
Tito sukasi dėl Triesto

ife ilfeĖi' Y,į|

nas B 23 amerikiečių — Di- 
ckensonas pareiškė, kad Kini* 
jos komunistai jiems dėstė, 
jog revoliucija Amerikoje, gal 
būt, prasidės per 5 metus. A- 
merikos komunistų partija ži
nanti tiksliai, kada ji turi pra
sidėti. Tada ir jie, kurie atsi

lakė grjžti, būsią atvežti j 
America.

dymo, apie kurį prašneko ka
riuomenės vadovybės raportas. 
Labiau defenzyvoje vyriaušybė 
ar vyriausybinė partija yra 
vidaus politikoje.

žemės ūkio politika, nepalanki 
taimeriam, buvusi kalta, kad 
vietoj respublikono Taftd .Ari* 
kikai dabar pasisakė už jo j- 
pėdini demokratą.

ridorių geležinkeliu j laisvą 
Triesto uostą, jei tik jis bus.... 
laisvas.

KDf CHANG HO, pietai korejfetta, anlnSM ne—rtfce grjiti H ko- 
mnntetai nelaisvė*, dabar pakeiti savo nusistatymą. Neutralioji 
kamHja jam Hrate gri&no Sekomeirt*.

MarsbalBs priešingos pro
fesijos žmogus. Jis karys, ge
nerolas, labiausiai išgarsėjęs 
antrame kare, paskui buvęs 
valstybės sekretorius. Taikos 
premija jb pagerbtas už jo 
vardu pavadintą planą užsie
niams remti, kad jie ekonomiš
kai atsigautų.

Nobelis, tfinamifo išradėjas, 
savo testamente premiją pali-

CDU, FDP, DP, 
parla-

Hamburgas. — Lapkričio 1 
buvo Hamburgo krašto rinki
mai. Juos laimėjo Adenauerio 
koalicija 
BHE. Koalicija gavo 
mente iš 120 vietų 62.

Ligšiol Hamburgas buvo ne
pajudinama socialistų tvirtovė. 
Jų pralaimėjimas turi lemia
mos reikšmės Vokietijos vi
daus politikoje. Dabar Adenau-

W KUNIGŲ, 
kaip praneša iš Vatikano, 

sM dabar Lenkijos kolijtam-

Viena. — Spalių 30 visoj 
Austrijoj buvo penkių minučių 
streikas. Daugiau kaip 2 mil. 
darbininkų sustabdė visus dar
bus. Laikraščiai tą dieną išė
jo su juodais gedulo apvadais. 
Tai buyo protestas prieš tai
kos sutarties atidėliojimą ir 
nepriklausomybės negrąžini
mą, nors ji buvo pažadėta ly- 

sutinkanti duoti Austrijai ko- giai prieš 10 metų.

Kai korespondentai gen. 
Marshallį, dabar gavusį No
belio premiją, klausinėjo, koks 
buvo jam sunkiausias karo už
davinys, tai jis gale pasakė: 
“Daugiausia nervų kaštmrn tai 
akivaizdoje visai beprasmių 
derybų su Sovietais pačiam 
susivaldyti’’

Bensonas pasitrauktų. Jie ly
giai dabar nebuvo patenkinti 
nė Bensono žadama rinkų pro
grama. Tačiau prezidentas 
Eisenhovveris tvirtai stoją 
Bensoną, Tatai įtempia Mek 
santykius tarp I5senhow>eri0

NERVŲ KARAS SU 
SAVIM

SOVIETAI DAR NEATSAKfc
j Amerikos, Anglijos ir

Prancūzijos siūlymą lapkričio
9 susitikti Lugano

20 amerikiečių karių. Manoma, 
kad jie yra rytinėj zonoj ir 
rengiami panašiem uždaviniam 
kaip Dorey.

ZEMtS CKIO ■ekretora* K. T/ Bernea (lOSOiSjc) *ta OfeMtadm atete- 
vata skaito jų pateikt* rezoliucija, kad ratuotam* kate** Mtat pa-' 
kelto*

Oderio TTidgyiibnljos galutine 
stena tarp Denkijos ir Vokie- 
tijoo. bšvo noteūtotu, kad 
kotn. vyriausybei > netrukdytų 
vyskupą skirti. ‘

gandai ir kOMkrimaĮ kad A- 
merika. Korėjos kare vartojusi 
bacilas. Reikalaujama, kad 
gandai būtų pasmerkti, kaip 
lygiai ir juos leidusi Sovietų 
vyriausybė. Juos Sovietai pa
leido 1951 m. Kai Amerika ta
da pareikalavo, kad JT suda
rytų neutralią komisiją reika
lui ištirti, Sovietai tokiai ko
misijai priešinosi. Jie sudarė 
savo komisiją, kuri palaikė 
kaltinimą dėl bacilų. Dabar, 
kai belaisviai grižo, jie paliudi-

eris turės ir senate dviejų 
trečdalių daugumą, kuri rei
kalinga konstitucijai keisti.

Dviem kryptim dabar reiš
kiasi Amerikos vyriausybės 
rūpesčiai: per Jungtines Tau
tas pradėjo aštrią šaltojo ka
ro ofenzyvą prieš Sovietus. Tai 
skundai dėl sovietinės propa
gandos apie bacilų karą Ko-

Triestas. — Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos vyriausybės 
numato šią savaitę siūlyti 
penkių konferenciją Triesto 
klausimui. Tuo tarpu neoficia
liomis žiniomis Jugoslavija pa
siryžus siūlyti Amerikai kari
ni bendradarbiavimą ir net 
prisidėti prie NATO pakto, jei 
tik jos norai bus patenkinti 
Triesto klausimu.

aortas Varšuvos univenteete.
DQ tos žfažas iš Vatikane 

buvo paaiškinta, kad vyskupus 
skirti gali tik Ap, 
Sostas. O'Ap. Sostas taip 
par nėra ‘pakeitęs savo nusis
tatymo dėl Varšuvos vienapu-

Norvegijos Nobelio institu
tas taikos premijas' už 1952 
metus paskyrė Aftert Schwei- 
tzeriui ir gen. George Mar- 
shalbui.

Schweitzeris yra iš Elzaso 
filosofas, teologas, pastorius, 
muzikas, gydytojas, kuris prieš 
40 mėtų su žmona persikėlė j 
Afriką, įsteigė savo ligoninę ir 
atsidėjo vietinių žmonių svei
katos reikalams. Grįžti į Euro-

Churchilliui paskirta literatū
rinė premija. Laikas jau ir da
bar rodo, kiek nepastovūs 
laimėjimai taikai buvo ir tų, 
kurie gavo taikos premijas. 
Arabį Izraelio 'paliaubos, už 
kurias apdovanotas Bunche, 
tik po ketvertų metų jau vir
to vėl kruvina žaizda. O ir 
MarshaUis buvo Trumano pa
siųstas į Kiniją, kad tarpinin
kautų baigti karą tarp nacio
nalistų ir komunistų. Ne be jo 
įtakos karas buvo baigtas, bet 
tik tam, kad komunistai lai
mėję prieš nacionalistus, karą 
atnaujintų Korėjoje, Indokini
joje ir kt.

reikalauja, kad JT pasmerktų 
kaltininkus,, kuriais ^laikomos 
Maskvos, kom. Kinijos ir kom. 
Korėjos vyriausybės. Spauda 
taip pat sudaro opiniją, kad 
tokioms žudynėms paaiškėjus 
negali būti ir kalbos apie kom. 
Kinijos priėmimą į Jungtines 
Tautas. Kai kurie laikraščiai 
net pareiškia: jei Jungtinės

Kitas aktualus vidaus reika
las’ yra vietiniai rinkiniai, kur 
vėl susirungia partijos. Ypa
tingai dėmesysZ atkreiptas į 

New Yorko majoro rinkimus. 
Čia yra trys Kandidatai: de
mokratas R. V. Wagner, res
publikonas H. Riedelman, li
beralas R. Halley* Rinkiminė  - 
je kovoje agresyviausias yra 
demokratas Wagneris. Jis puo
la respublikonus, kad susi
dėję ir užtarinėję teismo pas
merktą už kyšių reikalavimą 
Fay; kad jie kalti už 15 centų 
mokesti traukiniam. Jis kalti
na, kad Riegebnanas esąs tik 
partijos įrankis, o liberalas 
Halley esąs oportunistas. TOo

jiems dirbti. Prisipažino para
šęs taip pat ’ “Pravdoje” 
straipsnį prieš Ameriką.

Teismas priteisė jam 15 me
tų, išmetė iš kariuomenės. 
Amerikos karininkai pranešė, 
kad šitas atsitikimas nėra vie-

bę už 15 centų meta transpor
to darbininkų unijos vadui, 
kurio rankose Wagnesis esąs 
tik lėlė. Riegeknanas savo rin
kikų skakSų užtikrinti sugal
vojo kitaip: jis nuvyto pas 
prezktentą E3senhowerį ir pra-. 
šė grąžinti Izraeliui pareiną. 
Taip ir buvo padaryta. Rfe- 
geimams dabar gali tikėtis 
paramos iš tų, kurie suintere
suoti, kad Izraetis gautų'A- 
merficos paramos. Liberalai 
Halley abudu savo kuukurae 
tus plaka, tik save tetaftyda- 
mos laisvu žmogus, nįri- 

klausomu nuo bosų.
Tokie čia rinkiminiai meto

dai. Kaip ir visur. Non rin- 
takų įsirašė mažiau nei pa
prastai, taBau tarp poMtat Mk
_ t o v ta   t l a —t-

Komisija nutarė pastarąjį 
kaffinimą perduoti pilnačiai 
svarstyti.

•Pažymėtina, kad Sovietų 
atstovas Malikas dabar atme
tė Amerikos kaltinimus ir aiš
kino, kad tai nauja priemonė 
šaltajam karui įšildyti. Kai 
kurtė Azijos ir arabų atstovai 
taip pat buvo priešingi, kad 
kaltinimai būtų svarstomi, nes 
tai kenksią taikos konferenci-

Beriynas. — Amerikos ka
riuomenės teismas nubaudė 
Amerikos kareivį R Dorey, iš 
Sommerville, Mass., už šnipi
nėjimą sovietų naudai.

Jis buvo dingęs iš kariuome
nės ir po 17 mėnesių du kartu 
gijžo į vakarų žemą, atgabeno 1 nintelis. Esą dingę mažiausiai 
čia sovietinių agentų ir pats 
dirbo sovietams. Suimtas ir 
teisme jis prisipažino buvęs 
sovietų priverstas grasinimais

Pranešama taip pat, kad 
tarp Jugoslavijos ir Austrijos 
einančios derybos dėl korido
riaus į Triestą. Jugoslavija

Kada Amerikoj 
revoliucija?

SOVIETAI SDfMŲ AMERI
KOS ŠNIPUS

Berlynas. — Sovietai pra
nešė, kad rytinėje Vokietijoje 
— Berlyne, Cortbuse, Potsda
me ir kituose miestuose suim
ta eilė Amerikos šnipų ir di- 
i ei i ijiitiĮ,3' kiijįjį Jmiūti įpriipin. 
ti radijo siųstuvais.

ko tam, kuris “labiausiai pa
sitarnaus brolybei tarp tautų 
vykdyti', kariuomenėms ma
žinti ir nuginkluoti, taikos 
kongresams organizuoti*”

Jau dvyliktas amerikietis 
gavo taikos premiją. Paskuti
nis buvo Dr. R Bunche, kuris 
ęurpininkavo paliauboms tarp 
Izraelio ir Arabų.

Paskutiniu laiku jau nesle
piama, kad tos premijos ski
riamos daugiau politiniais su
metimais, kąip tai rodė ir

Didelis rūpestis dėl žemės 
ūkio. Prieš savaitę 350 far- 
merių iš 13 valstybių atvažia
vo autobusais į Washingtoną 
“teisybės ieškoti” — prašyti, 
kad vyriausybė subsidijom 
palaikytų raguočių kainas. Jie 
skundėsi, kad kainos nuo metų 
pradžios iki dabar labai nu
kritusios. žemės ūkio sekreto
rius E T. Bensonas subsidijų 
nepažadėjo.

Nepažadėjo, nes vyriausybė 
turi taupyti. Lig šiol jau buvo 
studijuojami šeši žemės ūkio 
gaminiai. Vien bulvėm nuo 
1946 iki 1950 buvo pridėta 
500 mil., o kiaušiniam 225 
mil. Supirktus iš ūkininkų ga-. 
minius laikyti sandėliuose, kur 

. jie genda ir dalis tenka išmes
ti, ir mokėti už sandėlius — 
valstybei išeina labai brangiai. 
Dėl to Bensonas žadėjo prog
ramą naujom rinkom suieško
ti, bet nežadėjo subsidijų.

' Kai Bensonas buvo įkeltas 
į Eisenhovverio vyriausybę, jis 
kalbėjo šventraščio žodžiais: 
“Veido prakaite valgysi savo 
duoną.” Tais žodžiais jis išreiš
kė kad turi baltis laikai, kada 
fartnerius rėmė vyriausybė 
pašalpom; taimeriai dabar tu
ri dirbti ir mokėti patys sau 
pagelbėti. Mat Bensonas yra iš 
Utah valstybės, vienintelės iš 
visų 48 valstybių, kuri sun
kiaisiais 1930 metų ūkinės 
krizh laikais išsivertė be vai- 
styoes paramos. Demonas, va
dinai, su reikalavimu pafiam

• sau padėti Tefieu
nuo to fermeriam nėra geriau. 
Ir jie anksčiau reikalavo, kad

KĄ DAVĖ PIENO 
STREIKAS

New Tortas.
nas trukęs pieno streikas baig
tas. .Susitarta, kad pieno išve 
žiotojams atlyginimas bus pa
keltas 8,50 dol. savaitei Jk 
buvo reikalavę 15.

RŪPESČIAI VIDUJE
AR DEMOKRATŲ NAUDAI?

kada atsisakė duoti apie -save das dėl belaisvių masinio žu- kas iiurodd, kad 
parodymus. JT jį užtarė ir 
reikalavo, kad Amerika sumo
kėtų jam 20,000 kbmpensaci- 
jos, jei negrąžina į turėtąsias 
pareigas.

