
KALBĖK ŠVELNIAI, BET PASIRŪPINK LAZDA

Bulvių augintojai demonstruoja
nom paremti. Tai darys ir šie
met.

10 CENTŲ

2,432 doL)

AMERIKA SU PAVERGTAISIAIS 
PASISAKO DĖL POZNANĖS BYLOS

SUSIRĖMIMAI ' AKIS Už AKĮ" TARPIZRAELIO IR JORDANI JOS STIPRĖJA

Meksikos įlankoje kilęs

SKUNDAI SKUBA J SAUGUMU

O vakariečiai grasino lazda, kurios neturėjo

kariuomenės

sėjo 
niai

Sesiją pradėjo invokaeija 
monsignoras Arthur Rojek. 
Tarp daugelio pasisakymų dėl 
Poznanės bylos lietuvių vardu 
kalbėjo dr. A. Trimakas. Savo 
pasisakymus telegramom at- 
siutė taip pat šen. Knowlan- 
das, Adlai Stevensonas, kon- 
gresmanai Machrowicz, Fulton.

Romoje liepos 21 ir rug- 
12—13 lankėsi sovieti- 
turistai. Pirmoje grupėje

sausumos jėgų 
Anglija nei 
nepasiruošu-

SOVIETINIUOSE PLANUO
SE VISKAS YRA

Danijoje, Bornholm saloje, 
nusileido rugsėjo 25 lenkų la
kūnas su sovietiniu Migu. Jis 
paprašė azylio ir sykiu nusi
stebėjo, kad aerodromas dar 
nebaigtas, o jo žemėlapyje jis 

"pažymėtas jau kaip vartoja
mas. Tai jau trečias lenkų lėk
tuvas pabėgėlis. Pereitą savai
tę panašiai atbėgo lėktuvas iš 
Čekoslovakijos.

■■

ura
ganas šeštadienį patraukė 
New Orleans link, paskui pa
suko į šiaurės vakarų Floridos 
sritis ir Georgia. Daugiausia 
žalos pridarė pačioje įlankoje. 
Naftos šaltinių bokštam nuos
tolių padarė už 2 mil. Florido
je siautė su 100 mylių grei
čiu. Vėjas su smėliu kirto taip 
smarkiai, kad nuo daugelio au
tomobilių visai nutrynė dažus, 
žuvusių žmonių priskaitoma 
12, dingusių 12.

naudos dėtis su Vakarais negu 
su Maskva. Konkrečių žygių 
Vakarų pozicijom sustiprinti 
tarp arabų tuo tarpu nematyti. 
Tik Prancūzija sugalvojo pro
jektą apsieiti visai be Sueso 
kanalo naftos reikalam. Ji iš- 1 
kėlė minti tarptautiniu būdu 
naftą leisti vamzdžiais tiesiai 
nuo Raudonosios jūros j Vi
duržemio jūrą.

Milijoniniai 
nuostoliai

Jungtinės Pavergtosios Tau
tos New Yorke ketvirtadienį 
susirinko nepaprasto posė
džio. Jos pareiškė savo nuo
monę dėl Poznanėje šią savai
tę prasidėjusios streiko ir su
kilimo bylos. Byloje 33 asme
nys kaltinami žudymais, plėši
mais ir kt. kriminaliniais nusi- 

K kaitimais.
Streikas buvo birželio mėn. 

Streikininkai — demonstran
tai reikalavo duonos, laisvės 
ir rusų pasišalinimo. Jiem į 
tai atsakyta buvo kulkom. Per 
50 buvo nušauta, per 200 su
žeista.

Vakarų pažiūrą Į šią savaitę 
prasidėjusį teismą teisingai 
nusako NYT tardamas:

žmonės, kurie norėjo duo
nos ir laisvės tenai teisia tie, 
kurie tikruosius žmogžudžius 
buvo pervilką policijos ir ka
riuomenės uniformom.

JT gen. sekr. Hammarskjold 
pareiškė, kad byla gali ateiti 
į Saugumo Tarybą.

Valst sekr. Dulles mano, 
kad Izraelio — Jordanijos su
sirėmimai neturi ryšio su Sue
so kanalo konfliktu.

; r
Pabaltieeiai buvo 
sukilę Rusijoje

Rusų laikraštis “Niva”, lei
džiamas vakarų Vokietijoje, 
paskelbė vokiečio Stephen 
Strum, buvusio belaisvio, tvir
tinimą, kad

lietuviai, latviai, estai buvo 
sukilę Ženevos konferencijos

EISENHOWERIS DĖL 
POZNANĖS TEISMO

Prez. Eisenhovveris apgai
lestavo, kad Poznanės teismas 
nėra viešas, ir pareiškė, kad 
nebus Lenkijoje jokio tikro j 
sprendimo nesusipratimam, 
kol lenkų tautai nebus leista ; 
laisvai išsirinkti savo valdžią, /f

KARVIŲ'’ METAI 
KANADOJE "RIEBIŲJŲ

Kanados statistika skelbia; 
kad Kanadoje niekad nebuvo 
taip gera kaip šiemet Garny- 
ba padidėjo beveik trim mffi- įž 
jardais, palyginti su pereitais J 
metais. Vienai Kanados gyven- || 
tojų galvai išeina 1,344 dol. .

darbas nukrito iki žemiausioj' 
lygmens. Statybai, namų dar
bam ir kt darbininkų didelis^ -j 
pareikalavimas. ' ’MKia

po metų.
Tų metų liepos 21 pabaltie- 

Čiai reikalavo, kad jų šeimom 
būtų leista grįžti j tėvynę, kad 
būtų iš tikrųjų vykdoma am
nestija, kad baigusiem baus
mes būtų leista grįžti namo, 
neverčiant apsigyventi Sibire.

Sovietai iš pradžių esą rodę 
kiek nuolaidumo ir sakę pada
rysią kas galima. Bet liepos 25, 
pabaltiečiam nesutikus eiti į 
darbus, iki bus patenkinti jų 
reikalavimai, MVD įsiveržė į 
stovyklą. Tačiau vengė vartoti 
durklus ir kulkas. Daugiausia . 
veikė šautuvų buožėm. Strei
kas buvo numalšintas, tačiau 
pabaltiečiai dar ilgai pasyviai 
priešinasi. Netrukus įvykęs sa
botažas vietos elektrinėje pri
skiriamas buvo jiem.

jį ••'■'/''v''"-' «•:>.- : ’ - ' ■ ~ '

Rusija bei satelitai.
Tuos sovietinių diplomatų 

pasisakymus vakarų diplomą- r j ?
tai laiko patvirtinimu to, kad 
Sovietai ir toliau veržis į Vidu- 
rinius rytus. Bet Vakarai vis 
dar turi vilties, kad patys ara-

Kanada išvija 
Sovietu šnipą

Kanados vyriausybė išprašė 
Sovietų atstovybės sekretorių 
Popovą. Paaiškėjo, kad jis kai- * 
bino aviacijos tarnautoją Stap
les. 30 metų, duoti žinių apie 
Kanados vieną sprausminį lėk
tuvą. Keliais atvejais siūlė po e 
50 dol. Bet Saples pranešė sa
vo tiesioginiam viršininkui

Vyriausybė apie tą istoriją 
tylėjo, ją išvilko antikomunis
tinė organizacija.

Rugsėjo 26 naktį kovos tarp. 
Jordanijos ir. Izraelio ėjo pa
čioje pusiau perdalytoje Jeru
zalėje. Truko visą naktį. Iš ry
to įsikišo Jungt. Tautų kont
rolės komisija. Abidvi pusės 
jos paklausė ir šaudymą su
stabdė.

Jordanija sako, kad kauty
nėse žuvo 31, jordanietis ir 
apie 100 izraelitų. Izraelio šal
tiniai skelbia, kad jordaniečių 
žuvo 50, o izraelitų 9 ir sužeis
ta 19.

JORDANIJA ORGANIZUOS 
KERŠTĄ

Po kautynių Jordanija pa: 
skelbė, kad organizuos didelio 
masto keršto priešpuolį, jei metu 1955. Jy tikslas buvo at

kreipti pasaulio dėmesį į save.
Bet jis nebuvo pasiektas,

• Kancleris Adenaueris kal
bėjo katalikų susirinkime, kad 
Europos valstybės neišsDm- . 
kys, jei jos neįsijungs į į: 
“Jungtines Europos valstybes”.

• Belgija perleido Vokieti
jai savo teritorijos 2 kv. my- > , 
lias. Joje yra trys kaimai su
693 gyventojais, kurie yra vo- / 
kiečiai nuo seno. Vokietija su
mokėjo Belgijai už tai 312,000 
dol. .

PENKTADIENIS - FRIDAY, RU GSĖJO - SEPTEMBER 28, 1956 jį
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Saugumo Taryboje Anglija 
ir Prancūzija apskundė Egip
tą, kad jis liepos 26 “vienaša
liškai laužė Sueso kanalo tarp
tautinį vartojimą”.

Egiptas taip pat apskundė 
Angliją ir Prancūziją, kad jos, 
teikdamos kariuomenes, suda
ro “pavojų taikai” ir laužan
čios Jungtinių Tautų chartą.

Izraelis žada skųsti Egiptą 
irgi „ J.ungt. Tautom: jo laivų 
Egiptas nepraleidžia Sueso
kanalu.

Saugumo Tarybos Sueso 
klausimas bus svarstomas atei
nančią savaitę. Amerikos at
stovas pasisakė už tai, kad bū
tų svarstomi abudu skundai— 
ir Anglijos su Prancūzija ir 
Egipto.

Mažai kas tikis, kad Saugu
mo Taryba pajėgtų rasti 
sprendimą, nes Egipto skun
do nenori net įsileisti Anglija 
ir Prancūzija, o skundą prieš 
Egiptą atmes Sovietai.

Išeities tuo tarpu nematyti. 
Anglai su prancūzais vis atvi
riau kaltina Ameriką, kad ji 
nesanti ryžtinga. Prancūzijos

Nusikaltimai auga
FBI direktorius J. E. Hoover 

paskelbė, kad šiais metais per 
pirmus šešis mėnesius nusikal
timai Amerikoje padidėjo 
14,4%. Jei taip eis toliau, tai 
šie metai bus penkti, kada di
džiųjų nusikaltimų skaičius 
prašoko du su puse milijono. 
Nusikaltimai didėja tiek mie- 

- ste, tiek ir kaimuose. Labiau
siai automobilių vogimas.

Amerikoje didelis nusikalti
mas įvyksta kas 12,2 sekun
džių; kas 4,1 minutės yra žmo
gžudystė, išprievartavimas ar 
pasikėsinimas į gyvybę; kas
dien nužudoma po 37 žmones, 
55 išprievartavimai, 4377 va
gystės, 738 automobilių vagys
tės. Per pusę metų automobi
lių pavogė 134,320, nužudė 
6670 žmonių.

• Vokietijos parlamentos 
priims karinės tarnybos prie
volę 12 mėnesių ilgumo. Iš 
pradžių buvo siūloma 24 mėn., 
paskui 18, dabar ir CDU nuta
rė palaikyti tik 12 mėn.

• Pabėgėlis ii Vengrijos, at
vykęs į Austriją, pranešė, kad 
netiesa, jog Vengrijoje nuim
tos pasienio vielų tvoros ir 
minų laukai panaikinti. Jis 
pabėgęs, o jo du draugai buvo 
vienas nušautas, kitas sužeis
tas ir pagautas.

užs. reik. min. Pineau tiesiai 
sako, kad tai dėl artėjančių nebus užpuldinėjami arabų. 
Amerikos rinkimų.

Nuo Egipto užimtos karin
gos linijos traukiasi Indijos 
min. pirm., atvirai Nasserio 
liniją kritikuodamas. Tačiau 
Nasseris susilaukė tvirto prita
rimo iš Saudi Arabijos ir Syri- 
jos.

Anglija ir Prancū
zija vieningos

Anglijos min. pirm. Edenas 
bei užs. reik. min. Lloydas 
lankėsi Paryžiuje ir slaptai ta
rėsi su Prancūzijos min. pirm. 
Mollet ir užs. reik. min. Pine
au, kas daryti toliau, jei Sau
gumo Taryba nesuras jokio 
sprendimo Suę§o kanalo bylai. 
Po pasitarimo tebuvo praneš
ta, kad Anglija ir Prancūzija 
laikosi visai vieningai; kad jos 
nepripažįsta Sueso kanalo na
cionalizavimo, siekia atstatyti 
jam tarptautinę kontrolę ir 
kad jėga bus vartojama tik 
kaip viena iš paskutinių prie
monių.

DULLES REIKALAUJA 
KANTRYBĖS

Valst. sekr. Dulles spaudos 
konferencijoje pareiškė tikįs, 
kad Egiptas apsigalvos, jog 
jam geriau bus veikti ne prieš 
kanalo vartotojus, bet su jais. 
Boikotas Egiptui nebus taiko
mas, nes jis neapsimoka: vie
nas doleris nuostolio Egiptui 
atsieitų 1000 dolerių vakarie
čiam. Dulles reikalauja kant- 

Saugumo Taryba nesutvarkys 
Izraelio. Syrija pažadėjo Jor
danijai pagalbą. Jordanijos mi- 
nisteris išvyko pagalbos ieško
ti pas Irako karalių. Izraelio 
užsienių reikalų ministeris at
sakė, kad Izraeliu pasiryžęs lai
kytis paliaubų, jei jo žmonės

VYSK. MATULIONIO 
ATVAIZDAS VOKIEČIŲ 

SPAUDOJ

Vokiečių katalikų iliustruo
tas žurnalas “Der Sonntag im 
Bild” rugsėjo mėn. numery į- 
dėjo dvi nuotraukas,' kuriose 

~ matyti' vysk. Teofilius Matulio
nis su kunigais. Prieraše šalia 
nuotraukos paaiškinama, kad 
pirmojoj nuotraukoj matomas 
lietuvis vyskupas Matulionis su 
savo diocezijos prelatais ir ku
nigais, kalintais Sibire, Solov- 
kų salose, tik ką sugrįžus i 
Lietuvą, dar su kalinių drabu
žiais. Antrojoj nuotraukoj tie 
patys, tik jau kunigo drabu
žiuose.

Ten pat rašoma, kad vysk. 
Matulionis jau tris kartus buvo 
sovietų suimtas ir ka’intas 
1923, 1929 ir 1946 metais.

• Iš Lietuvos gautomis ži
niomis leidžiama iš Sovietų 
Rusijos grįti tom motinoms, 
kurios turinčios penkis vaikus.

• Pakruojuje, Lietuvoje, iš 
Amerikos gautasis doleris iš
keičiamas į 4 rublius. Bet už 
tuos keturis rublius galima 
nusipirkti tik 2 kiaubinius. 
Amerikoje tuzinas kiaušinių 
gaunamas mažiau negu už do
lerį.

AN ASTASIO SOMOZA. Nikaracuos prezidentas. buvo norima užmušti, kai jis Išėjo iš partinio po. 
būvio (viršuje). Diena prieš tai dalyvavo liberalu partijos suvažiavime (apartoje, antras iš dešnės).

Anglai su Prancūzais grąsi- 
no jėga užimsią Sueso kanalą. 
Bet neužėmė. Valst. sek. Dul- ' 
les grasino pasmaugsiąs kana
lą ūkiškai, pasukdamas laivus 
aplink Afriką. Bet nuo to atsi
sakė.
• Kodėl? Iš dalies vengė kon
flikto, brangino taiką. Bet 
NYT bendr. H. W. Baldwin 
nurodo ir grynai karinę prie
žastį

nei Anglija nei Prancūzija 
karinės jėgos, reikalingos ka
nalui užimti ir jam saugiai iš'

Kanalui užimti ir jo 103 my
liom kontroliuoti, kad nesu
triktų judėjimas, reikalingas— 
sako Baldwin — kombinuotas 
jūros, oro ir 
veikimas. Nei 
Prancūzija tam 
sios.

Anglija savo 
jėgas parėmė atominiais gink
lais, kurie Sueso reikalui ne
tinka. Jos sausumos ir laivyno 
pajėgos yra palyginti nedide
lės ir išblaškytos po pasaulį, o 
artimosios pajėgos pririštos 
Kipro saloje. Prancūzija turi 
šiam reikalui tinkamą konven- 
cionalinę kariuomenę. Bet jos 
400,000 pririšta Alžire. Tokiu 
būdu karinė pajėga negali 
paremti politinių reikalavimų.

Theodore Rooseveltas pata
rė: “Kalbėk švelniai ir pasirū
pink stiprią lazdą”. Vakarai

Bulviy augintoją motorui 
demonstracija AVashingtonc 
reikalavo pakelti bulvėm kai
nas. Dabar geriausios bulvės 
Long Island kaštuoja 1.50 dol. 
100 svarų. Moterys reikalavo 
2 dol.

Demonstracijos delegatės 
buvo priimtos žemės ūkio de. 
T>artamentc, ir sekretoriaus 
pavaduotojas True D. Merse 
jom aiškino, kad pernai valsty
bė išleido 3.200,000 dol. kai- 

elgėsi priešingai: kalbėjo stip
riai ir grasino lazda, kurios 
neturėjo rankoje.

Šitai žinojo, jei ne Nasseris. 
tai jo globėjas Sovietų Sąjun
ga.

Sovietų Sąjungos diplomatai 
pramato, kad Vakarai viduri
niuose rytuose neatsispirs. 
Kaip informuoja UP ir AP 
agentūros.

Sovietų diplomatai Londoną 
pasisaką, kad Vakaram išstum
ti ii viduriniu rytų reikės dau
gių daugiausia katerių metų. 
Amarika, Anglija ir Prancūzija 
pirmiausia neteks, mano sovie
tai, savo naftos, o paskiau ka
rinių bazių arabų kraštuose.

Vakarų valstybės galėsią 
naftos pirktis iš nepriklauso
mų arabų kraštų kaip lygiai

Moterys, bulvių augintojos, 
buvo susivažiavę iš lx>ng Is- 
land, Rhode, New Jersey. 
Pennsylvania. Jos su plakatais 
žygiavo į žemės ūkio departa
mentą. Autobusuose jos turėjo 
pasiėmusios priegalves ir ant
klodes. nes buvo pasiryžusios 
nakvoti, jei reikės, bet negrįž
ti neišsikalbėją su valdžia.
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būdo ir takto, buvo

BACK TO 
SCHOOL

gan padaryti,traškesnis skai- 
tytojaš,sustodamas, sakysim, 
prie vieno jo aprašomo daly
ko, — ką jis patyrė Lenino kol 
choze Okumi vietovėje Kauka
ze, pavyzdingame kolchoze, 
viename iš tų, į kuriuos gabe
na užsieniečius.

