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Argentinoje vėl sukilimas. Kas. laimes — dar neaišku

ARGENTINOS SUKILĖLIAI ĮSPĖJO gyventojus, kad pasitrauk
tu B uostu srities, kuri gali būti bombarduojama. Čia sunkveži
miu žmonės dumia.

Ką reiškia besišypsanti Maskva
MASKVA "ANTAUSIUS" DUODA ADENAUERIUI IR NUOPELNUS RYTŲ VOKIETIJAI. GRĄŽI
NA SUOM1JAIUOSTĄ IR JUOKIASI IŠ TŲ, KURIE MANO, JOG MASKVA PASIKEITĖ

MIRĖ JONAS MASILIŪNAS
Atėjo žinia, kad Sibire mirė 

Jonas Masiliūnas, diplomuo
tas ekonomistas, paskutinis ne
priklausomos Lietuvos susisie
kimo ministeris, paskutinio 
demokratinio seimo narys, sa
vanoris kūrėjas, leitenantas, ka
talikų spaudos bendradarbis.

Jis ir jo šeima buvo 1940 
ištremti į Sibirą. Ten atskir
tas jis buvo nuo šeimos ir nu
tremtas į tą lagerį, kur buvo 
prez. A. Stulginskis, St šilin
gas, agr. J. Valatka, agr. J. 
Tonkūnas.

MIRĖ JURGIS TALMANTAS
Okupuotos Lietuvos spauda 

pranešė, kad ten miręs Jurgis 
Halmantas, ilgametis pedagog., 
kalbininkas, vadovėlių auto
rius, S. Daukanto “Būdo” pas
kutinis redaktorius.

MIRĖ BRONISLAVA 
BIRŽIŠKIENĖ

Rugsėjo 15 mirė Los Ange
les, CaL, Bronislava šėmytė 
Biržiškienė, prof. Mykolo Bir- 

- žiškos žmona, sulaukusi 76 
metų.

Ligi pirmojo didžiojo karo 
ir kol gyveno Vilniuje, ji reiš
kėsi kaip lietuvių teatro akto
rė, gimnazijos mokytoja; nuo 
1922 persikėlus į Kauną dir
bo įvairiose draugijose.

PROF. Z. IVINSKIS 
SUSIDŪRĖ SU BOLŠEVIKŲ 

ISTORIKAIS
Romoje buvo tarptautinis is

torikų kongresas. Jame prof. 
Z. Ivinskis skaitė pranešimą 
apie katalikybės restauraciją 
Lietuvoje 16—17 amžiuje. Jo 
mintys nepatiko bolševikų is-

Sovietų Sąjungos ir Lenkijos. 
Jie reagavo. Savo ruožtu dau
gelis istorikų sveikino prof. 
Ivinskį, o nebuvę paskui klau
sinėjo, kas tai per incideritas 
buvęs.

Pažymėtina, kad pirmininka
vo kongresui kaip tik bolševi
kas. Italų istorikų daugelis 
tiesiog pataikavo bolševikam, 
nedrįsdami žodžio pasakyti dėl 
jų istorinių falsifikatų. “Žene
vos” dvasia ir čia reiškėsi...

KULTŪROS INSTITUTO 
POSĖDIS

■ šeštadienį “Darbininko” 
patalpose įvyko Kultūros In
stituto posėdis. Buvo išrink
ta nauja valdyba, kurios pir
mininkas paliko prel. Pr. Ju
ras. Nutarta praplėsti institu
to veiklą sudarant atskiras 
sekcijas ir praplečiant jo na-

pasiūlyta tvirtinti LRK Fe
deracijos valdybai. Vietoj nuo 
N. Metų pasitraukiančio “Eg
lutės” redaktoriaus Pr. Nau- 
jokstičio numatyti nauji kan
didatai.

• Bonno* vyriausybę pasie
kė aliarmuojančios žinios, kad 
Washingtonas ir Londonas esą 
jau nepatenkinti Adenauerio 
susitarimu su Maskva.

ki — Britanijos prekybiniai 
santykiai.

• Pavergtųjų Tautų sesijo
je dalyvauti atvyksta iš Eu
ropos P Karvelis ir E. Turaus-

ANTRADIENIS (TUESDAY)

Argentinoje penktadienį vėl BET SUMIŠIMAS TĘSIASI 
pasireiškė nauja kariuomenės NUO BIRŽELIO MĖN. 
maišto banga prieš diktatorių 
Peroną. Šiuo kartu sukilo ir ar- 
mija, vadovaujama gen. Dalmi- 
ro Videla Balaguer. Sukilėliai 
paėmė Cordobą ir keletą kitų 
miestų, paskelbė sudarę vy
riausybę ir reikalavo, kad Pe
ronas pasiduotų. Tuo tarpu Pe 
ronui ištikima kariuom. skel
bėsi jau apsupus Cordobą ir 
kitus miestus, kuriuose buvo 
sukilėliai- Bendram chaose bu
vo aišku, kad tai maištas 
didžiausias, kokis čia buvo, ir 
daugiausia aukų jau pareikala 
vęs. *

Argentina turi 18 mil. gyven
tojų. Joje valdžią Peronas pa

tais metais jau rinkimų keliu 
pateko į prezidentus. Atsirė
mė kariuomene ir darbininkų 
sąjungom. Kariuomenėje iškė
lė j pirmąsias vietas sau pati
kimuosius ir juos apginklavo;

ALIARMAS DĖL 
URAGANO IONE

Devintas šiemet uraganas 
lone sukasi apie “aki” 125 my
lių greičiu, pirmyn slenka 13 
mylių greičiu ir eina šiaurės 
Carolinos link. Maždaug tuo 
keliu kaip Diana ir Connie. Tik 
jis galįs būti pavojingesnis. 
Įspėta, kad gali būti dideli vė
jai, liūtys ir potvyniai. Įsakyta 
laivam ir lėktuvam laiku pasi
šalinti.

IRGI LAIKU APSIŽIŪRĖJO
Anglijos užsienių reikalų 

ministerija paskelbė, kad jos 
diplomatai Mac Lean ir Bur- 
ghes buvę Sovietų Šnipai. Tai 
ministerija paskelbė dabar, o 
tie diplomatai jau 1951 pabė
go pas bolševikus.

• Nepatenkinta buvusi Ameri
kos atstovybė Maskvoje, kad 
valstybės departamentas labiau 
skelbiąs ne tokias žinias, ku
riom jis pats tikįs, bet tokias, 
kuriom nori, kad žmonės ti
kėtų.

AMERIKOS IMTUVUI LA
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Sovietu Sąjunga po derybų 
su Adenaueriu ir prieš keturių 
ministerių konferenciją Žene
voje skubiai stiprina savo pozi
cijas ir išryškina savo nusista
tymus:

1. Ketvirtadienį žinių agen
tūra Tass paskelbė, kad

Sovietų Sąjunga laiko vakarų 
Vokietiją tik Vokietijos dalimi; 
kita Vokietijos dalis tai rytų 
Vokietija; taigi Adenaueris ne
gali visos Vokietijos vardu kal
bėti.

2. Vokietijos sienas
Sovietai laiko galutinai nu

statytas Potsdamo konferenci-

• Pietų Korėjoje susektas 
komunistų sąmokslas gabenti 
iš Šiaurinės Korėjos šimtus 
komunistų agitatorių, kurie 
padarytų įtakos pietų Korė-

tė savo aviacijai naują aerodro
mą ir ten perkėlė bazę iš Oki- 
nawos. Nacionalinė Kinija tuo 
patenkinta.

• Kom. Kinija vėl apšau
dė Quemoy salą iš patrankų.

• JT dešimta matinė sesija 
prasideda šį antradienį. Lau-

nepatikimus nustūmė ar visai 
atleido, o kariuomenę apskri
tai paliko be šaudmenų. Už 
tat kariuomenėje kilo nepasi
tenkinimo židinys. Labiausiai 
patraukė darbininkiją sociali
nėm reformom. Ją padarė išti
kimiausiu politiniu savo reži
mo įrankiu.

Buvo viskas pakenčiama, li
gi atėjo sunkesni ūkiniai lai
kai ir iki Peronas kibo perse
kioti katalikus ir Bažnyčią. Nuo 
pereitų metų Peronas pašalino 
iš mokyklų tikėjimą, katalikus 
profesorius ir mokytojus atlei- 
dinėjo iš mokyklų; įvedė di- 
vorsus ir prostitucijos įstai-

gas. Dar buvo deportuoti vys
kupai, ir tada Pijus XH atsky
rė Peroną nuo Bažnyčios. Tą 
pat dieną aviacija ir laivynas 
sukėlė maišią prieš Peroną. 
Nors maištas buvo numalšintas, 
bet ramumas į Argentiną nebe
grįžo. Peronas buvo pažadėjęs 
grįžti prie demokratinės tvar
kos, armijai buvo pažadėjęs 
neproteguoti darbininkų parti
jos paskui net atsisakyti iš pre
zidentų. Bet pažadų nepaisy

mus, vis kaltindamas, kad prieš 
jį rengia sąmokslus; savo par
tiją dar labiau sustiprino ir 
suteikė jai tokias galias, kaip 
Sovietuose komunistų partijai.

Taip nuo birželio mėn. ir tę
siasi neramumai.

Kas kovoja prieš Ženevos dvasią
Katalikų “Tablet” rašyto

jas L. F. Budenz kalba apie 
kylantį Amerikoje pasipriešį- 
ri;.mą “Ženevai”.

Tuo tarpu, kai daugelis 
Amerikos laikraščių nešiojasi 
su Žukovo šeimos fotografi
ja, atsiųsta prezidentui, už
miršdami, kad Žukovas at
stovauja raudonajai Uranijai, 
t— yra organizacijų, kurios 
dirba, kad iš Žukovo tironijos 
būtų išlaisvinti milijonai pa-

Žydai Lenkijoje
Žydų nauji metai davė pro

gą NYT prisiminti žydų pa
dėtį dabartinėje Lenkijoje. 
Esą Varšuvos vienintelėj si
nagogoj susirinko apie 100 
žydų, nors pačioje Varšuvoje 
žydų esą 7000—15,000. Dau
gumas žydų nutolę nuo reli
ginių tradicijų ir tikėjimo. 
Vienas žydas žurnalistas, iš
likęs iš Vilniaus geto, pasisa
kė net neatsiminęs, kad tai 
žydų šventė.

Visoje dabartinėje Lenkijo
je žydų esą 70—75,000. Dau
gumas buvusios Vokietijos 
srityje. Daugumas esą darbi
ninkai — nebe smulkūs ama
tininkai ir pirkliai. Turį 8 
pradžios mokyklas ir 2 aukš
tesniąsias, kuriose dėstoma 
žydų kalbos. Pamažu iške
liauja į Palestiną — per mė
nesį duodama po 20—50 vi
zų.

• Kom. Kinijos radijas jau 
prikaišioja Amerikai, kad ji 
sabotuojanti susitarimą dėl

joja- Jis yra tik 13 mylių nuo Hel-
3. Apie Bulganino pažadą sinkio. Jį Sovietai “išsinuomo- 

grąžinti vokiečius belaisvius ir 
dabar Tass nieko nesakė. Tai 
vis “antausiai” Adenaueriui ir 
tiem, kurie aiškino, kad Mask
va jąu per rytų Vokietijos gal
vą kalbasi su vakarų Vokietija.

4. Penktadienį jau buvo Mas- 
voje rytų Vokietijos atstovai. 
Su jais tarėsi dėl belaisvių grą
žinimo ir prekybos. Spėjama, 
kad ■'

Sovietai parodys, jog belais
vius jie grąžina rytų Vokieti
jos prašomi,

ne Adenauerio...
5. Bulganinas, kuris tuos pa 

žadus Adenaueriui davė, penk
tadienį per radiją paskelbtas 
susirgęs. Kai kurie laikraščiai 
Amerikoje jau darė išvadą, kad 
Bulganinas esąs nustumiamas 
ir jo vietoj ateinąs Chruščio
vas. Bet po poros dienų priė
mimuose dalyvavo “pasveikęs” 
ir Bulganinas, tik

pagrindinį žodį apie Sovietų 
Sąjungos politiką kalbėjo 
Chruščiovas.

6. šeštadienį Maskvos radi
jas paskelbė, kad

Sovietai grąžina Suomijai 
karinį uostą Porkkalia.

jo” iš Suomijos 50 metų 1944 
taikos derybose. “Dabar jį grą
žino, paaiškindami, kad “pa 
saulinė įtampa mažta”, ir jis 
nesąs dėl to reikalingas. O iš 
tikrųjų spėjama, kad

Maskva nori ministerių kon
ferencijoje pasakyti Vakaram: 
savo bazes iš svetimu kraštu 
mes štai atitraukėm ...

7. šeštadienį vaišėse rytų Vo
kietijos ir Suomijos delegaci
jų garbei Chruščiovas pasakė 
kalbą, skirtą satelitiniam ko
munistam drąsinti ir Vakaram 
įspėti. Jeigu kas mano — kal
bėjo Chruščiovas, kad Sovietai 
atsisakę komunizmo;

jei mūsų šypsnius kas su
pranta kaip atsisakymą nuo 
Markso, Engelso, Lenino, tai 
patys save apgaudinėja.

Jų keliu eisime ir toliau ... 
Jeigu kapitalistai rytų Vokie 
tijos nepripažįsta, tai nereikia 
to žiūrėti. Ir Sovietų Sąjungos 
ilgai nepripažino, bet tai ne 
sukliudė jai augti. ‘.‘Ateis lai
kas, kad kapitalistiniai kraštai 
belsis į jūsų duris, siūlydamiesi 
pripažinti”. Ir Chruščiovas pa

kėlė tostą už tuos, kurie išpa
žįsta Marksą, Engelsą, Leniną. 
B u 1 g a ninas bekalbančiam 
Chruščiovui kelis kartus plojo 
per petį ir mėgino pertraukti. 
Buvo susidarytas įspūdis, lyg 
Bulganinas norėtų apraminti, 
kad perdaug nepasakytų.

KAIP IR BUVO SPĖJAMA
Sovietu apsaugos ministeris 

Žukovas vaišėse Suomijos pre
zidento garbei rugsėjo 18 pa
reiškė, kad Sovietai esą nuta
rę panaikinti visas savo karo 
bazes svetimuose kraštuose. 
Jis skatino, kad ir kitos vals
tybės, tarp jų labiausiai Ame 
rika pasektų Sovietų pavyz
džiu.

(Prie Žukovo ir kitų Mask
vos didybių pareiškimų, kad 
jie atidavė Suomijai Porkalą, 
nes dabar sumažėjęs įtempi
mas, tektų pridėti dar tai, kad 
sumažėjus tam įtempimui So
vietai turėtų pasitraukti ir iš 
Baltijos kraštų, nes juos išbū
dami aiškinosi, kad tai daro 
saugumo sumetimais.)

KUR MINDSZENTY?
Vatikano laikraštis “Osserva- 

tore Romano” pirmame pusla
py klausia: “Kur yra kardinolas 
Mindszenty?”. Laikraštis abejo
ja, kad komunistinė Vengrijos 
valdžia būtų ištesėjus savo pa
žadą ir kardinolą paleidus. Jis
papildomai skelbia, kad komu
nistai reikalavę iš kardinolo 
atsisakyti nuo visų pareigų, ku
rias jis turėjęs prieš suima
mas. Bet kardinolas griežtai 
nesutiko.

vergtųjų. Tarp jų Budenz su
mini Kalifornijos “Federation 
of Labor”. Savo metinėje 
konferencijoje San Dtego jie 
priėmė kreipimąsi į preziden
tą, kad jis daugiau neitų su 
taikos siūlymais į Sovietų Są
jungą, kol ji neparodė “geros 
valios”. O vienas iš geros va
lios ženklų tai duoti “laisvą 
teisę apsispręsti satelitinių 
vyriausybių kraštam”.

Pereitą savaitę, Budenz nu
rodo, Kolumbo vyčių vadovy
bė taip pat siūlė prezidentui 
nutraukti santykius su Mask
va. Kolumbo vyčių vietiniai 
klubai esą numatę populia
rinti tą rezoliuciją, kad iš at
skirų vietų pasipiltų reikala
vimai išlaisvinti pavergtuo
sius.

VERKDAMAS AIŠKINA. hm.

PUAUS xn GARBĖS ŽENKLUS Mrs. M*ry Reffly, M metu,

Je). ženklus jteikė karti. SpelhnanM iv. PMricko katedroje.
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SVORIO PRARADO, 
BET HUMORO NE

Iš komun. Kinijos kalėjimų ' 
paleisti ir grąžinti trys Ameri
kos kunigai misijonieriai domi-
ninkaL Jie buvo suimti 1953.--------—
Je netekę apie po 50 svarų 
svorio, bet nuotaikos neprara
do. Vienas iš jų, atgabentas į 
Hongkongą, tuojau paklausė, 
kas laimėjo 1953 beisbolo pir
menybes.

GLOSTO GRAIKIJĄ 
IR TURKIJĄ

Valstybės sekret. J. F. Dal
ies kreipėsi į Turkijos ir Grai
kijos vyriausybes, apgailestau
damas kilusius tarp Turkijos ir 
Graikijos nesusipratimus ir 
kviesdamas laikytis draugiš
kumo. * 4

KLAIPĖDA—TIK ŽVEJŲ IR KARIUOMENES MIESTAS 
v 

kia taip pat keli malūnai Su* 
sisiekimas palaikomas autobu
sais. Siaurasis geležinkeliukas

Jei klaipėdietis vėl pamaty- Iš Klaipėdos atvykęs vokietis 
tų savo miestą, vargiai jį be- rašo NYSZuH laikraščiui: 
pažintų. Ne tik dėl to, kad du — 
trečdaliai išgriauti. Tik apie 
geležinkelio stotį liko tas pats 
vaizdas. Įspūdis labiausiai sve
timas dėl to, kad žmones, ku
riuos čia sutinki, gali lygiai 
tokius pat sutikti Minske ar 
Vilniuje. Keli šimtai vokiečių, 
kurie liko iš 40,000, nuo jų 
nieku nesiskiria, nebent vienas 
kitas dar labiau apiplyšę.

Klaipėdos vaizdo nykų įspū
dį pajunti turgaus aikštėj, kur 
ūkininkas, virtęs kolchozo dar
bininku, atneša nuo savo bur
nos atitraukęs santaupas, kad 
šiek tiek pinigo pasidarytų ar
ba įsigytų reikalingiausių daik
telių, pradedant nuo senų bal
dų, drabužių ir baigiant surū
dijusiom vinim.

rublių, kaimo sviesto kilas žie
mą nemažiau kaip 28 rublius; 
batai ar drabužiai beveik jau 
dingę. Jeigu nori batus užsisa
kyti, mažiausia turi skaičiuoti 
120 rublių.

Pakenčiamiau einasi žve
jam, jeigu jie priklauso artelei 
ir jeigu pagauna jiem nustaty
tą normą.

išimti. Pagrindinis judėjimas 
eina ‘per visai nugriautą kvar
talą, kuriame dabar padarytas 
“kultūrinis parkas”, tarp buvu
sio senojo pašto ir Apollo 
no. Čia įvairiom progom iliu
minuojamas miestas ir prika- j 

jbinama vadų paveikslų.

