
Britų pasiūlymai Londono konferencijai

pri- 'ryškins JAV ir Sovietų Są
jungos pažiūras bei vienų arba 
antrų rėmėjus. Bus jau žinoma 
ir Londono konferenejos ei
ga.
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I§ JAPONIJOS Korėjos i Honolulu grįžo dalis JAI' kariuomenės.

1-oji vandenilio bombos bandymų auka

M. Scelbos vyriausybe atsilaikė .

ANCLIJOM KRANTUS pnslrkė keturi lenku žvejui, |<nrir suėmė 
“Pusiczyk" laivo tumu kapitonu. ji uždurė kajutėje ir atplaukė i 
krant«

valstybes

nėra
Jų

Vo-
So-

su 
tą 
iš-

sudaryti tarptautinę ko- 
taikos

PIKETUOKITE, BET NEŠI
MI ŠKITE

Britai 
taip

iškeltas į pirmąją vietą, 
klausys nuo Politinio Komite
to, kuris darbotvarkę tvarko 
ir Saugumo Tarybos. Bet čia 
jau bus diskusijos, kurios iš-

GELBĖTI BROLIO atskrido • |j<n- 
sing, Mieli., Indijos vyriausybės 
valdininkas Kristinams (įtari Jo 
brolis Sankar Chari neteko kojos 
laboratorijos eksplozijoje ir nebe
norėdamas gyventi atsisakė priim

ti maistu (apačioj).

Lietuviai yra bandę kalbėtis 
su gen. W. Andersu apie atei
tyje iškilsiančias problemas. 
Tai darė Londone St. Lozorai
tis ir K. Balutis. Apie tai buvo 
rašyta Darbininke rugsėjo 17. 
“Eltos Informacijos”, tą pačią 
žinią pa kartodamos prideda to
kią pastabą:

“Užsienio Reikalų Tarnyba 
yra užklaususi pranešime mi
nimas pasiuntinybes (Romos ir 
Londono. Red.), ar ši žinia ati
tinka tiesą. Nurodoma, kad de
rybos su lenkais yra visų mūsų 
veiksnių bendros ir sutartinės 
akcijos objektas. Todėl, atro
do, būtų buvę bendram lietu
viškam reikalui naudingiau, 
jeigu prieš pradedant derėtis 
būtų buvusios suderintos nuo
monės tarp lietuviškųjų veiks
nių.” (Elta 1954 IX. 20).

Nėra abejonės, kad būtų 
geriau sutarti, kam ir kaip tar
tis. Jei tiesa, tai kalbėjosi du 
vyrai, kurių vienas pirmojo 
Didžiojo karo pabaigoje dar ra
šėsi mokykloje lenku, o paskui 
Iškilo j Lietuvos politikos vai
ruotojus, o antras, kilęs iš tė
vų lietuvių ir Lietuvoje augęs, 
dabar-keliasi j Lenkijos politi
kos viršūnes.

klausimas būtų 
pačioje pradžioje, 
darbotvarkėje yra 
klausimų: Korėjos, 

nusi-
Maroko,

Internacionalui
par-

šalia Jungtinių Tautų, 
yra nusistačiusios siek-

lenkų karinių pajėgų generali- sisako Zaleskio kancleris St. 
nio inspektoriaus posto. į.Tąs 7Cat-Mackewiczius, buvęs Vik 
postai* irigi rišasi^su J.ž’j^suds- • ■ nhije lenkų laikraščio "Sk>vvo” 
kių. Generaliniu inspektdriūm 
paskirtas gen. Tokarze\vskls.

Trečią lenkų grupę sudaro
Tautinis Demokratų Sąjūdis, 
kurio priekyje stovi Stanislo-

ATEISTINE PROGRAMA LIETUVOJE

NEW YORKE žydai rugsėjo 28 pradėjo Naujuosius 5715 metus.

Pavergtoje Lietuvoje bolše
vikų yra suorganizuota politi
nėm ir mokslinėm žiniom sklei
sti draugija, kuri iš tikrųjų už
siima tiktai antireligine propa-. 
gahda. Vilniaus radijas prane
ša, kad tos draugijos nariai šie
met skaitė 600 antireliginių pa
skaitų ,kurių klausė apie 10.- 
000 žmonių.

Vilniaus radijas rugsėjo 9 d. 
išgyrė Juozo Mickevičiaus pa
rašytą knygą “Bažnyčia ir 
dvasininkija išnaudotojų tar
nyboje”. Knygą išleido politi
nės ir mokslinės literatūros 
leidykla. Knygoje plūstamas 
Vatikanas, vysk. Motiejus Va
lančius, prel. A. Dąmbrauskas. 
prel. J .Laukaitis .vysk. T. Ma
tulionis, vysk. V. Borisevičius, 
vysk. Pr. Ramanauskas ir ki
ti Lietuvos dvasininkai, seniai 
mirę, suimti arba nukankinti.

Rusų kalba leidžiamas bol
ševikų laikraštis “Sov. Litva” 
rašo, kad “religija yra viena 
gajausių ir kenksmingiausių

Šventųjų Studijų 
Institutas

Romoje spalių 15 atidaro
mas ir pradeda mokslo darbą 
Šventųjų Studijų Institutas, ki
taip dar vadinamas Regina 
Mundi (Pasaulio Karalienės) 
Institutu. Tai yra pirmoji to
kia mokslo įstaiga Katalikų 
Bažnyčios gyvenime. Per 3 
metus tame institute bus dės
tomas šv. Raštas, teologija, ka- 

(nonų teisė. Bažnyčios istorija, 
bažnytinis menas, liturgija, ti
kybos dėstymo metodika ir k. 
Institutą baigusiems bus pri
pažinta teisė mokyti Katalikų 
Bažnyčios tiesų bet kurioje 
mokykloje ir bet kurioje vys
kupijoje. Institutas pirmoje 
vietoje skiriamas seserim vie
nuolėm, tačiau priimami ir pa
sauliečiai. Jau pat pradžioje iš 
15 kraštų užsirašė 25 įvairių 
kongregacijų vienuolės.

Romoje komunistų sukeltas 
triukšmas prieš ministerj pir
mininką M. Scelbą atlyžo po 
Senato balsavimo, kuriame mi- 
nisteriui pirmininkui pareikš
tas pasitikėjimas (114 balsų 
prieš 94). Prieš balsavo komu
nistai, kairieji socialistai, neo- 
fašistai ir monarchistai. V 
Scelba buvo kaltinamas, kad 
jis, būdama* vidaus reikalų

Vienur skaldo atomas, kitur-sena neapykanta
Juagtiniij Tautų prasidėję 

posėdžiai dar netraukia pa
saulio politikos dėmesio. Jis y- 
ra nukrypęs į Londoną, kur 
rugsėjo 28 prasidėjo konferen
cija Europos gynybos reika
lam svarstyti. Kaip Londone 
pavyks išspręsti Vokietijos at- 
ginklavimo ir Prancūzijos pa- 
s'priešinimo klausimai, nuo to 
daug kas priklausys ir Jungti
nių Tautų sesijoje. Sovietų 
atstovas Višinskis dėl to savo 
kalbą atidėjo toliau, o valsty
bės sekretorius Dulles, kalbą 
pasakęs, išskubėjo j Londoną.

praeities liekanų, kuri trukdo 
daliai tarybinių žmonių daly
vauti komunizmo statyboje”. 
Kompartija įvairiem įstaigom 
plėšo akis, kad jos “nepatenki
namai varo ateistinę propa
gandą.”

Tekiai yra ta vadinamoji 
“religijos laisvė”

SOVIETAM MESTAS NEMA
LONUS KALTINIMAS

Dulles savo kalboje rugsėjo 
23 Jungtinių ,Tautų pilnaties 
posėdyje apkaltino Maskvą, 
kad ji nenori bendradarbiauti 
ir svarstyti klausimo, kaip a- 
tominę energiją galima būtų 
panaudoti ne karo, o ta kos 
tikslam. Praėjusių metų gruo
džio 8 JAV prezidento D. Ei- 
senhovverio pasiūlymas sudary
ti tam reikalui tarptautinę ko
misiją nerado Sovietų Sąjun
gos pritarimo. Dulles pabrėžė, 
kad toliau to paties bus sie
kiama nepaisant sovietų 
“niet” ir. jei kitaip nebus ga-

lima,.
JAV
ti:

1.
misiją atominei jėgai 
ir kultūros reikalam panaudo
ti;

2. sušaukti 1955 metais tarp
tautinę konferenciją tam klau
simui svarstyti;

3. įsteigti kitais metais JAV 
mokyklą, kurioje kitų kraštų 
studentai galėtų pasimokyti, 
kaip atominė eneigija gali bū
ti žmonių labui naudojama;

4. pakviesti užsienio gydy
tojus pasipraktikuoti Ame

rikoje, kaip radioaktyvinių
būdu gali būti gydoma vėžio 
liga.

SOVIETŲ TEISINAMASIS BE 
JOKIO PAGRINDO

Višinskis trumpai atsakė, 
jog netiesa, kad Sovietų Są
junga nenorėjusi arba nenorin
ti bendradarbiauti; "jis tai vė
liau paaiškinsiąs. Po tokio jo 
pareiškimo buvo viešai pas
kelbtas JAV ir Sovietų^Sąjun- 
gos susirašinėjimas 1954 me
tų pradžioje. Iš Maskvos atsa
kymų aiškus nenoras svarstyti 
klausimo, kaip atominė energi
ja gali būti taikos reikalam" 
panaudota. Sovietai siūlo visų 
pirma užginti atominius gink
lus gaminti, tačiau be jokios 
kontrolės, ar kas* to laikosi ar 
ne. Iš amerikie^į pusės buvo 
pareikšta, ka^FAV visada- pri
tarė ii' pritaria- nusiginklavi
mui, tačiau negali “pasitikėti 
vien popierinėm garantijom, 
kurios sulaužomos net be jo
kio iš anksto pranešimo.”

Londono konferencija rug- 
sėoj 28 sušaukta britų inicia
tyva, kai prancūzai atmetė 
ankstyvesnį Europos gynybos 
planą. Jiem rūpi neleisti Vo
kietijai kariškai sustiprėti ir 
įeiti į Atlanto Sąjungą su pil
nom teisėm. Tuo tarpu vokie
čiai reikalauja visiškos nepri
klausomybės ir lygių teisių 
kitom valstybėm, 
priešingumą siūlo 
spręsti:

1. trys didžiosios
(Britanija, JAV ir Prancūzija) 
tuojau paskelbia, kad vakarų 
Vokietijai duodama visiška 
laisvė ir baigiama okupacija;

2. pradedamos derybos 
jungti vakarinei ir rytinei 
kietijai (derėtis tektų su 
vietais);

• 3. praplečiamas Briuselio

tarpusavio paramos ir apsau
gos paktas (sudarytas 1948 
metais, apimąs Angliją, Pran
cūziją, Luksemburgą, Belgiją, 
Olandiją ir Daniją); būtų į- 
jungta dar Vokietija ir Itali
ja:

4. vakarų Vokietija priima
ma į Atlanto Sąjungą ir Na- 
to Tarybą, kuri prižiūri atski
rų kraštų apsiginklavimą.

Londonan išskrisdamas Dul
les aiškiai neatidengė JAV 
nusistatymo, kuris siekia pa
tenkinti ir prancūzus ir vokie
čius. Jis tiek tepasakė, kad 
JAV neleis statyti j pavojų sa
vo saugumo, kuris yra susijęs 
su Europos saugumu. “JAV 
izoliacinė politika yra jau pra
ėjusi, — pareiškė Dulles, — 
nes laikrodžio atgal nepasuk-

LENKAI NESUTARIA DĖL ECZILIN10 PREZIDENTO

Japonijoje mirė žvejas Ai- 
kicki Kuboyama, kuris prieš 8 
mėnesius su kitais 22 žvejais 
netoli Bikini salos buvo api
bertas radioaktyvinių dulkių, 
kai Didžiajame vandenyne a- 
merikiečiai bandė vandenilio 
bombą. Žvejo mirtis Japonijo
je sukėlė susijaud nimą ir de
monstracijas; jose pasireiškė 
atgimusi japontj neapykanta a- 
merikiečiam.

Amerikičiai vada derybas su 
japonais dėl nuostolių atlygi
nimo. JAV siūlo vieną milijoną, 
dolerių padengti 23 žvejų gy
dyme išlaidom ir atlyginti jų 
šeimom. Japonai reikalauja 10 
milijonų dolerių nurodydami, 
kad gali būti ir “netiesioginių

nuostolių”, nes dar nežinia kas 
susirgo, kai anie “apdulkinti 
žvejai” grįžo namo.

Japonų susijaudinimą padi
dino Japonijos šiaurėje, iškri
tęs radioaktyvus lietus, kai 
šiomis dienomis Sibire atomi
nius bandymus vykdė Sovietų 
Sąjunga. Jei amerikiečiams 
tektų mokėti ui netiesioginius 
nuostolius, tai kaltinimas tu
rėtų būti iškeltas ir sovie
tam.

Washingtono sluoksniuose 
nurodoma, kad japonai ligi šiol 
neleido amerikiečų gydytojam 
apžiūrėti anų 23 žvejų. Mirusis 
žvejas sirgo kepenų ir inkstų 
liga. Nėra ištirta, kiek jo ne
sveikatą paveikė radioaktyvūs 
spinduliai.

JAV SICLYM4 PRIĖMĖ
Dulks siūlymas, kad Jung

tinės Tautos dar šioje sesijoje 
pasisakytų, ką jos mano dėl 
atominės energijos kontrolės ir 
pe.naudojimo taikos reikalam, 
buvo visų priimtos. Nesiprie
šino nė Sovietai, ^nenorėdami 
visam pasaulyje sudaryti pra
siu įspūdžio. Tačiau jiem liko 
laisvos rankos diskusijų metu 
išeiti su savo tradiciniu “niet”.

Amerikiečiam dar rūpi, kad 
jų iškeltas 
svarstomas 
Tuo tarpu 
tokia eilė

kolektyvinio saugumo, 
ginklavimo, Tuniso. 
Indonezijos, N. Gvinėjos, Kip
re salos ir atominės energijos. 
Ar paskutinis klausimas bus

Londone egzilinis lenkų pre
zidentas Augustas Zaleskis, 

įcįąjp pranėšą y^kiečių. spauda, 
rugsėjo: 16 savo įpėdiniu pas
kyręs kunigaikštį Eustachijų 
Sapiehą, gyvenantį dabar ryti
nėje Afrikoje. Šis senosios Lie
tuvos didikų giminės palikuo
nis 1916 metais buvo Regentų vas Mikolajczykas. Tuojau po 
Tarybos pirmininku Varšuvo
je. Jis buvo priešingas Juozui 
Pilsudskiui. 1919 metais ėjo 
Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisterio' pareigas.

Tokio įpėdinio kiti lenkai ne
laukė. Daugumas jų yra pra
dėję akciją, kad Zaleskio vietą 
užimtų gen. K. Sosnkovvskis. 
Zaleskis buvo žadėjęs tai pa
daryti šią vasarą, bet savo žo
džio neišlaikė. Dėl to jį paskel
bė jau “nebe prezidentu” gen. 
W. Anders (Vladas Andrįe- 
jauskas nuo Tauragės), -kuris 
nuo 1950 m. rudens buvo Za
leskio pavaduotoju. Dabar 
gen. W. Anders susidėjo su 
Tautine Vienybe, kurią su
daro daugįausia buvusieji Pil
sudskio šalininkai. Gen. W. 
Anders. be to. yra atleistas iš

karo jis buvo anglų įkalbėtas 
vykti į Lenkiją ir bandyti ten 
sudaryti nepriklausomą vy
riausybę, kuri bendradarbiautų 
su komunistais. St. Mikolaj- 
czykas bandė, bet vos išnešė 
sveiką galvą ir atsidūrė Ame
rikoje. Čia jis dabar vadovau* 
ja Žaliajam
(tarptautiniam valstiečių 
tijų junginiui).