Štai keli kolchozo pirminin
ko pasakyti daviniai -.. Leni
no kolchozas įsteigtas 1931. 
Jis turi 1700 ha žemės Jame 
gyvena 610 šeimų su 1200 kol-

OIMM
J. L. CHodratt**, 1632 Broad 
451- Hartford 6. (onn. Reika
laukite informacijų angliš
kam, lietuviškam 
kalbų raidynams.

mas prie Klaipėdos krašto, vin
klių ton nuovadas viršininkų pa

ėmiau terminą. policijos komi

Amerikos. -. vyriausybės na-
Kolchozo pirmininkas, ne- n rilinis kolchozminkas

žiūrėdamas j jokius užrašus, iš kal- gerai atlyginamas Jungti-' 
atminties dėstė skaičius apie . -

g*; savo kolchozą. Tuos skaičius
sekdamas, pirmiausia su- 
sidomėti '

žmogum kolchoze, kiek jis
aprūpintas* kiek jo gyvenimas

pn y> ?

TELEFONO LINIJA. naujai nutiesta tarp Portlendo ir Škotijos, 3.2«5 myliu ilsia.

ARTIMO MEILES IR STIPRYBES IEŠKOTOJAI
SPAUDA

Ta prasme autorius tvirtina,

Del KO STALINAS MIRĖ

tai

ją
vie-

Patrick J. (Sonnyl McOonough
Preshk*nt

"dubleriai ncgemblhia
ir nei J0». kada ateinate j

ir sušuko: “Jei mes 
laisvi iš šio kamba- 
kariuomenė užims

Rašo: Jonas Budrys, 
gen. konsulas New Yorke

• Patarnavimai automobilių 
.oavinfnkama

• Ugnie* ir Vagystė* ap
draudimai

• magesnių paskolų globoji
mas.

.10* nieko ncrir.ikuojatc. kmki j0>

kad pinigais 
metam 

dar kukuruzų

Dvrchttiter «ml Roxbut y
Lenku ir lietuvių kalbu.

j»hvedate Wendcll Beini* n sėkmingą nmnų pardavimu ir ne
brangiai apMdraihiMatc

10,500 rb.
1500 kg Jei paversim kukurū
zus pinigais, o kukuruzų kai
ną nurodė pats kolchozo pirmi
ninkas, — pūdas. 16 kg. skai
toma 15 rb. — ir pridėsim jų 
vertę prie atlyginimo pinigais, 
tai metinis kolchozininko atly
ginimas išeis per 12.000 rb. 
Bet tai dar ne visas jo uždar- 
bis-

Kolchozo pirmininkas pasa
kojo, kad kolchozitoinkui, su 
šeima duodama privačiai nau
dotis apie vienas ha žemės, kur 
jis gali laikytis iki trijų karvių 
ir tt.

Ir dar ne viskas: 1955 metų 
gale suvedus kolchozo pelnus 
ir juos padalinus kolchozinin-

INSURANCE ir REAL ESTATE
Mes pranešame mūsų nauja Reni Katate Dtvision. 550 Enst 

Bnsfhiay. dabar Suffolk apskrities leista po vienu slogu:

Kcal Estate Spėria lists

\Vho know S. Boston,

• Voklatljo* 39 burmistrai 
Kasselio apylinkėje sustreika
vo — atsisakė atlikti paruo
šiamuosius darbus naujokam 
šaukti. Priežastis to nelei- 
džianti jiem' sąžinė.

• Scenos Darbuotojų Sąjun
ga, susiorganizavusi per Kul
tūros Kongresą Chicagoje, ren
giasi ateinantį pavasarį orga
nizuoti lietuviškos scenos fes
tivalius, kur būtų atžymėti, pa
statymai ir vaidintojai.

fas, nesileisdamas informacijų aOyginimo už n'7 dienU)
m 4095. piblnfe.~

metam anie rb Bet jis Antai. tom pat dienom eks- Dėl to ir susidaro tokios ne- 
^1...- --- kursija aplaakė toje pat srity- sąmonės, kad kolchorininkas
tą pianą. Tart pirmi- je Rustavi metalo fabriką Ja- daugiau uždirba už sanatorijos

-j. ----- me dirba 12,000 darbininkų, direktorių.
Iš jų ligi 30(< moterys. Ir vėl Tą sovietų, tendenciją lanky- 
moterys prie sunkių metalo tojus apgauti, skaičiais ir nu-

s»g pavydėtos Kolehozinin- «*■**>«; '• !"!**“* simbol&
5 F ............ mas? .Korespondentui pasako- kai išreiškia tas pats šveicaras

jo, kad jiem siokama mėnesiui apsilankymo vaizdu pas kolcho- 
1200 rb. specialistai gauna &i 
3000. Vadinas, metam darbi
ninkas čia uždirbąs apie 15,000 
rublių- i''.'-'

Tokis darbininko uždarbis 
fabrike. Bet tai elgetos uždar
bis, palyginti su kolehozinin-. 
ku, apie kuri pasakojo kolcho
zo pirmininkas. . 0 lig šiol 
žinia, kad iš kolchozo bėga, 
kas tik gali, Į fabrikus. Vadi
nas. bėga iš gero gyvenimo į 
blogą ..

Dar keistesnis skaičių žaidi
mas, kai palygini, ką šveicaras 
išgirdo sanatorijose — koki at
lyginimai gydytojam. Gagra 
vietovės sanatorijoje patyrė, 
kad sanatorijos direktorius 
mėnesiui gauna atlyginimo 
1494 rb. (be maisto), gydyto
jas 1060 rb. ir slaugė 700 rb-

Tokius uždarbius sanatorijo
je išgirdęs, šveicaras prisimi
nė, ką buvo girdėjęs prieš po
rą dienų fabrike ir kolchoze, 
ir neiškentė savo užrašuose 
nepastebėjęs: palygink daug 
didesnius atlyginimus, kuriuos 
man minėjo Lenino kolchoze

■ cnozo narių, vadinas, uaroo 
jėgos. Iš jų yra 56% moterų.

.' Vadinas, moterų darbininkių 
daugiau negu vyrų- Tai įsidė- 
mėtina.

. Kitas skaičius. Iš tų 610 šei- 
mų mokyklos vedėjas aiškino, 
kad į mokyklą eina 120 vaikų, 
nors juos moko net 20 moky- 
tojų. Nuostabus aprūpinimas 
mokytojais — kas šeštam vai- 

skui po mokytoją Bet kodėl 
tiek mažai vaikų. Tik. po vieną 
vaiką iš kas penktos šeimos 
eina į mokyklą. Argi jau ten 
šeimos tokios nevaikingos? O 
gal ir mažamečiai vaikai taip 
įkinkyti į darbą, kad jie negali 
mokyklų lankyti, nors jie pri
valėtų mokyklą lankyti iki 16 
metų?

Dėmesio verti ir kiti skai
čiai — 
apča kolchozininko uždarbi ..

Metuose esą 300 darbo die
nų. Už darbo dieną mokėjo 
1955 pinigais po 35 rb davė 
taip pat po 5 kg kukuruzų ir 
200 gr. pupų. Vadinas, suda
romas įspūdis, 
kolchozininkui išeitų

JA E E. Bl'NCHE. ištekanti. sveiki, 
narna savo tėvo negro d r. R. Bunch, 
Jungtiniu Tautu sekretoriaus. Nobe. 
lio taikos premijos laimėtojo.

v t J • • .

A. A. Jonas Jurgaitis
(Tęsinys iš Nr. 68)

Skundams prasidėjus, išsi
kalbėjau su bataliono vadu ma
joru Liutermoza, bet supratau, 
kad su visais gerais norais, ne
daug ką galima padaryti, statu
tų negalima pakeisti.

Tuomet prašiau policijos va
da Jurgaitį supažindinti mane ~ 
su jų policijos taisyklėm. Ma
čiau skirtumą įstatymuose, be 
to, ryškiai skyrėsi ir vykdy
mas: jauni kareiviai, imami 
tarnybon pagal bendras naujo
kų ėmimo taisykles, trumpu 
laiku negalėjo atstoti policijos 
valdininkų Taip pat ir krašto 
direktorija, prezidentas Vikto
ras Gailius, narys Borchertas 
ir kiti reiškė savo susirūpini
mą tokia dalykų eiga.

Viską apsvarstęs, priėjau iš
vados, kad

tenka pavesti pasienio ap
saugą policijai.

Bet tuo metu jau aiškėjo, 
kad tenka skirti policiją į kraš
to (autonominę) ir valstybinę. 
Sienų apsaugą ir funkcijas 
uoste negalima atiduoti auto
nominei valdžiai — tai jau aiš
kiai Lietuvos valstybinės pre
rogatyvos. Tokiu būdu su ka
pitono Jurgaičio pagalba ap- 
svarstėme valstybinės polici
jos etatus. Tai išėjo i naudą ir 
Klaipėdos krašto biudžetui: 
atėmus iš jų kai kurias funkci
jas. svarbiausia, sienų ir uosto 
apsaugą, kraštui nereikėjo bu
vusio policijos skaičiaus; jie 
sumažino savo etatus bent per 
pusę, jei ne daugiau.

Savo projektą ir sumanymus 
aš aptariau su piliečių apsau
gos departamento direktorium 
J Navaku Kaune. Jjs ir vidaus 
reikalų minisleris (rodos. Ole
ka) entuziastiškai pritarė tam 
mano projektui. Vidaus reika
lų ministras tik suabejojo, ar 
man pasiseks pravesti jį sei
me, nes IJctuvojc vartojo Ru
sijos revoliucijos terminą “mi
licija”. Be to aš, prisitaikinda- 

saras; vieton vado padėjėjo — 
policijos kapitonas; taip pat, 
turint galvoj, kad teks paruoš
ti prieaugli, - ir policijos lei
tenantą. .

Tą savo projektą apgyniau 
lengvai ministerių taryboje. 
Visiem patiko idėja Įvesti pa
sienio policija ir panaikinti pa
sinio pulkui

Greitu laiku tai buvo įvesta 
visoje Lietuvoje. Seime man 
irgi teko referuoti tą projektą 
biudžeto komisijoje, kur ta 
proga buvo pakalbėta ir dėl 
žodžio “policija”. Man paaiški
nus, kad Klaipėdos krašte “mi
licija” suprantama kaip pagel- 
binė piliečių kariuomenė ir 
kad jau dabar man teko girdė
ti iš policijos vado Jurgaičio, 
jog jo valdiniai, klaipėdiškiai, 
atsisako pereiti į “miliciją” ir 
tas klausimas sudaro tik kliū
čių, projektas buvo priimtas. 
Po kelių mėnesių juo pasi
naudojo ir vidaus reikalų mi
nisterija, pakeisdama ir savo 
“miliciją” į "policiją” 
nodumo dėiiai 
, Tokiu būdu Klaipėdos kraš
te policija buvo padalinta Į. 
krašto (autonominę) ir valsty
binę.

Aš pavedimu policijos kapi
tonui Jurginiui sukomplek
tuoti valstybini policija, parin
kus dali viklininkę iš krašto 
policijos ir dalį iš Didžiosios 
Lietuvos.

Jie noriai ėmėsi to darbo ir 
greitai valstybinė policija per
ėmė sienų saugojimą ir kont
rolę uoste.

Norėjau kuo nors atsilyginti 
ir pačiam Jurgaičiui už tą visą 
darbą ir nuoširdžią pagelbą 
l>ereinamajam laikotarpyje. 
Dėka jo asmeniškų teigiamų į- 

zininką, “uždirbantį” 50,000 
rb. Apsilankymas pas kolcho- 
zininką prasidėjo ir baigėsi iš
gėrimu, vis stiprėjančiu ir vis 
labiau nešančiu draugiškumą 
ir broliškumą Tostai po tosto, 
merginos su gitarom, su dai
nom. Pagaliau bruderschaftai, 
su apsikabinimu, su išgėrimu 
iki dugno, su pasibučiavimu. 
Tačiau gerdamas bruderschaf- 
tą su 50,000 uždirbusiu kol- 
chozininku šveicaras pastebėjo 
pro petį, kaip jų vertėjas ir 
aiškintojas,

paraginęs visus -išgerti, savo 
stiklą mikliai išpylė ant žolės...

Šveicaras prisiminė, kad tai 
buvo triukas,, apie kurį jis bu
vo skaitęs ir amerikiečių įspū
džiuose iš Sovietų Sąjungos. 
Reikia kitus nugirdyti, bet pa
čiam nepasigerti-

Reikia nugirdyti degtine, 
nugirdyti skaičiais. Vieni iš tu
ristų tą apgaulę pastebi. Bet 
kiek yra tokių, kurie kaip anas 
senatorius Ellenderis, geria 
propagandos taures iki dugno, 
iki jiem apsisuka galva. . M.

dienom tiek Klaidėdojc, tiek 
provincijos restoranuose

lankytojai iš Didžiosios Lie
tuvos po kelių stikliukų rodė 
savo patriotizmą reikalaudami 
Lietuvos himno.

Vietos gyventojai nežinojo 
melodijos, Orkestrai neturėjo 
nei gaidų, ir iš to kildavo triuk
šmas ir ausų apdaužymas. Ka
pitonas Jurgaitis kreipėsi į ma
ne. Išleidau potvarkį, drau
džiantį vartoti Lietuvos himną 
restoranuose, kur pardavinėja
mi svaiginamieji gėrimai

Sykį paklausiau Jurgaitį, 
kuo galėčiau padėti jam asme
niškai. Pavyzdžiui, kokios tai
syklės dėl jo pakėlimo iš kapi
tono į aukštesnį laipsnį. Jis 
man paaiškino, kad jis mielai 
padėjo pereinamam laikotar
pyje ir organizavo bei instruk
tavo valstybinę policiją, bet 
dabar norėtų grįžti į savo mies
to tarnybą, nes ten ištarnavo 
daug metų ir nenori nustoti 
pensijos.

“O kaip su laipsniu, ar 
Jums padėtų?” paklausiau.

“Taip, ir alga ir pagal
pensija būtų didesnė. Kadan
gi aš esu Jūsų žinioje, ir turiu 
virš trijų šimtų valdinių, tai 
šitai vietai pridera ir majoro 
laipsnis. Gavęs j j ir grįžęs Į 
savo seną vietą, palaikau laip
snį ir visas su tuo surištas pri
vilegijas, algą ir pensiją”-

Aš jį pakėliau į pilnai už
tarnautą policijos majoro laip
snį ir įsakymo nuorašą pasiun
čiau miesto valdybai. Patarna
vęs dar porą mėnesių, majo
ras Jonas Jurgaitis grįžo į 
miesto tarnybą.

Man labai gaila, kad netu
riu žinių apie jo jaunesnes 
dienas, taip pat ir kas buvo po 
to. Bet iš Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininko Erdmano 
Simonaičio laiškų žinau, kad ir 

patybių, objektyvaus, ramaus tremtyje jis iki mirties ben
dradarbiavo su juo ranka ran- 

vengta daug negeistinų inci- kon. Velionis paliko žmoną, 
dentų. Pavyzdžiui, jau pirmom kuriai reiškiu giltą užuojautą.

Moterų Dirva 1956 rugpiū- 
čio nr. papasakoja apie šeimą, 
kurią galėtum vadinti Dievo 
žmonėm dėl jų paslaugumo ar
timui, nepažįstamam tremti
niui .., Esą Amerikos lakūnas 
Įeit. Alfred Beecher Abeles, 
per, karą būdamas Belgijoje, 
matė tremtinių sunkų likimą. 
Jis pasiryžo pradėti vajų, ku
ris padėtų tremtiniam įsikurti 
Amerikoje. Bet leitenantas 
prieš 10 metų žuvo. Jam at
minti jo darbą perėmė jo moti
na iš Wilmette, III.

Ji pasakojosi, kad su savo 
vyru norėjusi apgyvendinti pas 
save jauną žmogų, kuris jiem 
primintų jų žuvusį sūnų Atvy
ko pas juos Mykolas Marčenko, 
lenkas iš Ukrainos. Marčenko 
pragyveno ten keleris metus. 
Lankė du universitetus ir šian
dien profesoriauja vienoje ko
legijoje. Vedė lenkaitę, taip
pat tremtinę. Iš Abeles šeimos šiandien biznio firmos kreipfa- 
jis išsikėlė. Bet jo paveikslas si į mus su prašymais pristaty- veidą”.
toje šeimoje pakabintas šalia ti daugiau”.
žuvusio sūnaus ir dukrytės. Mrs- Abeles esanti giminai- kad “Vakaruose esą mūsų bro-

Vokietijos laikraštis “Bild 
Zeitung" paskelbė, ką sovietų 
rašytojas ir propagandistas II* 
ja Ehrenburg papasakojo pran
cūzų rašytojui Sartre apie Sta
lino mirtį.

Buvo 1953 kovo 1. Kremliu
je posėdžiavo komunistų par
tijos politbiuras, vyriausi par
tijos bosai. Pasikalbėjimas pa
aštrėjo, kada Kaganovičius pa
reikalavo ištirti vadinamą gy
dytojų sąmokslą Maskvoje ėjo 
gandas, kad Stalinas tą sąmok
slą sugalvojęs fgais kad likvi
duotų žinomus gydytojus (dau
giausia žydus).

Kaganovičius (pats žydas) 
kalbėjo karštai. Kiti jam prita
rė. Gal jie prisibijojo, kad po 
gydytojų ateis jų pačių eilė. 
,Stalinas įsiuto prieš savo arti
muosius partijos draugus ir 
bendradarbius. Jis keikėsi ir 
grasino.

Tada pašoko Mikojanas (Sta
lino tautietis gruzinas), kuris 
suprato, kad padėtis gali būti 
pavojinga, 
neišeisime 
rio, tai 
Kremlių”-

Stalinas nujautė, kad ir rau
donoji armija gali būti įvelta 
prieš jį. Jo veidas pabalo iš 
baimės. Paskui iš Įtūžimo jis 
paraudo. Jis ėmė šaukti viso
kiais balsais. Kaganovičius iš
sitraukė savo partijos knyge-

Kai Marčenko išsikraustė, 
šeima jo kambarį perdavė ki
tiem tremtiniam. Esą ten gy
veno 40 tremtinių, iki galėjo 
įsikurti-

Mrs. Abeles surado daugiau 
moterų, kurios sudarė komite
tą tremtiniam padėti. Jam pir
mininkauja pati Abeles, ir ko
mitetas jau pagelbėjo 250 as
menų iš 11 Europos tautų, pro
testantų, katalikų, žydų.