Judėjimas uoste labai mažas. 
Sandėliai neatstatyti. Benzino 
ir alyvos tankai taip pat stovi 
sugriuvę. Klaipėda yra virtus 
žvejų miestu ir kareivinėm. 
Gausiai kariuomenei buvusių 
kareivių toli neužtenka Molt- 
kės gatvėje. Dideli daliniai 
jūrininkų yra įsikūrę buvusiam 
idiliškam Melneragės kurorte.

Iš fabrikų veikia dabar ce
liuliozės, degtukų, vienas che
minis ir keli kiti fabrikai. Vei-

Sugriautos bažnyčios neat
statytos. Išlikusioje angliško
joj bažnyčioj ir taip pat apaš
tališkojoj koplyčioj protarpiais -į 
laikomos katalikų pamaldos 
lietuvių kalba. Evangelikų ben
druomenes turi aptarnauti pa
sauliečiai ganytojai, bet anks
čiau populiarios pamaldos na
muose, vadinami “surinki
mai”, yra uždrausti, nes į juos 
žiūrima kaip į politinius susi
rinkimus. Ne vienas iš tų “mal
dos brolių“ ar “sakytojų“ bu-

Gyvenimas labai brangus. 
Darbininkas namo parsineša 
mėnesiui apie 400 rublių, bet 
10 kiaušinių žiemą kaštuoja 18
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'MASKVOS AGENTŲ RANKA {7)

Dingo Amerikos majoras
,t y.. Buvo 1944 vasara. Karo veik

smai ėjo Italijoje. Vokiečiai bu- 
“ - vg stiprias pozicijas sudarę 

trumpiausia linija tarp dviejų 
jūrų šiapus Florencijos. Jai 
sulaužyti buvo naudingi parti- 

| zanai, kurie užfrontėje sutruk-
’<- dytų tiekimą vokiečių kariuo

menei Italijos fronte. Partiza- 
* nai buvo skubiai reikalingi 

ginklų ir municijos.
“ Bet dėl jų Amerikos kari

niai sluoksniai turėjo kai kurių 
abejojimų. Jiem išaiškinti buvo 
ryžtasi pasiųsti specialią misi- 
ją į užfrontę.

Strateginės tarnybos virši
ninkas (Office of Strategic Ser- 

le vices) gen. W. J. Donovan
MISIJAI PARINKO 

TRIS VYRUS
Jų vadu buvo paskirtas ma

joras William V. Holohan, 40 
m., teisininkas iš New Yorko. 
nepaprastai rūpestingas parei
gose, griežtas antikomunistas 
ir praktikuojąs katalikas. Jis 
turėjo vieną trūkumą — ne
mokėjo vietinės italų kalbos. 
Bet jį pasirinko generolas va
du, nes tikėjo, kad jis geriau 
nei kas kitas išaiškins jam rū
pimus abejojimus.

Holohanui buvo duotas į pa
galbą leitenantas Aldo Icardi, 
23 metų, kilimo italas, bet jau 
gimęs Pittsburghe. gerai kal
bąs italių dialektu, baigęs me
no istorijos mokslus. Trečias 
buvo radistas Carl LoDolce, taip 
pat gerai mokąs itališkai iš Ro- 
chesterio.

1944 rugsėjo 26 naktį, paki
lęs iš Alžiro.

LĖKTUVAS NULEIDO 
MISIJĄ ITALIJOS ŠIAURĖJE 

prie Šveicarijos, puikioje apy
linkėje tarp dviejų ežerų — 
Maggiore ir Ortą, apie 100 my
lių už fronto i šiaurę.
Prie misijos prisijungė du ita
lai — (architektas Aminto Mig- 
liari, partizanų kelių grupių 
žvalgybos vadas ir partizanų 
komunistų grupės vadas Vin- 
cenzo Moscatelli, kurį komu
nistai vadino kapitonu Ciro.

Partizanų būstinė buvo įsi
taisius Vilią Castelnuovo, pui
kioje vasarvietės viloje prie Or
tą ežero. Prie misijos buvo pri
jungti dar du italai — Giusep- 
pe Manini ir Gualtiero Tozzini 
technikiniam misijos reikalam. 
Seržantas Lo Dolce iš čia pra
dėjo reguliariai susisiekti radi
ju su sąjungininkų štabu.

Aprūpinti ginklais ir pinigais 
partizanus buvo du didžiausi 
aktualūs reikalai. Tam Holoha- 
nas buvo gavęs 850,000 italų 
lyrų. 1,500 dol., 12.000 šveica
rų frankų, 500 prancūzų auk
so frankų, viso už 15.445 dole
rius vertės. Paleidus juodojoj 
rinkoj vertė kelis kartus padi
dėtų. Bet Holohanas

NESISKUBINO NEI SU 
GINKLAIS NEI SU PINIGAIS

Per du mėnesius jis tik sykį 
paprašė ginklų. Kai ginklai 
buvo numesti, juos pagrobė ko
munistai. Holohanas turėjo 
varge, kad bent dalis tų gink
lu būtų atiduota nekomunis- 
tam partizanam, kuriem jie bu
vo skirti. Daugiau Holohanas 
neprašė ginklų. Ir tam jis turė
jo pagrindo.

Amerikos kariniuose sluogs- 
niuose buvo neatsakytas klausi
mas. ar numestus ginklus ko
munistai partizanai pavartos 
prieš vokiečius, ar juos pasiliks 
tam, kad Italijoje galėtų pada
ryti revoliucija, paimti valdžią 
ir ją perduoti Maskvai, kaip 
tai buvo padaryta Sovietų “iš- 

—laisvintuose”__kraštuose, kur

jau buvo sudarytos “liaudies 
vyriausybės”. Majoras Holoha
nas

TURĖJO SLAPTĄ UŽDAVINĮ 
— surasti atsakymą į tą klausi
mą ir 'ginklus pakreipti tik 
tiem, kurie juos pavartos prieš 
vokiečius. Holohanas rinko ži
nias, o jos buvo tokios, kad 
jis, kaip minėta, tegalėjo tik 
sykį paprašyti ginklų. Dėl to 
buvo kilęs net konfliktas tarp 
Holohano ir leitenanto Icardi,- 
kuris reikalavo patenkinti ko
munistų partizanų norus.

' Paskui... paskui visai ne
trukus leitenantas Icardi 1944 
gruodžio 6 pranešė štabai per 
radiją, kad

MAJORAS HOLOHANAS 
DINGO

ir kad jis, leitenantas, perėmęs 
vadovauti misijai, kuri vadinosi 
“Chrysler” misija.

Nuo to laiko misija vis rei
kalavo daugiau ginklų, ir jie 
ėmė lyte lyti. Iki 1955 pavasa
rio parašiutais buvo leidžiami 
ginklai per 51 naktį, šimtu

siuntinių buvo, nuleista apie 
600 tonų ginklų ir municijos. 
Jie visi ėjo į komunistų parti
zanų vado Moscatelli rankas.

Holohanas dingo. 1945 vasa
rio mėnesį taip buvo pranešta 
ir jo broliui Nęw Yorke, bir
žos makleriui — “dingęs”. Po 
dešimties mėnesių karo depar
tamentas jam papildomai pa
aiškino: “žuvęs kovoje”.

Brolis jautė, kad čia kažkas 
nuslėpta. Vėliau jis pareiškė: 
“Aš žinojau, kad čia kažkas 
yra ne taip ir kad man nepasa
kė tiesos apie mano brolį. Ir 
jis tada

PASIRYŽO PATIRTI TIESĄ 
APIE BROLIO DINGIMĄ

Seseris metus jis susirašinė
jo. Jo susirašinėjimas paskati
no susidomėti ir armijos va
dovybę. Taip pat Italijos vy
riausybę. Apsaugos departamen
tas susirūpino irgi jau 1951. 
Pradėjo investigacijas Kongre
so komisija. 1953 tarė žodį Ita
lijos teismas. Ir dabar šiuo 
metu VVashingtonas papildomai 
išsikvietė iš Italijos liudininkus 
ir aiškina tiesą apie Holohano 
dingimą. Tiesa eina aikštėn 
baisi ir žiauri.

(Bus daugiau.)

IŠ REDAKCIJOS KREPŠIO PAKLIUVO Į LAIKRAŠČIUS
Naujienos* rugsėjo 12 J. La- 

zauskas-Toliušis str. “Tautos 
reikalai emigracijoje” rašo 
apie Steigiamojo Seimo sukak
ties minėjimą ir teigia, kad ' 
tepaminėjo “... tiktai JAV lie
tuviai” ir tai “tiktai tie, kurie 
stovėjo veikloje už demokrati
nę ateities Lietuvos santvarką: 
krikščionys demokratai, vals
tiečiai liaudininkai ir socialde
mokratai ;.. Kitos lietuvių sro
vės, kurios ignoruoja Lietuvos 
esimo 35 m. sukakties minėji
mą, aišku, siekia kitokios atei
ties Lietuvos — gal būt, vieni 
pasitenkina dabar turima oku
puotos Lietuvos santvarka, o 
kiti kiek kitokios norėtu, bet 
ir vieni ir antri norėtų nede
mokratinės Lietuvos”.

Tolimesniais išvedžiojimais 
sudaromas įspūdis, kad St. Sei
mo nepriklausomybės deklia- 
rącija nepatenkina vienų dėl to, 
kad Lietuva atskiriama nuo ki
tų valstybių priklausomybės, 
kitų dėl to, kad ji ne monar
chija ir pan.

Tokie išvedžiojimai žiauriai 
klastoja lietuvių visuomenės 
nusistatymus... Jeigu tiktai

SPAUDA

IŠ LIETUVOS

LEFT. ALDO U K ARIU, ku
ris dabar kaltinamas, kad

MJoje Am^rikoM maj. Ilolrtlian.

Al'KM'IAVSIO TEISMO narys W. O. DousJas ir Senato Investicarinės Komisijos patarėjas R. F. 
Kennedy lankėsi Rusijoje. Čia jie dėvi tautinius drabužius. Dešinėje Bukharos gyventojo nuotrauka.

__kuria, padarė teisėjas Dengias._________ _______ ♦

suminėtos trys grupės siekia 
demokratinės Lietuvos, tai iš 
Vlike esančių 10 grupių 8 pa
sisako prieš Lietuvos demokra- 
tybę? Nesąmonė. Jeigu tik JAV 
lietuviai minėjo St. Seimo su
kaktis, tai argi tikrai nei Kana
doje, nei Europoje, nei Austra
lijoje nebėra lietuvių, kurie 
stoja už demokratinę Lietuvą? 
Nesąmonė.

Ir keno naudai tos visos ne
sąmonės? Bolševikai seniai pil
sto vandenėlį, kad čia emigra
cijoje esą fašistai, demokrati
nės Lietuvos priešai. “Naujie
nos” įsijungia į talką tom ne
sąmonėm. Jei “Naujienos” kal
ba kaip apie dėmesio vertą gru
pę tų, kurie visai nenori Lietu
vos, atskirtos nuo kitų valsty
bių patenkinti dabartine san
tvarka, tai bolševikai seniai 
skelbia, kad visa “Lietuvos 
liaudis” pareiškusi norą prisi
jungti prie Rusijos ...

Gali visokių niekų bendra
darbis prirašyti, bet atsakomy
bė vis. tiek tenka laikraščiui, 
jeigu jame pasirodo raštai, ku
rie turėjo liktis redakcijos 
krepšyje.

SUNKU PATIKĖTI, 
O TAIP BUVO

Ateitis rugsėjo nr. S. Sužie
dėlio straipsniu pamini jubilė- 
jų įvykio, kuriuo šiandien sun
ku patikėti, kad jis būtų bu
vęs.
Tai

ateitininkų moksleivių orga
nizacijos uždraudimas,

kuris buvo švietimo minis
terijos aplinkraščiu paskelbtas

išgyręs, jo
dabar už-

Amerikos

1930 rugpiūčio 30.
Tai įvyko kaip tik tais me

tais, kada buvo* švenčiamos Vy
tauto Didžiojo ir šv. Augustino 
sukaktys; kada jom paminėti 
ateitininkai surengė Kaune kon
gresą ; ir vien moksleivių jame 
dalyvavo 1042. Tautininkų re
žimas išsigando tokios priau
gančios jėgos, ir nors prezi
dentas A. Smetona paskutinėje 
Palangos konferencijoje (1927) 
ateitininkus buvo 
švietimo ministėris 
draudė.

Prieš tai sukilo
lietuviai katalikai, pakėlė bal
są vyskupai ir paragino žmo
nes kelti balsą. Kai studentai 
ateitininkai vyskupų mintis 
paskleidė atsišaukimu, valdžia 
įsakė kratas ir 6 studentus į- * 
kišo į kalėjimus.
' Tautininkų valdžia nepaisė, 

teisinės padėties, nepaisė, kad 
ateitininkų organizacija pri
klausė katalikų veikimo akci
jai, kuriai laisvė buvo garan
tuota konkordate. “Aną aplink
raštį išleidus užsienių reikalų 
ministėris 
spaudos
(1930. 9. 1), ar draudimas mo
ksleiviam 
nesikerta su konkordatu ... Jis 
atsakė: “Apaštališkas Sostas 
neturi kariuomenės ...”

Vadistinis režimas pripažino 
tik kumšties jėgą, bet kumšties 
prieš bolševikus nedrįso paro
dyti. Tuo tarpu tautininkų re
žimo uždrausti ateitininkai, už
grūdinti slaptame veikime, 
drauge su kitais patriotais sto
jo priešintis ir bolševikiniam 
režimui. ’

D. Zaunius buvo 
atstovų užklaustas

ateitininkam veikti

FORDO TIKSLAS—SAUGUMAS

Rašo: LINUS BRJTAI SUSIPAINIOJO

KAIP PASTATYTI PIRKIĄ JEI NETURI SAVO KUINO
' ’ ’ > pavyzdžius paskelbti 
angliškam “Lithuanian Bulle- 
tiif,’ kad būtų parodyta, prie 
ko privedė gyvenimą maskvi- 
mai pavergėjai?

SKūSKITĖS, bet mes 
DARYSIM SAVO

Vilniaus “Tiesa” didžiuliu 
straipsniu įrodinėja, kad pilie
čių laiškų ir skundų gausumas 
ministerijose rodo, kaip pilie
čiai yra ryškiai įsisąmoninę ta
rybinę demokratiją. Bėda, tik

MASKVOS - SIDNĖJAUS AŠIS
Staiga šiom dienom prašneko, 

kad povandeniniai laivai tiria 
šiaurės ašigalį. Iš karto net 
trejopi — Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos. Daugiau
sia iniciatyvos parodę Sovietai. 
Jų maži povandeniniai greit- 
laiviai iš Atlanto išslinkę apa
čia ledų kalnų į Ramųjį van
denyną.

Sovietų ekspedicija darbuo
jasi ir pietų ašigaly. Įdomių 
tos rūšies žinių pateikia vienas 
l’ives karo attoche Maskvoje 
USNaWR žurnale.

PASLAPTINGA KELIONĖ
Tas pavarde nesuminėtas ka

rų attachc pasakoja, kaip š.m. 
sausio mėn. audringu oru iš 
Murmansko uosto išplaukė po
vandeninis Sovietu laivas. Tuo 
pačiu metu išplaukė kitas lai
vas iš Leningrado. Juodu susi
tiko pakeliui. Palaikė tarp sa
ve* ryšius radijo būdu. Pa
pras* asis laivas sekė paskui 
|x>vandcninį. Jis aprūpindavo 
povandeninį reikiamom atsar
gom.

Abudu traukė pietų link. 
Traukė su dideliu atsargumu ir

tai, kad tokioj Žemės Ūkio mi- tokius 
msterijoje ir kitur “ši masių 
kritika nėra gerbiama, viešpa
tauja abejinga pažiūra į laiš
kus”. štai girdi, kada Vilkaviš
kio kolūkiečiai skundėsi, kad 
jų vadovai grobsto pašarus ir 
kitą valstybinį turtą, blogai 
dirba su kadrais (parenka sa
vuosius žmones), Lietuvos tary
binių ūkių ministėris Kunčin 
pavedė iki birželio 15 dienos 
tai ištirti pavaduotojui Mon- 
čiunsk ir Malamed. Paaiškėjo 
tiek, kad per devynis mėne
sius iš kiekvienos karvės buvo 
primelžta 214 kg. pieno mažiau 
negu per tą patį laikotarpį per
nai.

Kodėl betgi Kunčin. Mala
med ir Končiunks nekibina 
Vilkaviškio vadovų, liudija dar 
atviresnis pavyzdys iš Anovilio 
tarybinio ūkio. Ten tarybinis 
rangovas Riabenko ir inžinie
rius mechanikas Kocer “daž
nai girtauja", kai tuo tarpu jų 
pastatytam svirne tyvuliuoja 
vanduo. Gavusi skundą, minis- 

r po šešių savaičių kelio- terija atsiuntė pareigūną, kuris 
nės atsidūrė vėl Murmanske, 
padaręs viso 21.009 mv|h». Lai
vas buvo suliktas su cėlėm ir 
gausiom dovanom jūrininkam...

Ta shn*-'ii Sovict’J kelionė 
parodė, kad

Scvie’ai a<i •'o-n’-»».V'i A‘- 
nor.,-»s,ebė’i: -"'■odė tain 

pat, kad ii* antark»ire irPim 
yra labai $vin*erėsvo?i ir lai
ko beveik savo išimai •»« teise 
ten vykdyti tyrinėjimus.

Ar ’a kelionė buvo tik mok- . . *
siinio ęobftdao. ar ir strategi. '«*?’ bloSal ?W“‘ !”.

šum vandens. Jis išlindėdavo 
vandeny po 14 valandų per 
para. Tik 10 valandų nakčia 
jis išnerdavo ir plaukdavo to
liau viršum vandens. Po van
deniu plaukė 7.5 mazgų per va
landa: viršum vandens po 15. 
Taigi per para nuplaukdavo 
250 mylių.

Povandeninis laivas pakeliui 
susitikęs su sovieto laivynu 
“Slava”. atplaukusiu iš Odesos. 
Paskui nuo antarktinės srities, 
r pietų ašigalio srities, abeji 
p; rauko atgal. I aivynas "SJa- 
vr ’ grįžęs i Odesa. o bovande-

“BANDITUS"
— PARTIZANUS MINI

Trijų dalių apysaka “Tolimi 
Keliai” gražiai Lietuvoje užsi
rekomendavo A. Baltrūnas, ku
ris. aprašo Lietuvos gyvenimą 
pokariniais metais. Kaip dirvo
navo ištisi “buožių" laukai, kaip 
bijotasi į juos keltis ir kurtis, 
štai ištrauka aiškinanti kodėl: 

“... Kaip pasistatysi pirkią, 
jeigu neturi nei savo kuino 
(Vaizdus aptarimas Lietuvoje 
esančių visuomeniškų arklių) 
nei nuliekamo ragių syko? Miš
ko medžiagą statyboms, tiesa, 
valdžia išskyrė, betgi kaip gi ją 
parsivešti iš anapus Merkinės. 
O ir vinių, stiklo, net menkiau
sios geležėlės durų skatai nie
kas veltui neduos (Spekulian
tai). Neramu? Ką padarysi? ... 
šnekėjo žmonės, kad Kiaunu- 
kas kur tai bcsislapstąs (buo
žės Kiaunės sūnus), kad bandi
tai kur tai sudeginę vieno nau
jakurio trobas Subartonysc. o 
jį patį basą per sniegus nusi
varę į mišką ir pakorę ...” 
(Korė turbūt už daugiau kai

trolės ii padėti į archyvą, kai nei naujakuriu buvimą. L.) 
tuc tarpu Riabenko su Kocer 
toliau girtauja ..."