Lenkų susiskaldymas 
tiktai tremties pasekmė, 
tarpusavio varžytinėse atsilie
pia Anglijos ir Amerikos poli
tika. Zaleskio šalininkai dar 
tebetiki Anglija, kuri juos ne 
kartą apvylė .bet ir šiuo metu 
nenorėtų egzilinės lenkų vy- 
rausybės iš savo rankų paleis
ti. Už anglofilišką politiką pa-

redaktorius, piktai puolęs lie
tuvius ir dabar tebesilaikąs įsi
kibęs Vilniaus. Lenkų leidžia
mas Bostone dienraštis “Kur- 
yer Codzienny” prikiša St. 
Cat - Mackevicziui perdaug 
“lankstų nugarkaulį”; jis lai
kęsis Stalinui, paskui Hitleriui, 
o dabar besilankstąs kitiem.

Mikolajczyko grupė linkusi 
remtis Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm, kuriom • būtų ne 
pro šalį egzilinės lenkų vyriau
sybės būstinę turėti savo žemė
je. Gen. W. Anders, kuris pra
ėjusio karo metu vadovavo len
kų legionui Italijoje, taigi ko
vėsi šalia anglų ir jų žinioje, 
yra apkartęs dėl pokarinės 
anglų politikos — meilikavi- 
mosi Maskvai. .

ministeriu, yra atsakingas už 
Vilmos Montesi nužudymą. 
Gindamasis jis priminė Sovie
tų Sąjungos buvusį vidaus rei
kalų ministėrį, kruvinąjį če
kistą Laurentijų Beriją, dėl 
kurio Maskvoje niekas nekėlė 
bolševikų vyriausybei pasitikė
jimo ar nepasitikėjimo klausi
mo.

• Plieno darbininką unijos 
suvažiavime Atlantic City pri
imtas nutarimas į uniją neįsi
leisti komunistų.

i
• Bedarbių didelė dauguma, 

apie milijonas, jau baigia iš
naudoti savo pašalpas, kurios 
buvo teikiamos nedarbo metu 
per septynis šių metų mėne
sius. Pirmąjį metų ketvirtį 
savo pašalpas išsėmė 351,322, 
o antrąjį ketvirtį dar 470,693,

Detrote streikas prieš Sąuare
D. elektrinių įtaisų bndrovę 
trunka jau 16 savaitė. Atsiran
da vis daugiau darbininkų, 
norinčių grįžti į darbą. bet 
streikininkai juos stengiasi su
laikyti. Čia neapsieinama be 
prievartos, kuri pasiekė tokio 
la;psnio. kad buvo pritaikytas 
“riaušių įstatymas”, kuris 
draudžia viešai telktis daugiau 
kaip 30 žmonių. Policijos buvo 
pareikšta, kad nebus kl udoma 
tvarkinga’ piketuoti, tačiau bet 
kokiom riaušėm bus užkirstas 
kelias.

Detroite miesto galva Albert
E. Cobo pareiškė, kad strei
ką aštrina ir riaušes kelia ko
munistai. Stre kininkam va
dovaujanti unija (Local 351) 
dar 1949 metais buvo išmesta 
iš CIO dėl komuinstų domina
vimo unijoje.



tam tvirtini-

Rašyk

your check before you draw your pay 
each payday—a few dollars or as much į 
as you mat. As tbe money 'accuinu- 
lates, it is immediately used to buy

Ienos patyrė ir apie lankia
me Prahoje brito Mrlfaao 
atvykimą.

Toliau pati nurodo, jog h* ki
tur “kai kuriose įmonės dar
bininkams nesuteiktas gyvena
masis ptotaą”. Tokiuose stam- 
b'uoae fabrikuose, kaip Šiaulių 
“Elnias” ar Vilniaus “Spen- 
ta”, visai nėra net ir tokių

AMŽINA DOVANA jftSŲ 
'* ARTIMIESIEMS IR 

ftlMS PATIEMS" ‘ ""

“Žinoma, duos, bet aš nega
liu juo naudotis... Matot, sa
kysiu atvirai. Jūs žinot, kad 
tarp Rytų ir Vakarų prekyba 
varžoma. Amerikiečiai pasiry
žo per geležinę sieną nepraleis
ti nė vaikų vežimėlio....

me lenkų laikraštyje. Pamo
komas jis ir lietuviams. .

Mokslo metų pradžios pro
ga kun. W. Klos kreipiasi j tė
vus prašydamas
ate .U į taktą ir padėti vaikus 

ifamtyi leakilkaL
žinau, kad nevienas dėl to 

pasišiauš: “kam mapo vaikui 
ta kalba ir dar kažkokia lai
kiška? Jam patraka, jei gerai 
pramoks angliškai. Čia jis gi-

Heteoų kuri tuo metu kaip tik 
-priiminėjo svečius, nubalo. Va- 
dinas, šitą vyrą, jauną liekną, 

bradom akim ir rodais - piau- 
:>«ia, > turi’ apdirbinėti. Grei- 

- > tai susigriebė, nusišypsojo ir 
paprašė: ‘Taip, Mr. Mellan, 

7|ums kambarys paliktas. O 
.įĮbol jus nuves j kambarį, pra- 

•Vpšaū man palikti pasą, ir aš 
c'_.J>er U laiką sutvarkysiu jums 

maisto reikalus. Matot, pas 
mus dar veikia kortelės^ Jūs 
gausite dienai du šimtu gra- 
nši mėsos, penkiasdešimt gr.

LDS CENTRO VALDYBOS
Dvasios Vadas Kua. Pr. A. VirntaiMtaM 

Pirm. Vincas 9. Kadhits
Sekr. Antanas F. Knetiys

Šeštadienį ir sekmadienį, spalio 23 ir 24, ftv. Petro Lietu
vių parapijoj, So. Boston, Mass., įvyks šv. Juozapo Lietuvių Ro
mo^ Katalikų Darbininkų Sąjungos (LDS) seimas.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis ir pamokslu 
šeštadienį, spalio 2 3d.. 9 vai. rytą, Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, W. Fifth Street Po pamaldų, 10:30 vai., prasidės 
seimo sesijos, bažnyčios svetainėje.

Sekmadienį, spalio 24, 10 vai. rytą, Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje bus šv. Mišios už gyvus ir mirusius LDS narus ir 
pamokslas. Po pietų, 1:30 valandą, bažnyčios svetainėje, seimo 
sesijos. •

Seimo darbotvarkę paskelbsime vėliau.
Kviečiame išrinkti atstovus. LDS apskritys gali išrinkti po 

du atstovais. Kiekviena kuopa gali išrinkti po vieną atstovą. 
Kuopos, kurios turi daugiau kaip 10 narių, gali išrinkti po vie
ną atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Atstovai privalo gauti įga
liojimus su valdybos parašais: dvasios vado, pirmininko ir raš
tininko. Centro valdybos ir garbės nariai gali dalyvauti seime 
ir be įgaliojimų. Pilnateisiais organizacijos nariais yra garbės 
nariai, moką mokesnius nariai arba vienas iš mokančio mokes
čius nario šeimos narys. Tačiau šeimos nariai turi būti įsirašę 
j LDS organizaciją. Atstovai atstovauja tik pilnat;isiam na
riam.

Seimo pirmos dienos vakare įvyks koncertas ir vaidinimas. 
Programą atliks pakviestas šv. Juozapo lietuvių parapijos cho
ras ir vaidintojai, kompozitoriaus Aleksandro J. Aleksio vado- 

. vaujami.
Prašome iš anksto pranešti, kkk ir. kas atvyks į šerną ir 

taip pat siųsti naujus sumanymus ‘organizacijos gerovei LDS 
Centrui, 50 Cottage St., Nonvood, Mass. bendrabučių.

Toks vaizdas ne tik viename 
Vilniuje: provtndjoje dar Wo- 
g’au. štai imkime kad ir Kau
no "Jėgos” fabriką. Tenjgrba

Now you can more than double 
your return on Savings Bonds!

YOUR MATURING SERIES E BONDS CAN 
EARN INTEREST 10 YEARS LONGER-AT 3*!

The Savings Bond you bought 10 years 
ago for $37.50 h worth $50 today—a 
net inereaseof $12.50. Būt novo you can 
holdthat šame Bond for ten mote years 
and cash it for $67.34—a net inerease 
of $2984! Yes, you can mote than dou
ble your original retam on any rize 
Bonds you buy—-simply by bolding on 
to tbem!
So, to make the most from your Sav- 
ings Bonds, let tbem kero workmg for

informuoti "draugą” Cisek, 
kad jis tikrai atvyko...

Gyvieji ir iširusieji gali būti 
i rašom L Nariai prisimenami kas

dien 6 Mišiose

taktųe, xir jų Wtoi ito- tai vaikas juma
savo ievų saiūą, i>ar gas. Ir, jums patiems, gird.nt 

prasiu, m ganu« aaiuus vaiko lūpose aaro gtastają^cal- 
pa.ys uevai nemoko savo vai- bą, bus džlaugsmo. Nereikia 
kų ir stato klausimą: "aam žiūrėti, kad vaikas čia g mė, 
mano vaiaui ta kam?’ I tą čia jo tėviškė buvo ir paliks, 
klausimą gražiai atsako lenkų kad jis gal būtn;ekada,fl«na- 
kun. Wladyslaw Klos savo tys Lenkijos... Jam.busnpttda, 
straipsniu Bufialo Lidžiama- kad galės j rankas paimti ir 

skaityti lenkišką knygą ir 
laikrašti, kad galės susipažinti 
su Lenkijos buitimi,, istr^ųą ir 
kultūra... '

Tebūnie man Įrišta, -y bai
gia kun. W. Klos, - prmie- 
dant mokslo metus, be kitų 
uždavinių, pabrėžti iy tą: <#jū- 
sų vaikai turi > len-
kiškair \ I

Ar ne tą patį tetariu pasa-

ka<1 Melšimas pap^aae,? ji 
pati n.būtų laisva tą vaka-' 
rą sų juo pakeliauti po Pra
hos nakties gyven.mą. Helena 
sutiko. Po dešimties, minučių 
ji atėjo pėrsįrčngųs juodais va-, 
kariniais drabužiais. “Kas 
jums, ponas Mellan, yra, ar aš 
taip negerai atrodau, kad Sū
rite j mane, lyg į istorinį pa
minklą?” — nusijuokė Hele
na. - ' .

“Atleiskite, — teisinos Mel- 
ianas, — maniau, kad pas jus 
seniai tokių dalykų nėra. Ma
niau, kad tai priklauso tik se
niai-atgyventai supuvusiai ka
pitalistinei buržuazijai”.

“Kai kada galime ir mes 
būti dekadentiški. Ypatingom 
p: ugom...”

sostinėje gyvena darbo žmo
nės. “Tiesa” nurodo, kad blo
ga padėtis Vilniaus “Komuna- 
ro” gamyklos darbininkų ben
drabutyje, esančiame Aguonų 
gatvėje:
jame nešvara, grindys nedažy

tos, lyjant pro lubas teka 
vandua.

Del tekios bolševikinės tvar
kos darbininkai skundžiasi fa
briko direktoriui Jermakoviri. 
Tačiau pastarasis į viską tik 
moja ranka. “Kas davė drg. 
Jermakovui tsisę abejingai 
žiūrėti į darbininkų buitinius 
re'kalus? Apie blogą padėtį 
bendrabutyje gerai žino vieti
nės ir kuro pramonės ministe
rijos ' įtakingieji darbuotojai. 
Deja; tas reikalo nepagerina, 
nors jau seniai žadėta bendra
butį sutvarkyti”—šaukia “Tie-

Kur nesikeiks ir nesipiktins, Nieko n^pi 
jei tarp žodžių ir tikrovės to- 
kia milznnįka praraja. Bet .
negi taip bloga jau tik vie- U Mt0^ K 
noj “Jėgoj”.^..,, . gaatai pati

Štai toliau imkime kad ir ma. Kas ją dar Amerikai ir ki-
“Kcton” fabriką Kaune, “Ma- tiem kraštam perša, jai yra Nesigėdikite savo tėvų kalbos, 

’sčio” fabriką Telšiuose ir vi- tikrai, nuoširdus, geriausiai nes tai yra kalba amų tėvų ir 
są eilę kitų, kur, “Tiesos” ži- padarytų nuvykdamas pagy- motinų, kurie per kartų kaitas 
niomis “kai kuriose valgyklose . venti Lietuvos darbo žmonių .M iSaikė,
nėra net daržovių”, nekalbant “gyvenvietėse” ir pasimaity- ■ nes tai kalba krašte paliku- 
jau apie vaisius. “Per mažai ti “darbo žmonių valgyklo- šiųjų brolių, nes tai kalba di- 
plečiamas parduotuvių uzkan- se.” P. J- džių rašytojų ir poetų... Ne-

mas lenkiškai, sugadys savo
s anglišką tarseną. Antai, žymi
ž lenkų artistė Modrzejswska,
. ja dailiai kalbanti lenkiškai, savo

’ angliška kalba žavi ir ameri-
kiečius ir pačius anglus.

Kai kurie su manim sutiks ir 
sakys: “na, gerai, jei jau ma
no vaikas turi mokytis kitos 
kalbos, tai tesimoko ispaniš-

• Aviacijos akademijom (Co- 
lorado Springs, Colo.) tepada- 
vė prašymus tiktai 500. aspi
rantų, o buvo laukiama arti

kad 
iri protėvių

keli šimtai darbininkų, tačiau, 
anot tos pačios “Tiesos”, 
“visoomeiiims . įnaitinimas fa
brike nesatvarikytasL Mrisias 
blogai paruoštas, .pateikiamas 
pavėluotai. Dirbininkai keikia-

kokia jam bus nauda iš lenkiš- kytis skraidyti sprausminiais 
kos kalbos?” Ne, mano mieli, 
labai apsirinkate! Jūsų vaikas 
bus didžiai patenkintas, 
moka savo tėvų 
kalbąs

Aš netikiu ir 
mui, kad vaikas, 
mas lenkiškai, sugadys

Tūkstančiai lenkų yra dabar 
išbarstytų po visą pasaulį ir 
nežinai, kur savo tautietį gali 
sutikti. Ar su juo susikalbė
si? Pasaulis yra šiandien su
siaurėjęs, greitai žmogus su 
žmogumi susitinka, dėl to ne
galima užsidaryti tik savo 
kiaute, negalima: ir reikalauti^ 
kad visas pasaulis kalbėtų tik

šviesto, šimtą gr. cukraus, tris 
-šimtus gr. kvietinių miltų. 2i- 
noma, — aiškino juokdamosi, 
— už tam tikrą atlyginimą 

r mūsų svečiam parūpinama vi- 
t sada ir daugiau”.

’^Žinau,” nusijuokė Mella
nas, paduodamas ploną khy- 
gelytę — savo pasą. “O kada 
aš gausiu jį atgal?” paklausė. 
"Išvykdamas”, atsakė Hekna, 
taip pat juokdamasi. Mellanas 
linktelėjo ir dingo. Helena at

sivertė jo pasą. “Donald Ale- 
xander Mellan, gimęs 1915. 4. 
1J; gimimo vieta Sheffield, 

-profesija — pirklys.” Tai pa
sas, su kuriuo galima išvažiuo
ti iš šio krašto — galvojo He
lena, dėdama jį į langelį. Porą 
dešimčių savo gyvsmmo metų 
ji atiduotų už tokį pasą. Bet

Vistiek visi laiškai saugumo 
tikrinami.”

“Tai liūdna istorija”.
"Praha pilmi tokių isterijų”, 

pasakė Hrieri^, ir abu nutilo.
“Žinot ką, “' 

tylą nutraukė ^pirmasis Mella
nas. ■

“Klausau, Ntr. Mellan, kas 
jums yra?” — nustebo visai 
nejuokais išraiška jo veido, ku
riame staiga dingo visai jau
nuoliškas Vėjavaikiškumas. 
Mellanas pradėjo aiškinti, kad 
jis išbus Prahoje penkias die
nas, jeigu reikalai eis's gerai. 
Jis prašąs ją, ar ji nesut’ktų 
pabūti psr tą laiką jo asmeni
no vertėja. Kai ji atsakė, jog 
veitėją tikriausiai jam duos 
jo atstovybė, Mellanas ėmė 
tikintis:

Š. m. liepos mėn. 17 d. “Tie
sa”, kurios nesiteikia nusira
šyti mūsų komunistiški laik
raščiai, kaip “Laisvė” ir “Vil
nis” (nusirašo tik pag&as), 
nusiskundžfc, kad “eilejįjynis- 
tėrijų, žinybų bei įmonių va
dovai vis dar nepriprato nuo
lat, sistemingai rūpintis darbi
ninkų buitimi, dažnai užmirš
ta buitinius klausimus. Vis dar 
nemaža esama beširdiškumo ir 
abejingumo šiame svarbiame 
darbe.”