Komitetas surado Wilmette 
miestely 18 šeimų, kurios pri
ėmė tremtinius, kol jie susiras 
darbus. Komitetas tarpinin
kauja tremtiniams darbo gau
ti, parūpina jiem drabužių, su
moka nuomą už butą, iki gau
na pirmą algą.

“Žmonės, kuriem mes padė
jome — sakė Mrs. Abeles, — 
yra tokie geri darbininkai, kad 

lę, sudraskė ir metė Stalinui 
i- veidą.

Stalinas iš susijaudinimo ne
teko žado. Paskui jis dešine 
ranka griebėsi mygtuko, norė
damas aliarmuoti savo ištiki
mą sargybą Bet jo pirštas dar 
nespėjo mygtuko paspausti, 
kai jis sudribo ant žemės, iš
tiktas širdies smūgio.

Taip dabar Ehrenburgas pa
pasakojo prancūzui Sartre.

Partijos bosai tada 1953 ko
vo mėn. keturias dienas slėpė 
Stalino mirtį, iki pamažu pri
pratino minią prie Stalino 
mirties, skelbdami iš pradžių 
tik apie ligą. Tik kovo 5 pasau
lis sužinojo, kad Stalinas mi
ręs. \ 

Cha Irma n

tė Harriet Beecher Stowe, ku
ri parašė garsiąją “Dėdės To
mo trobelę”, prisidėjusią prie 
vergijos panaikinimo Ameri
koje.

KOVOS STIPRYBĖS 
IEŠKO BAŽNYČIOJE

Žibintas, Anglijoje leidžia
mas laikraštis, rugsėjo nr. pri
mena, kad šiandien vakaruose 
yra beprasmiška kalbėti apie 
ugdymą moralės be religijos, 
nes “mes visi taip paskendę 
krikščioniškos ideologijos at
mosferoje, kad mes ja kvėpuo
jame, jos morale skiriame blo
gį nuo gėrio, jos morale grin
džiame savo įstatymus ir tt. 
Tik mes to nejaučiam, kaip 
nejaučiam oro, kuriame gyve
name, kuriuo kvėpuojame, ši
toje atmosferoje ateistas nega
li nei išsiskirti, nei nieko pa
keisti. Bet ten, kur jie pakeitė 
visą atmosferą, ten parodė tik
rą savo veidą — žmogžudžio 

liai tremtiniai, kurie tariasi ko
voja prieš komunizmą, bet pa
laiko ir populiarina bedievybę, 
panašus į tą nesąmoningą dar
žininką, kuris viena ranka ra- 
vėją nuo lysvės piktžoles, o ki
ta iš paskos sėja piktžolių sėk
las, tikėdamasis, kad iš jų gali 
išaugti koks nežinomas, bet 
naudingas augalas”.

Tai supranta daugelis, ir 
daugelis tiki, jog šiltajame idė
jų kare bažnyčia ir religija pa
laiko tą pusę, kuri kovoja už 
žmoniškumą “Ir šita yra prie
žastis, kodėl pastaruoju metu 
tiek daug stiprių asmenybių 
bėga į katalikų Bažnyčios prie
globstį kaip i tvirtovę, nes tik 
viena Katalikų Bažnyčia paliko 
nepalenkiama ir nepajudina
ma Ir juo Bažnyčios jėgos sti
prės, juo artės mūsų tėvynės 
išlaisvinimo valanda”.
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Sovietų jaunimas plėšiniuose
LAIŠKAS IŠ ITALIJOS

Žmogus nėra gyvas nei vie
na duona nei viena dvasia. 
Jam reikia tų abiejų dalykų. 
Pirmasis tačiau yra reiklesnis 
už antrąjį, nes duona išlaiko
ma gyvybė žemėje. Nepasotin
ta burna šaukia labiau, negu 
užmiršta dvasia. Bet jau nebe 
alkanas žmogus pajunta ir 
dvasios alkį. Dažnai pasitaiko, 
kad žmogus pasirenka mirtį, 
nenorėdamas priimti jį paver
giančios duonos. Laisvės ir į- 
sitikinimų kovose tai nėra re
tas atvejąs.

Vis dėlto gyvybės instiktas 
žmoguje yra toks stiprus, kad 
verčia prisitaikyti ir prie sun
kiausių gyvenimo sąlygų. Čia 
išsiverčia negerovė. Vieni žmo
nės, sukaupę į savo rankas 
daug tos žemiškos duonos, 
prislegia kitus, kuriem jos pri
stinga; pavergia ir jų dvasią. 
Tai vadinama socialinė netei
sybė, nes kiekvienas žmogus 
turi lygią teisę į žemės gėry
bes. Tą teisę jisai įgyja gim
damas. Jis turi taip pat teisę 
turėti mažesnę ar didesnę nuo
savybę savo gyvybei išlaikyti 
ir laisvam jaustis. Bet ta įgim
toji jo teisė nėra tokia, kad sa
vo nuosavybės perteklium ki
tam skriaudą darytų. Kas val
do perteklių, valdo kitam trūk
stamas gėrybes ir elgiasi ne
teisingai.

šis reikalas visada buvo ir 
tebėra opus tiek atskiriem 
žmonėm, tiek ir jų bendruo
menėm — tautom ir valsty
bėm. Apie jį dažniausiai suka
si visa vidaus ir užsienio poli
tika. Su tais ekonominiais rei
kalais yra taip pat artimai su
sijusi moralė, nes jų negalima 
visai atjungti nuo žmogaus 
dvasios.

Moralės ir ekonomijos san
tykiam pasvarstyti Italijoje bu
vo suruošta katalikų socialinė 
savaitė. Ji įvyko Bergame, Ge
nujos vyskupijoje, rugsėjo pa
baigoje. Popiežius Pijus XII ta 
proga savo laiške pasisakė 
abejais klausimais: duonos ir

Popiežius pastebėjo, kad mū
sų laikais norima tie du daly
kai išskirti, valstybei imantis 
tvarkyti ūkinius reikalus, be 
atodairos į žmogaus dvasią ir 
moralės dėsnius. Dėl to nuei
nama į dvi kraštutinybes: vie
nur įsivyrauja nevaržomas li
beralizmas, kitur žmogaus lai
svė taip paneigiama, kad jam 
nepaliekama jokios teisės į 
nuosavybę. Pirmieji užmiršta, 
kad Dievo gėrybės yra duotos 
visiem žmonėm, o jas apčiau- 
pia tiktai nedaugelis. Antrieji 
užmiršta, kad žmogus yra lais
va dvasinė būtybė ir savo lais
vei reikalaujanti atramos pri
vatinėje nuosavybėje. Valsty
bės uždavinys taip tvarkyti 
ūkinius reikalus, kad atsirastų 
harmonija tarp bendro visuo
menės gėrio ir atskiro žmo
gaus, valstybės nuosavybės ir 
privatinės, kapitalo 
Popi ežius pasisakė 
tybinį kapitalizmą, 
gniaužia privatinę
Ją taip pat užgniaužia nekont
roliuojama laisvė didžiųjų į- 
monių, kurios išstumia mažą
sias. Labai dažnai tos didžio
sios įmonės težiūri savo pelno. 
Pelnas ir nauda pasidaro pa
grindiniu tikslu, kai gyvenimo 
tikslas yra Dievas.

Užsiminęs apie darbininkus, 
popiežius pastebėjo, kad uni
jos nėra skirtos kovai su darb
daviais. Unijų 
vienų ir kitų 
mo gerui bei 
nei teisybei.

Opus socialinis klausimas 
tuo pačiu laiku buvo prisimin
tas Ispanijos vyskupų. Savo 
bendrame laiške griežtai pasi
sakė prieš tuos darbdavius, 
kurie teieško savo naudos ir 
ją susidaro iš darbininkam mo
kamos skurdaus atlyginimo. 
Ispanijos vyskupai tai pavadi
no nuodėme. Jie reikalauja, 
kad toji socialinė skriauda bū
tų imtasis tuojau šalinti.

ir darbo, 
prieš vals- 

kuris už- 
i niciatyvą.

tikslas pasiekti 
bendradarbiavi- 
didesnei sociali-

Šiandien visoje Sovietų Są
jungoje, taip pat ir Lietuvoje, 
jaunimo tarpe varoma stipri 
propaganda vykti “savanoriš
kai” į Sibirą ir kitas tolimas 
Rusijos sritis

pasisavinti plėšiniu
— išdirbti tyrus ir paversti 

juos derlinga žeme. Jaunimą 
verbuoti pavesta komjaunimo 
organizacijai. Spauda ir radi
jas praneša, kad ir iš Lietuvos 
“savanoriškai” vyksta būriai 
entuziastiškai nusiteikusio jau
nimo, kuris paklausė partijos 
kvietimo- Tuo tarpu labai ge
rai žinoma, kad

savanoriškumo principas yra 
tik gryna propaganda:

komjaunimo organizacijai 
yra įsakyta iš aukščiau suver- 
buoti tam tikrą, nustatytą 
skaičių jaunuolių, ir tiek. Vie
nas kitas, kuriam dėl bet ku
rių priežasčių jau nesaugu gy
venamoje vietoje, susigundo 
propaganda, arba koks nors 
pramuštgalvis, nuotykių ieško
tojas tikrai savanoriškai pasi
siūlo vykti į plėšinių sritis, bet 
tai yra mažos išimtys. Šiaip 
Kruščiovo .planui įgyvendinti 
jaunimas verbuojamas tiesiog 
iš mokyklų ir siunčiamas į to
limus rytus

Įsakymo keliu-
Jaunuolis, panašiai kaip Hit

lerio laikais Vokietijoje, nega
li gauti baigimo diplomo, jei jis 
pirmiau neatliks “garbingos” 
darbo prievolės plėšinių žemė
se.

Kaip i plėšinines žemas nu
siustieji jaunuoliai jaučiasi ir 
ką jie ten randa, aprašo vieno 
italu laikraščio Maskvoje kore
spondentas, rūpestingai suran
kiojęs žinias ne iš kur kitur, o 
tiesiog iš komunistinės spau
dos.

Taigi žinios visai patikimos 
ii- praleistos pro sovietinę cen
zūrą- Jos. tiesa, nėra pilnos, 
bet ir iš paskirų faktų gaunasi 
tikras vaizdas, kas dedasi plė- 
šininių žemių srityse; jos at
skleidžia žiaurią tikrovę. į 
kurią pateks apgautas jauni
mas, kurio dalis, kaip sakėme, 
gal ir gera valia tenai nuvyko, 
patikėję propaganda ir gražiais 
kompartijos pažadais.

Kai Kalininsko rajone (neto
li Maskvos) jaunų “savanoriu” 
būrvs, po 14 dienų kelionės 
pasiekė paskyrimo vietą, visi 
iš nustebimo išplėtė akis. Jie 
ten nuvyko pasisavinti plėši
nių, Įsteigti sovchozą. Tą jie 
gerai žinojo- Bet jų ausyse dar 
skambėjo draugo Ivanovičiaus 
kalba, pasakyta per išleistu
ves, vėliavomis išpuoštoje kom
jaunimo salėje:

"Jūs ten rasite labai derlin
gą ežmę, miškus pilnus lauki
nių žvėrių ir ežerus pilnus žu
vų".

O tuo tarpu, atvykę paskyri
mo vieton, jie rado, kaip akys 
užmato, sausas stepes, be jo
kio vandens, be jokio krūme
lio, jau nekalbant apie miškus. 
Nuogoje ir saulės kepinamoje 
stepėje riogsojo trys dengti 
vežimai, ant kurių iš tolo ma
tėsi parašas:

Sovchozo centrinė.
Nors tie “savanoriai” čia 

neatvyko, kaip rusai sako, te
tos aplankyti, nors jie nuvokė, 
kad naujoje vietoje neras ro
jaus, tačiau pamatęs, ką jie iš 
tikrųjų rado, visi kaip vienas: 
studentai ir darbininkai, jau
nuoliai ir mergaitės, ėmė šau
kti:

“Kur ta derlinga žemė? Kur 
miškai ir ežerai? Kodėl mus 
taip apgavo?"

Jie tikrai jautėsi apgauti. 
Sovietinė spauda, paduodama 
šiuos pirmuosius atvykusiųjų 
įspūdžius, sako, kad juos nuo 
pabėgimo sulaikė pareigos 
jausmas, o mes pridėsime — 
dar ir žiaurios bausmės, ku
rios taikomos darbo dezerty
rams.

Iš Amu-Darjos krašto, kur 
“savanoriai”, vadinami “zele- 
niki”, kasa Kara-Kum kanalą, 
ateina laiškai, pilni nusivyli
mo:

"Mus išleido su vėliavomis 
ir gėlėmis, sakė iki pasimaty
mo, o dabar esame visiškai už
miršti ir apleisti7’-

Plėšinių pasisavinimo istori
ja dar nerašyta- Garsus rusų 
rašytojas Pogodinas bandė ją 
rašyti: šių metų sausio mėn. 
jis iškėlė viešumon kai kuriuos 
faktus apie “savanorių” gyve

AMERIKOJE jaunimas ‘laisvai” renkasi prezidentus, o ■'sovietu 
Rusijoje “laisvai” vyksta j plėšinius.

nimo sąlygas plėšininėse že
mėse, bet buvo priverstas nu
tilti, dargi prisipažinti klydęs 
ir pasitaisyti. Jis buvo apkal
tintas

nukrypimu nuo kompartijos 
linijos

ir turėjo atšaukti tą, ką bu
vo parašęs. O propaganda 
skelbė, kad entuziastai “sava
noriai” jau priaugino milijonus 
pūdų kviečių ir pastatė mies
tus ten, kur pirmiau buvo vien 
tyrai- Buvo spaudoje rašoma 
ilgiausi straipsniai apie įvyk
dytus “stebuklus”, tačiau nu
tylėta, kokiomis žmonių kan
čių aukomis tie “stebuklai” į- 
vyko; žmonių kančios ir gyvy
bių aukos istorijos niekas ne
parašė, kaip lygiai niekas ne
žino, kiek žmonių gyvybių au
kų pareikalavo Stalino laikais 
įvykdyti tokie “stebuklai”, 
kaip -Volgos ar Baltijos—Bal
tųjų jūrų kanalų prakasimas, 
pareikalavęs šimtų tūkstančių, 
jei ne milijonų, nekaltų žmo
nių gyvybių.

Niekas nesuskaitys kiek te
nai ir mūsų tautiečiu kaulę iš
mėtyta kanalu pakrantėse .. .

Pereitą žiemą , “geriausieji 
iš geriausiųjų”, daugiausia nu
sipelnę “savanoriai”, plėšinių 
pasisavintojai, buvo atgabenti 
į Maskvą. Jie kalbėjo apie pa
siektus laimėjimus, bet nuty
lėjo tiems laimėjimams pasiek
ti kainą. Juos priėmė pats 
Kruščiovas ir gyrė didvyrišką 
jaunimo užsidegimą, tik netie
sioginiai užsimindamas apie 

plėšininkų vargus- Esą, komu
nistinis jaunimas nebijo neda- 
teklių. Jis nėra panašus į bur
žuazijos vaikus — mamytės 
sūnelius lepūnėlius, išaugusius 
dykinėjime ir prabangoje.

Nepaisant visos skelbiamos 
pažangos, laimėjimų ir pasisa
vinimų, šiandien Sovietų Są
jungoje yra dar daugybė mie
stų (jau nekalbant apie kai
mus), kur nėra

jokio vandentiekio, jokios 
elektros ir elementariausių sa
nitarijos sąlygų-

Tačiau pasisavintų plėšinių 
srityse trūksta dar daugiau. 
Kol laikini barakai pavirs gy
venamais namais, “savanoriai” 
turi gyventi mišrai zemlianko- 
se ir palapinėse po keliasde
šimtis abiejų lyčių jaunimo 
drauge- Plėšininių žemių srity
se žiema yra ilga ir žiauri. Bai
sus šaltis, kaip rašo “savano
riai”, skverbiasi iki kaulo 
smegenų.

"Mes kalename dantimis die
ną ir naktį7’

— rašo vienas. Visa laimė, 
kad pavasaris ir ruduo yra 
trumpi, nes tuo metu aplink 
palapines yra vien neišbren
damo purvo jūra. Vasara yra 
sausa ir karšta. Saulė tiek ne
gailestingai viską įkaitina, kad 
nebandyk paimti plika ranka 
kokį nors metalinį daiktą — 
tuoj nusiplikinsi- “Deginanti 
saulė — rašo iš Kara-Kum vie
nas “savanoris” studentas — 
kabo virš mūsų palapinių, kaip

ugnies kamuolys balkšvame 
danguje,
kur nėra jokio debesėlio, jo
kio šešėlio ar pavėsio, o sausas 
vėjas sukelia debesis dulkių, 
kurios įsiskverbia ne tik į pa
lapines, bet ir į akis, nosį, net 
užčiauptas lūpas: tarp dantų 
nuolat kriugžda smėlio grūde
liai”.

“Savanoriai” savo laiškuose, 
kurie pasiekia viešumą, nedrįs
ta dėl savo gyvenimo sąlygų 
kaltinti kompartijos, kuri pa
šaukė juos sunkiam uždaviniui 
patriotizmo vardu, kuri pasky
rė milijonus rublių, kad tik 
tyrai pavirstų derlinga žeme. 
Laikraščiuose, kurie pasiekia 
“savanorių” gyvenvietes, po 
3—4 savaičių jie skaito, kad

plėšiniai dabar yra kompar
tijos akies lėlytė.

