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EUROPOJE

Ką pasakoja pargrįžę vokiečiai
racijds ir vienybės sąjūdžio.
Pasitarime nedalyvavo tauti-

jį nežiną. Dabar vokietis be
laisvis pasakojo, kad Linse, iš
laikytas dvejus metus Berlyno 
kalėjimuose, buvo vežamas į 
Rusiją į sunkiuosius darbus.
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Nelaimė vėl ištiko; rytines valstybes
LABIAUSIAI NUKENTĖJO CONNECTICŲT, ŽUV? 32, SUSISIEKIMAS NUTRAUKTAS

pasakė išimant iš 
Malenkovą. Nuo ta- 
stumiamas vis dau-

sispausdino be jokių komenta
rų. Vadinas, Molotovo negy
nė: Kai Bulganinas su Chruš
čiovu vyko į Jugoslaviją, Molo
tovo neėmė su savim, ženevo- > 
je ir Maskvoje derybose Molo
tovas buvo šešėlyje.

Į Jugoslaviją Chruščiovas |
pasiėmė su savim šipilovą, 
Pravdos redaktorių. Spėjama, <
kad juo taikomasi pakeisti - 
Molotovą, nors į Ženevą Molo
tovas atvažiuosiąs.

vas stumiamas į šešėlį, neten- 
ka užmiršti taip pat, kad ir 
valst sekretorius Dulks prieš . ] 
prezidento ligą buvo jau nu- J 
stumtas į šešėlį, o jis drąsiau- | 
šiai ir kiečiausiai laikėsi priei -I 
Sovietų klastas.

Įdomu, kad Molotovas save 
pasmerkė dėl tos savo kalbos, 
kurią jis 
apyvartos 
da buvo

Prancūzijos vyriausybė pavo
juje dėl Alžiro. Ji pasiūlė par
lamentui priimti kai kurias re
formas Alžirui. Parlamentas, 
šešis kartus balsuodamas, jas 
atmetė. Min. pirm. Faure pasiū-

mb Tdhūsimą. Tai daroma šį 
antradienį. Galima vėl vyriau
sybės krizė.

Labiausiai priešinasi vyriau- 
sybės reformom de gaullistai. 
Dėl Alžiro Prancūzijos delega
cija pasitraukė iš JT sesijos.

• Prancūzijos prezidentas į
Coty viešai pareiškė, kad Pran
cūzijos santvarka reikalinga . J 
skubių reformų. Kitaip ji nu
eis į diktatūrą. Rinkimai bus 
kitais metais.

• Jeigu Prancūzijoje bus 
nuversta Edgar Faure vyriausy

bė, tai kalbama vėl apie Męn- 
des-France grįžimą.

• Maroke prancūzai kolonis- - 3
♦ai rengia demonstracijas su $ 
šūkiu: “Edgar Faure pakarti”. . J 
Kaltina, kad juos vyriausybė - Ja 
išdavusi. Jie tebelaiko tikruo- jį“ 
ju Maroko valdovu pašalintąjį į * 
sultoną Arafą. > <3

Rabate, Maroke, riaušės nesi- 
siliauja. Septynios krautuvės J
vėl sudegintos; daug suimtų. j

Prancūzijai blogai

Kėturię dienę lytūs ir audra 
pridarė nelauktų nuostolių 
Connecticut, Siaurės Carolinos, 
Massachusetts, New Yorko, 
New Jersey, / Rhode . Island 
valstybėse^* Ugas ir upeliai pa-J 
kilo ir nupeš(| tiltus, užliejo 
kėlius, paplos geležinkelius, 
sutraukė etekfros ir telefono 
tinklus, tūkstančius^ žmonių 
privertė. skubai išsikelti iš na
mų. Lig šiol Pranešta apie 32 
žuvusius — irigėrusius, sli- 
džiuose keliu®* užsimušusius, 
užkritusių ehajpos vielų nu
trenktus. ■ |

ConnecticuraOOO šeimų eva
kuota, 50 helpEopterių paleista 
ieškoti nukentėjusių; iš 169 
miestų bei miestelių nukentėjo 
48. New Yorko valstybėje 
stipriai paliestas Long Island 
pajūris, kur vanduo pakilo 7 
pėdas. Suffolkę.. jau pirmom 
dienom 40.00CL namų liko be 
elektros. Brooklyne taip pat 
buvo kai kuriose vietose nu
trauktas elektros tiekimas, ne
veikė 2000 telefonų. Beit 
Parkway buvo užlieta 40 auto
mobilių. La Guardia aerodro-

mas buvo nustojęs veikti. New 
Jersey 1000 šeimų be pasto
gės; 1000 neteko vandens, su
gedus vandentiekiui. Geležin
keliu judėjimas tarp Scranton 
ir Hoboken sustabdytas. Mas
sachusetts tarp Bostono — Al- 
bany geležinkeliu judėjimas 
sustojo. Waterbury Nagatuko 
upelis, kuris paskutiniame pot
vynyje pridarė tiek nelaimių, 
ir dabar nunešė naujai pasta
tytą tiltą,

fe TRAUKINIO KELEIVIUS 
GELBĖJO HELIKOPTERIAI
Iš New Yorko išvykęs spa

lio 16 traukinys turėjo sustoti 
prie Cannondale, Conn., nes

bėgiai jau buvo vandens ap
semti ir tiltas nebepatikimas. 
Pakilęs vanduo apsupo trauki
nį iš visų pusių, ir keleiviai 
išlaukė jame 12 valandų, iki 
atvyko helikopteriai ir visus 
83 keleivius ir tarnautojus iš
gelbėjo.

į LAIVUS NEBELEIDŽIA
Anglijos karo laivai lankosi 

Leningrade. Gyventojai gau
siai pradėjo juos lankyti. Tik 
jau po tūkstančio su viršum 
atsilankiusių sovietai susigrie
bė ir uždraudė laivus lankyti. 
Galima esą tik su specialiais 
leidimais.

Anglu laikraščiai pranešė, kad 
princesė Margaret ir Townsend 
“gėrė šampaną ir atrodė la- • 
bai laimingi”. Čia yra tas 
“šaltinis” — 7 metu mergytė, 
pas kurios tėvus jie buvo susi
tikę. 1

Pereitą savaitę posėdžiavo 
Vliką sudarančių grupių atsto
vai. Svarstė Vliko organizaci
jos reikalus. Tarp dviejų prie- • 
šingų siūlymų — palikti Vliką 
Europoje ir perkelti jį į Ame
riką' buvo sutartas tokis kom
promisas: ,

• Vliko' sesijos daromos 
Jungtinėse Valstybėse;
• Jungtinėse Valstybėse su- ' 

daromas Vliko prezidiumas, 
kurio priežiūroje veiks ir Vyk
domoji Taryba;

• Vykdomoji Taryba palie
kama Europoje.

• Vilkas paliekamas tokios 
grupinės sudėties kaip dabar; 
tik vietoje vieno asmens kiek
vienai grupei atstovaus po tris.

Pareikšta, kad bus nauji 
pirmininkai ir Vilkui ir Vyk
domajai Tarybai.

Tie reikalai sutarti 6 gru
pių — krikščionių demokratų, 
soc. demokratų, liaudininkų,

mažlietuviai, o laisvės kovoto
jų atstovas, reikalavęs pirma 
svarstyti Vliko grupių papildy
mą,iš posėdžio pasitraukė. Tuo 
tarpu neišaiškinta ar tos gru- 
pės, kurios nedalyvavo, pritars 
anam susitarimui. Esą dar ne
aiškumų, ir viskas aiškinama 
esą toliau. Kalbama apie tauti
ninkų ir gal dar kitų pasitrau
kimo galimybę. Spaudai jokio 
komunikato apie pasitarimą 
neduota. Bet vienas iš pasitari
mų dalyvių apie tuos sutartus 
dalykus aiškino per radiją

NEI SOVIETAI NEI 
AMERIKA

JT buvo renkami spalio 14 
nauji nariai į Saugumo Tarybą. 
Išrinktos Kuba ir Australija ne
nuolatiniais nariais be. sunku
mų. Užkliuvo dėl trečiojo na
rio, į kurį varžėsi Sovietų siū
loma Lenkija ir Amerikos siū
lomi Filipinai, šešis kartus 
buvo balsuojama, ir nei Len
kija nei Filipinai negavo rei
kalingų dviejų trečdalių balsų.

• • Filipinai gavo 38, o reikėjo 39, 
- Lenkija 20. Paskui Sovietai su

sigriebė ir pasiūlė Jugoslaviją. 
Bet ir ta nepraėjo. O Amerika

• pareiškė palaikysianti Filipi- iki Suezo kanalo ir ten paši
nus, kol jie patys to norės.
Rinkimai atidėti.

Lig šiol jau esą sugrąžinta 
4211 iš bendro skaičiaus 9626.

Vienas pasakojo, kad Ka
zachstane koncentracijos lage
ryje Kingir, kur buvo 2500 vy
rų ir 3500 moterų, buvo strei
kai. Jie truko 6 savaites. Tik 
atgabenę tankus ir lėktuvus 
sovietai streikus palaužė. Ten 
buvo nušauta 300 žmonių.

ši žinia patvirtina dr. J. 
Scholmerio pasakojimą apie 
panašų streiką 1953 Vorkuto
je.

Kitas belaisvis pasakojo; 
Brest - Litovske. susitikęs 1954 
dr. W. Linse, kuris 1952 buvo 
pagrobtas iš vakarų Berlyno. Į 
vakariečių protestus Sovietai 
vis atsakinėjo,- kad nieko apie

PASITAIKO IR TOKIŲ 
PLĖŠIKŲ

Glendora, Calif., atėjo į gė
rimų krautuvę moteris, 20 
metų, ir paprašė pardavėją kad 
jai atiduotų pinigus. “Jūs, po
nia, juokaujat”, atsakė parda
vėjas. Bet kada moteris išsi
traukė seną revolverį, pardavė
jas paėmė pinigų ir jai davė. 
Tada moteris padėjo revolve
rį ant stalo ir .ėmė verkti, sa
kydama: “Aš neturiu kitos 
išeities”... Pardavėjo iškvies
ta policija išaiškino, kad tai 
ištekėjusi moteris, dviejų vai
kų motina. Ji pasiskolinusi iš 
brolio 200 dol. ir daugumą jų 
išleidusi Brolis paprašęs juos 
grąžinti Moteris tesugalvojusi 
tik tokį būdą...

McCARTHY TEBETURI 
SAVO ŠALININKŲ

Šen. McCarthy, kuris perei
tą savaitę buvo Bostone liudi
ninku teisme prieš vieną ko
munistą profesorių, susilaukė 
netikėto dėmesio — prie, teis
mo susirinkusi minia sutiko jį 
plojimais. “N. Y. Times“ daro 
išvadą, kad McCarthy šalinin
kų tebėra ne tik Bostone.

Izraelį įspėjo
Amerika ir Anglija įspėjo 

Izraelį, kad nepradėtų preven- 
tyvinio karo su arabais. O Sy- 
rijos ir pietų Arabijos vyriau
sybes stengiasi atkalbėti, kad 
nepriimtų Sovietų ginklų, nes 
tai gali karą provokuoti.

Manoma, kad pradėdamas 
karą dabar, Izraelis nužygiuotų

tiktų atvežamus Sovietų gink
lus Egiptui. Izraelis gundosi 
preventyviiriu karu dabar, kol 
jis yra stipriau apsiginklavęs.

VĖL ŠAUDOSI
Egipto vyriausybė apkaltino 

vėl Izraelį, kad jo kariai ap
šaudė Egipto sargybinius ne
toli demilitarizuotos zonos. 
Kaltino taip pat, kad Izraelis 
neatitraukė savo kariuomenės 
iš demilitarizuotos zonos.

Izraelis savo ruožtu sako, 
kad Egipto kariai apšaudę JT 
kontrolės karininkus, ir vienas 
Izraelio karys buvęs sužeistas.

ATSKILO PABĖGĖLIŲ 
PARTIJA NUO ADENAUERIO

Vokietijoje Pabėgėlių parti
joje laimėjo daugumą tas 
sparnas, kuris reikalauja neut
ralumo tarp rytų ir vakarų. 
Partija turi parlamente 27 at
stovus, iš jų 14 pasisakė už 
neutralumą. Tokiu būdu pabė
gėlių partija pasisako prieš 
Adenauerio politiką. Lig šiol ji 
buvo Adenauerio koalicijoje.

Mažos partijos pasitrauki
mas turės tos reikšmės, kad 
Adenaueris negalės sudaryti

E 600 karo belaisvių, kurie 
kilę iš rytinės Vokietijos, joje 
sutiko liktis tik 249. Kiti rei
kalavo, kad juos vežtų į vakarų 
Vokietiją. Komunistai apgyven

dino belaisvius puikiuose vieš
bučiuose, atgabeno kitiem net 
žmonas, kad įtikintų juos lik
tis rytų Vokietijoje; prikalbi
nėjo, kad jie būsią labai rei
kalingi Vokietijai atstatyti. 
Leido belaisviam toliau va
žiuoti tik tada, kai tie pagra
sino protesto demonstracija.

Vokietis karo belaisvis grį
žęs iš Rusijos majoras Reu- 
schle papasakojo, kad Stali
no sūnus Jokūbas buvo nušau
tas vokiečių belaisvių stovyk
loje Oranienburge.

Hitlerio Įsakymu, jis buvo 
laikomas geriau nei visi kiti. 
Stovykloje jam buvę duoti du 
kambariai. Bet artėjant raudo
najai armijai prie Berlyno, jau
nojo Stalino nervai neatlaikę; 
jis pasisakęs, kad būsiąs sušau
dytas už tai, jog pasidavė į 
nelaisvę. Jis puolęsis prie stip
riai įelektrintos stovyklos tvo
ros norėdamas nusižudyti, ir 
tada sargybinis jį nušovęs.

Tai pasakojo grįžęs majoras 
Reuschle, buvęs prieš karą 
Stuttgarto radijo direktorius. 
Jam tekę Stalino sūnų, paimtą 
į nelaisvę, apklausinėti. Jis pats 
karo5 pabaigoje buvo paimtas 
amerikiečių. Paskui amerikie
čiai jį perdavė Sovietam. So-. 
vietai jį už ypatingai svarbių 
paslapčių žinojimą buvo nutei
sę 25 metam.

AR GRAIKIJA PASISUKS 
Į MASKVĄ?

Graikijos užs. reikalų min. 
Theotonis įspėjo vakariečius, 
kad balandžio rinkimuose grai
kų tauta gali nusisukti nuo 
Vakarų, jei Vakarai nepasi
skubins parodyti materialinės 
ir moralinės paramos. Primi
nė Kipro istoriją ir dėl jo ki
lusias Turkijoje riaušes prieš 
graikus. Priminė taip pat, kad 
Maskva pasisiūlė pirkti Graiki
jos gamybos perteklių.

• Suomijos parlamentui pre
zidentas pateikė įsakymą prisi
dėti prie šiaurės valstybių są
jungos, kurią spdaro Švedija, 
Norvegiją.jrvį^ęųj& v Anksčiau 
tam labai priešinosi Sovietų 
Sąjunga.

Nemaniau, kad
Iš potvynio vietų pasakoja

ma graudžių atsitikimų... 
Norwalk, Conn., 71 metų mo
teris Kelly iš vakaro pastebė
jo, kad jų namelio pamatus 
jau plauja Norfolk upelio pa
kilęs vanduo. Ji įspėjo savo 74 
metų vyrą ir paragino, ar ne
būtų atsargiau pasitraukti. Vy
ras pamojo tik ranka, sakyda
mas: “Palik mane ramybėje”. 
Apie vidurnaktį jau pilni rū
siai buvo vandens. Moteris dar 
sykį raginą vyrą gelbėtis. Jis 
ir dabar netikėjo. Bet vanduo 
ažsėmė ir pirmą aukštą, .elek
tra dingo. Moteris užsidegė 
žvakę. Ji su vyru buvo antra-

bus taip blogai
me aukšte, kur vanduo taip 
pat jau pasiekė ir daiktai plau
kiojo vandeny. Moteris kalbė
jo vyrui: “Sakiau tau, bet tu 
neklausei kaip visada”. Tas 
atsirėmęs į plaukiojančią spin
ta, teisinosi: “Nemaniau, kad 
taip blogai bus”.Staiga na
mas sugriuvo.

Moteris tik prisimena, kad 
ji nusigriebė už kažkokio me
džio gabalo ir pasinėrė bango
se. Pakeliui policininkai pa
stebėjo ją ir išgelbėjo. Kur 
dingo jos vyras, kur dingo ki
ti to namelio gyvento jai,•buvo 
dar nesurasta.

WATE3CBL'RT TILTAS, korto kovo la&inai pastatytas per Naugatucko opeli po Dfauie uragano. 
Tik tris dienas jto buvo atidarytas, ir dabar vėl Naugatuckas Ji nuvertė.

NUSIŠOVĖ SOVIETŲ AT
STOVYBĖS TARNAUTOJAS
Sovietų delegacijos tarnauto

jas prie JungL Tautų Aleksiej 
Minajev, 42 metų, šeštadienį 
popiet šūviu į burną nusišo
vė. Jis buvo atvykęs į New 

.Yorką tik prieš 10 mėnesių. 
Apie nusižudymo priežastis tik 
spėliojama. Sovietai atsisako 
duoti kokių nors paaiškinimų. 
Prisimenamas panašus atsitiki
mas Sovietų atstovybėje 1948, 
kada norėjo nusižudyti Kasen- 
kina, šokdama pro langą.

NIEKAS NEPASIKEITĖ
Vengrijos valdžia pranešė, 

kad iš kalėjimo paleidžiamas 
arkivyskupas Josef Groesz. 
Vatikano laikraštis “Osserva- 
tore Romano” rašo, kad tas 
paleidimas nereišlda jokio pa
sikeitimo komunizmo “karin
game nusistatyme prieš religi
ją”. Rašo taip pat, kad negau
ta lig šiol jokių žinių apie kar
dinolą Mindszenty.

Broliai Alsopai (NYHT) aiš
kina, ką turi reikšti Molotovo, 
“seno bolševiko”, vieša savo 
klaidų išpažintis. Jų manymu, 
tai yra galutinis ženklas, kad 
partija atsisakė nuo Stalino 
politikos, ir naujos politikos 
kryptis laimėjo.

Molotovas buvo seniausias 
Stalino politikos atstovas. Vie
nas iš jos autorių. Prieš ją 
labiausiai stojo dabartinis part. 
sekretorius Chruščiovas. Jis 
atnešė vietoj griežtosios, dog
matinės politikos — oportunis- 
tinę šypsojimosi politiką.

Stalino laikų politika Egip
tą, Syriją, Pietų Arabiją vadi
no “imperialistiniais šunim”, 
o šiandien tiem “šunim” So
vietai duoda ginklus.