Anksčiau “Tiesa” buvo nu
rodžiusi, kaip pagal pačių bol
ševikų šaltiniu?* vyksta Vil
niuje namų statyba. Dabar 
liepos 17 d. “Tesą” tuos Pa
leckio arba Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto deputatų 
tarybos pirmininko pavaduoto
jo Jurčenko teigimus tik pat
virtina, plačiai pavaizduoda
ma, kaip Sovietinės Lietuvos

Bonds for you. .
Save $5 a week through the Plan, and 
in five years your savings wiD grow to 
$1,367.90 ... in 9 years, 8 months to 
$2^850.70... in 19 years, 8 months.. • 
to $6372.54!
Today, join the PayroD Savings Pian 
—or, if yoįrire sdf-roiptoyed, start tha 
Bond-A-Month Plan where vou bank.

you. And why not buy more—through 
the PayrdI Savings Plan? Your pay 
Office wiD be^adjfo save out a part of

A9 Now «v«n bettori lnv«st more In Savinas Bonds!

kyti ir lietuviam; kurią sne*rie- 
nas nuleidžia rarifcaa:jau 
mano vaikis neššojokšTr tene- 
vargsta su lietuvių kalba.*- O 
lietuvių kalba yra viena iš se
niausių, kalba kenčiančiųjų 
gimtoje žemėje, kalba Išlaiky
ta didžiausiuose persekiojimuo
se. Kam apie juos kalbame, Jei 
patys save persekiojamą?. At
kreipkime dėmesį į lenkų .ku
nigo žodžius: “ateikite į talką 
vaikus išmokyti gimtosios kal
bos.”

Po poros valandų Mellanas 
nusileido gerai nusiteikęs ir, 
sarmantrškai šypsodamasis, 
priėjo prie Helsnos.

“Madame, jūs turite man pa
gelbėt:”, lyg išdaigų ieškoda
mas. pradėjo Mellanas.

“Mielai, jsi tik galėsiu”, pa
žadėjo Helena, vykdydama Ci- 
seko įsakymą. Mellanas išdės- 

• tė, kad j*s norėtų pamatyti 
Pralies naktinį gyvenimą. Bet 
jis bijąs padaryti klaidų, ku
rios paskui gali užsieniečiui 
skaudžiai atsiliepti. Kai Hele
na jam patarinėjo, ką aplan
kyti ir ko neverta,, pastebėjo, 
kad jis nesideda į galvą jam 
duodamų patarimų, o daugiau 
įsiklauso į jos kalbą ir įsižiū
ri i ją pačią. “Iš kur jūs mo
kate ta:p gerai angliškai?” 
staiga Mellanas nutraukė jos 
aiškinimą.

_ __ “Keleris metus gyvenau A-
dabą? ji turi jaū~šku®nff-pa-“ metikoje.” -

ainių, kioskų tinklas darbinin
kų gyvsnvietėse.... Nėra at
kaklios kovos už trūkumų pa
šalinimą... nesugebama bend
rabučiuose įvesti tvarkos. Vil
niaus st^ty |Įixpn^ų?l bę/idrabu- 
aųpse „trūkstą baldi^, blogos 
sanitarinės sąlygos”....

Nieko nepadės barimas pre
kybos ministerijos ar profsą-< 
jungų, kad jos esančios už vis
ką kaltos. Kaltos ir jos ir la-

mė, Ša jis aiąga Ir bręsta. Tu
ri mokėti šio krašto kalbą, mo
kėti getai, kalbėti gražiai”.... 
Taip, tai yfa tiesa, bet tos vie
nos kalbos jam nepakanka. Aš 

“Normali ūkio eiga ginasi noriu aiškiai pabrėžti: aepa- 
nuo tokio varžymo visais bū
dais. Mes, biznio žmonės, ieš
kome patys kelių savo gami
niam, Kaip upės vanduo pro 

‘užtvankas. Aš, sakysim, tokį 
kelią esu suradęs ir dėl to esu 
La, kad su jūsų prekybininkais 
sudaryčiau sutartį. Tai galiu 
šaky d a š jums, bet to negaliu 
sakyti savo atstovybei, 
prantat ?

(Bus daugiau)

Fakclim į Boccacio restora
ną Helena galvojo, kad šnipas 
tupėti- kitaip atrodyti nei šis 
Mekmas. Jis perdaug nuošir
daus žvilgsnio; perdaug jis jau
nuoliškai išdykaujantis... Res
torane Mellanas vėl grįžo prie 
Helenos istorijos, ir kaistą 
istoriją ji baigė, paklausė: “Ar 
jūsų vyras jums iš Amerikos 
dabar neparašo?”.

“Ne. Prašiau, kad nerašytų.

KAIP BOLŠEVIKAI RŪPINASI DARBO ŽMONĖMIS
lėktuvais Pentagonui sudaro 
rūpesčio.



Suomiją, Lenkiją ir Rumuni-

ANGELAS GAS
FEDRO A. deALACRONAS

davikas.

tesni ir glaudesni. Tatai atsi
spindėjo mūsą vyriausybių per 
tuos metus sudarytuose įvai
riuose diplomatiniuose aktuo-

atmėthi ta 

daryta ta už griežlnės iridan-

komunistinei ekspansijai j Va
karus.

— Nors užgrobfkas kurį lai
ką gali rikiuoti valdžią, tačiau 
dangos yra teisingas ir netei
sei sužlugdyti tereikia taftų.

Jie ėjo prie išėjimo iš kie
mo. Kardų žvangėjimas ir jų 
žingsnių triukšmas dar ilgai 
aidėjo.

A. Gerti yra žinomas ir dažnai kartojamas Lenino posakis, jog 
fceftte j pasaulinę komunistų revoliuciją veda re per Paryžių ar 
Londoną, bet per Peikingą. Refiau užsimenama, jog Leninas 
yra dar pasakęs, kad j tą pasaulinę revoliuciją pro Peikingo 
miestą komunistai išjos ant socialdemokratų. “Mes juos palai
kysime taip, kaip yra palaikoma virve ant kertamojo žmogaus 
kaklo.” Vadinasi, tegu jie mums tuo tarpu talkina kitus karti, 
o paskiri juos pafius pakarsime.

Per 37 metus bolševikų siautėjimo Rusijoje ir kituose 
kraštuose tas Lenino metodas buvo ir tebėra plačiai taikomas 
ne vien socialistam. Kol bolševikam reikia, jie pasiremia kiek
vienu žmogumi, sutinkančiu jiem talkinti, o paskui užnertam 
jam ant kaklo virvę ir nutempia į kartuves, kalėjimą arba Sibi
rą. Susidarytų labai ilga eilė, jei norėtume išvardinti visus, 
kurie padėjo bolševikam įsistiprinti ir pačioje Rusijoje ir kituo
se kraštuose, ypač paskutiniojo karo ir pokario metu, šiandien 
daugumos jau nėra, nes jie virvę palaikė ir ant jos patys buvo 
pakarti. Ir vis dėlto žmonių tai nepamoko: jie tebetūpčioja apie 
bolševikus ir jiem talkina.

“Sovietų vyriausybės agresi
ja prieš Lietuvą - buvo ne kas 
kita, kaip iš carinės imperijos 
paveldėto Rus’jos tradicine

CL ATTLEE, darUeOų partUo« 
lyderis, vtritavv* Maakva i» 
nuidoatM Kinti*, atvyko |An»- 

tnUlja. ?

Tamsta stebėsies, šventasis 
tėve, kaip toks nekaltas pen- 
Idofikos mėnesių kūcKkis tiek 
gero visai šeimai galėjo pada

lyti siekiančio komunistinio 
kolonializmo savot;Škas jungi
nys, nuosekli; išdava. Nuo caro 
Jono žiauriojo laikų vykdoma 
tradicinė Rusijos politika, kaip 
pareiškė Molotovas 1940 m. 
birželio 30 d. Maskvoje oku
puotosios Lietuvos tnarioneti-* 
niam vicepremjerui Krėvei- 
Mickevičiui, reikalaujant Bal
tijos valstybes prijungti prie

kkrtojai pastebėjo ją. O ji bu
vo tokia graži

žiauriai- juokdamies ir bru
taliai šaukdami, jie pasveikino 
gražuolę.

Po valandėlės braškėdamos 
įgriuvo mūsų durys, kurias 
priešai kirviu iškirto. Mes bu
vome žuvę.

Klaros motina, kuri nelai
mingąjį kūdikį laikė rankose, 
—jis dabar ramiai ilsisi Šios 
upės bangose, — pabėgo su 
mumis j namo cisterną, kuri 
buvo labai gili, bet kadangi jau 
ištisus • mėnesius nebuvo liję, 
visiškai išdžiuvusi. Si cisterna, 
kurios dugnas buvo maždaug 
aštuonių kvadratinių metrų 
ploto ir kuri aukštyn Vtoą laiką 
siaurėjo, gilyn ėjo požeminiais 
laptais ir sudarė tam tikrą šu
linio vamzdi kuris baigėsi 
maždaug kiemo vidury, čia 
prie turėkBų buvo pritaisyti 
griežiniai akritufiai, kurių pa
galba dviem kfeirris buvo se
ndamas vanduo.

nį Austrijos prijungimą prię^ 
Vokietijos kvalifikavo kaip 
agresijos veiksmą ir ji .pas
merkė. Sovietų Sąjungos agre
sija prieš Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes taip pat yra 
pasmerkta Vakarų demokrati
jų, ypač Jungtinių AmertiBOs 
Valstybių vyirausybės.

Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas Vac. Sidzikauskas pa
reiškęs, kad lietuvių tauta yra 
pasiryžusi tęsti bekompromisi- 
nę kovą su bolševizmu ir padė
kojęs PJT teismui už Baltijos 
valstybių protesto prieš sov. 
Sąjungą parėmimą, savo reikš-

goe pcfitirtai santykiai, kalbė< 
jo toliau Vac. Sidzikauskas,— 
dviejų pasmflnlų karų 
įtarpyje buvo nustatyti iŠŠO 
m. liepos 12 d. taftos nutarti
mi, 1926 m. rags^> » ^ 
puolimo sutartimi, 1933 m. Šė
pos 5 d. Londone paateąiyt* 
agresijos Sąvokai 'aptarimo 
konvencija ir abiejų šOų Ošę- 
tautiniais įspareigoflmais, su- 
rištais su jų buvimu TŽtkų 
jungoje ir prisidėjimu prie 
Briando - Kellogp pakto?*

Lietuvos vyriausybės pas
tangos sugyventi su Sov. Są
junga “atitinkamomis progo
mis, kaip pavyzdžiui 1935 m. 
(taikos sutarties pasirašymo 
15 metų sukakties proga) bu
vo įvertintos ir paties Sovietų 
užsienio reikalų komisaro, gtai 
jo pareiškimas:

— Taikos sutartis ne tik 
žymi pradžią Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos oficiaMų santykių, 
bet ir draugingų santykių, ne
sudrumstų nieku per pastaruo
sius 15 metų. Dar daugiau. Su 
kiekvienais praėjusiais metais 
šie «uwitykiai darės vis tvir-

MASKVA SUTARUS SU
LAUŽO IR LIETUVĄ

VERGIA
“Pasauliniam karui prasidė

jus, Sovietų Sąjungos vyriau
sybė yra įvykdžiusi šiuos nusi
kaltimus Lietuvos atžvilgiu:

1. 1939 m. rugpiūčio 23 ir

tuokHavimu, aistros su skerdy
nėmis. Jūs nematėte vieno iš 
didžiausių didvyriškų darbų 
pasaulio nukariautojo,— pus- 
tfievio Napoleono.

Aš visa tai mačiau. Aš ma- 
čiau, kaip mirtinai sužeistieji 
kėlės iš- mirties patalo ir vie
toj marškos ėmė kardą, kad 
galėtų mirti nuo svetimų ka
rių rankos. Toj paSoj gatvėj 
aš mafiau moterį su nukirsta 
galva ir kūdfthi prie krūtinės. 
Garsiai verkdami vaikai klajo
jo aplinkui. Prakeikti svetimi 
ginklai.

Tą baisią dieną žuvo mano 
broliai Laimingi įe.

Kai sužeidė mano dešinę 
ranką ir aš nebegalėjau toliau 
kovoti, pabėgau į Klaros moti-

Jie nežinojo, kad į šią cister
ną vedė požeminis įėjimas, ku
rio duris dengė toliau esančio 
vyno rūsio grindys; Ros buvo 
<a mitini surandamos.

Pavojus praėjo.
Bet laimė mums atėjo per 

vėlai.
Miguelis daugiau nebever

kė...
Jis mirė.

jums Dievo ir tėvynės vardu. 
O tu, mano sesute, neverk 
daugiau, — kalbėjo jis toliau, 
kreipdamasis į sėtąją motiną. 
— Dievas tegul palaimina ta
vo kančias, kurias tu turi iš
kentėti, kaip aš dabar laiminu 
tą nekaltą valką, kuris taū jas 
suteikė. Danguje tu vėl rasi

— Pirmasis pasaulinis karas 
atnešė Rusijai komunistini re
žimą ir į įtvirtino. Antrasis 
pasaulio karas Rusijos komu
nistų valdžią išplės į Europą 
bei Aziją, o tretysis pasaulio 
karas — į Ameriką.

Taigi Baltijos valstybių oku
pavimas Maskvai tėra Rusijos 
imperializmo planų vykdymas 
ir prietilčių sudarymas tolesnei

AR GALIMA SU SOV. 
RUSUA SUGYVENU?

“Molotovas savo įvade sovie
tų leidiniui — Totalinio karo 
ūkis ir raudonoji armija *— 
1941 m. yra šiaip nušvietęs:

— Sovietinės valstybės sam
būvis su likusiu pasauliui Il
gesniam laikui yra neįmano- 
nomas. Šių dviejų pasaulių 
priešingumai gali būti išspręsti 
tik kruvinoje kovoje ginklo jė
ga. Kito sprendimo nėra. Lai
mės tas, kas jausis pakanka
mai stiprus kovai pradėti pir
masis.

Sovietų Sąjunga dėl savo ag
resijos prieš Suomiją 1939 m. 
gruodžio 14 d. buvo išguita iš 
Tautų Sąjungos. Nuembergo

Tuos žodžius tardamas, Ma- 
nuttis parodė klebonui savo 
driHnętatoą, kuri buvo su
darkyta belstos žaizdos.

— Jft fidrt penktofikos mė
nesių. Trip, jte mirt penkfob- 
tos mėnesių, o vis dėl to jo 
gyvenimas neboto veftiri.

Tamsta Žinai, kraige klebo
ne, kcdtia liūdna diena buvo 
1811 m. liepto 28-ji, nors tam
sta pats tavai belaisvis ir 
miesto vargo nematei. Jūs ne
matėte, kaip penki tūkstanfiai 
ispanų mirt per dešimt valan
dų,- kaip liepsnose skendėjo nos namus, 
namai ir bsžnySos, kaip sflp- 
noate niekeno, neginamos mo-

2. 1940 m .birželio 15 d. nie
ku nekalta Lietuva buvo užpul
ta Sovietų Sąjungos reguliarių 
karinių jėgų.

3. Jau kitą dieną Lietuvos
respublikos teisėta vyriausybė 
buvo sovietinio okupanto palei
sta ir pakeista nauja su Mask
vai klusniais - komunistiniais 
kvislingais vadovaujamuose 
postuose. - -
__ 4. 1940 m. rugpiūčio 3 d. 
Aukščiausiasis Sovietas Mask
voje inscenizavo vienašališką 
Lietuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą.

5. Maskva įvedė Lietuvoje 
bolševikinį regimą ir Sovietų 
slaptosios policijos pareigūnai 
įvykdė masinius suėmimus, 
masines žųętypes ‘ ;ir masines 
lietuvių deportacijas. Okupan
to-visokiais pavdalais vykdo
mas genocidas graso pačiai 
lietuvių tautos’ egzistencijai.