ŠNIPUI SUMOKĖJO 
KOMPENSACIJĄ

Jungt. Tautos. — Buvęs so
vietų šnipas Harry Goki, vie
nas iš Rosenbergų kompani
jos, nuteistas 30 metų, dabar 
paliudijo, kad Aleksandras 
Svenčanski buvo taip pat so
vietų šnipas. Ligi pereitų me
tų rudens Svenčanski dirbo 
Jungt. Taut. kaip radijo tran
sliacijų rusų kalba vedėjas. Al
gos gavo 10,450. Gruodžio 
mėn. Amerikos pareigūnų jis

Gandas apie Molo
tovą

Tarp diplomatų ir spaudoje 
pasklido gandas, kad Sovietų 
užisenių reikalų ministeris 
Molotovas esąs dingęs. Pasku
tiniu kartu jis buvo matytas 
rugpiūčio 23. Aiškinama, kad 
jį ištikęs Berijos likimas. Ta
čiau Washingtone aiškina, kad 
šiuo metu Molotovas paprastai 
turįs atostogas.
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TAUPIOJI

Gaunama

(Bus daugiau)

NESURANDA ATSAKYMO, NORS JIS YRA AIŠKUS

sočia

X5O

150
350
150

1.00
3.00
5.00

ir gaivaus v£ja, kuris ištemp
tų jos laivo būręs. Dabar, kai 
renkami atstovei | Amerikos 
Lietuvių Kongresų, gera pinga

Nsajlri—l spalių 19 buvo 
rašyta, kad “iš tikrųjų komu
nistai iš principo nėra klerika
lizmo priešai. Kur jie gali, jie

edinis arklys, 192 p. 
udonasis siaubas, 103 p.

šom. Jei U tolimesniųjų vietų 
tegali atsiųsti savo atstoyą, te
gul siunčia tik jį.

Spalių 26 ."Naujienos' 
kalba apie

0-80 
150 
L00

150 
2.00 
1.10 
1.25 
060

2.00 
31.00 

2.00 
2.00 
1.00 
150 
0.70 

$1,00 
2.00 
050

2.00
3.00

sikaiteuus psi- 
mėtficininėinis

2.60 
2.00 
1.50 
2.00 
2.00 
1.25

tuviai, dalyvaują lietuviškoje 
veikloje. Kas gali dą^rvauti

valandas surirdco visus vokiečių 
šnipus. Buvo taip. *
7 Laidojant - karalių Eduardą 
1910 susibėgo daug Europos 
valdovų. Jų tarpe ir Vokietijos 
imperatorius Vilhelmas II, 
mirusiojo Eduardo sūnaitis. 
Imperatorių atlydėjo būrys ka-

njamus 
ivimo

mo palikęs ir kitas klausimas: 
ar nusikaltimų skaičius mažin- 
tinas gydant 
ekologinėmis
priemonėmis, ar kalėjimais ir 
kitomis bausmėmis. Tiesa, pats 
Švedijos gyvenimas yra pasi
rinkęs pirmąjį kebą. Į nusikal
tėlius žiūrima iš humanistinės 
pusės. Tačfeu dabar šiaušiasi 
ir bausmių šalininkai tvirtin
dami, kad švelnumo šalininkai 
esą kalti už tai, kad įstatymai 
nebegerbiami ir taip lengvai 
laužomi.

Nors atsakymo nepasako, 
bet skandinavų pateikti gyve
nimą daviniai tuos atsakymus 
duodaSąbai aiškius: nusikalti/ 

mų augtoS^msijęs su nrara.- 
lės nykimu; m s*afe nejautru
mas susijęs su racijos jaus-, 
mo nykimu; religijos ir nrira- 
lės. nejautrumas ar stoka susi
ję-su šeimos nykimu....

Siūlo kitą tvarką
Dirva spalių 29 tuo tarpu 

svarsto tik Alto vykdomojo 
komiteto paskelbtą tvarką at
stovams į kongresą 
siųsti. Altas buvo paskelbęs, 
kata organizacijos nuo 50 na
rių skiria vieną atstovą, kad 
dienraščiai skiria po 3 atsto
vus, savaitraščiai ir kiti laik
raščiai po vieną atstovą ir tt

mato, gsdėtit tartis ir' Lietu
vių Bendruomenės atstovai 
Trunpai sakant, kongreso me
tu gaKtų įvykti ir pirmoji JAV 
Lietuvių Bendruomenės kon
ferencija.

Kas ją turėtų organizuoti? 
Tiktų LokuL Bet jei jam bū
tų didelių sunkumų 
ferendjos organizavimo darbą 
galėtų pasiimti Liet Bendruo
menės Chicagos apygardos 
valdybą.”

1950, 188 psl).r
Žinoma, '“Naujienos” ir vėl 

gafi kartoti: “Maža ką Leninas 
skelbė”.... maža ką vadovėlis 
rašo... Tik tuo atveju tektų pri
dėti: maža taip pat ką "Nau
jienos” skelbia.

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

J. Kačinskas, Ifisaa InBonorem Immaculati 
Cordfai BMV,

č. flauimidnii, Lteturflka muzika
Martai)

numato, kad Italija pristatys 
Sovietams mašinas tekstilei, e- 
lektros kabelius, motorus ir 
kt Sovietai žadasa pristatyti 
kviečius, naftą, anglį ir kitas 
žaliavas.

jau turidviračius ir motocik
lus. Jokio skurdo nepatiria ir 
jokio materialinio rūpesčio ne
turi. Norvegijoje daug var- 
gingiau, bet skurdo taip pat 
nėra. Tačiau policija aiškina, 
kad nusikaltimai' ir tokioje 
Švedijoje nemąžta. Priešingai.

100 
150 
150 
1.25 
1.00 

1.00

ir religiją savo tikslams.” 
“Kitose šalyse komunistai mie
lai dedasi su kunigais bet ku
rios tikybos, kurie padeda 
jiems mulkinti žmones.”

'“Darbininke” spalių 23 į tai 
buvo pastebėta, kad, komunis
tai iš principo yra prieš Baž
nyčią ir religiją; kad yra atsi
tiktinis (ir dabar pridėkim: 
taktikos) dalykas, jei jie nori 
pasinaudoti atskirais kunigais 
savo tikslams.

RELIGIJA IR FILOSOFU A ,
Naujasis Testamentas . ■ • ■ j
Neito Vian, gv. 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 p.
Dr. J. Prunskis, Prie vilties, kryžiaus, 139 p.
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.
Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p.\
Taip jis kalbėjo, Don Bosco mintys, 132 p. .

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
J. Žilevičius, Česlovas Sasnauskas, išleido kun. L. Ė.

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

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas
BELETRISTIKA
J. Grišmanauskas,' Tolimieji kvadratai* (Dabartinis

Lietuvos vaizdas pabėgusių žvejų pasakojimu
200 psL 2.00

D. Pilla, Siela už sielą, 304 p. 2.00
V. Pietaris, Raštai, IH t, 267 p. . 2.00
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 p. 350~ 
Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282 p.
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajarųę dvare, 176>p. i
E. Williams,
S. Vogutov*

POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kirša, šventieji akmenys, 112 p.
A. Mickevičius, Konradas? Valenrodas, 96 p.
A. Tyruolis, Kelionė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
Jonas Aistis, Sesuo Buitis, 45 p.

V AKŲ LITERATŪRA ’
Vysk. M-ValanSuSį Vaitų knygelė, 155 o.
Vytė NemunSis, Ito tėvynės dangum

Auklėtojai ir psichologai bei 
teisininkai susirūpinę, iš kur 
tas linkimas į nusikaitimus, 
kada nėra socialinio skurdo, 
kuriuo kitur aiškinamas nui- 
kaltimų gausumas.

Danijos kriminalistikos in» 
aepfctorius Lottoga aiškina, 
kad Skandinavijoje daugumas 
vagia ne iš skurdo, bet pirmoj 
eilėj dėl nuotykio. Dabar 
“jaunimas — sako jis — yra 
apsėstas manijos automobiliu 
▼atimti ir nesibaido jokių 
priemonių, kad estu šitą per
gyvenimą pasidarytų, švetfijo-

anoiJl irfise?
For see tSnaf.' be eMya 
stays atrėš* *bea

religijbS'Įr jaunimą'. Bažny
čią bei Teligi remti ar su ja 
kovoti koaumižmui nesąs prin
cipo dalykas. “Komunistų dar
bai rodo, kad jie gali religiją ir 
bažnyčią atmesti arba remti, 
gali dvasininkus persekioti ar 
šelpti —į. žiūrint, kas jiems 
naudingiaji.”‘’$įsą naivu many
ti, kad religijos atžvilgiu lai
kosi kokio tai principinio nusi
statymo, neigiamo ar teigia
mo”, nes “argT'bolševikai iš vi
so laikosi kokio principo? Vy
riausias įstatymas jiems tai— 
išsilaikyti valdžioj ”

Jeigu kalbama / apie “vy
riausią įstatymą,” kuris lemia 
komunistų elgesį, tvarko jų 
veiksmus, tai jau tuo pačiu 
pripažįstama, kad jie laikosi 
principe. Ar. jis geras ar ne— 
jau kitas klausimas.

Kitas klausimas taip pat, ar 
teisybe, kad komunistams “vy
riausias įstatymas-” yra išsi
laikyti vridŠtoje ar valdžią lai
mėti.-Kas stori, gali taip tikė
ti, kaip Čfei “Naujienų” pasa
kyta..: Kurie taip galvoja,

Vai Wtite dainas i
MALDAKNTGB8 
Dangaus raktas, maldynas, neįrištas, 156 p

visos atsiųstos šnipams infor
macijos. . .

Agentai leido “paštu?’ veito 
ti, tik pasirūpino, kad ateiną 
ir išeiną laiškai būtų kruopš
čiai slapta patikrinti ir padary
ti nuorašai. Per trumpą laiką 
visus vokiečių šnipus taip su
varė į maišą, kad pirmą karo 
dieną tereikėjo tik užrišti.*

Tokį pat laimingą smūgį 
sudavė vokiečiams antrojo ka
ro pradžioje. Čia jau tekėjo 48' panaudoja bažnyčias, kunigus 
valandų darbo, pagavo 35“ pa
grindinius nacių šnipus'ir 500 
prijaučiančiųjų. Operaciją at
liko Nr. 5 kartu su Scotland 
Y ardu. Specialiai įteigtame
prekiniame sunkvežimy sėdėjo 
sekliai ir filmavo gatvėse vo
kiečių šnipus. Taip Nr. 5 buvo 
pažįstami iš anksto visi vokie
čių agentai. Maišau sulindo ne 
tik šnipai Nr. 1, kuriuos vo
kiečiai tyčia nebuvo labai už
maskavę, kad juos surinkę pą^ 
liktų ramybėje Nr. 2, kurie ir 
sudarė grynąją šnipų smeto- 
nėlę, atsiųstą Himmlerio. Šį 
kartą jau joks šnipų vadas ne
pakliuvo ki»pytoi»je,- juOs rei

kėjo surankioti dirbant iš pe
ties.

Estų partijų, einančių su ko- 
munistais. Bet tebus ir ki
tiems leista tikėti, kad komu
nistams turėti valdžią yra tik 
priemonė tam, kad jie įvykdy
tų savo principinius nusistaty
mus žmogui ir visuomenei per
dirbti; kad tie jų principiniai 
nusistatymai yra griežtai 
priešingi religijos atžvilgiu. 
Prieš religiją komunistai pasi
ryžę kovoti visom priemonėm 
— ir tom, kurias “Naujienos” 
nurodo. Pasiryžę kovoti ir ko
voja i* principo, nes jie nėra 
ir negali būti neutralūs religi
jos atžvilgiu. Čia mes skiria
mės nuo “Naujienų”, kurios 
mano, kad komunizmas nesi
laiko “kokio tai principinio 
nusistatymo,, neigiamo ar tei
giamo religijos atžvilgiu.”

Komunizmo' principui! nusi
statymą ir jų praktiką mums 
daugiau nušviečia taip pat ne
ginčijami faktai, kokiomis fra
zėmis apie religiją . kalama į 
galvą septintos klasės vaikams 
mokykliniuose vadovėliuose. 
Ten Stalino konstitucija aiški
nama taip:

“Stalino konstįtucija garan
tavo .visiems piliečiams pilną 
sąžinės "laisvę. Bet ar tai reiš
kia, kad Sovietinė valdžia ir 
komunistų partija religijos at
žvilgiu yra abejinga?

‘Ne, to visai nereiškia. So
vietinė valdžia ir partija prie
šingos religijai dėl to, kad n- 
Hgįja pavergia žmones^ Leni
nas 1W5 metais rašė: “Belgi
ja yra vienas iš pavidalą dva
sinės, priespaudos, visur ir vi
sada slegiančios liaudies ma
se®” ,(žr. V. A. Karpinskij, 
Konstitucija- SŠSR, Moskva

KAUKIS NUO LONDONO 
MIGLŲ

Londono 6000 gydytojų var
du Anglijos vyriaraybė buvo 
įspėta, kad ir šiemet gosią 
miglos su suodžiais, nuo kurių 
pernai gruodžio mėn. mirė 
4000. Gydytojai ragino vyriau
sybę įtaisyti' gyventojams 
kaukes, kurtos kaštuoja tik a- 
pie po- 8-centiM.' •

Sako, niekur nėra tiek api
plėšimų, grobimų, prievartavi
mų kaip Amerikoje. Aškina- 
ma, kad tai dėl to, jog Ameri
kos visuomenėje pilna visokio 
neaiškaus elemento, iš visur 
susibėgusio ir dar nespėjusio 
suaugti į kultūringą visuome
nę. Tačiau spaudoje pastebi
ma susirūpinimo nusikaltimais, 
nors ir ne tokio didelio masto 
kaip Amerikoje, ir tokiose 
senose, tradicijų ‘ ir didelės 
socialinės pažangos bei ekono
minės gerovės kraštuose kaip 
Skandinavija (Švedija, Nor
vegija, Danija).