Už viską "Tiesa" kaltę ver
čia ministerijos skyriui, vado
vaujamam drg. Sinočkin. kuris 
skundu ir laiškų tyrinėjimą at-

Britų kolonija Hong-kongas 
pareikalavo iš nac. Kinijos, kad 
išduotų kiną. kuris tariamai 
susprogdinęs Indijos lėktuvą su 
komunistu delegacija. Nacio- 
nal. Kinijos sluoksniai viešai 
paskelbė, kad tokio reikalauja
mo vardo žmogus jiem nežino
mas. ir pasijuokė, kad jie ne
gali britam atsakyti, nes Bri
tanija jau seniai neturi diplo
matinių santykių su nac. Kini
ja.

DŽIUNGLIŲ PAPROČIAI
Rangūne vienas policininkas 

paleido 27 kalinius ir pats su 
jais pabėgo. Policija pabėgėlius 
apsupo ir kovoj daugumą jų 
nušovė. Policija grįžo į miestą, 
iškilmingai nešdamasi pabėgė
lio policininko galvą.

• Valstybes departamentas 
rengiasi paskelbti dokumentus 
konferencijų, kurios buvo Wa- 
shingtone 1942, 1943, Casa- 
blancoje 1942. Kairo ir Tehera
ne 1942. Quebece 1943, 1944. 
Potsdame 1945, o taip pat da
bar Ženevoje. Dėl to tariasi dar 
su Anglija ir Prancūzija.

paslaptimi. Dienos metu po- ties autoriaus pranešimas 
vandeninis laivas nesirodė vir-

surašė protokolą ir reikalavo 
piliečius bausti. Išdavoje — 
“varnas varnui akies nekerta”: 
draugas Malamed "davė nuro
dymą šį laišką nuimti nuo kou-

PALANGOJ IR BIRŠTONE 
DAUG VASAROJO

Tarybinė spauda ir laiškai iš 
Lietuvos sako, kad šiais metais 
pavergti lietuviai turėjo gali
mybės gausiau apsilankyti Birš- 

= tone ir Palangoje, kur buvo
nio. karinio, rodo kitas to pa- na ’r •j0 P^^uotojas <’r& S°- nemaža ir iš ankstyvesnių lai

bu! is įr ministerijos juriskon- kų užsilikusių lietuvių intelek-
(Nukelta į 3 pusi.) Miltas Misiūras. Ar ne būt gera tualų.

-3sSc& .<&£k

Fordas 1956 m. modelį pa- trolės aparato Įrankiai sudėi 
kreipė labiau į saugumo pusę, čia pat ir įjungus šviesas ryš- 
6.800 Fordo pardavimų agen- kiai matomu 
tai rugsėjo 23 išstatęs naujuo- Iš visų automobilių gaminto
sios modelius. jų. Fordas pats pirmasis atkrei-

Fairlane serijoj yra 7 mode- pė dėmesį į keleivių saugumą 
liai, station wagon’ų 6 skirtin- ir tai gali paliudyti automobi- 
g> stiliai. Ypač kreipia dėmesį listinių nelaimių registruoja- 
Customline serijoj 1956 metų mos statistikos.

—Nesitenkinta vien tik saugu-_ 
mu. bet žiūrėta, kad motoras 
ir kitų dalių veikimas atitiktų 
šių dienų reikalavimams. Iš
vystyta aukščiausia jėga, pasi
remiant dviejų motorų — Y — 
block V 8 ir I — block six 
pranašumu. Šių motorų jėga 
verčia pasitikėti ir duoda tik
ra malonumą važiuojant ir pa
dulkinant kitiem po nosim.

(Skelbi

niai 4 durų ir du dvejų. Visi 
gaminiai aprūpinti specialio
mis parkinimo šviesomis ir 
puošinčiu išorės apvadu bei vi
daus patogiais kontrolės in
strumentais.

Atskira Fordo mašinų saugu
mo komisija studijavo visas 
saugumo galimybes ir jas pri
taikė 1956 m. modeliuose. 
Vairuotojui reikalingiausi kon-

SAI’GFMAS — motina tikrai rami, kad jos vaika* patogiai ir saugiai 
-ėdi m. Stinlinrr Fordo.



bAfeBIMINKAS

Švietimo darbai Lietuvoje

Trakę rajonuo-

Kriaunę

BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

PAVANDENIUI

VETERINARIJOS AKADEMIJA, pastatyt* Vilijampolėje, Kaune, Lietuvos 
Nepriklausomybės taikais.

sti lipšniai Tsnąsmi ir gražinami tiktai autoriams pražaat. Pavarde p ly
ti stralpraiai aebūtinai HretSkia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini ir 
kalba redakcija neatsaka. -

pajunta to nuėjusio žmogaus 
vertę, bet šaukti negali, žino, 
jis pats pasirinko tai. Kas žino, 
gal nusivijo savąją laimę, ku
rios čia niekada nebūtų sutikęs.

tepanau-
nepanau-

Atrodo, jog rimčiausia prie
žastis — medžiaginis nepajėgu, 
mas, sunkumai. Nors komunis
tai ir giriasi, jog dabar savo 
vaikus gali leisti mokytis kiek
vienas darbininkas ir kolūkietis, 
tačiau

ko: “Telieka tau atminimui”. 
Bet ji kartoja: “Ne, man nerei
kia jokių atminimų ... Tai pri
klauso tau. Kartais be jokios 
dovanos galima daug ilgiau ne
šioti žmogų širdyje..Ji ne-

$6.00 
$630 
$3.50 
$6.50

Verta dar paminėti, kad šia “amnestija” bėgliai, ypač rusai, 
skatinami Į diversinį ir šnipinėjimo darbą užsieniuose. Istatvme 
parašyta, kad bus atleista ir tiem, kurie buvo įsijungė i antibol- 
ševikinį veikimą, jei “savo kalte bus nuplovę patriotiniu darbu 
savo tėvynės labui”, kitais žodžiais tariant kuo nors atsilyginę So
vietų Sąjungai. O kuo galima “atsilyginti”, aiškinti nereikia.

Taigi, tas naujas bolševikų skanėstas gali kam rodytis gardus 
paragauti, bet reikės ir jį išspjauti.

Vietiniai komunistinės valdžios 
organai visiškai tuo nesirūpna. 
Nenuostabu, jog trūksta moky
tojų.

Eilėje mokyklų vis dar nėra 
labai svarbių dalykų dėstytojų.

Kaip viešai pripažino šviet 
min. pavad. Kavaliauskas, stin
ga net kvalifikuotų fizinės kul
tūros dėstytojų. Šiuo metu tik 
40% visų kūno kultūros dėsty
tojų yra baigę aukštąjį mokslą. 
Kiti yra baigę tik kursus.

Bkl. (ELI)

Kokios priežastys? Pagal komu- 
nistinę spaudą, svarbiausia prie 
žastis ta, kad xvaikai “buvo ne
teisingai įtraukti į sąrašus”. Be 
abejo, prie bolševikinės admi
nistracinės netvarkos ir taip 
atsitinka. Tačiau valdžios pa
reigūnų apsileidimas neatbai
do siekti mokslo. Antai, per- 
nai rugsėjo 1 d. į Kėdainių vi
durinę mokyklą atvyko 121 
mokinys, neįtrauktas į regis
tracijos sąrašus, šiemet rug
pjūčio mėn. buvo pravesta an
troji mokyklinio amžiaus vaikų 
registracija.

Tikrosios nelankymo prie
žastys glūdi vis dėlto kur kitur. 
Juk dalis moksleivių nustoja 
lankyti mokyklą, nepasibaigus 
mokslo metams. Neretai tai į- 
vyksta “dėl kolūkių valdybų 
kaltės”. Tokių atvejų žinoma 
Plungės rajono Kulių ir Alksnė
nų apylinkėse, kur dėl tos prie
žasties nelankė 20 mok. Kupiš
kio rajone, kur taip pat nema
žai nelankančių, — 37 nelankė 
mokyklos “be rimtų priežas-

Rugsėjo 1 d. prasidėjo nauji 
mokslo metai Lietuvos mokyk
lose. Ta proga komunistinė 
Tiesa neiškentė nepasigyrusi, 
girdi, “tarybų- valdžias metais 
į neregėtas aukštumas pakilo 
liaudies švietimas”. Kiekvie
nais metais esą didinamos biu
džetinės sumos, mokyklų tink
las jau pilnai patenkinąs (!) 
darbo žmonių poreikius ir vis 
toliau plečiamas,..

vyki komitetai laiku neiš
duoda mokykloms skirtų lėšų 
Obeli? rajone iš inventoriaus 
įsigijimui skirtų lėšų 
dotatik 1/6. Visiškai 
dojo
Samanių, Buniuškių, 
ir eilė kitų apylinkių tarybų. 
Skaudvilės rajono vykdomieji 
komitetai jau kelinti metai ne
sirūpina mokyklų parengimo 
darbais. Pati Tiesa pripažino, 
jog daug kur “susidarė neri
mą kelianti padėtis remontuo
jant mokyklas bei atliekant ki
tus jų parengimo darbus”. 
Pandėlio rajone mokyklų re
monto “problema neišspren
džiama”. Radviliškio rajono 
Miežaičių pr. m-loj lyjant pro 
stogą sunkiasi vanduo, neįma
noma dirbti. Kavarsko rajone 
ir šiemet užvilkintas remontas.

Ląbai opus iš viso mokyklų 
patalpų klausimas. Kupiškio V. 
Rekašiaus vardo vidur, m-loje 
mokosi daugiau negu 1000 mo
kinių. Mokyklos patalpos nepri
taikytos, dirbama išsidėsčius 
septyniose vietose. Nors minis
terija jau seniai žada, bet nau
jos mokyklos statyba dar ir 
šiemet nepradėta. Obelių rajo
no Kriaunų vidur, mokykla
praeitais mokslo metais dirbo 

nevisi tėvai Įstengia. n e n o r m a liomis sąlygomis:
Netiesioginiai šita liūdna fak- dviem pamainom trejose išmė- 

Iki šiol dar 
nebaigti įrengimo darbai nau
jai statomam name. Taip pat ir 
Vyžeičiu septynmetė m-la šie
met turės dirbti trejose patal
pose. Obelių raj. vykd. k-to 
pirm, tūlas Moseiko visiškai 
nesirūpina mokyklomis.

Pagal komunistinės spaudos 
pranešimus geriausia mokyk
lų padėtis yra Kupiškio rajone, 
kur šiemet suremontuotos visos 
mokyklos, aprūpintos vaizdinė
mis priemonėmis, sparčiai ruo
šiamasi kurui. Lėčiau buvo vyk-

panašiai kad Sovietai savo povandeni-
Ro- 

kurimos — Tokio

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ------- -— $6.00
Brooklyn, N. Y. .................- $630
Pusei metu —..................... .<• $3.50
Užsienyje --------------------- - $6.50

FRANCISCAN FATHERS
fteentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, undei 

the Act of March 3, 1879, originaUy entered as second class matter - 
at Boston, Mass., September 12, 1915.

grynai tavo reikalas, bet aš 
būsiu rami. Jeigu nusisuksi ir 
nueisi, bus skaudu, bet žinosiu, 
jog tiesą sakiau. Nors dažnai 
mes mėgstame geriau gražų 
melą, negu žiaurią tikrovę. —

Iš karto Mykolas veik nežino
jo ką sakyti. Jis tik žiūrėjo į 
ją. Liucija jau daugiau nieko 
nepasakė. Jos žvilgsnis buvo 
paskendęs kažkur tolyje. Ji ne
norėjo daugiau nieko pasakyti, 
nes jautė, kad ateitis priklau
sys nuo jo žodžių. Jis gerai su
prato, kad tas jaunasis daktaras 
yra jis pats.

— Nežinau ar dabar galiu Ir tuomet ji nuima nuo pirš- 
tikėti šia pasaka — pagaliau to žiedą ir duoda jam, o jis sa- 
pasakė jis. — Pažinau tave nuo 
mokyklos suolo, tačiau tiktai 
tokią, kokia ten buvai, be šių 
pasakojimų. Gerai tu pasakiai;
aš esu išdidus ir niekuomet ne
manau daryti kitaip negu ma
no numatyta, tačiau šį kartą' atsisuka ir nepažiūri į jį, tik 
mano buvo visai kas kita galvo- atsistoja ir dar arčiau, prieina

KODĖL DAUG VAIKU 
NELANKO MOKYKLŲ?

Giriamasi, jog įgyvendintas 
privalomas septynmetis moky
mas. Tačiau

daug mokyklinio amžiaus 
vaikų mokyklos nelanko.

Pavyzdžiui, vien tik Obelių 
rajone pernai buvo tokių 107.

Iš tiesų, aš galėjau anksčiau 
tai pasakyti, tačiau ar gi taip 
jau svarbu’ Tik kažkaip leng
viau pasidaro širdyje, kai visa 
išsipasakoji žmogui, kuris turi 
tave daugiau pažinti, negu ku
ris kitas. Ir nebijai, kad jis gali 
tave nupūsti visai iš savo kelio, 
tartum pienės nužydėjusio žie
do pūkelį, ir nusišypsojęs nuei
ti. Ir nepyktam tuomet. Ir šir
dis ne taip drebėtų. Visai ne
galėtum pykti, nes jis būtų tei
sus, o tu buvai melagė. Bet ar 
gi negeriau būti, negu pasilik-

paskutiniaisiais Nepriklausomo
jo gyvenimo metais buvo paste
bimas staigus mokinių skaičiaus 
augimas, • kuris nė kiek nesu
mažėjo per visą vokietmetį. 
Nors buvo daromas hitlerihin- 
kų pasikėsinimas trukdyti Lie
tuvos švietimo darbą. Labai at
sargiai apskaičiuojant, kiekvie
nais metais mokinių skaičius 
vidutiniškai priaugdavo apie 
13.000. Todėl tiesiog stebėtis 
tenka, kad

šiandien bendras mokinių 
skaičius Lietuvoje beveik toks 
pats kaip prieš 15 metų.

Be to, komunistai nenurodo, 
kokį nuošimti šiandien sudaro 
atėjūnai — rusai, o jis tikrai 
didelis. Su didele propaganda 
skelbiami sovietiniai skaičiai 
patys byloja, kaip pavergėjai 
sužlugdė gražiai klestėjusi Lie
tuvos švietimo darbą.

niais laivais susisiekia nuo vie
no ašigalio iki kito: kada jie 

• Amerikos pa- 
Ariją. Nauja ašis turėtų domi- krančių Pacifike, prie Kanados 
nuoti tisą žemės kamuolį. Bet Atlante ir pietų Azijos vande- 
svartiaisža ji tori būti ne ke- nyse; kada Sovietų veržimasis 
Bow rankose, būt tik vieno ko- Maskvos—Sydnejaus ašies link- 
nunMato pasaulio rankose. mo labai ryškus. M.

giau jokių istorijų. Pažįstu da- ’ 
bar tave tik tokią, kokia esi šį 
vakarą ir jokios kitos nemačiau 1 
ir visai nenoriu pažinti. Tu 1 
bu\ai visai teisi, panašiai gal
vodama apie mane, bet dabar1 
visa taip staiga pasikeitė. Bet 
ar gi aš buvau kaltas, jeigu man i 
nuo pat vaikystės dienų buvo 
kalama, kad aš visa daug ge
riau darau už visus kitus? 
Man niekada niekas nepasakė, 
kad aš galėčiau kada daryti ar , 
bent galvoti blogai. Aš pykau, 
kam panašiai kalbėjai šį vaka-i ’ 
rą, bet dabar suprantu, kad 
buvai teisi. Geriau kai nėra to 
nežinojimo, kuris mus perse
kiotų. Tik šis pasakojimas mus 
suartino. Gal būt šį vakarą, o 
gal kurį kitą aš būčiau tau 
kažką pasakęs, kas būtų mus 
galutinai išskyręs, nes visą lai- 
ką jaučiau — tu manimi neti- 
kėjai. Tik šis liūdesys vos čia 
susitikus, mano nusistatymą

SUBSCRIPTION RATES 
Domestic yearly 
Brooklyn, N. Y. 
Haif year --------
Foreign _______

SOVIETINIAI SKAIČIAI - 
IR TIKROVĖ

Ružavomis spalvomis piešia
mą vaizdą komunistinė spau
da, stengiasi paremti įspūdin
gais skaičiais. Dabar kasmet 
pradinėse, septynmetėse ir vi
durinėse mokyklose mokosi 
daugiau kaip 400.000 žmonių, 
šiemet 36 septynmetės mokyk
los paverstus vidurinėmis, 49 
prad. m-los septynmetėmis ir 
63 prad. m-lų komplektai — sa
varankiškomis prad. m-lomis. 
Iš viso šiemet turi veikti 12.415 
pradinių, 970 septynmečių ir 
360 vidurinių mokyklų. Įvestas 
Sov. S-gos pavyzdžiu privalo
mas septynmetis mokslas ir 
ruošiamasi pereiti į privalomą 
vidurinį mokslą.

Sakysime, jog šitie skaičiai 
yra teisingi, nors niekas jų ne
gali patikrinti. Antai, kaip iš 
tos pačios komunistinės spau
dos paaiški, “dėl Mažeikių ir 
Tauragės vykdomųjų rajonų 
kaltės” praėjusiais mokslo me
tais nebuvo atidarytos 3 prad. 
mokyklos, nors jos buvo 1954 
m.z liaudies ūkio plane ... Ta
čiau ir patiektieji oficialūs 
skaičiai gali apgauti tik neži- 
nančus, kuriems sudaromas į- 
spūdis, tarsi visą švietimo tin
klą Lietuvoj būtų sukūrę val
džion atėję komunistai.

Pakanka prisiminti, jog 1939 
1940 mokslo metais Lietuvoje 
prad. m-lų buvo 2.743 (vadi
nasi, žymiai daugiau, negu da
bar), gi iš viso pradinėse ir vi
durinėse mokyklose mokėsi 
apie 380.000 mokinių. Ypač

domi remonto darbai šakiuose, 
Raseiniuose, Panevėžyje ir Ei
šiškėse. šiais metais Šiauliuose 
pradėta statyti nauja vidurinė 
mokykla, kurioj galės mokytis 
960 mokinių. Vievio rajono Pa- 
strevio apyl. septynmetės m- 
los statyba turėjo būti užbaig
ta iki naujų mokslo metų pra
džios. Tačiau darbai lėtai vyks
ta, ypač blogai pasiruošta mok
slo metams. Iš 3 rajone esan
čių vidur, mokyklų neparuošia 
nė viena; iš 14 septynmečių — 
vos trys, o iš 33 pradinių Hi
lų tik 4. Alytaus rajone atre
montuotos tik Alytaus, Kurnė- 
nų ir Nemunaičio septynmetės, 
o taip pat Alytaus I-oji ir II oji 
vidur, mokyklos. Obelių rajone 
atremontuotos Bagdoniškio sep
tynmetė, ir Veduviškio, Lukš
tų ir Lašų pr. m-los. Kitose 
mokyklose buvo reikalingas ka
pitalinis remontas, bet pasiten
kinta tik sienų išdažymu. Vi
siškai neparuoštos Butkūnų, 
Kraštų, Miegonių, Piepalių ir 
eilė kitų pr. mokyklų.