Naujoji politika davė didelių 
Sovietų Sąjungai laimėjimų — 
tuos “imperialistinius šunis” 
ji laimėjo į savo pusę, neutra-

Sovtetę Sąjungos "vyriauty- giau iš apyvartos ir pats Molo- 
bės ir partijos vadovaujančiu tovas. Kai Jugoslavijos Titas 
asmenę", anot Tasso, konto- pasakė piktą kalbą prieš Molo- 
rancija buvo sušaukta Krymą, tovą, sovietinė spauda ją per- 
kur Bulganinas atostogauja. 
Konferencijoje nebuvo Moteto-

listinę Indiją taip pat.
Dar didesnis laimėjimas, — 

kad laimėjo ir daugelį Ameri
kos kongresmanų ar senatorių, 
suskaldė Amerikos vieningą 
nusistatymą, svyruojančius Eu
ropos kraštus padrąsino pul
tis Sovietam į glėbį. Čia pana
šu į srovę, sulaužusią užtvan
ką...
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Lenkų tremtinių organizaci-

Alfonsas 
į parką. 
Įbrido i 
nustebi-

Bertašiaus piniginę.
Sniegas nutirpo ir pavasaris-

Lietuviška sovietinė “Tiesa” 
rugsėjo 1 paskelbė savo kores
pondento V. Minioto neva fel
jetoną, kuriame aprašo, kaip 
sovietiniuose popieriuose atro
do nuveikti darbai ir kokie jie 
yra iš tikrųjų ir kas iš to pasi
pelno.

Įtartas nušovęs Gižų nuova
dos viršininką gavo 4 metus, 
nebuvo pakankamai davinių 
jam griežčiau pasmerkti. Jis

Mhy not sign up lor Payroll 
right away? (Ir i f vou're sclf-ctnpl<>

vedžiojos! Maurušaitį ir 
baudė streiklaužius, žino- 
tautininkus, padeginėda- 

ūkininku trobesius ir kū-

- Pirmoj daly papasakota, kaip 
ūkio krizės laikai ūki

ninkam. Ūkininkai ėmė reika
lauti, kad valdžia patengvinty 
BėM'Čfctjimuš. Sėf iSatf* ūki
ninkę delegacija Kaune buvo 
suarežtuota, o Veiveriuose ūki
ninkas Gustaitis nušautas.

lietuviškos valdžios isa- 
lietuviškom rankom. Gal 
pralieto kraujo ir tas re- 
pasiliko pergyvenimuose 

kaip juodžiausia dėmė.

vokatąi politikai — Sleževi
čius, Tumehaš, Leonas ir kt.

A. Tumėnas, kamantinėda
mas Marijampolės saugumo 
viršininką čenkų, parodė, kad 
saugumas nežinojo, kas iš ‘ tik
rųjų dedasi jo apskrityje ir 
klaidingas žinias pateikė 
Įvykius.

Leonas priminė teismui, 
jis nedarytų neteisybės, 
matėme Rusijos neteisybes, 
pergyvenome revoliucijas — 
kalbėjo Leonas, — ir nenori
me, kad neteisybės būtų karto
jamos Lietuvoje.

Šleževičius apeliavo Į jaus
mus. Jūs girdėjote, kaip Saka
lauskas sakė, kad jis tris dienas 
nevalgęs buvo ties Daugpiliu 
apkasuose — kalbėjo Sleževi
čius. — Ar jis už tai kovojo, 
kad anstolis jį su mažais vai
kais mėtytų iš namų? Jūs kal
tinate ūkininkus, kad jie reika
lavo valdžios rinkimų. Bet ar 
tai nusikaltimas? Juk dabar pa
ti vyriausybė rinkimus skelbia 
(tada kaip tik buvo paskelbti 
tautininkų neva seimo rinki
mai). Tai kuo čia ūkininkai 
nusikalto ? Valdžia pažadėjo ūki 
ninku išklausyti ir patarė at
stovus siųsti Į vyriausybę. Ūki
ninkai taip ir padarė. O pati 
valdžia ūkininkus suerzino, 
tuos atstovus Kaune suarešta
vusi. Ūkininkai pasijuto apgau
ti ir sukilo ... Kai teismo pir
mininkas pusbalsiu Įspėjo, kad 
taip nebuvo, tai Sleževičius 
griebėsi bylos ir, ėmė jos la
pus vartyti, kalbėjo: kaip tai 
nebuvo, tai bylos daviniai ro
do ... Baigdamas prašė ūki
ninkus išteisinti.

Mirti nepasmerkė teismas 
čia nė vieno. Sakalauskas ga
vo 4 metus, kiti mažiau. Buvo 
ir išteisintų visai. Tarp pasta
rųjų buvo ir atsargos karinin
kas. ;

•ŠĮ kartą Bertašiui teko padirbti 
jau 7 parašus. Pagal darbą ir 
atpildas — 1954 metus jis už
baigė glemžtelėjęs 11.152 rub
lius (tiek buvo Įvertintas prū
de nesančio dumblo išvaly
mas) ...

Bet Bertašiaus parašo Kre
tingos banke nėra. Ant čekių 
pasirašo miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas Naudiū- 
nas ir vyr. buhalteris Gečiaus- 
kas. Kur jie'buvo, kai Berta- 
šius kombinacijas darė?

Vyr. buhalteris Gečiauskas 
didelio dėmesio nevertas, šio 
veikėjo charakterizavimui už
teks pasakyti, kad jis pasiglem
žė taip pat beveik 17.600 rub
lių valstybinių pfriigų.

Ilgiau reikia pagalvoti, kaip 
pavadinus miesto vykdomojo 
komiteto pirmininką Naudiūną 
— atsakingu žiopliu, ar sukčių 
globėju.’ Atrodo, kad jam tin
ka abu epitetai. Ant visų trijų 
Bertašiaus kombinacijų stovi 
trumpas “tvirtinu” ir Naudiū- 
no parašas. Jo pavardė ir po 
fiktyvias algalapiais. Na, bet 
nesiginčysime dėl epitetų tik
rumo. Paliksime tai rajono 
prokuratūrai kuri, reikia pa
sakyti, šioms kombinacijoms 
yra abejinga. Pradėta byla gu
li spintoje, užrakintoje raktais, 
kurie tebėra pas atostogaujan
ti Kretingos rajono prokurorą.

O, kol prokuroras atostogo
se. Bertašius pakeitė koordi- 
nantas. Per daug tvankų mies
to vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojo kabinetą jis 
išmainė Į sanatorijos direkto
riaus pavaduotojo ūkio reika
lams vėsų postą. Pasiryžę pa
ilsėti po sunkių darbų ir Nau- 
diūnas su Gečiausku. ■

Ilsisi ramybėje Palangos 
kombinatoriai, kol snaudžia ra
jono prokuroras.

lydimas.
nukeliavo 

kelnes ir 
Visu didžiam

kai pasišiaušusia Ronže nupūš- 
kavo Į gintarinę Baltiją, nepa
likęs jokių Bertašiaus veiklos 
pėdsakų.,

O kaip toliau?
Toliau buvo, kaip pasakoje. 

Vieną tamsią rudens naktį Ber
tašius šliaužė Į namus ... Stai
ga priešais jį atsirado vanduo. 
Slenka Į dešinę — neapeina, į 
kairę — tas pats vanduo. Įpy
kęs ir sukaupęs visą drąsą, 
miesto galvos pavaduotojas dė
jo šuoli ir atsidūrė griovio vi
duryje. Per dideli vargą pasie
kęs kitą krantą, jis atsisėdo ir 
kratė iš batų vandeni...

Sekančią dieną iš po A. Ber
tašiaus plunksnos išplaukė nau
ja sutartis. Išvardinsime tik 
darbus, kuriuos reikėjo pagal 
ją atlikti. Nuo Malūno gatvės 
iki Ronžės upelio iškasti nusau
sinimo griovĮ. išvalyti ir per
kasti griovį nuo Ronžės upelio 
iki Miško gatvės ir taip toliau. 
Ir vėl už save ir šešias mirusias 
sielas Alfonsas Bertašius kai-

That spclls “no coflcge.” (t also spells no 
moncy saved for family emcrgencics, re* 
tiremcnt, vacations—anything.

AUKA DUJŲ KAMERAI
Paskutinis buvo sugautas ir 

teisiamas Maurušaitis nuo Kal
varijos.

Tai buvo jaunas vyras, su 
visa energija atsidėjęs strei
kam. Jis pasišovė bausti streik
laužius. Saugumui paimti jis 
nebuvo lengva. Vis išsisukdavo. 
Tada per Dambauskos ūkininką 
J. saugumas ėmėsi provokaci
jos — pristatė prie Maurušai- 
čio saugumieti Mockų, kuris 
apsimetė esąs streikininkas ir 
streiklaužių baudėjas. Kad Įro
dytų, jog jis tikrai toks, Moc
kus

mus 
mas 
gius. Mockus sykį užvedė Mau- 
rūsaitį Į saugumo pinkles. Mau
rušaitis buvo sužeistas ir su
imtas.

Kariuomenės teismas nutei
sė jį nužudyti duju kameroje. 
Niekas negelbėjo, nei visuome
nės nei politinių lyderių laiškai 
ar apsilankymas pas preziden
tą. Prezidentas A. Smetona 
užsispyrė neparodyti malonės, 
ir Maurušaičiui bausmė buvo 
įvykdyta dujų kameroje.

žę nusitiesė tiesūs grioviai, jis 
vėl tame pačiame kabinete, 
prie to paties masyvaus stalo, 
ta pačia ranka surašo perdavi
mo - priėmimo aktą, ta pačia 
kaire ranka pasibrėžia už gy
vus ir mirusius ir grybšteli 
4.944 rublius ...
Blanksta prieš baltą sniegą ir 

sausta prieš nusausinimo ope
raciją tretysis Bertašiaus žygis 
sutvarkant Palangos kurortą.

Kartą sausoje jūroje Nr. 2 
susiginčijo gausus Bertašiaus 
draugų būrys, kiek miesto 
kultūros ir poilsio parko prū
de yra dumblo ir ar užtenka jo 
karosams. Bertašius autorite
tingai tarė:

— Septyni centimetrai ir 
basta!

Draugų 
Bartašius 
pasiraitojo 
prūdą, 
mui teko konstantuoti—dumb
lo prūde nerasta. Tik Bertašius 
savo nuomonės nepakeitė ir ją 
mėlynu rašalu ant geltono po
pieriaus įrodė. “Išvalyti prūdą, 
išimti 7 centimetrų dumblo 
sluoksnį” — užrašė pirmininko 
pavaduotojas naujoje, iš eilės Macmillaną, kad tarpininkautų 
trečioje sutartyje. Gruodžio 22 sugrąžinti iš Rusijon 200,000

jau ir 
imtis 
Vals- 

polici- 
jos. Paleista Į kaimus slapto
sios policijos agentų, kad iš
aiškintų streikininkus.

ir naujas Kraujas
Gražiškiuose kelis ūkininkus 

uždarė valsčiaus daboklėje. 
Susirinkę ūkininkai suimtuo
sius paleido. E Kauno buvo 
pasiųstas policijos . rezervas 
“padėčiai atstatyti”- Paleis
tuosius ūkininkus vėl suėmė ir 
vėl Uždarė. Kiti ūkininkai, laz
dom apsiginklavę, vėl ėjo va
duoti. Policija tai sekė ir pasi
ruošė. Ant bažnyčios kalnelio 
užsimaskavę ir vorom pasiskirs
tę Į ateinančius ūkininkus pa
leido kulkosvydžių, ugnį. Be jo
kio perspėjimo. Tuojau krito 
ūkininkas Abramavičius. Kiti 
buvo sužeisti. Policija pakilus 
ėmė' pulti ūkininkus, tie pasi
leido bėgti.

Su pagautaisiais policija el
gėsi žiauriai. Pats Abramavi
čius dar gyvas buvo įverstas į 
vandens griovį ir ten nusibai
gė. Sužeistieji buvo nugabenti 
Į kalėjimus. Vartų kaimo ūki
ninkas Andriuškevičius visam 
amžiui liko invalidas. Kiti su
žeisti, kurie spėjo pabėgti, 
slapstėsi, kad nereiktų gydytis

Tautininkų valdžia ryžos su
kilimą represijom likviduoti. 
Suėmė keturis pajevoniečius 
ir atidavė kariuomenės teis
mui. Kurie ten paragrafai bu
vo pritaikyti — nebežinau, bet 
visi keturi buvo pasmerkti 
mirti. Tačiau šaudyti karinė 
vadovybė nuteistųjų nesiėmė. 
Tai atliko policija.

Buvo sukrėstas visas kraš-

Praėjo 20 metų. Lietuvą su
purtė baisesnis ir negirdėtas 
smurtas ir žmonių naikinimas 
šimtais tūkstančių. Bet anos 
Suvalkijos ūkininkų aukos te
bestovi akyse šiurpiai. Gal dėl 
to. kad tie ūkininkai buvo nu
žudyti 
kymu 
dėl to 
žimas

Alfonsas Bertašius, žymus 
žmogus Palangoje, nuo seniai 
sėdėjo miesto vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojo 
kabinete prie popieriais apkrau
to masyvaus stalo. Už savo vai
singą veiklą net kapeikėlės pa
triotu jis buvo pramintas. Dve
jus metus, taupydamas kapei
kėles, galvojo, kaip daugiau 
rublių ' Įsidėti* į kišenę, 1954 
metais — pats' derlingiausias 
laikotarpis jo tarnybinėje veik
ime. Tais lietingais metais Al
fonsas Bertašius Įvykdė trigu
bą kombinaciją.

Ar tai vasario dvidešimt šeš
tą, ar tai paskutiniąją antrojo 
mėnesio penkiasdešimt ketvir
tųjų metų dieną Alfonsas Ber
tašius vaikštinėjo Vytauto gat
ve Palangoje ir svajojo. Jo vir
šininkišką dėmesį patraukė 
skveruose, šusjftrlėjes, vietomis 
nuo artėjąĮS^pavasario mur
zinas sniegąS' Kuo ne pinigai? 
Bertašius nuskubėjo į savo ka
binetą ir surašė maždaug tokio 
turinio raštą. Iš vienos pusės, 
jis, miesto vykdomojo komite
to pirmininko pavaduotojas, iš 
antros — darbininkai Simonai
tis ir Dočkus sudaro sutartį iš
vežti iš skveru sniegą. Bertą
sias pasirašo už save ir už dar
bininkus. 0 balandžio pirmą 
dieną iškrečia balandišką špo
są — surašo sniego išvežimo 
aktą. Darbus priima pats, o 
aktui suskinti- gavo dviejų 
žmonių —^ktlfiiinalinio ūkio 
skyriaus vedėjo Tirevičiaus ir 
miesto sutvarkymo - remonto 
kontoros darbu vykdytojo No- 
vinsko parašus. Iš tikrųjų tik 
parašus jie davė, nes • jokio 
priėmimo - perdavimo akto tie
du darbuotojai nematė lygiai 
taip, kaip darbininkai Dočkus 
ir Simonaitis nečiupinėjo tų 
2.854 rublių, kurie pateko į

• Adlai Stevensonat Įspėjo 
nuo perdidelio optimizmo dėl 
Ženevos konferencijos.

• Kinai nacionalistai numu
šė komunistų lėktuvą Migą.

That’s why wc say the more you can pilė 
up on the left side of your savings dot. the 
brishlcr your familv's fulure. And the 
quii-kr>t. ra-ir*t way to do it is the Pay- 
roll Sav ings Plan.

YourMūre dependent on o dot? Fantas- 
tie—būt true. And here’s why. Say you 
want to hdp your child through coflcge. 
First thing you look for is this dot—your 
salinęs Jot. Suppose you find it belwecn 
22 and 75—likę this:

tas pasipiktinimu. Kai kariuo
menės teismas ir kitus suim
tuosius nuteisė mirti, tai pre
zidentas A Smetona, net nutėi- 
stiešiėms neprašant pasigailė
jimo, mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu. Tautininkų spauda 
stengėsi padidinti išpūsti nu
teistųjų nusikaltimus. Bet nu
tylėjo, kad tarp tų keturių bu
vo ir savanorių kūrėjų. Tuos 
Pajevonio sušaudytus vyrus 
pajevoniečiai visada minėjo 
kaip garbingus ir susipratusius 
asmenis. Tai buvo šarkauskas, 
Protasevičiūs, Petrauskas ir 
Norkevičius. Jų draugai ir 
šiemet Waterbury buvo užpra
šę už juos pamaldas ...

NAUJA BYLA SU 
POLITINIU PAMUŠALU

Streikų metu streikininkai 
ėmėsi smurto, nušalindami se
niūnus ar viršaičius. Kurie iš 
jų buvo per uolūs vykdydami 
valdžios įsakymus, tie buvo ir 
prigąsdinami šaudant pro lan
gą į lubas. O Gižų nuovados 
viršininkas Lietuvninkas buvo 
nušautas. Apie šakius buvo 
taip pat nušautas vienas sau
gumo šnipas nakčia kluone. 
Tai davė vėl darbo kariuome
nės teismui.

1936 rudenį buvo teisiami 
Išlaužo ir Veiverių įvykių da
lyviai ūkininkai. Beveik visą 
laiką klausiausi to teismo. Bu
vo ūkininkų būrys atvarytas. 
Tarp jų kaltinamųjų suole ir 
Veiveriuose nušautojo Gustai
čio du sūnūs, vienas atsargos 
karininkas, daug savanorių kū
rėjų. Tur būt, pats didžiausias 
nusikaltėlis čia buvo ir di
džiausio ūgio vyras Petras Sa
kalauskas. Jis buvo nuo Ketur
valakių ...

Sakalauskas nuo jaunystės 
buvo tautosakos rinkėjas, sa
vamokslis, nenuorama prieš 
okupantus pirmojo karo metu. 
O laisvei švintant išėjo sava
noriu ginti Lietuvos. Dažnai iš 
kariuomenės parvykdavo. namo 
ir. kai išvykdavo atgal, išsives
davo naujų savanorių.

Sakalauskas ir teisme pasa
kojo. kad jis yra Lietuvos my
lėtojas; kad tris dienas gulė
jęs ties Daugpiliu nevalgęs ap
kasuose ... Teismo pirminin
kas Lapšys nutraukė tuos jo 
atsiminimus, nes jie netinką 
prie teismo medžiagos ...

Kaltinamųjų ginti stojo ad-

ATĖJO NAUJA 
PROKLIAMACIJA

Ji reikalavo jau ne tik ūki
nių 'palengvinimų. Nekęsdami 
valdžios, kuri šaudė Į- ūkinin
kus, prokliamacijos autoriai 
reikalavo jau ir valdžios rinki
mų.

Valdžia čia Įžiūrėjo 
sau pavojų. Ji ryžosi 
griežčiausių priemonių, 
čiuose buvo privaryta

One* you stgn for Payroll Savings at 
your company’s pay office. the ręst is donc 
for you. Each payday the amount you 
signed for is saved out of your pay before 
you get it—-automaticaUy. And as it's 
saved—your money’s investrd for you. 
You’re constantly acquiring U. S. Senes 
E Savings Bonds—investments Chat makc 
your tnoney really grow.

