nonas, K. Mockus, dr. 
V. Čepai, adv. A. Keturakis, 
stud. £j&trankaitė, Pr. Lem- 

kalbė jo į-

■i m R. «ui rj i pr*
proga ir laiminga ateiti*. Del plato* 
nhj fintai kreipkitės: B. ETOENT, 36

Lapkričio 1-8 d. New Yorke, 
Tarp. Moterų Meno ir Pramo
nės Parodoje dalyvauja ir 
lietuvės.

Lietuvių programa bus lap
kričio 8 (L, uždarymo metu, 
8:30 vai vak. Ji bus atlikta 
salėje, pritaikytoje dešimčiai 
tūkstančių klausytojų. Kvie
čiami atsilankyti visi New 
Yorko ir apylinkių lietuviai. 
Blietai galima gauti pas J. 
Ginkų ir k. Bilietų kaina 75

mįnistratorhim, ir paskui re
daktorium. Jis taip pat jau 
ilgą , laiką veda Lietuvių Ra- 
dijos Valandą. Transliacijos 
būna šeštadieniais tarp 11 ir 
12 vai dieną iš stoties WESX 
1230.

Sniečkus ir Aramiškytė spa
lių 11 d. Apreiškimo par. baž
nyčioje. Per iškilmingas mi
šias sutuokė kun. B. Kruzas. 
Abu jaunieji yra čia gimę, bet 
puikiai kalba lietuviškai, pa
vyzdingi choristai. Jiems tėve
liai surengė gražią vestuvinę 
puotą. Vaišėse dalyvavo ir 
kleb. kun. N. Pakalnis ir pilna 

.salė svečių.
St Karmazinas ir Vanda

Klebonas kun. Pr. Vinnaus-
J--. Ęon. A. Karižys, kis prašo taupyti seną popieti 

kaip praėjusį kartą rašėme, {ir i gausiai aukoti, kai bus 
išatoių parapijas atkeltas į šv. daroma rinkliava aridvyskupi- 
Petro lietuvių parapiją, So. 
Bostone. Jis yra | kunigus į- 
sišventęs prieš porą metų. Jo 
tėvas, Antanas F. Kneižys, 
gyvenąs Norwoode, arti 20 
metų buvo “Darbintako” ad-

. atsiradus 19 klausytojų, pra
sidės spalių 22 d. 7*30 vai. v. 
Apreiškimo parapijos mokyk
loje. Kas norėtų lankyti, dar 
galima įsirašyti. Lankytojai 
patys samdosi mokytoją, ku^ 
riai reikės mokėti 40 dol. mė
nesiui.

Lietuviu Radijo Korporacija 
i M2 E. Bnarfvsr, * 8a. Betom Tt, Mm. TeL 80 8 8188 
Uetavtai BadOo programa B stotie*. WBMS, 1080 kflodkht. perduo
dama aekmadteniais ano J2 Ud 12:30 vai Btaa lietvrHkoa dataoe, 
muzika ir Macdutfa paaaka. Stanio reikalais kreiptii i STEPONĄ 
MXNKŲ, BaMc Ftortata GOH ta Dovanu krautuve, S02 E. Broadway, 
So. Bostone Tet S01 Otn. Ten gaunama* “DarMntafca*”, DetuvMroa

NEW YORKOEATVIŲ NAMŲ FONDO KOMITETAS 
proga visu* ^kviečia į

KONCERTĄ-BALIŲ
Šeštadieni, s>aliąl’7r, tf/ndermun’s ralyje — 3 Avė. ir 16 St 
Koncerte dalyvauja 
choras, baletaa ir MNhd

UETUVIŲ ttmr VALANDOS PROGRAMA 
WKSX—t»a kfieeyclea—MarMebend-Saleoi, Maaa.

Kiekviena fcštadienj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors paavekinti ar paskelbti, tai suski te: UTHUANIAN RADK) 
HOUB, M Cattage 8L Nenvaad, Man.

Skyrius: LITHUANIAJM FUBN1TURE CO„ «4 W. Braadwav.
So. Boston 27, Mas*.

A ta O. IVAŠKAI
TeėUonal: NOrwood 7-1489 ar SOuth Boston 8-4618

tuojau po p!!WBMMBrozmu7 
Pranešti V. Jonuškaitei - Les- 
kaitienei, 924 Madison St, 
Brooklyn 21, N. Y., arba Onai 
Valaitienei, 179 So. 2nd St, 
Brooklyn 11, N. Y.