Švedijoje po šešiolikos metų 
vaikinas jau gali be didelio 
vargo uždirbti iki 500 kronų.

je pastebima taip pat, kad 
daugiausia nusikaltimų —. tai 
automobilių ir dviračių vagys
tės. Ir įsilaužimo nusikaltimų 
daugelis -neturi nieko bendra 
su noru be darbo praturtėti, 
ar su skurdu. Isilauftti ir api
plėšti kur vienišą vilą tai sa
votiškas sportas, nuotykių 
geismo patenkinimas. Kad to
kių pergyvenimų sau pasida
rytų, arba kad galėtų išsiger
ti, daugihu cigarečių parūkyti, 
nesušilaiko nuo vagiliavimo. 
Inspektorius Lotinga aiškina, 
kad jaunime reiškiasi "‘stoka 
religinio jausmo”, kuris iš vi
daus prilaiko žmogų nuo nusi
kaltimo.

Švedijos policija pastebėjo, 
kad nusikaltėliai susiorganiza
vę į lygas, gaujas ir nusikalti
mus vykdo grupėmis; kartais 
net specializuotai:' viena gru
pė vykdo vienos rūšies nusikal
timus, kita kitos. Net seksua
linio išprievartavimo nusikal
timų esą daugiau pasitaiką 

. grupinių nei paskirai įvykdytų.
Vienas sau neturi drąsos nusi
kaltimo vykdyti. Gaujoje js 
virsta kuo kitu.

Atskirų nusikaltėlių sociali
nę aplinką patikrinus, aiššo^jo, 
kad tarp tų, kurie suėjo į gau
jas, yra daug kas bendra. Nors 
jie iŠ pasiturinčių šeimų, bet 
moraliniu atžvilgiu it šeimų 
pakrikusių — persiskyrusių, 
girtaujančių.

Skandinavijoje iškeltas klau
simas: ar gyvenimo socialinė 
pažanga ir gerovė sumažina 
nusikaltimų skaičių, jų palik
tas be atsakymo. Tenkinosi 
pačiu susirūpinimu. Be atūfcy-

Be “Secret Service” užsieny
je dirba kitos trys sekimo ša
kos: Mūitary Inteūigence, 
Navai Intelligence ir Air In- 
ttiigence. Jos rūpinasi rinkti 
žinias, liečiančias atitinkamas 
savo sritis ir yra glaudžiame 
ryšyje su Anglijos tos rūšies 
karo vadovybe.

Vidaus interesams ginti nuc^ 
priešo- šnipų yra trys šakos: 
Gamybos saugumas, Scotland 
Yard ir Miiitary Intelligence 
Dįvision Nr. 5. -Pirmasis dali
nys rūpinasi ginti nuo priešų 
atominės energijos ir apskri
tai visų elektroninių ginklų pa
slaptis. Dar svarbesnes parei
gas turi'Scotland Yard ir Nr. 
5. Tiedvi‘šakos savarankiškai 
pradėjo veikti ir atsiskyrė nuo 
Miiitary Intelligence tik pirmo
jo karo metu ir dar labiau 
sustiprėjo šiais laikias. Dabar 
Nr. 5 tiesiogiai už savo veiks
mus atsakomingas ministeriui 
pirmininkui, šį vienetą sudaro 
prityrę civiliai asmenys. Jis 
kontroliuoja ir kitas šakas.

Išlaikyti tą seklių lizdą la
bai brangiai kaštuoja, nes vien



ro vergijoje “taip baisu.”

vo ankstesnių liudyta šimtą

Pabaltiečiai gali gauti valdžios darbus

mas yra didelis, jie kreipėsi J

(Nukelta į 6 psL)sumų, jei jis nėra: JAV pilie-

sako Kotzakas — kad mus ' 
grąlžins. Tikrai mus pradėjo 
transportuoti į vakarus. Pake
liui matėm žmonių, kurių ran-

sirinko ir

vo atsakymą, kad negali būti 
darbams samdomi, 

nes nėra JAV piliečiai.
Dėl to Alto Vykdomasis Ko

ką. šitie apribojimai netaikomi 
piliečiams Filipinų respublikos 
ar valstybių, JAV sąjungininkių 
dabartinėse apsigynimo pas-

reiškimą pilietybei gauti; as- 
pirmajai muo, davęs JAV-ėms priesai- 

padarė

e
Šviesiaplaukis mėlynakis Al-

metais nuo dezinterijos, perša
limo ir kt. Iš 90,000 paimtų
prie Stalingrado liko tik 2500.

...Šitokie liudijimai eina vie- stiklines sąžines? 
nas paskui kitą. Jie kaitina są-

jų, pačioje Tonkino šiaurėje.

vylė. Pateko už vielų, kurio-

Ten taip pat krito svieifiniai.
se ryžių laukuose.

napus Phu Uhg Hoa kalnų,

nSKuuuSb UlBYiOullS IlHlSMMai

Kova buvo kieta. Atafanv-

rikoje.
eisite žvalgyti

riau: komunistai pasirodo ne
lauktai ir staiga dingsta. Ro

te. Jo viršus sutrupėjo kaip 
molio puodynė. Aš kritau že-

postas. Jis sutvirtfcitas taip pat 
bambuko metffio pynėmis ir

mala dantis. Jie raudonieji, 
visur yra tie patys: ir fietuviš-

KAS tikėjosi iš legkmininkų 
bent čia rasiąs laisvę ir gero-

dėjo iškulti priešui dantis, nu* 
nešė į pelaptoę. Sužeidė ne
sunkiai. Vėliau jis, kaip vel
nias, draskydavęs! džiunglėse,

nas iš stipresnių, kaip karinin
kai pasakojo. Jei pagalba būtų 
neatėjusi, būtų mus palaidoję, 
kaip anuos vyrus “Camerone.”

valtis, amerikoniškus džipus 
ir lėktuvus. Siuntinėjami ten, 
iš kur ateina žinia, kad komu
nistai didesniais būriais pasi
rodo arba užpuola toliau iš-

giono vėliavoje, mums pra
verčia. Kovojame už-legioną, 
ne už Prancūziją, kuriai ir sa
vų žemių pakaktų. Tiktai tie

parašyti? Kovojame su komu
nizmu, tuo didžiuoju mūsų

<finamų “raudonųjų gyva-

celė-

vate msrBdniaia Viri turėjome 
plačiabrytea skrybėlės nuo sau- 
les. Barant gnuuou u» sau-

ir ^pFBCBH>JOBflfck> fitanlftHB1“

SWD ; JHT M1HW SduKM
narius ateito nętauB. <- Tačiau 
era* tebetarsi fcvl su 25 metų

plaukė norvegė, sugrįžusi' sy- 
kiusu kitom penkiom savo 
tautietėm, Friedlande naktį 
bijojo sudėti akis ir užmigti.

%**■■&■ -<į£^3 
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kaimelis, virto punktu, pro I Friedlandą atvyko ir “U.
S. News a. World Report” ko-

Žvėries ženklas Korėjoje
Sovietinį ženklą, kaip žinome, sudaro pjautuvas ir kūjis. 

Aiškinama, kad piautuvas ženklina žemės ūkio proletariatą, o 
kūjis — pramonės. Kartu susijungę, jie turi sudaryti naują san
tvarką, kur prievarta niekas nebūtų lenkiamas po piautuvu 
(dirbti dvarininkui) ir nerakinamas prie kūjo (dirbti fabrikan- 

x tui)-
Po daugelio metų praktikos ta <<proletarinė valstybė” pati 

pasidarė stambiu dvarininku (kolchoziniu) ir išnaudotoju fabri
kantu (stachanoviniu). Ji visiems lupa kailį iki įpraujo ir rakina 
prie vežimėlių. Kruvinais ženklais pavertė ir savo pirmuosius 
simbolius: piautmras reiškia jau giltinę, o kūjis — dūžį į pakau
šį. Kas tam dar netiki, gali pasiskaityti paskutinį JAV armijos 
pranešimą apie sugaudytus į pakaušį Korėjoje.

■Pranešimas skelbia, kad Korėjoje buvo išžudyta 6.113 ame
rikiečių belaisvių ir 22.702 kitų sąjungininkų. Laikraščiuose 
jau mirgėjo vaisiai tų suklotų po žeme lavonų. Jie primena Ka-

- tyną, Pravieniškes, Rainių miškelį, ir daug kitų vietų, pro ku
rias tik praėjo tas piautuvu ir kūju apsišarvavęs žmogus.

Tikruoju žmogumi, žinoma, jo pavadinti negalima. Jis siau
tėja nežmonišku kerątu, beribiu sadizmu, savo orgijomis, kurių 
pilna tos “proletarinės valstybės” istorija. Ji yra krauju rašo
ma nuo pat jos pradžios. Dėl to ir anie du ženklai — piautuvas 
ir kūjis — neatsitiktinai buvo parinkti. Jie labai gerai išreiškia 
sdžvėrėjusio žmogaus siekimus.

Ko siekia tas bolševikinis žmogus, rodos, taip yra aišku, o 
vis dėlto nevieno akys tebėra apdumtos ir ausys apkurtintos jo 
suokimo apie taiką: sugyvenimą su giltine po vienu stogu. Pa
vergtų tautų kančios ir jų masiniai kapai ligi šiol dar neįtikino, 
kad tai neįmanoma, kad tai yra tik tūpčiojimas ant priekalo, į 
kurį taiko bolševiko kūjis. Ar tai bus suprasta ir po Korėjos 
žudynių, kurių dokumentai pateikti Jungtinių Tautų atstovams, 
dar reikia suabejoti. Daug kas yra netekęs ryžtiano daryti iš
vadas — iki galo, kol dar bolševikų pjautuvo galas nekabina jų 
kaklo. .. /

Tuo nesakoma, jog karas yra vienintelė priemonė sutram
dyti tam žmonių skerdikui. Yra dar kitų būdų ginti save ir va
duoti žudomuosius. «

Pirmiausia pasigendame laisvų tautų sutarimo ir griežto an- 
tibolševikinio nusistatymo. Prieš vieningą tos' pabaisos laiky
mąsi kiti laikosi it būtų jos sėbrai. Ko jai tada daugiau reikia, blakėm; guolis ant žemės; li- 
jei ji gali įeiti į namus, į kuriuos paprastai žmogžudžio neįsilei- 
džiama. Jam yra skirta vieta kitur.

Antra, reikia be jokios atodairos iš visuomenės išskirti 
piautuvo ir kūjo agentus. Gali jie dengtis kuo nori ir šauktis 
visų juos užstojančių įstatymų, bet kol yra po žvėries ženklu, 
ne tiktai tuos įstatymus patys laužo, bet ir veda į naujas sker
dynes. Negi norima daugiau nekaltų žmonių po žeme sukloti?

________  LEGIONININKAS N.N. - ' ■ '

TAIP, KAPITONE!
Nuotrupos S pnneūsų svr tbnisHų legiono

3.
INDOKENUON važiavome 

ilgai. Raitėmės tarp Afrikos ir 
Azijos vąriaurių, plūduravome 
jūrose ir plačiuose vandeny
se. B dešinės kone visą laiką 
matėsi Azijos krantai, kartais 
nutoldami, kartais, vėl priartė
dami.

Pabodo suptis ant vandenų 
ir kamuotis su “cafard” ant
kryčiais. Nežinau, ar kada 
nostalgija buvo mane labiau 
krimtusi, kaip toje figoje ma
rių kelionėje, nei nebuvo ką 
veikti, atlikus sargybą ir ruo
šos darbus. Sėdint ant blikties 
ir žiūrint į putotą, už laivo 
palikę taką, jb mano akim 
taip susiaurėdavo, kad maty
davau tik siaurą rėželį Nemuno 
vagoje, kai' alkomis 
dienomis plaukdavau tarp Se
redžiaus ir Kaimo. Jūs gal pa
menate — ten ant kalno sto
vėjo kareivinės. Bet ne X 
ilgėjanti. Reikėjo stipria! kd- 

. kyti save rankose, kad nėjai- 
0MUn KMtl |• VMKHni m 

jtadcti į krantą. Paskui prld-

žirnelių. Jais gabeno akmenis 
ir žemes. Atgabeno į Rostovą, 
kur reikėjo dirbti kasyklose, 
šachtose. Per 1950 kūčias 60 
vokiečių čia buvo .nuteisti po 
25 metų sunkiųjų darbų vieni 
kaip karo nusikaltėliai, kiti 
kaip ir jis už maisto vogimą. 
Bet tai neatbaidė kito tokio pat 
nusikaltimo. Ir Katzakas vėl 
mėgino parduoti šoferiui savo 
darbo įrankius. Ųž tai bausmė 
buvo pakelta iki 15 metų. Bet

25 metai, yra iš Rytprūsių nuo 
Įsručio. Jis buvo 16 metų, kai 
1945 m. Sovietai atėjo į jo 

•kaimą. Vaiko atmintyje amži
nai' liko vaizdai, kaip jo aky
se kareiviai penkiąs moteris 
išprievartavo čia pat gatvėje; 
jis tebemato tempimas pro 
duris jaunas merginas, kurios 
buvo skarmalais apsirengusios 

. kad pasislėptų; matė kareivius 
1 plėšiant nuo jų drabužius ir 
’ kažin kur su savim tempiant.

Viso kaimo gyventojai buvo 
išvaryti, jis atsidūrė* MVD su
imtas ir uždarytas rūsyje 
drauge su 32 suaugusiais, iki 
paskiau jie visi su kitais buvo 
sugrūsti į gyvulinius vagonus, 
po 90 kiekviename, ir išvežti. 
Pakeliui daug buvo negyvų va
gone, nes ir vandens retai te-, 
duodavo. -Tik Maskvoje ilgiau 
sustojo, atliko karantiną, pa
skirstė. Iš ten Kotzak atsidū
rė prie Volgos. Stovykla su

gos ir gausūs mirimai. Labiau
siai mirė 16-17 metų vaikai ir 
mergaitės. Jis pats po ilgos li
gos vėl buvo pristatytas me
džių kirsti, paskui į durpynus. 
Dienai duonos gavo 600 gra
mų. šlapios, pusžalės. Kai pa

ti namus, sodybų, žalias pie
vas ir vasarojų.... žiiaoma, tik 
valandėlei taip būdavo. Koks 
nors šūktelėjimas laive pri
keldavo iš to nostalginio mie
go, nuvydavo įkyrias mintis ir 
vėl įsimaišydavai į draugų bū-

Kai praplaukėme Singapūrą . 
ir pasukome laivo nosį tiesiai 
į Vietnamą, manėme, kad mus 
laipins Saigone, pačiam Inde- 
kini jos smaigaly.* Bet čia tik 
trumpam sustojome. Mus nu
vežė gerokai į šiaurę, priė pat 
Kinijos pasienio. Išlipome Hai- 
ponge, kur mus apsupo ir pasi
tiko karinis valtys. Ga pla
tūs vandenys pasibaigę, bet 
už jų prasiveržė neįžengiamos 
džiunglės..