Jie bijo ištarti žodį prieš 
kompartiją, nes gerai žino, 
kas juos užtai laukia. Todėl 
savo pagiežą ir nusivylimo kar
tėlį bando išlieti ant tų agita
torių, kurie saldžiais žodžiais 
juos suviliojo ir apgavo, me
luodami apie sąlygas naujose 
srityse. Tų vargšų “savanorių” 
skundai yra visai panašūs į 

kapitalistinių kraštų skundus 
tų darbininkų, kuriuos godžių 
kapitalistų agentai seniau suvi
liodavo vykti į užjūrius, žadė
davo aukso kalnus, o paskui 
nusigabenę į vietą baisiai iš
naudodavo, nepaisydami jų 
skundų ir dejonių. Bet rusiš
kųjų “savanorių” padėtis dar 
sunkesnė, negu anų kapitalis
tinių kraštų išnaudotų darbi
ninkų, kuriuos bent globodavo 
valdžia ir valstybės įstatymai, 
nekartą sudrausdami išnaudo
tojus ir užstodami vargšą dar
bininką- Plėšinių “savanoriai” 
nė to neturi, nes

jų negloboja jokie valdžios 
įstatymai, o išnaudotojas yra 
pati va'džia — kompartija, ku
ri nepajėgta ir nenori sudraus
ti vietos darbų prižiūrėtojų, 
tikrų karaliukų, i kurių rankas 
parenka "savanoriai".

Plėšininių žemių srityse ne 
tik gamta yra žiauri, bet ir vi
sos kitos gyvenimo sąlygos: 
trūkumas žmoniškų patalpų ir 
reikalingiausių gyvenimo reik
menų. O jei jų kartais, lyg 
vaistams, atgabenama, tai “sa
vanoriai” neįgali dėl brangumo 
nusipirkti. Baisiausia tačiau 
yra tai, kad jaunuoliai patenka

i brutalių ir dažniausia alko
holikų darbo vadovų ir prižiū
rėtojų rankas,

kurie neturi “savanoriams” 
jokio pasigailėjimo ir už ma
žiausią pasipriešinimą ar ne
klusnumą daužo antausius. Tai 
yra daugiausia tie, kurie yra 
tokių darbų specialistai ir jau 
papratę bei išmokyti nesismul- 
kinti su darbo jėga. Neperse
niai “savanoriai”, atvykę iš 
Maskvos Kalininsko srities, ne- 
pakęsdami baisių gyvenimo 
sąlygų, kreipėsi į įvairias val
džios įstaigas, pasiekė net teis
mą, kuris pavedė komjaunimo 
organizacijos centrui (“sava
noriu” oficialiam globėjui) rei
kalą ištirti. Bet visos to centro 
pastangos padėti pakeisti atsi
mušė, kaip j mūro sieną. į vie
tos pareigūnu brutab’mą ir 
užsispyrima- Net ir “Komso- 
molskaja Pravda” dėl to pasi
piktino ir rašė:

“Tūkstančiai jaunuoliu atvv- 
ko i plėšiniu žemes atlikti už
davinio, kuri kompart'ia jiems 
pavedė, bet vSetcie ••ado 
gūnus, kurie užpvlė ledinio 
vandens ant jų entuziazmo ir 
apsoiaudė jų uolumą”.

Esą patirta, kad besiskun- 
džiantiems “savanoriams”, 
darbų prižiūrėtojai ir vadai at
rėžia: “Ko čia dabar verkšle
nate? Juk jums niekas nesa
kė, kad čia rasite kurortus ir 
poilsio namus”. Atsakymas 
žiaurus— konstatuoja “Litera- 
turnaja Gazeta”: tie jaunuoliai 
esą Sovietų Sąjungos piliečiai 
avangardistai, jie savo ranko- 
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Priėjome prie namelio šalia 

švyturio. Kelias baigėsi, turėjo
me grįžti- Siauras keliukas 
traukėsi į kalną. Aš delsiau.

— Eikit, — patarė.
Dabar mes ėjom bažnyčios 

link. Buvo labai šilta. Padėjau 
ranką ant Friderikos pečių. Ji, 
nenorėdama atsiskirti, turėjo 
eiti arti manęs. Ranka pa
braukiau per jos skruostus

— Kodėl mes visą laiką apie 
jus nieko negirdėjome? —stai
ga paklausė. — Aš mažiausiai, 
— pridėjo, žiūrėdama į mane.

— Kodėl? — šaltai pakarto
jau.

— Taip
— Kaip gi aš galėjau?
— Ar gi jūs buvot įsižeidęs?
Buvau per smarkiai nuste

bęs, kad ką nors atsakyčiau.
— Ką jūs vienas galvojot 

per tą laiką?
— Ką aš?
— Taip, arba gal jūs jau 

nieko neatsimenate?
— Ne. Atsimenu, bet kodėl 

jūs apie tai kalbate?
— Aš senai norėjau jus 

klausti, — pratarė.
— Tai kalbėkit, — pradėjau 

jaudintis-
— Jūs viską juokais palai

kei, tikrai, — gyvai pridėjo, 
pamačiusi, kad aš noriu ką pa
sakyti, — bet aš jums sakau, 
tai nebuvo juokas. — Anais 
metais aš daugiau kenčiau, 
kaip kuris nors vyras žino.

— Kuris?
— Na ... kaip jūs pas mus- 

Bet kodėl jūs to klausiat?
- Iš pradžių aš pati . . bet 

kam aš jums pasakoju?
Stipriai suspaudžiau jos ran

kas.
— Pasakokit- prašau .. aš 

jus taip myliu!
— Ir aš tave, — karštai su

šuko, pagriebė mano rankas ir 
bučiavo, — visada, visada!

— Prašau, pasakok man 
viską, —paprašiau, —tik viską, 
viską. •.

Mes ėjome, ir ji pasakojo.
— Iš pradžių pati sau sa

kiau: jis dar tik vaikas •. • ir 
aš jį — kaip motina, bet juo 
arčiau slinko valanda, kada tu 
išvažiuoti turėjai.. •

Kiek patylėjusi tęsė toliau:
— Ir pagaliau ji atėjo. Aš 

nenorėjau pas tave eiti, aš ne
žinau, kas mane ten stūmė- Ir 
kai pas tave buvau, nenorėjau 
tavęs bučiuoti, bet •..

— Toliau, toliau, — malda
vau.

— Ir staiga tau pasakiau, 
kad turi išeiti ir tu pamanei, 
kad visa tai buvo komedija, 
ar ne?

— Aš nesuprantu tavęs-
— Taip aš visą laiką galvo

jau. Aš galėjau tau parašyti, 
bet kam? Kodėl aš tave išva
riau? — Aš išsigandau.

— Tai aš žinau-
— Jei tu tai žinojai, kode* 

iš tavęs nieko dėl to neišgir
dau? — sušuko.

— Kodėl tu išsigandai? — 
paklausiau, pamažu susivokda
mas-

— Aš pamaniau, kad netoli 
mūsų kas nors buvo.

— Taip pamanei?
— Man rodos, aš girdėjau 

žingsnius. Taip žingsnius Ir 
galvojau — jis. Juk būtų buvę 
baisu, jei jis — o, aš negaliu 
apie tai pagalvoti- Bet ten nie
ko nebuvo . • . nieko. Jis tik 
vėlai vakare namo sugrįžo, tu 
jau seniai buvai toli.

Kai ji šitą pasakojo, aš jau
čiau, kad mano krūtinėje ka
žin kas stingo.

Ir kai ji pabaigė, aš žiūrė
jau į ją, lyg norėdamas pa
klausti: kas tu esi? Nenoriai 
pasukau į uostą, kur plėvesavo 
laivelio burės, ir galvojau: 
kiek laiko, kiek daug laiko pra
ėjo, kai mes atplaukėm į šią 
salą? Nes čia atplaukiau su 
moterim, kurią mylėjau, o da
bar — ji man svetima- Aš ne
įstengiau nė žodžio jai pasaky
ti. Ji. vos tai pastebėjusi, įsi
kibo į mano ranką ir švelniai 
tylėjo. Galvojau apie ją. Vadi
nasi. jis jai nieko nesakė, bet 
ji to nežino, ji niekada nesu
žinos, kad jis matė ją klūpan
čią prie mano kojų- Jis tada 
greitai pradingo nuo durų •.. 
ir tik kelioms valandoms praė
jus grįžo ir nieko jai nesakė. 
Kelerius metus gyveno su ja 
ir nė vienu žodžiu to neprimi

nė- Jis jai atleido, bet ji to ne
žinojo.

Pasiekėme bažnyčią. Pro ją 
ėjo staigus kelias į artimą kai
mą- Pasukau juo. Ji sekė-

— Paduok man ranką, aš 
nupulsiu, — pasakė. — Neatsi
sukdamas padaviau jai ranką.

— Kas tau? — paklausė su
sirūpinusi?

Aš jai nieko neatsakiau, tik 
tvirčiau spaudžiau jos ranką- 
Tas ją truputį nuramino. Tada 
tariau, norėdamas nutraukti 
tylą.

— Gaila, mes galėjom pa
žiūrėti bažnyčios.

Ji nusijuokė-
— Mes ją praėjome nepas

tebėję.
— Gal grįšim? — pak’au- 

siau
— O ne, aš džiaugiuos grei

čiau laivą pasieksianti. Aš tik 
norėjau nors kartą su tavim 
jūra pasivažinėti be šito žmo
gaus

— Aš nemoku būrių valdyti.
— O, — nusistebėjo ir nuti

lo, lyg jai būtų kilusi kokia 
mintis, kurios ji nenorėjo pa
sakyti Aš neklausiau. Netru
kus buvome ant tilto, laivas 
stovėjo paruoštas- Tie patys 
vaikai, kurie mus sutiko, buvo 

vėl čia. Jie žiūrėjo Į mus dide
lėmis melsvomis akimis. Iš
plaukėm- Jūra nurimo- Užmer
kęs akis, vos galėjau jausti 
lengvą supimą.

— Gulk prie mano kojų,— 
paprašė Friderika, ir aš išsitie
siau laivelio dugne prie jos ko
jų, galvą ant jos kelių padėda
mas. Ji kalbėjo, ir man atrodė, 
kad jos balsas atplaukia iš ka
žin kokios tolumos- Girdėjau 
viską, bet mano mintys skraidė 
toli.

Drebėjau jos artuma ap
svaigęs.

— šiandien vakare išplauk
sime vieni į jūrą, — pradėjo.

Kažin kas nuostabaus vertė 
mane jai pritarti

— šiandien vakare į jūrą,— 
tyliai pakartojo. — irkliniu 
laiveliu. Juk irkluoti tu moki?

— Taip. — patvirtinau.
Drebėjau dėl jos tylaus 

maldavimo, kuris ją apsupo, 
jai to nesuprantant.

— Išplauksiu) į jūrą ir bū
sim vieni — Bet kodėl tu ne
kalbi?

— Aš esu laimingas.
Drebėjau dėl to kurtaus li

kimo, kurį ji prieš kelerius 
metus išgyveno, pati to neži
nodama.

Parplaukėm. Akimirksny 
švystelėjo mintis: pasakyk jai 
viską, nuplėšk nuo jos tą už
dangą, tada ji vėl bus ištikima 
žmona- Bet pasakyti negalė
jau.

Iššokau iš laivelio ir padė
jau jai išlipti.

— Vaikutis jau išsiilgo ma
nęs, skubu, leisk mane vieną.

Krante didelis judėjimas- 
Aš mačiau, kad kai kurie žmo
nės mus stebi.

— šiandien vakare 9 valan
dą aš būsiu .. • Bet kas tau?

— AŠ esu labai labai laimin
gas.

— šiandien vakare 9 valan
dą būsiu čia ant kranto, šalia 
tavęs Sudiev!

Ir ji nuskubėjo.
— Sudiev, — pasakiau ir li

kau bestovįs. — Bet aš jos ne
sutiksiu.

Rašydamas šias eilutes, aš 
esu jau toli — kiekviena se
kundė vis toliau Rašau trauki
ny, kuris prieš valandą iš Ko
penhagos išėjo. Dabar kaip tik 
devynios. Ji stovi dabar ant 
kranto ir laukia manęs. Už
merkiu akis ir matau ją Bet 
tai ne moteris, kuri prieblan
doj šen ir ten vaikščioja, ten 
tik šešėlis. (Vertė K. J.)
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greit kitur iškėlė. Bet čia įvyko 
staigmena.

Nors ir nepajėgė jiems į- 
piršti rimtos literatūros, bet 
vis dėlto karininkai turėjo iš-

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

B kleboniją nepopuliaru, bet 
šiuo kartu butų trukumas ver
tė juos ten nusikraustyti. Taip 
kun. V- Taškūnas susilaukė

MINTYS “JAUNYSTES MARŠO* PROGA
darbą, veža Niagaros krioklin, dienos mūsų 
aiškina pasisekimo paslaptis, miršta vos ginu 
užkastų talentų ieško. Skaity- tėvams ir moky 
tojas kartu su autorium su- ti jaunuosius 
klumpa po rūpintojėlio. kojo- tai jų maršas- A 
mis, gyvena herojiniu Marijos gros tik tiems, 
Goretti gyvenimu, kartu su sys, jo balsas p 
žmogžudžiu žvelgia iš nuode- rie ją skaitys.

31 Bunker Avė. 
BROCKTON 4, MASS. 

TeL Brocktoa frllSML 
F*-rnnrii n jittom i ii mimiijijijliribji

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycle* 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VEDtJAS — P. VIŠČINIS

ir jų

JAUNIMAS PLĖŠINIUOSE

nustatytą

KUN. V. TASKCNA, grįžęs K Sibiro

Lietuvių Radijo Valandos Programa

dar 
šiobuvo 

gyvo-

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
H ntipriM rartijo stoti** WLOA, 1S»* kyteejretai

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL 
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkite* adresu:

dienos mūsų knygų, kurios 
miršta vos gimę. Ar nereikėtų 
tėvams ir mokytojams paragin
ti jaunuosius įsigyti ją? Juk 
tai jų maršas- Ak, tasai maršas 
gros tik tiems, kurie jo klau
sys, jo balsas pasieks tuos, ku
rie ją skaitys. Pagaliau būtų 
gera, kad vienas ar keli mece
natai nusiųstų bent po pusšim
tį knygų Vasario 16 ir salezie-

mės purvu į išganymo, didvy
riškumo ir meilės autorių. Ir 
taip puslapis po puslapio skai
tytojas kyla ereliu aukštyn, 
jaunos širdies kova įgyja giles
nės prasmės, gausios proble
mos sušvinta nauja šviesa, 
painūs klausimai ryškėja-

Sunku tokią knygą trumpais 
žodžiais aptarti, lygiai kaip ne
lengva didžią puokštę marga
spalvių gėlių aprašyti. Kiek
vienas žiedas skirtingas, vis ki
tokios spalvos, vis kitokio kva
po, vis kitokiais niuansais sie
lai nušvinta. Ir “Jaunystės 
Maršas” yra puokštė melodi
jų, gražių nepakartojamų, sie-

yra toli 
nuo Maskvos, kur pūstelėjo < 
naujas kolektyvinės vadovybės ■ 
vėjelis, kur keikiamas Stalinas <

WHIL — 1430 kilocycle* — Medford. Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNElžIUI — Uthoantan Radi* Hoar. S* Cot- 
taąe SL, Norvrood. Mas*. Skyriai: Lithttanian Fnmttore Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOath Bastos 9-4*19 ar 
8-194*; Klrktand 7-85S8.

1884. _
Sakoma, kad velionis buvo 

stipriai įsijungęs į tiesioginį 
spaudos darbą, “kai apie 1917 
metus persikėlė klebonauti į

ti iš žmogaus jėgę, kad įvyk
dytu kompartijos 
planą.

Plėšininės žemės

vopąs katalikų kunigą. Nepa-

čia įvyko (Maironio aprašytoje baladėje 
minimas Čičinskas kaip išdavi
kas, kurio kunigas Kalėdų die
ną neįleidęs į bažnyčią.) Taip 
ir čia kun. V. Taškūnas užsto
jo kelią anam nusikaltėliui ir 
pasakė, kad taip susitepęs ne
turįs teisės peržengti bažny
čios slenksčio.

Prie durų kilo sąmyšis- žmo
gus pasitraukė, o kun. V. Taš
kūnas tuoj įlipo į sakyklą ir pa
aiškino, kodėl taip atsitinka, ir 
savo autoritetu gynė nuskriau
stuosius, beteisius ir liepė gy
va dvasia liudyti artimo meilę.

Anas nuo bažnyčios durų 
pasitraukęs jau buvo didžiau
sias kun. V. Taškūno priešas- 
Jis ieškojo tik progos, kad ga
lėtų sutvarkyti kunigą. Tai bu
vo karų, okupacijų metai, kai 
buvo laužomas teisingumas, 
trypiama moralė. Tat ilgai ne
teko laukti. Tokia proga atsi
rado- (Bus daugiau).

svečių.
Karininkai tikėjosi surasti 

: legendarinį, jų propagandos iš- 
i- pūstą, rūstų ir piktą “batiuš- 
' ką”, bet kun. V. Taškūnas ne

buvo niekada rūstus. Jis nedė
vėdavo nei sutanos, tos “gete- 
žinės uždangos”, kuri taip bai
dė ano meto žmones. Jis pasi
tiko juos mandagiai ir tuoj pa
kvietė į savo biblioteką. Ir šie 

į išpūtė akis: brač, tai knygų, 
kaip partijos būstinėje Maskvo
je.

Nuo tų knygų ir prasidėjo 
nedidelė istorija. Karininkai 
manė, kad katalikų kunigas 
turės kelias supelėjusias bib- 
lijas, bet čia — veikalai muša 
iš lentynų visokiausiom kai- 
bom. Tai buržuazija! Na, ru
siškų knygų tikrai neturės šis 
katalikų kunigas. Kai pamatė 
rusų kalbos spinta, šie suglu
mo. Rusiškos knygos!

Kun. V- Taškūnas mėgo vi
sokius atskalūnus, “Dievo ieš
kotojus”, su jais praleisdavo 
ne vieną valandą besikalbėda
mas.

“Jei žmogus ieško, tai ge
rai”, — sakydavo jis, — “Gal 
dar suras. Jei nieko neieško ir 
tamsybėse gyvena, tai blogai!”

Patraukė jį ir šie karinin
kai, auklėti marksizmo 
ištempti pagal partijas 
Norėjo juose pabudinti huma 
nizmą, prieš medžiagą 
dvasios pradą.

Štai jis pasijuto lyg 
stotyje. Ne Afrikoje, ne tarp 
juodukų, bet savo 
krašte, į kurį dabar įgriuvo 
Raudonoji armija- Šiuo kartu 
atskalūnai atėjo patys pas jį. 
Nors jie okupantai, pavergė
jai, bet ir jie žmonės, galima ir 
į juos pasibelsti ir sukelti ne
rimą. Tokia gera proga. Kaip 
jos neišnaudosi.