Šiuo metu veikia 186 inter
natai, kuriuose pernai gyveno 
5000 mokinių. Jų aiškiai per- 
mažaL Nors jau kelinti metai 
kai kalbama apie naujų inter
natų įrengimo reikalą, nepaju
dėta iš vietos. Pačios komunis
tinės spaudos nusiskundžiama, 
jog tam skirtos lėšos nepanau
dojamos, užplanuotų statybų 
užduotys nevykdomos. Prie 
Kavarsko vidur, m-los jau per
nai turėjo būti įrengtas inter
natas, tačiau ir šiemet nematy
ti darbų pabaigos. Ignalino, 
Jiezno, Kavarsko, Marijampo
lės, Kelmės, Molėtų rajonuose 
praėjusiais metais neatidarytas 
nė vienas internatas, nors daug 
vaikų mokyklos nelankė. Eišiš
kių rajono Valkininkų vidur, 
mokyklos internatas vis dar 
stovi be stogo, nors Trakų pra
monės kombinatas jau balan
džio mėn. buvo smarkiai kriti
kuotas už “neleistinai delsiamą 
gontų paruošimą”, šviet mi
nisterijos "kapitalinės statybos 
skyrius reikalingiems rajonams 
labai pavėluotai išskiria staty
bines medžiagas.

Skandalingoje padėtyje yra 
mokytojų butų, jų įrengimo ir 
kuru aprūpinimo klausimas.

Pagrindinę priežastį nurodė pačios maskviškės “Izvestijos”. 
Jos sako, kad ai padaryta, pasibaigus karui su Vokietija. Bet po 
karo esame jau vienuoliktuose metuose. Kodėl tik dabar amnes
tija? Reikalas aiškus: į vakarų Vokietijos kanclerio K. Adenaue
rio reikalavimą paleisti vokiečių karo belaisvius buvo atsakyta, 
kad yra tik “karo nusikaltėliai”, ir jie būsią paleisti. Kad nesusi
darytų įspūdis, jog likę dar neišžudyti ir neišmirę vokiečių, o 
taip pat japonų belaisviai paleidžiami spaudžiant iš užsienio skel
biama amnestija “gera valia.”

Antrąją priežastį nurodo “Herald Tribūne”. Artėja keturių 
didžiųjų ministerių konferencija Ženevoje. Sovietam reikia pa
rodyti, kad jie yra . “taikūs” ne vien užsieniui, bet ir namie: va, 
mes atleidžiame, paleidžiame. Ir kodėl bolševikam to nedaryti, 
jeigu tai dar jungiasi į jų akciją “Už grįžimą namo”. Tai trečioji 
priežastis. Visos karta pamuštos propaganda. Ko toji bolševikinė 
“amnestija” siekia?

(Atkelta iš 2 ps.) 
APIE “VIDURINĖS 
ŽEMĖS* TEORIJĄ

Prieš 50 metų Sir Halford 
Maddnder buvo sugalvojęs teo
riją apie “vidurinę žemę” 
(Heartland), kuri gali būti ki
tų nepažeidžiama, nes nepriei
nama dėl gamtinių kliūčių. Da
bar teorija pasirodė atgaivinta 
lenkų žurnale “Problemy” 
1950. Ji buvo papildyta ir su
konkretinta. Pagal tą sovieti
nių lenkų žurnalą “vidurinė 
žemė” — tai Sovietų dominuo
jama sritis. Laikraštis davė ir 
pora žemėlapių su dviem tos 
žemės centrais — sausžemyje

ta pripažįsta pati komunistų—tytose patalpose. 
spauda, kuri iškėlė reikalą “su
daryti visuotinio mokymo ma
terialinius fondus, iš kuriu bū
tų galima suteikti paramos 
laikinai į sunkią materialine 
padėtį patekusių tėvų vaikam”.

LIETUVOS MOKYKLŲ 
VARGAI

Lėšų atžvilgiu mokyklos vi
siškai priklauso nuo vykdomų
jų .komitetų ir vad. liaudies 
švietimo skyrių malonės.

ir vandenyne.
Žemyno centro*, Maskva, jun- 

aImm* UmIIm *u vamianvfMs 
centrv, kuri* yra Australijos 
________ i vakariniam* krante

Tokiu būdu susidaro Mask- ra saugęs, 
vos—Sydnejaus ašis, 
kaip buvo Berlyno 

ašis.

Gardu paragauti, bet reikės išspjauti
Maskvos laikraščiai ir radijas praėjusį sekmadienį pranešė, 

kad Sovietų Sąjungoje skelbiama amnestija nuteistiem už ben
dradarbiavimą su priešu karo metu. Raidiškai įstatymą taikant, 
jis turėtų apimti milijonus nelaimingų ir nekaltų žmonių, laiko
mų kalėjimuose, vergų stovyklose, ištremtų iš savo krašto į Sibi
rą. Iš visų Sovietų Sąjungos kalinių ir vergų tai sudarytų apie 90 
procentų. Apkaltintųjų “bendradarbiavimu su priešu” jų tarpe 
yra nuo 50 iki 60 procentų. Neaišku, ar įstatymas bus taikomas 
plačiąja prasme ar siauresne? — klausia kai kurie Amerikos laik
raščiai. Bet reikėtų kitaip klausti: kam tas įstatymas išleistas ?

pakeitė. Šį rudenį važiuosime EeurMame 
į kitą galą šio* upės pažiūrėti, 
kaip meta savo senus lapus 
gluosniai ir ievos” — ir jis) 
šypsojos. j

Ji taip pat su šypsniu lūpose I 
paėmė jį už rankos, privedė turėjo dominuoti Europą ir atplaukia prie 
arčiau prie upės ir pasakė: “žiū- , 
rėk, nejaugi mes galime tekėti 
prieš srovę? Juk matai, Judp 
visų augalų lapai palinkę pa-i 
vandeniui ,,Z

Politiniai įvykiai Azijoje, 
sako tas karo attache, rodo, 
kad Sovietų Sąjunga veržiasi 
per Kiniją, per Indokiniją ši
tos ašies kryptimi.

Iš Azijos tiesioginis tiltas j 
Australiją esanti Indonezija.

Tai tvirtino jau bolševikų 
teoretikas Bucharinas.

Vladimir M. Petrov, Sovietų 
atstovybės Australijoje trečia
sis sekretorius, pabėgęs iš so
vietų, pristatė Australijos val
džiai dokumentus, kuriuose 
buvo matyti Sovietų didelis su
sidomėjimas Australijos dalim, 
kur galima įsitaisyti povande
ninių laivų ir aviacijos bazes.

Peršokti į Australiją ir ją 
apvaldyti reikštų jau kontro
liuoti visus vandenis.

Autorius savo informaciją 
baigia įspėjimu, kad

Vakarę vandorn kaliai nabė-
Jaučiu, tu pavargai nuo mano 

pasakojimo. Rodos, daug dar 
galėčiau prie to pridėti, bet ar 
gi tai svarbu? Juk n- dabar jau 
visa aišku. Kartais iš kelių pa
laidų minčių sužinai visą isto
riją, o kartais iš gražiausio pa
sakojimo nieko atmintyje nepa
lieka.

Ji žiūri į tiltą, bet niekas juo 
neina, o gal tik ji nemato, nes 
jau visai tamsu.

Tuomet ji prieina prie gluos
nio ir apkabina jo liemenį. Da
bar ji tokia vieniša, kaip ir tas 
gluosnis. Jie abu rymo ir žiūri 
į bangas, bet nieko vienas kitam 
negali pasakyti. Tik šakos jo 
juda. Ir ji kartoja sau: “Gėlės 
nuvysta, aukso žiedas sudyla ...

palieka širdyje ir 
niekuomet nedingsta ...”

Pažvelgia į upę. Taip, visa 
teka pavandeniui. Visa, net ir 
mūsų dienos. Tik ji nenorėjo 
pasiduoti ir eina prieš srovę. 
Bet ar ilgai pajėgs? Dažniausia 
srovė tokius negailestingai pa
nardina savo bangose ir jie 
daugiau jau nepajėgia išplauk
ti į paviršių. Taip ir dingsta.

Nežino, kiek valandų ji iš
stovėjo prie gluosnio. Visai 
tamsu. Pasisukus eiti, kažkas 
ją sulaiko už pečių ir ji išsi
gandus atsisuka. “Nejau ange
lai skraidytų”, mąsto ji, nes 
nėra girdėjusi žingsnių. Ir grei- 

Aš turiu tau tikrai nuošir- ta. Ar nebūtų geriau, jeigu tu prie upės. Ji jaučia, jog jis tu- . tai išgirsta žodžius: “Liucija, ak
džiai padėkoti už išklausymą, iš viso nebūtum prisiminus pa- rijo nueiti, bet neatsisuka ir Liucija, neprasilenkim jau šį
Ką ta į tai pasakyti, — tai yra našių laikų ir nepasakojus? Tai nepasižiūri. Tik dabar staiga kartą. Ir nepasakok man dau-

Ji meta meškerę visiem, kurie tiktai ją čiups: užsieniui, kuris 
patikėtų bolševikų “gera valia”, ir bėgliam, kurie susigundytų 
“atgailauti” ir grįžai. Kitados vyriausias bolševikų prokuroras A. 
Višinskis buvo paskelbęs amnestiją visiem, kurie “gailėsis, pada
rę kurią skriaudą valstybei ar partijai”. Kai tokiu atgail^utojų 
atsirado, vieną naktį visus susėmė. Reikia žinoti, kad diktatoriai 
visokios apgaulės griebiasi, kartais ir “gailestį” kitiem parodo, 
kaip “busilas varlėm, kurių dar neprarijo” — sakytų Nadzingės 
dzūkai.

nėra jokia baisi paslaptis; tik 
aišku, jog ta melavai kažką ir 
toliau nebežinau kuo tikėti. —

Ir tuomet atsako Liucija: 
Ne, toliau tylėti negalima. Tuo 
labiau, kad aš ne visada tikėjau 
tavo žodžiais... Kartais nega
lima tylėti. Nors nori nieko ne
sakyti, nors sukandi dantis, 
tačiau negali tylėti ir tiek ..

— Niekuomet nemaniau, 
kad tu galėtam kada nors me
luoti Ne, ne... To ta negalė
jai daryti. Sak^k, kad tai buvo 
tavo prasimanymas, kad norė
jai pažiūrėti, ką aš į tai pasaky
siu, ir vėl mes pamiršime tai, Tik meilė 
tartam būtų buvę kažkieno ki
to pasakyti neteisingi žodžiai. 
Bet jis išgirsta tylų Liucijos 
balsą: “Ne... šį kartą ne ... 
Tu gali nueiti ir niekuomet pas 
mane nesugrįžti, bet Vai tiesa, 
tai tikra tiesa, ką aš pasakiau...”
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Bakšys, - J.

rikos lietuvių laikraščių,
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VAS. kairės i dešinę sėdi: Br. Valentukė, M. Nivinakaitė. J. E. Karosas, 
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dabbininkas

šėrų

zmo- 
uoliai

PER DARBININKU ĖJO DIDELE AKCIJA UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Redakcijai buvo Įdomu SU- vieas* ** seniausių Darbininko skaitytojų

rasti bent vieną, kuris Darbi
ninką skaito nuo pat pirmo nu- < 
merio. Tikriausiai juk tokių | 
turi būti. Atsirėmęs kadaise i ] 
LDS, plačiausiai pasklidęs jų 
kuopelėse, senesniųjų tarpe jis 
turėjo išlikti iki šiai dienai. Ne- | 
galėdami pasiekti nei Bostono.— 
ne Norwoodo, nei Cambridge. 
kur Darbininkas kadaise gimė 
ir išaugo, pasižvalgėme Brook- 
lyne ir suradome

Anastaziją Baužinskienė, gy
venančią 17 St. John St., Broo- 
klyne (Ridgewoode). (

Tai miela ir simpatinga že
maitė. kalbanti ir dabar gražiu 
žemaitišku akcentu. Gyvena 
drauge su savo vaikais: Euge
nija Rastoniene ir savo žentu 
Vytautu Rastoniu, kuris čia 
New Yorke baigė konservai ori- 
joje fagoto klasę, ir sūnumi , 
Juozu, uoliu ateitininkų veikė
ju. buv. “Ateities” redakcijos . 
nariu ir mūsų laikraščio ben
dradarbiu. Duktė Aldona-Kai- ’ 
rienė irgi gyvena Brooklyne.

Prisiminėm senus laikus. Ji 
atsidūsta, nes tai kartu buvo 
ir jos jaunystė. j

Atvykusi iš Žemaitijos 1912 j 
m. Į Ameriką, greit Įsikūrė 
Brighton. Mass.. (prie Bostono), ; 
priklausė šv. Petro lietuvių 
parapijai So. Bostone, kur spie
tėsi visas lietuviškas gyveni
mas bei veikimas, šioj parapi
jos bažnyčioj ir susituokė su 
Anicetu Baužinsku (jos mergau
tinė pavardė Bušmaitė).

Kai 1915 metų pavasari Įsi- Į 
kūrė LDS. ji su savo vyru įsi
jungė i vietinę kuopą Brighto- 1 
ne. (Bostone buvo 1 kuopa, o- j 
Brightone 21). Anuo metu kuo
pa turėjo apie 50 narių.

Kaip žinia, iš LDS ir išaugo 
Darbininkas. LDS nariai ir ki
ti. katalikai su džiaugsmu pasi
tiko žinią, kad Bostone organi
zuojamas katalikiškas laikraš- j 
tis. Koki įspūdį padarė pats J 
pirmasis numeris, p. Baužins- 
kienė nebeatsimena: juk tai la
bai seni laikai. Bet gerai mena 
tuos, kurie organizavo Darbi
ninką: kun. F. Kemešį, buvusi 
tuo metu šv. Petro liet, para
pijos vikarą, kun. K. Urboną-

iiklos. Ypač 
paliko gim-

"įĮ

jų prisirišimas prie savos spau- ' į 
dos. liudija kad ir čia dedama

tuvos Raudonajam Kryžiui, nuotrauka iš anų metų. Nuot- 
pirkti Lietuvos paskolos lapus, raukoje A. Baužinskienė laiko

Darbininką, šalia sėdi jos vy- ' /
Ir dabar A. Baužinskienė su ras 

džiaugsmu prisimena anas en
tuziazmo dienas, kai palikdavo 
darbus fabrike ir eidavo į gat- 

-ves—rinkti aukų. (Ji turi dar 
įvairių ženklelių labai įdomių 
kolekciją, kurią paskelbsime 
vėliau).

Darbininkas, pataikęs į 
niu interesus, buvo jų 
remiamas.

Kai buvo paskelbtas 
vajus savai spaustuvei ir na
mams įsigyti, pirko ne vienas. 
Taip Darbininkas greit įsigijo 
nuosavus namus; Ir ji su vyru 
pirko serų už 100 dol.. kurie li
ko kaip auka Darbininkui.

Koks buvo pirmųjų skaityto-

Atgavus Lietuvai nepriklau- 
somybę. Darbininkas varė akci
ją už grįžimą į savo kraštą. 
Bostone organizavosi ir "Ame- ~ 
rikos Lietuvių Bendrovė”, kuri 
norėjo užmegsti prekybą su sa
vo kraštu. Taip ir jie 1920 m., 
grįžo į Lietuvą, pradžioje susto
jo Skuode. kur vvras buvo 
‘Amerikos Lietuvių Bendro

vės” reikalų vedėjas. Vėliau 
jie persikėlė į Mažeikius. įsi
taisė didelę manufaktūros par
duotuvę. kurią vis plėtė. Taip 
prieš pirmą bolševikų okupa- ' 
ciją jau buvo išauginę į stambų 
biznį. Atėję bolševikai, atėmė j

• ir krautuvę ir namus.
Kai jie išvažiavo į Lietuvą, 

paskui keliavo ir Darbininkas, 
juos lankė visą laiką jau nemo
kamai už 100 dol. dovaną.

Nešė jis naujas iš Amerikos, 
kur buvo likę giminių ir drau- 
gų. Taip Darbininkas tvarkin
gai ėjo iki pat bolševikų oku
pacijos, kada 1940 m. rudenį 
uždraudė įvežti bet kokią už- , 
sieninę spaudą. Tada su Darbi- * 
ninku persiskyrė visiems karo 
metams.

Patekusi į Vokietiją, kur mi
rė jos vyras, po karo ji tuoj su
sirišo su Darbininku ir vėl jį 
skaitė tremtinių stovyklose.

1948 m. atvyko į Ameriką su j, 
pirmuoju tremtinių transportu, 
čia reikėjo pakeisti tik adresą, 
ir vėl Darbininkas prisistatė 
pas savo seną skaitytoją.

Miela A. Baužinskienė šyp
teli. prisiminus senus laikus, 
ir sako:

— Seniau Darbininkas rašė 
paprastais žodžiais, dabar jau 
visai dailiai; seniau jis buvo ir 
kitokios išvaizdos, dabar J 
ir dailiau apsirengęs, kaip ir' z 
visi lietuviški laikraičioL Lin- 
kiu Darbininkui, dar gyvuoti B- 
gus metus, vėl lietuvius liū
dinti, augti, tobulėti, o af skai
tysiu ir visada džiaugsiuos, noe 
jis lietuviškas laikraštis ir toks / 
artimas, mielas širdžiai.

laikraštį jau teko ir jiems tai- 
kyti. ' . •/•ĮĮm

Nuo 1950 metų pradžios 
“Darbininko” vyr. redaktorium ,į^|| 
LDS C. Valdybos buvo pakvies- 
tas S. Sužiedėlis, o laikraščiui Ji 
susijungus su “Amerika” ir 
“Lietuvių žiniomis”, redakcijo- 
je dar dirbo A. Gražiūnas, kun. 
V. Dabušis, P. Jurkus. Šiuo me- 
tu “Darbininko” redakciją su- 
daro: vyr. red. S. Sužiedėlis, J. 
Brazaitis, P. Jurkus, T. Modes- 
tas Stepaitis. O. F. M. Leidėjai 
yra Tėvai Pranciškonai, admi- 
nistratorius — T. Ambrozijos 
Prakapas, O. F. M.

“Darbininko” administraci-?|^ 
joje, be jau minėtų J. J. .Roma- - 
no ir A. Kneižio, dar dirbo K. '2 
Venčius, V. Sereika. M. Kerbe- 
lis ir ilgiausiai — Antanas Pei- 
džius, savo ‘ metu ištraukęs 
“Darbininką” iš didelių sunku- 
mų, kurie šio laikraščio vos 
nesulikvidavo. Dideli sunkumai 
buvo susidarę ir perleidžiant - J 
“Darbininką” Tėvam Pranciš- 
konam.