I paskyrimo vietą reikėjo 
dar kapstytis sausuma. Pra
lenkę Hanoi, Tonkino pagrin
dinį miestą, ir dar kiek pasi
varę sunkvežimiais, kurie čia 
toliau jau klimpsta, vĮH susė
dame ,į valtis. Jomfe vartais 
aukštyn Day upe. Ji’atrina iš 
taurės. Paupiuose matėsi ry-

žiu laukai, atitverti pylimais, 
kad vanduo neužlietų. Vandens 
čia būna labai daug, kai užei
na liūtys. Viskas pavirsta ne
išbrendama klampyne. Kitu 
metu saldė nusvilina kaip Afri
kos smėlį. Ji taip pat čia paki
busi viršum galvos, kaip Sidi- 
Bel-Abbes: ta miela ir kartu 
negailestinga saldė. ’ Ji viena 
pažįstama mąn šiame Azijos 
kampe. Visa kita buvo sveti
ma.

Upė toliau raitėsi pro 
cShmgįes, iš kurių kiekvienų 
akmirką galėjo peS^Atti šūvių 
salvės. Taip muš įspėjo. •

— Vyrai, fia jus gafi “per- 
siūti”. Būkite apdairūs.

Taip, kapitone.
— Camerone, kapitone.
— Aš pirmas raudonai gy

vatei dantis ištaškysiu, —pa
sišoko juodbruvis kroatas.

Valtis pasišokėdama fįjjH 
si vandetdu. Plaukėme krtirtŽ 
darni, periąmę už kartūnų. 
Paketai sutikome daugiau pa
našių valčių, kurtos rasai ta
ki iš priešakio arbaperivyde- 
vo iš paskos. Tai buvo patru
liuojantieji būriai — “letatan- 
tie#” prancūzai, inriPiktoHal 
(jų sutikau labai daug), legio
nininkai be vardo ir kiti ma
nomi. Tuos "lafilanflta bū
rius”, kaip vOau patyriau, 
buvo įstrigęs dėt fsa* De Ut- 
tre de Tasri^y- Me tarfeja 

suimta 1945 Vienoje, kur ji bu
vo ištekėjusi tiž vieniečio. Bu
vau —- sako — pogrindiniame 
veikime ryšinmkė. Buvau vie
no rumuno agento išduota ir 
išvežta. Ėjau iš stovyklos į 
stovyklą.

Kas pats nepatyrė, — sako 
norvegė — negalės suprasti, 
kokia baisi yra ten stovykla. 
Aš negalėsiu daugiau niekur 
jaustis saugi. Buvau stovyklo
se Odesoje, Kijeve, iki perkė
lė į Sibirą, kur praleidau sese
ris metus kasyklose ir miškų 
kirtime.

nio ginklo purvu nepatrauksi, Gyvenimas kaip pekloje, 
vos pats pabrendL

Ėjome žąsele, vienas paskui 
kitą, atsargiai, kad neužmin
tume kur ant tako padėtos 
minos. Į šalis dairytis reikėjo 
šimto akių: nežinai, iš kurios

sinėtų belaisvius. J jo klausi
mus buvo atsakymai:

— Daugumas dirbean prie 
Volgos - Dono kanalo. Apie 
60,000 vergų. Po 8 valandas, o 
į pabaigą po 15. Daigumas

Alto sekretoriatas praneša, tis; asmuo, jau esąs JAV val- 
kad JAV Kongresas atsižvelgė tižios tarnyboje ir padavęs pa- 
į Alto kreipimąsi.

83-sis Kongresas, 
sesijai besibaigiant,
pabaltiečiams labai reikšmingą 
pataisą biudžeto įstatymo 
nuostatuose, kurie nusako, ko
kių valstybių piliečiai už jų tangose. Nei į vieną šių kate- 
darbą JAV valdžios ar još fi- gorijų neįėjo Pabaltijo krantų 

nansuojamose įstaigose iri įmo- piliečiai, 
nėse gali būti atlyginti iš JAV Su šia 
Kongreso skirtų lėšų, ši patai
sa suteikia galimybę ir Pabal
tijo kraštų — Lietuvos, Lat
vijos .ir Estijos — piliečiams, 
turintiems JAVse pastovaus 
apsigyvenimo teisę, gauti ap
mokamus valdžios darbus.

Pereitiems biudžetiniams 
metams priimtas įstatymas 
buvo nustatęs, kad joks as
muo federalinės valdžios įstai- valdžios 
gose ar jos kapitalu operuoja
mose įmonėse negali būti atly-

po 
kurią ir mes čia malamės.

Tą popietę negavome pa
leisti nei vieno šūvio. Žvalgai 
iš kitų apylinkių taip pat gri
žo be “krikšto”. Jo sulaukėme 
tiktai po dviejų savaičių, nak
tį, kai į mūsų fortą pradėjo 
karti nedidelių- patrankėlių 
sviediniai Stovėjau tada- sar- 

žines tų, kurie pajėgia jausti ir 
jaudintis dėl žudomų žmogaus, 
milijonų žmonių. Bet fir jie 
pajėgs sušildyti ir įkaitinti pa
našiai jaudintis tuos, kurie sėdi 
Stikliniame Rūme ir kurių 
daugelis manosi turį turėti ir 

tiekiams nuostatais praktiškai 
susidūrė Lietuvių Tremtinių 
Veterinarijos Gydytojų Drau
gija, kurios dauguma narių 
dar neturi JAV pilietybės. Ka
dangi valdžios darbams veteri-



LIET. STUDĘNTJa^iKANCCZUOJE

įkurdinta Vasario- 16 gimnazi
ja, remonto darbai įmigti. Da
bar ematik vidaus valymas. 
B bendro pilies 1,539 kv. m. 

ploto klasėms ir mokytojų

CoateKto. Siame krašte y- 
ra 16 katalikiškų kolegijų, ku
riuose stotfijuoja 24500 studen
tų. Šiemet vM studentai susi
jungė i tautinę katalikų, fede
raciją, apimančią visas kotegi-

baltij|. Lietuvos laisvės mintis, 
išreikšta vysk. Fulton Sheen 
lūpomis, pasiekė dešimties mi-

> *—■ įM- -» -4- - ffUjonų televizijos auditoriją.

si tik 50 narių, jau 1951 m. iš
augo į 5,000. Šiemet jos narių, 
skaičius siekia per 9,000.

Materijoje 1938 m. buvo su
organizuota katalikų studentų 
sąjunga, kuri išvystė plačią 
veikią. Sąjungos nariai atsidė
ję studijuoja religinį gyveni
mą, krikščioniškąją kultūrą ir 
praktiškas gyvenimo proble-

Su šiuo numeriu “Ateities” 
‘redakcija papildoma: V; Gra- 
jauskaite, G. Botyriumi, V.

p;
Ąr •->

Eilė kolegų iš rytinių pa
kraščių mus prašė suorgani
zuoti grupine kelionę j Cleve-

• Wardaw Mfcįrns, Urug
vajaus parlamento tarnautojo 
SOnus, Betaria, Mbntevideo

“Všiem*. kurte ryžtasi vanagam* 
iiuilaiirytyrMiis, petedoms pape*' 
U pasuotas, K pikčiausiu rašant*; 
kurios Šiandien pasauli teista 
paversti pitetanOu atarų Ir ne- 
tepasakytu kentčjbnu etatą,—at-! 
trati ktekvtena. dar nespėta •»- 
doroti batyta” —

naudoti 313,5 kv. m. arba 20 
proc. Bendrabučio ir auklėto
jų butams — 473,33 kv. m.. 
Arba 30 proc. Didžioji salė ir 
lauro patalpos užima 122 kv. 
m. grindų ploto arba'8 proc. 
Tiesioginiai nenaudojimo grin
dų ploto, kaip koridoriai, laip
tai, prausyklos, sudaro 630,2 
kv. m.

lyyavimą centro vaidybos sek
retoriui? R. Mieželiui, Harvard 
Universitty* Grad. S c h p o 1 
of Bus. Adm., Morris Hali B-' 
42, Boston 63, Mass. Kadangi 
reikia pasamdyti autobusą, da
lyviai prašomi išsyk prisiųsti 5 
doL avansu.

Marijošiūtė aprašo stovyklos 
darbą ir nuotaikas. Didelės 
nuotraukos (Vyt Maželio) pa
vaizduoja svarbesniuosius sto- 
vyklps momentus. Prie jų pri
dėta ir stovyklos himnas, kurį

Austrijoje katalikų jaunimo 
organizacija “Jungschar” turi 
26,250 narių, • kurie yra susi
skirstę į 1,545 grupes.

Anglijoje 1948 m. buvo įkur
ta užjūrio katalikų studentų

kad tokia kelionė lietuviškoj 
studentiškoj draugijoje ne tik 
pakeis studijų dienų jaunat
višką nuotaiką, bet ir suteiks 
vienkartinę galimybę paben
drauti studentams iš įvairių 
apylinkių, LSS JAV Centro 
Valdyba numato rytinių pa
kraščių studentam^ suorgani
zuoti kelionę j Cleveiandą ben
dru-autobusu.

. Ekskursijos autobusas iš
vyks iš Bostono, lapkr. 25 d.

minalą. Antanas Sabaliauskas 
tęsia supažindinimą su televi
zija.

Dailiosios literatūros skilty
se randame Elenos Marijošiū- 
tės novelę “Nujautimą”, Stasės 
Verbickaitės ir Vilmantas Ka- 
rečkaites eilėraščius.

Toliau

Indijoje katalikai turi 6000 
mokyklų, Jnirias lanko apie 
milionas mokinių, tik . pusė jų 
tėra katalikai.

lia jų specialias studijas seka 
GaBus Pranas (tapybą), Hu> 
ebneris (muziką), ir Stran-f 
kauskaitė Birutė (vaidybą).

vo apdovanotas kaip labiausiai 
pasižymėjęs sportininkas iŠ 
studentų tarpo.

Stad. At-ką Sąjoagos Cent
ro Valdyba pasiuntė padėkos 
laišką vysk. Fulton Sheen, 
vienam iš geriausių Amerikos 
kalbėtojų, kuris savo televizi
jos programoj pailiustravo so-

Tad, siekiant konkurso 
dalyvių pajėgumą suvienodinti, 
to negalima pasiekti vien am
žiaus ribos nustatymu. Tektų 
dar ir kitais atžvilgiais daly
vių Wvalifikacijas riboti. Bet

Trumpai prisunenama ir 
Kanados ateitininkų stovykla. 
Ugnė Karyelyte .rašo apie 

Pax

sporto skyrius, 
Kreivos šypsenos su Gražvydo 
Botyriaus piešiniais, knygų 
apžvalgos, ' korespondencijos. 

Christi sąjūdis rengė kelionę Knygų apžvalgoje, pirmoje vie- 
pėsfiom per Vokietiją. Juozas toje recenzuojama^ kun. V. 
Konaus aprašo šešias savaites Bagdanavičiaus stadiją apie 
Lavelyje, kur mokėsi prancū
zų kalbos institute.

Įžanginiame straipsnyje Si
mas SUžiedėlis primena pa
laimintojo Pijaus pirmosios en
ciklikos 50 metų sukaktį. Alfa 
Šušinskas rašo apie didįjį kri-

Į Clevelando studijų pienas 
kviečiame visą lietuvišką jau
nimą. Negalėdami šiuo metu 
garantuoti, ar nestudijuojan
tiems rasis autobuse vietos, 
prašome betgi visus mūsų bi
čiulius, 'kad ir Bestudijuojan
čius, taip pat registruotis pas 

. Pirmas užsire- 
pįrnris gaus bi-

Kiekvienas kolega-ė, ku
riems rūpi lietuviški ir akade
miniai reikalai ir kurie nori 
pąaleisti, neiinnirštamą Padė
kos šventės .savaitgalį savoj 
akademinėj draugijoje, kvie-

Pati mintis suprantama. Ta
čiau, kaip paprastai, yra ir 
antras lazdos galas. Pirmiau
sia kyla klausimas, ar apskri
tai amžius yra tiesiogiai pro
porcingas išsilavinimui. Tuo 
galima abejoti. Todėl ir kon
kurso dalyvių amžiaus ribos 
nustatymas nebūtinai turi ir 
jų išsilavinimą suvienodinti.

Tarp pradedančio ir baigian
čio universitetą visada bus ir 
išsilavinimo ir amžiaus skirtu
mas. Bet negi koL Studentas 
galvoja, kad konkursas turė
tų apsiriboti tik vienu kuriuo 
kursu?

Be to, dalyvaujant rašinio 
konkurse,-
trifria ne tik išsilavinimo, bet 
ir sngebėjėno išsireikšti raštu.

KoL Studentas turbūt sutiks, 
kad šiuo atžvilgiu daugumos 
tiksliųjų mokslų studentų su
gebėjimai, palyginti su ifuma- 

/ nitarų. taip pat nesudaro lygių 
rungtynių sąlygų. Ir jei “Ne
ries” Stįpendijds Fondo raši
nio konkurse, palyginti, ne
daug tebuvo dalyvių, tai ir 
dėl to, kad tarp studentų ne~ 
daug humanitarų. Technikų, 
medikų, prekybininkų tarpe 
tik retas gali ryžtis rungty
niauti su humanitarais, nepai
sant savo amžiaus.

metais 
Laisvosios Europos Kolegijoje 
yra šeši studentai: - Brinkis, 
Jasntytė, Macevičiūtė, Garba- 
fiauskaiiė, čiginękas ir Nor
intis. Pastarasis praėjusiais 
mokslo metais už pažangą 
niofcąįe gavo kolegijos skiria- 
ni^’pr niją. TauttaSmk fieta- 
rių, studentų grupės stadijoms 
vadovauk. prot Dr. Jonas Gri-

leiviai Worcėsteryje, Hartfor
de, New Yorke. Jeigu auto
buse, kaip galima pramatyti 
neliks nei vienos tuščios vie- CV 
tos iš 37, bilieto kaina į abu - S^travęs 
galus bus apytikriai 24 doL ^4- 
Nakvynę studijų dienų daly
viams pariąšns Oevelando 
skyrius. z

Vyt. Vygantas, pavasarį 
baigęs Forc&amo universitetą 
magistro laipsniu, stud^avęs 
pfaęhfltogiją, dabar ruofiasi 
doktoratui Dfinois valstybinia
me universitete Urtamoje.