6. Sovietai Lietuvoje panai
kino visas žmogaus teises ir pa
grindines laisves, įvedė bepre- 
cc3entinio moralinio bei fizinio 
teroro santvarką, išnaudoja 
darbo žmones k apgrobia kra-

negalėjo nujausti, kad mes šioj 
vietoj būtume pasislėpę arba 
kad apskritai tokia vieta buvo. 
Iš viršaus žiūrint, cisterna at- 
rodė-į paprastą šulinį.

Prancūzai manė, kad mes 
pabėgome per namo stogą.

Taip~. mes buvome išgelbė
ti. Klara perrišo mano žaizdą, 
o motina maitino savo kūdi
kį. Nors žaizda baisiai skaudė
jo, jaučiausi laimingas ir šyp- 
sojaus.-

Staiga išgirdome, kaip iš
troškę prancūzai bandė pasem
ti vandens iš šulinio, kuriame 
mes tūnojome. .

Galite, kunige klebone, įsi
vaizduoti, kokia mirtina bai-

— Kunige klebone, — tarė 
Klara, — mes jus atvedėme 
čia, kad jūs palaimintumėte 
vandenį, kuriame ilsis mano 
brolio lavonas. Pavojaus meto 
nebuvo laiko jį palaidoti.

— Ar netiesa, kunige klebo
ne, kad Miguėlis bus danguje? 
— klausė ManueKs pro ašaras 
vos girdimu balsu.

— Taip, mano vaikai, — sa
kė kunigas, — už užtikrinu.

Vieni iš paškutiniųjų tokių talkininkų yra Anglijos socialis- 
tai ^ubieSai. Neseniai visas jų būrys lankė Maskvą ir raudoną
ją Kiniją. Delegacijai vadovavo darbiečių partijos lyderis ir bu
vęs Britam jos ministeris pirmininkas Clement R. Attlee. šiomis 
dienomis pro Australiją, Padūkę ir JAV jis grįžo į Angliją. Kiti 
taip pat yra sugrįžę. Grįžo, sakytumei, užsiauginę raudonųjų 
kiniečių Sgas kasas, it kokias virves, kurias dabar nori ir kitiem 
įpiršti, totais žodžiais tariant, jie skeBbia:
___1. MaoTse4ungas esąs antrasis Tito, dėl to su raudonąja 
Kinija teikia taip apseiti kaip su Jugoslavija — užmegsti visai 
nc$maįtos ryžtos. įr. įsileisti į Jungtines Tautas; 2. raudonajai 
Ktoijai^uri būti klojau grąžinta Formoza ir juo greičiau bus tai 
pądaryia,-juo bus geriau; 3. raudonoje Kinijoje nesą jokio reli- 
gybs -a£ sąžtoės laisvės varžymo.
y;.į Totai yra giesmė Anglijos socialistų, kurie Peikinge, “pa- 

retoUudjos vartuose”, gražiai buvo priimti, bet-dar 
ritoūlčarti, kol bolševikai neatėjo iki Paryžiaus ir Londono.

— Kvaily, taip greit jie ne
galėjo čia nusileisti, — atsakė 
jam prancūzas.

Taip prabėgo trys baisios 
minutes.

Miguelis vis dar norėjo 
verkti... Juo stipriau motina ji 
spaudė prie krūtinės, tuo nera
mesnis darėsi <kūd&is. Bet 
rftsmo jau niekas nebegirdėjo.

— Greičiausiai tai buvo tik
tai aidas, — kalbėjo prancūzai, 
pamažu toldami nuo šulinio.

— Gali būti,— patvirtino iš-

Dar 1939 metų pavasarį tas 
pats Maskvos komisaras štai 
kaip bylojo:

— Sovietų Sąjungos Ir Lie
tuvos santykiai per praėjusias 
19 metų buvo pastovūs ir nesi- 
kęičią. Jie ir toliau yra stipri
nami ir plęč^unt

Tačiau netrukus pasirodė, 
kad Ros visos skambios sovie- 

_ tinęs deklaracijos tebuvo prie-
’ ž i Nėra čia prasmės atkalbinėti užsispyrusiai aklą, kad jis danga Kremliaus valdovu tik- 
neę^tadbtotų ant sausos šakos. Pakaks tik priminti, ką Mel- tiesiems siekimams nuslėpti?* 
tatota^taĮvyriaipas D. Maimix pastebėjo darbiečių partijos ly- 

QR.AttJee, kai jis, pravažiuodamas pro Australiją, už- 
gie^įo apie jos laisvę raudonoje Kinijoje. Arkivyskupas, 
uupodfes iiuogus faktus ir skaidus nužudytų bei ištremtų kata- 

ir protestantiĮ dvashunkų ir tikinčiųjų, pastebėjo: “Kinijos 
Attlee akis nė tik religijos laisvės, bet ir ki-

klebone, — šaukė Klaros mo
tina, protraukdama Manuelį.— 
Sakykite, kad tai yra netiesa. 
Al savo valko nenužudžiau— 
jie tai padarė. AŠ pasmaugiau 
jį, kad juto tigelbėSau. Kuni
ge klebone, atleiskite man, aš 
nesu bloga motina. DB Bavo 
kūdikio, dR savo sūnaus ai ta
pau beprote. AŠ nesu bloga 
motina.

7. Maskva suvaržė betkurią 
informaciją iš Lietuvos ir į 
Lietuvą, ir paskelbė Lietuvą 

ažrieaieBams 
įsakytojams ratttod.

Neseniai iš Sovietų Sąjungos

paaekretorius 
gep. žiedel Smith Ženevos kon- 
ferendjoje, reikšdamas savo 
ahedoaę dėl Molotovo siūlomų 
Europai ir Azijai saugumo ga 
rantijų, pavyzffiu prisiminė... 
Baltijos va&tybių tikimą. J tai 
repHfcuodamas Molotovas pri
minėk — Sovietų Užsienių 
Reikalų Mhdsteri jos 1948 m. 
išleistą pamfletą, kuriame esą 
galima rasti viri* reikalingi pa- 
a^rittoimal O sovietinis pam
fletas (“Istorijos klastotojai”) 
pripažįsta, kad

Baltijos valstybes rau&mojl 
antija užgrobė jėga, . 

teigdama betgi, kad tas už
grobimas buvęs pateisinamas 
būtinumo antrajam frontui 
sudaryti ir tą frrmtą nukelti 
galimai toliau į vakarus nuo Sovietų Sąjungos: 
Sovietų Sąjungos sienų. Jei 
tat atitiktų tiesą, kaip tada 
pateisinti klastingą Lietuvos į- 
jungimą į Sovietų Sąjungą, 
prievartinę Lietuvos sovietiza
ciją bei rusifikaciją ir nesibai- 
giančą sovietų okupaciją Lie
tuvoje?

Višinskis, kuris pats yra at
sakingas už dabartines Balti- 
ioc valsfytmi nelaimes, prispir-

džiaugsi* tavo siela. O 'jūs, ku
rie mylitės, neužmirškite, kėd 
jūs savo laimę nupirkome kito 

Kunige klebone, kunige kančiomis. Būkite pasiruošę 
padėti savo artimui

Taip kalbėjo klebonas. Pa
vasario saulė spindėjo.' žydin
čios gėlės supo jį, linksmai gte- 
dėjo paukšteflal Jis palaimino 
Francoū upės bangas, kuriose 
ilsėjosi ndrimingas kūdftfe 
mažasis šeimos Angelas tta*

Mes patys padarėme kvaily
stę: uždarėme duris tarp ds- 
(ernos fa* rūsio ir nebegalėjo
me atidaryti, nerifteSdemi di
desnio triukšmo. . r

Gali įsivaizduoti, kaip mes 
svyravome tarp baimės ir vil
ties >ai klausėmės šio pasi
kalbamo. B. kampo, kuriame 

Mes viri susigūžome į kam- mes lindė jome, matėme jų gai- 
pą, o prancūzai leido kiūrą tol, vų šeš&hs, kurte krito ant šu
tai >s atsimušė į Žemę. finto skylės mrivtesto ploto. Jie 

Mes vos drjsome kvėpuoti. judėjo ir šen ir ten. Kfekvfena 
Kfižras vėl pakito aukštyn, sekundė mums atrodė amžius.

“ Šulinys išdžiūvęs”, šaukė akfinirką M^uefis pra-
prtncūzal yėfktl

Betvo.UkMfl.~rto.mo- 
vtom * N- um nortjo nusopinti Jo-teM, 

tooKMn. tM- U nMonų MJkj
Klara stovėjo Mrigąndmi,. ** >«^rtas sūnus oriai- _ god tiktai nebūtų > fia sraunes.

saro gyvybe surirūpinuri, Mm- “tagorito^ kurią prancūai nmSeidę, — sukuždu kažkas 
terye būro iudotnoC o pado- tari ir drebėdama ant baltonb. 4*taC nafię. j, kttrico^tal
rioa merginos Ir vtenuoKs nte- Ji linksmai suriko, kai pama- M cbterapf mes ganome — Tri buvo perbėg®*, ku- 
ktottKMi Jte ramstėte; kaip tė mane gatvėje. riri toturi įieWįflL> Rrigri- ntgekMone; ispanu Hdart
pfMkatvtata MMM su. gir- Aš įėjau. Bet mano pteee- Mti. Nė tom ištogus nras .

sprendė prijungti j Sovietų Są
jungą, kttate žod&ais tariant 
— apskraidė atsisakyti lais
vės ir nepriklausomybės; saro 

.... .. laisvu apsisprendimu7 pasirinko
<girtwy?fGžM<MjQTOvo IR vergiją Sovietų Sąjungoje.
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Iš debesų suspindi saulė ir vyturėliai juokias... 
Žvelgi—rasotom pievom atbrenda pavakarys. 
O ežero melduos pabiūdusi lakštutė suokia, 
O garsina sodus strazdų giesmė skambi.

Gainioja viesulas šnarenančias liūtis sodrias. 
O nuo stogų žaltvykslėm čiurkšlės plepa, 
Upeliais srūva į valkas.

Venecijoje įvyko tarptauti
nis muzikos festivalis, skirtas 
moderniajai operai.

MClsvi žaibai vagoja skliautas, šniokščia debesys ir žemė, 
Ir dimdesys vis nebara aidSU.
Bet pamažu nutrinta pašaliai sutemę,
Ir audros tyla, lygiai vandenys išsekusioj versmėj...

Tikrai ateina jfe. Po orą vaikosi perkūnijos ožettai, 
Ištiesę giedančius sparnus.
Gčiis taurėj miegojęs vėjas kebas
Ir ima medžiai bust

taras, kurį įkalbėjo iš televi
zijos gerai pažįstamas George 
Benneman.

• Elena Žukauskaitė, pianis
tė, Urugvajuje po 10 metų mu
zikos studijų baigė konserva
torijos fortepfono klasę ir ati
darė savo studiją.

Bet vakaruos antai jau temsta sldfentas...
Kažkur toli dundėjimus girdžiu..
Turbūt ateina vandenys ant medžių kritusių šviesų 

[nuplauti

Linguoja vėjas obelų viršūnėm,
Ir krypstančių langų stikluos jau paskutinės šviesos 

[baigia žaist.

Greit vakaras. B lauko grįžta tėvas į namus, kiemu 
[atbėga šunes, 

Ir vakarienės dūmai iš raudono kamino jau driekias

gyvenimo.
Reikia pagirti tą lenkų rū

pinimąsi išsaugoti dokumentus 
iš jų rezistencinės kovos Va
karuose, kai Lenkija yra bol
ševikų okupuota, o karas yra 
daug dokumentų sunaikinęs. 
Renkami dokumentai gali la
bai praversti tam metui, kai 
prasidės karinė ir diplomatinė 
Lenkijos išlaisvinimo kova.

Lietuviam tektų pagalvoti 
apie tokį pat darbą, nes neat
rodo, kad Pasaulio Lietuvių 
Archyvas Chicagoje, kad ir

Tokia tytaUi, kaip fcs»«cs pribrendęs lapas, 
Į kąitoą sunktas paura
Ir saulės spinduliai ant klevo lapų laša 
Ir, lyg medus, netykšta tarp šaką-

“Dešimt įsakymų“
I Egiptą išplaukė Cecil B. 

De Mille, kuris statys “Dešimts 
įsakymų.” šį filmą jis yra su
kęs prieš 31 metus ir juo įsi
gijęs savo vardą. Dabartinis, 
naujai susuktas bus senosios 
nauja versi ja ir pats didžiau
sias jo pastatytas filmas.

Egipte jis pasisamdys net 
30,000 žmonių. Vienoje sceno
je jis nori parodyti 20.000 
žmonių ir 15,000 gyvulių. Tai 
bus žydų išėjimas iš Egipto. 
Pastatymas kaštuos apie 8 mi
lijonus dolerių.

ma), prof. <te. Pranas Skar
džius (Oeveland), dr, Vanda 
Sruogienė (Chicago), prof. dr. 
Adolfas Šapoka, “Tėviškės ži
burių” red. (Toronto), inž. 
Pranas Zunde (Vokietija), inž. 
Vytautas Žemkalnis i( Australi-

JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS ŠĮ RUDENĮ
Stoję didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba dalyvauja ke

ltos dešimtys lietuviu ražytoju. Metrašti redaguoja Jonas Aistis ir 
Stepas Zobarakas. M knyga—tai kovojančio Ir nepasiduodančio lie
tuvio atsparos dokumentai Si knyga vatattteu ui vWo» kalbėt apie 
mūsų tautos teise tarta savo kalba, raita, laisve ir t&Cjtaaa.

Būkite žios knygos garbės prenumeratoriai—padėkite leidyklai at
likti sunku žto didžiulio veikalo iIMdimo darbą Prenumerata pri
imama iki Un. spalio 1S tfenos. Prenumeratorių pavnrMatos pas- 
kelbtoe knygoje. Metrašti* bus didelio formato įrištas drobėje. kal
nuos t&oo. niutaiitalūmi n anksto—SM&

• Kun. Tomu Žiūrate*, OP, 
knygą — “Žodis ir gyvenimas” 
leidžia Ventos leidykla Vokie
tijoje. Knyga skiriama religi
nei ir tautinei rimčiai, turės 
apie 300 psl. Viršelį piešė dafl. 
V. K. Jonynas.

City Ceater opera
New Yorke rudens sezoną pra
deda trečiadienį, rugsėjo 29 
d., nauju “Aidos” pastatymu, 
į kurį įtraukti nauji daininin
kai ir naujas dirigentas.

Kadaise Gogelis Romoje, 
literatų kvartale, nepakelda
mas karščių, nusimetė fraką ir 
rusišku entuziazmu šoko į 
fontaną pasimaudyti. Dabar tą 
patį pakartojo amerikietė šo
kėja Chariene Castle iš Ta- 
coma, VVash. Ji pasirinko gar
sųjį Trevi fontaną, į kurį visi 
turistai per petį meta pinigėlį, 
galvodami apie savo laimę..

Šokėja, prie fontano pasidė
jo leopardo kailinėlius ir su 
maudymosi kostiumu šoko į 
fontaną, kartu pasiimdama ir 
beždžionę.
' Greit' prisistatė policija ir 
blondinę gražuolę išprašė iš 
fontano. Išgėrusi viskį, ji pa- 
reiškė, kad tuo norėjo padaryti 
savo knygai reklamą. Abby 
Richer, iš New Yorko, kuris ją 
lydi, rašo knygą apie jos ke
lionę aplink pasaulį.

Lietuviškoji visuomenė labai 
prašoma siųsti aukas aukščiau 
nurodytu banko adresu. Pato
gumo dėliai maloniai prašoma 
atskirose vietovėse sudaryti 
aukų rinkimo komitetus. '

Aukotojų simbolinio ryšio 
su Nepamirštamuoju-Dainavie- 
Čiu ženklan aukų lapai bus į- 
mūryti paminkle.

Krėvės paminko statymo ko- 
mitetas.-

Vincas Maciūnas, pirm., Vy
tautas Mykolaitis, I vicepirm., 
Antanas Vasiliauskas, n vice
pirm., Konstantinas Ostraus
kas, I sekr., Marija Krasaus
kaitė, n sekr., Alfonsas Jurs- 
kis, iždo globėjas, Jonas Puri
nas, iždo globėjas.