Gerai mokėdamas rusų kal
bą, jis greit įtraukė juos į pa
šnekesį, pasiūlė knygų įvairio
mis kalbomis, šie susilaikė. 
Užtenka jiems ir to, kas para
šyta rusiškai- Pagaliau, kodėl 
jis neturįs Stalino, Lenino raš
tų. Tai svarbiausia šviesiam 
žmogui

Nors tuo kartu jiems neįpir- 
šo jokios knygos, bet greit 
atėjo vienas, šiam kun.. V. Taš
kūnas ir įdavė Dostojevskio 
“Biesus”, religinį romaną, ku
rio dar ir dabar Sovietuose ne- 

ž" išleidžia į knygų rinką- Kari-
gf pinkas jau kitą dieną grąžino,
| pasiteisindamas, esą skaityti
X? nepatogu, gyvenąs ne vienas.

šiaip visoj ano meto oku
pantų kariuomenėje buvo 
draugo baimė ar neišduos. To
dėl kai pasitaikydavo vienas 
kareivis ar karininkas, jis vi
sai kitaip kalbėdavo, keikdavo 

j Staliną; bet jei būdavo du trys,
j jų lūpos buvo surakintos. Kai

kun. V. Taškūno kieme maišė
si karininkai ir būdavo drau- 

; ge, tai ir pokalbiai sukosi tik 
’ apie bendrus, laikraščiuose

' pius vartant ir akims kliūvant 
X už atskirų sakinių, širdyj lyg 

šviesiau tampa. Jaunyste al- 
£ suoją puslapiai geba vyti pęsi- 
gg mistines mintis šalin ir lyg 

jauti pavasario vėją dūšioj
X siaučiant Tokį įspūdį man da-
|| ro “Jaunystės Maišas”.
• Tai reta tokio mąstą knyga.

Mūsų negausioj jaunimo litera
tūroj ji yra tikras milžinas. Tai 

' tarsi šviesus žiburys lietuvybės 
miglose, lyg iš tėviškės kryžke
lės knygų lentynoj persodin
tas lietuviškasis rūpintojėlis- 
Joje religinė mintis ir tautinė 
šilima yra tobulai supinti jau
nystės idealo ir siekių siūlais.

Daugelis vyresniųjų 
Lietuvoj, be abejo, skaitė 
veikalo pirmąjį leidimą — 14 džiuginančių. Knygą per- 
“Maršą Jaunystei”. Jie 
gerai žino, kokios didelės įta
kos anasis maršas turėjo mūsų 
žaliajam gimnazijos jaunimui. 
Antrasis leidimas iš esmės yra 
toks pat, tik dar padailintas, 
išlygintas, gyvenimo sąlygoms 
pritaikytas. Tik nepakitus liko 
“Jaunystės Maršo” vedamoji 
melodija: į kalnus, į šviesą, 
prie Gėrio, Grožio, Tiesos. 
Kiekvienas puslapis turtingas 
šviesiu idealu įsijautimu į 
jauno žmogaus dvasią, jo troš
kimus, polinkius, poveikius, 
kovas-

Savo knygą autorius prade
da įvesdindamas jaunuosius į 
mokyklą. Jiems artimu žodžiu 
autorius vedžioja skaitytoją po 
jo pasaulį, čia jis kalba apie

SOVIETŲ
(Atkelta iš 3 psl.) 

mis statą rytojaus komunizmą, 
tad kodėl jie taip yra traktuo
jami?

Klausimas kodėl, taip ir 
nesusilaukia spaudoje tikslaus 
atsakymo. Tūkstančiams stu
dentų, kurie miestuose paliko 
mokyklos suolą, buvo pažadė
ta, kad jie ir plėšininių'žemių 
srityse galės tęsti savo nebaig
tas studijas. Valdžia formaliai 
pažadėjo, kad jie galės kartu 
būti ir žemės darbo didvyriai 
ir studentai. Bent taip skelbė 
verbavimo propaganda. Tiesa, 
valdžia pasiuntė į plėšinių sri
tis būrius visur surankiotų 
“profesorių”, kurie, kaip vė
liau paaiškėjo, savo gyvenime 
niekad nebuvo peržengę uni
versiteto slenksčio ne tik kaip 
dėstytojai, bet ir kaip studen
tai- Jie iš pat pirmųjų pamokų 
pasirodė tokie ignorantai, kad 
šį tą nusimaną studentai išbė
giojo po pirmųjų pamokų. Bet 
blogiausia “savanorių” mokslo 
atžvilgiu yra nusistatę vietos 
pareigūnai: jie netiki ir neno
ri, kad darbininkas kartu bū
tų ir studentas. Jie kategoriš
kai mokslo beieškantiems pa
reiškia:

"Ka» jum* įkalė į galvą to
kią kvaily»tę, kad plėšiniuos* 
bus galima žemę dirbti na rau- 
monlmls, o knygomis?"

Kustanoj rajone, kuris yra 
vienas iŠ didžiausių plėšininė- 
se Žemėse centrų, iš 7000 stu
dentų, vos 260 turėjo galimy
bės lankyti paskaitas. Ten bu- taip yrą išauklėti ir rėžimo iš- vb»ti-

savo kultūros, mokslo, visuo
menės ir politikos darbininkų.

Tačiau lituanistikai stųdi-

vo pastatyta keliolika įvairaus mokyti:
tipo mokyklų, bet jų dauguma kiek galint daugiau išspaus- 
tuojau užsidarė dėl studentų 
stokos. Viena kita užsilikusi 
turi po 2—3 studentus, kurie 
valdžiai kainuoja apie 3000 rb. 
į mėnesį kiekvienas- Yra mo
kyklų, kur mokytojų daugiau, 
negu mokinių. Ir suprantama, 
kodėl taip yra. šiandien sovie- ir jo įvestoji santvarka, bet 
tiniam režimui reikia ne mo- rūpestingai nutylima, darbo 
kytų galvų, bet stiprių raume- žmogaus vergija nors ir Stalino 
nų. šią vasarą buvo mestas 
naujas šūkis —

suverbuoti vėl 200,000 “sa
vanoriu" kad būtę galima plė
šininės* žemėn nuimti derlię-

Be abejonės, šioje propagan
doje nesigailėta ružavų spalvų 
apie laimingą “savanorių” gy
venimą, ir rūpestingai nutylė
ta anksčiau nuvykusiųjų nusi
vylimo balsai.

Jei Sovietų Sąjunga nebūtų 
tas, kas ji yra — darbo žmo
gaus išnaudotoja — tai būtų 
galima paklausti: jei iš tikrųjų 
yra reikalingi pasišventę ir 
entuziastai darbininkai pieši
niam išdirbti, tai kodėl jie ten 
yra taip negailestingai trak
tuojami ir išnaudojami, kodėl 
nesudaromos jiems bent pa
kenčiamos gyvenimo sąlygos?
Atsakymą duoda pati komuniz- ki*k tę įaunvoliv bus merališ- 
mo sistema su savo samprata kai Ir fiziškai kritę, kad tik 
apie žmogų kaip materialisti- kompartiįa savo didingos plo
nių gėrybių gamintoją. Nega- nūs įvykdyt?. DHctatūra vfamo- 
lima tad manyti, kad vietos mat r«lkalav|a dapgybte *u- 
pareigūnai būtų sąmoningi ky. O j į? skalčty šiandien pa- 
kompartijos plano sabotažnin- toko Ir faanknoa, "savanoriš-

saugoję gyvąją dvasią ir reli
gini jausmą- Prieš išvažiuojant 
po vieną užėjo du ar trys ir 
prašė palaiminti jų Lietuvoje 
įsigytus medalikėlius. Jų jau 
seniai nebesą Rusijoje. Tai 
būsią ir jiems patiems 
šeimoms Rusijoje.

Ši palaiminimo minutė 
skaidri ir giedri anam 
sios dvasios ieškotojui Jie iš
važiavo, atvyko kiti, dainavo 
“katiušas”, veikė komitetai ir 
sujaukė visą kraštą, o 1941 m. 
birželio gale įgriuvo vokiečių 
kariuomenė-

Karas palietė ir Alsėdžius, 
čia buvo nemaža žydų koloni
ja, kuri turėjo savo seną sina
gogą. Joje kaip brangenybė 
buvo laikoma katalikų kunigo - 
Gintilos, dovana — hebrajiškas 
šv. Raštas. (Kun. Gintila valdė 
Žemaičių vyskupystę prieš Va
lančių, gerai pažino hebrajų 
kalbą, savo namuose laikė ra-

biną ir rengėsi išleisti katali
kų katekizmą hebraiškai- Jis 
mirė Alsėdžiuose, ir savo heb
rajiškas knygas padovanojo 
sinagogai), čia tarp sinagogos 
ir katalikų bažnyčios buvo tra
diciniai nuoširdūs santykiai.

Vokiečiai įniko žydus nai
kinti. Kun. V. Taškūnui, di
džiam humanistui, tai buvo 
per daug- Negalėjo veiksmu 
pasipriešinti, bet pasipriešino 
savo autoritetu. Jis klebonijo
je slaptai priglaudė pačio rabi
no Šeimą, kitiems padėjo pa
sprukti.

Prie žydų likvidavimo prisi- 
, dėjo ir vienas jo parapietis. 

Jis buvo landus, neramus žmo
gus, buvo net bažnytiniame 
komitete, šiaip buvo palinkęs 
į recividistinius nusikaltimus.

Kun. V. Taškūnas 
Norwoode

Gavau laišką, kad Lietuvoje, 
Laukuvos mieste, šių metų lie
pos 26 dieną mirė kun. Vladas 
Taškūnas.

Turėjau progos su kun. Vla
du Taškūnu susipažinti jau 
1912 m. Lietuvių R. K- Susi
vienijimo seime Bostone, Mass. 
kur jis buvo atvykęs iš Roch- 
ford, III. Jau tuomet pastebė
jau, kad kun. V- Taškūnas yra 
šviesus žmogus ir visuomenin- 
kas.

Vėliau, kai Norwoode reikė
jo kunigo, tai kun. J. švagždžio 
kviečiamas iš Rockford, III., 
atvyksta kun- Taškūnas ir uži
ma šv. Jurgio lietuvių parapi
jos klebono vietą. Tai buvo 
1919 m. spalio 19 d. Velionis 
sėkmingai tvarkė parapijos rei
kalus. Jo rūpesčiu buvo pasta-

tyta graži klebonija už 11,000 
dol-, be skolos, įsigyta daug ki
tų daiktų, reikalingų parapi
jai ir bažnyčiai.

Jam rūpėjo visuomenės, or
ganizacijų ir apšvietos reika
lai. Buvo keleris metus Darbi
ninko redaktoriumi. Jis netu
rėjo vikaro, tai tuo pačiu laiku 
turėjo aprūpinti parapiją ir 
redaguoti Darbininką. Buvo 

■ nelengva, bet velionis niekada 
nesiskundė, kad jam sunku.

Lietuvos reikalai jam buvo 
arti prie širdies- Visada saky
davo, kad grįš į Lietuvą, kad 
ten būsią malonu praleisti gy
venimo dienas.

Norwoode šv. Jurgio parapi
jos klebonu išbuvo 10 metų ir 
1929 m. gegužės mėn. išvyko į 
Lietuvą.

Turėjau progos velionį ap
lankyti Lietuvoje- 1931 m. 
iš Palangos nuvykau į vėžai
čius, kur jis tuo metu buvo 
klebonu. Paklausiau, kaip jam 
patinka Lietuvoje, ir jis atsa
kė, kad čia esą gera gyventi.

Kun. V. Taškūnas daug nu
kentėjo nuo vokiečių nacių, o 
vėliau buvo rusų komunistų 
išvežtas į Sibirą. Jis man rašė 
laiške, “grįžau be sveikatos, 
su silpna širdimi ir su aukštu 
kraujo spaudimu”- Tai aiškiai 
galima spręsti, kad komunistų 
iškankintas, netekęs sveikatos 
turėjo greit mirti. Jis man at
siuntė ir nuotrauką, kaip jis ~ 
atrodė grįžęs iš komunistų ka
lėjimo.

Lai gerasis Dievulis suteikia 
jam amžiną ramybę, žv.

tad skaičius, dar ilgai širdyje skam
ba maršo aidai, čia glūdi ir 
pati didžioji veikalo jėga: ge
bėjimas uždegti jauną širdį 
kilnių idealų ugnimi, švieses
nio, kilnesnio gyvenimo troš
kimu.

Knygos kalba — lietuviška 
(Ne panaši į lietuvišką!) žody
nas, stilius, dėstymas, medžia
gos paskirstymas suderintas 
su vedamaja idėja ir skaityto
jų mentalitetu. Pagaliau ir 
techninis knygos sutvarkymas 
švarus ir skoningas.

Knyga skirta jaunimui. Tad 
ji ir turėtų nukeliauti pas jį. 
Tačiau ar šis galingas žadis 
pasieks jaunimą? Ar jai nebus 
lemta supelėti leidyklos san
dėliuose, kaip daugeliui šian-

būtų pati gražiausia dovana 
mūsų atžalynui. Juo gi besirū
pindami, argi galime jam ko 
nors skūpėtis?

Baigiant tekalba autorius: 
“Jaunasis žmogau, malda žy
dinčiose lūpose, darbu jauno
se dienose, drąsių pasiaukojimu 
kilniems idealam tu kyli aukš
tyn jaunystės ereliu, ženk į 
gyvenimą pirma mokykloje 
gerai pasiruošęs ir pilnutiniu 
žmogumi jaunystės maršui be
grojant — darbo, pasiaukoji
mo ir idealizmo maršui tave 
palydint!

Gyvenimas priklauso tau.”
Norime tik palinkėti, kad 

kiekvienas jaunuolis susidrau
gautų su “Jaunystės Maršu” ir 
abu kartu žengtų lietuvišku 
krikščionišku keliu šviesesnio 
gyvenimo ieškoti- (Alfa Sušins- 
kas, Jaunystės Maršas. Knyga 
jauniesiem jaunuoju gyvenimo 
keliu. Antras leidimas, pataisy
tas ir papildytas. 260 psl. Vir
šelis dail. Ados Korsakaitės- 
Kaina $2.00). A. Erdvilas

KVIEČIAME STUDIJUOTI 
' LIETUVIŲ KALBĄ

Šiuo metu aukštosiose Jung
tinių Amerikos Valstybių mo
kyklose (universitetuose, kole
gijose ir kt.) mokosi apie 800 
lietuvių studentų- Džiaugiamės,

»i >• ] • * a/mvi- lietuviai studentai, užuot
patikslinama datos apie kun. V. laskuną tenkinęs! fabrikinio darbinin- 

i- * ko padėtimi ir siekę pinigo,
Draugo rugsėjo 14 vedama- Norwood, Mass ” Tikroji jo veržiasi į aukštuosius mokslus,

jame šiltai atsiliepiant apie paskyrimo į Norwoodą data Džiaugiamės, kad iš šių stu-
Lietuvoje mirusį ir Amerikos yra 1919. 10. 19. dentų toliau mes susilauksime
lietuvių tarpe daug pasidarba
vusį kun- Vladą Taškūną, yra 
palikę kai kurių netikslių da
tų. Straipsnyje sakoma, kad 
kun. V. T. esąs gimęs 1885 me-

Iš j*8 ^ra Si111?8 kaip savo vyskupijos kunigą, 
Lietuvon. Ir jis, . kaip labai 
drausmingas kunigas, savo vy
skupo paklausė ir išvyko į Tel
šius”. Iš' tikrųjų jis iš Bostono 
išplaukė 1929. 5- 28 ir ten vyko 
savo iniciatyva. Tik nuvykus 
Lietuvon, vysk. J. Staugaičio 
buvo paskirtas į Vėžaičių filiją. 

Šias pastebėtas datas čia pa
tiksliname tik dėl to, kad atei
tyje rašant enciklopedijai ar 
kitam leidiniui, dabar paskelb
tos laikraštinės žinios gali bū
ti vartojamos kaip šaltinis.

Sakoma, kad Darbininko re
daktoriaus pareigose jis išbu
vęs “maždaug iki 1933 ar 1934 
metų — iki Telšių vyskupas juoti mūsų studentai JAV ne- 
Justinas Staugaitis pakvietė jį, turi nei sąlygų, nei progų, nei 

akstinų, šis reikalas yra lyg ir 
užmirštas. Bet tokia padėtis - 
verčia susirūpinti galvojant 
apie mūsų tautos ateitį. Kas gi 
ugdys mūsų kalbą ir literatū
rą, kas tyrinės mūsų istoriją 
ir geografiją, kas skleis mūsų 
dainos ir muzikos grožį, jei ne
turėsime tam pasirengusių ir 
atsidėjusių savo žmonių? Juk 
dabartiniai mūsų kalbininkai, 
literatai, istorikai, geografai ir 
muzikai ilgainiui iš darbo pasi
trauks.

(Nukelta į 5 psL)

įvesta, pasilieka ir toliau So
vietų Sąjungos ir komunizmo 
kertinis akmuo. Atmainos, ku
rios taip uoliai skelbiamos Va
karams, plėšininių žemių sri
ties nepasiekė ir vargu kada 
nors pasieks. Kompartijos nau
jai užimtoji linija nesiekia ten, 
kur reikia sunkaus darbo, be 
kurio ir bedirbančiojo išnaudo
jimo nėra galimi tie “stebuk
lai”, kuriais paskui komparti
jos tūzai giriasi suvažiavimuo
se.

Istorija partijos naujų lai
mėjimų — plėšinių pasisavini- _________________________________________________
mo apyskaitoje niekad nepa- 
duos tų kruvinų aukų, kurias 
iš savo krašto išplėšti jaunuo
liai šiandien sudeda ant kom
partijos aukuro.