V. AdaaritoriSfats lietuvių

ir bendros materialinės sąly
gos jaunųjų apskritai geresnės. 
Jie čia turi, be retų išimčių, 
savo tėvų £obą ir paramą. 
Studentų' stovyklos rodo, kad 
kai kurie jų jau sava mašina 
važinėja. Jų materialinės sąly
gos. taip pat neskatina juos ir 
konkurse gausiau ffekštis.

* Taigi neatrodo pagrįstas tei
gimas, kad vyresniųjų dalyva
vimas konkurse pastoja kelią 
jaunam veržlumui. • Iš to, kad 
“Neries” Stipendijos Fondo ra- Paryžiuje. — šiais metais Strasburgo kolegijos išvyko 
šinio konkurse tedalyvavo 7 studentų skaičius pasiliks tas stud. Klimais Petras ir žada 
studentai, galinta išręsti, kad pats,„ nes pradeda studijuoji studijuoti Paryžiuje.
veržlumo apskritai nedaug te- nauji, ką tik baigę gimnazijas , Straaterge. ogiais 
būta Stad^tė Numatoma, kad šiemet Pary-

. , . '- žiuje studijuos: Bačkis Ričar-
- ® das, Baltrušaitis Jona^ Kar-

■ E velytė Ugnė, Kaširenovaitė
B Nijolė, Malakaitė Angelika 
E (gilina muzikos studijas), Ma- 
R siūtis Petras, Pabedinskas Le- 
K onas. Iš Kanados žada atvyk- 
■ ti skulptorė Gaputytė ir dar

damas, kad ^Iror&ursai būtų 
taikomi tik jaunam studentiri”, 
tuo pečiu siūlo Europoje moks
lą ėjuaeeas ir čia priverstiems 
jį kartoti atimti gafoaimą 
naudotis mokslia siekti bend
romis galimybėmis. Ar tai tei
singa Ar, atvirkščiai, nereik
tų pirmoje eilėje sudaryti sąly
gas tiems, kuriet jau yra dau- 
giau ar mažiau lankę ar net 
baigę Europoje mokslą, tik 
dėl šio krašto tvarkos priver
sti jį “kartoti”., Nebūtų tiks
linga laikyti nuostoliu mokslo 
siekiančiam jaunimui, jei koks 
kolega, pvz., Lietuvoje baigęs 
humanitaras, z čia, vėl, nežiū
rėdamas simkių sąlygų, siekia 
aukštojo mokslo pagal šio 
krašto tvarką.

Ar^ būt geriau, kad Lietu
vos humanitarai trūnytų ir 

sutrūnytų fabrikuose?
Kolega Studentas truputį 

vienašališkas vyresnio am
žiaus. studentams ir tuo at
žvilgiu, kad jis visai Išleidžia 
iš galvos aplinkybę, kad jau
nesnio-atokaus studentai, čia 
baigusiem vadinamas “high-. 
scboc^es”, aukštajai^ moks
lui eiti turi tą pirmumą prieš 
vadinamus europiečius, kad 
jiems užtenka tik gerais pa
žymiais baigti “high school” ir 
dažnu atveju gauna nemoka
mą aukštąjį mokslą. Tokių jau
nų studentų turime nemaža. 
“Europieaaį” tokios galimybės 
neturi. KoL Studentas taip pat 
atrodo išleidęs iš galvos, kad

Ką tik pasirodė “Ateities” 8 
nr., spalio mėn. Jis skirtas di
džiųjų ateitininkų vaisarbs sto
vykloms paminėti. Viršelis pri
mena Kennebunk Port, Me., 
romaniškus saulėleidžius prie 
jūros. Marianapdio stovykla -parašė studentė Ekiata Skrups- 
paminėta išsamiu stovyklos ap-. kelytė. 
rašymu Šri irtfotraukoanis. 
Studentų stovyklai, įvykusiai 
Kennebunk Port, Me., pas
kuti keturi puslapiai. Elena <Taik(&



nėra žinoma, kad džiovininkai nusiskundė,kad jam, kaip ku-

Atsilatikė darinėti mišrias šeimas, o- Šių

nūs. Vokietijoje labai 
gai dirbo tremtiniųra žinoma” — atseit rašo gau- 

tingiškfų vardu. Patyriau, kad

**
S / .

(dėl
ū Desimta*

kai karte Išartai neduoda ra
€ONN.
ithėHetūvių, 

' l kurie

ties. jJetuyąje jis ixw 
ir mokyklų bei kariu. „

gų”. Gal galėtumėt, Didžiai 
Gerbiamas Tėve, bent apytik- 

, riai pasakyti, kiek paskutiniais 
ipetis sušelpėte ligonius džk> 
vinaikus? ■—-------' -
- Ats.: Greitomis pavartęs 
perlaidų atkarpas randu, kad 
1952 m. būvą persiųsta 880 
DM, o šiais metais 1505 DM, 
neskaitant tų pašalpų, "kurios 
kieno nors vaidiniai buvo at
siųstos, prašant persiųsti, be 
to, vaistais ir knygomis.

Klaras.: Tamstai ir kun. Mi- 
cui priekaištaujama, kad rei
kalavote pakvitavimų dides
nėms sumoms, kaip.kad duo-

singa?-

Micą ir jo pasišventimą nuo 
pat pradžios, tarnaujant mūsų 
vargšams ligoniams, tam ne
kils jokios abejones, kad “Vie
nybėje” jo adresu mestaskal- 
tinimas yra kartų didžiausias

yra nemaloni. Todėl tuos pi
nigus aš. pats išdalinau kitiems 
ligoniams, kūnų Vokietijoje 
mes turime virš 400. Iš gau- 
tingiškių pirmoji “šadėka” 
pasirodė tik “VioiybėJ®’’. pik- rius tikslus primesti 
to straipsnio formoje/

Klaus.: Kiek pagrįstas yra 
priekaištas, kad šalpą dalinate 
surūšiuodami šelpiamuosius į 
“gerus ir blogus katalikus” ir 
tt

Ats..- Ir šis priekaištas vi
siškai nepagrįstas. Gautingiš- 
kiai tą geriausiai žino, nes ne 
tik katalikų nerūšiuoju, bet ly
giai šelpiu ir lietuvius protes
tantus, o sunkesniais ligos at
vejais pastaruosius" net išimti
nai paremdamas, kaip pa v. 
Gautingo ligonį O. G., o per 
kun. Micą — E. M. ir kit.

Kbos.: Tamstai priekaištau
jama, kad gautingiškiams pa-

šv. Juozapą parapijos bažny
Seniau buvo mokoma lietu-

aiškiai matyti, kad norėjo su- 
\ klaidinti visuomenę, nutylėda

mas dalyko esmę ir siekda
mas kažkokių neaiškių tikslų.
Balandžio 12 d. asmeniškai ap- 

<lankiau sanatoriją, atlaikiau 
pamaldas ir susirinkime pra
nešiau, kad Romos Kat. Baž-

• nyčia skiria tam tikrą sumą 
pinigų lietuviams džiovinin-

. kams Vokietijoje ir ypač dar
esantiems Gautingo sanatori
joje. Atvežiau 2000 DM, iš ku
rių 1000 DM, nežiūrint jokių 
konfesijų skirtmno, visiems ly-

* giai buvo išdalinta, kad kiek
vienas lietuvis jaustųsi §v. Tė
vo ir Bažnyčios neužmirštas.

' Kiekvienas tuomet gavo po
17,55 DM. Tuo laiku buvo 57 
asmenys. Tada dar pasakiau, 
kad fikusus 1OO0 DM palieku 

• pas kapelianą kun. A. Micą ir

pykęs” už nepasirašymą di- 1 
desnės sumos, kaip kad davė
te. Bet iš Tamstos ankstesnių 
atsakymų jau matyti, kad ir

straipsniu yra labai pasipikti
nę, todėl nevalia tuos nešva-

visiems 
gautingiškiams — tebūna tai 
tik “Vienybės^’ korespondento 
“nuopelniš*^

Norėtųsi dar paminėti, kad 
kun. A. Micas beveik visą de
šimtmeti be jokio atlyginimo 
nuoširdžiai rūpinasi -.gautin- 
giškių dvasiniais reikalais, o ne 
kartą yra parėmęs ir savo 
paskutiniais centais bei savais 
drabužiais ar avalyne daugiau 
paramos reikalingus. Ir jeigu, 
kaip Tėvas Bernatonis mini, 
grąžino kartą 600 DM neišda
lintus, tai, matyti, buvo tam 
labai rimta priežastis.
* Gaila, kad “Vienybe”. iš
spausdino tokį nerimtą straips
nį. Spauda tūrėtų geriau at
skirti gerą nuo blogo, kad ne
pakenktų nekaltiems ir kad be 
reikalo neerzintų skaitytųjų 
bei visuomenės.

Juo-.

parapijos

su menine dalimi. 
per 200 žmonių.
■j Kalbėjo klebo 
zas Valantiems. J
kad šv. Juozapo . 
bažnyčia yra statyta lygiai 
prieš 60 metų. Jis pagerbė iš 
vakarienėje dalyvaujančių tar
po senus ateivius: Tarailas, 
Smulskius, choro ved.ęA. Alek
sį ir H. Vasiliauskaitę - Sriy- 
der. Pasidžiaugė, kad ir šie ir 
kiti Ėetuviai, nors sunkiai . . ...... ’ . , savo judesiais.-dirbdami, gausiom aukom pa
rėmė bažnyčios statybą. Sukū
rė daug organizacijų.

A. Aieksis sveikino Katalikų 
Federacijos ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu. Jis yra 
abiejų organizacijų Centro 
Valdybų narys.

J. Valaitis palinkėjo visiems 
greit sulaukti nepriklausomos 
ir katalikiškos Lietuvos.

Dar. kalbėjo vakarienės šei

tuviškam jaunimui gerai išsi? 
mokslinti ir-užimti aukštas ir

o kas gali — kvietė atvykti

-kunigų seminariją.
Meninėje dalyje pirmiausia 

pasirodė Švilpukai, vadovauja
mi John Stoks. Jie pafinskmi- 
no publiką muzika ir vikriais 

Jų spalvotos 
uniformos darė g?ažų įspūdį. 
Parapijos choras, diriguoja
mas vargonininko A. Aleksio, 
padainavo keletą dainelių. Solo 
dainavo miesto mayoro žmona 
H. Vasiliauskaitė - Snyder, M. 
Aridriųkytė, Nelė Meškūnienė 
•ir'K. Selidkas, pritariant miš-, 
riam chorui. Be to, dainavo 
vyrų kvartetas, kurį sudarė 
M. Tomkūnas, J. Muraška, K.

vo pakankamai lietuviškai, gi 
prie jų prisidėjo ir kiti, atpra
tę namie kalbėti lietuviškai, 
mokyklon teko įvesti tik ang
lų k.

Lietuviai
valandėles. Vienai vadovauja 
Nelė Meškūnienė, o antrai— 
Dr. M. J. Colney.

Lietuvos laisvinimui water- 
buriečiai per 10 paskutinių 
metų s u a u k oj o $20,000. 
Šiais metais suaukojo $2000, 
praeitais —■ $3000.

Jonas Gaidys

WATEBBURY, CONN.
LDS, Connecticuto apskri-

ŽINIOS IŠ VOKIETIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO
tis Fuger, kuris jau anksčiau cinio darbo imasi Jonas Va
šu vietiniais lietuviais palaikė laitis, VL Seikus, M. Ceriais, 
artimus ryšius. Spalio 3 d. 15 _J. Lingė ir Z. Duseika. Numa- 
vl. įvyko specialios iškilmės. 
Po trumpo Apylinkės Valdy
bos pirm. Augustaitrenės žo
džio išsamiau apie kryžių pa-

tomą lietuviškas pobūvis su pa
skaita ir loterija, kurios pel
nas bus skiriamas^ nuo karo 
nukentėjusiems. ,

komponavo A. Aieksis. Du mo
kiniai padeklamavo po eilėraš-

Šia proga primintina, kad 
parapija be bažnyčios turi dar 
2 mūrines mokyklas. Jose mo
kosi 718 mokinių. Mokytojau
ja 17 mokytojų, iš jų 15 vie- 
jiuolių. Beveik visi mokiniai y- 
ra lietuvių kilmės. Mokykloje

kričio 8, šv. Juozapo par. se
nosios mokyklos patalpose, 
Waterbury, Conn. Prasideda 
šv. Mišiomis 9 vai. už gyvus 
ir mirusius d-jos narius šv. 
Juozapo bažnyčioje. Sesijos 
prasideda 1 vai p.p. Visos 
kuopos prašomos prisiųsti at
stovus, nes bus sprendžiami 
svarbūs klausimai.

Apskr. pirm.
Juozas Bernotas, 

Sekr. Stefanija Sapranas

riami tik labai sunkiais atve
jąs ir labiausiai pagalbos reika-

Augsburge, Vokietijoje, lie
tuviai tremtiniai prie savo sto
vyklų, vienoje- kelio sankry
žoje, 1945 m. buvo pastatę lie
tuvišką kryžių.. Per aštuonetą 
metų kryžius buvo pakeitęs sa
vo išvaizdą. Buvo kreiptasi į
seniau Augsburge gyvenusius pasakojo seniausias apylinkės 
lietuvius, dabar daugumoje iš
emigravusius į Ameriką, ir 
paprašyta pinigų kryžiaus at
naujinimui. Atsišaukimas susi
laukė greito reagavimo, ir bu
vę at^sbuigiečiai per kan. V. 
Zakarauską ir inž. Muloką su
aukojo 61 dol. Dabartinė PLB iškilmių 

Himnas.
Hamburge lietuviai rengiasi

gyventojas J. Balsys. Trys tau
tiškais drabužiais apsirengu
sios lietuvaitės padėjo prie 
kryžiaus vainiką, o kun. Bunga 
tarė žodelį, primindamas, kad 
kryžius per visus amžius buvo 
kančių ir mirties simbolis. Po 

sugiedota Tautos

- HARTFORD, CONN
yra nervų klinika, kur gydo
mi dypukai. Jų tarpe yra ir be- ; Alto ir Balfo valdybos nu

tarė vėl atnaujinti periodinius nes šiemet ir parapinėje mo- 
susirinkimus: kiekvieno mene- kykloje dirba daugiau seselių.