ęign for just $7.50 a week and in (ne 
years you 11 have $2.05.3! In 9 years. :? 
months, youll have $4.277! And at full 
maturilv (19 years, 8 mbnths), you'll le 
Morth $10,313!

ITS AUTOMATIC!
IT PAYS YOU MONEYI

PAČI, m no, JAV demo
kratu partijom pirmininkas, prr 
radiju parrKkcs kad ne rrs- 
imbllkonam «prr>ti. kaip Jie m. 
va partijoje trarkred. Mat, H 
rewp«Mtk<HH| pmėn Mtvn pa 
redrfta, kad rfmtnkmlal Adlai 
NtevenMma J»» oimuU i fe
ną Ir kaodMala | prritideatut 
arMatyofe,

re ranka deda parašus, savo
kabinete atlieka nusausinimo
darbus.^ ( /

Kai, A. Bertašiaus akimis
žiūrint, iš abiejų pusių Į Ron- dieną šie darbai buvo priimti, išvežtų lenkų.

jos. kurios atstovauja apie 
100,000 lenkų, kreipėsi i Ang
lijos užsienių reikalų ministerį

slart itneslinj: regularty in L. 5. 
Bonds Mhcrc.you Bank.

i'-įSįsį-į?:



Aš mačiau tikrąją Maskvą

taus įspėjimai

nei.

būtumei girdėjęs, ką jis kalbė-

Baisusis kerštas
N. V. GOGOLIS

■ r-r- -ir

jo dengė giliai užmaukš- 
kepure. Pravažiuodami

kaip ir 
unifor-

pavazia- 
Me-.

Domėsite yeariy 
Brooklyn. N. Y. 
Bart year------- ~
Foreign-----------

ra, atleidžiu! — atsakė jis, pa
bučiavęs. ją, ir keistai žybtelėjo 
jo akys. Katerina kiek krūpte
lėjo: keistai pasirodė jai ir jo 
pabučiavimas, ir nepaprastas 
akių žiburiavimas. Ji atsirėmė 
stalo, ant kurio tvarstė savo su
žeistą ranką ponas Danyla, ap
sigalvodamas, kad jis negerai, 
nekazokiškai pasielgė atsiprašy
damas, nes niekuo nebuvo kal-

Kai Vokietijos kancleris dr. 
K. Adenaueris tebesiruošė vyk
ti Maskvon, rugsėjo pradžioje,, 
žmonės kalbėjo, kad jis nuei
siąs toliau už Hitlerį. Ir nuėjo. 
Hitleris, sakoma, matęs Mask
vą tiktai pro žiūronus, kai jo 
kariuomenė buvusi tik ųž kelių

$6.00
$6.50
$3.50
$6J>0

je yra nors kiek gailesčio, kad 
tavo akmeniniame kūne ruse
na žmogiškas jausmas. Neapsa
komai gi aš apsigavau. Tatai 
suteiks tau džiaugsmo. Tavo 
kaulai šokinės karste iš džiaug
smo, kai sužinos, kad nelabieji 
žvėrys lenkai įmes į liepsną ta
vo sūnų, kai tavo sūnus pliki
namas ir piaustomas ims rėk
ti. O, aš pažįstu tave! Tu mie
lu noru pakiltume! iš karsto ir 
padėtumei kepure dumti ugnį, 
kuri kaip viesulas suksis po

KOEGZISTENCIJA LĖKTUVE ★ LĖKTUVAS NUSILEIDŽIA VILNIUJE * NIEKO 
“NEŽINO”,* TVORA PRIEŠ BAŽNYČIOS DURIS * LATVIŲ KUNIGAS MASKVO
JE * VYSK P. STRODS MASKVOJE TEIKĖ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ * 
RAUDONIEJI PONAI IR SKURDŽIAI * UŽ NYLONO KOJINE S 15 DOLERIŲ * 

KODĖL MASKVOJE NĖRA ŠUNŲ?

— Tai ką gi jis kalbėjo, ma
no brangi Katerina?

— Sakė: “Tu pažiūrėk, Ka
terina, į mane, koks aš gra
žus! žmonės be reikalo sako,' 
kad aš negražus. AŠ būsiu tau 
puikus vyras. Žiūrėk, kaip aš 
žvilgčioju akimis! Čia Įbedė į 
mane savo ugnines akis, aš su
rikau ir pabudau. «

— Taip, sapnai daug tieses 
pasako. Bet ar tu žinai, kad už 
kalno ne taip jau ramu? Ro
dos, lenkai vėl ėmė rodytis. 
Gorobecas praneSe man, kad 
aš budėčiau. Tik be reikalo jis 
rūpinasi: aš ir taip nemiegu. 
Mano vaikinai šiąnakt iškirto 
miške dvylika ruožų. Pavaišin
sime Šlėktas švino slyvom, o 
jaunieji Šlėktelės pašoidnės ir 
nuo botago smūgių.

— O tėvas žfno tai?
— Sėdi man ant sprando 

tavo tėvas! Aš ligi šiol negaliu 
jo suprasti. Tur būt, daug blo
go jis pridarė svetimame kraš
te. Ir kas gi iš tikrųjų, yra: 
gyvena beveik mėnuo, ir kad 
nors kartą būtų įsilinksminęs, 
kaip pridera padoriam kazokui! 
Nenorėjo midaus išgerti! Klau- 

<syk, Katerina, nenorėjo išgerti 
midaus, kurį aš iškaulijau iš 
Bresto žydų. Klausyk, vyruti!

(Bus daugiau)

Liubiankos kalėjimą
jo paklausėme, kokie čia to

kie dideli pilkį namai Atsaky
mas buvo šaltas ir paprastas: 
“Aš nežinau”. Maskvoje beveik 
niekas nieko “nežino”. Nieko 
nesužinosi nei iš telefono kny
gų , nes tokių ‘kygų, kaip pri
imta kitur, Maskvos mieste už
simušęs nerast Bet visai tik
ra, kad plačioji liaudis nieko 
nežino, kaip gyvena jų “va
dai”. .. savo vilose.,
ŠV. LIUDVIKO BAŽNYČIOJE
Sekmadienį, rugsėjo 11, kanc

leris K. Adenaueris su kitais 
delegacijos nariais nuvyko į 
šv. Liudviko katalikų bažnyčią 
mišių išklausyti. Toji bažnyčia 
yra niūriame, vargingame ra
jone, nuošalioje gatvėje, ap
gaubta apleistų, pilkų namų. 
Žemą baltą jos pastatą kiek te-

nas Danyla. Puola ponas Da
nyla
vas, ir vėl lygiomis. Karščiuo
jasi. Užsimojo... ai! žvanga 
kardai... ir skambėdamos nu
lėkė į šalį geležtės.

— Ačiū tau, Viešpatie! — 
tarė Katerina ir vėl suriko, 
kai kazokai griebėsi muškietų. 
Pataisė titnagus, atlošė gaide
lius.

šovė ponas Danyla — nepa
taikė. Nutaikė tėvas... Jtese-

Mūsų šoferis ? buvo žmogus kelia du nedideli bokšteliai, 
pagyvenęs, galimas daiktas, 
antrajame kare dalyvavęs ir 
mokėjo kelis žodžius vokiškai. 
Akis 
linta

Per tiek laiko niekas jiem dar 
neparūpino protezų... Saulė
je ant suolelių matėsi šukun- 
kusios senutės (babuškos), li
gotos, laukiančios savo galo.

Vargšais “rūpinasi” Leninas 
ir Stalinas, kurių paveikslus ir 
pablizgintus biustus 
visur. Jie žiūri taip 
konservų dėžučių, iš 
krūvos. Kur tik gali 
bent porą silkių, ten 
Leniną su Stalinu. Jie

— Palauk, Katerina! Eik 
Šen, mano gražuoli Ibanai, aš 
pabučiuosiu tave. Ne, mano 
vaikeli, niekas nė tavo plauke
lio nepalies. Tu užaugsi tėvy
nės garbei; kaip viėsulas tu 
skraidysi tarp kazokų, su ak
somine kepuraite ant galvos, 
su aštriu kardu rankoje. Duok 
ranką, tėve! Užmirškime, kas 
yra buvę tarp mūsų. Jeigu ką 
bloga tau padariau — gailiuos. 
Kodėl gi tu neduodi rankos? 
— kalbėjo Danyla Katerinos 
tėvui, kurte stovėjo vienoje 
vietoje, neparodydamas nei 
pykčio, nei noro susitaikyti.

— Tėve! — suriko Katerina, 
apkabinusi ir pabučiavusi jį. — 
Nebūk nepermaldaujamas, at
leisk Danylai! Jis daugiau ta
vęs neužgaus!

— Tik dėl tavęs, mano duk-

Tatai nereiškia pataikavimo asmeniui, kaip matyti iš kitos 
Pijaus XII paskelbtos kalbos — Italijos žurnalistam.

Joje žavisi žurnalistų sugebėjimu vaizdingai ar su humoru 
atvaizduoti kasdienio gyvenimo gabalus. Bet Įspėja, kad žurna
listas nesitenkintų tik maistu skaitytojo smalsumui; kad smul
kiem dalykam neduotų per didelės reikšmės, kad nesitenkintų 
tik įvykių vertinimu tokiu, kokis patiktų dienos intereso patrauk
tam skaitytojui. Reikia — kalbėjo Pijus XH, — kad viešoji nuo
monė būtų sąmoninga tom tolimiausiom priežastim, kurios nu
stato žmonių socialinio gyvenimo tvarką; duoda žmogaus vertės 
pajautimą, jo asmeninį atsakingumą ir. jo pareigas bendruome

traukiasi rūstusis tė- vargiu kūdikiu? Kas priglaus 
jį? Kas temokys jį lakstyti ant 
juodbėrio žirgo, kautis už lais
vę ir tikėjimą, gerti ir links
mintis, kaip pritinka kazokui? 
Težūnie mano sūnus! Težūnie? 
Tavęs nė žinoti nenori tavo tė
vas. žiūrėk, kaip jis gręžia nuo 
tavęs savo veidą. O, aš dabar 
tave pažinau! Tu — žvėris, o 
ne žmogus! Tavo širdis vilko, o 
tavo mintys klastingos gyva-

Pijus XH rugsėjo 14 prašneko į mokslininkus — šv. Tomo 
filosofijos šalininkų kongresą sugsėjo 14. Jis iškėlė ir labai verti
no gamtos mokslų milžinišką pažangą. Bet Įspėjo, kad didelis 
mokslininkas. turi būti sykiu ir filosofas. Gamtos mokslų išvados 
tada bus teisingos ir prasmingos, kai bus “susiderinusios su die
viškosios išminties šviesa”.

Tai įspėjimas mūsų dienų mokslininkam, kurie daros labai 
gilūs savo specialybėje, bet siauri savo vienašališkume ir dėlto 
nekartą virsta savo išradimų aukom ir grėsme žmonijai

to, ko patys nešėjo. Dargi į 
unijotus nepanašūs: į šventąją 
cerkvę kojos nekelia. Tokius 
reikėtų gerokai pakamantinė
ti, kur jie valkiojasi.

— Klausyk, kazoke! ar tu ži
nai... aš blogai šaudau: tik 
per šimtą sieksnių mano kulka 
persmeigia širdį. AŠ ir kardu 
kertu ne kažin kaip: iŠ žmogaus 
telieka tik gabalėliai, smulkes
ni nei kruopos, te kurių verda
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— Tai kam, jei ne tėvui 
žiūrėti savo dukters! — mur
mėjo jis panosėj. — Na, aš ta
ve klausiu: kur valkiojais ligi 
tokios vėlumos?

Adenaueris tebuvo Maskvoje 
visą savaitę ir pro žiūronus 
stebėjo teatre baletą “Romeo 
ir Julija”...

Kartu su vokiečių delegaci
ja Maskvoje buvo ir krūva 
žurnalistų. Vienas iš jų, Guido 
Zoeller, aprašė n^ tai, kas bu
vo sutarta ar nesutarta, o ką 
jis pats matė. Kelis jo vaizdus 
imame iš vokiečių savaitraš
čio “Rheinischer Merkur” (rug
sėjo 16).

IEVUTĖ LĖKTUVE
Guido Zoeller skrido lėktu

vu. “Smulkutė, rusvų plaukų 
stewardėsė surinko mūsų foto 
aparatus. Niekam nebuvo leis
ta susigundyti ir užfiksuoti 
bent kamputį žemiškojo rojaus. 
Paskui toji Sovietų mergaitė 
blizgino arbatinukus, stovinėjo 
už staliuko, margai padengto 
visokia spauda, čia ji paimda
vo pieštuką ir kažin ką raši
nėjo, čia ji žaisdavo su lėliuke, 
bet taip, kad visi ją matytų. 
Ievos dukros visur ir visos to
kios pat...

Kai mes
nusileidę Vilniuje,

vėl pakilome, galima buvo 
pastebėti, kad ji savo plaukų 
sruogas buvo kiek padraikiusi 
it liūtė, o raudoną megztinuką 
padabinusi naujais žibučiais. 
Kalbėjo ji angliškai, bet ne
tvirtai, kaip ir kiti rusai Mask
voje. Nugirdusi, kad vienas iš 
mūsiškių pliaukštelėjo foto 
aparatu, kurio nebuvo atida
vęs, prisišaukė kapitoną, ku
ris mūsų pradėtą koegzistenci
ją užbaigė žodžiu “Niet!”

AŠ NEŽINAU...
Koegzistencija, sakoma, lei

džia Maskvoje pamatyti ir tai, 
ko anksčiau nebuvo rodoma. 
Pabandyk, jei nori! “Kas Mask
voje užsuka į Inturisto (į ke
liautojų) biurą ir pareiškia: 
“Noriu pamatyti kokią nors 
mokyklą, degtukų dėžučių fab
riką, privačius namus”, gauna 
atsakymą: “Pažiūrėsime, reikia 
susitarti”...

Mes norėjome susitarti su 
taksi, kad mus skubiai nuvestų 
į spaudos konferenciją viešbu- 
tin “Sovietskaja”, bet taksiu
kas te vietos nejudėjo. Kol su
sitarėm su Inturistu, jau buvo 
ir po konferencijos. Taksi ži
no, kad negalima pasijudinti be 
leidimo ir šoferiui negalima 
kalbėti su “užsienio šnipais”.

Varpų jau seniai nebėra.
Viduje ji buvo papuošta rau

donom ir baltom gėlėm, kurio
se skendo Dievo Motinos (čen- 
stachavos) paveikslas. Labai 
primityvius paprastus suolus 
buvo užėmusios senos moterė
lės su baltomis skarelėmis ir 
užsienio atstovybių tarnautojai.

Šioji katalikų bažnyčia yra 
vienintelė visoje Rusijoje

nuo Leningrado iki Baltijos 
kraštų ir Lenkijos sienos. Pa
maldas joje laiko kun. Juozas 
Buturovičius te Rygos, kur jis 
16 metų buvo mokyklos kape
lionas. Ir pati bažnyčia priklau
so Rygos arkivyskupijai.

Praėjusių metų gegužės mė
nesyje čia lankėsi Liepojos 
vyskupas Petras Strodo, kuris 
suteikė sutvirtinimo sakramen
tą 264 suaugusiem žmonėm.

Prieš atvykstant Į pamaldas 
kancleriui K. Adenaueriui, še
štadienį te vakaro, buvo atsiųs
ti darbininkai ir pašalino tvo
rą, kuri buvo pastatyta prieš 
bažnyčios duris, kad j.\ užderig-

Gyvename propagandos amžiuje. Spauda, radijas, televizi
ja atneša tokią eibę' minčių, vaizdų, garsų, kad eiliniam piliečiui 
nelengva susigaudyti, kas teisinga ir kas melas. Propaganda tam 
ir skirta, kad žmogus nustotų pats galvojęs ir elgtųsi taip, kaip 
jam įkalbama.

Tokioje minčių maišatyje Šv Sostas vis dažniau siunčia savo 
įspėjimus. Įspėjimus, kuriais ūurodo klaidingos minties ar gyve
nimo krypties pavojus ir nužymi tikruosius kelius.

Stabteliame ties Pijaus XII naujais trimis Įspėjimais.

— Kokį sapną, mano miela 
Katerina?

— Sapnavau aš, nuostato), iš 
tiesų, ir taip aiškiai, tarytum 
tai buvo ne sapnas, o tikrovė, 
— sapnavau aš, kad mano tė
vas yra tas pats išsigimėlis, 
kurį mes matėme pas esaulą. 
Bet, prašau tave, netikėk sap
nu. Argi nepasivaidena kar
tais visokių niekų! Rodos, sto
viu aš priešais jį, visa drebu, 
bijau, ir nuo kiekvieno žodžio 
vaitoja mano gyslos. Kad tu

Prašvito diena, bet nesaulė- 
ta: dangus niaukstėsi, ir smul
kus lietus laistė laukus, miš
kus, platųjį Dnieprą. Pabudo 
ponia Katerina, bet nelinksma: 
akys ašarotos, ir šiaip ji nu
liūdusi ir nerami.

— Mano mielas vyre, mano 
brangus vyre! Keistą sapną aš 
sapnavau!

— Čia tai kas kita, brangu
sis uošvi! Į tai aš tau tiek te
galiu pasakyti kad aš seniai 
esu ne betoks, kuriuos vysto 
bobos, žinau, kaip sėdėti ant 
žirgo: moku laikyti rankoje ir 
aštrųjį kardą. Ir dar kai ką 
moku... Moku aš nieko ne
siklausęs daryti tai, ką noriu.

— Aš matau, Dahyla, kad 
tu nori su manim susivaidyti! 
Kas slepiasi, tas, matyti, yra 
ką nors bloga sumanęs.

— Galvok, kaip nori, — ta
rė Danyla, — o aš galvosiu, 
kaip aš noriu. Ačiū Dievui, nie
kuomet niekur negarbingai 
nesu pasielgęs, visada gyniau 
pravoslavų tikėjimą ir tėvynę, 
ne taip, kaip kai kurie bastū
nai: dievai žino, kur valkiojasi,

sutiksi 
pat te 
arbūzų 
pirkti 

rasi ir 
spokso 

taip pat į nylono kojines, ku
rias tegali gauti už 60 rublių, 
ir į kvepalų bonkutes su eti
kete “Raudonoji Žvaigšdė”.

SPIEGIA, BET NELOJA

Maskvos gatvėmis važinėja 
seni tramvajai, nudėvėti ir 
sugverę; jie. pasiekia ir toli
mesnius priemiesčius. Prava
žiuodami taip suspiegia, kad, 
rodos, kas visais penkiais 
pirštais per stiklą patrauktų... 
Automobiliai visi beveik vieno 
tipo. Jie sudaro monotonišką, 
uniformuotą vaizdą, 

. tūkstančiai melsvom 
mom milicininku.