Komiteto adresas: 247 E- Al
banus St, Philadelphia 20, Pa.

ją. Dienų dienas praleisdavo 
prie knygos, atsissyręs nuo 
draugo ir miesto.

Vasarai grįždavo į namus, į 
miškų karalystę. Išeidavo ank
stų rytą ir klajodavo. Užkopęs 
ant kalmuko, stebėdavo platu
mas ir grįždavo vakare degan
čiom akim, vienišas ir liūd-

Ten anuose kalneliuose, 
prie gražių lieknų pušų, seno
je sodyboje, pasibaigė mudvie
jų didelė draugystė. Kaip gra
žus žiedas įsisegė atminimų 
knygon, kurią' vartydamas da
bar sutinki ir susimąstai. Vėl 
grįžti į aną kaimą prie šiaurės 
genčių, girdi piemens ragelį, 
kylantį upe aukštyn, gūdžias 
dainas. Tai žemė, tai Žarnelės 
kaimas dainuoja, tai piliakal
nis, ežeriukai ir upeliai šau
kia.

Į jų šauksmą ir atsiliepė 
poetas ,prakalbėdamas nauju, 
sultingu vaizdu, gilioje pras
mėje parodydamas tą žemės 
dvasią.

Didelė sodyba ir plačių polė
kių tėvai ne nežinojo, kad jų 
1920 .m. birželio 6 gimęs sū
nus Vytautas bus jų senos gi
minės gražiausias riedąs, at
nešęs namams didelę garbę. 
Vytuko jaunystę dabojo auk
lėtoja, * rašto mokė namų mo
kytoja. Namai dainavo. Jis |- 
siklausė į jų dainas ir pajuto 
pulsuojančią neramią šiaurės 
gentį.

Greitosiom laidojo tėviškės 
laukuose, netoli namų, ant kal
niuko. Dar neužkasus duobės, 
užpuolė rusų kareiviai._ Taip 
poeto kapas liko atviras, tar
tam dar norėtų paklausyti miš
kų ošimo.

Bolševikai ritosi. Jo kapą 
užkasė namiškiai. Vėliau ir 
juos išblaškė, ištrėmė, suki-

akfe Lietuvos?* red. (Moritrę- 
ai), Faunas Kirša, rašytojas 
(Bąstoo),profc Steponas Ko

be- lupaila (Notre Dame Uhivcrsi- 
_ at- 1y), .Staays PiĮka, aktorius 

žymėti rietą, kur svečioje že- (Chįcago),prof. dr. Alfred 
mėje, toli nuo gimtojo Merkio Serui (University^ Pennsylva- 
ir Nemuno, priglausti Sari™0 ' — «• -
Arinfato pflĮtoltad

Paminklo statymo reikalu 
tiesiogiai rūpnas Phitadelphijb- 
je sudarytasis komitetas, ku
ris vietas lietuvių banke turi 
savo einamąją sąskaitą (Krovė 
Beinortai Account S19789: Li
berty Federal & Loan Asaocia- 
ttop, 202 North Broad St, Phi
ladelphia 2, Pa.).

Krėvės paminklo Matymo gar
bės komitetas įeina:

dr. Jonas Aistis, rašytojas 
(Brooklvn). Benys Babraus- 
kas, Liet Rašytojų Dr-jos 
pirm. (Chicago), prel. Jonas 
Balkūans (Maspeth, N. Y.), 
prof. dr. Jurgis Baltrušaitis 
(Paryžius), prof. dr. Mykolas 
Biržiška (Los Angeles), Ka-

baigia spaudai paruošti didžiu
lį 400 psl. teatro almanachą, 
kuris susidės iš dviejų dalių. 
Pirmoje tilps rašytojų, teatro 
kritikų, žymių aktorių bei re
žisierių straipsniai .teatro te
momis, antroje — Chicagos, 
New Yorko, Detroito, Cleve- 
lando, Battimorčs ir kitų lie
tuviškų kolonijų teatralų bei 
scenos mėgėjų veikla. įdomu, 
kad kai kurių scenos sambūrių 
veikla siekia net 19 šimtmečio 
pabaigą. Redaktorius St Pilka 
taip kruopščiai medžiagą rin
ko, jog atrodo, kad kiekvienas 
lietuviškas spektaklis, JAV or 
Kanadoje įvykęs, bus įtrauktas 
su visų vaidintojų pavardėmis. 
Almąnachą puoš daugybė nuo
traukų. r

• New Yorko miesto biblio
teka, po daiL V. K. Jonyno pa
rodos Weyhe galerijoje, įsi
gijo keturis jo kūrinius. Trys 
iš jų medžio raižiniai (Kris
taus užgimimas 1949 m., šv. 
Antanas ir Piemenėlis Kalėdų 
naktį, — 1950 m. kūriniai). 
Ketvirtas trispalvė litografija 
Bacharach pilies prie Mainzo iš 
1950 metų. New Yorko miesto 
biblioteka turi patį didžiausią 
grafikos muziejų Amerikoje.

• Dafl. V. K. Jonyno kūrinių 
parodą rengia Maine universi
tetas. Bus išstatyta apie 75 me
džio raižiniai, litografija ir 
akvarelės kūriniai Paroda vyk
sta lapkričio mėn.

• Vitalis Dragunevičius, bai
gęs Freiburgo Institute skulp
tūrą, atsitarnavęs Amerikos 
kariuomenėje ir kaip vetera
nas gavęs stipendiją, ketvertų 
metų studijoms išvyko į Pary-

1944 niristo, kai palikome 
gjmtąrita andyhfra ir posidarfe- 
me tremtiniais, bolševikų tan
kai jau artėjo į^Eemaičių Kal
variją. Buvo šeštadienis, rugsė
jo 7 d. Viri keltai užgulti pa
bėgėlių, Susitarėm ir mudu į- 
rijimgti į eilę ir keliauti to
lyn, tolyn...

Vytautas turėjo atvažiuoti 
ir mane paimti. Jis vėlinosi, o 
bolševikai skubėjo. Už trijų 
kilometrų pasirodė jų tankai, 
ir aš nesulaukdamas išvažia-. 
vau. Kaip tik tuo laiku ir Vy
tautas atvyko į kiemą, pari-, 
kinkęs arklį,

Namuose atsisėdo valgoma
jame prie lango. Ant kalniu
ko suklego vokiečių ginklai 
Jiems atsakė bolševikai. Mi- 
nesvydžio sviedinys sprogo kie
me. Skeveldra pataikė Vytau
tui tiesiai į galvą. Ten jis ir 
numirė mano motinos ranko-

ATSIŲ8TA PAMINĖTI

Dr. A, Aešpiarilds— PBAH- 
MINB UETOVię KALBOS 
GRAMATIKA, mokyklai ir na
mams. Turįnyje — žodžio ir 
kalbos dalys, pagrincBniai sin
taksės dalykai, ištisinis ir su
dėtinis sakinys, skiriamieji 
ženklai. Išleido Bendrijos lei
dykla. Vokietijoje, 97 psl., kai
na — minHtais virfe&ais •—

Spaudos iškorajfauo 50 meto sukaktavfah leHays 
UEĘBATOROS METRAŠTIS

• Veatos leidykla Vokietijo
je išleidžia A. Vaičiulaičio no
velių rinktinę.

• Dafl. Eomas Vfesulas, iki 
šiol parodose dalyvavęs su sa
vo grafikos kūriniais, dabar 
Matrix galerijos New Yorke 
surengtoje parodoje išstatė ta
pybos darbą. DaiL R. Viesulas 
rengiasi vienas pats surengti 
savo kūrinių parodą.

O Dafl. J. Rimša iš Peru val- 
tybės grįžo į Argentiną. Jis 
yra numatęs savo kūrinių pa
rodą suruošti Amerikoje ir Pa
ryžiuje.

Baigęs gimnaziją, stiafijavo jSidenas eilėraštis iŠ- 
KalgT. ■ir.yilD1^e' į*'? taftas tvirtą konstrukcija. 
akvętMa j literatūrą, fflosoC- mjntta jvukta į naują originalų 

——Pro paprastus gamtas 
B vaizdus, lyg pro nutapytus pa- 
B veiksi ik, ateina kitas — didelis 
B minčių ir idėjų pasaulis. Todėl 
B jo poezija niekada neišsenka. 
B Skaitant nuolat prasiveria nau- 

jos gelmės.
B Anuo metu jį sutiko šiltai 

; 's . B ir triukšmingai literatūros va-
. ‘ ' *• . „ -j •” \ B karuose. Jis traukė visų dčme- 

B sj spaudoje. Tryško jis kaip ga- 
B lingas miškų šaltinis, nešda- 
B mas d**161! ir poezijos 
B vandenį. Šie vandenys dar

■ ;B mums g:rai nepažįstami, dar 
B nesurinkti jo “Meto sonetai.”

Kai susitelks jo poezija į 
B vieną tomą, tada dar tvirčiau 

ir nukeiaa iškfls prieš mus vie
nišas ir tragiškas miškų poe-

• Leomurias Žitkevičius iš
leidžia lyrines ironijas, pava
dinęs “Daiktai, ir nuorūkos”. 
Rinkinys turės apie 48 psl.

• Gabijos metraštyje bus ne 
tik gyvųjų, autorių, bet ir pas
kutiniais metais mirusių dar 
nespausdintas kūrybos: Balt
rušaičio, Milašiaus, Savickio, 
J. Krūnrino, ‘Kf€vŽs-ir kitų.

Lenkai telkia archyvinę medžiagą
Londone lenkai turi įsteigę riuomenė. Archyvas taip pat 

gen. Sikorskio vardo Istorijos apima dokumentus iš lenkų 
Institutą, kuris stengiasi su- kovų Vakaruose ir tremties 
telkti visus istorinius doku
mentus, kokie • tik galimi su
rinkti šiapus geležinės sienos. 
Tą darbą pradėjo Dr. Edmun
das Oppmanas dar 1944 m.; 
jam mirus medžiagą telkia ir 
tvarko jo žmona.

Šiame archyve yra sutelkta 
pląti dokumentacija diploma
tinių Lenkijos santykių su 
Anglija, Amerika, Prancūzija 
ir kitais kraštais, kai vokiečiai 
1939 m. jau užėmė Lenkiją. 
Taip pat yra gausi medžiaga 
iš santykių su Sovietų Sąjun
ga, kai joje 1941-1942 m. bu- kruopščiai tvarkomas, vargu 
vo lenkų ka- galės tą uždavinį atlikti. - S.

Metropotitan opera 
šiemet pradeda 72 sezoną lap
kričio 8 d. į operą priimta 13 
naujų dainininkų, iš jų 4 iš 
Vokietijos bei Austrijos, 3 iš 
Italijos,'viena iš Armėnijos, 
kiti visi amerikiečiai. Visi 
.austrai ir vokiečiai bei italai 
jau yra pagarsėję dainininkai, 
dalyvavę įvairių miestų ar val
stybinėse operose. Su Algirdu 
Braziu sutarties nebeatnaujino. 
Jis jau išvažiavo iš New Yor
ko į Chicagą.

Tsutųfoktai
New Yorke spalio mėn. 55 
Street Playhouse kino teatre 
pradės rodyti “Pasaulio šo
kius” (The World Dances) di
dėlį spalvotą fflną, kur daly
vauja per 1000 dainininkų ir 
šokėjų iš 20 tautų. Jų tarpe 
bus atstovaujama ir Lietuva, 
bus pašoktą. “Blezdingėlės” ir 

Šokiuose da

nas.
1943-44 m. žiemą praleido 

namie. Per dieną skaitydavo, 
o vakare,išeidavo į miškus. Su
grįžęs nedegdavo žiburio, tam
soje sėdėdavo ir žiūrėdavo į 
naktį. Tada prakalbėdavo jo 
mūza.

KŪRYBOJE
Parašė jis “Vizijas” ir “Me

tų sonetus”. “Vizijos” baigtos 
1942 metais ir Romoje Vytau
to Sauliaus išleistos (1947). 
“Metų, sonetams” pradžioje bu
vo užmanęs 12 eilėraščių 
kiekvienam laikui, vėliau —24.

“Vizijose” poetas grįžta iš 
miesto į savo namus, prie ži
dinio ugnies jam prasiveria 
praeitis. Ateina senuolė, susi
renka šventei šiaurės gentis. 
Pabunda jo vaikystė, ir jis 
nuliūsta, kad tai praeitis, pali
kusi poetui didelį ilgesį ir 
skausmą. Kančia ateina lyg 
audra. Ir tik tada jis suranda 
Karalių gėlę — savo giliausi 
prasiskleidimą, tik per kančią, 
jis pasiekia kelią, vedantį į 
aukštumas.

“Metų sonetuose”, gąmtos 
fone, vaizduoja žmogų įvairio- 

MOKSLE se situacijose. Ir čia prasiver-
Vėliau mokėsi Sedos viduti- aa šiurpi tragiką. Postas jau

nėje mokykloje ir Telšių gim- čia vienišas ir nepritapęs. Jis 
naajoje. Paskutinėse klasėse meldžia dar didesnės kančios, 
pabudo šis miškų vaikas, iš- nes ‘skausmo platumos jo tė- 
girdęs piemenų Švilpynę, pra- vyne”, nes iš jų nauja rinktine 
dėjo pats dainuoti. Dar aštun- sisirikiavę ateina poezijos peš
toje klasėje būdamas jis suma- mai.

• Austrai pasirašė sutartį 
su Petin, vyriausiu teisėju Mi- 
chael Musmanno ir pagal jo 
pasakojimus pastatys filmą iš 
Hitlerio paskutinių 10 dienų. 
(Ten Days To Die). Scenariu- 
mą rašo Erich Marta Re- 
marųue. Režisuoja W. Pabst 
Filmas vaizduos diktatoriaus 
paskutines dienas ir nesieks 
jokios sensacijos. Thi bus sa
votiškas dokumentinis fil-“Dzūkų 

lyvauja ir pasaulinio garso 
ansamblių, ypatingas dėmesys 
skiriamas tautų papročiams ir 
tautiniams drabužiams. Visus 
šoldus palydi specialus komen-

Ji M B A



tvimo

Šie “lietuvių Dienų” leidiniai:

S1JO

siųskite Balfui, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Balfas jas 
kartu su aukotojų pavardėmis 
ir adresais persiųs Vandutės 
tėveliams į Vokietiją.

Balfo Centro Valdyba

kielė . _
Haufiuje beliko jau vos 21 vo
kietis. Dar pora dienų prieš jai 
išvažiuojant prie vienos krau- . 
tuvės prieš ją uždarant sto- 
vėjo 120 žmonių uodega. Iš 
gautosios 300 rublių mėnesinės 
algos, mokamus jai už darbus 
prie statybos, neužteko nusi
pirkti nei būtiniausių reikme
nų. Teatrus ir kinus dėl per 
brangių kainų tegali lankyti 
tik rusų karininkai ir valdinin-

$5.00
$7.00

Friedlando peranarnon sto
vyklai prie Goettiageno Vak. ■ siui. 
Vokietijoje atvykus iš Kara- 
liaučiaus viena rytprūsė vo- 
- " papasakojo, kad Kara-

56. Kreiptis į vietines orga
nizacijos ir prašyti paramos 
Balto vykdomai šalpai.

Ar skaitai 
Darbininkų?

Balfo 7 skyriui liepos 20 d. 
suėjo 10 metų nuo jo įsikūri
mo.

Sembų krašte dirbama s tik 
kokia ketvirta dalis visos že
mės. Kolchozų gyvuliai sulysę 
— tik vieni kaulai ir oda. Ka
dangi neužtenka pašaro, tai 
karvės jau vasario mėnesi iš
varomos į laukus, kur jos 
graužia medžių žieves ir sama
nas.

Nemuno žemupyje, tarp 
Rusnės ir Gilijos, prie Kaukė
nų 1946 m. vanduo pralaužė py
limą ir užliejo kraštą. Net mo
terys turėjo nešti pintinėmis 
jam sutaisyti žemes.

Briedžiai buvo iššaudyti 
1946 metais, kada atsibasčiu- 
sios rusų medžiotojų komandos 
išpyškino viską, ką -tik pasie
kė jų šūviai. Tačiau Girnius 
sakosi iš vienos moters girdė
jęs, kad šių metų žiemą vėl 
buvo pasirodę 2 briedžiai.