Augsburgo apylinkės valdyba 
ėmėsi darbo ir kryžių atnauji
no. Nemažai prie atnaujinimo iškilTningaf paminėti Lietuvos 
prisidėjo ir vokietis kunigaikš- .kariuorpenės šventę. Organiza

tuvių ligonių: Dr. Antanaitis 
At. Spogis Stays, Dubauškaitė 
Teresė ir Rizauskas Juozas. 
Pastarasis lietuviškai nekal
ba, nors ir nešioja lietuvišką 
vardą ir pavardę. Visais figo-

kare, parapijos mokykloje. Tad

v. v. ■ Būtų labai gerai, kad ir

Reikia manyti, kad. jie sugrįš,

dirba toliau. Pamokas lanko 
per 50 vaikų iš visokių mo
kyklų, bet jų daugumą sudaro 
tremtinių vaikai.

Hannovėryje, Vokieti joją 
terinarijos rpokslus, dabar gy-įį|a 
venąs Chicagoje, organizuoja ||| 
rėmėjus Hanoverio vargo -mo- 
kyklbi paremti ir išlafifyti.

• Girardville, Pa. lietuvių ^ 
dienos komitetas: pirm. kim.
M. Daumantas, garbės pirm. -.J|| 
kun. P. Cesna, iždin. kun; K. 
Rakauskas, kun. J. klimas, 
kum L. Pečiukevičjus, kun. J. 
Lukšys ir kun. J. Čeponis, sten- J 
rinkę Scraffords viešbutyje, ^|| 
visą lietuvių dienos pelną •— 
2,100 dol. padalino į tris dalis, 
t. y. po 700 dol. šiems seserų || 
vienuolynams: šv. Kazimiero, 
šv. Pranciškaus ir Nukryžiuo- & 
tojo Jėzaus. Lietuvių dienos 
komiteto sekretorius kun. J, 
Neverauskas dėl ligos posėdy-. '||S 
je nedalyvavo, bet sveiksta ir *Į|| 
žada tuoj grįžti į‘ savo* parei- 
gas Girardville, Pa.

• Pittsburge spalio 26 d. įO 
buvo paminėta Jungtinių Thu- '^ 
tų diena. Minėjime pasirodė 
tarp kitų tautų ir lietuviai su 
savo tautiniais šokiais kuriuos w 
žiūrovai labai šiltai priėmė. 
Lietuviams vadovavo V. Juče- 
vičius ir F. Petkevičius.

• I/mdone Lietuvių Namuo. j 
se spalio 25 d. įvyko'metinis 
D. Britanijos- Lietuvių Sąjun- I 
gos suvažiavimas. Posėdžiuose 
dalyvavo V. Balickas, pava
duojąs sergantį ministerį B. 
K. Balutį, ir DBLS garbės na
rys Harrisonas.

vėl keliauja su koncertais po 
Pietų Ameriką. Pavasari įu 
atsikels j JAV.

• Urtraaėją kur yra Hfinofe 
valstybės universitetas, studfc

nės iš Amerikos.
Rūbai ir avalynė prašoma

GRAŽI MŪSŲ LIETUVA ;

jknas praėjo pakilia nuotaika 
ne tik bažnyčioje, bet ir salė-

terbury, New York, Stamford, 
Worcester, Boston ir t.t

skyrius. Įvairiomis progomis 
juos aplanko lietuvis kunigas

kia vyskupo Valančiaus 
tadieninė mokykla, kurioje 
kosi apie 120 vaikų.
vadovauja J. Mikšys, viso jhąB 
šeši mokytojai.

KNYGA KIEKVIENAI į govę ir išrinko valdybą, 
sudaro: E. Vitkus, L Lunytė 
ir V. Užgiris.^

v. Hartfbrdo parapijos mokyk
loje ruošia jaunimo vakarą su 
labai įvairia ir linksma prog
rama, šokiais ir budėtu. Susi- 
domė^mas vakaru tiek dide-

I dalis: vaiko kelias į pa- 3 
šaulį - dvasinis ir fizinis 3 

vystymasis;
’ II dalis: vaiko kelias į re-j

nalas. Išlaikymą apmoka Vas. 16 paruošto koncerto 
Hamburgo vokiečių sooalmis pelno daira buvo per BaMą pa^ 

naudota šalpai: Balto Centras

Hamburgo. Be to, dar kartas

Nehortaitė ir L. Jucevičiūtė

’ i

Vaiko Dievas 
ir religija * 

Refigiū vaiko araklėJanas

ni dalis: religinis vaiko* 
auklėjimas šeimoje ir mo
kykloje:
IV dalis: ypatingieji religi
nio artlčjhno uždaviniai 
Knyga tčvaras, mokytojams 
ir tiems, kurie domisi vaiko 
psichologija.

Užsakymus ir pinigu* siųsti

bietietės nuo 1945 m. gyvena 
Dehnenhorste; tai aesuoz Be
nita Zemgulytė ir nes. Petrą

bendrai# su seselėm 
tėm . Ainerikoje

DlMP-

rodo

kus U pa mokyklos at-

Yra numatyta ateityje sek-

komitetas ii’Chase ir Rėkaus. 
Pirmoji pukMta — praneši
mas apie Lietuvos laisvinimo 
problemas — Jvyfes lapkričio 
8 d., 3 vai. klubo salėje. Kal-

iikelia 
plunksna

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

101 p.

Gaunama:



^sE į Amerikos prezidentą pra
rydami, kad ši didžioj šalis 
•pripažintų Lietuvos nepriklau- 

4 somybę, kurie pirmaisiais Ne-

apie gv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos vargonų pašventinimą, 
kaip nurodo mums B Pfttsbur-

DARBININ
SM Mnrlek Avė.
BrMddy* 21, N. Y.

prttyre arta aet>rttyre'vy*aL 
Ank&fr tttiMtiatmas certena-

.Ta j asoriogoB ir svencea, •

• T’

AL8AW WORK8

TOP WAGES

■'.' and

buvogv. Valanda. - tremtiniams ir nuolatos mišiųnuo boHeriano

kunigus, likusius Vokietijoje.

šoną viename iš Alto biulete- Eks. Apteikė 41 parapijos vai-

Atlantą, kad stipresniais dva-

Help wanted Femalc

MOTERYS

Pabaltiečiai

atremontuota parapijos salė

Help Wanted

FOR HOTEL WORK

Help Wanted Malė
naujosios valdybos rinkimas.

Lietuvių
DOUGLAS FURNITURE CORP.

SU 'BAŽNYČIA

“Darbininko” 78 nr. rašant

Shamokin, Pa., kun. J. Luk-Kaina $2.00413 puri.

"Darbininko” redaktorius at

piečių, kurie “juokiasi B tokio

niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda-

dymas; atnaujinta klebonija ir 
pagaliau meniškai išdekoruota

apylmk 
Motina

tvirtinimo Sakramentą.

Lietuviškai gražų pamokslą 
pasakė kun. kleb. J. Jusevičius

r tavos reikalais ir iš prezidento 
gavo užtikrinimą, kad Lietuva 
vėl bus laisva. Laisvojo Vaka- 

. rų pašaulib sąžinė ir teisingu-

taisvės — šitokiems tikslams 
lapkričio mėn. 27 ir 28 d. Chi- 
cagoje Amerikos Lietuvių Ta-

Bok mums 
malonus
P a r e n g ė

See Mjl GREEN — REliance 5-0500
5S55 WEST RSth STREET

Lowell, Mass.
D.L.K. Vytauto Klubo patal-

atlikti lengvus 
MONTAVIMO DARBUS,

Has imfnediate openings for ♦ •

PRODUCTION LINE INSPECTOR

ir belaisviais paskatinki duo-
‘ nos kąsnu, atkreipė Vakarų

Europos gyventojų akis j pa
vergtą Lietuvą ir, lyg atpildą 
Už anų < kraują ir aukas, visos pffiečių teisėmis.

gho buvo įkišta “labai kiauri 
klaida.” Buvo parašyta, kad

fr kun. P. C^česnai. šios lie
tuvių dienos atriekia savo tik
slą: suartina lietuvius ir pare- 
nfia lietuviškų įstaigų darbą.

Mali Tool Co.
. • , v ..

7774 South Chieago Avė.

taus Karaliaus minėjime ir Su
tvirtinimo iškilmėse dalyvavo 
generalinis vikaras preL E. J. 
Smith gimnazijos direktorius

Istorija aiškiai rodo, kad 
sunkiomis ir reikšmingomis 
Lietuvai dienomis lietuviai mo
ko vieningai susitelkti krūvon, 
atkakliai siekti užsibrėžto tiks-

STOCK YARDINN 
4178 S. Halsted St.

gaustomis aukomis prikėlė Lie
tuvą iš griuvėsių, leurių gar
bingi atstovai lakūnai Darius

Some eaperience desired — will train furtber 
Steady employment — Good wages 

Automatic mcreases — Overtime svailaHe 
Hospitalization and Insurance 
Paid Vacations and Holidays

ir politinhi atžvilgiu, nes tie- . ... ...
tavos, Latvijos ir Estijos pilie- • sudarytas. Lėšos, kurios bus 
čių teisės So įstatymo prasme re*alingos mokykla., sutjko 
sulygintas su JAV sąfaHiginin- duoti kleb. kun. L. Voicekaus

kas.

TARPENTER PAPER C0. 
m 9Om WELLB — Ut VUMM

CaE «r are Mr. WAtowb 2-2S25
8J0 to 5:00 P.M. Saturday until 12:00 JfooaLietuvos Vyčiy Radijo Programą

KimMVR or UTHVMVIA •* pA

KDBKVIKN4, SEKMADtiENj — bw 1:30 iki vai. Jci^aorfU

: i > :■

i.w:

Atlanto pusėse gyvenančius 
brolius lietuvius, ten okupuoto- 

. je Lietuvoje raudonajam tero
rui kasdien vis žiauriau siau
čiant, 1940 m. spalio 15 d. į 
Washingtoną pasiuntė dešimtį 
veikliausių savo atstovų, kurie, 
nuvykę į Baltuosius Rūmus, 
prezidentui Rooseveltui įteikė

atidarymas įvyks lapkričio 15 
d. 3 v. p.p. Klubo nariai ir a- 
pylinfcės lietuviai kviečiami da
lyvauti Atidarymas pramato- 
mas iškilmingas, šv. Juozapo 
par. choras išpildys programą. 
Užkviesta taip pat daug gar
bingų svečių iš apylinkės mie
stų bei kitų klubų bei organi
zacijų atstovai. Vietas reikia 
iš anksto rezervuoti.

Klubo patalpos dabar erd
vios, jose gali sutilpti 500 
žmonių. Lovveliečiai savo at
naujintu klubu gali didžiuotis.

Primenama visiems ' klubo 
nariams, kad metinis jų susi
rinkimas įvyks lapkričio 8 d. 
1:00 v. p.p. Dienotvarkėje 
pramatytas klubo statybos ko- 

vykiai, akylus budėjimas ir 
darbai. Pademonstruoti nepa
laužiamą organizuotos patrioti
nės Amerikos lietuvių visuo
menės nusistatymą visomis iš
galėmis siekti, kad Sėtuvių 
tauta būtų išgelbėta nuo sunai
kinimo, pareikšti padėką JAV 
Atstovų Rūmams ir jo vadams 
už Kersteno rezoliucijos priė
mimą ir prezidentui Eisenho- 
weriui bei valstybės sekreto
riui už jų paramą rezoliucijoje 
išreikštam Alto sumanymui, 
apsvarstyti planus tolimes
niems žygiams šio krašto val
džioje ir visuomenėje prieš Lie
tuvos pavergėjus, sutelkti dau- 

dydžiu. Ir šios dienos yra svar
bios ir reikšmingos. Juo dau
giau mūsų patriotinės organi
zacijos, draugijos ar sambūriai 
pasiųs atstovų į visuotinį A- 
merikos lietuvių kongresą, juo

resnis, juo toliau ir aukščiau 
pasklis mūsų vieningas balsas. 
Ir pinigai, kaip toji parako ug
nis kautynių lauke, būtinai rei
kalingi Lietuvos laisvinimo 
darbui tęsti. Tėvynė Lietuva 
laisvės labui atidavė partizanų 
ir kankinių kraują, vargšai lie
tuviai kolchr didinda-

Eciward Vollmer, kun. L.Mu-

kiti Stoux City klebonai
Pilna bažnyčia buvo žmonių. t 

Buvo atvykę žmonių net iš ki
tų' parapijų pasižiūrėti naujai 
išdažytos bažnyčios ir daly
vauti Sutvirtinimo Sakramen
to iškilmėse.

Vysk. J. Miieller labai gra- , 
žiai atsiliepė apie kun. kleb. B. 
Morkūno veiklą. Mat, po dvie
jų metų kun. S. Morkūno ne
nuilstamo pasiaukojimo ir in
tensyvaus darbo, vyskupas 
nebegalėjo pažinti bemirštan- 
šios šv. Kazimiero parapijos 

, veido. Trys kart-daugiau žmo
nių bažnyčioje. Ateina ameri
konų iš kitų parapijų į šv. Ka
zimiero bažnyčią. Per 2 metus 
išmokėta vyskupijai ‘$21.000 
skolos. Sumokėta $4.000 vys
kupo paskirtas mokestis nau-

(Atkelta iš 3 psl.)