Ne nuo Tėvų Pranciškonų 
priklausė, kad perėmus leisti 
"Darbininką" nebuvo galima 
jo palikti So. (Bostone, kur jis 
buvo Įkurtas prieš 40 metų. *

DARBININKUI 40 METU
"Gal būt mūsų mieliems 

skaitytojams ir prieteliams iš* 
rodo, kad "Darbininkas" yra 
vienas seniausių Amerikos lie
tuvių laikraščių. Taip atrodo 
dėlto, jog "Darbininkas" iš
karto stojo vienu galingiausių 
judintojų ir gaivintojų Ameri
kos lietuvių katalikiškoje ir 
abelnoje visuomenėje. "Darbi
ninkas" iškarto stojo eilėje ki
tų Amerikos lietuvių laikraščių 
ir visi tėmijp jo balsą. “Darbi
ninkui" nereikėjo daryti žings
nis po žingsnio, kad ingyti bal
są lietuvių laikraščiuose...

"Darbininko greitas išplotoj i- 

ėmimas yra didžiu ženklu Ame
rikos lietuvių katalikiškos vi
suomenės nubudimo". (Darb. 
1916 rugsėjo 19).

Šie žodžiai, parašyti pra
slinkus metam, kai “Darbinin
kas” jau lankė savo skaityto
jus, pasiekdamas juos iš So. 
Bostono, teisingai pabrėžė du 
dalykus:

viena, kad jis labai greitai 
atrodė, it būtų seniai leidžia
mas laikraštis — stiprus turi
niu ir forma; antra, kad jis iš 
tikrųjų reiškė katalikiškos vi
suomenės sujudimą.

Šiandien “Darbininkas” yra 
jau vienas iš senesniųjų Ame- 

nes 
nedaug beliko tų, kurie buvo

pradėti leisti prieš 4°, 50 ar 
daugiau metų, šiandien ir lie
tuvių katalikiškos visuomenės 
susipratimas yra žymiai stipres
nis bei gyvesnis. “Darbinin
kas” čia yra įnešęs nemažą sa
vo dalį, Jis ir buvo pradėtas 
leisti tam, kad Amerikos lietu
vių tarpe sukeltų gyvą krikš- laikraštį, 
čioniškąjį socialinį sąjūdį, atsi
rėmęs masėmis iš Lietuvos at
vykusių darbininkų, kurie bu
vo veikiami nekrikščioniškų ir 
dažnai net lietuvybei priešin
gų idėjų.

“Darbininko” pradžia yra 
susieta su

' Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos įsteigimu.

Pati mintis gimė Chicagoje.
“Pradžioje 1915 metų, — 

skaitome 1916 Katalikų Met
raštyje, — šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje buvo Katalikų 
Spaudos Draugijos susirinki
mas. Daug gražių sumanymų 
išreikšta, daug noro parodyta 
veikti katalikiškos spaudos iš
platinimui Tarpe kitų prabilo 
darbininkas iš šv. Mykolo para
pijos, Ant. Nausėda, maždaug 
šitaip: “mes, katalikai darbinin
kai neturime savo laikraščio; 
katalikiški laikraščiai pennaža 
rūpinasi darbininkiškais reika
lais; kapitalistai mus baisiai iš
naudoja, o apsiginti nuo jų — 
nemokame, neįstengiame; so
cialistų spauda nepatenkina 
mūsų dvasios, nes niekina ir LDS kuopų, 
griauna tai. kas mums brangu Pirmasis LDS suvažiavimas į- 
ir šventa”. A. Nausėda po to vyko 1916 m. liepos 3—4 dd.

___________

pasiūlė, kad Katalikų Spaudos 
Draugija imtųsi leisti “darbi
ninkiškąjį laikraštį tautiškai 
katalikiškoje dvasioje”. Tam 
karštai pritarė dar kitas darbi
ninkas, M. Mažeika, o juos pa
rėmė kun. Fabijonas Kemėšis, 
tada “Draugo” ir “Pažangos” 
redaktorius.

Bet pasirodė, kad Katalikų 
Spaudos Draugija nesutiko ir 
negalėjo imtis leisti naujo laik
raščio. Tada Chicagoje susitel
kė “būrelis darbininkų , ku
riems viena terūpėjo: kaip ap
saugojus pusę milijono ameri
kiečių lietuvių darbininkų nuo 
ištautėjimo, subedievėjimo ... 
Katalikų darbininkų būrelis vis 
augo ir augo, rinkdamasis vis 
naujose vietose, ir pagaliau pri
eita šit prie kokių išvadų:

lietuviai darbininkai turi 
steigti naują darbininkišką or
ganizaciją tautiškais katalikiš
kais pamatais, o busimoji orga
nizacija turės netrukus pradėti 
leisti dažniau einantį darbinio- , 
kišką laikraštį tautiškai katali
kiškoje dvasioje."

Tdkį laikrašti nutarė leisti 
rytinėse JAV valstybėse.

Kaip tik tuo metu kun. F. 
Kemėšis buvo pakviestas vika
ru Į šv. Petro lietuvių parapiją 
So. Bostone. Jisai čia tuojau 
paskleidė, kas buvo Chicagoje 
sumanyta, ir kleb. kun. Tomo

Žilinsko dar paskatintas ir nuo
širdžiai paremtas, sušaukė bent 
porą pasitarimų pačiame Bos
tone, paskui Brocktone ir Wor- 
cesteryje, o vėliau dar Chica- 
goje. Tuo būdu visai išryškėjo 
reikalas steigti Lietuvių Darbi* 
ninku Sąjungą ir leisti savo

Steigiamasis susirinkimas i- 
vyko šv. Petro lietuvių parapi
jos svetainėje So. Bostone 1915 
m. birželio 10 d.

Čia buvo priimta LDS kon
stitucija, nauja organizacija pa
vadinta “Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga”. Pirmąją 
jos U. Valdybą sudarė: kun. F. 
Kemėšis — dvasios vadas, Mo
tiejus Žioba — pirmininkas, 
Marijona Juškienė — vicepirm.. 
Jonas J. Ramanauskas — sek
retorius, Mykolas Venis — iž
dininkas, Petras Grinkevičius— 
finansų sekretorius, Vincas Ku
dirka. Pranas Kuras ir Jonas 
Petrauskas — iždo globėjai.

Temo pirmajame LDS susi
rinkime buvo taip pat nutarta 
steigti spaustuvę ir leisti laik
raštį.

Tam tikslui kun. F. Kemėšis 
aplankė rytines JAV lietuvių 
kolonijas. Trijų mėnesių kelio
nėje jis surinko spaustuvei 
steigti 3000 dol. paskolos, dau
giausia iš darbininkų, ir 1000 
dol. pažadų. Taip pat pirmai
siais metais Įsteigta virš 20

PIRMOJI DARBININKO ANTRAŠTĖ

So. Bostone. Buvo susirinkę 
gausiai ątstovų beveik iš visų 
lietuviškųjų kolonijų. “Darbi
ninkas” ta proga parašė:

"Mūsų tautos istorijoje tai 
pirmutinis dar panašus Seimas 
įvyksta. Dar prieš porą metų 
jei kas būtų pranašavęs apie 
toki seimą, gal rasi būtų tokį 
juokdariu palaikę ir niekas 
tam nebūtų patikėję ... Šian
dieną visi jau matome:

• Turto, darbininkų sukrauto 
už $9000, didelė spaustuvė, 
knygynas, laikraštis su keliais 
tūkstančiais skaitytojų ir į vie
nus metus apie 40 LDS kuopų 
ir 1000 narių”. Vėliau kuopų 
skaičius paaugo keleriopai su 
dešimtimis tūkstančių narių. 
“Darbininko” jau tik 1916 me
tų pabaigoje buvo išsiunčiama 
5000 egzempliorių su viršum. 
Jis pradėjo naują gyvą judėji
mą lietuvių katalikų visuome
nėje.

"Šiandieną jau ramiai gali
me žiūrėti lietuvių darbininkų 
judėjimo ateitin, — rašyta 
"Darbininke" 1916 m. gale — 
Stipriai tam judėjimui padėtas 
pamatas, dori jo siekiai ir troš
kimai ir Kristaus mokslo švy
turiai visą darbininkų judėji
mą savo šviesa šildo ir gaivi- 

... Drąsiai šiandieną žen
giame pirmyn ir garsiai skel
biame savo obalsi: Darbinin
kai Krikščionys, Vienykitės!". 
Ir tuo vienytoju kaip tik buvo 
“Darbininkas.”

Pirmasis pasitarimas So.Bos
tone “Darbininko” leidimo rei-- 
kalu įvyko 1915 m. balandžio 
15. vadinasi dar prieš įsiku
riant Lietuvių Darbininkų Są
jungai, tačiau tik jai įsikūrus 
galima buvo imtis konkretaus 
darbo. Suorganizuota spaustu
vė ir redakcija So. Bostone, 242 
Broadway. i

Iš ten ir išėjo pirmasis "Dar- 
binir/co" numeris 1915 m. 
rugsėjo 19 d., jau beeinant Di
džiajam karui.

Pirmąją redakciją sudarė: 
vyr. red. kun. F. Kemėšis, red. 
Pranas Gudas, nariai — F. Vi- 
rakas ir Uršulė Jakubauskaitė. 
Iš tikrųjų daugiausia redakcinį 
darbą dirbo kun. F. Kemėšis ir 
Pranas Gudas. Pirmuoju “Dar
bininko” administratorium bu
vo Jonas J. Romanauskas (Ro
manas).

1921 m. įgyti nuosavi LDS 
namai So. Bostono, 366 Broad- 
way; jie kun. K. Urbonavičiaus4 
buvo pašventinti 1921 m. sau
sio 26.

Nuo tas dienas “Darbinin
kas” pakeitė ir savo adresą. Jis 
biivo spausdinamas taip pat 
naujai įgyta “Goss mašina 
(1921 kovo mėn.), kuri ir da
bar laikraštį tebėspausdina. bet 
fiuo 1951 m. jau Brooklyne.

Pradžioje “Darbininkas" -bu
vo leidžiamas 3 kartus savaitė
je: antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais. Pirmom 
dviem dienom jis išeidavo 4 
pusi., paskutiniąją — 8. Nuo 
1925 iri. gruodžio 4 pradėtas 
leisti du kartus savaitėje po 8 
pusi.; vadinasi, puslapių skai
čius nesumažėjo. Tačiau labai 
rimtai buvo norima jį paversti 
ir dienraščiu. Tai svarstyta dar 
1918 m. LDS C. Valdyboje. LDS 
sekretorius F. Virakas tada ra
šė:

“Darbininkas" turi prie to

varytis, kad reikalui kilus tuo- gas beveik iki pat savo mir- 
jau galėtų tapti dienraščiu.“

Vėliau tas pats klausimas bu“ 
vo keliamas ir seimuose, bet 
nusvėrė pažiūra, kad dienraš
čio “darbininkai neturi laiko 
skaityti”. Vis dėlto nuo minties 
“Darbininką” paversti dien
raščiu dar nebuvo atsisakyta 
net 1945—1947 m. Ji ir dabar 
kai kieno vis dar judinama.

“Darbininkui” toliau beei
nant, 
pro jo redakciją ir administra
ciją praėjo visa eilė žmonių, ku
rių pasikeitimus veikė atkurta 
Nepriklausomoji Lietuva.

• Ten traukė Amerikos lietu
viai, ypač inteligentai, palikda
mi Čia savo darbą kitiem. Taip 
antai, kun. F. Kemešiui išvy
kus Lietuvon (1924), “Darbi
ninku” rūpinosi kun. V. Taiku
mas (išvykęs irgi Lietuvon 1929) 
ir ypač prel. K. Urbonavičius, 
kuris 1922 m. LDS seimo buvo 
išrinktas “talkininku ir turinio 
prižiūrėtoju”. Iš tikrųjų jis ėjo 
vyriausiojo redaktoriaus parei-

ties; nustojo jas ėjęs, tiktai 
‘•Darbininkui” susijungus su 
“Amerika’’ ir “Lietuvių Žinio
mis” (1951). Prel. K. Urbona
vičius apie porą dešimti metų 
pats vienas rašė Įžanginius, į- 
vairius poleminius straipsnius, 
duodavo Lietuvos ir tarptauti
nio gyvenimo apžvalgų ir savo 
poezijos bei beletristikos. Drą
siai galima sakyti, kad kun. F. 
Kemėšio (Uosio) ir prel. Urbo
navičiaus (Kmito) “Darbininke” 
yra daugiausia prirašyta.

Faktinai “Darbininką” nuo 
pat pradžios iki 1927 metų re
dagavo Pranas Gudas, atkvies
tas iš Chicagos dar kun. F. Ke
mėšio; toliau keliolika metų tas 
pareigas ėjo Antanas Kneižys 
(iki 1950), kartu ir administra
torium buvęs ir kone visą lai
ką— LDS sekretorium; juo yra 
ir dabar. Be to, LDS seimai 
laikraščiui padėti sudarydavo 
vadinamas “Literatiškas komi
sijas” arba LDS C. Valdyba pa
kviesdavo vieną kitą asmenį re- jų. atvykusių iš tremties, ir

vičių, kieb. kun. Tomą Žilins
ką, J. Ramanauską. A. Kneižį. 
kuris atvyko su tėvais, buvo dar 
jaunas ir sakė ugningas kalbas.

— 0 ar patiko tuomet Dar
bininkas?

— Labai. Išskaitydavom jį 
kiaurai, nuo pirmo puslapio iki 
paskutinio.
• Ano meto žmonės, ką tik 
atvykę iš savo krašto, nemokė
jo kitų kalbų, tad savoji spau
da buvo branginama, mėgsta
ma. Laikraštis buvo visų žinių 
šaltinis. O Darbininką dar ir 
dėl to pamėgo, kad jis daug 
rašė apie Lietuva, ypač pirmojo 
Didžiojo karo metu.

Per Darbininko puslapius 
ėjo didelė akcija už Lietuvos 
laisvę, ragino rinkti aukas Lie- 

dakcijos nariu. Tokiu bildu re
dakcinį darbą “Darbininke” yra 
dirbę: Jonas E. Karosas, P. 
Daužvardis, kun. J. Juškaitis, 
kun. J. Čaplikas. V. Sereika. 
J. Dikinis, kun..
Mačiulis, kun. J. Švagždys. kun. 
Pr. Virmauskis, prel. Pr. Stra- 
kauskas, kun. S. Kneižys. J. 
Laučka, kun. K. Jenkus. prel. 
J. Balkūnas, K. Čibiras. J. La
pinskas ir k. Kun. N. Pakalnis 
vienu laiku (1935) parūpindavo 
“Darbininkui” New Yorko pus
lapį.

Didelę paspirtį “lAarbininkui” 
teikdavo LDS C. Valdyba bei 
veiklieji LDS pirmininkai. To
kiais ilgamečiais pirmininkais 
yra buvę: kun. J. Švagždys vi
są dešimtį metų ir prel. Pr. Ju
ras, buvęs “Darbininko” spau
stuvės generaliniu vedėju, vi
cepirmininku ir pirmininku vi
są septynetą metų (1945— 
1952). Jam teko pats sunkiau
sias laikotarpis, nes po antrojo 
Didžiojo karo nutrūko ryšiai 
su Lietuva, kurios spauda buvo 
gaivinamas “Darbininkas”, su
mažėjo ir LDS narių skaičius, 
nes senesnioji karta pradėjo 
artėti prie savo gyvenimo 
slenksčio,’o jaunajai jau nebu
vo tiek aktualūs darbininkų 
reikalai, nes didžiosios unijos 
ir pati valstybė jų daug ap
tvarkė. LDS ėmė virsti tiktai 
paprasta kultūrine religine or
ganizacija. kaip ir kitos katali
kų draugijos. Nuo 1947 metų 
senųjų LDS narių vietoje ėmė 
atsirasti būriai naujų skaityto-

•

Po keturių dešimtmečių var- 
tant storus “Darbininko” kom- .. 
plektus ir išsikalbant su senai- " 
siais jo skaitytojais bei LDS 
veikėjais, jauti kaip atgija ug
nis. kuri liepsnojo iš to laikraš
čio ir visos LDS veiklos. Ypač 
karšta ji buvo ir ]

(Nukelta j 6 psL)



DARBININKAS

įspūdingai praėjo 3-šios Lietuvių Dienos Kanadoj

Chicago, III

DEARBORN 2-0819

CET^CEAN 
naudojamas jūros gelmių tyrinėjimams.

SANDĖLIŲ DARBAMS 
VYRAI

1955m. rugsėjis 20 d. no.

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

O KO KO?
"Visą vasarą jums jokių ži

nių nesiunčiau. Bet jų ir nebu
vo. Visi sukaitę dirbo, atosto
gavo, vis turtėdami ir vis nyk
dami dūšioje ... Buvo tiktai 
daug piknikų, daug alaus iš
gerta, daug pasitaikė mažų 
mažyčių rūpestėlių, pletkais pa
teptų”. ..

Toks raštas (ne ponas Toks) 
pasiekė mano žvirblišką bepas- 
togę. Teisybė tikra pasakyta: 
vieni dirbo, kiti atostogavo, tre
ti girkšnojo, o visi kartu laiko 
neturėjo. “Laikas yra pinigai”, 
ir kas pinigus kala, laiko tikrai 
neturi; o jei dar daugiau kala 
ir turtėja, tai ir dūšia menkėja. 
Juk pasakyta: “kur tavo turtas, 
ten ir širdis”.’..

Vasaros metu širdis dar 
džiovina karščiai, šiemet jie 
džiovino iš peties, nusvilino vi
sas lietuviškas kolonijas su pa
stogėmis ir be pastogių. Ugai 
iš niekur nieko nesigirdėjo. 
Net pamokslai bažnyčiose buvo 
aptilę. Mat, kai patiesiamas po
ilsiui kūnas, reikia atilsį duoti 
ir dvasiai Sakoma, ji dėl to 
nenukenčia, nes parašyta: “dva
sia, tiesa, stropi, bet kūnas sil
pnas”.

Karščių metu kūnas dar 
prakaitą išlieja, dėl to visai su
prantama, kad į jį kiek alučio 
įsilieja. Po to jau ir kalba pa
sidaro smagesnė, maži rūpestė
liai nuo širdies nuslenka. Dar 
lengviau jai pasidaro, kai iš sa
vęs išpurto visokius pletkelius. 
Kad jie toliau eitų, reikia juos 
patepti, nes “netepęs nevažiuo
si” — mokė dar mūsų senoliai. 
Tiktai Druskininkų dzūkai už
pila truputį sūrumo visokiem 
liežuvėliam — sakydami: “kas“ 
greitas kitus apkalbėti, apie 
savo darbelius nenori nei gir
dėti’.

Žinoma, padorūs žmonės sa- 
' no darbeliais ir nesigiria, giria

si tiktai didžiais patriotiniais

kūrinius, E. Kardelienė padai
navo' lietuvių kompozitorių 
dar negirdėtų kūrinių. Koncer
to pabaigai išpildyta ištraukų 
iš operų.

Visos iškilmės buvo filmuo
jamos, perduodamos per mies
to radiją. Taip pat ir lietuviš
kasis Amerikos Balsas užrašė 
programą ir perdavė į kraštą.

Tokios Lietuvių Dienos ren
giamos kas metai. Jos sutraukia 
itin daug žmonių, sukelia ne
maža entuziazmo. Jau nutartą 
kitą metą Lietuvių Dienas ruoš
ti St. Catharinėje. T.