Pasaulis nMcad n*sužinos,



APIE TAI, K \ PARTIJOS UŽMIRŠO H.W. FEMALE

Neries stovyklos viršininkės padėk:
tavimą ir tikrai brolišką pagal

Engineers
Designers

Kiek negaila. Draftsmen
Lavout & Dėtai]

Top wages

In and out of townHELP W. FEMALE
Send resume or call

DElavafe 7-6350

BARNES
and

IŠ LB CENTRO VALDYBOS DARBŲ REINECKEINC
230E.OHIOST

GRANE CO.

mas

COMPOUNOED SĖMI-ANNUALLY

CIRLS—W0MEN

Brangios Sesės, jūs sugebė
jote ne tik puikiai Įsirengti ir 
Įmantriai pasipuošti, ne tik vy
kdyti stovyklos discipliną ir 
dažnai nelengvas pareigas at
likti, bet ir visą laiką išlaikyti 
giedrą nuotaiką. Juo oras bu
vo niūresnis, juo daugiau sto
vykloj skambėjo daina ir juo
kas Džiaugiuosi jumis ir dėko-

HAS JOBS AVAILABLE 
2ND & 3RD SHIFTS

— Susipažinusi su Pasaulio 
lietuvių Archyvo darbu, Cent
ro Valdyba reiškė pasigėrėji
mą. juo labiau, kad archyvo

Dėkoju “Nemuno” broliams 
ps. J. Benešiūnui, ps. J. Raš- 
kiui, ps. V, Bliumfeldui, ps. R. 
Keziui, ps. V. Mikalauskui, jū
rų skautui P. Avižoniui ir sk. 
v. A Eidukevičiui už instruk-

Nesunku man buvo vadovau
ti turint labai pareigingas pa
dėjėjas: vyr. si. L. Jucėnaitę, 
vyr. si. B Banaitytę, vyr. si. L. 
Petrauskaitę, vyr. si. A. Noa- 
kaitę, psktn. I- šimulynaitę, 
vyr. sk. J. Tąraškevičiūtę ir 
vyr. sk. A Jankauskaitę. Jūs 
atlikote savo pareigas puikiai 
ačiū, sesės!

Esu nuoširdžiai dėkinga vyr. 
sktn. A. Saulaičiui, “Nemuno” 
stovyklos viršininkui už nuola
tinę moralinę ir materialinę 
pagalbą. ' ~ '

Dėkoju pp- Jucėnų šeimai, 
tiek daug pasišventusiems sto
vyklos gerovei.

Su mumis budėjusiom ir sto
vyklai visais reikalais padėju
sioms Nekalto Marijos Prasi
dėjimo gerb. Motinėlei Aloyzai 
ir visoms seselėms reiškiu gi
lią padėką.

Dėkoju seserijos dvasios va
dui kun. St. Ylai už globą, pa
maldų atlaikymą, pašnekesius 
ir dovanas — knygas, kurios 
buvo išdalintos pareigūnėms.

Dėkoju kun- dr. V. Cukurui 
už išrūpinimą leidimo šv. Mi
šias laikyti lauke, pačiam lai
kiusiam pamaldas ir Įdomiai 
pravedusiam pašnekesius su 
vyr. skautėmis.

Dėkoju kun. J. Pakalniškiui 
už gražias religines nuotaikas 
ir širdin krentančius pamokslė-

Understand'.ng of Enghsh and 
ability to read Blue Prints,

Small Shop.
40 Hour Week. 

Liberal Company Benefits. 
Good Working Conditions. 

Steady year round work.

— Rugsėjo 18 d. posėdy 
Centro Valdyba svarstė Ben
druomenės konkursų klausi
mą, susipažino su Švietimo Ta
rybos posėdžio svarstymais bei 
nutarimais, apžvelgė iždo pa
dėtį, nutarė kreiptis i lietuvius 
studentus dėl lietuvių kalbos 
studijų Fordhamo universitete. 
Iš atskirų nutarimų pažymėti-

medžiaga yra prieinama kiek
vienam ja besidominčiam. Ei
namosioms archyvo išlaidoms 
mokėti Centro Valdyba pasky
rė 200 dol. avanso

— Centro Valdyba taip pat 
rado, kad remtinas ir lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos vado
vo A. Ružancovo didelės kul
tūrinės reikšmės darbas — 
“Knygų Lentynos” redagavi
mas bei leidimas, šiam tikslui 
buvo paskirta taip pat 200 dol. 
avanso ir nutarta dėl tolimes
nio “Knygų Lentynos” leidimo 
rėmimo tartis su JAV LB Kul
tūros Fondu.

— Vykdant švietimo Tary
bos pageidavimą siekti arti
mesnio bendradarbiavimo tarp 
mokyklose dirbančiųjų lietu
vių seserų ir lietuvių mokyto
jų pasauliečių, nutarta pavesti 
šiuo reikalu ypačiai domėtis 
Centro Valdybos nariui švieti
mo reikalams Ig. Malėnui

— Konstatavus, kad Bend
ruomenės rajoniniai suvažiavi
mai Įgalina susitikti Bendruo
menės darbininkus ir tuo prisi
deda prie artimesnio tarpusa
vio bendravimo bei bendradar
biavimo. taip pat populiarina 
Bendruomenės minti lietuvių 
visuomenėje, nutarta Detroito 
— Rochesterio—Clevelando— 
Pittsburgho rajono apylinkių 
rajono suvažiavimą organizuo
ti pavesti Clevelando apylinkės 
valdybai. Suvažiavimas įvyks 
lapkričio 3 d. Clevelande.

CV M.

M ACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

BORING MILL 
PRILL PRESS

mokyklą, pradėjusią tik šiais 
metais veikti, lanko 60 vaikų. 
Tai tik pirmas skyrius, šalia 
mokyklos atidaromas ir vaikų 
darželis.

Vaiku katekizacija bus kas 
šeštadieni mokyklos patalpose. 
Ten bus ir lituanistikos pamo-

Garsus spjūvis palydi žodį 
epitetu •., Jūs vos spėjate pa
matyti dūmų debesėlį, pasle
piantį mašinos numeri.

Jei jūs nepripratote prie šių 
smulkmenų, nejučiomis kils 
klausimas: kada mūsų taksi 
parko vadovai pagalvos apie 
tai, kad jų susisiekimo priemo
nė turi būti ne tik patogi ir 
greita, bet ir nedirginanti ke
leivių nervų. Z. Serapinas

mos Lietuvos apartamentai ir 
aruodai, bet žmonės to sambū
rio, kuris gimė kietos rezisten
cinės kovos lauke mirčiai ir 
sunkioms kankinimų bei nelai
svės dienoms į akis žvelgiant. 
Minėjimą rengia Lietuvių 
Fronto Bičiulių Chicagoje apy
gardos valdyba, pasikvietusi-į 
talką specialų komitetą, kurio 
eilėse yra: dr. P. Kisielius, inž. 
V- Naudžius, dr. Kižys, inž. 
Račiūnas, Valerijonas Šimkus, 
Stasys Daunys, rašyt, v. Grin- 
cevičius, A Jasaitytė, . Lau- 
ciūtė, J. Lozaitytė, A. P- Bag
donas, V. Galvydis, K. Bružas, 
daiL A. Valeška, VI- Būtėnas ir 
kiti.

Minėjimas numatytas nors 
trumpas, bet didingas ir gy
vas. Bus iškilmingos mišios šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, kurių 
metu giedos “Dainavos” an
samblis. Pamokslą pasakys 
pakviestas kun- Kęst Balčysiš 
Amsterdam, N. Y., kuris iki 
1947 m. vasaros mokėsi Kauno 
kunigų seminarijoje ir savo 
akimis matė ne vieną Lietuvos 
resistentų — partizanų veiks
mų prieš antrą kartą į Lietu
vą sugrįžusį raudonąjį okupan
tą. Minėjimo metu trumpą 
kalbą apie Lietuvos Rezistenci
ją ir 1941 m. sukilimą pasakys 
vienas iš svarbiausiųjų to suki
limo dalyvių — prof. A- Damu- 
šis iš Clevelando, buvęs nacių 
koncentracijos stovyklų kali
nys. Meninėje dalyje dalyvaus 
solistai, tikimasi akt. H. Ka
činskas iš Washingtono ir poe
tas B. Brazdžionis iš Los Ange
les. Meninė dalis, kaip ir visas 
minėjimas, bus skirta Lietu
vos partizanams, 
zistencijai pagerbti 
metu nebus garbės 
prezidiumų, nebus 
miško. Tik Lietuvos
Kūrėjų vėliava stovės gedulin
gam scenos fone, kuri apipavi
dalins dail. Adolfas Valeška.

Šis minėjimas nebus vien 
tik Lietuvių Fronto Bičiulių 
ribose, bet į jį bus kviečiami 
kuo gausiausiai atsilankyti 'vi
si lietuviai, kuriem didi ir at
mintina yra lietuvių tautos re
zistencija į savo eiles sujungu
si ne partijų delegatus asme
nis, bet visus lietuvius, kurie 
Lietuvai tetrokšta tik vieno — 
būtent, laisvės...

INSURANCE
135 SOUTH LA SALLE ST. 

CHICAGO 3. nj.TN’OTS 
FRankfln 2-7300

SAVINGS ACCDUNTS CORDIAI.LY 
INVTTED

Lietuvos re- 
Minėjimo 
ir darbo 

ir vėliavų 
Savanoriu

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras rugsėjo 4 pradėjo gie
dojimo pratybas, kurios vyks 
kas antradienį, 7 v. v., parapi
jos svetainėje.

Petras Raznauskas, Palangos 
bažnyčios zakristijonas, ilga
metis šv. Pranciškaus parapi
jos veikėjas, sunkiai susirgo. 
Gydosi Mass- General Hospital.

Palangoje rugsėjo 16 įvyko 
piknikas, kurio pelnas paskir
tas šv. Pranciškaus parapijos 
mokyklai. Nors oras buvo ir 
nepalankus, tačiau žmonių ga- 
na daug susirinko.

Šv. Pranciškaus parapijos 
draugijos renka atstovus į 
LRK Federacijos seimą, įvyk
stanti Bostone spalio mėn. Or
ganizuojama važiuoti autobu
su, į šv. Valandą, spalio 14 d.

Šv Pranciškaus parapijos

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

PhilxMphie, Pa.
įf Justinas Gečauskas, kiek an- 

ksčiau susižeidęs ir išgulėjęs 
pora savaičių ligoninėje, rug- 

r sėjo 24 d- grižo į namus ir bai- 
. gia pasveikti.

‘Excellent Opportunity 
Immediate Opening —

MACHINIST

Prieš kurį laiką “Darbinin
ke”, mano manymu, buvo iš
kelta visai teisinga mintis, kad 
mes lietuviai turim perdaug 
minėjimų . *.

Bet štai šią vasarą praėjo 
viena iš reikšmingiausiųjų pa
skutiniojo Lietuvos istorijos 
laikotarpio sukakčių, būtent, 
15 metų nuo 1941 m. birželio 
mėn. sukilimo, kada lietuvis, 
nepaprastos drąsos ir laisvės 
ilgesio vedamas, pats išsivada
vo savo žemę kietoje ginklo 
kovoje. Tas 1941 m. birželio 
sukilimas ir buvo krikšto diena 
lietuvių tautos rezistencijai 
vestai prieš rudąjį, okupantą 
ir iki šios dienos tebevedamai 
prieš raudonuosius-

Štai prieš akis laiškas vienos 
motinos iš šiaurės Aukštaiti
jos. Ji rašo”... Klausi apie 
mano sūnų K. Jo nebėra gyvo 
ir pati net nežinau, kur jis yra 
palaidotas- Tokių, kaip jis, pas 
mus pilna žydbala prikavota...”

Taigi, Lietuvos laisves kovo
tojų kūnais nusėta visa nūnai 
pavergtos UetutOs žemelė. Ir 
Sibiro lietuvių kankinių kūnai, 
besiilsi Sibiro sniegynuose, 
jungiasi į didžią Lietuvos lais
vės kovotojų ir kankinių auką 
padėtą už Lietuvos laisvę, už 
laisvą ir šviesų rytojų, už ne
sugadintą ir laisvės besiilgin
čią tautos sielą. •.

Bet kažkodėl toji Lietuviško
sios rezistencijos krikšto su
kakties diena šiais metais mū
sų lietuviškų partiečių ir mū
sų lietuviškos spaudos buvo 
beveik nutylėta .. . Galbūt to
dėl, kad sukilimo ir rezistenci
jos dienomis buvo užmirštos 
partijos ir partiniai kovotojai, 
kad juos visus į vieną didį ir 
galingą kovos būrį sujungė 
Lietuvos nelaimė ir bendri, 
nepagal partinius įstatus nusta
tyti, bet bėgamojo momento 
iššaukti tautos gyvybės reika-

excellent worlcing ronditions.

Many company benefits.

PORTABLE 
ELECTRIC TOOLS INC. 

200 W. 83 St.

WILLIAM H. WELSH 
CO., INC. 

2211 So. Indiana 
CA 5-5454

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
SIUVIMO MASINU 

OPERATORĖS
Geras pradinis mokestis ir 
priedas už akordinį darbą 

5 dienų savaitė
darbas nuo 8 iki 4:30 popiet 

Near North Side
SCHOLL MFG CO. 

213 W. Schiller

VLADAS RAMOJUS Kalbant apie lietuvių tautos
(Reportažas iš Chkagos> rezistenciją ten namuose, pri

simena ir mūsų kultūrinė re
zistencija, kurią mes vedam 
čia išeivijoje- Vienas iš tos lie
tuviškosios kultūrinės reziden
cijos reikšmingiausių žygių 
išeivijoje ir buvo šią vasarą 
Chicagoje įvykusi didžioji Dai
nų šventė. Kaip ne kartą buvo 
užsiminta, Dainų šventė' buvo 
suruošta kelių ar keliolikos 
žmonių didelio ryžto ir pasi
šventimo dėka. Bet, deja, kaip 
kiekvieną lietuvišką visuome
ninį ar kultūrinį darbą, taip ir 
Dainų šventę kai kurie asme
nys labai ir labai apturlijo. Ir 
padėka to viso štai kokia: Dai
nų šventės komiteto pirm. 
Amerikoje gimusi ir augusi 
lietuvaitė muz. Alice Stephens 
jau kelios* savaitės kaip guli 
lovoje ir jos energija bei svei
kata išsemta. Prieš kurį laiką 
ji pergyveno labai sunkią ope
raciją, po kurios negali atsi
gauti. Daktarai reikalauja jai 
poilsio ir didelės ramybės. Bet 
štai liežuviai, kad Dainų šven
tės pelnas nepaskirstytas, ne
siliauja pliauziję. Bet ir be pir
mininkės chorams pinigai 
jau paskirstyti. O tam pelnui 
išdalinti bus posėdis, tikrai 
bus. Jei ne pirmininkės liga, 
seniai viskas jau būtų buvę 
sutvarkyta. Bet, dabar tie pini
gėliai dar ramiai tebeguli J- 
Pakel vedamam banke ir be 
Albino Dzirvono parašo prie 
jų niekas negali nei rankos 
prikišti. Gi žmogaus, kuris Al
binu Dzirvonu nepasitikėtų, 
manau, nėra visam lietuviškam 
pasaulyje. Juk ir lietuviškieji 
Chicagos milijonieriai Dzirvo- 
ną labai gerbia ir mėgsta todėl, 
kas jis sau niekados nieko ne
prašo, o jei prašo ko, tai ben
driems organizaciniams, kultū
riniams ar šalpos reikalams.

Ir dabar štai vasaros karš
čiams ir visokioms iškiloms bei 
stovyklom praėjus, rudeninių 
koncertų ir vakaruškų sezonui 
baigiantis, pasinaudojant šven
ta Advento rimtimi gruodžio 9 
Higs School rūmuose rengia
mas didingas Lietuvos Rezi
stencijos 15-kos metų sukak
ties minėjimas.

Keista, bet jį rengia be at
stovai tų partijų, kurias šildė 
ir sotino laisvos nepriklauso-

___ Traukiate “kiek negaila”— 
kiek, jūsų manymu, turite mo
kėti.

Work Near Home
Days or Evėnings

Light Pleasant Factory Work.

S.A.MAXWELLCO.
N. MENDCLL

Dėkoju kun Vaišnorai ir 
kun. Paulauskui už prielanku
mą ir įspūdingus žodžius.

Ačiū tėveliams už tikrai šau- 
dukras!

Sktn. K. Marijošienė 
Stovyklos Viršininko

Vilniuje leidžiamas “Litera
tūra ir menas” 1956 birželio 
30 duoda tolį vaizdą iŠ Vfl- 
jtiaus gyvenimo: _

“Naudokitės taksi patarnavi
mais! Lengvieji taksi greiti ir 
patogiai nuveš jus į bet kurią 

_ vietą mieste ar užmiestyje..” 
nekartą skaitėme tokius skel
bimus. : - . .

... Vilniaus geležinkelio sto
tis. . - Išlipę iš traukinio, ke
leiviai skuba į autobusą, kuris 
visų sutalpinti, deja, negali.

i Kam Čia stumdytis,— nuspren
džiate, — ir nukreipiate akį į 
ligą virtinę taksi.

%%— Į Stalino prospektą, — 
tariate šoferiui, patogiai įsitai
sydami sėdynėje.

įjV —-Dešimt rublių, — meta 
skeptiškai šis, nepasukdamas 
galvos. — Pinigai iš anksto

Iki gretimo taksi pora žings- 
į nių. . • v -
} Jūsų paslaugoms, —pla

čiai praverdamas dureles, kvie
čia kitas šoferis.

— Tur būt, pirmą kartą so
stinėje, — klausia ir, nelauk
damas atsakymo, priduria: — 
Nuostabus miestas.

-Į Mašina nepastebimai pasuka
ma iš pagrindinės magistralės. 
Ir štai jūs, supažindintas su 
senamiesčiu, sustojate Stalino 
prospekte.

— Dvylika rublių-
Nejaukiai šypsodamasis, jūs 

krapštote savo piniginę. Negi 
pykši ant žmogaus, jei jis (nors 
ir neprašomas) pasuko iš ke
lio, norėdamas supažindinti 
tave su miestu; negi ginčysies, 
tuo labiau, kad šią sumą rodo 
ir taksometras...

Dėkoju vyr. sktn. E. Putvy- 
tei ir vyr. skt-L. Čepienei, ku
rios labai vaizdžiai ir įdomiai 
pravestais užsiėmimais pratur
tino sesių žinyną.

Dėkoju pskt. J. Janulevičie- 
nei, psktn. B. Bernotienei, ir 
sktn- I. Ruseckienei, tiek daug 
dėmesio pašventusioms “Ne
ries” stovyklai.