Atstovų Rūmų biudžeto komi
sijas, prašydamas pakeisti ati
tinkamą paragrafą, kad į val
džios tarnybon samdytinių as- . . , . .. . . x .
menų skaičių įeitų ir Pabaltijo ^ai seminarijai statyti 
kraštų piliečiai. atremontuota parapijos salė;

prašymą atsižvelgta. ’s»ms 
biudžetiniams metams priim
tas įstatymas Public Law 207, 
vadinamas biudžetinio įstaty
mo papildinių (SupplementaI 
Apprepriation Act), sekcijoje 
1302, sako, kad iš Kongreso 
biudžeto negali būti atlygma- 
mas asmuo, jei jis nėra: JAV 
pilietis; asmuo, jau esąs val
džios tarnyboje ir padavęs pa
reiškimą JAV pilietybei gauti; 
asmuo, davęs JAV priesaiką, 
arba įstatymo keliu iš Pabaltų
jų kraštų į JAV nuolatiniam 
apsigyvarimui įsileistas • sve
timšalis.

'tuo būdu dabar ne tik ve
terinarijos gydytojai, bet ir ki
tų profesijų asmenys, nors 
dar ir nesuspėję gauti JAV pi
lietybės, gafi ieškoti darbų val
džios įstaigose ar įmonėse.

žirandoliai; baigiami dirbti mo- . 
demiški 25 vitražai ir visa eilė 
atlikta kitų pagerinūnų.

Generalinis vikaras pažymė
jo, kad kun. S. Morkūnas per 
labai trumpą laiką padare šv. 
Kazimiero parapijoje didelį 
perversmą ir neįtikėtinai ste
bėtinų dalykų. Jis pasakė, kad 
dabar šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos nebegalima pažinti: 
čia viskas nauja meniška, vi
sur pavyzdinga tvarka.

Nuo kun. S. Morkūno atvy
kimo į Sioux City šv. Kazimie
ro parapijoj, mažytės neturtin
gos parapijos vąrdas pasidarė 
didelis ir garbingas ne tilt lie
tuvių, bet ir kitataučių akyse.

Kun. klebonui talkininkauja 
veiklus komitetas, į kurį įeina 
Antanas Miežis ir Frank Gri- 
moskas.

_ '» 5’.y. W

KearnyKuriama lituanistinė mokykla
Kearny LB apylinkė, muz. 

Alg. Kačanausko vadovauja
mą, dar šiemet, nors ir pirmuo
sius žingsnius žengdama, nusi
statė atlikti eilę svarbių kul
tūrinių reikalų! Vienas svar
besniųjų yra lituanistikos mo
kyklos Kearny įsteigimas.

Nors čia iš seniau veikė Ne- 
vvarko Aušros Varti> šeštadie
ninės mokyklos skyrius, bet 
praktiškai tatai buvo nepato- 

; gu. šiandien Kearny LB ini
ciatyva įsteigiama sava litua
nistinė mokykla. Jos globėju 
sutiko būti Keamy-Harrisono 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parap. klebonas kun. L. Voice- 
kauskas.

Patalpos, mokslo priemonės 
’ir kt. jau baigiama parūpinti. 
Mokslo -planas netrukus bus

Ta proga reikia paminėti 
kleb. kun. L. Voicekausko di
delę meilę savąjai kultūrai. 
Nedvejodamas jis mažina savo 
kuklias pajamas, skirdamas 
mokyklai ir aukodamas daug 
laiko ir triūso visiemsr kitiems 
mokyklos reikalams.

Jei šiandien kleb. kun. L. 
Voicekauskas yra begalo užim
tas naujos bažnyčios statymo 
reikalais, tai pasižadėjimas 
būti šios mokyklos pilnu rėmė
ju yra tikrai didis pavyzdys, 
kaip reikia pasiaukoti savąjai 
tėvynei ir jos kultūros puose
lėjimui. J. M.

Seserys dėkoja
Ptttstargh, Ųa.

diena, ruošiama jau 39 metai 
Schuylkill ?oylinkės< lietuvių 
paremti seserų vienuolynus, 
šiais metais buvo gana sėk
minga ir kiekvienam lietuvai
čių vieunolynui Mdavė pelno 
po 700 dol. gv. Pranciškaus | 
seserys išreiškia mioKnžtią * 
padėką rengėjams, l^naušai

* kunigavus: pirm. kim.M. Dau
mantui, Girardvifle, ^Pa., sekr. 
kun. 4 J. Neverausfcui,. Hd. 
kun. C. Rakauskui, Nęw Ptii- 
ladelphia, Pa., Raudos ir radi
jo vedėjui kuri. J. Čeponiui,

WAREHOIJSE K4EN
Nįrr OVER 50’ YEARS OF AGE

Sotne expertence desirable. Preferably in paper industry. 
Guąranteed 52 week work per year. Five day week. One 
and ohe hąlf over 40 hours. Ezcellent starttog rate. Union 
scale. Ftee hoapftalization. Surgical expenses, and Hfe h>- 
sunffice. Paid hotidayp and vacatiom.

i j. .j.. "A*-■■ 1 1

NAUJAS TRELATAS 
/St'4- Ktm. Tho- 

mąs Wopds, St. Louis, Mo., šv. 
Tomo Akviniečio kleboną šv. 
Tėvas pakėlė prelatu. Nauja-

rapiją pastoraciniam darbui ir 
lietuvį tremtinį kunigą, nors 
prie parapijos priklausančių 
lietuvių visai nėra.

Klebono pastangomis prie 
parapinės bažnyčios taip gra
žiai suorganizuota šv. Sakra
mento adoracija, kad dieną ir 
naktį. rasi besimeldžiančių 
žmonių.

Naujojo prelato pamokslai 
labai nuoširdūs ir jautrūs, kad 
nevienas tremtinys, klausyda
mas šluosto ašarą. Gi mokyklo
je tremtinio vaikas iš naujojo 
prelato lūpų girdi: “Gražiai 
kalbi angliškai, bet nepamiršk 
ir tėvų kalbos.”

Klebono pagerbimu džiau
giasi visi parapiečiai, bet ypa
tingai tremtiniai.

Lietuvis

OPERATOBS 
STENOGRAPHER 

ACCOUNTS ’ 
RECE3VABLE CLJERK
Experienced or will train 

Excellent working conditions 
Permanent positions 

5-day week 
Good startinę salary 

plūs many employee benefits 
Elevated, Bus and Surface Lines 

practically to door
Apply , 

AVILDSEN TOOL 
& MACHINE, INC.

322 S. Green St.

D. P'S WELCOME 
Lithuanian Spėaking 

Co-Woricas 
INTERNATIONAL 

SAUSAGE CO. 
2512 S. Westem Avė. 

VIr 7-7170 

operuojant suspausto oro 
prietaisais sukti vinis, 

lengvas pakavimas ir kt 
Teikiama daug 

kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į jstai-

6-day week, if possible. 
5-hour day.

Excellent hourly rate phrf 
one meal.

Call YArds 7-5580
from 900 a.m. to 5 p.m. 

or apply at
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Urugvajus, pietinėje Ameri
koje, pasižymi sena ispaniška 
kultūra, žmonės gana nuošir
dūs. Vienintelė jų saįmybė — 
tai įkyrus ir perdėtas gyrima

sis savo demokratija.
Ispanų diplomatas ir rašy

tojas Augustai de Foxa buvo 
pakviestas j IkOnferenciją, ku
rios pagrindiniu kalbėtoju bu
vo vienas žymus Urugvajaus

414 BROADWAY 
SOČIS BOSTON 27, MA8&

savininku Mkvattėa dienomis nuo 10 
ryto Ugi t popiet MU 4-MM, Mt. ir 
"hekm. M. IX 7-4S2S.

Gerus darbus gali gauti 
Namų prižiūrėtojai - Sodininkai 

Šoferiai - Vyrai įvairiems
- namų darbams

Europos vadovaują televizi
jos sluogsniai šiomis dienomis 
suvažiavę svarstė klausimą, ar 
bus galima per televiziją per
duoti kitų metų įvykstančias 
pasaulines futbolo pirmenybes 
į visas Europos valstybes.

P. V.

VIRĖJOS - KAMBARINES 
PRIĖMĖJOS - BENDROS 
NAMŲ DARBININKES 

SLAUGES - VAIKU 
PRIŽIŪRĖTOJOS

L. W. Smead, generalinis 
Fordo pardavimų skyriaus ve
dėjas, pranešė, kad per pir- 
muodus 1953 devynius mėne
sius buvo parduota automobi
lių daugiau negu 1952 metais.

Rugsėjo mėn. parduoti 815,- 
198 keleiviniai automobiliai, 
kai per visus 1952 tebuvo per
duota tik 747,839. Panašiai y- 
ra ir su sunkvežimiais,' 202,- 
236 per 9 mėnesius prieš 191,- 
671 per praeituosius metus.

Visame krašte kasdieninis

rekordo, gi pasekmė reiškia 
naują Lenkijos ir Europos re
kordą. •

Čekoslovakijos futbolo rink
tinė turėjo auksinę progą nu
galėti garsiuosius vengrus, nes 
Vengrijos sporto yadovybė

NAMŲ RUOŠOS DARBAMS 
SIŪLOMI x

ŠIE PUIKUS DARBAI

gernje JudAjhno vietoje — netott imb- 
vejam, aoaiptridn^jhno srity. Apsuk
ru. gaK geni verste. įsteigt* prieš II

xas.
New Yorko Giants beisbolo 

komanda fe^yko į' Japoniją su
žaisti eię parodomųjų rungty
nių. Sužais 14 rungtynių.

J. B. SHALINS- 
ŠAUNSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

pareikalavimas auga nuo pat 
1930 ir Fordo pardavėjai pra
neša, kad vartotų automobilių 
pareikalavimas šiais metais 
taip pat labai didelis.

Iš visur pranešama, kad 
Fordo gaminiai išgraibstomi ir 
nespėjama pagaminti, ypač kai 
kurių modelių. Bendras 1953 
metų Fordo automobilių’ir 
sunkvežimių pardavimas priar
tės prie 1950 mėtų skaičiaus, 
kurie skaitomi rekordiniai po
kariniu laiku. (Skelbimas)

riu FC Barselona ir 
Ispanijos dominuojanti'' Sabą

: j,
gildo škynią dieno

mo elgesio uždraudė laikinai 
žaisti Vengrijos rinktinėje. Ta
čiau čekai progos neišnaudojo, 
jie rungtynes pralaimėjo 15. 
Garsus vengras Puskas pasiekė 
3 įvarčius.

Vengrijos žaidėjo kokybę 
pavaizduoja ir šis faktas. Tą 
pačią'dieną išstatė dar 3 rink
tines, kurios žaidė tarpvalsty
bines rungtynes^ Vengri jos B 
komanda išsikovojo lygiąsias 
prieš Bulgarijos pirmąją rink
tinę 1:1, Vengrijos D koman
da įveikė antrąją bulgarų ko
mandą 3:2, gi C nugalėjo Če
koslovakijos B komandą 2:1.

Rudeninio festivalio teniso 
turnyre Virginijoje Vice Sei- 
xas finale nugalėjo Tony Tar- 
bert per 2 setus. Tuo Seixui 
pavyko revanšas prieš Tra- 
bert, kuris laimėjo Amerikos Užsisakykite

Darbtadak? dar šiandien

vaikui. Esą tai dėl to, kad 
vaikam per tą laiką daug dau
giau patiria reiškinių ir turi 
pergyvenimų nei suaugęs. Ne 
be reikalo taip sunku vaiką il
giau vienoj vietoj sulaikyti 
užsiėmus. Kur išbuvo vieną 
valandą, jis turi’ pergyvenimų 
tiek, kaip senis išbuvęs kelias 
valandas. Motetais laikas pra
eina greičiau nei vyrams. Svei
kam valantis eina greičiau nei 
ligoniui
Gydytojai mano, kad toks lai

ko pergyvenimas atitinka 
žmogaus organizmą, žaizda, 
kuri 60 metų žmogui užgyja 
per tris mėnesius, 
jaunuoliui užgyja per mėnesį, 
o 16 metų vaikui per porą sa-

Anyoan*ed<k>isaigntoasvexntb*«*«- 
«st įnytotetooril—teoiteU*

Bate on te Rote teteiFte.

Yoateft kana toanaauchatateM. 
Just a engi* of dotes a tote And n* 
imMtrJteMsckyteaHamteBtejss 
mm* sm* dbt toaaąb B*c*n** it i* ašvai 
fer yoa, fton yuor atery, befan yuu ata 
temptai to^teiti '

yra greitos orientacijos vyras 
ir visada ras žodį, kad kitą 
patrauktų per dantį.

Kalbėtojas,- . kaip jau buvo 
galima pramatyti iš anksto, 
kalbėjo tena: demokratija ir 
Urugvajus. Po visų kalbėtojo Į 
iškeltų Urugvajaus nuopelnų 
pasaulio demokratijai, buvo 
pasiūlyta klausytojams pa
reikšti savo nuomones. De 
Foxa atsistojo ir tarė:

— Norėčiau žinoti, kiek 
Urugvajus turi gyventojų?

— Apie pustrečio milijono, 
— atsakė kalbėtojas.

— O galvijų kiek Urugva-

fir kiti maisto produktai šiose krautuvėse;
185-24 Horace Harding Blvč 
Fresh Meadows, Flushing.
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Vaiky Stream, N. Y.
4380 Wbite Plajns Road 

Bronx, N. Y.

69-38 Myrtie Avė. .
Gfendale, N. Y.

136-59 RooseveI t'Avenue
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodride Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
■ Whitė Plains, N. Y. .

MAIN STORE
CMZ-19 MYRTLE AVĖ. GLEĮiDALE 27, Ji. Y

' PARDUODAM NAMUS
Tinime gerų namų pardavinHd—Woodhaven, Richtooai 
Hffi ir kitose apylfrffite. Taipgi išnuomojame tanrtentar 
fr patarnaujame viaoidoBapdraudos (Insurance) reikaluose

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstą, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitą figų gydytojas
ApžMrėjima* ir kraejo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje •’
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Virt Lerington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Joseph Garsrva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS r

231 Bedford Avė.
X Brooklyn, N. Y,

VEDUSIŲJŲ POROS 
labai reikalingos visiems namų 

darbams.
Mūsų klientūra yra geriausia 

. . Teirautis Visą savaitą.
UNITED EMPUJYMENT 

AGENCY

— Arti dešimt milijonų, — 
kiek nustebęs aiškino.