Maskvos požemyje 
vęs kiek modemiškesniu 
tro”, gali išlipti tokioje vieto
je, kur užsieniečiam yra nakti
nis klubas. Už šokolado ply
telę čia nuo tavęs nulups 28 
rublius ir už konjaką — 34. 
(Oficialiu kursu išeina 7 ir 
8.50 dol. Red.). Yra ir mergai
čių visokiem “pasisiūlymam”. 
Jos tarp savęs atvirai šnekasi, 
kiek “uždirbo”. Tačiau pa
valgyti užsieniečiam skiria
mam restorane gali.

Niekur tačiau Maskvoje ne
pamatysi

nei vieno šuns,
nei gatvėje nei kieme. Kai 

paklausėme visą žinantį Intu- 
risto biurą, tai mums paaiški
no: “Čia šunes nereikalingi, 
nes Sovietų piliečiai vieni ki
tų neapvaginėja”. O tikriausia 
priežastis yra ta, kad' šunims 
telaikyti stinga maisto ir kad 
visi šunes jau seniai atsidūrė 
keptuvėje...

Kiek mums teko su žmonėm 
susitikti, jie vis pasakydavo: 
viskas brangu — “dorogo”.

Mes galėtume pridėti dar 
vieną priežastį dėl šunų: juos 
atstoja Sovietų slaptosios poli
cijos sekliai, kurie po žmonių 
langais ir jų kelyje budi dieną 
ir naktį.

Žurnalistas Guido s Zoeller 
savo Įspūdžius baigia pastebė
damas, kad lėktuve jis atsi
kvėpęs^ huo sovietinės slopios 
propagandos ir atbudęs tarsi 
iš sapno, kuris jį buvo perkė
lęs į rytų imperiją prieš tūks
tanti metu...

jaunas, bet nedreba jo ranka. 
Sugriaudė šūvis. .. Pasviro po
nas Danyla.. šviesiai raudonas 
kraujas nudažė kairiąją kazo
kiško žipono rankovę.

— Ne! — suriko jis, — aš 
taip pigiai savęs neparduosiu. 
Ne kairė, bet dešinė ranka 
atamanas. Kaba ant sienos ma
no turkiškas pistoletas; dar 
niekada, kaip esu gyvas, jis 
neapvylė manęs. Lipk nuo sie
nos, senasis drauge! Patarnauk 
savo draugui!— Danyla iš
tiesė ranką.

— Danyla! — suriko Kateri
na nevilties balsu, nutvėrusi 
jam už rankų ir puolusi po ko
jų. —- Ne dėl savęs prašau. 
Man vienas galas! neverta savo 
vyro ta žmona, kuri gyvena 
jam mirus; Dniepras, šaltasis 
Dniepras bus mano kapas... 
Pažvelk į sūnų, Danyla! pa
žvelk į sūnų! Kas rūpinsi?

tų ir susiaurintų įėjimą į baž
nyčią ... '

AUKSINIS BLIZGESYS
IR SKARMALAI

Sėdėjome Didžiajame (Bolšoj) 
teatre ir žiūrėjome S. Prokof
jevo baleto “Romeo ir Julija”. 
Mūsų delegacijos galvos ir So
vietų vyriausybės nariai tūnojo 
paauksuotoje caro ložėje. Pub
likoje matėsi ponai ir ponios, 
gražiai išsidabinę, su ordinais 
ar kitais kuriate atsižymėjimo 
ženklais, moterys ir lūputes pa
sidažiusios. Scenoje ir aplink 
sieną sukiojosi “nusipelnę ar
tistai” ir “liaudies šokėjai”, 
kurie čia karališkas algas gau
na. Pagrindines roles šoko G. 
Ulanova ir J. Ždanovas.

Kai spektaklis pasibaigia, 
Didžiajame teatre tvaskios lo
žės rūpestingai apdangstomos, 
kad jokia dulkė neužkristų. O 
tiktai už kelių metrų nuo to 
pastato ‘prasideda vargas,

matosi apšiurę namai, bėgio
ja purvini vaikai,

praeina sulysusios moterėlės, 
karo invalidai su kriukiais.

Pijus XH rašė Kanados katalikam į Torontą socialinės savai
tės proga. Joje buvo svarstomas piliečio ir bendruomenės santy
kis. Pijus XII nurodė tų santykių abudu kraštutinumus — anar
chiją, kada pilietis nustoja rūpinęsis bendruomenės reikalais, ir 
totalizmą, kada pilietis yra pavergiamas bendruomenei Kalbėda
mas apie harmoniją tarp asmens ir bendruomenės, Pijus XII nu
rodė, kad tuose santykiuose reikia labiausiai atsižiūrėti į žmogų, 
nes “žmogus nėra toli gražu tik socialinio gyvenimo objektas ir 
pasyvus elementas; jis yra subjektas, pagrindas ir tikslas”.

Kitaip tariant, valstybės ir bendruomenės gyvenimas turi 
būti taip tvarkomas, kad susidarytų sąlygos kuo aukščiausiai iš
kilti asmeniui.

Kardai baisiai sučerškė; ge
ležte kapojo geležį, ir kazokai 
apsipylė žiežirbomis kaip dul
kėmis. Verkdama išėjo Kateri
na į atskirą menę, krito į lovą 
ir užsikimšo auste, kad ne
girdėtų kardų smūgių. Bet ne 
taip blogai kovėsi kazokai, kad 
būtų galima nustelbti jų smū
gius. • Jos širdis plyšte plyšo. 
Ji girdėjo, kaip visame jos kū
ne aidi garsiais: tuk, tuk. “Ne, 
neištversiu, neištversiu... Gal 
jau šviesiai raudonas kraujas 
trykšte trykšta iš baltojo kūno. 
Gal dar baigia sekti mano 
mielajam paskutinės jėgos, o 
aš guliu čia! Ir visa išbalus, 
vos atgaudama kvapą, įėjo į 
pirkią.

Vienodai ir žiauriai kovėsi 
kazokai. Nei vienas, nei antras 

—Aš sutinku, — atsakė po- negali įveikti... Štai puola 
nas Danyla, vikriai mosterėjęs Katerinos tėvas— traukiasi po- 
kryžmai kardu, lyg žinodamas, 
kam jį tegalando.

— Danyla- — balsu suriko 
Katerina, nutvėrusi jam už ran
kos ir pakibusi ant jos. At
simink, beproti, paiiūrėk, prieš 
ką tu keli ranką! Tėve, tavo 
plaukai balti kaip sniegas, o 
tu Įsikarščiavai kaip nesubren
dęs jaunuolis.

— Žmona! — račiai suriko 
ponas Danyla, — tu tinai, aš 

kai pravoslavai žūtbūtinai kau- to nemėgstu. Žiūrėk savo bo- 
nasi, o paskui atsigrūda plauti biškų reikalų!



A. ŽILIENĖ

Puodukas užnuodytos kavos,tari
O. BAČKIENĖ.

amžinųjų

kaip, pil- 
dalyvauja

PUTNAM, CONN.

Pirmoji maldininkų 
ekskursija

Aušros Vartų Moterų drau

viena anglė sufražistė 
Churchilliui:

"Jeigu jūs būtumėt 
mano vyras, aš jums 
įpylusi užnuodytos I 
puoduką".

Churchillis ramiai ;

Laiko dvasia turi didelės į- 
takos kiekvieno žmogaus gy
venimui, juo labiau moteriai, 
kuri jautriau ir rūpestingiau 
reaguoja į visos aplinkumos 
poveikius. Užtat jai, kaip jau
tresnei būtybei, tenka pirma
jai susivokti laiko dvasioje ir 
surasti sintezę tarp naujų gy
venimo sąlygų ir 
principų.

Šiandien moteris, 
nateisė asmenybė,
beveik visose srityse. Yra ad
vokačių, gydytojų, profesorių' 
ete... Politikoje taip pat ima 
vaidinti vis didesnį vaidmenį. 
Demokratiniuose balsavimuose, 
savo didesniu skaičiumi, gali 
būti lemiamas veiksnys.'Pran
cūzijoje moterys kaip balsuo
tojų yra 52%, liberalinėse pro
fesijose 100 vyrų yra 86 mote-, 
rys, iš 27 savaitinių žurnalų 
14 priklauso moterims. Nega
lima būtų pasakyti, jog kieky
bė atitinka kokybei. Ameri
koje, pagal statistiką, taip pat 
yra apie 20 milijonų moterų, 
kurios dirba turėdamos regu
liarų atlyginimą (Čia nekalba
ma apie motiną šeimoje, ku
rios 12—14 valandų darbas 
į parą ne tik neapmokamas, 
bet ir neįvertinamas).

Mes matome, jog praktiškai 
moteris be ypatingų šūkavimų 
gražiai įsiterpia į profesinį, so
cialinį, kultūrinį bei politinį 
gyvenimą. Ir kaip vyrai išsi- 
reiškia: “Jos dabar pavojin
gesnės, nes tyliai savo darbu 
ir sugebėjimais mus konkuruo
ja”. i. Jau ima eiti iš mados 
tos feminisčių organizacijos, 
kurios vienu iš tikslų laikė 
kovą prieš vyrus, kaip jų tei
sių uzurpatorius. Lieka tik 
kaip praeities prisiminimas kai 

pasakė

buvęs 
būčiau 

kavos j

atsakė”.

M

gija iš Worcester, Mass., prel. 
A. Vasiui remiant ir kun. J. 
Steponaičiui vadovaujant, spa
lio 9 d. aplankė naują Mari
jos šventovę. Atvyko autobusu 
apie 50 žmonių. Pirmiausia 
procesijoje nuėjo prie Fatimos 
Marijos statulos, kalbėdamos 
rožančių, kun. J. Steponaitis 
pasakė trumpą pamokslą. Po 
to visi maldininkai atvyko į 
koplyčią, kur buvo suteiktas 
palaiminimas ŠvČ. Sakramentu, 
paaiškinti Lietuvos Marijos 
šventovių vitražai bei didžiojo 
altoriaus simboliai. Vėliau se
selės pavaišino ekskursantes 
lietuvišku svetingumu. Eks
kursantės grįžo namo nusitei-

nę, jog ir
Rusijos atgimimas dvasino 

Ponia, jeigu jūs būtumėt bu- prasme tegalės ateiti per šei- 
vusi mano žmona, aš būčiau 
tą kavą tikrai išgėręs”. Tas 
tik parodo, jog ne įtūžimas 
asmens vertę iškelia bet kropš* 
tus, ryžtingas, •’ sistematingas 
darbas trokštamas idėjas ap
vainikuoja. šių dienų moteris 
tą antrąjį kelią yra pasirinku
si ir pamažu savo užsimoji
mus realizuoja. Stovėdama ly
giagrečiai su vyru, kaip mora
liai ir materialiai nepriklau
soma, krauna gyvenimo krai
tį - • • " . • ... •

Bet juo didesni barai užima
mi, tuo didesnė ir atsakomy
bė krinta moters pečiams. Mū- • 
sų gyvenimas technikos, civili
zacijos veikiamas’ daugiau ar 
mažiau praranda dvasinę pu
siausvyrą ir atsiranda dviejų 
kraštutinumų lauke.

šioje kritiškoje būklėje yra 
keliamas klausimas ką moder
niška moteris pasirinks -— Ie
vos ar Marijos kelią. Įpatingu 
susidomėjimu, yra sekami ir 
studijuojami moters santykiai 
su visuomene, jos rolė šeimo
je, jos profesinis, politinis, 
moralinis — religinis subrendi
mas, nes visa tai sudaro tas 
realias vertybes, kurios gali 
duoti posūkį bendrojo gyveni
mo. krypčiai. Filosofiniai nusi
teikę asmens net kelia nuomo-

tną — moterį.
Kai po priespaudos metų, ji 

ims ilgėtis, ką buvo praradusi, 
t. y. jaukios šeimos aplinku
mos, savo natūralaus gyvo mo
teriškumo, savo teisių formuoti 
jaunąją kartą pagal laiko dva
sią ir jos motiniškus nusitei
kimus — ims skleistis atžalos 
naujų, laikų ...

Šiandien mūsų lietuviškas 
gyvenimas taip pat šaukiasi 
moters pagalbos. Yra jaučiama, 
jog dvasinis skurdas ima verž
tis į mūsų židinius, lietuviškų 
šeimų pagrindai ima braškėti,

religijos ir lietuviškumo dvasia 
diena iš dienos silpnėja, apa- 

1 tija ima reikštis pas idealisti
niai nusiteikusius asmenis, ne
sutarimai auga, katalikiškoji 
nuotaika praranda visuomeni
nį svoiį. <

šįtų faktų akivaizdoje ypa
čiai katalikei moteriai krinta 
didelė atsakomybė. Gali čia 
nesusivokti, ar užsimiršti be 
religinių principų moteris, bet 
katalikės kaip meilės apaštalės 
laikysena ir veikimas turi bū
ti ypatingai užakcentuotas. 
Reikalinga kviesti į talką vi
sas geros valios moteris, nes 
darbo barai platūs, o piktžolių 
tiek daug.

Atėjo laikas suprasti ir susi
prasti, jog moteris kur bebūtų 
ir ką bedarytų, turi pasilikti 
ištikima savo misijai, kuri 
glūdi jos moteriškoje prigim
tyje, kaip Pierre Simon savo 
studijoje rašo, kad ji nepamirš
tų jog “ateities žmonijos dra
ma sprendžiama ant motinų 
kelių”. •

Vieną rudeni Balio Sruogos 
tėvas susidėjęs su kaimyniniu 
bajoru, vežė sūnus į mokslus 
ir kiekvienas savaip mokė. 
Senis Sruoga vis kalė savo sū
nui: tik tu, Boliuk, būk geras, 
tik tu būk teisingas!.. O bajo
ras savajam ‘ tik tu būk manda
gus! Poeto Jurgio Baltrušai
čio tėvas, išleisdamas jį iš na
mų, irgi neužmiršo pamokyti: 
Jurgi, jau kuo tu būsi, tuo 
būk, tik vagis nebūk.

Mūsų mamos, išleisdamos 
savo vaikelius į vasaros stovyk-. 
las, atrodo, nieko nesakė, nie-

JIEMS MAMOS NAMIE NIČNIEKO NESAKĖ...
ir džiaugsmingai kraunasi sa
vo lėkštėn: va, jau'turiu! Taip

ko nemokė. Matyt, pasitikėjo apsirūpinęs* skanesniais kąs- 
vaikelio įgimta “inteligenci
ja”. .. Nebent gal priminė: 
tik tu, vaikeli, tenai valgyki... 
(Juk šiais'moderniškais laikais 
blogas vaikų apetitas — tikra 
problema!)

Vaikelis, pamiršęs visa savo 
“įgimtą inteligenciją”, stovyk
loje greitai pasijuto, kaip na
mie. Bijodamas, kad gražesnio 
kąsnio nenuneštų kaimynas, 
nieko nelaukęs rankomis jį 
stveria iš bendro busbiiūdžio

MOTERIM PRIEINAMI VISI DARBAI
Įdomūs yra daviniai apie 

moterų darbą Amerikoje per 
praėjusį dešimtmetį (1940— 
1950). Statistiką paduoda biu
letenis “Changes in Womens 
Occupations 1940—1950”. Sa
koma, kad kitas toks biulete
nis išeisiąs vėl tik 
ties metų.

Iš to biuletenio 
kad moterys dirba
profesijose. Kai kurie iš tų 
darbų seniau buvo laikomi 
tinką tik vyrams; dabar juos 
atlieka ir moterys. Yra mote
rų architekčių, chemikių, dan-

po dešinį-

sužinome,
446 rūsiu

PRINCESĖ MARGARITA, 23 metų. Londone vėl sukėlė gyvas 
kalbas ir jaudinimąsi, kad ji norinti tekėti už divorsuoto kapitono 

F. Townsend, 41 metu.

tisčių, advokačių, gydytojų, 
chirurgų, teisėjų, inžinierių ir 
k., ko anksčiau Amerikoje ne
buvo. Vis dėlto daugiausia mo
terų yra ten, kur ir anksčiau 
jų daugiau dirbo, bet dabar 
jų skaičius labai padidėjo. Pa
vyzdžiui, per anuos dešimti 
metų sekretorių skaičius paki
lo ligi dviejų milijonų, puse 
milijono daugiau stenografis- 

•čių, apie milijoną daugiau 
randame siuvyklose, elektri
nių reikmenų fabrikuose, 
skalbyklose.

Moterys taip pat ieško ge
resnio darbo. Per tą laiką na
mų darbininkių sumažėjo 
300.000, šeimininkių — 100.- 
000, skalbėjų — 100.000. Mat, 
namų ruošos darbai prasčiau 
apmokami ir labiau pririša 
Kas buvo ąnksčiau kuriuose 
namuose darbininkę, dabar 
dažniaušį^Jjpa viešbutyje, res
torane, 'užkandinėje. Tokių 
moterų padaugėjo 40.000.

Moteris dabar lengvai dar 
užtiksi unijose, biznyje, ben
drovių (kompanijų) valdybo
se, politiniame ir partiniame 
darbe, aukštose viėtose vals
tybės įstaigose. - (T.)

BOSTON1ETĖS MOTERYS, jei nori pasiteirauti apie valgius, 
kur pigias pirkti, gali skambinti DEvonshire 8-6660 ir išgirs 
qia matomos valgių žinovės Daisy Meadow$ (VV'hiting Milk Co) 
patarimą.

DAR APIE VAISIUS IR DARŽOVES

Numato- 
mėnesiai;

niate, jų visų, be abejo, neap
gali ir, viską suvėlęs, didesnę 
pusę palieka lėkštėje. Pasisoti
nęs, pradeda patogiai suptis 
kėdėje, kumšėti draugus, ku
rie gavę netikėtą smūgį, dre
bia maistą ant stalo, rūbų ir 
grindų. Pagaliau nusibodus, 
keliasi ir spraudžiasi pro su
spaustų kėdžių eiles laukan. 
Nei palaukti iki visi pavalgys, 
nei bendros maldos, žinoma, 
nereikia, štai, savo dvasinio 
turinio paskaitų ciklui, sto
vyklos kapelionas ir turi pra
dinį tašką: kaip elgtis prie 
stalo.

Įdomu, 
kraštų ir 
nių urvų
Ant kokių iešmų ten kepsniai 
kfepami ir kas, tėvas ar moti
na, juos sudrasko ir numėto 
vaikams? Tie kepsniai, matyt, 
retoki, 
į juos 
nuoti 
kaip

iš kokių laukinių 
iš kokių priešistori- 
tie vaikai suvažiavo?

£ad vaikai taip godžiai 
puolasi. Gi toki rafi- 
civilizacijos išradimai, 
šakutė, vargu ar ten

žinomi. Taip pat nėra davinių 
manyti, kad motina žinotų, 
kas tai yra* gražus elgesys. Ji 
pati, matyt, arba labai kietai 
kovoja už būvį, arba snaudžia 
kur nors kampe sausų lapų 
krūvoj; o vaikai prie urvo 
angos auga kaip patys išmano.