Pirmosios dienos svarbiausias 
Įvykis buvo balius miesto val
dybos reprezentacinėje salėje. 

Miesto majoras Jean Drapeau 
su savo kabinetu oficialiai pa
darė priėmimą pirmiesiems 
lietuviams ateiviams ir taip pat 
visiems Lietuvių Dienų daly
viams.

Šioje iškilmių salėje miestas 
priima tik retus ir garbingus 
asmenis, čia buvo priimtas An
glijos karalius Jurgis V, kara
lienė Elzbieta II.

Lietuviai iš visų Kanadoje 
gyvenančių tautų buvo pirmieji 
miesto taip oficialiai priimti ir 
pagerbtu

Salė, kuri talpina 2000 asme
nų, buvo perpildyta, kiti turė
jo įsikurti net terasoje.

8 v. v. pradėtos iškilmės, 
pirmas pasveikino inž. St. Nagi- 
nionis, Montrealio Liet. Seime
lio Prezidiumo ir Liet. Dienų 
pirmininkas. Be to, kalbėjo 
miesto majoro atstovas P. D. 
O’Heam, gen. konsulas V. Gy
lys, KLB Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Matulionis. To
liau buvo pristatyti pirmieji 
lietuviai ateiviai, atvykę prieš 
50 metų. Jiems įsegti specialūs 
ženkleliai. Pagerbtųjų tarpe 
buvo: Vincas Maskvytis, Anta- 

Ario So ir Finale iš Sonata Nn nas Jankevičius, Matas Mašnic- 
kas, Juzė Vaškienė, Ona Dovy
daitienė, Julius Balsys, Marija 
Žemaitienė, Juozas Žemaitis, 
Adelė Skruibienė, Jonas Juške- 
vičius-Miller, Jurgis Klimavi
čius.

Oficialioji dalis buvo nufil
muota ir taip pat tą patį vaka
rą perduota per televiziją. Taip 
pat vyko šokiai, grojant dviem 
orkestrais.

Sekmadienį 11 vai. lietuvių 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje Montrealio kardinolas P. 
E. Leger atlaikė pontifikalines 
mišias^ir pasakė gražų pamok
slą,

Kanados trečiosios Lietuvių 
Dienos, įvykusios rugsėjo 3—4, 
Montrealyje, praėjp labai iškil
mingai ir įspūdingai. Jomis at
žymėta 50 metų nuo lietuvių 
įsikūrimo Kanadoje, surengta 
paroda, sporto varžytinės, iškil
mingos pamaldos ir miesto val
dybos salėje balius. ,

Lietuvių buvo privažiavę 
traukiniais, mašinomis iš visų 
Kanados kampų, taip pat ne
maža ir iš Amerikos. Oficialiai 
Lietuvių Dienos pradėtos paro
dos atidarymu. Parodoje daly
vavo 10 dailininkų, taip pat bu
vo ir liaudies meno skyrius. Tą 
pačią dieną 3 vai. pradėtos ir 
sporto varžytinės.

kuriame įvertino lietuvių 
gerąsias savybes. Mišių metu 
giedojo parapijos choras ir so
listė E. Kardelienė.

Visą dieną toliau vyko spor
to varžytinės, kurias stebėjo 
daugel žmonių.

Varžytinių rezultatai:
Vyrų rungtynės: Detroito 

Kovas — Montrealio Tauras 
67—51; Toronto Vytis — Mon
trealio Tauras 43—46;' Detroi
to Kovas — Toronto Vytis 78

IŠ ANGLIŲ KASYKLŲ PADANGES PENNSYLVANUOJ
Pritaikytą pamokslą lietuviš

kai ir angliškai pasakė kun. B. 
Šimkus, J. C. D., iš Philadel- 
phijos, pažymėdamas, kad Baž
nyčia didina Dievo garbę gra
žia ir didinga vargonų muzika. 
Garbė parapijai ir jos vadovui 
turėti tokius Dievo garbės 
skleidėjus — naujus vargonus.

P. E. Lester Hoffmaster 
labai nuotaikingai sugrojo 
naujais vargonais “Trenpung

TAMAOUA, PA.
Atsigauna iš potvynio

Čia neseniai siautęs potvynis 
gerokai apsėmė miestelį, iš
griovė tiltus, sutrukdė kelią ir 
pridarė nemaža nuostolių. Nu
kentėjo ir lietuvių šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia, kuri stovi 
prie pat upelio. Tik 2 colių be
trūko, kad ir bažnyčia būtų ap
semta. Apsemti buvo tik pože
mis po bažnyčia i» klebonija. J. 
E. Arkivyskupas atjautė nuken
tėjusius ir suteikė savo para
mą. Lietuvių šeimos nedaug 
tenukentėjo, nes jos daugumoj 
gyvena aukštesnėse miestelio _ 
vietose. Miestelio judėjimas 
dar ir dabar neatstatytas savo 
pilnumoj.

Bus misijos
Parapijinės misijos bus pra

džioj ateinančio mėnesio—spa
lio 3-ios lig 22-ros. Misijas ves 
T. Mažukna, MIC. Pirma misi
jos bus šv. Kazimiero bažny
čioj, McAdoo, Pa., kuri aptar
naujama iš čia. Spalio 9—11 
bus 40 vai. atlaidai, ir tą savai
tę lietuviškos misijos, o kitą 
savaitę — angliškai. Visa Ta-

maųua rengiasi ir laukia savo 
misijų.

Sėkmingai veikia draugija
Šv. Petro ir Povilo Moterų 

Draugija veikia tik 7 mėnesius, 
bet jos veikla galima pasi
džiaugti. Visi draugijos susirin
kimai turi kultūrinę programą, 
kalbėtoją, parodomi paveiks
lai, pagiedama giesmės—him
nai ir labai tvarkingai svarsto
mi visi draugijos reikalai. Po 
to būna trumpas pobūvis, ar
batėlė. Draugija labai nuoširdi 
savo parama parapijos veiklu
mui ir seselėms. Savo paskuti
niame susirinkime, kurs buvo 
rugsėjo 12, padovanota naujai 
koplyčiai vietos seselėms staci
jos $150.00 vertės. Jos savo 
darbais labai daug gera daro. 
Draugijos sėkmingai veikia dėl 
to, kad valdyba ir komisijos 
daro savo posėdžius, kuriuose 
prisirengia prie sėkmingų susi
rinkimų. Kun. K. Batutis, pa
rapijos klebonas, labai paten
kintas draugijos veikimu ir ti
kisi, kad ji ilgai ir sėkmingai 
veiks. -.

Jaunių rungtynės: Montrelio 
Tauras — Toronto Aušra — 
50:57. Pirmoji krepšinio vieta 
atiteko Detroito Kovui, n— 
Montrealio Taurui, in — To
ronto Vyčiui. Montrealio jau
nių Tauras I v., Toronto Aušra 
— K v.

VIENGUNGIŲ KONGRESAS
Olandijoje įvyko viengungių 

kongresas. Dalyvavo apie 1000 
vyrų ir merginų. Viengungiai, 
labiausiai pagyvenę, parėmė 
minti kad viengungio gyveni
mas nerekomenduotinas. Dau
gelis kongreso dalyvių išvaži
nėjo pasiryžę į kitą kongresą 
neatvykti, t. y. neviengungiau
ti.

• Kapstadte,. Afrikoje, 84 
metų moterėlė pasiekė savo di
džiausią gyvenime norą — po 
12 mėnesių vakarinių kursų 
išmoko paskaityti.

Baigiant Lietuvių Dienas, su- 
rengtas“"

iškilmingas aktas — koncer
tas Plateau salėje.

Aktą pradėjo inž. St. Nagi- 
nionis trumpa kalba, sveikino 
gen. kon. V. Gylys, Krašto 
Valdybos pirm. J. Matulionis. 
Pabaigoje buvo priimta rezoliu
cija, kurioje siūloma sudaryti 
tautų laisvės peticija i? su mi- 
lionais parašų ją įteikti Jung
tinėm Tautom ir demokratiškų . 
kraštų institucijoms.

Raštu Lietuvių Dienas svei
kino Kanados ministeris pirmi
ninkas, įvairus valdžios ir mies
to pareigūnai, visa eilė lietuvių 
vadovaujančių asmenų bei or
ganizacijų.

Antroje dalyje, koncerte, da
lyvavo Toronto mišrus “Varpo” 
choras, išpildydamas eilę lietu
vių kompozitorių kūrinių ir 
liaudies dainų; Montrealio 
skautų vyčių globojamas taut 
šokiu būrelis pašoko tris tau
tinius šokius; pianistas K. 
Smilgevičius, paskambino Čiur
lionio, KerbeŪo ir Budriūno

DARBININKĄ perskaitęs, 
duok kitam susipažinti ir pa
siūlyk užsisakyti. Metams 6 
dol. Išeina 2 kartus savaitėje.

Kaina metams $6.00. Adre
sas: 680 Bushvrick Avė.

#3.
Lietuviškai solo giedojo P. 

Mačiulienė: šventa Marija —J. 
Naujalio, ir Marija, Motina 
Malonės — Br. Budriūno. Var
gonavo muzikas Julius Mačiu
lis, kurs ir solo giedojo “O Vi
sagali” — Moniuškos ir “Die
ve, Tau garbė” — G. F. Han- 
de! Solistė P. Mačiulienė buvo 
pasipuošusi gražiausiu’ lietuviš
ku tautišku drabužiu ir nuotai
kingai abu giedojo. Tuo dar sy
kį parodyta, kaip rūpestingai 
viskas pramatyta ir duota lie
tuviškos muzikos pasiklausyti. 
Garbė rengėjams, kad taip vis
ką gražiai sutvarkė visus iš kas
dienybės aukštyn iškėlė.

Iškilmės baigtos palaimini
mu ir giesme į Mariją Fatimoj, 
kurią giedojo choras ir solistai.

darbais.

Darbininkui 40 m

111 N. Canal
11 aukštai!

NEW YORKAS
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LRKSA SKELBIA 
SUKAKTUVINĮ STRAIPSNIŲ 

KONKURSĄ ŠIOMIS 
TEMOMIS

komunizmas niokoja mūsų tė- Pirmi pašventimų vargonų

HELP W. MALĖ

BILLT LABAS !• metu. džiaugiasi savo paties išaugintu 8 svaru 
Arbūzu.

Darbininke jau skaičiau, kad 
didelį patriotinį darbą atliko 
kai kurie senatoriai, viešėję 
pas Chruščiovą. Nors jis ir tu
ri burliokišką burną, bet šyp- 
sojosi saldžiai. Eržvilko atsar
gūs žemaičiai, žinoma, būtų bu
vę apdairūs pagal savo priežo
dį; “Esi saldus, kaip pienas — 
bijau,' kad nesurūgtum”. Se
natoriai nebuvo žemaičiai, tai 
jiems pasirodę, jog beveik per 
bumą medus tekėjęs: taip visi 
ten patenkinti.

Taigi, “laikai keičiasi ir mes 
drauge keičiamės” — sakytų 
senieji romėnai. Seniau Ameri- 

" . ka buvo laikoma laimės ir lais-
- vės šalimi, ir visi nepatenkintie

ji (net ir savo tėvais) vykdavo 
Amerikon pasikakint!, anot 
Kristijono Donelaičio. Dabar, 
anot tų senatorių, laimė per
plaukė Atlantą ir sustojo ties 
raudonais Kremliaus bokštais. 
Tiesa, alaus ten daug negausi, 
bet vodkos užteks, o Kremliu
je pridės dar ir ikrų. Svarbiau
sia — ten nieku ir niekam ne-

? reikia rūpintis. Sakysime, ne4 
ir tais pačiais pletkais, nes 
juos* sukuria patys Kremliaus 
ponai, o išnešioja po visą svie
tą jų atsikviestieji svečiai...

Tikra stebuklų šalis!
Žv. BePastogis.

HOLLIS -St. Pascal’* r*arish; 7-roon* 
motiem detachcd; 20-ft. livine room. 
14-ft. tlining room. 13-ft. kitchcn. 
upholMered horseshoe breakfasl 
nook, 3 brdrooms. finished base- 
tnent, expansion atllc; garage.
$15.000. Parisi* has staricd to Įniild 
hlgh school. Ou-ncr. 113-12 202 St. 
HOllls 4-3229.

(Atkelta iš 5 psl.) 
tajam kraštui, darbininkų rei
kalam ir katalikų lietuvių rū
pesčiam.

“Darbininkas”’ nuo pat pra
džios buvo užėmęs aiškią ir 
tvirtą liniją Lietuvos atžvilgiu: 
karštai rėmė Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą, varė plačią 
propagandą už aukų telkimą 
Lietuvos reikalam, plačiai in
formavo apie Lietuvos, gyveni
mą ir didžiai sielojosi, kai Lie
tuvoje valstybė buvo pakreipta 
nedemokratiniu keliu, 
klausimu “Darbininkas' 
labai aštriai pasisakęs.

Randame jo praeityje ir gy
vą kovą už darbininkų reikalus, 
ypač jų įsąmoninimą, kad dar
bo žmonėm neša gėrį ne vien 
jų materialinis aprūpinimas, 
bet ir sveika pažiūra į gyveni
mą, tikėjimas ir dora, čia 
“Darbininkui” teko dažnai susi
kirsti su materialistinės pasau
lėžiūros grupėmis.

Šiandien gerai žinome, kad 
toji pasaulėžiūra yra komuniz
mo pagrinde. Materialistinis

Pagražino McAdoo bažnytėlę
Kun. K Klevinsko pastatyta 

šv. Kazimiero bažnytėlė iš vi
daus gražiai atnaujinta, išdažy
ta, įtaisyta naujų statulų ir ki
tų pagerinimų. Tuo rūpinosi 
Tamaųua lietuviai kunigai, ku
rie aptarnauja tą bažnytėlę. 
Ypač gražiai tvarkė kun. E. 
Wassel, paskutinysis jos tvarky
tojas. Dabar ten jo vietoj va
žiuoja laikyti pamaldų neseniai 
atkeltas kun. Stasys Raila.

SCHUYKILL APYLINKĖJ
- ST. CLAIR, PA.

Rugsėjo 11 dieną šv. Kazi
miero lietuvių parapija čia tu
rėjo retas iškilmes. Kun. kle
bono P. Laumakio ir parapijie
čių rūpesčiu įsigyta nauji Bal- 
dwin Model 45 vargonai Nau
jų vargonų šventinimo iškilmė
se susirinko pilna bažnyčia 
žmonių ir gerokas skaičius apy- LRKSA 70 metų sukaktį? 
linkės kunigų. Parapijos drau- , 3. LRKSAir Jungtinių Vals

tybių visuomenė.
Konkurse dalyvaujantieji ga

li pasirinkti vieną iš šių trijų 
temų savo straipsniui. Galima 
rašyti lietuvių ir anglų kalba.

Straipsnio dydis tarp penkių 
šimtų ir tūkstančio žodžių. ‘

Premijos: 1) $100.00, 2) 
$75.00, 3) $25.00 ir sekantiems 
penkiems skiriamos knygos — 
leidžiamoji LRKSA Istorija.

Konkursas baigiasi 1956 m. 
kovo 1 d.

Konkurso teisėjus paskirs

Kun. L. Peciukevičius, Lie
tuvių Dienos pirm., yra išvykęs 
atostogų į New Mexico pas sa
vo broli. Sugrįžęs padarys Lie
tuvių Dienos pranešimą. Tiki
masi, kad ir šiemet. Lietuvių 
Diena duos pelno lietuvaitėm 
seselėm, kaip ir lig šiol kiek
vienais metais.

1. Kodėl draustis lietuviškoj 
-Organizacijoj?

2. Kaip naudingiau minėti

gijos lydėjo procesiją prie pa
puoštų vargonų. Vargonus šven* 
tino kun. kleb. P. čėsna, šv. 
Juozapo parapijos klebonas 
Mahanoy City, Pa. Kunigai — 
C. Klevinskas, S. Norbutas, A. 
Alauskas, S. Raila, J. Nevaraus- 
kas, K. Rakausk .3, X. Batutis, 
B. Šimkus, E. Wassel ir pats 
vietos klebonas P. Laumakis,' 
dalyvavo iškilmėse.

vų gimtąjį kraštą, išplėšęs jam garsai suskambėjo “Laudate 
yra laisvę, rusišku gaivalu Dominum”, vargonuojant Dr. 
stengiasi sužlugdyti tautini lie- V. Mikatavačiui ir giedant pa
turiu atsparumą. “Darbinio- rapijos chorui. Be to, naujais 
kas” palieka ir toliau kovotoju ir galingais skambinančiais var
ui Lietuvos laisvę ir krikščio- gonais gręjo ir choras .giedojo 
niškas gyvenimo pažiūras. porą himnų.

Konkursantai savo tikrą var
dą ir adresą paduoda kartu su 
rankraščiais uždarame voke, 
parašant ant voko savo slapy- 
vardę.

Rankraščiai negrąžinami. Jie 
pasilieka “Garso” Redakcijos 
nuosavybė.

Rankraščius siųsti švietimo 
komisijai: Petras Ličkus, 714 
W. 30th Street, Chicago 16. 
Illinois, nes teisėjus švietimo 
komisija paskirs Chicagoje.

NEREIKALINGA
PATIRTIS

Popiečio gaminiai 
Geras pradinis atlyginimas 
Draudimas, Ligonių kasa 

Apmokamos atostogos.
Pensija ir kitos privilegijos 

Pastovus viduj darbas. 
40 vai. 5 darbo dienos 
Proga viršvalandžiam 

ir karjerai
Reikalinga bent angliškai suprasti

AMERICAN VISCOSE CORP.

YOU ARE NEEDED AT
A 
l> 
M

švietimo komisija.
Teisėjai premijas paskirstys 

ir Vykdomoji Taryba jas išmo
kės, jei konkurse dalyvaus bent 
penkiolika konkursantų.

SKAITYK VĄRPELĮ. įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis roHginb žurnalas. Ma
tams tik $2.00. Rąžyk:

Krnnebunk Port, Maine

A S S E M B L E R S WI R E R 
SOLDERERS -

Clrsn ... Ught... Sttting work hi Small Parts Divteion

Apply a t
4154 NO. KNOX AVENUE

IBMdfetofCkm
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LIUDININKAS
Pilietis buvo patrauktas į 

teismą. Teisėjas klausė, ar kal
tinamasis gali .nurodyti žmogų, 
kuris paliudytų apie jo cha
rakterį ir elgesį. Kaltinamasis 
nurodė savo rajono policininką. 
Iškviestas policininkas pasisa
kė kaltinamojo visai nepažįs
tąs. Tada kaltinamasis nustebu
siam teisėjui paaiškino: “Mato
te, dvidešimt metų gyvenu šia
me rajone ir policininkas ma
nęs nepažįsta — tai ar reikia 
geresnio liudijimo?”.

TO PLACE, 
YOUR AD 

ČANCEL OR CHAJSGE 

CALL LO 3-729|

DISPLAY

DISPLAY

$2.0® SERVICE CALL 
on any make Television Sėt 
Phone: BE 8-28®8. Ask for 

NORMAN

‘ PARKWAY TELEVISION
Authorized Admiral Dealer

8491 3rd Ave„ Brooklyn, N. Y.