Siena tarp lenkų administ
ruojamos Rytprūsių dalies ir 
rusų stipriai saugojama, bet 
tarp Karaliaučiaus ir Lietu
vos, kurios Klaipėdos kraštas 
sudaro integralinę dalį, jau 
niekas nebesaugoja.

Labiausiai pasidarbavę 
asmenys

Daug pasidarbavo šalpos rei
kalams pirmoji ir ilgiausiai 
dirbusi ( 7 met.) skyriaus val
dyba. Ypač daug rūpesčių ir 
sielos į šį darbą įdėjo kleb. 
kun. L. Voicekauskas, Anelė 
Pietarienė, Marcelė Baltruko- 
nienė, Marijona Gerulienė, 
Daunoras ir kt

Klebonas kun. L. Voicekaus
kas, kai susidarydavo didesnis 
drabužių kiekis, savo iniciatyva 
nuveždavo juos į Balfo Cent-

Likusios nesugriautos Ka
raliaučiaus bažnyčios, kaip 
praneša ‘Pressedienst der Hei- 
matvertriebenen” Nr. 36/54, . 
yni vfeOB uždarytos arte pa

verstos javų sandėliais.
Sembų krašte dalyje ūkininkų 

sodybų yra įsikūrę sovietų jū
rininkai. Heiligen Kreuz baž
nytkaimio bažnyčia stovi tuš
čia. Joje neseniai buvo įtaisy
tas arklių tvartas.

Minimoji Rytprūsių vokietė, 
užaugusi Kuršių pamary, buvo 
1945 m. deportuota į Rusiją ir 
turėjo ten dirbti įvairiose sto
vyklose ,kol 1951 m. buvo at
leista vėl atgal j Rytprūsius. 
Tai reiškė didelę išimtį, nes 
Rytprūsių vokiečiai, už ką nors 
deportuoti į Runiją, atleisti iš 
darbo vergų stovyklų, papras
tai negrąžinami į savo tėviš
kes ,bet apgyvendinami kur 
nors skirtoje Gudijos dalyję. 
Grįžusi, Rytprūsiuose rado la
bai liūdną vaizdų.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Rugsėjo 20 gimnazija turė

jo retą svetį - rėmėją, Škoti
jos profesorių sanskrito kal
boms, poną R. AL Smith. Jis 
yra narys škotų Lygos, kuri 
yra gimnazijos rėmėja. Svetys 
atvyko tautiniais škotų drabu
žiais (su sijonėliu}. Jo garbei 
susirinko mokiniai ir mokytojai 

į gimnazijos salę, kur ricedir. 
kun. Dr. Gronis pasveikino ir 
padėkojo už paramą, įteikda
mas knygą. Moksleiviai jam 
padainavo ir pašoko tautinių 
šokių.

ramą savo nariams, reikalin
giems pašalpos. Laplcričio mč- 
nesį rengiamas ypatingai pla
taus masto, vajus, turėsiąs su
telkti pakankamai lėšų padėti 
bent tiems, kurie be paramos 
negalėtų studijų tęsti arba pra
dėti.

Sąjunga šiuo metu turi į 600 
narių, su keliolika skyrių di- 

savo dėsniuose miestuose. Tai de-

Daug kur lanku tiesiog dirvo
nuoja, pievos — apaugusios 

švendrėmis ir žolėmis.
Rytprūsių vokiečių pabėgė

lių organas “Das Ostpreussen- 
Matt” per kelis numerius at-

Skyriaus steigėjai
1944 iri*, liepos mėn. 20 d. 

įvyko steigiamasis susirinki
mas, kuriame dalyvavo Sopu
lingosios Dievo Motinos para
pijos klebonas kun. L. Voice
kauskas, kun. Aukštikalnis ir 
26 parapijiečiai. Steigiamasis 
susirinkimas išrinko pirmąją 
valdybą, į kurią įėjo: pirm. A- 
nelė Pietarienė, vicepirm. 
kun. L. Voicekauskas, sekreto
rė Marijona Čiūrinskiene, vė
liau Jonas šilkaitis, ižd. Mar
cele Baltrukonienė. Pirmoji 
valdyba dirbo ligi 1951 metų. 
Tai buvo' sunkiausias ir la
biausiai šalpos reikalingas lai- 
kotarpis, nes tremtiniai su ma
žoms išimtimis dar buvo Vo
kietijos ar-Austrijos- žemėse.

Nuveikti darbai
Dešimties metų laikotarpyje

Amerikos Lietuviy Vardynas, 
visų žymesniųjų lietuvių btografijos. 279 d. p. 

įrišta —

Taip pat vėlesnės ir dobar- 
tinė valdyba dėjo ir deda daug 
pastangų ko daugiau pajamų 
šalpos-reikalams surinkti. Rei
kia paminėti ir 3 metus (nuo 
1951 - 1953) išbuvusį veiklų, 
pirmininką A. Vitkauską, ku
ris rūpestingai tvaike skyriaus 
reikalus. Jo pėdas seka-ir nau
jasis skyriaus pirm. Br.- Lis- 
kus, kreipiąs daug dėmesio 
skyriaus veiklos praplėtimą.

J. M.

• Mingate A r MBte taįj 
Marianapolio kolegiją 4^9 
kęs šv. Jono unhuijm 
Brooklyne, tarnauja JAW. J 
riuontenėj Fort Dix, N. J.| 
pėstininkų pulke. Jo lėtai .-.į 
vena Astorijoj, N. Y. •

• Gen. T. Daukantai, bu? 
šiam Lietuvos krašto apaauj 
ministeriui ir Kauno tmhneą 
toto profesoriui, kuris dat 
gyvena Argentinoje, rugsėjc 
d. suėjo 70 metų.

• Buenos Aires mieste 1 
vusieji Lietuvos, Latvijos 
Estijos kariai pasirašė eta 
giškumo sutartį, kuria žad 
bendrai kovoti prieš Baltį 
kraštų okupantą.
• Vokietijoje sudarau 

naujos galimybės inteligi 
tams emigruoti į Burmą, 'EI 
piją, Eritrėją, Indiją, Indo 
siją, Libiją. I Iraną kviečia 
gydytojai, Pakistanas iei 
kvalifikuotų metalurgijos d 
bininkų, technikų bei meste

Va r p a i s-k a m ha, 
Stasio Būdavo apysaka, papiginta

C rosses,
V. Ramono, angliškas vertimas romano 

“Kryžiai”; graži dovana angliškai kalbantiems 
mūsų bičiuliams; 329 p., gražiai įrišta su 
iliustracijomis S. Makareričiaus — $4X0

dama, verkdama ir su viltimi 
laukdama savo kančios galo vis 
toje pačioje padėtyje.

Ji voš trylikos metų, o jų 
aštuoni praleisti gipse! Visa 
vaikystė, visas krykštavimas, 
bėgiojimas, žaidimas — vis to
je pačioje surakintoje padėty- I 
je. Ir kiek skausmo reikia pa
kęsti. Bet Vandutė kantri. Ne- 
kritusi neviltin, ji uoliai moko
si, ir jau gerai lietuviškai skai
to, rašo, skaičiuoja.

Yra vilties, kad ji, pasinau
dojusi įvairiais specialiais mo
derniais gydymo metodais, pa^ 
gytų. Tačiau tam reikalinga 
daug lėšų — apie 2,000.00 DM 
(apie $500.00), o pinigų neta
ri nuolatinio rūpesčio, budėji
mo ir skausmo išvarginti jos 
tėvai.

Todėl ir kreipiamės į dos
niąją Amerikos lietuvių visuo
menę, tikėdamiesi sužadinti vi
sų lietuvių gailestingumo jaus
mus. Mes esame tikri, kad nė 
vienas lietuvis negalės atstumti 
to kenčiančio vaiko prašymo. 
Visas Vandutei Skirtas aukas j

imanti kiekvieną aukštojoje -k.
mokykloje studijuojantį lietu- ” v.
vi studentą. Mergaite asti

Į šią organizaciją ir norime , . ,
pradedančius felPia Vaka’

' rų Europoje likusių * lietuvių, 
kurių tarpe yra daug džiovi
ninkų, chroniškų ligonių, inva
lidų, senelių ir mažų vaikų. 
Nors beveik visų jų būklė yra 
labai sunki ir skurdi, net iš 
jų tarpo kartais iškyla ypatin
gi atvejai, išsiskiriantys ir savo 
tragiškumu ir reikalingų lėšų 
didumu. Atskiriems asmenims 
Balfas negali skirti didelių su
mų ,nes tuo būdu kitiems būtų 
nutraukta kad ir nedidelė, bet 
labai reikalinga parama. Todėl 
atsiradus tokiam ypatingam 
atvejui .stengiamasi specialiai 
ir išimtinai tam tikslui parink
ti aukų. v

Praeityje, kai buvo stengia
masi sutelkti lėšų tam, kad ka
ro metu kalbėjimo netekusi 
Renate Jonaitytė galėtų spe
cialioj institucijoj vėl atgauti 
kalbėjimo dovaną, lietuvių vi
suomenė atsiliepė labai dos
niai, tuo pačiu laimingai už
baigdama mažosios Renatės 
gyvenimo liūdną knygą. Dabar 
gi mažos Vandutės rankos tie
siasi į mus, graudžiai prašyda
mos dar vienai tragiškai istori
jai prirašyti laimingą pabaigą.

Vandutei Lingytei kovo mė
nesį suėjo trylika metelių, o 
jau devyni jų praleisti baisios 
ligos nelaisvėj?. Būdama ketu
rių metelių (1945 m.) ji susir
go nugarkaulio tuberkulioze; 
1946 metų rudenį buvo išvež
ta ligoninėn ir paguldyta gip
so lovelėn, kurioje su maža 
pertrauka išbuvo aštuoneris 
metus. Fa begalę dienų ir nak
tų ji išgulėjo vienoje padėty
je, ant nugarytės, negalėdama 
pakelti nė galvutes, nei rankų, 
nei kojyčių; miegodama, valgy-

ebozo nariams — 30 rb mėne-
• . Tafiau už ankttyvųjų t _

bulvių kg Karaliaučiuje tenka ten krašte > kitar Uetateje, 
mokėti iki 8 rb, o pieno, daž- » jame parduoti savo žemės 
niauriai atskiesto, litras vašu- ūkio gaminim. O dar ftaeš po
rą kaštuoja 2,50 rb ir* Maną rą metų, norint iš Klaipėdos 
iki 4. krašto nuvykti į Karaliaučių,

■reikėjo leidimų.
Girnius papasakojo, kaip 

bolševikai rietėjo 1945 me
tais Šarkuvoje. Tai tik vasa
rio 4 d. buvo išžudyta 36 gy
ventojai, o Seidlerio būste 
pats komisaras nušovė- 8.' Apie 
moterų prievartavimą netenka 
nė aiškinti. Veltui mongolai ir 
ukraniečiai mėgino kai kurias 
iš jų apginti. Blogiausi pasiro
dę gudai. Tiek jam, tiek ki
tiems suimtiesiems * vokie
čiams ’,
Lietuvoj aidtarikai parodė la
bai daug šMes ir suteikė 

žymią paramą, -c
Jie atnešdavo suimtiesiems 

ąr karo belaisviams kiaušinių, 
pieno, duonos ir mėsos ir nesi
bijodavo pareikšti savo užuo
jautą. Tačiau neilgai trukus ir 
iš pačių lietuvių buvo atimta 
viskas, ką jie turėjo. Girnius 
sumini kai kuriuos vokiečius, 
dabar gyvenančius Vak. Vo
kietijoje, kur labai biauriai el
gėsi su savo tautiečiais bolše
vikų okupacijoje: juos įdavinė
jo bolševikų milicijai, skundė, 
net išgalvodami pramanytų 
kaltinimų. Eta

mėje.
• Sao Paulo lietuvių bažny- ': 

čioje kun. M. Valiukevičius at’tĮ.į 
laikė primicijas. Primidantsur į 
yra baigęs Rio de Janeiro 
Jose kunigų seminariją, kurto'/; 
je dėsto ir kan. Ignatavičius. / 
Kun. M. Valiukevičius yra ar- 
kiv. J. Skvirecko giminaitis.

• Lietuvos atstovas Brazffi-J 
jai dr. F. Meieris dalyvavo 
Sao Paulo miesto 400 metų 
kakčiai paminėti tarptautinėje i 
parodoje. Į iškilmes atvyko per i 
20 valstybių atstovų. \ q

• Chicagoje spalio 3 d. Lto 
tuvių Teatras stato P. VaH5&» 3 
no komediją “Naujieji žmo-^ 
nės.” Režisuoja St. Pilka, de
koracijos dait Kurausko. Grav
io rolę vaidins svečias iš New 
Yorko Henrikas Kačinskas.

• D. Britanija dar įsūeto^ 
2000 pabėgėlių iš Vokietijoj 
Jau išvyko ir speciali konW% 
ja ,kuri atrinks kandidatus, iį

• Australijoje rugsėjis pjį 
skelbtas Tautos Fondo mėne^ 
siu. Suintensyvino lėšų teDdk-^ 
mą Lietuvos išlaisvinimo akoj 
jai, platina Lietuvio pasus ir; 
Tautos Fondo ženklelius.

• Adelaidėje, Australijoje, ;
per radijo stotį ABC kameri
nis lokalinis ansamblis išpildė 
St. Šimkaus liaudies dainą “Oį j 
želis” ir A. Kačanausko valcą ■ 
“Siuntė mane motinėlė”, to " 
muzikinę pusę paruošė J. Zda— 
navičius, vertimus padarė A./ 
Gavelis. ■

Juozapas Blažys, apie 36; 
m. amžiaus, nevedęs, gyv. Bri
sbane, ^Australijoje, liepos 
baigoje nusižudė. Velionis 
yo rimtas vyras ,bet tremties; 
išgyvenimai ir svetima aplinkai 
palaužė nervus. Palaidotas ža4; 
lia kitų dviejų lietuvių, prieš 4 
metus žuvusių motociklo nelal-

prie bažnyčios, 2 viešos pra
kalbos, 1 rankomis megztų 
megztinių vajus. Iš viso per 
tą laikotarpį surinkta aukų pi
nigais $4568.00 drabužių sva
rais 5800.

Užsimokėjusių nario mo
kestį narių buvo 40.

Ateities uždaviniai
1. Nusistatyta visais būdais 

remti Balfo centro vykdomą 
šių metų vajų. Tam tikslui yra 
numatyti asmenys, kurie daly
vaus New Yorko rinkliavoje.

2. Kun. kleb. L. Voicekaus-
kui leidus, spalių mėn. 3 d., 
sekmadienį, prie bažnyčios po 
kiekvienų mišių bus vykdoma 
rinkliava^------- -----------------_____

3. Skalbiamas rūbų vajus.
4. Lapkričio 20 d. ruošiamas 

vakaras su menine dalimi. Vi
sas pelnas šalpos reikalams.

5. Remti Vasario 16 gimna- 
(1944 - 1954) buvo sušaukta ziją Vokietijoje. Kleb. kun. L. 
60 visuot|hų susirinkimų, su-y Vcicekauskaę pats paaukojo 
ruošta- tiMMbrtavimo vakarų*** Sos gimnazijos reikalams ir 
(card Party)*, 2 vakarai su vai- ragino kitus aukoti. Atgaivin- 
dinimais, 2 loterijos, 2 rinklia- tas šelpimo būrelis giminazijos

mokiniui išlaikyti.