Visa tai būtų juokinga, jei 
nebūtų per daug liūdna. Gėda 
šiandien ir kalbėti ar priminti 
elementariausias elgesio tai
sykles ir jų reikalingumą ne 
tik suaugusiems, bet ir vai
kams. Ir dar kam — šviesuo
liams su žinomomis mūsų vi
suomenėje pavardėmis. Ką 
tos mūsų ponios galvoja šitaip 
augindamos savo vaikus, ir ką 
jos veikia? — neįmanoma ir 
beatspėti.

Lietuvos laikų piemenukas 
kultūringiau elgėsi, nes jis 
natūraliai drovus ir pagarbus 
kitiems. Mūsų šviesuolių, le
pinimu ir perdėtu rūpestingu
mu atpalaiduoti instinktai, at
rodo, nieku nėra varžomi. Jo

praranda. Ir dar viena svarbi 
įsidėmėtina tiesa — bulves 
reikia visuomet valgyti su 
mėsa arba su pienu, nes jose 
randami proteinai yra naudin
gi tik tuo atveju, jei jie yra 
papildomi animalinės kilmės 
proteinais, randamais tik mė
soj arba piene arba žuvyje. 
Išvada: mūsų mėgiami bulvi
niai blynai nėra racionalūs.

Svogūnas. Sveikiausia jį val
gyti žalią ir kaip galima jau
nesnį. Metus išgulėjęs rūsy ir 
gerai keptuvėje 
svogūnas mums 
dingas, kiek ir 
gniūžtė.

Burokai. Pusė 
tų burokų yra verti 5% mums 
reikalingos geležies, truputį 
vitaminų ir mineralų.

Kalafijoras, jeigu valgomas 
nevirtas (brrr.. ) suteikia pil
ną vitaminų C normą, 10% ge
ležies ir 10% thiamino. Jam 
artimas yra kukurūzas, nors 
vitamino C jame randame daug 
mažiau.

Vaisiai. Jau iš seno žinome, 
kad vaisiai yra sveikas ir nau
dingas maisto produktas, ir 
vaikai jų gali valgyti iki va
lios. Vyresnio amžiaus žmo
nėms tačiau reikia įsidėmėti, 
kad vaisiai yra turtingi kolori- 
jomis ir kad juos reikia įskai
čiuoti į kasdieną suvalgomo 
maisto kiekį. Nepamirškime 
tos nelaimingos moters, kuri 
per penkerius metus, pastorė
jo 25 kilogramais, suvalgyda- 
ma kasdiena virš normos vie
ną nelaimingą obuolį

Džiovinti vaisiai yra koncen
truotas produktas. Vandeniui 
išgaravus, savaime padidėja 
maistingumo kiekis tame pa
čiame svoryje. Džiovinti apri
kosai ir persikai duoda tris 
kartus tiek vitamino A. kiek 
švieži. Keturios džiovintos sly
vos suteikia suaugusiam . žmo
gui 10% jam reikalingos ge
ležies. Džiovintus vaisius pa
tariama duoti vaikams vietoje 
saldainių ir pyragaičių.

Baigiant nagrinėti trečiąją 
grupę, reikia pastebėti, kad 
visų kitų vaisių sultys neatsto
ja kasdieninio apelsinų ar 
grapfrukto sunkos stiklo. Mes 
turėtume išgerti visą butelį 
slyvų sunkos ir pusantro 
obuolių, kad gautume maž
daug tą patį maistingumo kie
kį.

Antrąją septynių pagrindi
nių maisto produktų grupę 
sudaro:

Grapefruktas, jo sunka, cit
rinos, laimos (linaes), apelsinai, 
jų sunka, pamidorai, jų sun
ka. Ši antroji septynių pagrin
dinių maisto produktų grupė 
labai mums Įsidėmėtina, nes 
ji labiausiai mums neįprasta. 
Bent, buvo neįprasta, nes Lie
tuvoje mes mažai pomidorų 
teturėjome ir tiktai vasarą, o 
apie apelsinus nedaug kas te
galėjo svajoti, ttio tarpu kai 
grapfrukto vardo ir pavidalo 
beveik niekas ir nežinojo. 
Esame šiaurės kraštas, o šitos 
geltonos ir raudonos Dievo 
dovanos yra saulės vaikai. Gal 
dėl to jie ir yra tokie duosnūs 
žmogaus sveikatai. Iš tiesų šie 
vaisiai, gero pieno litras .ir 
sultingas mėsos gabalas ir yra 
gero maitinimosi raktas. Apel
sinai ir pomidorai yra geriau
sias vitamino C šaltinis, jis 
taip pat turi kalcijaus ir gele
žies. Kiekvienas šeimos narys 
turėtų gauti 1 stiklą apelsinų 
sunkos į dieną arba suvalgyti 
tris apelsinus. Pomidorai turė
tų kiekvieną dieną būti valgo
mi.

Trečiajai grupei priklauso 
bulvės, artišokai, kalafyorair 
burokai, grybai, žirniai, obuo
liai, aprikosai, bananai, uogos, 
salieros, kukurūzai, agurkai, 
fygos, vynuogės. kriaušės, 
ananasai, obuolių sunka, sly
vų sunka. Prie šios grupės pri
klauso visos daržovės ir vai
siai, kurių nerandame pirmoje 
arba antroje grupėje. Valgio 
mokslo žinovai (dieticians) juos 
nuskyrė atskiron grupėn, nes 
jie nepasižymi nei viena atski
ra labai mums naudinga me
džiaga, bet turi visko po tru
putį ir, priedo, daug celių lo
žės, kuri stiprina mūsų virški
nimo traktą ir... mažina 
apetitą.

Išimtis šitoje grupėje yra 
bulvė, kuri, kaip plačiai žino
ma, yra turtingas kalorijomis 
produktas. Viena didelė, pe
čiuje kepta bulve (Idaho) 
duoda 150 kolorijų. 6% mū
sų proteinu normos. 2% kal-

..75% 
vitamino C ko esu tikra dau
gelis iš mūsų nežinojo. Reikia 
tik pažymėti, kad pigesnės bul
vių rūšys (ne Idaho} lengvai 
žiemos bėgyje savo vitaminus

pačirškintas 
tik tiek nau- 
keptų šiaudų

puoduko vir-

{geidžiams pataikaujama, jo 
valiai nusilenkiama. O kai pa
sirodo tokio “auklėjimo 
šiai, vaikai kenčia, tėvai sau
linki skradžiai i žemę iš gėdos 
prasmegti, o pašaliniai žado iš 
nuostabos netenka.

vai

REKOLEKCIJOS MOTERIMS 
PUTNAME

Spalio 21, 22 ir 23 dd. Į- 
vyks Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn. užda
ros moterims rekolekcijos, ku
rias ves Tėvas Kęstutis Butke
vičius, OFM. Visos lietuvės ka
talikės kviečiamos dalyvauti 
šiose rekolekcijose, kurios i- 
vyks pirmą kartą naujojoje 
koplyčioje. Rekolekcijos prasi
dės penktadienio vakarą. 7 v., 
ir baigsis sekmadienio rytą iš-

Namie ir viešumoj
• "Moteris" naujas žurnalas, 

kurį leidžia Kanados Liet. Kat. 
Moterų Draugija, redaguoja 
Stasė Prapuolenytė. 
ma leisti kas trys
atskiro numerio kaina 75 et., 
prenumerata metams 3 dol. 
garbės prenumerata . 10 dol. 
Redakcijos adresas: 194 Charl- 
ton Avė. W. Hamilton, Ont., 
Canada; Administracijos adre
sas: 46 Delaware Avė., Toron
to, Ont., Canada.

Pirmasis numeris daro gra
žų įspūdį, viršelis dail. A. 
Žmuizinienės. Numeryje rašo: 
M. Galdikienė — Žvilgsnis Į 
save ir savo siekimus;, vysk. V. 
Brizgys — “Moteriai”, Nelė 
Mazalaitė — Giminystė, A: 
Tamošaitienė — Raštuoti mez
giniai dėvėjimui ir parodoms, 
St. Semėnienė — Pradedančiai 
žurnaltetei, Pr. Rudinskas — 
filmos, šeimininkėms ir kit. 
Moteris amžių bėgyje, mados, 
Numeris gausiai iliustruotas.
• Daina — tokiu vardu ya- 

dinama Toronto Lietuvių Mo
terų šalpos grupė. Pradžią

ža — pilna ydų; jei graži — šiai grupei davė lietuvaičių 
tuštybės maišas; jei negraži—• būrys, 1940 m. įsirašęs į Ka- 

Sighele: Nėra tokios dory- var«as 5311 Pačiam- ’ nados Raudonojo Kryžiaus dar-
bės, nėra heroizmo, kurio mo- F,am* pH**<xl«: Mergaitės bo skyrių kaip lietuviškas Pe
teris negalėtų atlikti kantriai, septynias rankas ir vieną 
ramiai ir nesvyruodama, kas 
rečiau pasitaiko pas vyrus.

Gatti: Moteris kilniai atlie
ka tai, ką daro iš meilės.

Tommasoo: Moteris 
šia yra tada, kai turi 
akte į dangų.

žilom: šalia visų

Apie moteris daugiausia prikalbama:
GERAI BLOGAI

ATVIROS
MARIOS

*136 puslapiai Kaina $2.00Rp.

S

didžiųjų
vyrų visada rasi mylinčia mo
teli. O. t.

Pasiaukojimo ir 
neturi ribų mo-

R

*apie Lazdijus sa- 
sėdėti ant stogo

Daina rūpinosi jų Šalpa, šiuo 
metu Dainai vadovauja Bronė 
žiobienė.

gražiau- 
pakėlus

Į

MOTERŲ PASAULY” 
redaguoja

Užsisakykite šiuo 
adresu:negalvojant iš-

Leonardo Andriekaus 

eilių rinkinį

Įsigykitc visų palankiai 
sutiktą

• Magdalena Ratkevičiūtė cijaus, 10% geležies ir 
Eggleston, Kanados lietuvė, 
Kanados enciklopedijoje re-

kilmingais pusryčiais. Norin
čios dalyvauti prašomos regis
truotis šiuo adresu: Rev. Moth- 
er Superior,. RFD 2. Putnam. 
Conn., Tel.: Walnut 8-5828.

Nėra kito tvari
nio, kurte taip aukotųsi, kaip

Raštus siųsti adresu:
186 Hale Avė. BTclyn 8, N.Y, 

TeL: MI 7-4504

I netas. Skyriui vadovavo Stasė 
liežuvį, bet kai išteka, telieka Batkienė. Atsiradus Vokietijo- 
viena ranka ir septyni liežu- je lietuviams tremtiniams.

*

U

|
$

Lamartine: Dievas patalpino 
moters širdyje jos genijų ir 
visi šio genijaus darbai yra 
meilės vaisiai.

Napoleonas:
kusios kasmet surengti maldi- Patinka akim, gera 

patraukia širdį; —ninku kelionę į šią šventovę.
Susitelkimo diena

Naujoje koplyčioje spalio 9 
įvyko gausios jaunų moterų 
rekolekcijos, kurios buvo skir
sis Amerikoje gimusiems lie
tuvaitėms. Iš įvairių vietų susi
rinko 74 moterys. Šias reko
lekcijas rengė Hartfordo Mo- moterte. 
terų Sodalicija, anglų kalba 
labai sėkmingai pravedė Sv. 
Edmundo Kongregacijos narys 
Tėvas Cleo Forcier iš Mystic, 
Conn.

Graži moteris 
i* moteris 

pirmoji tetin
ka žaislui, antroji yra reta 
brangenybė.

Targhetti: 
meilės dorybė 
terš širdyje.

Guerrazzi:

Juvenalis: Kas galėtų pakęs
ti moterį, kuri visame būtų 
tobula?

Catone: Moteris, per daug 
susirūpinusi savo išore, neturi 
laiko pažvelgti į vidų.

De Soma: Kas padaro mote
rų jaunystę neprotingą ir jų 
senatvę juokingą? Tuštybė.

Saliamonas: Geriau gyventi 
tuščioj žemėj, .nei su neramia 
ir neturinčia gėdos moterim.

Italų priežodis: Jei moteris 
didelė, ji yra tinginė; jei ma-

viai.
Arioefat: Moterų patarimai 

dažniausia 
sprunka.

Lietuviai 
ko: “Geriau 
kampo, negu su vaidinga mo- daguoja skyrių apie Lietuvą ir 
teriške po vienu stogu gyven- parašė anglišką romana “Kal

nų šešėliai".

DARBININKĄ
680 Bushvrick Aw„ 
Brooklyu 21. N. Y.



kun. J.

JONAS PETRĖNAS

džiai
šv.

PRANYS ALŠĖNAS, KANADA

Soviotija yra visos eilės vals*

JUOZUI M AČIU LIL I

kuri
New

mirus.
jo šeimai ir giminėm gilią užuojautą reiškia

Pamaldų muzikinei daliai 
gražiai vadovavo mūz. Juozas 
Rajeckas, giesmėmis ir muzika 
palydėjęs sukaktuvines padė
kos mišias.

vadova-
Vaišių

Nuoširdžiam New Yorko lietuvių senosios kartos ka
talikų veikėjui

Viena

Sovietų Rusijai

išlaidas ir 
pinigų gy- 
Sponsoriui

Niekale Mitrios Marijos širdies stovylą sutikti, suprasti ir 

prrsiimt Jos pageidavimais, įsigykite knygą

MARIJA KALBA PASAULIU
DR. L. Da FONSKKA KNYGĄ.

Jų galima gauti ‘•Darbininku*’ administracijoje, “Sudavus" 
knygyne. 4434 So. Fairfirld Avo.', Chicago 32, UI. ir 122 
Canton St.. Stoughtoh, Mass Kaina 2 dol.

Spalio
Vasario

Irmą Reišytę,

informacijos apie

• Hamiltone, Kanadoje, Vei
kia lietuvių teatras* “Aukuro” 
vardu. Lapkričio 5—6 d.d. te- -J 
atras mini 5 metų sukaktį. 
Lapkričio 5 bus balius, o lap
kričio 6 Grušo “Tėvo” premje
ra, kurioje vaidins ir H. Ka- j 
činskas.

• Lituanistikos kursai Mon- 
trealyje pradėjo savo darbą. ' 
Veikia dvi grupės, kursam va
dovauja dr. H. Nagys.

• Šeštadieninėje Maironio
vardo mokykloje Toronte šie
met mokinių skaičius yra ge
rokai prašokęs ankstyvesnius 
metus, mokyklą lanko 196 mo
kiniai. ■ .

• Lituanistikos Institutas' 
organizuoja aukštuosius litu- 
anistikos kursus Chicagoje. 
Kursų direktorium paskirtas 
B. Babrauskas.
• Jonas Šlapelis Argentino

je, Patagonijos srityje, yra vie
nas iš žemės ūkio pirmūnų, 
jis turi apie 20.000 ha žemės 
ir keliolika tūkstančių avių. 
Jis yra karakulinių avių ūkių 
savininkas. Patagonijos eks
porto bendrovės vicepirminin
kas.
• Argentinos Liet. Centras 

nutarė statyti Lietuvių Namus. 
Rūmų statybai jau suaukota 
100.000 pezų.
• Žurnalistas V. Radzevičius 

Australijoje, Adelaidėje, iš El
tos gaunamas žinias pertvarko 
ir paruošia anglišką biuletenį, 
kuriame skelbiamos žinios iš 
Lietuvos, 
lietuvių gyvenimą užsienyje, 
taip pat nušviečiamas ir Ade
laidės lietuvių gyvenimas. An
glišką biuletenį išsiuntinėja 
australų spaudai Gaunamas 
žinias daugiausia skelbia “The 
Advertiser” ir savaitraštis “The 
Sunday Advertiser”, kiek ma
žiau kitas dienraštis 
News”.

VAIZDAI Iš AUŠROS VAR

TŲ PARAPIJOS. Kairėje — 
Aušros Vartų bažnyčios di
dysis altorius. Dešinėje — 
Šventės rengimo komitetas.
Apačioje — Vyčiu kuopos 
vaidyba.

• Martynas Roiiys, buvęs 
Lietuvos prekybinio laivyno 
organizatorius, pats nepriklau
somais laikais turėjęs tris pre
kybos laivus ••Neringą". "Ven
tą" ir “Nidą’’, gyveno V. Ber
lyne ir mirė pietų Vokietijos 
kurorte Bad - Reichenhall. Pa
liko dukteris:
Oną - Mariją Sadauskienę ir 
sūnų dr. Gintarą.

• M. Grabnickas (pereitame , 
numeryje buvo klaidingai pa
rašyta Granickas). 462 Eldest 
Lane. Brooklyn 8. N. Y., pra
šo pranešti, jei kas turi kokių 
žinių apie Šabonaitę - Lapins
kienę, kilusią iš Biliūnų k., 
Babtų valšč.. Kauno apskr.

• J. Bačiūnas, dr. S. Biežis 
ir A. S. Trečiokas su žmonomis 
keliauja po Europą.
7—8 d.d. jie aplankė 
16 gimnazija.
• Prašo afidevito.

jauna lietuvių šeima, gyvenan- “ 
ti Kolumbijoje, galėtų greitai 
atvykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, jei turėtų Affidavit 
of Support. Tai Vladas Matu- > 
levičius. gimęs 1916 m. gruo
džio 22 d.. Lietuvoje, jo žmo
na ir dvi dukterys.

Prašome Amerikos lietuvių. 
padėti tai šeimai atvykti ir ap
sigyventi šiame krašte, šeima 
yra labai tvarkinga, patys UŽ- 
simokės kelionės 
dar turės šiek tiek 
venimo pradžiai, 
išlaidų nebus.

Apsisprendę sudaryti tai šei-. 
mai afidavitus. prašome kreip-. 
tis i BALFo centrą smulkes- 
nių informacijų šiuo adresu: 
BALFas. 105 Grand St.. Broo
klyn 11. N. Y.

AUŠROS VARTŲ parapija 
New Yorke, žengdama per 
auksinį savo gyvenimo ir dar
bų slenkstį, sekmadienį, spalio 
mėn. 16 d., gražiai parodė, kad 
visas parapinis darbas, vargai 
ir džiaugsmai yra padalinti 
tarp daugelio širdžių ir rankų, 
kurios pajėgia ir didžią darbų 
naštą pakelti

Sukaktuvinės iškilmės buvo 
pradėtos parapijos bažnyčioje, 
Aušros Vartų šventovėje, kuri 

• dabar, po 50 metų, stovi kuk
liai prisiglaudusi tarp didelių 
New Yorko namų ir judrios 
susisiekimo kryžkelės, 
permeta -gyventojus į 
Jersey valstybę.