DIRECTORY OF DiSTINCTIVE 
SCHOOLS AND COLLEGES

CATHOLIC — DAY — BOARDING — MIUTARY BOYS - GIRLS 
COE3) — ELEMENTARY A PREPARATORY

EEUGIOUS VOCATIONS BEAK ESTATE

YOaken 9-5900; Sbten of

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PEHPETUAL ROSARY

Cloistered. Contemplative Comnninity 
i'orming a Guard of Honor for Mary, by 
recitation of the Roeary every hour day 
and night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in maklng Vestments 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. Mth and West SU., 
Union City, N. J.

FLORAL PARK—Našiau. 2-story 
detached stato roof, double garage, 
large plot., fin, temt, 3 baltes. Walk 
to wonhip, sehools & R- R. Ideal far

tholto institutions. $264100. 
FL. Pk. 2-3776.

DIDELIŲ ŽMONIŲ 
MAŽI PASAKYMAI:

MAKE MONEY, FOR YOUR 
Church, Sehool, Scout Troop 

or yourself
Sėli Christmas Cards Our 

Exunsive Quality Line Includes 
The Years Finest Assortment 
Catholic Cards Plūs Gift Wrap

On Rolls.
VVrite, Phone, or Come in 

HOLIDAY CARDS
153 Main St. Hempstead, N. Y. 

IV 9-1808

SCHOOLS

MANHATTANVILLE COLLEGE OF 
THE SACRED HEART, 

Purchase N. Y.:
WHite Ptains 6-96®®;

Religious of the Sacred Heart; Mo
ther Eleanor M. OTSyrne, President; 
Mother Cora Brady, Dean; 523 Stud-

ACADEMY OF THE SACRED HEART OF MARY, Sag Harbor, L L For 
Giris only. TeL 5-®®87; Mother Thomas, Principal; 225 Studento; Element-

Canterbury protestantų ar
kivyskupas Fisher apie rašomą
ją mašinėlę: “Jei būtų panai
kinta rašomoji mašinėlė, tai 
dingtų daugybė tuščiavidurių 

* minčių, kurių dabar pilna, ir 
būtų sumažintas net karo pa
vojus.”

PHOTOGRAPHY
\VEDDING — CLUB GROlPS 

Anniversary & Children Portraits 
Spectelizing in Church Activities
— PHOTO-STAT SERVICE —

: LUBECK
220 JĄ E. Main St. Bound Brook 
Ask for MR “L” ELiot 6-3598.

glish, History, Math, Modern Lan- 
guages, Music, Science, Philosophy, 
Political Science, Psychology, Relig-

ST. MABY*S VILLA ACADEMY TABLE BOCK — SLOATSBURG, N- Y. 
Boarding Sehool for Kgh Sehool Giria Academto and Commercial Courses 
Affiltated *ttb the L'niversity of tfae State of New York. Conductod by thė 
Sisters Servaads of Mary Immacntate Addreea Sister Superlor Telephone 
Number Sloatsburg 32378.

Tuition, Room, Board and General 
Fee for Resident Students $2,000; 
Tuition, Luncheon and General Fee 
for Day Students $1,000; Women 
for all eourses, men and women for 
music eourses.

LACORDAIRE SCHOOL, Upper Montehir, N. J. Ideal sehool tor giris, 
Small rtamnr. Ssten of St Dominto, Montofaur 2-1*248. Accredited by BBd- 
CoUege Prep. and Elementary Departe. Mušto, Athletics, Drama, Typing, 
dle State Assoc.

BROTHERS OF MERCY
Since their foundation, in 1856, the 
Brothers of Mercy have been help- 
ing the unfortunate.

Nursing men and boys, rich and 
poor, regardless of race and creed. 
in their own homes.

Conducting homes for the agei 
and infirm.

Operating farms and perform- 
ing other duties: cooking, niainten 
ance, etc.

The Brothers of Mercy need 
you. For more complete Infor
mation conceming a vocation with 
us, write:

Reverend Brother Provincial 
Ransom Road, Ctarence, N. Y.

NEW HYDE PARK. 
CUSTOM BUILT CAPE OOD.

FROM 1875®
Brick, plastik, full basement, in 

Holy Chost Parish, model at 
1632 Lowell Avė. New Hyden Park 

133 Mineota Blvd 
PI 6-5775.

Kino artistė švedė Bergman. 
apie save: “Amerikoje mane 
laiko didele artiste ir nekokiu 
Žmogum, Švedijoje mane laiko 
gera moterim ir menka artis
te”.

Prancūzų rašytojas Marcei 
Pagnol apie televiziją: “Kai už
simerki, tai ji visai gerai atsto
ja radiją”.

SKELBIMAI
Prancūzijos gydytojų laikraš

tyje buvo toks skelbimas: “Gy
dytojai, jūsų kolegos žmona— 
našlė parduoda visiškai gerai 
išlaikytus griaučius, kurie pri
klausė jos vyrui”.

BIBLE SALESMEN! .
I vvill intervievv all ambitious sales- 
minded people regardless of Post 
eperience, for a life time selling 
career. If you are a \villing worker 
and neat in appearance we vvill 
train you for sales vvork in Bronx 
and Weschester. Those seleets vvill 
enjoy a steady income the year 
round with reenogation of endeavor 
by salery inereases and promotion. 
If you are looking for selling ex- 
perience or seeking, take advantage 
of our nevv advance conunission 
program. (Applicants 
good English). Apply 
P. M.
527 Lexington Avė 
Room 504. PL 9-2256.

ST. JOHNS PREPARATORY 
DANVERS, MASS. 

Naverian Brothers, Headmaster 
Brother Gilroy, 430 students, 

Nigh Sehool Board and Day Tuition 
and Board $1175. 

Telephone DAnvers 1050.

ęALDWELL COLLEGE, Cahiwea. N. J. A four-year Liberal Arte College 
condueted by the Sisters of St. Domtafc, Aecredfted by Middle State Asso. 
Humanitžes, Sciences, Business, Mušto, Teaeher Training, Idberary Science, 
B. A^ B. S. degrees, Associate in Arta, in Gen. Seeretarial, Catalogue: 
Registrai*, Caldwell, N. J.

DISPLAY

WE BUILD NEW HOMES

mušt speak

(48—49 Sts.)

GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakevvood, N. J. Lafcewood 6-0940; Sisters 
of Mercy; Sister Mane Auna, President; Sister Mary Giovanni, Dean; 
250 Studentą; A. R, B. S. Degrees; Day and Resident; Tuition $500; Board 
and Room $75®. Address. Secretary.

CARPENTER—BUILDER
Contracting, Alterations, Repairs

DANZA SA. 7-4263

Vokietijoje prie vieno stik
lius dirbtuvės lango, kuris bu
vo išmuštas, buvo priklijuotas 
tokis parašas: “Mes esame taip 
užimti, betaisydami kitų langus, 

nė savąjį

RODGERS TELEVISION e 
Guaranteed Service in Electronic 
Fiėld-17 Years. Admiral, Crosley, 

Philęo, RCA, Zenith. ETC. 
$300 plūs parts. 
406 East 78 St.

For prompt Service Call
LE 5-1920

Ask for Bob

Evening High Sehool 
Classes Start Sept. 19th 

7 to 10 p, m. 
Men and VVomen

A distinetive Academic Evening 
Sehool. Classes for Beginners and 
Advanced Students. Time saving in- 
struction. Experienced Faculty.
ALL HIGH SCHOOL SUBJECTS

Chartered by the Board of Regents 
Approved by the Catholic Sehool 

-Board of New York City Accredited 
by the Boafd of Education of 

New York City.
DR. HERMAN E. MANTEL., 

Principal /
LOW TUITION FEES

VV’-ite or Phone for Book’et CN 
189 E. 76th St.. N. Y. fll, N. Y. 

BUttrt-field 8-4455
The Only Catholic Evening High 
Sehool in the City of Nevv York

GOOD COUS’SEL COLLEGE, White Ptains, N. Y.; Sisters of the Divine 
Compassion; Mother M. Dolores, President; Sister M. Cyril, Dean; 250 
Studente; B. A. and B. S. Degrees; Pre-Medical, Teacher Training; Bus
iness Education; Day and Boarding; Tuition and General Fee $450; Board 
and Room $635.

MOUNT ST. MICHAEL. A Country Boarding and Day Sehool For Boys 
Within N. Y. City Limite Condueted by the Marist Brothers. Write for 
Catalogue or phone 430® Murdock Are. Bronx, N. Y. (66) Fairbanks 4-1400.

ACADEMY OF NOTRE DAME. Tyngsboro-on-tbe-Merrimack, Mass. 
Resident and Day Sehool for Giris. Elementary and High Sehool Depart- 
ments. Conductod by Sisters of Notre Daine of Namur. Adress: SISTER 
Sl’PERIOR. Academy of Notre Dame. Tyngsboro, Mass.

SELL CATHOLIC CHRISTMAS 
i CARDS

MAKE 
Lovely 
21 for 
Write for Samples. Excelsior Greet- 
ings. 99 St. Andrew Place. Yonkers,

$50 EASY IN SPARE TIME 
New Religious Cards. Se” 
$1.00. Make 100% profit.

HOROBTTZ & MANTZ. Ine.
Tool Headouarters For 

the DO-IT-YOURSELF fans 
Come in and learn how far your 

doUar can go.
LEHIGH 4-1488

2307 3rd Avė. (corn. 125 St.), NYC.

kad neturime laiko r
sutaisyti”.
... • ■_____

iglijoje prie vieno krema-
toriumo durų prikaltas skelbi
mas: “Kas čia Įeina, už pasek-

TV—SERVICE
Prompt. Ethical. Economical.
Unconditionally. Guaranteed.

COLONY RAD1O & TELEVISION

BUS. OPPORTUNITY

mes turi pats prisiimti atsako
mybę”.

.1491 Second Avė.
Television-iri-fi-syst ems 

Tapė recordings-am-fm-radio

PAINT STORE A BLDG. ĖST 34 
YRS_ Low overbead, income $45.900

JERRY—LEARNIN
IS A

VMONDERFUL THlNG

/< SO ARE SAVINGS > 
BONDS, TOM. MINE 

ARE PUTT1NG
THESE BOYS THROUGH
K. college I >

llcre’» a simple plan for sending your annually. And now, with the automatic
youngsters through college: extension privilege it will go on paying

that šame line interest for 10 more years. 
That mcans a rclurn of up to $1.80 Įor 
each $1.00 invested..

Start right now toward importaht goals 
likę college for thc children and retire- 
ment for yourself. Sign up for the con- 
venient Payroll Savings Plan.

If you want to give youc children thc bene* 
fits of a college education, you’d better 
•tart preparing for it now. And one of 
the easiest, surest ways to do it is by in- 
vesting regularly in U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings Plan.

Herc’s all you have to do. Sign up at the 
pay office where you work, and tell the. 
people there how much you can aflord to 
put aside each payday. ThcyTI save that 
amount for you. It will be sėt aside from 
your salary before you gd your cbcck.

Wunt your interari pcricl 
*i*

Invast in 3% Sartas H.

MARYMOUNT COLLEGE
NEW- YORK CITY

Condueted by the Religious of the Sacred Heart of Mary. Four years
Liberal Arts, B. A; B. S. Degrees. Accredited Information. Secretary: 

Marymount College. 221 East 71st SL, N. Y. G

ST. JOSEPH HILL ACADEMY
ARROCHAR PARK STATEN ISLAND 5, N* Y. TeL: SAinf Georr* 7-1904 
Condueted by the Doughters of Divine Charity. Chartered by University 
of the State of New York. Prhnary and Efednentary Day Sehool for BOYS.

Primary, Elementary, Graranar and High Sehool Boarding and Day 
for GIRLS

CHAMINADE
MINEOLA, LONG ISLAND

emphasizes religion ind religious praėttoes. A high sehool fully accredited 
by the New York, State Board of Regente and the Middle Atlantic States 
Association of Secondary Sehools and CoIIeges, A high sehool that offers 
a com'plete extra-curricular program.. A high ischool that features speech

HOLY FAMILY ACADEMY
BAYONNE, N. X. Telephones HE 6-4447. FE 9-7341
A Day High Sehool for GIRLS. Conductod by the Sister* of St J-oseph 

Courses Academic and General with Commercial Subjects.

STAR OF THE SEA ACADEMY
LONG BRANCH NEVV JERSEY

Boarding and Day Sehool for GIRLS. Affiltated with the Catholic 
University — VVashington, D. C. Conductod by Sisters of Charity.

Tel.: Long Brandi 0-0434.

SAINT MARY'S ACADEMY

Boarding k Day Sehool far GIRLS. Pre. Prhnary. Primary and Element 
ary. Conductod by the Sister* af Merey. Write far Catatomie “L” 

250 Farest Avė. Lakevood, N. J.

OUR LADY OF VICTORY
SCHOOL OF NURSOfG

Benedictine Hospital Ktngston, N. Y. Kingston 2-50®. Condueted by 
Sisters of St. Benedict. dane* start ta September Regubemente.

GIIJBERT SCHOOL Education SpectaUste, Part-time Tutoring DepL and 
Readlng Citata. After sehool and Satundays for children attending othcr 
schoota Elementary and High Scbbol subjeets. Reading Citata. Preparation

341 BRIDGE ST., Donato* n Brook tyn. ULster 8-8825

Thnl money u inveslcd įor you in thc 
uorltTs saįest invcslmcnt—V. S. Sai;ing.i 
Bonds. Thc Bonds are made oul in your 
name and givcn to you. Then you įust 
hold on to thcm and Icl the interrsl.pile up

Whcn lieki to maturily (9 years and S 
months) radi Series E Bond pays an aver- 
age of 3% |»cr year, compc’iindcd semi-

Uniled States Gvvcmntant Series H Bonds 
are new enrrent income Bonds in denomi- 
nations of $500 to $10,000. Rcdccmablc 
al par after 6 tnonths and on one month’s 
writtcn notice. Mature in 9 years, 8 months 

.and pay an average of 3% per aunum if 
held to malurity. Inlcrcst |>aid scmiannu- 
ally by United States Treasury cherk. 
Series H may be purchased through any 
bank Annual limit: $20,000.

WE«T WILDWOOD ROOFING. Geo. T. Frante, ta. * Som. "A Roof for

Eveyr BniMing” Gutter and Flaabtag Sheet Metai C41I VH-

ta» 0-544®. A»k far Mr. "L". Debea Drive, Green Creek, N. •*.

HOWTOBEHAPPY
Keep your heart ftee from kate, year mtod fram warry, Uve dmpty. ex-

Seife a$ America — Buy U. S. Savings Bonds

GARDEN CITY & VICINITY
NEW CUSTOM BUILT 

Cape Cods, Ranches, Coiontals, 
Split Levebs

Agent at each of these locations
• Jefferson St. A Stėwart Avė.

• 116 Wilson St. near Clinch
• 34 Fenimore St. near Clinch
• Washington Avė. A Pine St.
Other Custom Homes Built to Order 
AUiegro. 133 Mineota Blvd. RI 6-5775 

. All in St. John and
St. Ann parishes.

ISLIP GRACE COURT HOME*5 
Cordially invites you to inspect 
their new model home on Grace 
Court, South of Maple St. and 1 
block E. of Ocean Avė. Now near- 
ing completion—Pric.es stert a t 
$13.000.—Plots over 8.0oe 
and nice1’’ n—
institutions.
VAL ENTERPRISES. F: -L' Ė 
.ROCCO INF ANTINO, AGENT

TEL.: MOHAVvK 9-6070

DAUGHTERS OF OUR LADY 
OF MERCY.

Founders St. Mary Josepfr Rossello 
_______ Candnized in 1949  

GIRLS- HELP JESUS
Spreed his Kingdom on Earth by 
Tejfching. Hospital, Mission. and

Sočiai ,Work 
Write to Rev. Mother Provincini 

Vilią Rossello.
New Field. Nevv Jersey

VACATIONS

We Enjoy Children & Families 
THE ELIDA

Rooms $25 week up. Pvt. baths 
running water. Coffee shop.

’ From Snacks to full course dinners.
Near catholic church. Reduced

Sept. rates.- Wr>ie for booklet “L"
841 Central Avė. Ocean City 8802

SMTTH’S ADARE MANOR 
Box 52 Purling NY. 
TeL: Cairo 9-2467 

Hot-NaturaI swtniming pooL 
Lawn sporte. Good American 

home style mcals. 
Innerspring mattresscs. 
Cold w»ter, HeyHes. 

horses. Viitage and 
rathnHr churrh. Reasonable 

rates. Open durlng sept. 
Brite for booklet “L”

SHERMAN HOUSE
Route 17, 7 miles west of Rescoe 
Corners. Beaverkill River, Russc 
Brook. both noted trout streams 
hunting in season. Excellent Food. 
Friendly, courteous Service. Ac- 
comodations for whole family 
Rates you can afford. For inform- 
vvrite yor booklet ”L”. Near catho
lic chwrch. Sept. rates reduced 
Helen La Nave, Mgr., Roscoe, N. Y.

BUS OPPORTUNITY

AUTO PARTS. ACCESSORIES. AND 
GAS 8TATTON. WHh property and 
fivtag ^uartera, Excellent location on 

Route 25. Priėed rfarht. Phone: 
tame* Port 2-3994

MOUNT KISCO. 7-room house, } 
targe bedrooms, pine-paneled dining 
room, modern kitehen, porch and 
patio; 2 car garage. Outdoor ftre- 
ptace. OH hot-water heating; 100 x 
150, beautifully landseaped. Comp- 
letely fenced. Hard-top drivevvay. In 
exchisive section. Near catholic 
church and parocial schooL $20.50®. 
Mount Kisco 6-6835.

FORT WASHINGTON
New Colonial Ranch. Living room, 
fireplace, dining room, kitehen, 2 
bedrooms, bath, FuU dormer up- 
stairs, garage, basement, in catho
lic area. Reasohably priced. 
PO 7-0187.

2

THE PELHAAAS -
“Nice Homes For Nice People” 
30 minutes from Grand Central. 
Fine Parishes. Higfyest Education- 

ai Facilities. Ali Listings. 
RAYMOND W. MANEY 

‘Tve Seen Pe’ham Grow” 
570 Fowler Avė. PE 8-0897

HEMPSTEAD. $18,999, Large 4-bed- 
ropm house, good condition ; h/w 
ei’, heat; beautiful shade trees, quiet 
neighbe&hood; vvalking distance to O. 
L. of Loretto parish, public and pa- 
rochia! sehools; 2-cars gar*>go* nl-f 
160x125 Wi1-soFt 
In catho’ic .
IV. 1-6446.

L. L R. R. Incaruation Parish and 
sehool, 2 blocks public sehool. $13,- 

-5W.----------------------------------------------------

IIOLLIS—-St. Pascal’s paristi.
$14.500 8 roonis, l'/2 baths. 2 car 
garage. Many extras, paristi Gramar 

and High Sehools nearby. Call 
HOllis 5-8170

MEST HEMPSTED L. L 
6 rooms. partini basement, plot 

75x245, near Kleins dent. store L. L 
Railroad and watking distance to 
catholic sehool and church. Mušt 
be seen $15.000— 86 Mayfair Avė. 