Vasaros atostogos jau bai- dentų bei Lietuvos reikalų re
gėsi. Vėl * triūsiame kolegijų prezentacija ir organizuoja pa- 
bei universitetų klasėse bei bi
bliotekose. DaugeSūrtaTyra 
studijų pati pradžia. Į juos 
šiuo raštu ir kreipiamės.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
Amerikoje buvo įkurta prieš 
trejus metus tam, kad subur- 

spaudė kilusio iš Šarkuvos, tų visus lietuvius studentus į 
Kuršių Neringoje, vokiečio K. vienetą, kuriame bendrai veik- 
Girniaus įspūdžius. Jis po darni ir dalyvaudami jie galė- 
nepaprastai nuotykingų ir tų ugdyti ,ir brandinti 
skaudžių išgyvenimų neseniai tautiškąjį charakterį, šiam mokratinė organizacija, kas- 
buvo atleistas į Vokietijos ry- tikslui. atsiekti Sąjunga imasi met korespcmdenciniu būdu vQs 2 rinkliavos
tinę zoną, iš kur persikėlė į įvairių premonių: rengia šuva- renkanti centro organus, pri- "į--------------------------
Vak. Vokietiją. Girniaus pa- žiavimuš, studijų dienas, lei- 
reiškimu, žemės ūkis Rytprū- džia lietuviškus leidinius, sky- 

kadais? garsėjusiuose riuose organizuoja paskaitas, 
kaip vokiečių javų aruodas, at- diskusijas, meno vakarus ir t.t. 
rodo labai skurdžiai. Į kolcho- Visiems, kurie nuoširdžiai da
žus ar sovchczus suvarytiems lyvauja, Sąjunga duoda gau- 
valstiečiams mokama už dar- šių progų auklėtis lietuviškoj 
badienį nuo 1 iki 4 sv. rugių, dvasioj ir. kultrūoj. Be to, Są- 
Pagrindinis atlyginimas kol- junga dar rūpinasi lietuvių stu-

visus studijas 
kviesti. Taip pat jaučiame pa
reigą raginti tėvus, kad ska- ":- 
tintų naujuosius studentus sto
ti į šią sąjungą. Ji dirba Lie-. 
tų vos ateities labui, o Lietuvos 
ateitis juk rup kiekvienam 
tikram lietuviui.

Sąjungcn registruotis galima 
per skyrių valdybas (kur to
kie skyriai yra) arba tiesiog 
pas Centro Valdybos sekreto
rę Reginą Rauchaitę: 6637 So. 
Rockwell St., Chicago 29, DL, 
pranešant jai savo pavardę, 
vardą, adresą, gimimo datą bei 
rietą, baigtąją gimnaziją, ko
legiją, kurion priimtas, ir pasi
rinktą pagrindinę studijų šaką.

Metinis nario mokestis—vie
nas doleris, siunčiamas Centro 
Valdybos iždininkui Arvydui 
Barzdukui: 7509 Lawnview 
Avė., Cleveland 3, Ohio. Tik 
mokestį užsimokėjęs studentas 
yra tikras sąjungos narys, tu
rįs balsavimo teisę ir visas 
kitas privilegijas.

Lfetavių Studentą Sąjungos 
JAV Cefttro Valdyte
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IN PERŠOK frau HOLLYtfOOD
STARRIN6

The greatest array of atars erer preseatod «• 
one stage. Cast of 1,500 Actors, Siogon and 
Dancers, featuring the best PoKsh, Czoch, 
German, Ukraintan, Lithuaiiian, Latviui aatd 
Negro choirs.

»yr TtiAa frflBhcr/i dideli 
tą ir palypėjo ligi sep- 
aukšto. Būtų dar Mpę* 

tau, bet sutiktas geras 
■jis uždususiam ponui Tor 
tarfc

Jreg'struojant reikia: -
s) aetrBrtt žhių, reikalingų 

Lietuvių Kartotekos kortelei 
užpildyti 1) šeimos galvos 
vardas, vidur, vardas ir pavar
dė, gimimo data arbaa amžius 
ir gimimo vieta - valstybė; 2. 
tokios pat žinios apie kiekvie
ną šeimos narį ir 3. adresas) ir 

b) įmokėti tautinio solida
rumo įnašų bent už pusmetį

Rugsėjo 18 d. didelis būrys 
lietuvių iš Clevelondo ir kitų 
vietų atidavė paskutinę pa
garbą buvusiam vyriausiam 
Lietuvos kariuomenės gydyto
jui ir Karo muzėjaus viršinin
kui gen. Vladui Nagiui-Nage- 
vičiui.

amerikietę būdama ji priėmė pirmąją šv. 
Komuniją, o 14 metų turėda
ma (1926) sulaukusi pirmųjų 
Kristaus kančios žymių —nu
plakimo. Paskui pasirodęs erš
kėčių vainikas ant galvos, šir
dies žaizdos,', kraujo prakaitas 
ant veido ir kitos stigmos. Ji 
turėjusi dideles kančias ir ek
stazes. Jai mirus ir jos užtari
mo parašant yra įvykę stebuk-

ALBERT DEKKER 
MORTON GOULD

Starring In Person the Greateet Stare from 
Hollyvood and Broadway

50.000 JAV PILIEČIŲ 
VIENĄ DIENĄ

VVashingtonas ruošiasi lap
kričio 11 (Armistice Day) vi
same krašte pravesti iškilmes, 
per kurias JAV pilietybė bus 
suteikta 50.000 asmenų, čia 
įeina po praėjusio karo įsileisti 
tremtiniai ir į kariuomenę pa
imti vyrai.

• Kolumbijoje daugiausia 
lietuvių gyvena Medelline ir 
Bogotoje.

SYMPHONY ORCHESTRA CONDUCTED 
BY MORTON GOTU)

Rugsėjo 19 d. St. James Marie Rose gimus, jos tėvai 
įžnyčios salėje buvo rodomi persikėlė gyventi į JAV —Fa 11

(Bostono, Chicagos, Ctevetan- 
dc, Detroito, Hartfordo, Los 
Angeles, Miami, New Yorko, 
N<warko, Omahos, Philadel- 
phijos, Pittsburgho) arba į 
LOKą) jo sekretoriaus' adre
su: Mr. A. Saulaitis, P. O. 
Box 507, Waterbury, Conn.).

Apygardų valdybos prašo
mos registraciją tuoj pat pra
dėti. LOKe šis darbos jau 
vykdomas.

PnL L Baticūnas, 
JAV LB LOKo Pirmininkas

, J- X .'įr.

nmtogumo, (taut .sol. įnašų, dydis nuo 
ii Organi- 1954. VU. 1 yra 1 dol. metams 
s nustatė, asmeniui)-

prak- šiuo būdu įsiregistruojant 
patelktos žinios LK kertelėm 

iRjritakėms, gajj įrašytos paties jre- 
JAV, Lieto- gįstruojančlo LB centro arba 

gali būti kortelės pasiųstos 
užpildyti registruojantiems as
menims.

Už įmokėtus tautinio solida
rumo įnašus įregistruojančio 
LB centro išduodami LB kvi
tai. Kvitų knygeles (kvitąrus) 
registruojantiems centrams 
nemokamai parūpima JAV LB 
LOKo iždininkas.

- Taip įsiregistravę lietuviai 
turės teisę atitinkamai daly
vauti tiesioginiuose JAV LB 
organų rinkimuose, o dabar ir 
pirmosios JAV LB Tarybos 
rinkimuose . ' * •

Registruojantis LB centruo
se, reikia kreiptis į atitinkamą 
JAV LB apygardos valdybą

valia. Liko tik jo nužmiršta- 
mi darbai.

Kas lanko Romą, stengiasi 
pamatyti popiežių; kas nu
vykdavo į Vilnių, neaplenkda
vo Aušros Vartų, o kas būda
vo Kaune, neišvykdavo neap
lankęs Karo muzėjaus ir. ne
dalyvavęs vakarinėse vėliavos 
nuleidimo apeigose. Ta Kauno 
šventovė buvo gen. V. Nagiaus 
sukurta.

Dar caro laikais gen. V. 
Nagius domėję i J 'etuvos pra
eitim; ne- i' jo; t juvo galima 
semtis s' p;yb< •. Del to be 
medicinos jis studijavo archeo
logiją — pačius žiluosius mū
sų sentėvių laiku- Pačiais pir
maisiais Lietuvos nepriklauso
mybės metais jis pradėjo telk
ti medžiagą Karo muzejui, 
daug įdėjo j darbą triūso ir šir
dies, kuriai bu^o lemta susto
ti plakus nesavoje žemėje.

MBfc. Parstupo šaknys 
| jau buvo žinomos ir 

vartojamos kaipo 
JL'. gyduolė nuo Hippo- 

crito laikų, nuo 
V\ y* plaučių figų, 

nuo širdies nesvei
kumų, nuo sunkių 

skaudėjimų po krūtme ir skrep- 
Jevfrnų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir 
reumatiškų skausmų, ir suval- 

ninimo kietų vidurių. Pri- 
siųskite mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kvoterį svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; į Kanadą 
irgi yra $1.25.

ALEXANDER’S CO.
414. Bnadway

— f HITS KREMLIN
For the first time in history the contrihution of Czechoslovakia to the We»ten> civili- 
yt-irm and the present tragic plight of our captive brethem will be dramatized m an 
unforgettable way before milions of American* in

SHENANDOAH, PA.

Rengiasi Sutvirtinimo
— sakramentui

Spalio 13 d. šv. Jurgio par. 
bažnyčioj bus suteiktas Su
tvirtinimo sakramentas jauni
mui ir suaugusiems, Vyskupas 
atvyksta iš Philadelphijos. Su
tvirtinimo apeigos prasidės 4 
vai. p.p. Suaugusieji. kurie dar 
nepriėmė to sakramento, regi
struojasi klebonijoj.

jd tamsta nesinaudoji keltuvu 
j ir į tokį aukštį karteri kojom, 
į gausi širdieėišsiplėtimą?
1 — Išsiplėtimą?! Nu, tai kas?

Manai, kad išsiplėtusi širdis 
f Baitui pakenks? Ne, brolyti!

Susitraukusi kišenė tai ken-
< kta, — ramiai dėstė Toks. — 
<* Pagaliau, ką keltuvas man gali 

padėti? — dar paklausė Toks.
— Ot, keistuolis! — stebėjo- 

, si žmogelis. — Juk tave būtų 
: užvežęs į septintą aukštą.
;— O kam? — teiravosi po
nas Toks. — Man neaišku, ku- 

X riam galiriaš turėčiau lysti į 
7 keltuvą ir baidytis ligi septin- 
5. to aukšto?

— Kad nereiktų, alsintis. 
Juk keltuvai tam įtaisyti.

— Nesigmčykim! Tebūnie 
tamstos teisybė, — nusileido 
Toks. — Bet pagal tamstos 
logiką ir keltuvų paskirtį, kad 
nereikėtų alsintis, aš turėčiau 
vaikštinėti po didelius namus 
ir keltuvais kraustytis ligi sep
tinto aukšto. Sugaiščiau daug 
brangaus laiko ir negalėčiau 
jokiam veikime pasireikšti.

— Matyt, eini aplankyti ko
kį pažįstamą ar draugą? — 
norėdamas nusukti kalbą pa- 

v klausė žmogelis.
; — Ne, — purtė galvą Toks.

— Mano tokia prigimtis, kad 
; aš be reikalo kojos nekeliu iš 

namų ir svetimų durų nevars- 
x tatL

—^Tai kaip čia atsiradai?— 
visai nustebęs paklausė žmo- 

- gelis.
— Paprasčiausiu būdu: ko

jom užlipau, nes keltuvų tie
siog nepakenčiu. Jei tamsta 
netiki, ateik ir pamatysi. Aš 

. gyvenu ant Grandstryčio ir 
mano namuose jokio keltuvo 
nerasi nė su žiburiu.

— Vis dėlto, — spyrėsi 
žmogelis, —čia atpuškavai su 
kokiu nors reikalu?

— Ne su reikalu, o su ko
jom, — perpykęs rėkė Toks. 
— Jau sakiau ne kartą, kad 
manęs gyvo nevažinės niekas: 
nei tavo keltuvas, jei nenoriu.

Žmogelis pasiliko bežiopsąs. 
o ponas Toks vijurku pasilei
do laiptais žemyn. Tauškėda- 

; mas gatve plojo sau per petį 
" sakydamas:

— Gerai padarei, mano bi
čiuli, pamokydamas, kaip ne
reikia žmogaus laisvės prie
vartauti.

VYTAUTO DIDŽIOJO LAIKŲ APYSAKĄ

AUDRA ŽEMAIČIUOSE

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
Halsted at 42nd St.-^-Plenfy of Parfcihg 
Two Perfortnances Onlyf 2s3O < S$3O

(tik 8 tikę)
S kambarių ptytttiri M|riį 
Po visais rūsys, artnh jOfrim 
šildymas, beržine* dury* isr JmH' 
netal, plastines cuno* Anmw Š#-; 
raminęs tlle grintys VoritiC Mk- 
bams spintos. .. a -

FJLA. ataftri* ir
(mokėti tereikia tik $$M 

Veteranam* tik tl.—t 
Edw. UŲera* WA «-SŽ«S

Arba užeik i •
WALLS and MATTERA 

1M*S S®. Rakte* — WA S-MM 
Modelio naams

IMU Sa. Harmil

Gen. V. Nagius nesijautė 
sveikas jau per pastaruosius 5 
metus ir kas tris savaites 
kreipdavosi į mane sveikatos 
patikrinti. Jo sveikata vis silp
nėjo. Kartą išeidamas iš mano 
kabineto pareiškė: “Mano są
žinė, yra rami prieš Dievą ir 
žmones ir aš nebijau mirti; 
mano gi turtas — visa ką ma
tai ant manęs. Be turto ir su 
gryna sąžines žmogui lengviau 
yra skirtis su šiuo pasaul’u.

Vsi dėlto gen. V. Nagius 
labai norėjo dar grįžti į Lie
tuvą ir jai pasidarbuoti, ta
čiau Apvaizdos buvo k’tokia

paveikslai ir aiškinama apie River, Mass. Dešimties metų 
stigmatizuotąją
Marie Rose Ferron, gimusią 
1902 m. gegužės mčn. 24 d. 
Kanadoje, Quebeco provincijo
je (St. Germain de Gron- 
thąm), mirusią 1936 m. gegu
žės 11 d. ir palaidotą Woon- 
socket, R. I. (14 mylių nuo 
Thompson, Conn.). Dabar rū
pinamasi jos kanonizacija.

Marie Rose Ferron buvo 
prancūzų kilmės. Jos motina, 
pamaldi moteris, sulaukusi 15. Kol Bažnyčia nėra tariusi 
vaikų, kiekvieną aukojo ro- savo žodžio dėl Marie Rose gy- 
žančiaus paslapčiai. Marie venimo, kančių ir stebuklų, kol 
Rose buvo paaukota dešimta- ji nekanonizuota, susilaikoma 
jai paslapčiai — Kristaus nu- ir nuo platesnio aprašymo, 
kryžiavimui. Po trejų metų, M.

EDWARD G. ROBMSON JOSE FERRER
JEANETFE MACDONALD JAM BETONĄ'

MU SLAVENSKA
KEN NORDBE

Because of great deaMuadl for tiktos —■ HUMtT 
for CHOICE RESERVED SEATS ot $1.CS» M 

$X30, $440 o»d $5AA.
ORDER TOUR T1CKETS MOW fto* FREEDOM

z/ /



John Hancock Hali

Visi kviečiami

Lietuviui Radijo Korporacija

vaidinimo repeticijos vyksta 
bemaž kiekvieną vakarą. Lie
tuvos Vyčių 41 kuopa Brook- 
lyno publikai ruošia labai links* 
mą komediją, kuri bus suvai
dinta spalio 24 <L Apreiškimo 
par. salėje. Po vaidinimo ten 
pat įvyks šokiai, grojant Je- 
zavito radijo orkestrui.