Sukaktuvines padėkos
mišias laikė parapijos kleb.

kun. Jurgis Gurmskas, 
asistuojamas šioje parapijoje 
gimusio ir krikštyto kun. J. 
Pakalniškio ir Angelų Karalie
nės parap. vikaro kun. Vyt. 
Pikturnos. Ceremonijoms va
dovavo svečias kun. J. Riauba 
iš Custer, Mich. Margas ir į- 
domus parapijos gyvenimas 
prabėgo pro visų parapijiečių 
akis, kai prel. J. Balkūnas pa
moksle vaizdžiai priminė lietu
vių pasiryžimą ir karštus troš
kimus kurti JAV tautines kata
likų parapijas, kuriose jie lie
tuviška kalba ir širdimi galėtų 
garbinti Dievą, šis lietuvių pa
siryžimas pareikalavo daug 
darbo ir aukos laužti kietą 
svetimos žemės plutą, tačiau

Aušros Vartų auksinė sukakti?
jisai visam religiniam — baž
nytiniam Amerikos gyvenimui • 
atnešė daug naujo kraujo ir 
aukos dvasios, padėjusios aug
ti ir klestėti Evangelijos grū
dui šiame krašte.

Aušros Vartų parapijiečiai ir 
svečiai buvo didžiai nustebinti, 
kai besibaigiant pamaldoms, 
vysk. James H. Griffiths, iš
kilmėse atstovavęs New York o 
arkiv. kard. F. Spellman, pasa
kė lietuviškai pamokslą.

Vyskupas jautriai ir nuošir- 
priminė lietuvių tautos

kančias, kurios yra brangūs 
krikščionybės perlai ir stipri
nantis pavyzdys kitiems.

Pamaldose dalyvavo gražus 
būrys parapijiečių, svečių ir 
kunigų: prel. Ed. Stukelis, 
prel. I. Kelmelis, kan. J. Meš
kauskas, kun. J. Aleksiųnas, 
kun. M. Kemėžis, kun. J. šer
nas, T. V. Gidžiūnas, OFM, kun. 
D. Pocius, kun. V. Budreckas, 
kun. J. Cekavičius ir k.

2 vai. po pietų kaimyninėje 
šv. Antano parapijos salėje 
įvyko-

sukaktuvinės vaišės, sutrau
kusios apie 400 parapijiečiu ir 
kviestinių svečių.

Prie puošnių stalų susitiko 
visos Aušros parapijos kartos: 
čia matėsi ir pirmieji steigė-

jai ir darbų pionieriai, tie, 
kurie vėliau įsirašė į parapi
ją. Jie visi gražiai sutaria, 
bendradarbiauja, ' nes visus 
jungia kertinis tikėjimo ir lie
tuviškumo akmuo, steigėjų pa
dėtas Aušros Vartų šventėje 
1905 m. ‘

Vaišių metu parapijiečius 
sveikino vysk; J. . Griffiths, 
kleb. kun. J. Aleksiūnas, prel. 
Ed. Stukelis — latvių katal. 
vardu, prel. J. Balkūnas. Raštu 
iškilmes prisiminė ir šiltus lin
kėjimų žodžius atsiuntė: vysk. 
V. Brizgys, vysk. V. Padolskis, 
min. P. Žadeikis, kleb. kun. J. 
šeštokas — parapijos įkūrėjas, 
kun. dr. M. Ražaitis, kun. dr. J. 
Aviža ir kt .

Visiems kalbėtojams ir svei
kintojams jautriai atsakė ir

padėkojo dabartinis klebonas 
ir vaišių šeimininkas 
Gurins kas.

Pobūviui sumaniai 
vo J. Boley-Bolevičius.
programa ir kalbos buvo užra
šytos Amerikos Balso, kad ir 
tėvynėje likę parapijiečių na
miškiai išgirstų žodelį apie jų 
vargų ir džiaugsmų kelią.

Taip įspūdingai praėjo jubi- 
lėjinėš iškilmės, žmonės skirs
tėsi namo, nešdamiesi rankose 
trumputę parapijos istorijos 
knygutę, o širdyse —

kietą ir tvirtą pasiryžimą iš
laikyti ir branginti tai, kam 
ryžosi ir aukojosi New Yorko 
lietuvių pirmoji karta,

prieš 50 metų pasaulio sos
tinėje pastačiusi Aušros Vartų 
šventovę.

AR SOVIETŲ SĄJUNGA YRA TOKIA STIPRI KAIP KAS MANO?
- Visokio esama stiprumo. Vie

nas stiprumas >ai ginklai. Dėl 
jų paskutinėm dienom Nato ka

rinė vadovybė aliarmavo, kad Na
to žinioje esanti aviacija yra per 
silpna Sovietų invazijai į Eu
ropą atlaikyti; kad Sovietų po
vandeninis laivynas esąs di
džiausias pasauly.

Kitas stiprumas tai dvasia.

Rusija yra pranašesnė už Va
karus, jeigu jau atominių bom
bų ir nebūtų ?...

“Aš noriu manyti, kad
Vakarai yra daug pranašesni 

už Sovietus, nors be atominių 
bombų.

Vakarų- pasaulio tautos daug
moralė. Dėl jos daugiausia pa- daugiau turi visose srityse, ne- 
sisakė Ispanijos vyriausybės gu raudonieji. Jie turi galin- 
galva Franco pasikalbėjime su 
US News and World Report 
redaktorium Lawrence.

Ar.turi kokią nors pirmeny
bę Sovietai prieš Vakarus ir 
kokioj srity ”.’ klausė Lawren- 
ce . Į tai atsakymas buvo:

“Vakariečiai sako: Rusija tu
ri labai didelį skaičių gyvento
jų, Rusija turi daug divizijų, 
daug tankų, daug lėktuvų. Ru- vietų nenaudai 
sija pirmauja, mes nieko nega
lime jai padaryti be atominių lybių, buvusių laisvų ir nepri- 
bombų. 0 aš norėčiau tokiu klausomų valstybių, kalėjimas, 
atveju paklausti: kas atsitiktų. Ji nuolat ir nuolat turi bu- 
jeigu atominės bombos nebū- dėti-kad nesukiltų tų valstybių 
tų visiškai panaudotas? Ar šiaip, žmonės viduje. O kiek milijo-

nų nekaltų žmonių tenai lai
koma koncentracijos stovyklo
se? Jeigu Sovietai grasintų 
Vakarams agresija ir tuomet, 
jeigu Vakarai griebtųsi apgal
votos politikos ir įsijaustų į 
charakteristiką tų tautų, ku
rios yra raudonųjų pavergtos, 
duotų joms impulso rezistenci
jai prieš raudonuosius, tai So-

gęsnę ir didesnę industriją, jie vietai tuomet turėtų palikti mi- 
geriau pasiruošę už anuos in
teligencijos, o taip lygiai — ir 
technikos srityse. Tokiu būdu, 
kodėl jie turėtų bijoti Rusijos. 
Kam reikalinga gąsdintis įsi
vaizduotu baubu?

“Dar toliau kalbant, yra ir 
daugiau veiksnių ir labai svar
bių veiksnių, kurie kalba So-

lijonus savo karių tuose kraš
tuose, kad tie milijonai vykdy
tų kietą tų kraštų okupacija ir 
neleistų žmonėms sukilti. O 
tuomet — ar daug milijonų 
liktų bendram frontui prieš 
Vakarus?

“Ar Tamsta tikite, kad mū
sų pusėš žmonių dvasia ir mo
ralė yra ypatingai svarbus 
veiksnys ?”

“Galimas daiktas, kad mūsų 
pusės moralė ir rezistencinė 
dvasia prieš raudonuosius nesi- 
reiškia taip viešai, tačiau ji 
yra kur kas augštesnė negu 
Sovietuose.

“Sovietai tegali daryti tik 
tokius dalykus, kurie apgaulės 
keliu jiems pavyksta padaryti 
lengvu keliu, tačiau

kovoti 'prieš Vakarus — jie 
niekad negalėtų".

“Bet gi Prancūzijoj. Angli
joj ir kitur yra elementų, nors 
nedidelis kiekis, bet stiprus, 
kurie smarkiai simpatizuoja

“Rusija yra nupirkusi sąžines 
daugelio asmenų Eurppoje. 
Amerikoje ir kitur. Ypatingai 
Prancūzijoj tais papirkimais 
politika lengvai pažeidžiama. 
Amerikoj, savaime aišku. Pran- §aUkja 
cūzijoj ir Anglijoj mes esame 
matę ir girdėję, kad žmonės, 
turėję gerą vardą, buvę gero
se socialinėse aplinkybėse ir 
netgi turėję valdžios vietas, 
buvo apmokami Sovietų šnipai. 
Juk mes žinome net kai ku
riuos atomo srities mokslinin
kus, kurie teikė žinias raudo
niesiems".

“Net nuo 1918 m. Sovietai 
ruošėsi invazijai visur, visame 
pasaulyje, o besiruošdami —

Sovietai pirkinėjo silpnava
lių žmonių sąžines.

Savaime aišku, niekas ne
klausia ir niekas negali Įsi
vaizduoti. kiek tas papirkinėji
mas jiems atseina. Tai ir yra 
pavojus iš raudonųjų pusės, 
kurį Vakarai turi ypatingai į- 
sisąmoninti”.

Lietuvių šeštadienine mokykla Kearny
Lietuvių šeštadieninė mokyk- Harrison vyčių kuopa rengia 

į la spalio 15 d. pradeda darbą, šokius ir kitas pramogas. Pel- 
/ Jau kelintą kartą bažnyčioje ’ nas naujosios bažnyčios fondui, 

girdime raginimus, kad tėvai 
savo vaikus leistų į šią mokyk
lą pasimokyti lietuvių kalbos, 
dainų ir muzikos.

'Kaip malonu yra sutikti 
Amerikos lietuvį, nemačiusį sa
vo tėvų krašto, bet puikiai kal
bantį net rašantį lietuviškai. 
Ir neiškenti neužklausęs, iš kur 
taip gražiai lietuviškai kalbi? 
Atsakymas: lietuvių mokyklą 
lankiau. Kaip gražu būtų, kad 
ir, tie, kurie patys mokėsi ir 
šiandien kalba lietuviškai, 
siųstų taip pat ir savo vaiku
čius tėvų kalbos išmokti.

Metinis susirinkimas
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Keafhy - Harrison apylinkės 
valdyba spalio 23 d. 5 vai. vak. 
------- metinį susirinkimą. 
Darbotvarkėje: apylinkės pir
mininko ir kontrolės komisijos 
pranešimai, apylinkės valdy- 

»bos ir kontrolės komisijos rin
kimai ir meninė dalis.

Kviečiamu laiku reikalingam 
skaičiui nesusirinkus, povą-' 
landos įvyksta susirinkimas, 
nežiūrint dalyvaujančiųjų skai
čiaus.

Visi apylinkės lietuviai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

Susirinkimas įvyks Lietuvių 
Kat. Bendruomenės Centro 
patalpose. 6 Davis Avė. Kear
ny, N. J. ,

Kiti parengimai
Lapkričio 5 d. moterys so- 

daiietės ruošia, šokių vakarą 
Liet. Kat. Bendr. Centro salė
je. Pelnas naujajai bažnyčiai.

Lapkričio 12 d. BALFo 7 
skyrius rengia tradicinį vakarą 
su įvairia programa: juokai, 
muzika, dainos, šokiai ir tt.

Vakaro programoje dalyvaus 
taip • pat visų mylimas akto
rius V. Žukauskas. Kviečiami 
visi lietuviai dalyvauti.

Vakaras įvyks Lietuvių Kat. 
Bendr. Centro salėje. Pelnas 
likusiems užjūryje lietuviams 
šelpti.

I<apkrik> 19 d. Liet. Kat.
Rendr. Centro salėje Kearny -

Lapkričio 26 d. paskutinį 
šeštadienį prieš adventą Lietu
vių Kat Bendruomenės Cent
ras savoje salėje ruošia tradi
cinį pasilinksminimo vakarą — 
šokius ir kt.

Pelnas naujajai bažnyčiai.
J. M.

PITTSBURGH, PA.

Kreipimasis i lietuvius tėvus!
Jums visiems žinoma, kaip 

svarbus, ypač šiuo metu, yra 
lietuvybės išlaikymo klausimas. 
Tam deda visas pastangas jau 
esančios lietuviškos organiza
cijos. spauda, parapijos ir vi
sa lietuviškoji visuomenė. Ta
čiau to nėra gana. Permažai 
kreipiama dėmesio Į priaugan
tį jaunimą, kuris pergreit iš
moksta angliškos kalbos ir pa
pročių. ir pergreit užmiršta 
lietuvišką žodį ir savo kraštą.

Pittsburghe norima, jei tik 
susidarys pakankamas skaičius 
vaikų atidaryti šeštadieninę 
lietuvišką mokyklėlę. Besido
minčius šiuo klausimu prašo
ma kreiptis į A. Krapavičių.

Vaikučius registruoti gali
ma pas: J. Skemundri. J. Paš
kevičių. J. Taorą. A. Palecką. 
V. Jucevičių: J. Grėbliu na.

Lietuvos Vyrui Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WTX)A, 13M kylorycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1;W IKI 2:00 VAI-
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KN1GHTS OF IJTHt'ANIA WL0A
BRADDOCK, PA.



o Ko ko? CLEVELAND, ORIO

Gražus koncertas Hartforde

K. S.

KUR AMERIKONAI VYRAI?

st. 
savo

nuostabios platumos 
with a voice of su- 
wide compass), re- 

išgirstamas. artistiš-
Žydės” operos

VARPŲ GIESMĘ pMMtyti 
bus vienintelė proga spalio 23 
d. 5 vai. po piety iv. Antano 
parapijos salėjo, 715 Laonard

tris koncerto dalyvius. A.

HARTFORD^ ateitininku suvažiavimo metu surengto koncerto programos dalyviai (K k. i dČ): pianistas A. } 
Kuprevičius, solistas St. Baranauska s, solistė L. Mickevičiūtė ir prof. Vyt. Marijonus, akompanavęs solistam. i

Vienok jis be 
kliūtis nugalėjo. 

“Gedume”, 
nustebino

ro kolegijos rektorius, antrą lių 16 dieną Brocktone Nukry- 
kartą apsilankė Lawrence, žinotojo seserų vienuolyne.

LAWRENCE, MASS.
Prel. L. Tu laba, šv. Kazimie- suvažiavime, kuris įvyko spa-

turinti stiprų, gerai <ald^L^*y**' BALE© skyriai 
balsą, kuris vis dėlto esąs"^r- 'vykdo Vokietijoje likusiems 
timesnis mezzo sopranui, ne lietuviams tremtiniams rink- 
kontraltui. liavą, kuriai skiriamas visas

KIEK ItEINA 
"DARBININKŲ"?

jininko redakcijos var
du gautas toks laiškas:

“Pone Redaktoriau,
Malonėkite pranešti, ""Sek 

lietuviškų laikraščių šiuo metu 
išeina “Darbininko” vardu.. 
“Eltos Informacijos” Nr. 21 
tašo apie “Darbininką” savaiti
nį, “Draugas” Nr. 237 rašo 
apie “Darbininką” dvisavaitinį, 
aš ir mano kaimynai skaito 
“Darbininką” tridienį . (išei
nantį dukart savaitėje).

Norėčiau užsisakyti ir kitus 
du “Darbininkus”... Jeigu 
Jums yra žinoma ir jeigu tai 
ne paslaptis — parašykite sa
vo skaitytojų žiniai minėtų 
“Darbininkų” adresus ir pre
numeratos dydį, už ką iš anks
to reiškiu padėką.

B. Sakalas'

Darbininko” redakcijai ir
gi būtų įdomu žinoti, kokie tie 
savaitiniai ir ' dvisavaitiniai 
“Darbininkai” ir kur jie lei
džiami. Jei kas turėtų žinių, 
prašome pranešti žv. BePas- 
togiui.

KAS YRA NESANTARA?

V. Petronis “Naujienose” 
(spalio 13) vėl grįžta prie atei- 
tininkų ir santarininkų “ne- 
santaros”, kartodamas tą patį, 
kas anksčiau buvo “Vienybė
je” rašyta ir “Darbininke” at
sakyta A. Sabaliausko. V. Pet- 
roniui, pasirodo, A. Sabaliaus
ko rimti argumentai nieko ne
reiškia. Jam “taikūs” yra san- 
tarininkai, kurie ateitininkam 
“tiesia ranką”, bet kartu ir 
alaus stikliuką 
sukdami “Buuu

nugeria, su- 
ateitinin- 

kai”. Tuo tarpu ateitininkai 
jam “neapykantą kursto”, ka
dangi į tokį susibičiuliavimą 
atsako santūrumu.

Pasakytum V. Petroniui, 
kaip Krekenavos lietuviai sako: 
“Gandus pikti leidžia, kvaili 
platina”, bet dar užsigaus. Ge
riau bus pasekti raseiniškių 
patarle: “Gana bartis dėl nie
kų, reikia palaukti svarbesnių I 
dalykų”. Laikas savaime paro
dys, kas mūsų visuomenėje 
neapykantą kursto ir kas ieš
ko nuoširdžios santaros.

Anglų institutas viešajai 
nuomonei tirti paskelbė, kad 
pusė visų Amerikos vyrų na
mie nuobodžiauja. Kas antra 
amerikietė tris dienas per sa
vaitę nežinanti, kur yra jos vy
ras.

Privažiuojama Cross Town 
požeminiu traukiniu iki Groen- 
point stoties.

*

W|\TE« CtBIJFA VAVEKN. In>

VVT HELEC'KAS *avininkaa»

Baras, SALE vestuvema

IMS MADISON RT brooklyn n. v v

250 žmonių.
linkim lai-

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven. 
Rjchmond HiH, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

RCA Instituto, New York*.

VOUttHJ afUliM 
tt*

i ■

Ateitininkai, minėdami savo 
veiklos 45 metų sukaktį spalio 
9 davė progos pasigėrėti retu 
koncertu, kuris įvyko geriau
sioj Connecticut sostinės salė
je, Bushnell Memorial, Hart
forde.

Kol kas nedaugeliui lietuvių 
menininkų teko garbė būti ant 
tos scenos, per kurią kas met 
praeina geriausi Amerikos ir 
kitų kraštų orkestrai, dirigen
tai, solistai, operos ir rečita
liai

liki šiol iš lietuvių čia daly
vavo tik O. Kaskas (operoj ir 
koncertuose) V. Marijošius 
(dirigavo žydų metinį festi
valį) A. Kuprevičius, Čiurlio
nio ansamblis ir pagaliau per 
šį paskutinį koncertą du nauji 
vardai: L. Miskavich ir S. Ba
ranauskas. .

Minėto koncerto programoj « išpildymą (Ne men con l’omb- 
girdėjome Haendelio, Schuber- 
to, Donizetti Chopino, Ravelio 
ir lietuvių Šimkaus, Gruodžio, 
Kačanausko, K. V. Banaičio ir 
J. Gaidelio kūrinius! Lietuviš
koj daly, be vieno kito dažniau 
dainuojamo dalykėlio, buvo ir 
rečiau girdimų, kaip Banaičio 
“Aš per naktį”, Gruodžio “Ru
dens tylumoj” ir pirmą sykį 
čia girdėtos Gaidelio kaprizin
gų ritmų dvi miniaturos “Po 
lietaus” ir “Lietuviškas šokis” 
iš suitos fortepijonui.