Other Openings Available 
17%% Night Bonus

Steady worl: — good pay — liberal benefits.
Apply 

Employment Dept—Monday thru Friday 
Mušt spcak and understand English

CRANE CO.
4200 S. Kedzie

Why Travul* , 
- Wh«n You Can Worlc 

Near Home!
Op n Ingy AvaUabl* fbr 

BttXSt<TVPIST & 
CLERK-TYPIST

In modern, new branch Office 
Congenial Associates 

Permanent position with 
excellent employe advąntages 

Exp. prefurrad 
Baginners considtrad 

CALL
LUSTER CORP. 
OF AMERICA

LAfayetto 3-0733 
' For Information

LATEST 
INTEiREST 
RATE

. . - O štai jūs, priemiesčio 
- gyventojas, iš ryto skubate į 

",V . darbą, patenkintas, jog ‘paga- 
« vote’ takšt Štai ir įstaiga. Į- 

temptai žiūrėdamas į taksome
trą, kuriame juoduoja apkritas 
nulis, klausiate:

— Kiek moku?

HELP W. MALĖ

Die Cast operators, polishers 
General Help

Dail. A. Rūkštelė, lankyda
mas visą Ameriką, buvo susto
jęs ir Lawrence, pas Vasyliū- 
nus Padarė vizitą ir prel. F. 
Jurui.

Iz. Vasyliūnas, smuikinin
kas, paruošė naują koncertą iš 
Mozart sonatų, kurį jau išpildė 
Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
vienuolyne, Brocktone. Yra 
numatyta šį koncertą duoti 
kolegijose ir gimnazijose šią 
žiemą. Fortepiono partiją at
lieka Vytenis Vasyliūnas. SJ.

,14101 Uiti.
SAVINGS BANK



EVergreen 8-9794

Woodhaven 21, N. Y.

ka; jis vyr. teisėjas antrųjų 
latvių korespondentinių p-bių. 
Tekste randame Mikėno, Ar
lausko, Tautvaišo^, dr. Nasvy- 
čio, dr.Repėčkos ir kt. pavar
des- Latvių ŠACHA PASAULE 
linkime geriausios sėkmės.

British Chess Magazino, rug-

RSTANAUJIENA,

( tytojui rekomenduotų, tai — -
JTOMO ZlORAieuV a P.

. “Autėr^prįteiląsąpro Šimtmečių dulkes ir senąsias 'ttMMįvg 
BUgyvesdB*a.“ (SsLN^ėiiūnaitč). •

.V..- “T. žifiraičip knyga yra nauja teologija. naujas žodis moder- | 
šiam (ESu Dr. A. Baltinis). s -į
- ^VUK^-panagtoisyga (A. Rimydis).

- “ISIaMdfaj^ knygar’ (Kan. M. Vaitkus). š
“Daugiau panaSfos vertės knygų” (D. Penikas).

Knygai įvadą para® Prof. Dr. A. Maceina. 'į-
Virielis daiL V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75.
‘ . '■ -'į

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M Maple Atomo, Hartford, Gana.

Maloniai patarnauja lietuviam* naujai JruoRooe patalpose, 
prieinama kaina

TeLCHapei 6-1377

HELP WANTED FEMALE

REIKALINGOS VALYTOJOS

Paulius Gaubys
nesėkmin-

RCA Institutas New Turke.RESORTS

REAL ESTATE

Mano adresas: W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

1883 MADISON ST.

Siunčiu $3.00, prašau prisiųsti “Don Kamiliaus II dalj 
Siunčiu >5.00, prašau prisiųsti “Don Kamiliaus“ abi dali

rezervinė 
vengrams.

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 
Rfchmond HH1, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

LADY OF PERPETUAL 
HELP PARIŠK

ST- SEBASTIAN’S 
LENDING LIBRARY

(3) greatest prayers by St.

WHITE STALLION RANCH
Havcn for ranchers, huntcrs, 
skiers. open the year round.
5 milles to catholic church.

Writc for booklct.
Hillsdale 2. N. Y.

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

AD 

CHANGE 

3-7291

PINE TREE COTTAGE 
GREEĖEY, PAe

Phone: Lackawaxen 2R3 
Ali year resort, Idėal place for 
Voungorold. Excellent meals,.. 
home style cooking and baking.

Ali recreations, including saddle 
horses on premisos.

Rates $35 — 40 wekly

Užpildomi fėderaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės

DECATUR
Efficiency Apts. 

9211 Monmouth Avė.
Margate, Atlantic City, N. j. 

Beautifully furn. 2 rms. kitchenette 
and bath. Ali Utilities, linens. Day, 
Week, Month or Season. 200 feet 
avray boating center, dining, dane. 
ing, sports. 10 minuts to heart of 
Atlantic City. ’į hr. away from 
Atlantic City Track. For alLaround 
vacation. Also available for winter 
months at Iow prices. Telcvision 
facilities included.

TeL: Atlantic City 2.9850

ninkas, H.AHik — turnyrų 
direktorius. Į turnyru komite
tą bė direktoriaus dar įeina J. 
Pamiljens ir A. Šukys. Revizi
jos komisiją sudaro: A. Haava- 
mae, P- Žirnis ir J. Repečka.

Klubas renkasi kiekvieną 
penktadienį 7 vai. vak. Free 
Baltic House, 131 East 70 St 
New Yorke.. ,

New Yorke naujai įsteigtas 
Baltijos šachmatų Klubas jau 
pradėjo registruoti dalyvius 
pirmosioms pabaltiečių pirme
nybėms, kurios prasidės penk
tadienį, spalio 5 d. 8 vai. vak. 
Užsiregistruoti galima penkta
dieniais klubo patalpose- Vė
liausias registracijos terminas 
spalių 5 d. 7 vai. vak. Visi 
kviečiami išbandyti savo pajė
gumą šiose įdomiose varžybo
se.

A. Sakalas lošdamas simulta
ne New Yorke prieš Amerikos 
čempioną A. Bisguier pasiekė 
lygiąsias, čempionui gelbstint 
padėtį amžinu šachu. Bendras 
simultano rezultatas 24 laimė
jimai, 2 lygiosios, 5 pralošimai-

Jei nori ką paskelbti 
skambink telefonu: 

GLenmore 5-7068 
DARBININKE,

The
Thomas Aąuinas. The nature. and 
profound reflection of one of the 
greatest minds in tse history chris. 
tianity, $2,00 — Rosaries, Religious 
articles, cards, gift wrapping 
convert aids mail orders promptly 
filled, Write to 159 Broad St. Dept. 
‘‘L ’ Middletown, Conn

Riverhead, L. I. 
‘‘Moderh as To-morrow” 

Restaurant, Shack bar Fishing
Boating, Golf, Tennis 

facilities nėarby. Send for 
photo or Brochure.

PArk 7-2704
Al Magee (owner) 2704

[2]
DINING ROOM
ATTENDENTS

Mušt Lrve in — $120 Mont
Rent Board

ML Loretto, Staten Island
Mrs. Pakers office TO 8.1500

MADOS VVANTED
Mušt speak English. Pennanent 

positions, Employee Benefįts, 
Apply Personnel Dept.

9 A M. to 12 Noon. 
MT SIANI HOSPITAL
11 East 100 St. N. Y. C.

NURSES WANTED
Nurses RN and LPN, NA 
Small Bx nursing home 

KI 8-0790 
Miss Blanche

Skaitykite "Aidūs" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

PLANNINC A VISIT TO 
GRAY’MOOR

Why not <op at the Wayside Cot. 
tages located at route 9. Cold 
Spring, N. Y. Just a short distant 
from firaymor & Wc«t Point. 
Spcnd the week.end with us. Ac_ 
comodations for 1 & up to largo 
families. Rešsonablc rates. For re_ 
servations contart N; Y. office 2620 
E 18th St. Brooklyn 35. N. Y.

Sheepshead 3-5646

OPEN ALL YEAR 
M. & MABY^ MOTEL,

Facing ocean also rooms in main 
house, ai! heated, TV. Iow off seas. 
on rates* convenient location. Blue 
fish and striper fish at its best

M. & MARY URBAN 
Box 675

Montauk L. I. phone 
Montauk 8—2896

TO PLACE, 
YOUR 

CANCEL OR 

CALL LO

I’osscsion of Top Fkx>r. 5 rms, 
gas heat, 2 family brick. parlor 

floor and basement type 
attached, $18.000. 540 60 Si.

Brooklyn 20. N. Y. — GE 9-6914

The Xaverian Brothers, Teachers 
or youth formore tbah a centely 
— invite pious, intelligent young 
men to a religious Mfe dedicated to 
the Catholic class room. - ~

For Information write—
Brother Paul, 

Xaverian College 
Silver Sprįng, Md.

BONNIE VIEW
BOETON LANDTNG. N. Y. 

FINEST IN NORTH
Honeymoon on family vacations 

41 deluxe Lakeshore. Heated motei 
and hous-ekeeping units. Recrcat- 
ion bldg.'. coffe shop, TV., boats, 
all sports. Reduced rates Sept.—

Oct. Church nearby.
Mass facilitjcs available.

’ YAR LODGE
Only 53 miles from N. Y. Beauti_ 

fully located on Bcaver Dam Lake.
Private Beach, fishing, boating, 
Finest accomodations, delicious 
American food, hunting parties 

welcome, bar open until New Year.
Catholic church nearby.

$35—$40 weekly. $8.00 per day 
weekends

SALISBURY MILLS, N. Y.
Washingtonville, N. Y. 7435

teL APpIegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

34B RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y

BAYSIDE. L. L Income Producing 
2 family corncr 60x100 detarhed, 
modom, five rooms cach apt. Both 

available. G. E. oil heat, play room in 
basement. 2 refrigerators, alumln 
storms and screans, venetian blinds 
patio, 2 ra r gnrage. private ent- 
rance cach apt. Ncar catholic 
schools and churches. Convicnt lo
cation. $29,500, terms. Baysidc 
9-2636.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.}

Tek VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

iš tarpt. 1949 m. turnyro. OI- 19... Vf5) gerai, kai kuriuos taktiškus
denburge, Vokietija. Įdėta tai- Šachmatų Klubas trūkumus išpirkdami kietu ko-
POg* A nuotrau- New Yoike išsirinko ^Van^ią votojiškumu- Saugų linijoje

į; valdybą: A- Rankis — pirmi- 
ninkąsį V. Podarng — vicepir
mininkas, E-Staknys — sekre- .
torius, J. Vilpišanskas — iždi- liko didelį darbą, neleisdami 

__ ..... priešo pusiniams puolikams
pasireikšti jau viduryje aikš- 
tės. Puskairiu žaidęs Bileckis, 
įrodė, kad ir vienas žmogus 
gali pakeisti komandos veidą. 
Su juo mūsų puolimas daug 
pavojingesnis pasidarė, ką pa
rodo ir trys įvarčiai. Roberts 
nors tingus, bet pavojingas. 
Gerai sužaidusi komanda tik
rai buvo verta pergalės. Deja, 
vieton Kligio, kuriam atsinau
jino Detroite įgytas sužeidi
mas, įėjęs naujas vartininkas 
nulėmė dalykus visai kiton pu
sėn- Per šešeris savo gyvavimo 
metus LSK visokių vartininkų 
yra turėjęs, bet tokio, kuriam 
iš dviejų šūvių pasidarė trys 
įvarčiai, tai dar nematėme. 
Mūsų įvarčius pasiekė: Ro
berts, Hufneris ir vėl Roberts, 
pakartojęs Arenso 
gai muštą baudinį.

Gerai sužaidusi 
padovanojo taškų 
Visą rungtynių laiką dominavę 
aikštėje, į pabaigą mūsiškiai 
neiškentė ir, susikombinavę 
patys sau įvartį, pralaimėjo 
0:1. Puolime pažymėtinas de
biutantas Dubauskas, sukūręs 
nemažai progų ir tik stokojęs 
laimės, bei veteranas Bagdžiū- 
nas.

(Nukelta į 8 psl )

Baras, Salė vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, eta

FOSTER HOMES
nccdcd for Catholic childrcn under
2 yra. of age. Board & clothing 
rates paid. Mcdlcal care provided.

TR 9>es«*.
Home Findlng Dept.
Weecends 9—5 PM

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Conneetieut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai vak.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N. T.

EVergreen 7-8247.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
mentę tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

THE ALEXIAN BROTHERS
who eonduet the hospital at 655 East Jcrsey st.. Elizabcth, N. L 
have the Signal Mt. Hotel for a pennanent home)for mtn. Nine 
miles from ChaUanooga. Ali rooms large with baths. Mild clima. 
te. elevation 2300 feet. Bus to Chattanooga at front door. Mass 
and rosary if desired daily. Nursing care by the Brothe rs. medical 
and physiotherapy if needed now or in later years, when infirmi. 
ties come on. Meals—cafeteria štyle. For Information and rates 
uTitc to

ALENIAN BROTHERS RĘST HOME
100 James Boulevard Signal ML, Tenn.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir Į 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- | 

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- j 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai | 

' ir pigiau nei kas kitas.

85—27 88th Sf.

sėjo irt. užsienio kronikoje pa
minėjo Ontario pirmenybių 
laimėtojus: G. Fusterį, Kaz- 
nariea ir Vaitonį.

Ne York Times rugsėjo mė
nesį per eilę numerių minėjo 
Tautvaišos, Vaitonio, Jakšto, 
Škėmos, žalio, Judzentavičiaus 
ir žižio pavardes sąryšy su 
Tartakoverio turnyru Detroite 
ir Kanados atviromis p-bėmis 
Montrealy. Įdėta buvo Kazio 
Škėmos partija su Donald Byr- 
ne iš Michigano p-bių.

pirmaują Sovietų Sąjunga, Ju
goslavija ir Vengrija. Paguodos 
turnyre geriausiai laikosi Šve
dija ,

BARCZA, Vengrijos didmeis- 
teris, dabar .vykstančiose rung
tynėse Maskvoje įveikė garsų
jį sovietų didmėišterį Smyslo- 
vą. Su tuo pačiu Barcza, 1952 
m. tarpzoninėse p-bėse Švedi
joje rungėsi mūsų Povilas Vai
tonis, Kanada. Partiją laimėjo 
Vaitonis, jis lošė juodais, o 
Barcza baltais. Praeitais me
tais, Budapešte, kai Sovietų 
Sąjunga rungėsi su Vengrija, 
Sovietų rinktinėje lošė Vladas 
Mikėnas- Jis su tuo Barcza su
lošė dukart lygiomis.

Vaitonio partija su Barcza 
vyko Šitaip:
1. d4, Žf6 2- c4, e6 3. Žc3, d5 
4. Rg5, Re7 5. e3, Žbd7 6. Žf3, 
0-0 7. Vc2, h6 8. h4- c5 9. 0-0- 
0, Va5 10- g4, cxd4 11. Žxd4, 
dxc4 12. Rxc4, Žb6 13. Rb3, 
Rd7 14. Rxf6, Rxf6 15. g5, 
Rxd4 16. Bxd4, Kh8 17. gxh6, 
gxh6 18. Ve4, Rc6 19 Vf4, Vfū 
20. Vxh6-e-, Vh7 21. Vf6+, 
Vg7 22. Vxg7-|-, Kxg7 23. 
Bgl-j-, Kf6 24. Bf5+, Ke5! 25. 
Bg7, f5 2fr Bd4, Kf6 27. Bg5, 
Bg8 28. f4, Bad8 29. Bd6, Bxd6 
3& Bxg8, Rf3 31 Bi3, Bg4 32. 
Bxg4, fxg4 33. 2e4+, Ke7 34.

KEEP CHRIST IN CHRISTMAS
We invite you to an advance show_ 
ing of the outstanding Christmas 
card collections published this year. 
Enjoy the luxury of unhurried sel_ 
ection in our new lounge of the 
persona] card that says “you” 
with charm and distinetion. Do 
rome now for Ist choice from linu 
ited editions & extra service we 
likę to give our costumers. The St. 
Thomas Gift Shop.

Elm City Catholic Gift Center 
1102 Chapel St., New Haven, Conn.

Thurs. eves till 9 PM
Buy Religious Xmas Cards

valyti raštines didžiuliam pa
state. Turi kalbėt* angliškai 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vai 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-

‘ Nat*onal Clea’ning Contractors 
9 West 29th St. N. Y. C.

GI RLS
Conveyer line packageing au- 
tomatic the leases to $47 plen, 
ty overtime, good housekeep- 
ing Cafeteria on premises. 
Apply 9—11 A. M.

COTY'S
423 W. 55 N.Y.C.

Sayville Vicinity 
IN CATHOLIC AREA 

NEW, CUSTOM DES1GNED 
and

CUSTOM BUILT COLONIAL 
KOMES ON y3 ACRE PLOTS 

4 HUGE BEDROOMS 
llįi BATHROOMS 
25’ FAMILY ROMM 
2-CAR GAR. Blacktop Dr. 
FULL BASEMENT 
HOT WATER HEAT 
STEP-SAVER KTTCHEN 
covnter dinetle, countor range, 
wall oven, walk-ln pantry, fan 

$14, 900 cemplt
Early occupancy in established 
neighborhood less than mite 
to scbools, shops, town.
SEE decorated modei! From 
junetion of Rt 27 and 27A 
(Sunrise and Montauk Hwys) 

. at Oakdale, proceed eastbound 
on 27A three miles to Roll- 
stone Avė. W. Sayville. the 
north (left) 3 blocks to modei.

SANDALWOOD 
AT SAYVILLE

N. M Obedin Co- Sales Agent 
124 Jackson Avė. Hempstead 

IVanboe 6-3600 .

490,000 Copies in Print 
ARTHRITIS AND 
COMMON SENSE

by Dan Dale Alexander
A startling revelation on ar- 
thritis and what you can do 
about it right in your own 
Irome. With drawings and me
nus.

Price 3-^5 tax 14c
W ITKOWER'S

Booksellers and Stationers 
77-79 Asylum St—-Hartford 1

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis,
kaina $3.00

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis:
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.



BOSTON, M8SS,

PADĖKA

NEW YORK

PAIEŠKOMA

J. B. SHALINS
Brooklyno Pranciškonai

General houseworkar
(prie Forest Parkway Station)

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

METINIS KONCERTAS Josepli Garszva

įvyksta

Brooklyn, N. Y.

Driggs Avė. & Newell St,

PROGRAMĄ IŠPILDYS

Mišrus oktetas,
Telefonas OR 7-5980

Solo dainuos Leonardas Rdys ir Ad. Kizie-iė
Programai vadovaus akt. VITALIS ŽUKAUSKAS.
Akompanuos AL. MROZINSKAS. 4

Po programos šokiai. Gros geras orkestras.