Joozas, Efanora ir Laimutė
Švėgždos,

gyvenę 6 metus Brazilijoje, 
važiuodami į Kanadą, buvo 
sustoję trim dienom pas V. 
Zaukus, Woodhaven, L. L, N. 
Y. Mažoji Laimutė labai dai
liai kalba lietuviškai ir portu- 
gaBškai.

keletą jubilia
to alėraššnj. Vieną jo eilėraš
ti paddriŽtoavp šęsšt mokyklos 
mokinė d te. Oma
nas įte&e? Bostono liet teisi
ninkai, pSfs Rašyt Klubas ir 
Pr. Lanbėrtas. Raštu sveikini
mus atsiuntė prof. J. Brazaitis, 
St Hktoraus, N. Mazalaitė, A. 
VaičuiattiB, J. Aistis.

VaSif metu savo jumoristinį 
eilėraštį paskaitė rašyt A. 
Gustaitis. Visas mihėjnnas vy
ko jaulųpj nuotaikoj. Vaišės 
Įdubo ponių parengtos labai

Artinantis švenfių sezonui, 
Brooklyno pašto viršininkas 
praneša, kad siuntiniai Į užsie
nį, į Tolimuosius Rytus, turi 
būti įteikti ne vėliau kaip spa
lių 15 d., į Artimuosius Rytus 
ir Afriką 
Europą - 
pietinę ir vidurinę Ameriką — 
lapkričio 22 d. Užsienio siun
tinių tarifas yra neseniai pa
kristas, ir prašoma informuo- 
tis vietinėse pašto įstaigose.

New Yorko fietavės ruošiasi

1953 m. spali y (Oct.) 24 cL, šeštadienį 
ARION TEMPLE B ALLROOM 

U-27 ARION PLACE BROOKLYN, N. Y.
Arti Broadtoty (Elev. važiuojant išlipti Myrtle Avė. stotyje)

Oro bangomis transliuojami {vairūs visuomenės pranefimai, 
nsnjlenos, midka. 
M. ET. 4-9288 
AD JEZAVTTAS 
Muziko* Dtr. 

»*»«*~*

mistišką padėkos žodį.
Stepan Koutautas ir 
Etosą Gtoššoraitė

spalių- 1O d šv. Petro para
pijos bažnyčioje sujungti mo
terystės ryšiais. JauiavecEtiai 
yra abu lietuviai amerikiečiai. 
Jaunojo brolis kun. A. Kontau- 
tas atliko jungtuvių apeigas. 
Pats jaunasis, kol gyveno Bos

tone, buvo uolus vyčių veikė
jas. Dadbar js gyvena New 
Yorko valstybėje, kur vado
vauja (fideiei krautuvei.

Mmbm Drasdys,
buvęs ilgametis lietuvių Pi- 

liečių Dr-Jos sekretorius, da
bar tarnauja firmoje Sears 
Roebuck O>. Yra keliaująs 
knygredybos inspektorius. Au
gina (M dukteris to sūnų, ku- 
rtoos MdBtia į lietuvių parapinę 
mokjldą. Vedęs yra Magttole-

mokytojai ir mokiniai, rūpta- 
simės, kad'mūsų tautiečių ai> 
kos, dedamos’ į Sos gimnazi
jos išlaikymą, duotų ko geriau
sių vaisių.” Kaip žinia, Gabi-^ 
jos leidykla suorganizavo rė
mėjų būrelį, kuris pastoviai 
rėmė vieną gimnazijos moki
nį. šiais meteis prie šio būrelio 
dar prisidėjo J. Ginkus, J. Ste
ponaitis ir J. Narvydas.

Moksleivių atettM&ų veikia
. Spalių mėn. 10 d. Aprri&i- 
mo par. mokyklos patalpose į- 
vyko Brooklyno moksleivių 
ateitininkų “Marijos Pečkans- 
kaitės” kuopos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo kuopos dva
sios vadas kun. A. Radaus
kas, keftetas svečių - studentų 
ir ypač gausus būrys mokslei
vių. Išrinkta nauja kuopos 
valdyba, kuri pareigomis pasi
skirstė: pirm. K Remėza, vi- 
cepirm. J. Birutis, sekr. M. 
Plečkaitytė, ižd. G. Naujokai
tis ir soc. reikalų ved. D. Mi- 
kulskytė. Naujoji valdyba tvir
tai pasiryžusi išplėsti bei pa
gyvinti veiklą. Per šį susirin- 

. kimą į kuopą įsirašė keli nauji 
nariai

Sdonadesų moksleivių kuo
pa ir svečiai sendraugiai bei 
studentai padarė išvyką į Bel- 
mont parką. Išvykai nuošir
džiai talkininkavo kun. J. Pa
kalniškis, Dr. B. Radzivanas, 
V. Stasiukynas, J. Ruškys ir 
kun. A. Račkauskas. Kuopos 
valdyba jiems nuoširdžiai dė
koja. Išvykoje kun. J. Pakal
niškis nufilmavo dainuojan- 

yįąriT Aiidžiančhig moksle*-

pirmasis KONCERTAS
NEW YORKE

I I

•>3s'5’