— Man dabar aišku. Jei jūs 
būtiųnėt tikri demokratai, o ne 
pagyrų puodai, tai atrižregda- 
mi į gyventojų daugumą, savo 
respublikos prezidentu turėtu
mėt jautį, i .

Viename Vokjetijos restora-

SPAUDOS 0 RB ĮI
• > . *• - ■ ’ S *■ * \ »* ’* *f*MES -

| Furniture Co. h 
Į< - M OVE R 8— J 
R 80 8-4618 $

K INSURED nnd B0NDED $ 
N Local and Lotą Distanee Moverį? 
jį 30. BOSTON, -MASS. 5 
8 S26-328 W. Breadmy *

BPANlgKAS DZINGEUS

Kve^anfio Dringelis 
Jfaknia turi padavimu 

^Į®\mnuo aenovts, kad Dzin 
gelis buvo vartojamaf 
nuo išpūtimų^ dusinimo 

y\ troškulio, neatgavimo
\ A kvapo, nuomario, para

lyžiaus, diegliu ir skaus
mingų mėnesiniu; uždegus kvepian
čio Džiugelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbata ii 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba 
kg — rūkysi ir džiaugūesi maloniu 
kvepėjimu. Svaras Džiugelio $3.00 
kvoteris svaro $L00.

K" -B*"

1 1
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LDS CENTRO VALDYBA
M Cottage 8L, Nonrood. Masa.

fltates Hmintnkas

nėra 
ateiviais.

tikti, gražią! pasisvečiuoti. Ta
čiau jų tarpe neteko matyti se
nosios išeivijos atstovų. J ma
no pasiteiravimą, kodėl 
ryšio su senaisiais

pagerbti lapkr. National 
Hali Maspethė ruošiama vaka
rienė. Bilietai jau iš anksto 
gaunami pas rengimo komite
to narius.

J. Ė. Arkivyskupas RIchard J.

N.

buvo labai šBtai sutiktas.

. iškilmingas 80 m. jubiliejaus

BARASEVIČIUS ir SŪNUS

servatorijų programos.

BALFO CENTRO PRANEŠIMAI Lietuvos kariuomenės

Zeniau išvardinti tremtiniai laivu SS.Greely 1950 m. kovo
Vytautas Saldaitis, sporti- Karpavičiūtė Pranciška, at-

197 Webster Aveaue

kojimas ryškus dvasias vaiz-

gis 1950 m. vasario 16;

• Darius ir Girėnas savo žygį.
atvykę laivu SS McRae 1950

Šia atkarpa pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo antrašu:

71M REGDCENT ARlfORY,

ma, atvykę laivu SS Gredy

Papua MBm kambarį ar Įstaiga Ir prfatadnai Uetaą, atvykęs

egz. "LIETUVIU ARCHYVO“

gyvuoja Per s botos

kuriomis kikvienammūsų daž
nai tenka susitikti”, rašo verte-

Nauja moderniika koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.

tęs MMunistinis elementas 
lapkričio 8 rengia TltoVfr

2 žmonėms East New York 
rajone — 88 Crystal St (tarp 
Glsnmore Avė. ir Uberty).

vu SS Muir 1949 m. spalio 
11 d.;

Starkas Antanas, su šeima, 
atvykę laivu SS Taylor 1949 
m. spalio 13.;

atkūrimo sukakties paminėji
mą rengia ALS Ramovės Bos
tono skyrius lapkričio 22 d.

laivu SS Baliau 1949 m. birže
lio 17;

NOTARY PUBLIC
TeL 80 S-4SU

ja stambesnes sumas net ir ne
turtingieji bei nedirbantieji

nieriams piketuoti. Jūsų daly
vavimas prieškomtmistiniame 
fronte būtų labai sėkmingas ir

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

FUNERAL - > HOME) 
564 RAST BBOADWAY

Kazys Kundrotas
parūpino Balto vajui gauti 

iš -New Yorko Joint Board, A. 
C. W. CFA šimto dolerių au-

ti parinkti Br. Brazdžionio ei
lėraščiai bei sudainuota sutar
tinių. Pusryčiai buvo paga
minti pačių narių, o juos pa
aukojo viena narė, kuri, kuk-

“LIETUVOS ARCHYJ 4
Nuoširdus ačiū pirm. Dobro- 
volskienei ir'komisijos narams 
Grigienei, Rainienei, Ragelie
nei ir paskaitininke! GakHkie-

monaite, Jungtuvės įvyks lap
kričio 7 d. Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje NNew Yorfce, 
vestuvių puota — V. Belecko 
Winter Garden svetainėje.

mą, atvykę laivu SS Hersey 
1949 m. spalio 13;

Albaitytė Aldona, atvykusi 
laivu SS Heintzelman 1950 
m. ibrželio 6 d.

304 p. Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti:

Paroda tepasi 
LAPKRIČIO 1 — 8 D. .

Kasdien atidaryto nuo vidurdie- 
nto ligi 11 vakare.

Ūetuvię Radio Draugijos Programos

yra pkvięstas dėstyti-baletą 
ir Stepą B&B studijoj, 207 
Knickerbocker Avė., netoli 
Troutman St, Brooklyn, N.nupiešė Stasio Būdavo kny

gai “Uždraustas stebuklas” 
viršelį. Knyga leidžia ♦‘Gabi
jos4 leidykla. Dailininkas dir
ba prie vitražų gamybos savo

“DARBININKAS”.
680 BUSHWKK AVĖ. BROOK

NORI GEROS KNYGOS, 

įsigyk 

D. PILLOS

SIELA UŽ SIEI4 
kuri “nėra autoriaus vaizduo-

GIPSINI LIETUVOS LAISVES 
STATULOS BARELJEFĄ 

pagamintą pagal skulptoriaus V. Kašnboe projektą.
KAINA $4.00

Gaunamas:
“DARBININKO” ADflINIBTBACMOJ, 

W BMhwfck Are. . y ttaoklya 2L N. Y.

Maspethe: trečiadienio va
kare kat veteranų, penktadie
nio-— šv. Vardo d-jos, šešta
dienio — kat veteranų valdy

DaiL Jonas Subačius, 
bažnyčių dekoratorius* šiuo 

metu atnaujina Stebuklingo 
medaliko ir šv. Antano švento
ves Apreiškimo bažnyčioje 
Brooklyne. Vėliau atnaujins 
šv. Rožančiaus bažnyčios alto
rius Jersey City, N. J.

Italijon siunčia-15,000 svarų 
pieno miltelių. Be to, pirm. 
Kan. J. Končius daro pastangų 
gauti dar papildomai iš fede
ralinės vyriausybės iki 40,000 
svarų sviesta

Į Balfo centrą
ir aukų, rinkimo postus pra- 

kodėl mes neužeiname į jų klu
bą, man buvo atsakyta gana 
miglotai.

Ilgą laiką ir aš neužklydau 
į senųjų ateivių klubą. Tačiau 
vieną dieną, šių metų Balfo 
vajaus pradžioje, Pranės Lau- 
raitytės paragintas, pasiryžau 
nueiti. Ir koks malonus buvo 
mano nustebimas, kai visi klu
bo nariai, jo valdyba, pirmi
ninkas Bonifacas Kvaraciejus, 
buvo su mudviem draugiški, 
nuoširdūs^ vaišingi. Panelei 
Lauraitytei ir man užsiminus 
apie Balfo paskelbtą vajų, klu
bo narių susirinkimas vienbal
siai nutarė paaukoti šimtą do-

Studentams paskirtos 
prabų jos

Liet. Stud. S-gos New Yor
ko skyrius konkursiniu! raši
niui “Kaip aš savo profesijoj 
galiu geriausiai prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo” paskyrė 
premijas. Pirmoji teko 50 dol. 
B. Mažėnui Chicagoje, antroji 
30 dol. Vyt. Kavoliui, Cam- 
bridge, trecioji 20 dol. J. Bi- 
lėnui Brooklyne. Jury komisiją 
sudarė Dr. A. Šešplaukis, Dr. 
VI. Viliamas, K Čerkeliūnas, 
R. Ošlapas ir R Kezys. Buvo 
įvertinti 7 rašiniai.

Apreiškimo parapieaai su^ 
aukojo misijoms 435,81 dol. 
Vysk. J. J. Boardman, Brook- 
lyno vyskupijos misijų reikalų 
vedėjas, atsiuntė nuoširdų pa
dėkos laišką.

reiškimo par. salėje. Minėpmą 
rengia vietos Kat Federacijos 
skyrius. Apie garbingąjį Jubi
liatą kalbės prof. kan. J. Meš
kauskas ir dr. Klemensas Ža- 
lalis, OEM. Minėjimo pradžia 
3,30 po pietų. '

Zuzanos Grištadffis
koncertas įvyks lapkričio 8 

Camegie Recital Hali 2,30 p.p.

klasikines dainas. Iš lietuviškų 
dainų programoj pažymėta 
Kačanausko — Mano gimtinė, 
liaudies dainelė — Tykiai, ty
kiai, Gruodžio — Aguonėlės,, 
Tallat - Kelpšos — Ne margi 
sakalėliai.

Baletmeisteris St.

metinis minėjimas buvo at
švęstas Kristaus Karaliaus 

. šventėje Apreiškimo par. salė
je. Minėjimas prasidėjo šv.

* Mišiomis 8 vai su bendra ko
munija. Salėje 9 vai buvo ben
dri narių pusryčiai, pradėti 
malda: ir praėjo jaukioj nuotai
koj, buvo susipažinta su nau
jomis narėmis. Pusryčių metų 
kalbėjo žinomoji veikėja M. 
Galdikienė. Jos mintys . žadino 
meilę Dievui, Bažnyčiai ir Tė- 

išbuvęs Amerikoje keletą 
mėnesių ir«eplankęs lietuviš
kas kolonijas, lapkričio 4 d. iš
vyksta į Europą; į Romą. Ta 
proga laprk. 3 <£, antradienį, 7 
v.v. Angelų Karalienės parapi
jos salėje New Yorko ateitinin
kai: sendraugiai, studentai ir 
moksleiviai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

• čižatrikas, Florentina ir 
Violeta, kurios atvyko 1952 m. 
sausio mėn. Jaivu “General 
Taylor”, yrą prašomos sku
biai pranešti savo adresus 
Baltui, 105 Grand St, Brook
lyn 11, N. Y.

Centrui — United Lathuanian 
Reiief Fund of America, Ine:, 
105 Grand St, Brooklyn 11, 
N. Y. savo adresus. Jų vardu 
yra gauti svarbūs pranešimai, 
liečią atvykimą į JAV:

Buttaavičias Povilas su šei
ma, atvykę-laivu Gen. Muir 
1951 m. sausio 20 d.;

NarirataviČius Juozas su šei
ma, atvykę laivu SS Han 1950 
m. gegUžės 9 d.;

Kaatnris, Česlovas, atvykęs 
laivu SS Ballou 1951 m. sau
sio 19 d.;

TraĮkMiskas Juozas su žmo
na, atvykę laivu SS Blatchford 
1950 m. birželio 24 d.;

gemeta Aleksas su šeima, 
atvykę laivu SS Haan 1949 m. 
balandžio 19 d.;

Jotani Garšvai
pągerbti banketą ruošia 

Liet Prek. Butas lapkrifio 
15, Hotel New Yorker, Grand 
Bali Rdoin, 8 Avė. ir 34 gat
vės kampe, 5 vai. p.p. Bus 
vaišės ir geras orkestras, šo-. 
kiai. Galima užsisakyti atski
rus stalus. Kvietimai išsiunti
nėti. Jei kas negavo, gali juos 
įsigyti- pas Strumskį, Ginkų, 
Liaukų ir kitus prekybinių 
kus.

Prof. K. V. Banaičio
muzikos studijon, 377 South 

4th St, Brooklyn, N. Y., pri
imami vaikai ir suaugusieji. 
Dėstoma: pianas ir visi teore
tiniai muzikos dalykai (elem. 
teorija, .harmonija, kontra
punktas, muzikos formos, kom
pozicija). Studijoje griežtai

Ivanauskas Adakris, atvykęs 
laivu SS Hersey 1950 m. bir
želio 15;

Deveikis Teofilius, atvykęs 
laivu SS Howze 1949 m. rug
pjūčio 9 d.; __

Byla, Adelė ir Jonas, atvykę 
laivu SS Stungis 1950 m. spa
lio 24;

Baltrušaitytė yra prašoma 
atsiimti iš Balto Centro jos 
vardu gautą laišką arba pra
nešti savo adresą, United Uth- 
uknian Reiief Fund of Ameri
ca, Ine., 105 Grand St, Brook
lyn 11, N. Y., ir laiškas bus 
išsiųstas paštu. Laiškas gau-

neseniai su dideliu pasiseki
mu koncertavusi New Yorke, 
lapkričio 8 d. atvyksta iš Mon- 
trealio į Bostoną, kur ji dai
nuos iškilmėse, rengiamose pa
minėti Lietuvių Enciklopedijos 
I tarno išleidimą.

Rinkimais mažai domisi
Lapkričio 3 d. Bostone ren

kami 9 miesto tarybos ir 5 
mokyklų komiteto nariai. Sie
nos yra apklijuotos kandidatų 
atvaizdais ir atsišaukimais, 
bet žmonės nedaug kreipia 
dėmesio. Neatrodo, kad ir bal
suotųjų būtų daug, nors visi 
raginami savo pareigą atlikti.

The Eobe
spalvotas ir garsinis filmas, 

pagamintas nauju technikos 
būdu ir vaizduojąs Kristaus 
nukryžiavimo laikus Palestino
je bei Romoje, yra labai gau-. 
šiai publikos lankomas jau 
ketvirta savaitė.

DvMm VašM
Kun. Pr. A- Vlrmauskas 
50 W. 8ixth Street, 
8o. Boston 27, Mass.

Pirmininku
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin Street' 
Nonvood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvądauskas
5 G Street. 8o. Boston 27, Mass. 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Lowell. Masa

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Norwood, Mass.

Finansų Sekretorius
Antanas Pell
32 WHder Street.
Brockton 68, Mass.

Iždininkė
Blanche Cunys 
409 W. Bręadvay, o
So. Bpston 27, Mass.

Revizijos Komisija
Kun. Jonaš Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

254 W. BroadvVay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tet SOuth Boston 8-2590
........................... 1 i i ■