Koncerto programa ir kon
certai buvo, atatinkamoj aul^- 
tumoj ir kiekvienas atnešė po 
laurų šakelę ant lietuviško 
garbės aukuro.

Lillian Miskavich simpatinga, 
pradedanti dainininkė. Rūpes
tinga, nuoširdi ir turinti atro
do daug davinių išeiti į plates
nius vandenis; kai savo balso 
skalę pilnai išvystys. Ji stip
riausia buvo Donizetti kavati- 
noj “O mio Fernando” ir 
“Dank sei Dir, Herr” Schu- 
berto. Silpniau pasirodė lietu
viškoj daly. Didžiausias čia mi
nusas — lietuviškas tarimas 
ir vietomis interpretacija. Abu 
trūkumus turėtų neatidėlio
jant tvarkyti. Gerai paruošus 
lietuvišką repertuarą, ji būtų 
vertingas reprezentantas lietu
vių kompozitorių bet kurioj 
auditorijoj.

StMy* Baranauskas Connec
ticut sostinėj buvo pirmą sy
kį ir, reikia pripažinti, jo de
biutas praėjo labai sėkmingai. 
Nelengva, neturint nuolatinio 
treningo ir priežiūros, pradėti 
koncertą su Šimkaus “Tylu
ma”, kur dainininkui labai

lengva nudetonuoti ar nudisto- 
nuoti dėl pavojingo registro 
dainos gale.
priekaištų 
Kačanausko 
Baranauskas 
saikingumu, čia buvo taip 
lengva jausmus perpilti ‘ per 
“bliūdėlio kraštus”, bet jis to 
išvengė ir vis dėlto perdavė 
ir išgyveno tą paprastą, bet 
labai nuoširdų kūrinėlį. K. V. 
Banaičio “Aš per naktį” — 
vienas iš nedaugelio kūrinių 
mūsų muzikos literatūroj, kur 
muzikinė architektonika pa
dalinama tarp dainuojančio ir 
akompanuojančio. Tas reika
lauja gero susirepetayimo, ku
ris, deja, gal ne visai buvo 
atsiektas. Antrojoj koncerto 
pusėj St. Baranauskas dar dau
giau kontroliavo sayo balsą ir 

ra, Haendel). Pilnai užtarnau
tos ovacijos lydėjo dainininką 
pabaigoje po Halevy Eleazaro 
Arijos.

Abiem dainininkam akom- 
ponavo Vytautas Marijošius.

Andrius Kuprevičius — ne 
eilinė pianistinė pajėga. Jis 
bus, turbūt, priėjęs tikrą 
profesinę stadiją. Techniškos 
priemonės jam kliūčių nebeda
ro, Jis ne tik skambina, jis— 
interpretuoja. Prieš pratyla
mas žino, ko nori, ir to siekia 
be kompromiso. Gal ne visi 
gali sutikti su jo interpretaci
ja. Kai kam jis per šaltas, bet 
tai jau dalykas subjektyvaus 
skonio! Jam gi valia turėti sa
vas skonis ir ntiomonė inter
pretacijoj.

Jei lair. ė jam rusišypsotu, 
ar kas pabūtų mecenatu ir 
suorganizuotų, o publika pa
remtų, jam dažnesn; regulia
rūs koncertai 'ne a'sitiktinai) 
— būtu labai naudingi. Jis 
bręstų ir tobulėtų kaip meni
ninkas. susidurtų su aukšto 
skonio klausytojais ir kritikais 
ir tuo daugiau pasitarnautų 
mums lietuviams.

Kol žibalo versmėmis dar 
nesame turtingi, kol neturime 
daug milijonų, žmonių, kad 
galėtume plėstis horizontaliai, 
stenkimės, padėkime. Įvertin
kime tuos, kurie geba kilti

• Aldone Krikščiūnaitė, 
prieš porą metų baigusi Urba- 
nos .universitetą, dabar to pa
ties universiteto gimnazijoje 
mokytojauja ir dėsto lietuvių 
kalbą.

vertikaliai. Aukštyn kelias ne 
lengvas. Mūsų 'eilinių entuziaz
mas tebūnie intelektualams 
ir menininkams nors maža 
dalis padėkos už Jų pastangas 
ir laimėjimus.

Redakcijos prierašas. Nepri
klausomai nuo recenzento K. 
S. redakciją pasiekė iškarpa 
iš Hartfordo dienraščio “The 
Hartford Times” spalių 10 d. 
Šiame laikraštyje George W. 
Stowe apie koncertą labai šil
tai atsiliepia ir pastebi “It was 
shame”, kad salė nebuvo pil-

10 buvo gausiai tikinčiųjų lan
komos. Pamokslus (lietuvių ir 
anglų kalbomis) sakė kun. Ri
meika (marijonas). Giedojimą 

na. Amerikietis muzikos kriti- tvarkė Pr. Ambrazas. parapi- 
kas labai gražiai įvertina visus jos vargonininkas. Kaip kiek- 
tris koncerto dalyvius. A. vienais metais, taip ir šiemet " 
Kuprevičius tuiųs nuostabią jjg §įam reikalui parodė daug 

dėmesio ir gražios iniciatyvos. 
Tai teikė ir visoms pamaldoms 
iškilmingumo. Be paties para
pijos choro, giedoti dar buvo 
pakviesti ir šie solistai: J. 
Krištolaitytė - Daugėlienė, Vyt. 
Bakūnas, V. Jurgelis, J. Kazė
nas, Vyt. Matulionis. Ant. Vai- 
vods (latvė). —

techniką, virtuoziškumą ir sa
vo interpretaciją, vietomis kiek 
gal šaltoką. St. Baranauskas— 
tenoras 
(a tenor 
prisingly 
tai toks 
kai atlikęs 
ariją; publikai telikę kelti tik
tai ovacijas. L. Miskavich—

Spalių 9 d. susirišo moterys
tės ryšiu Miss Lilian Stočkus 
ir Mr. Stanislaw Kazurney, iš 
Hide Park Miss Lilian yra 
duktė Povilo ir Kazimieros 
Stočkų, gyvenančių 65 Myrtle 
St. Stoughton, Mass. Vestuvėse 
dalyvavo jaunosios brolis Pet
ras, Aleksandras, sesutės An
tanina, Sofija, Paulina. Iš jau
nojo pusės — motina ir daug 
draugių. Lietuvių salė buvo 
pripildyta dalyvių, apytikriai 
skaitant virš 
Vestuvininkams
mingos povestuvinės kelionės 
ir gero moterystėje gyveni
mo, kaip pradėjo su bažnyčia, 
kad ir ateity neužmirštų ke
lio Į ją.

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTimV DIREKTORIAI
M* M apie Avvnue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai (ruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapri 6-1377

parengimams suturi n 
k i maut*. •••«

KVIEČIAMI SUSIRINKTI MOKINĘ! TĖVAI
Mokyklų ir mokinių tėvų ar

timas bendradarbiavimas visa- • 
dos yra pageidaujamas. Jo 
siekia kiekviena mokykla. Net 
normaliose sąlygose veikianti. 
Todėl mokinių tėvų komitetus 
turėjo kiekviena, ir nepriklau
somos Lietuvos mokykla, tam 
tikri santykiai su tėvais yra 
palaikomi ir Amerikos mokyk
lų.

• Juo, artimesnio ryšio su tė
vais reikia mūsų vargo lietu
viškoms mokykloms. Tik tikrai 
glaudus ir nuoširdus tarpusa
vio bendradarbiavimas čia ga
li sudaryti tą aplinką bei są
lygas, kurios turi laiduoti ir 
pageidaujamą darbo tvarką ir 
norimus to darbo vaisius, štai 
kodėl yra labai svarbu litua
nistinėms mokykloms turėti 
veiklius ir pajėgius tėvų komi
tetus.

Reikia pasidžiaugti, kad pe
reitais mokslo metais išrinkta
sis vysk. Valančiaus mokyklos 
tėvų komitetas, vadovaujamas 
H. Idzelio, rodė gražios ini
ciatyvos bei pastangų visais 
mokyklos gyvenimo atvejais. 
Jis globojo ir parėmė kiekvie
ną mokyklos užsimojimą. Jis 
energingai rūpinosi ir lėšų 
mokyklos darbui telkimu. Lie
tuviškoji Clevelando bendruo
menė jam gali būti tik dėkin
ga.

Naujiems mokslo metams tu
rės būti išrinktas ir naujas tė
vų komitetas, l§iam tikslui, taip 
pat apyskaitoms priimti ir ki
tiems mokyklos reikalams ap
tarti lituanistinės vysk. Va
lančiaus mokinių tėvų ir rė
mėjų susirinkimas šaukiamas 
spalio 23 d. 11:30 vai. apatinė
je lietuvių salėje. Reikia tikė
tis, kad tėvai savo vaikų lietu
viškai ateičiai parodys reikia
mo dėmesio ir rūpesčio — jie 
gausiai susirinkime dalyvaus.

40 valandų atlaidų pamaldos

Po ilgos ligos pasimirė A. 
Dungan (Skalandžius) buvusio 
Stoughtono vikaro ir dabar 
Lowell, Mass. lietuvių klebono 
kun. J. Skalandžio sesuo. Spa
lių 10 d. po iškilmingų pamal
dų šv. Petro bažnyčioj So. 
Bostone buvo palaidota greta 
motinos ir brolio Stoughtono 
kapinėse. Prisimindami buvusį 
dvasios vadą, keletą stoughto- 
niečių atvyko į kapines. Taipgi 
kun. W. W. Gunn, kun. Ker- 
ens„ kun. J. BaltraŠiūnas, kun. 
J. Vembrė, kun. V. Volkavi- 
čius. Paliko dvi dukreles nu
liūdime: Dorothy ir Rita. De
ja, jos tų žodžių neperskaitys, 
nes lietuviškai nemoka.

Mk.

spalio mėnuo. Rinkėjai atsi
lankys į namus, bet aukos ga
lima atiduoti ir kitais būdais— 
atiduoti Balfo valdybų na
riams^ palikti Spaudos kioske 
ir t. t Iš lietuvių laukiama 
jautrumo brolio ir sesers lie
tuvio nelaimėt Reikia atsimin
ti, kad visados lengviau duoti 
negu prašyti.

"Dirvos“ 40 motų sukakties 
minėjimo vakaro programai 
spalio 9 slovėnų auditorijoj 
vadovavo pats red.‘B. Gaidžiū- 
nas. Kalbėjo iš Chicagos atvy
kę A. Olis ir Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis. Sveikino buv. 
redaktoriai K. S. Karpius ir 
(iš NeW|Yorko atvykęs) V. Ras
tenis. Kaip paprastai per mi
nėjimus taip ir šį kartą sukak
tuvininkei nepagailėta pagyri
mų, kaikas gal buvo gerokai ir 
perdėta ar pagražinta, bet visi 
kalbėjusieji išsilaikė mandagu
mo ribose — kitų nebarė ir 
nekoneveikė. Tai pastebėdami, 
kartu pasidžiaugiame ir visų 
iškilmių ramia nuotaika.

Meninėj. programoj rodėsi 
kylanti solistė Aid. Stempužie- 
nė, savo nuoširdžiu ir papras
tu laikymusi simpatijas lai
mėjo senosios emigracijos lie-. 
tuvis dainininkas (sako, lan
kęsis ir Lietuvoj, bet valstybi
niame teatre neprigijęs) Povi
las Stogis, gražios, grakščios ir 
įgudusios buvo L. Sagio vado
vaujamos lituanįstinės mokyk
los tautinių šokių Grandinėlės 
grupės šokėjos su būriu J. 
Kazėno miklinamų jaunųjų' 
akordeonistų.

Lietuvių radijo spalio 7 
transliacijoj, be kitų dalykų, 
buvo duota ir Alice Stephens 
ansamblio įdainavimų. Jie ne
pasirodė esą pranašesni už 
mūsų nuolat girdimus Čiurlio

Mass., ir praleido kelias dienas 
pas prel. Pr. Jurą.
~ Spalių 10 dieną Įvyko šv. 
Elzbietos draugijos susirinki
mas, kurio metu prel. L. Tula- 
ba papasakojo apie tremtinių 
gyvenimą Sibire ir Rusijoje. 
Prelato pasakojimas buvo la
bai įspūdingas.

Šv. Elzbietos draugija ruošia 
savo vakarienę spalių 23 dieną 
šv. Pranciškaus bažnyčios sve
tainėje.

Šv. Pranciškaus parapijos 
sodalietės su savo dvasios va
du kun. A. Janiūnu dalyvavo 
Naujosios Anglijos sodaliečių

TeL APplegate 7-0349 |
TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS t

340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y. i
|

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo. | 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai |

nio ansamblio, Budriūno kvar
teto ir kt. įdainavimus, bet lie
tuvio širdžiai taip pat labai 
artimi ir mieli.

Miesto bibliotekoj atidaryta 
tautų knygų paroda. Lietuvių 
skyriaus nebus. Tai būtų buvęs 
bendruomenės apylinkės val
dybos uždavinys, bet ji pra
žiopsojo.

Hartfordo ateitininkę šventėj 
spalio 8—9 d.d. iš Clėvelando 
dalyvavo A. Barzdukaitė, N. 
Ambrazaitė, Arv. Barzdukas, 
D. Staniškis ir Vyt Valaitis.

SP
Jie yra nusipelnę mūsų 

pagarbos
Clevelando lietuvių kolonija 

visados buvo gyva ir judri, čia 
visados reiškėsi tautinė dvasia. 
Čia virte virė lietuviškasis gy
venimas.

Tai buvo nuopelnas tų lietu
vių, kurie suko lietuviškos 
veiklos ratą. Tų, kurie steigė 
ir palaikė lietuviškas draugi
jas, kurie rinko ir dėjo aukas 
Lietuvos laisvei iškovoti ir gy
venimui pakelti, kurie savo 
plunksna kūrė tėvynės meilės 
ugnį ir kaip įvairių delegaci
jų nariai varstė Amerikos pa
reigūnų (ir pačių prezidentų!) 
kabinetų duris.

Clevelando lietuvių nuopel
nai savo senajai tėvynei be 
galo dideli. Juos prisiminsi
me spalio 29 d. lietuvių salėje 
bendruomenės apylinkės ren
giamame pobūvy — akade
mijoj. Kviečiami visi: vieni 
prisiminkime savo darbus, kiti 
ateikime už juos padėkoti ir 
pagerbti Pradžia 6:30 v. vak.

Virbalis -— vicepirmininkas
Spalio 9 d. posėdy bendruo

menės apylinkės valdyba vie
toj pasitraukusio P. J. žiūrio 
nauju vicepirmininku išsirinko 
J. Virbalį. Pasėdy taip pat bu
vo svarstyti ir kt. apylinkės 

reikalai. LB inf.

Šv. Pranciškaus parapijos 
vaikų choras pradėjo pratybas, 
kurios vyksta kiekvieną an
tradienį 4 vai. popiet bažnyti
nėje svetainėje.' \

Prel. Pr. Juras dalyvavo 
vyskupo Kanizijaus von Lerde 
pagerbime, kuris įvyko spalio 
10 dieną Merrimack kolegijoje.

Bažnytinių suolų nušvarini- 
mu ir atnaujinimu pasirūpino 
šios šv. Pranciškaus parapijos 
geradarės: O. Akstiniene, O. 
Griškienė, V. Kaupinienė. M. 
Marcinkevičienė, O. Mizarienė. 
M. Petrikienė. J. Stepulionie- 
nė. O. Švenčionienė.
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MERRICK. — Cure of Ars pa
rišk and school, 8 rooms, 4 t>ed- 
rooms, brick and stone front, at- 
tached garage, 75x108, stonas, 
screens, fully landseaped, fire- 
place, walk to railroad, shoppinr. 
$22,000. Near catholic school and 
church. Call FReeport 8-5735.

lakūno — ka- 
rolėje Hum- 

visiškai geras.

QUIET MAY
Oil Hbating System

Save 25% on Fuel Costs 
36 Months to Pay 

Nothing Down 

_ O’BRIEN BROS. 
136-89 Roosevelt Avė.

FL. 9-0021

visai ne- 
jei žurna- 
parodytas 

tada vaiz-

ablished community, exceL sbooping 
—shools, transp. Near catholic In- 
stitutions. $21500. Arrange own 
mortgage. Principais only. 
UE 1-7488.

HIcžHSV i l.LE. Mušt seU—-Beiuxe 
all brick—split leve! corner house 
nr. Northern State Pkway, 7 months 
old—S bedrooms—2 baths—t ear
gar.—finished recreation room— 
many extras inciude storins—screens

Play. Piano Classics
Wthout Lessons

You Can—It*s Fun with
“MUSIC ŪKE MAGlC”

Send for it now!
Six eharming melodies, $1
K. 1RWIN, 1029 E. 29th St

ORTHOPEDIC 
SHOES 
for the 
CLERGY 

ADRIANOS 
S H O E S 

For the Family 
84 

Main St.
Paterson,

HOUSES FOR SALE PENNSIV 
VANIA. FIVE Room dvelBng. O 
conveniences. 2 aeres of groond. 
To elose estate $9^08.89 Situate 
at Greeley, Pike Coanty, Penn- 
sylvania.

FOUB (4) Room bungaloiv- 
breeae-way garage. Ne*. To elose 
an estate. $8388.80. Situate at 
Millford, Pike Co„ Pa.

Both Homes in Catholic Arreas. 
Thos. A. Casey, Broker Matamo- 
ras, Pa.

LOUISE ANSBEERY (San Ardo, Calif.), 24 metu, “4-H” klubo iš 
9 kandidačių išrinkta 6 mėn. kelionei po P.>Amerika. Ji turi az- 
teko kaukę. Su aztekaLs ispanai kariavo užimdami P. Amerika.

Kairioji Dievo ranka ir didžiausia meilės istorija
“didžiausia meilės istoriją 
kurios veiksmas vykstą Hong- 
konge. Amerikiečių žurnalis
tas (deja, jau vedęs, įsimyli 
maišyto kraujo kinietę gydy
toją, jautriai prisirišusią prie 
savo krašto tradicijų. Žurna-

VIS TAS LIEŽUVIS KALTAS
Churchillis ir Bernard Shaw, 

abudu dideli žmonės, vienas 
politikas ir konservatorius, 
antras rašytojas ir, socialistas, 
bet abudu liežuvingi. Sykį 
Shaw atsiuntė Churchilliui du 
bilietu į savo veikalo pirmą 
vaidinimą su prierašu: “Pra
šau atvykti ir dar atsivesti 
savo draugą, jei tokį turite”.