William J. Drake-
Prie įėjimo aukojama 1.50 dol. Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.

The Triple Bee Trading Corp<
111 Fifth Avė., New York 3, N. Y., Room 707,

Karšt. Patr.

G RABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Persiunt a Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ 
ir visas kitas RUSUOS valdomas sritis

A- Lučinskienei padaryta

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Koplyčios . nemokamai visose,

Registracija 
balsavimo 

daugumoje 
išskyrus

660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Darbininko redakcijoje 
šiuo metu vyksta remontas. 
Perdažomos durys, langai, su
tvarkomos sienos. Taip pat re
montuojamas ir naujai nupir
ktas namas.

EOis BuikPnę, Room 10 
409 W. Broadway

Salė pasiekiama Driggs ir Grabam Avė. autobusais bei GG 
traukiniu iki Nassau stoties.

Pradedamos misijos
Rugsėjo 30 d 3 vai- p. p. šv. 

Petro parapijos bažnyčioje 
pradedamos metinės misijos. 
Misijų pamokslai bus sakomi 
9 vai. ryto ir 7:30 vaU vak- 
Pirmoji savaitė skiriama mote
rims, antroji vyrams, o trečio
ji angliškai kalbantiems Lie
tuvių kalboje misija ves kun. 
Jonas Kubilius iš Montrealio, 
o anglų kalboje — kun- Va- 
lenti, Abu jėzuitai vienuoliai. 
Parapinės mokyklos mokiniam 
misijos prasidės spalių 2 d.

Tretininkę tridienis
Atsimainymo p a r a p ijoje 

’ Maspethe spalio 1, 2, 3 bus 
f* tretininkam skirtas tridienis. 

Vakarais bus sakomi pamoks- 
lai — pirmadienį 7 v v., an- 

£ tradienį ir trečiadienį 7:30 v- 
;^v. Baigs ketvirtadienį, šv. 

- Pranciškaus šventėje, mišiom
7 vaL ryto.

Tėv. Justinas Vaškys 
buvęs ilgametis pranciškonų 
provinciolas, grįždamas iš 
Bridgeville, Pa., kur dalyvavo 
Fatimos Marijos šventovės pa
šventinime, buvo sustojęs 
Brooklyne ir lankėsi Darbi
ninko redakcijoje. T. J. Vaš- 
kys dabar yra Green, Maine, 
pranciškonų vienuolyno virši-

WA1TKUS
F ONEEA L H O M E 

197 VVebster Avėnue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojas.
NOTARY PUBLIC

PetarMvimM diena ir Mirti
Nauja moderniška koplyčia žer 
menuns dykai Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

NAUJOS MADOS skrybėlės New 
Yorke.

RUPTURED
Be sure your struss holds all the 
tingi! If not, Act ąuickly, avoid 

more danger! 
Adelphi Surgica! Co.

l’L 8—2740
623 Fulton St off Lafayette Avė. 

BROOKLYN. N. Y.

Mikasė Leimoniūtė, gim. Suš- 
nykų km.,' Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr., išvažia
vus iš Lietuvos į Ameriką 
1937 m. Žinantieji ką nors 
apie ją rašykite: Mr. A. Sharry, 
244 Irving Avė., Brooklyn 37, 
N. Y. Turime jai svarbių žinių 
iš Lietuvos.

PORTERS
Full Time—6 AM 2:30 PM 
Part Time—6 AM 10 PM 

Apply 4th floor, Personnel Office 
ARNOLD CONSTABLE 

9 East 39th Street

Parapijos choras, vadovaujamas MYK. LIUBERSKIO, 
Skautų Vyčių oktetas.

GREATMECK, N. ¥• F 
New Yorko ir New Jeraey

Vyks i seimą
Rugsėjo 30 Waterbury, šv- 

Juozapo parapijos salėje, i- 
vyksta Naujosios Anglijos ap
skrities vyčių seimas Iš Bos
tono į seimą vyks jų dvasios 
vadas kun. J. žuromskis ir 
apie 20 vyčių.

gistracijos laiką, 
paprastai vyksta 
punktų vietose, 
viešose mokyklose, 
specialiais tikslais registraci
jas, kurios atliekamos centri
nėse rinkimų komisijų įstaigo
se. D Klinga

EĮĮf Nęg Yorko apskrities valdyba 
pasavo posėdyje rugsėjo 24 svar- 

>>stė galimybes, kaip daugiau 
* dalyvių nuvežti į ALRK Fede- 

racijos seimą Bostone. Taip 
iipat . nutarta ruošti Kristaus 
• ’Karaliaus šventę spalio 28 d. 

Apreiškimo parapijos salėje.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

F U N ER A L HOME

Vyrų choro grupė, 
Duetai.

miesto dalyse: veikia ventiliacija., 
Tel. VTrginia 7-4499

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

mas ir toliau tuo pačiu entu
ziazmu dirbti. New York ir 
New Jersey apylinkių vyčiai 
yra z pavyzdingiausiai veikian-. 
tieji.

Į apylinkės darbo komitetą 
buvo išrinkta: Ann Klem, Ann 
Mitchell ir May Motėcus. L. 
Janonis pranešė, kad šiais 
metais bus aštuonios rutulinio 
žaidimo komandos- Į premijų 
skirstymo komisiją išrinkta: 
Ann Klem, Helen Pinkin, 
Charles Bason, Vera Laukže
mis. ir Larry Janonis.

Vyčių 40 metų sukakties 
minėjimui ruošti komiteto pir
mininkas, Al. Janks, padarė 
pranešimą apie jau atliktus 
darbus. Minėjimas įvyks spa
lio 7, sekmadienį, pradedant 
mišiomis šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Elizabeth, N. J. 
Kun- V. Karalevičius laikys 
mišias ir pasakys pamokslą. 
Vakare bus banketas Robert 
Treat viešbutyje, Main Ball- 
room. Programos vedėjas bus 
Al. Janks. Kalbą pasakys kun. 
A. Kontautas iš Bostono, vyčių 
dvasios vadas-

Tel. AL 4-8711.
Atidaryta 9—6 kasdien ir šeštadieniais 10—3. 

Su siuntiniais įėjimas iš 5 East 18th Street.

SIUNTIMAI Į VISUS KRAŠTUS
Į visas TSRS dalis, čia apmokėtu muitu 

Audeklai, nauji ir dėvėti drabužiai, vaistai, valgomieji 
produktai. Išsiuntimas neatidėliojamas, skubus prista
tymas ir gavėjo parašu patvirtintas pakvitavimas ga

rantuotas. Reikalaukite smulkesnių informacijų.
Licenses PTR

Kai. Federacijos kongresas
Spalių 12, 13 ir 14 Bostone 

įvyksta Lietuvių Katalikų Fe- 
deraąjos kongresas 50 metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti. 
Kongresą globoja Bostono ar
kivyskupas Richard J. Cu
shing- Visas tris dienas iš ryto 
pamaldos bus šv- Petro para
pijos bažnyčioje. Kongreso 
posėdžiai bus Sheraton Plaza 
viešbutyje. Ten pat šeštadie
nį, spalių 13, 6 vai vak. įvyks 
bankietas. Bankieto metu kal
bės Bostono arkivyskupas Ri
chard J. Cushing ir kiti aukšti 
Bažnyčios ir visuomenės as
mens- Tuoj po vakarienės ta
me pat viešbutyje bus jauni
mo šokiai- Į bankietą ir šokius 
kviečiami visi lietuviai. Kiti 
programos punktai taip pat 
atviri visiems suinteresuotiem.

Sekmadienį, spalių 14, 2:30 
vai. p p. Bostono šv. Kryžiaus 
katedroje įvyksta iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą- Šiom pa
maldom vadovaus prel. Pr. 
Juras. Kalbės arkivyskupas Ri
chard J. Cushing ir vysk V- 
Brizgys. Tai bus didžiulė lie
tuvių manifestacija. Dalyvaus 
paties arkivyskupo kviečiami 
keturi vyskupai ir 60 Bostono 
arkivyskupijos prelatų.

Dalyvavo iškyloje
Rugsėjo 23 Bostono vyčiai 

suruošė iškylą į Blue Hill miš
kus- Dalyvavo apie 20 Bosto- 
no vyčių Mėgėjai galėjo gr
ažioje gamtoje pasportuoti ir 
pajodinėti arkliais. Iškyla už- 
baigta vaišėmis prie laužo, kur 
kiekvienas turėjo progą paro
dyti savo sugebėjimus dešreles 
kepant.

Mirusioji /
Po gedulingų pamaldų šv 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

Marijona Kazokienė (rugsė
jo 22) 62 m. amžiaus- Velionė 
gyveno 202 W. 7th St. Nuliū
dime paliko penkis sūnus ir 
keturias dukteris Palaidota 
šv- Mykolo kapinėse.
Antanina Sasnauskienė (rug

sėjo 22) 67 m. amžiaus. Ve
lionė gyveno 349 W Broad- 
way. Nuliūdime paliko dukte
rį- Palaidota Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Pakrikštyta
Rugsėjo 22 šv Petro para

pijos bažnyčioje pakrikštyta 
Algimanto Skabeikos ir Biru
tės Ulevičiūtės - Skabeikienės 
duktė Aušros ir Marijos var
dais. Krikšto tėvais buvo Ge
diminas Skabeika ir Aldona 
žibinskaitė.

in Doctor’s home. Adult family 
of 4. Sleep in or out. Own 
room and bath. Good home.

Cloverdale 7-3459

Nervin
Alexander’s Nervi- 

į nė veikia nuo viso- 
kių nervų netvar- 

n gumo, galvos 
kvaišimų ir skau- 

\ J/' dėjimų, rūpesčio ir 
o| susikrimtimo, iste

rijos ir bemigės, 
išgąsčio ir karščiavimų, šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greivo 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.

Tel- AN 8-8764
So. Boston 27, Mass.

L. SL Ramovė. Kitos ot- jetsOrijos prašomas tą dieną ta įvyįta šį peS^nTX 

1 minėjom! neruošti 28 cL, 6:30 i. Eiig.
0*NeilL RaH, Room 4, Fordham 
Ūniversity Campus, Bronxe.

Nauję balsuotoje dėmesiui
Prezidentiniai rinkimai įvyk

sta lapkričio - November 6, 
antradienį.Balsavimo valan
dos nuo ryto 6 iki 9 v. vakaro.

Visi balsuotojai turi užsire
gistruoti. Nesiregistravę nega
lės balsuoti. Registracijos lai
kas ir tvarka yra skirtinga į- 
vairiose valstybėse, jų apskn- 
čiuose ir miestuose-

Registracija New Yorko 
valstybėje

New Yorko miesto ir West- 
chester County: spalio 8, 9, 10, 
11, 12 dienomis nuo 3:30 iki 
10:30 v. v., spalio 13 — nuo 
7 v. ryto iki 10:30 v. v. Sche- 
nectady County turi nuolatinę 
registraciją nuo spalio 8 iki 13 
imtinai, nuo 10 v. ryto iki 10 
v. vakaro. Broome ir Nassau 
County turi nuolatinę regis
traciją: spalio 11 ir 12 nuo 
10 v. ryto iki 10 v. v., spalio 13 
— nuo 7 v. ryto iki 10 v. v.

New Yorko .valstybės per 
5000 gyventojų miestuose re
gistruojasi nuo spalio 5 iki 12 
imtinai, nuo 10 ryto iki 10 v- 
v. ir spalio 13 nuo 7 v. ryto 
iki 10 v. v. New Yorko valsty
bės provincijoje (outside ri
ties) spalio 6 iki 13 imtinai, 
nuo 7 v. ryto iki 10 v. v-

Visos kitos 47 valstybės yra 
savarankiškos ir jos turi savo 
tvarką, Registracija, kaip ir 
balsavimai bei nominacijos, 
skelbiami (įstatymai reikalau
ja) vietos amerikinėje spau
doje oficialiais valdžios skelbi
mais. Dėl to reikia sekti vietos

Susituokė
Rugsėjo 23 šv. Petro para

pijos bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Rapolas 
Morgan su Jone Vareikaite.

PATIKIMIAUSIA IŠTAIGA SIŲSTI SIUNTINIUS f SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ, Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus, ap
mokant čia muitą ir kuri garantuoja pristatymą, tai daugeli 
metų žinoma firma PARCELS TO RUSSIA, INC. (turinti, SSSR 
leidimą), {galiuota INTURIST. Maskvoje, rinkti muitus čia vietoje.

Praktikai irnlinin siunti viskas—nauji ir rPvMI drabužiai, val<«mifji pro
duktai. Jvairfls vaistai:--StTpptonrticin,. P.'nicilin, Rimofon Ir kiti, oro pa?tu. 
Pristatoma laike 7-10 dlanų.
Nanjkma: Dabar galima siųsti MANTT-POUO SERUM” 
Mea garantuojam prlatatymg Ir gavima adreaato paraiu patvirtint® pakvitavimo.

Siunčiame aiuvamaa matlnaa, akordljonua. o taip pat r.atomaa matlMlea 
įvairiomis kalbomis. DABARTINIS ADRESAS:

414 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y. 
(Už kampo buvusios vietos). TeL INgenol 7-4MS, INgersoi 7-727S 
Ištaigu yra pirmajame namo ankJrtr. Apylinkėje pakankamai vietos pastatyti 
automobilius. Istaica atidaryt* kasdien Ir sekmadieniais na® • vai. ryt® iki

Po minėjimo bus šokiai. 
Gros Joe Thomas orkestras.

Ann Klem priminė vartoti 
religinius atvirukus Kalėdų 
sveikinimams. Kun. V. Kara
levičius plačiau pakalbėjo apie 
krikščioniškąjį doktriną. Susi
rinkimas buvo baigtas vyčių 
himnu ir malda-

Sekė socialinė valanda, ku
rią gražiai pravedė Great Neck 
vyčių kuopa. F-V.

CAMBRIDGE, MASS-

ALRK Federacijos N. Ang
lijos apskričių suvažiavimas į- 
vyko Bostone, rugsėjo 23. Į 
prezidiumą buvo pakviesti V. 
Kudirka, Ona Antanelienė ir 
B. Jakutis. Iš kunigų dalyvavo 
kun P. Virmauskis, prel. P. 
Juras, kun. J. Vaitekūnas, 
kun. A Kontautas ir kun. A. 
Janiūnas-

Buvo svarstoma apie dele
gatų ir svečių priėmimą ir Į- 
teikti skyriams plakatai ir bi
lietai platinimui savo koloni
jose.

Cambridge kolonijoje jau 
platinami Federacijos kongre
so, įvykstančio Bostone spalio 
mėn. 12, 13 ir 14, bilietai. Jų 
galima gauti pas A. Daukantą 
ir B Jakutį.

BARASEViaUS ir S0NU8 
F U N ERA L ROM t 

251W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1CIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TsL ANdrew 8-2590

Iš naujų ar naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, mais
to, vaistų ir 11. V'sas išlaidas ir U. S. S. R. muitą apmoka 
siuntėjas-

Taipgi priimamo užsakymus siuntiniams per Angliją.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 

21 svaro. įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo 
adresus. Mes, siuntinį perpakavę, praneš me Jums, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl infor
macijų kreipkitės lietuv škai.

VM siuntėjai įsitikino, kad mūšy įstaiga grasiausia 
patarnauja ir persiunčia siuntinius.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir 
šeštadieniais nuo 9 iki. 2 vai. po pietų.

operacija, yra vilties pasveikti.
Al. Jakučio gėlių krautuvėje 

įsilaužė vagis, padarydamas 
nuostolių už $400.00.

Jonas Laukaitis, ilgai sirgęs, 
mirė rugsėjo 17. Gedulingos 
pamaldos buvo atlaikytos švč 
Marijos N- P. lietuvių bažny
čioje.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. prelatui K, A. Vasiui, 
Worcester, Ašass., už $100.00 

. auką spaustuvės praplėtimo ir 
iaikraščię administracijų na- 

’ mę pirkimo ir remonto raika- 
lams.

Sportas
(Atkelta iš 7 psl.)

Nepavyko pirmosios rungty
nės ir mūsų jaunučiams, turė
jusiems nusileisti geresniai 
Minervai 0:2. Daug mūsų žai- 
dikų vos pirmą kartą kovos 
lauke tematomi- Todėl dėl pra
laimėjimo nuliūsti nereiktų.

Džiaugdamiesi pirmaisiais 
savo prieauglio žingsniais, ti
kimės laikui bėgant susilaukti 
ir džiugesnių. pasekmių. Link
smiau nuteikia ir žinovų parei
škimas — nurodydamas keletą 
tikrai gabumų turinčių futbo
lui jauniklių. ’jL

Sekmadienį prieš Gotschee
Ateinantį sekmadienį New 

Farmers Ovai Nr. 1 visos trys 
LSK komandos (1—ji, rezervi
nė ir jaunučiai) žaidžia prieš 
Blau-Weiss Gottschee. Prieši
ninkas, tik šiais metais įkopęs 
aukštojon lygon, spėjo jau per
nai draugiškose rungtynėse 
“apskusti” mūsiškius net 7:0. 
Ypač geras puolimas atrodo pa
statys mūsų vyrus prieš kieto
ką bandymą- Beje, treneriui 
Brazauskui akmuo nuo širdies 
nukrito — dėkui Dievui maty
sime Kligį vėl vartuose. Sek
madieni buvęs rungtynėse ir 
apžiūrėjęs Kligio koją, dr. Pa- 
prockas užtikrino mūsų varti
ninką galėsiant ateinantį sek
madienį žaisti.

Kitą sekmadienį, spalių 7, 
mūsiškiai žaidžia namie, Far
mers Ovai, prieš Swiss FC. Pil
ną šių pirmenybių tvarkaraštį 
rasite Darbininke, antradienio

Attotas

VAISTAI
RIMIFON, Penicilin, Streptomycin ir kiti, siunčiami 
į Lietuvą ir kitus Europos kraštus. Muitai apmokami čia. 
Pristatymas garantuotas.

Europinių receptų paruošimo specialistas. 
Rašykite, aplankykite ar skambinkite telefonu.

B. Feldman Pharmacy
111 Avė. A & 7th St., New York City, N. Y.

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.

1 Tel. EVergreen 7-4335

Steplien A romiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Gmborim-BalMHnnofojM 
Į MODERNIŠKĄ KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.