(IV 1-3525)

FLI SH1NG. MURRAY HILL.
Income of $13.800 pins 5 rooms on 
title. house in excellent conditton. 
Convienent neighborhood. waHdng 

distance to catholic sehool and 
church, principais only. mušt be 

seen, 1700®. .... į.
FL 9-9042

..i 
MT VERNON. Internete! Grabam į? 

Sehool. English stuceo. 7 rooms. 1J4 
bath, evcelent cond: nevv oil. gar 

extras. Conv. low tas. $18.900. near 
catholic institutions. Ovmer: 

MO 8-4109

DORBS FERRY 5-bedroom Home 
Dining romm. kitehen. Hvirig room, 
fireplace, tile bath. Expanstoa tau 
in attfc. % aere of 1«nd. Rock gar®* 
en and llly pond. Tuo-car garage. 
Near catholic sehool and church. 
Asking $23.000. Owner Do 3-4939.

TOTTENVHX»>-«'/a room* <3 bed- 
rooms) and bath. furetehed or ua- 
fumbdied. Oil heat. near all trane-

CathoHc Arra. TO 8-22831^-J.

HEMPSTED. W. Brick bungalow, 7 
rooms. ncvvly dccoratcd. Conven- 
ient to all trans. sehools. near ca- 
tholic institutions. Extras. $14.800. 
Ovvner, IV 6-53(M.

FARMS

completion%25e2%2580%2594Pric.es
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Ką tik išėjo iš spaudos

KUN. VYT. PIKTURNOS TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

AUKA
Br oklyn, N. Y.

tol

RUGSĖJO MĖNESIO "AIDAI
TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballasi

i

i

lėj, pavasariniam semestrui — 
1956 m. vasario 3—7 d. ten

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooldyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

MIŠIOS, * 
JŲ ESME, 
VAISIAI, 
MALDOS 
IR APEIGOS

MODERNIŠKA KOPLYČIA t
423 Metropolitan Avė. |

I AMŽINOJI

Kristaus Karaliaus šventė
LRK Federacijos New Yorko 
apskrities Valdyba savo posėdy
je rugsėjo 15 aptarė Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimo 
programą. Minėjimas įvyks 
spalio 30 d. Apreiškimo para- 
pijossalėje. Paskaitą skaitys 
kun. St. Yla. Meninės progra
mos detalės bus paskelbtos vė
liau.

Dr. Ibsenas Skeivys, 
įsigijęs namus 86—34 105 St, 
Richmond Hill, L. L, N. Y., 
rengiasi atidaryti savo kabine
tą. Jo telefonas VIrginia 9-9666.

Dr. Antanas Savičiūnas 
šią vasarą išlaikė valstybinius 
gydytojo egzaminus ir greitu 
laiku žada išsikelti iš New nur 
Yorko į Ohio. Dr. Savičiūnas 
medicinos mokslus baigė Vy
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune ir dirbo Kaune, Biržų 
ir kitose ligoninėse.

A. Šalčiaus-Almaus 
surengta dailės parodėlė Great 
Necke, 77 Steamboat, N. Y., 
susilaukia vis daugiau dėmesio. 
Sekmadienį ją aplankė nema
žas būrys lietusių studentų.

Balfe lankėsi
Philadelphijos skyriaus pirmi
ninkas ir kitų organizacijų žy- 

’mus veikėjas Adolfas Bach 
(Bačia us kas) ir įteikė 1.500 
doL šalpos reikalams. Pinigus 
suaukojo Philadelphijos lietu
viai per įvykusį vajų gegužės 
mėn. Ta proga su Balfo reika
lu vedėju plačiau aptarė šalpos 
darbo vykdymą, darljo bei buto 
garantijų reikalingumą.

Kolumbijos universitete, 
kuriame profesoriauja dr. Al

fonsas šešplaukis, dėstoma lie
tuvių kalba bei kiti lituanisti
niai dalykai, už kuriuos už
skaitomi normalaus mokslo taš
kai. Žiemos kursui registracija 
atliekama rugsėjo 23—28 Low

pat.
Mokesčio, programos bei ki

tų informacijų reikalu kreiptis 
į Office of University Admis- 
sions, 322 University Hali, Co- 
lumbia University, 116th St., 
and Broadway, New York 27, 
N. Y.

DARBININKUI AUKOJO

Po $4.00 B. Ramanauskas — 
Bronx, N. Y.; P. Mikonis —Phi- 
ladelphia, Pa.; B. Raulickis — 
Caramat, Canada.

Po $2.00 M. Tomašickas — 
Brooklyn, N. Y.; J. Lęvinas —
Brighton, Mass.

Po $1.50 K. Dumblis—Broo- 
klyn, N. Y.

Po $1.00 A. Lelis, A. Laucius 
— Brooklyn, N. Y.; L Grabins- 
kas — So. Boston, Mass.; P. 
Kaspariūnąs — Elizabeth, N.J.

Nuoširdžiai dėkingi
T. T. Pranciikanai

Darbininko Leidėjai,

Jokūbo Stuko radijo piknikui praėjus
Kaip ten bepriekaištautume 

jaunajai lietuvių kartai, jog 
ji dideliu greičiu tolsta nuo 
lietuviškojo kanupnn, Jokūbas 
Stukas, jaunosios kartos at
stovas, yra tikras pavyzdys lie
tuvybei išlaikyti

Kad Jokūbą Stuką, Rūtos 
draugijos pirmininką ir “Lie
tuvos Atsiminimų” radijo va
landos direktorių myli visi lie
tuviai matome iš jo parengimų 
— meno vakarų, piknikų, ku
rie taip gausiai visų yra lanko
mi.

Ir šis Jokūbo Stuko pikni
kas, įvykęs rugsėjo mėn. 11 d. 
Royway, N. J., sutraukė labai 
gausiai žmonių iš artimesnių 
ir tolimesnių apylinkių. Pasi
žvalgius po didžiulį piknikauto- 
jų būrį matėsi įvairaus amžio 
ir išsilavinimo žmonių — vie- 

dainuojančius, kitur — 
krikštaujančius jaunystės juo
ku.

Ir reikia pripažinti, kad Jo
kūbo Stuko parengimai visada 
įdomūs ir kultūringi, šis pik
nikas, sutraukęs tiek daug lie-

“ATEITIES” ARBATĖLĖ
Rugsėjo 18 d. Angelų Ka

ralienės par. salėje įvyko tra
dicinė “Ateities” redakcijos 
arbatėlė. Jos tikslas — arčiau 
susipažinti su skaitytojais, 
pasidalyti redakciniais rūpes
čiais.

Į specialiai papuoštą salę 
prisirinko nemaža sendrau
gių, studentų, moksleivių, 
kad vos vos sutilpo už stalų, 
yaišių metu jaunimas gražiai 
ir nuotaikingai dainavo. Prie 
stalų praėjo ir pati programa, 
kuriai itin sumaniai vadova
vo "kun. J. Petrėnas, naujasis 
“Ateities” redaktorius. Su 
gražiu sąmojum jis pristatė 
svečius ir naująjį redakcijos 
kolektyvą.

Arbatėlėje buvo atsisveikin
ta ir su senąja redakcija. Ta 
proga Irena Banaitytė pa-

siems redakcijos nariams į- 
teiktos dovanos. Senosios re
dakcijos vardu kalbėjo buvęs 
vyr. red. P. Jurkus, padėko
damas visiems bendradar
biams.

Arbatėlėje išleistos specia
lios “Kreivos šypsenos”, ku
rias parengė ir perskaitė Ant. 
Sabaliasukas. Arbatėlė baig
ta trumpa Federacijos vado 
S. Sužiedėlio kalba, kurioje 
išreiškė rūoestį visada išlai
kyti “Ateitį” tvirtu žurnalu. 
Tolau jaunimas Šoko, daina-

Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Kat. Federacijai 
surinkta 290 dol., pinigai per 
siųsti Centro Valdybai.

Maironio ioRad. mokykloje 
mokslo metai prasidėjo šešta
dienį iškilmingomis pamaldo
mis Apreiškimo par. bažnyčio
je. Pamaldas laikė ir pamoks
lą pasakė mokyklos kapelionas 
kun. J. Pakalniškis. Į mokyk
lą įstojo gražus būrys naujų 
makinių.

WINTER GARDFJN TAVERN, Idc.

Kabaretas
VYT BELECKAS, savininke

Baras, SALE vestuvėm*

kiniams, etc.
1BRS MAD1SON ST BROOKLYN t). N. *

*mvwuvwwwvwvvwwwvvmmmmmmmmmwvvvvwmi

tuvių, davė progos, pabūti lie
tuviškoje šeimoje, pasidalinti 
įspūdžiais, prisiminimais, iš
klausyti kultūringos programos.

Girdėjome daug gražių svei
kinimų, dainų ir humoro. Svei
kino kun. Urbaitis, išbuvęs Ki
nijoje 20 metų, kun. J. Borevi- 
čius, preL J. Kelmelis ir kt

Elizabetho lietuvių parapijos 
klebonas kun. M. Kemežis solo 
dainavo lietuviškas liaudies 
dainas, o su juo drauge visa 
liaudis. Aktorius Vitalis Žu
kauskas visus gardžiai juokino 
ir linksmino.

Miela pabūti gryname ore, 
bet dar mieliau, kad matai lie
tuvišką aplinką, klausaisi gra
žių lietuviškų dainų, išgirsti 
kultūringą žodį. Piknikas, ku
riame tikrai atgauni pusiausvy
rą ir grįžti į namus su giliais 
prisiminimais. Todėl malonu 
būti ir vėl tokioje jaukioje lie
tuviškoje aplinkumoje.

Jokūbui Stukui reikia pripa
žinti šiuo atveju didelį nuopel
ną ir palinkėti dar ilgai savo 
gražiais parengimais gaivinti 
“Rūtos Draugiją” ir “Lietuvos 
Atsiminimų” radio valandą.

J. M.

KUNIGAMS ŠELPTI 
DRAUGIJA

Rugsėjo 13 d., Scrantone, Pa., 
kartu su Kunigų Vienybės sei
mu, įvyko Kunigams Šelpti 
Draugijos visuotinis susirinki
mas. Pranešimą apie Draugijos 
darbus padarė jos Valdybos se
kretorius kun. dr. M. Ražaitis. 
Draugija įsikūrė š. m. kovo 
mėn. Ji yra grynai labdaringoji 
organizacija, užsibrėžusi šelpti 
kiekvieną lietuvį kataliką ku
nigą, kuris dėl ligos "nelaimės 
ar senyvo amžiaus negali dirb
ti savo kunigiško darbo ir ne
turi iš ko gyventi.

Draugija, nors visai dar jau
na, jau turi 100 narių. Nariai 
nesiekia savo naudos, o tik 
nori į .nelaimę patekusį brolį 
kunigą paremti.

susirinkimas pra
plėtė Draugijos uždavinius, į- 
pareigodamas ją, laikui atėjus, 
šelpti Į Lietuvą vykstančius 
kunigus. Šiam reikalui buvo 
padarytas atatinkamas įstatų 
papildymas.

Susirinkime dalyvavęs lie
tuvių švento Kazimiero kolegi
jos rektorius Romoje prel. V. 
Tulaba savo ir visų Europos 
lietuvių kunigų vardu pareiškė 
didelį džiaugsmą šios draugijos 
įsikūrimu.

Kunigų Vienybės seimas at
skira rezoliucija pritarė Drau
gijos veiklai ir ragina lietuvius 
kunigus dėtis Draugijos na
riais.

j Stephen Bredesjr.i
’ ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. 
Brooidyn % N. N.

Tel. APplegatė 7-7083

i
?

SCHOLES BAKING, fae.
V. Lukas — vedėjas *

532 Gnurf SU Brooklyn, N. T.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuvlika duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragui ir pyragaičius -pagal visu 
skonj. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

ŠILUVOS MARUOS altorius Elizabetho lietuviu parapijos bažnyčioje, dešinėje Ideb. kun. M. Kemėšis.

ELIZABETH, N. J.

Šiluvos — šv. Panelės Užgi
mimo atlaidai buvo užbaigti 
rugsėjo 8 d. iškilmingomis pa
maldomis; buvo padaryta pro
cesija ir pagerbta akmens da
lis, ant kurios pasirodė Dievo 
Motina Marija Šiluvoj, kuris 
kun. J. Simonaičio 1927 m. iš 
Šiluvos buvo atvežtas. Užbai
gimo pamaldas pravedė Tėvas 
Sabaliauskas ir Tėvas Urbaitis, 
kuris yra atvykęs iš Kinijos; 
abu yra saleziečiai. Per 4 die
nas parapijiečiai gan gausiai da
lyvavo pamaldose ir išklausė 
įdomių kun. J. Borevičiaus, 
S.J., pamokslų. Klebonas M. 
Kemežis yra dėkingas pamoks
lininkui ir parapijiečiams.

Rugsėjo 12 d. iškilmingomis 
pamaldomis prasidėjo mokslas 
pradžios mokykloj. Susirinko 
virš 300 vaikų, šiais metais 
mokyklos vedėja, vietoj sesers 
Kristinos, paskirta sesuo Mari- 
ja-Giles, lietuvaitė. Sesuo Kris
tina mokyklai vadovavo 6 me
tus, parodydama nepaprastą 
darbštumą ir tvarkingumą. Tė
vai ir mokiniai yra jai dėkingi 
ir linki Dievo palaimos naujoj 
vietoj. Linki ir naujai vedėjai 
ir sesutėms Dievo palaimos ir 
kantrybės. P.

mNi
ILM0S

BARASEVIČIUS ir SCNUS j 
F U N E R A L HOME*

254 W. Broadway J 
South Boston, Mass. J 

JOSEPH BARACEVTČIUS 
Laidotuvių Direktor us 
Tel. ANdrow 8-2590

VAITKUS
F U N E RA L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambršdge, Msss.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TK 6-6434

Po vasaros atostogų, ką tik 
išėjo “Aidų” rugsėjo numeris, 
kuriame rašo: Stasys Yla — 
Lietuviškasis nacionalizmas li
beralizmo kenkle; dr. Alf. šeš
plaukis — Religinis ir tautinis 
aspektas Gertrūdos von le Fort 
kūryboje; G. von le Fort kū
rybos pavyzdžiai (eilėraščiai); 
dr. Povilas Rėklaitis — Lietu
vos gotika; Alb. Baranauskas— 
Daržas / (novelė); Eugenijaus 
Gruodžio eilėraščiai; Br. Stoč- 
kus — Pasaulinis vyksmas (is
torijos filosofija). Knygų ap
žvalgose dr. J. Grinius recen
zuoja Jurgio Jankaus “Namą 
geroj gatvėj”, Pr. Naujokaitis 

—J. Kralikausko “Urvinius 
- žmones”, dr. P. Celiešius — 
j Pr. Gaidamavičiaus — “Milži- 
! nas, didvyris ir šventasis”. 
| Mokslo skyriuje — Jonas Ru- 
I gis — Paul Ehrlich; Dr. J. 
i Balys — Estų tautotyra; Meno 

skyriuje — Tėv. L Andriekus, 
OFM — Rūpintojėlis bažnyčio
je; — Visuomeninio' gyvenimo 
skyriuje — K. Mockus — Po 
didžiųjų konferencijos. Įvykiai.

TeL APptegate 70349

Pavergtu tautę koncertas
įvyks lapkričio 27 d. 3 vai. p. 

p. John Hancock salėj Bosto
ne. Programoje dalyvaus šv. 
Petro par. choras, vad. J. Ka
činsko, latvių mišrus choras 
“Liga”, vad. Janio Austrums, 
lenkų vyrų choras, vad. A. 
Murczynski, ir ukrainiečių kat. 
bažnytinis choras ,vad. Elenos 
Sydoriak-Haire. Be to, progra
moje dalyvaus lietuvių ir uk
rainiečių tautinių šokių grupės. 
Himną ir keletą angliškų dai
nų chorai išpildys bendrai. Bi
lietų kaina 1 ir*1.50 dol.

Juozas Vincą,
imtininkas ir buvęs Pabalti

jo bokso meisteris, atvyko iš 
Chicagos ir lanko savo gimines 
ir pažįstamus. Anuo metu jis 
gyveno Bostone ir rungdavosi 
bokse, globojamas buvusio pa
saulinio bokso meisterio J. 
Šarkio.

Pranas Lembertas,
ligi šiol dirbęs A. Ivo Lithua- 

nian Agency, įsikūrė savo kon- 
torą 409 Broadway ir su savo 
sūnum Vitalių patarnaus namų 
pirkimo ir pardavimo reika
luose.

Algirdas Mitkus
ir šiais metais mokytojaus 

vidurinėje mokykloje Milfors, 
N. H. Jis dėsto anglų kalbą ir 
literatūrą.

Bronė Kapočienė,
LDS centro iždininkė, jos 

vyras dr. Kapočius ir- Michel- 
sonai išvyko automobiliu dvie
jų mėnesių kelionei po Ameri
ką.

Čiurlionio ansamblio
koncertas Bostone bus lap

kričio 12 Jordan salėje.
Monika Lembertienė

baigė Wilfred grožio kultū
ros akademiją ir netolimoj 
ateity mano įsisteigti grožio sa- 
lioną.

Tonikas viduriam
Čia yra namine 

gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilyio ne
virškinimo,. inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 

. supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

* Alexander’s Co.
414 BROADWAY

I South Boston 27, Mass.

Williani J. Drake 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Numeris iliustruotas dviem 
Vyt. Kašubos Rūpintojėlio 
nuotraukom, Petro Kiaulėno, 
E. Marčiulionienės, T. Valiaus, 
A. Tamošaitienės kūrybos pa
vyzdžiais ir keliom nuotrau
kom.

200 puslapių, iliustruota. 
Tai pirmas didesnis ban
dymas lietuvių k. duoti gi

lesnį šv. Mišių aukos 
supratimą.

’ KAINA — $2.00

Gaunama “Darbininko” 
administracijoj.

£
EVergreen 8-9770

NORI IŠNUOMOTI
2 ar 3 kambarius Richmond 
Hill ar Woodhaven rajone. Siū
lyti telef.: VIrginia 7-7414.

DISPLAY
Joseph Garszva

GRABORIUS

PAIEŠKOMAS
Jurgis Daugėla, Amerikoje 

gyvenęs, per 40 metų, (anks
čiau New Jersey valstybėje), 
kilęs iš Lietuvos, Džendželau- 
kos km., Marijampolės apskr. 
Ieško: Juozas Simanaitis, 80— 
23 85th. Dr., Woodhaven 21,

FALL NOVENA 

in Honor of the
231 Bedford Avė.

Brooldyn, N. Y.

INF ANT JESUS OF PRAGUE

Nine Tuesdays 
Beginning Sept. 13th

7 SERVICES
7:15. 8 & 12:15 with Mass

2. 5:30, 7:15 & 8 p. m.
INFANT OF PRAGUE SHRINE 
323 East 61st St. (between Ist 

and 2nd Avės.) Manhattan.

BANGA
848 BIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooldyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond HUL Ozone Park, Forest Hlll, Jamaica.

J.B. SHALINS.
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)

H'oodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

> Klaikiu
^UETUIVSJTSIMINIMU*

Joitodfoolok 4*'39-S30 volap. 
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