RICHARD J. CUSHING 
Bostono arkivyskupas

konceras įvyksta lapkričio 
d. Camegie Recital Hali.

nesentai baigė televizijos mo- tuvės ifetatys tautodailės dir- 
kykla i? gražiai pasirodė bai- * binių. Kartu su Pabaltijo Mot. 
gimo programoje. Iš visos mo- Tarybos klubu dalyvauja ir 
kyklcsbuvo išrinkti ketari Brooklyno Moterų Vienybė, 
kaip programos režisieriai, jų 
tarpe ir P. Labanauskas. Lan
kė RST TV mokyklą New
York?. ' " *-

180 Berkeley Street, 
Boston, Mass. 

(netoli Arlington Station)

Tikybos pamokos
šv. Petro par. vaikams, ku

rie lanko viešas aukštesniąsias 
mokyklas, pradedamos rugsėjo 
30 d. 1:30 vai. p.p. šv. Petro 
par. salėje po bažnyčia. Jos 
vyks tuo pačiu laiku per visus 
mokslo metus.

iš Chicagos; per atostogas 
keliaudamas po Ameriką, lan
kėsi New Yorke. Buvo sustojęs ryto. Misijų pamokslai 
Elizabethe pas pažįstamus ir 
su prof. J. Žilevičium aplankė 
Jungtines Tautas ir kitas žy
mesnes vietas. Jalmokienės 

vardais. 
. Broad-

■ ■ • • ■ .-.-t ”
rengia Bostono arkivyskupijos 
lietuviai J. E. arkivyskupo Ri- 
chard J. Cushing D. D. labdaros 

fondui

VAITKUS 
FUNEBAI. HOME 

187 Webster Aveane 
Cambridge, Mara. » 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsfamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos

Mildos 
sūnus 

var-

Rugsėjo 26 d. 3 vai p p. 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
prasidėjo parapijos metinės 
misijosmoterims, kurios tęs-s 
visą savaitę. Misijų pamokslai 
kasdien bus sakomi 9 vai. ir 
7:30 vai vak. Šios moterų mi
sijos baigsis spalio 3 18 vai 
ryto. Laike šių misijų taip pat 
vyks misijos, parapijos vai
kams mokantiems lietuvių kal
bą. Misijos vaikams lietuvių 
k. prasidės antradienį 3 vai. p. 
p. ir baigtis penktadienį 8 vai. 

vai
kams bus sakomi 3 vai. p. p. 
Abejas misijas ves Indijos mi- 
sijonierius kun. Antanas Saba
liauskas, salezietis.

Kun. dr. St VafiuŠMČiO '
naujasis adresas yra: 34 Ce- 

dar Swamp Rd., Glen Ctov, L,_ 
L, N.Y. Telefonas: GLen Clov 
4-0361.

25 mėty gyvavimo paminėjimą
Ta proga 8 vai. ryto Įvyks šv. Mišios ir 5 vai popiet

GYVOJO ntOŽANCIAUS DRAUGMA, ANGELŲ 
KARALIENES PARAFUOS,

EUZABETH, N. J.

Vyčių naujtenos
Ch. Oškutis perrinktas 6 

terminui pirmininkauti 52 vy
čių kuopai. Į kuopos valdybą 
įeina dar vicepifrm. W. Sen
kus, sekr. Ann Mitehell, finan
sų sekr. M. Wysocki, ižd. Anne 
Baronas, trustistai — Helen 
Pinkin, Grinčis ir R. Zabita. 
Sudarytos atskiros komisijos 
ir jom vadovauti paskirti žmo
nes. Lietuvybės reikalais rū
pintis kun. A. Kasperas, W. 
Senkus, A. Mitehell ir Al. Ru- 
dzitas; socialiniais — Ed. A-

RožanMans pamaldos

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje pradedamos penktadie
ni 7:30 vaL vak. ir tuo pat 
metu bus visą mėnesį; V. J. 
Atsimainymo parapijoje Mas- 
pethe rožančius bus kalbamas 
trečiadieniais ir penktadieniais 
7:30 v.v. ir sekmadieniais 4 v. 
p.p.; šv. Jurgio par. trečiadie
niais ir penktadieniais 7:30 
vakare; Angelų Karalienės — 
sekmadieniais 4 vai., pirma
dieniais. trečiadieniais ir penk
tadieniais 7:30 vakare, kitom 
dienom po 8' vai mišių ry
tais.

Susirinkusieji išklausė pra
nešimų iš studentų at-kų sto
vyklos ir Federacijos kongreso, 
fa*, rudens nuotaikai prablašky
ti, P. Andriulio feljetono *Tš 
Europos studentų gyvenimo”, 
taną paskaitė coD. R. Kontri-

gausite įvairių geros rūšies 
dešrų, skilandžių, lietuviškų ir 
importuotų sūrių, medaus, duo
nos, baravykų, kinfetiškos ir 
Javos arbatos, daniškų kum- Rugsėjo 18 d. iš šv. Petro 
pių ir daug kitų Įvairiausių par. bažnyčios palaidota Anta- 
prekių, kurių pageidaujate ar- nina Nevieraitė, 46 m. amž. 
ba negaunate savo artumoje. Velionė gyveno 1 Lindale Ter. 
Taip pat galima gauti Rūtos ir Dorchester, Mass. Nubudime 
įvairių kitokių saldainių, paliko seserį- Palaidota N. Kal- 
Krautuvė nuo praėjusio penk- varijos kapinėse.
tadienio atidaro pirmadieniais Rugsėjo22 d. iš šv. Petro 
nuo 5 ki 8 vai p.p., penkta- *pąr. bažnyčios palaidotas Al- 
dieniais - šeštadieniais nuo 7 binas Macys, 77 nt amž; Ve- 
val j. iki 9 vai. vak., sekma- lionis gyveno 663 E. 8th St 
dieniais uždaryta. Adresas: Nuliūdime paliko žmoną ir tris 
7401 Sutter Avė., Brooklyn, N. dukteris. Palaidotas N. Kalva- 
Y. * rijos kapinėse.

? Brooklyno arkivyskupas 
paskelbė visą eflą kunigų pa
keitimų. Iš lietuvių kunigų per
keliami: tam. Antenas JL Ma- 
aaitlB iš šv. Jurgio Sėtuvių pa
rapijos Į Churcn cf Our Lady 
ofthe Snow, Blue Point; tam. 
Joms IMrtoiM iš Lindenhurs- 
to atkeliamas į Church of St 
Niekas, Brooklyn, N. Y.; tara. 
Stasys VatiaŠaitis iš Brooklyno 
nukalamas į Church of St 
Hyacinth (lenkų parapiją), 
<3en Clov, L. L

592 K Brondiray, S*. BmCm 27, Mm. TeL 80 8-04*9
Lietuvių Radijo programa ii stoties WBMS. 1090 kilocikhj, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutčs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
NINKU, Battic Florists G9H* ir Dovanu krautuve. 502 E. Broudway, 
So. Bostone. TeL SO 8-0489. Ten gavnsmas "Darbininkas”, lietuvKkos 
knygos ir rantai durto dovanos.

RENGĖJAI 
įžanga 2.50 doL ir 2 doL

IŠNUOMOJAMAS vienam ar g
dviem asmenim kambarys su || <
baldais, televizija ir visais pa- 
togumais. Kreiptis: Mrs. Eva kbnto hhnosa Angsjm a»- 
Dome, 414 So. 5thzSt, Brook- msraFs EMietss n teta, laakM 
lyn, N. Y.- (4 aukšte dešinios T«*"> * ■»>*• Angs-
durys). ***-

mo tikslas buvo priimti perei
tų mokslo metų valdybos veik
los pranešimą, kurį padarė 
A. Pupius, ir išsirinkti naują 
valdybą. Naujos valdybos pir
mininku išrinktas Z. Kungys, 
vicepirm. A. Pupius, sekretore 
D. Vebeliūnaitė, iždininke D. 
Stasiūkynaitė ir spaudos rei
kalams L Banaitytė. Ta pačia 
proga, išrinkta ir revizijos ko
misija, kurion įeina: S. Bobe-

Pakrikštyta
Rugsėjo 19 d. šv. Petro par. 

bažnyčioje pakrikštyta:

Stanislovo Jalmoko ir Ange
lės Masonytės 
duktė Onos Marijos 
Tėvai gyvena 952 E. 
way, So. Boston.

Jokūbo Curran ir 
Žerveckaitės - Curran 
Willimo ir Pranciškaus 
dais. Tėvai gyvena 308 E. 8 
St., So. Boston.

Viktoro Bernoto ir Katari
nos Milėnaitės - Bernotienės 
sūnus Dovydo ir Raimundo 
vardais. Tėvai gyveno 671 E. 
8 St., So. Boston.

Duodamos smuiko ir pianino 
pamokos

Kompozitorius Juozas Stro- 
lia su Rinumi Herkuliu iš Ka

lis — pirm., R. Kontrimas 
sekretorius ir L Mikulsfcytė 
narė.

Nieko Nereik įmokėti! 
IMmoktt Fer 3 .Metus!

taeįją. B fia jis išvykti sekma- parodoje New Tortas. Pąroda taįs Nauj. Ai«fija, faffietus ir surinktu*
dienį vizituoti kitų vienuoly- vyksta 71 Rsgimient Armory, necticut valstiją ir dalį Ver- konoerto rėmėjus: Bilietai pą:
nų. Park Avė. ir 34 g. nuo lapkri- mont, dieno* švtasos taupymo įa aggkhddato įritofiai

Povilas LslissaaHksa, &1K 7 d. Lietuvių prog- . laiką pratęsta - dar penkioms pardavinėjam!. Norintieji jų
Amerikos Balso redaktorius,, rama bus lapkrifio 7 d. Lie- savaitėms. Įtikiu būdu laikrodi par. kle-

neseniai baigė televizijos mo- tuvės išstatys tautodailės dir- atsuksime tik spalio mėn. 31. bcntijoje arba .spalio 3 d. Jobą
Hancock salėje prie įėjimo.

Bostono vyrą dioras,
vadovaujamas, muz. J. Gai

delio, po vasaros atostogų pra
dėjo repeticijas St Dariaus 
posto patalpose. Numatyta 
pradėti mokytis naujų dainų 
metiniam choro koncertui. 
Choro valdyba įrašo yisus vy
rus, kurie gali ir nori dainuo
ti, jungtis j chorą. Prisirašyti 
galima pas choristus arba tre- 
čiadieniais repeticijų metu 
tarp 7.30 ir 9.30 v.v. St. Da
riaus poste.

WBMS, 1090 kflocydes
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vaL pietų metu

Vyresniųjų pagerbimas
Lapkričio 28 d. Švabų salė

je įvyks senųjų Amerikos lie
tuvių, esančių New Yorke pa
gerbimas. Bus įteikti specialus 
atžyihėpmo lapai ypatingai lie
tuvybei nusipelnus'ems lietu
viams. Koncertinę programos 
dalį atliks išimtinai senosios 
lietuvių kartos men:ninkai. 
Pagerbti ir atžymėti bus visų 
srovių atstovai. Rengia Tauti
nės Sąjungos 1 skyrius, ku
riam pirmininkauja <1- Kiaunė/

Rūtos saldainių
gamybos naujas sezonas-jau 

prasidėjo ir į visas jau buvu
sias prekybos vietas pagal pa
reikalavimus saldainiai išsiun
čiami. Bet dar keliuose mies
tuose ir mažesnėse vietose rei
kalingi pardavėjai. Prašoma 
kreiptis šiuo adresu: 740 Sut
ter Avė., Brooklyn, N. Y. Čia 
parduodami saldainiai ir ma
žais kiekiais (detaliai),—taip 
pat J. Ginkaus krautuvėje 495 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Programoje:
Žymus lietuvis pianistas Vytautas Bacevičius 

iš New Yorko,
Operos solistas Stasys Liepas, baritonas,
Šv. Petro lietuvių parapijos choras, vadovau

jamas komp. jeronimo Kačinsko.

Prasidės vakarine mokykla
Aukštesnėsės mokyklos pa- j5® 

talpose, Thomas Park, mokslo 
metų laikotarpyje veikia ir va
karinė mokykla. Norinčiųjų šią 
mokyklą lankyti registracija į- 
vyks nuo rugsėjo 28 d. iki 
rugsėjo 30 d. vakarais nuo 7 
vai. iki 10 vai.

Teiks sutvirtinimo sakramentą 
suaugusiems

Sutvirtinimo sakramentas

FRANCHKONU MffiUU UNIJA 
KvieS* Jto Mto ietaeee auta* ir Mm tonton

Amžinas gyvu ir mbvsiii nario mokestis — — penki dol..
Amžinas visos Mmos nario mokestis--------penkiasdešimts dol.

Rugsėjo 18 d. iš šv. Petro 
par. bažnyčios palaidota Elz
bieta Vinčiūnienė, 70 m. amž. 
Velionė gyveno 166 West 9th 
St Nuliūdime paliko vyrą. 
Palaidota šv. Mykolo kapinė-

O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
>ridge, Mass. Telefonai: NOrweod 7-1449; SOutk Boston 8-4918 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533. -

Amerikon Raudonasis 
Kyšius

prašo atsilfepti Adomą Ka- lia su sunumi Herkuliu iš Ka- ei įaugi lajoms šv Kryžiaus ka- 
Pereita sekmadieni New Nauioii valdvba nuoširdžiai N. Wysock; ^>ortu— zelką, gimusį LabeniSkįuose, lifomijos persikeis gyventi j tedroje, Boston, bus teikiamas
Fleitą sekn^dieių New Naujoji valdyba nuosirdzim Rūstoka Veronika Krezo- Biržų apskrityje, apie 70 metų, Bostoną ir čia jau įfeikūrė ir SDalio 17 d 2:30 vai no No- 

Yorkoir Ne^ Jeraąy studen- dėkoja buvus ai valdybai už labdara - p.-PggųtH A. emSav^į Į toeriką 1927 m. gavo^rbą. Atvykę aprišto- ^ji jį priimti Imi taeiXs
tai.ateitininkai pradėjo naujus jos darbą ir is savo puses pa- ir Marija MotOois; jc terauk Wrotis (cou- jo pas savo vyresnįjį sūnų Vy- f ^o iraX kSxm
orgamzacmes veiklos metus sizada veiklą dar pigyvint. ir spaudos „ .Vyfler Morma. gyvenantį 259 Athens ' *”***
savo prmuoju poatostognuu pagdmu. toriai - W. Šėrikus ir Fr. Ki- ■ n,s Kanadoje! Kas turttų ku- gatve, So. Boston, kuris jau'
susirinkimu. Nei įkyrus rudens Naujas valdybos adresas: D. dšus. rJ pfggamas skambinti keli metai čia gyvena. Šalia
hetus nebuvo kLutimi atvykti į Vebeliūnaitė, 797 Knickerbo- Spalio 9 numatytos lietuvių telefonu MAQiir4-6001, Exfen- kasdieninio darbo kompozito- 

cker Avė., Brooklyn 7, N. Y. salėj kėglių rungtynės ir šo-, sion 44/nuo 10 iki 3 vai. pir- rius priima mokinius, kurie no*- 
keletas svečių ir 25 draugoves j. B. Mai Juozapo salėje lapkri- nūdieniais - penktadieniais ar- ri mokytis groti smuiku arba
AartaL ' čio 27 d. Vyčiai dalyvaus spa- ba rašyti The American Na- pianinu

lio 2 d. Sėtuvių salės rengia- tfonal Red Cross • Brooklyn 
mame paskolų deginime. Kuo- Chaptėr’ 57 Wįlloughby St, 
pa paskyrė $10 parapijos pa- Brookyn L N. Y. 
rengimui. Ateinantis vySų su
sirinkimas bus spalio 18 šv. 
Juozapo salėje. W. S.

SCHOLE8 BAKING. hc. 
V. Lukas — Vedėjas

O> Onai 8u 1h»ilty, N. ▼ 
TeL EVergreen 4-8802 

Uetuvttk* duoM —■ gettoMl* 
ūooo*. Mm kepame dooaM, py-

Sekmadieni, 
spalio mėn. 3 dieną

S yal-p. p. } . L

NEWARK, N. J.
Vyfią sutrinkimas

Newarico vyčių kuopos susi
rinkimas įvyko rugsėjo 21 d. 
Delegatai raportavo apie vyčių 
seimą Pittsburgbe ir pranešė 
(^daliai, kad 1955 m. toks sei
mas įvyks Newarke. J kucųią 
naųjris nariais įstojo Marija 
Guobienė, Carmen GaBan ir 
Ctar Stankūnas. Lapkričio 6 
kuopa ruošia šokių vakarą šv. 
Jurgio salėje. Parengimu rū
pinasi, talkinamas kuopos na
rių, AL Jankauskas. Rengimo 
komitetan įeina pirm. Ed. 
Thompson ir Vara T^ng, in- 
formadjom rūpinasi Pr. Vaš
kas.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vaL vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai idupkite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEttlUI — UthnaalaB Radto Hw, 59 Co»-

Oro VBiMtttiojBini Ivsirte viouc■neneš praneMmai.

4MOMND8T.,
IMUjWlWBk OBUmK*.

TeL K¥. 4hMM BROOKLYN 11, N. «.
J. P. GINKUS AD JKEAVTTAS J. valakas
DMMf IMtaB Dlr. Piui8*m< Dir.