Churchillis atsiprašė, kad 
tą dieną būsiąs užimtas, bet 
pridėjo: “Būtinai atvyksiu į 
jūsų veikalo antrą vaidinimą, 
jeigu tokį turėsite”.

paukščiu, nustojo lūpytę tam
piusi ir užmiršo apie verkimą. 
Kai paukštis nulėkė, mažoji 
pavaikščiojo, sugrįžo prie sta
lo ir vėl taikstosi susirūpinus 
verkti. Motina paklausė, koji 
dabar verkianti. “Kad negaliu 
atsiminti, kodėl aš pirma ver
kiau”. ..

THE LEFT HAND OF GOD. 
Šis filmas, pastatytas pagal to 
paties vardo Wm.' Barrett ro- 

- maną, pasakoja apie vieną 
amerikiečių lakūną, pašautą 
1947 m. virš Kinijos. Patekęs 
į kažkokio kiniečių banditų 
gaujos vado nelaisvę jis vado- 
vauja keleris metus jo dali
niams, paskui suranda progą 
pabėgti. Persirengęs kunigiš
kai, atvyksta į mažą katalikų 
misijų stotį tolimame Kinijos 
užkampy, kur net pirklių kara
vanai teužklysta kartą per 
daugelį mėnesių, čia netikėtai 
jis turi vaidinti tikrą kunigą, 
tuo įsipainiodamas į sunkias 
problemas,- bet padarydamas 
vietiniams • gyventojams daug 
gero.

Knygoje autorius stengėsi 
iškelti gilesnius dalykus ir pa
brėžti, kad kiekviename žmo
guje yra nors truputis kuni
giškos dvasios. Filmas, gi, 
daugiau dėmesio kreipia į pa
čius nuotykius, vengdamas per 
daug susipainioti religiniuose 
dalykuose ir net sudarydamas 
tokias sąlygas, kad herojui 
nereikėtų profanuoti religinių 
apeigų. Tai paties knygos au
toriaus, kuris filmui parašė 
skriptą, ir ' režisieriaus E. 
Dmytryk nuopelnai. Žinoma, 
nuomonių skirtumai dėl šio 
filmo visuomet atsiras, bet tai 
jau reikš, kad filmas ne visiš-

kai eilinis.
Amerikiečio 

talikų kunigo 
phrey Bogart 
čia jis turi galimybių parody
ti puikią vaidybą, atskleisti sa
vo vidinius pergyvenimus ir 
sukurti nuoširdų ir malonų 
tipą. Gailestingosios sesers ne
jučiom įsimylėjusios “kunigą” 
rolėje, yra Gene Tiėrney. Ji 
gal nevisada įtikima, tačiau 
puikiai derinasi, lygiai kaip ir 
visi kiti artistai, į bendrą fil
mo nuotaiką.

Filme daug gražių vaizdų, 
įdomių situacijų ir kartais la
bai jautrių ir įtemptų momen
tų. Pavykusi scena, kur Bo- 
gartas su banditų vadu meta 
kauliukus, norėdamas išgelbė
ti misiją ir rizikuodamas savo 
laisve. “The Left Hand of 
God” netrukus bus rodomas 
mažesniuose New Yorko teat
ruose.

LOVE IS A MANY SPLEND- 
ORED THING. Jennifer Jonės, 
William Holdeln. gražūs Hong- 
kongo vaizdai cinemaskope ir 
sentimentali nieilės istorija su
kuria neblogą nuotaiką, o pa
grindinė filmo melodija neju
čiom pasilieki žiūrovo atmin
ty. Anot garsiai rėkiančių 
reklamų, filme pasakojama

Meškeriotojas ištraukė žuvy
tę, užkibusią už meškerės ir 
pradėjo filosofuoti apie žuvy
tę ir žmones: “Matai, kokis 
panašumas; nelaimė ateina ir
žuviai ir žmogui, kai tik pra- ; 
sižioja”.

Skeliamai
Vienoje Indianos kirpykloje ■ 

pakabintas skelbimas: “Plau- < 
. ... ..... kų kirpimas $1.25. Garantuo- •

Kai nup,«e, -ja*e,-ka patenkinte. ;
gražuole dailininkui pasakė:

Dailininkas Menzelis vienos 
Berlyno gražuolės buvo pa
prašytas nupiešti jos šuniuko 
portretą. Dailininkas pasirau
kė, bet nebuvo kaip atsisaky-

$5.00 
2.00 
2.00,

DARBININKO administracijoj 
gaunamos sekančios knygos:

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.........  .........
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p...........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p......
Pranašystės apie pasaulio galą, PreL P. Juras, 

ui p. ......... ........... ............
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė, 99 p...............
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p..........
Šventas Antanas Paduvietis, Neilo Vian, 145 p..

“Noriu tamstai padaryti extra 
džiaugsmo — kai tik mano 
kalaitė atsives šuniukų, vieną 

tai

jei ne — grąžinsime plaukus.
'Laisvė ir būtiss Dr. J. Girnius, 151 p. - 
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p..............-.....—

1.00 
0.75 
0.70 
1.0C 
1.50
2.00

2.00

būtinai tamstai atsiųsiu; 
bus honoraras extra”.

Po kiek laiko gražuolės 
ras paprašė dailininką
piešti jo žmonos portretą. 
Menzelis pagalvojo, sutiko, tik 

bet

vy- 
nu-

skubiai ^pridūrė: “Gerai, 
tik be extra honoraro”.

Washingtone zoologijos par
ke pakabintas įspėjimas: “Pasi
klydę vaikai gabenami į Liū
tų namus”.

Kiek išleidžia skrybėlėm <
Amerikos prekybos departa

mentas paskelbė, kad per me
tus amerikietės išleidžia 250 
mil. dol. skrybėlėm.

3.00
2.00
2.50

Viena ponia mėgdavo
- maskuoti visiems, su kuriais 

ji kalbėdavosi, kad ji yra vien
metė su savo vyru. “Ar pati
kėsite, kad 
40 metų, ir 
jų yra net 
skirtumas”..
telmenas kitaip suprato po
nios kalbą apie vyro amžių ir 
ėmė ginti ponios jaunumą to-

, kiais žodžiais: “Negali būti 
atrodai 

ir ta rūs

už-

mano vyrui jau 
kad tarp mudvie- 
dešimties metų 

Vienas džen-

ponia, betgi tamsta 
tokia pat jauna, kaip 
tos vyras”.

-o-
Mažoji užsikniaubus 

verkia

Fordas saugo ir mokslina
Prieš dvi savaites buvo pa

leisti rinkon Fordo mašinų ir 
sunkvežimių 1956 m. mode
liai. Jų jau parduota per 100,- 
000 vienetų, šitoks nelauktas 
Fordo mašinų pareikalavimas 
didžiausia dalimi priklauso nuo 
naujai pritaikytų saugumo 
prietaisų — centrinis žemas 
vairas, uždarai, atsarginis vei
drodis, sėdynių diržai ir kįt.

Minėtų priedų pareikalavi
mas, kurie gaunami atskirai 
primokant, tik pakilo, kad jų 
gamyba turėjo būti žymiai pa
didinta.ant sta

lo verkia pasikukčiodama. 
Norėdama ją apraminti, moti
na prisivedė prie lango ir pa
rodė medyje tupintį didelį darbininkų vaikams. Kasmet 
paukšti. Mažoji susidomėjo

Fordo motorų fondas pasky
rė 6 keturių metų stipendijas

Wi tiram J. Drake-

tis, dviejų įsimylėjusių meilė 
sutinka nemaža kliūčių. Paga
liau situacija išsisprendžiam,a, 
kai prasidėjusiame Korėjos 
kare žurnalistas žūva. Dėl pa
čios temos nieko negalima 
prikišti: jfei tai ir ne “di
džiausia”, bet vis dėlto meilės 
istorija. Tačiau ji 
būtų nukentėjusi, 
listas būtų buvęs 
nevedęs. Priešingai,
duojamoji meilė turėtų žymiai 
gilesnę prasmę.

Vaidybos atžvilgiu Jennifer 
Jonės sukuria nepaprastai 
puikų, tiek išoriniai, tiek vi
daus pergyvenimais jaunos 

(nukelta į 8 psl.)

TO PLACE, 
YOUR AD

CALL LO 3-7291
CANCEL QR CHANGE

VACATIONS

SMITITS ADAKE MANOS 
Box 32 Purling N. Y. 
TeL: Cairo 9-2467. 

Hot-Natural swinuning pool. Lawn 
sporte. Good American home style 
meals. Innerspring maltresses. Cold 
water, bicycles, horses. Near Village 
and catholic church. Reasonable 
rates. Open during sept. Write for 
booklet “L”.

REMEMRANCE 
CARD COMPANY

Distributors of Distinctive
CATHOLIC GREETING CARDS 

for all occasions.
Specializing in 

Christmas Box Assortments 
We also sųpply 

Churches, Organizątions and 
Societies

907 CHANDLEB AVENUE
LINDEN, N. J. 

Dept. “L” 
Tel.: HUnter 6-2037

Interested in spacious Westchester 
living ideal for your young child- 
ren? Then come see our lovely 
spacious home sėt on 2 aeres 

within walking of catholic institut- 
ions. (urbesline convent lepia Ccf- 
lege), Please Phone for appoint 
ment from 9 A. M. to Noon and 

from 1 P. M. to 8 P. M.

-.s»4
3

EELIGIOUS VOCATIONS

PRIVATE TEACHING LES SONS 
INDIVIDUAL instructions. Eng- 
lish (Remedial reading, Gram- 
mar and Composition), Math 
(Arithmetic - Algebra). Elemen- 
tary through Junior High. Rea- 
sonable Cost. INgersoll 2-8305.

LARCHMONT. New apfit leve!, 7 
rooms, 2 baths, pine TV rm. bath- 
ing privileges; mtge $16309—25 yra. 
Buikier asking $23,900. Near pa- 
rochial school and catholic church. 
TE 4-1558, 5678. r

SCARSDALE. Reduced for clearance 
6—room ranch. $22US00. Near ca- 
tholic schools and churches.

141 Lyons Boad 
Scarsdale, N. Y.

SCarsdale 3-9899.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY 

Cloistered. Contemplative Community 
forming a Guard of Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and We*t St*., 
Union City. N. J.

Don’t shop Around Town, Call 
ROCND TOWN ROOFERS 

YVater-Proofing—Exterior Painting 
REPAIES OUR SPECIALTY 

Leaders, Gutters, Shingling. Siding

No Down Payment 
GEdney 8-6158

YONKERS NO TOPS IN VAJUE 
SPLIT LEVELS $16308 UP. 2 and 3 
bdrm homes, large plote, ezceL 
neighbrbd. Near catholic schools £ 
churches. Odeli Av. exit on Sav 
Mill River Pkvry. 2 blocks west of 
pkwy to Odeli Av and EtviDe PL

DISPLAY
MALDAKNYGES

Ramybės šaltinis, Prel. Pr. Juras, 544 p............
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. .. 
Sveika Marija, Kun. St. Yla, 357 p.....................
Vardan Dievo (mažųjų maldos). Kun. St. Yla.

133 p................ 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas...........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai. 100 p............. ......—...... ..............
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas. 200 p..........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. 100 p. 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p..........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai,

J. Karys. 255 p.................................. ................
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p. ....... 
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petraitis ...............
Laisvę ginant II t.. Pulk.“ J. Petraitis ...............
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petraitis ...........

5.00
1.50
0.25
2.00
1.00
0.50

5.00
2.00
2.00
3.00
1.80

HOUSEWIVES |
Solve your Christmas toy problems! 
Have a toy party in your home by 
Toy Counselors of America and get 
your children’s toys free this year. 
A'huge seleetion of the best toys of 
19p6—all educator seleeted. Call 
LAurelton 7-6064 days;
Pioneer 2-9700 wes. and weeken<ls.

HEMPSTEAD. Our Lady of Loret-

16.

WIN YOUTH
FOR CHRIST...
IN THE CLASROOM 

IN THE SHOP 
ON THE PLAYGROUND

AS A 
BROTHER OF CHARITY 
For Information. Contract:

THE VOCATIONAL DIRECTOR
Boyhaven. \Vcst Newbury. Mass.

bi-centennial novena 
In Honor of 

St. Gerard 
(Moth*?rs’ Patron) 

Saturday, Oct. 8 to Sunday Oct.
Services Daily at 3 and 8 PJM. 

Conducted by
Rev. Matthew H. Meighan — Re- 
demptorist
MOST HOLY REDEEMFR CHURCH 

(St. Gerard”s First Shrine) 
3rd St. and Avė. A.

Directions — Ind. Subway “D“ to 
2nd Avė. station or Bus. 14th St. 
Crosstown (Clinton — Delancey^

cant $10,000, 150x60 corner plot, 
metai fence, residential section, gar
age, full basement, steam oil heat, 
sunporch, living room. fui! dining 
room, bedroom, idtchen, pnntry, 
bathroom on first floor, 2nd floor— 
one bedroom, 2 snūdi rooms. VValk- 
to station. A. Ziminski, 153 Cornell 
St IVanhoe 3-8622.

f

BROOKLYN, CYPRESS MILLS 
Section Deikatessen and Groc- 
ery $1100 wkly. renf $92 in- 
cludes living guarters. Sacri- 
fice $9.500. HE 3-2800.

LYNBROOK YTCINITY. — 2 rooms, 
bath, Ist floor; 4 bedrooms, bath, 
2nd Hoor; modem Idtchen; 3 blocks 
to schools, train and bus. St. Ray- 
mond's Parish. Long G. I. 4% mort- 
gage. Ideal for large family. Adapt- 
aMe for 2 family. Mušt sacrifiee. 
Owner Phone LY 9-1452.

BELETRISTIKA
Medinis arklys, E. Williams, 192 p................
Susitikimas, J. Gailius, 155 p........»...:...........
Don Kanriliaus pasaulis, 324 p. .  . .................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. . 
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p............
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. ...------ ----
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p. ......... ..........
Žirgeliai padebesiais. P. Tarulis, 99 p............
Pabučiavimas, J. Grušas, 155 p........  ..............
Varpai skamba, St. Būdavas, 180 p.............
Algimantas, V. Pietaris, 267 p.........................

2.00
1.50 .
3.00
1.80
1.50
2.00
2.00
1.50
1.50
1.50
2.00

new fumilure for old
BUS. OPP0RTUNITY

COLLEGE“^"T
811 p eoven, eorale** tad drapea 

i»-u ut»< st. c»nm r«M, n. r.

MACHINE shop for sale, 
private owner. 

Dealers welcome. 
Unusual Bargain. 

HI 6-3154

fH&LUS. L. L. N. Y. SI.V906. ST.
PASCAL’S PARISI!. Detached, 4 
bed-rooms, modern kitehen, dinet- 
te, extra lavatory, brick fire piace, 
Green Home. 2 Mocks to parodai

$13900. ST.

rodai High School mdrr eonatroet- 
ion. CaR Homa 4-8137 aft«r 8 *uaa.

PLEASANTV1LLE. 3 - y r - old 
Calif. typ*. 7 rms. 2 baths, 2 
car gar. «cr«. Ideal locatfon. 
Sea & believe! $27.900. Nmt 
catholic institutions. BWr. PL

HARDWARE * variety store, Red 
Bank. N. J. WIH also aeR bMR. wtth 
4 apta abore str if intrstd. For bm- 
inem askina $29UJ80. For bedidina 
and business aaHna $88,000.

RE 8-2715.

St. Joseph’s Guest H«me 
311 Oreene St, New Havefi, Conn.

Phone VN 5-9951

2*2836.
POEZIJA

Šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p...............
Sesuo buitis, J. Aistis, 45 p. ....... .................
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p..........
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p. ....... .................
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas. 141 p..............
Laukų liepsnos. A. Tyruolis, 44 p.................
Atviros Marios, L.' Andriekus, 136 p..........

1.50 
1.00 
0.50 
1.25 

. 1.00 
3.00
1.00 
2.00

HELP WANTED FEMALE

GREAT NECK, L I. Hovw> J 
worker. Fond of childreh.

The Misters of the Hely Ghoast offer
apie 70 Fordo sypendijuojamų 
studentų lanko Amerikos uni
versitetus ir kolegijas. Taip 
pat Fordas skiria $500 premi
ją privatinių universitetų ir 
kolegijų stipendijų laimėtojui.

Premijos skirstomos atitin
kamų institucijų ir jas tegali 
gauti tik savo klasėje baigę 
nemažiau kaip trečiuoju mo
kiniu pažangumo eilėje.

(Skelb.)

table. Home comforta.
Information <Hven on Reąoest 

Write for Booklrt

BAR—RESTAURANT and

Ėst. 1932 — Lmr Reni — Good 
Lease 31999 Weekly Intom*.

$14,899.

80 p.

MltcheR 2-4814

GLeamore 5-7068
VENETIAN BLINDS

Moste Open to M«a and Moman.

ž 
i

1.50
3.50

1.00
1.25
1.00
100

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

ehurch huiMing in the Brome er 
Washlngton Hefghts.

A. A. COME

VAIKŲ LITERATŪRA 
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys, 93 p. 

Pasakos. Haufas, 93 p. -------- ------
Velykų pasakos. N. Butkienė. 32 p. . . 
Baltasis vilkas. K. Binkis, 36 p...............

LATIN ORCHESTRAS
Conducted by Arsenyo Rodre- 

ques. Avallable for weddings — 
Bali Rooms — and all sočiai 
funetions. For Information phone 
Narciso H. Saavedrya 183 E. 116 
St., N.Y.C. TR 6-4037.

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis....................
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p.

DRAMA
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga. 250 p. ... 
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p............

2.50
1.50
1.50

Steplien Brcdesjr.i
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. 
Braokfyn «, N. N.

Tel. APplegate 7-70S3

Jei nori ką paskelbti

DARBININKE, 

skambink telefonu:

NEWTON < OF THE SACRE» HEART. NRBTON t». Mam.
Four Vrur Llbrral Arte School LnMlinc To Tto Dcgrem Of R. A, A 8,

Blinda Free wHh Re-l«p-
Ing and Re-eerding. Phem new:

ĮVAIRIOS į
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p. 4.50 j
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas) i

iond. Own Roofn, Bath. Good 
Salery. HU 2-9146.CHURCH WANTED

RE o-nis.

a Ufetime. — ST. 8-9423.

BEER — GROCERT
Lecated near $abway. Esi 59 yn. 
Moderato Reni. Good Leaae. Six 
Days. $2899 weekly Income. Good 
type Csktomers. A Steal for $8,888 
Loek. Stoek, and BarreL Chance of 
a Ufetime. 112 8th Are., N. Y. C. 
(Near l«th SL)

IIARDWARK R VARIEB .STORE.

COOK—• MAID-NVRSE 
HOlTSEWORKER AVAFTERSS?

NEED A GOOD JOB?
VISIT THE 

FTNNTSH AGF.NCY
860 MADTSON AVĖ. N. Y. C

BU 8-6562
You'll be no glad you did.


