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• Sovietai jau stato atomine 
energija varomą kovos laivą, 
O Stevensonas Įtikinėja, kad 
Amerika turi sustabdyti savo 
atominius bandvmus.

nnuno» ir "Rack tris savaites pranešė 21
*on* Roti*. lešfcb pagalbos šei
moje ir New Yorlcas įsiveda 
"morafinių tai dvasinių verty
bių" auklėjimą.
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Amerikos policija suėmė 
taip pat gaują I’hilade’phijoje, 
kuri pristatinėjo mergaites 
New Yorki ii.

reumatizmas, nugaros skaus
mai. muskulų ir sąnariu sustin
gimas

Nelaukit. Kodėl kęsti? 
Rašykit ir gausit veltui 

išbandyti.

POLITIKA

SPAUDA

THERMO CYCLO PAD

BALTOJI VERGIJA KLĖSTI

Start him off on the righf foot!

pastebėjo 
sustabdė

nemėgsta, nes, 
labiausiai mėgs
tą, kuri mėgsta

Gilus karštis, 
masažas palengvina

ATRIčlO SKAUSMUS 
ir stimuluoja

Remcmbcr, buying bonds docsn't tie 
up your Capital in casc of cmcrgcncics. 
Thcy can be cashcd in any time after . 
thc tirs t two months.

What’s niorc. Scries "E" Bonds are 
registered in your name So thcy can be ( 
rcplaccd it lošt, bumed or stolcn.

Įmest in yottr connfry's į ritme . • • 
turėsi in yonr childrens future — bny 
United States Sarings Bonds.

\E\V YORKE P°licija suima JaunuoHtts/karie ėjo gatvėmis ap. 
versrami kioskus. Vienas (aukštai) buvo sužeistas.

Vaikai —bezprizorninkai bu
vo lyg pasakos veikėjai iš 
“Tūkstančio ir vienos nakties”. 
Tai buvo toli — Sovietuose ir 
be to seniai — pirmame de
šimtmetyje po revoliucijos. 
Jau spėta užmiršti apie tas 
gaujas benamių vaikų, kurie 
ieškojo sau maisto šiukšlynuo
se, vagiliavo ar plėšikavo, o 
milicija juos gaudė ir net šau
dė kaip vilkiukus.

Prašneko apie paauglių gau
jas ir Vakaruose. Šiemet kaip 
tik daugiausia. Vokietijos di
džiuosiuose miestuose po 500 
ir net 1000 vaikų gaujos išti
som valandom kovojo su poli
cija. Kai pradėjo organizuotis 
kariuomenė, tos pačios gaujos 
pradėjo užpuldinėti unifor-

Ita ija ne
atsitikimų, 
pažymima, 

ta “Rack 
išperkama

Vienas laikraštininkas, Ettien- 
ne Schmoeler mėgina aiškinti, 
kad tai karo meto jaunimas, 
augęs skurde- pavojuose, ap-- 
leidime, baimėje- Schmoeler 
pasakoja, kaip tuojau po karo 
1945 Vokietijos didmiestį 
Koelną aplankė šveicarų žur
nalistai. Vieną lynojantį rytą 
prie garsiosios katedros kele
tą jų apspito būrys vaikų. Jie 
siūlė pirkti svetimos valiutos, 
medžiagų, kojinių, laikrodžių 
ir kitokių juodosios rinkos pre
kių. Ypačiai įkyrus pasirodė 
vienas berniukas, mažesnis 
už kitūs, bet gyvesnis ir ap
sukresnis. Jis žinojo visų va
liutų kursus. Jis nusimanė 
apie fotoaparatų kainas- žie
dus, laikrodžius, apsiaustus ir 
kt. Vienas iš žurnalistų tą bir
žos specialistą paklausė: “O 
už kiek parduodi šitą kated
rą? Tas neįsižeidęs ir nesumi
šęs suaugusio žmogaus tonu 
atsakė: “O katedrą — ją tai 
galit pasiimti nemokamai. Tik 
pasiskubinkit, kol policininkas 
nemato”. Bet kaip .tik tuo 
metu pasirodė policininkas, ir 
mažieji pirkliai dingo kaip 
žvirbliai.

Nuo to laiko praėjo dešimts 
metų- — sako. Schmoeler — ir 
ano laiko vaikigaliai virto pi
liečiais

Iš jų, iš tų augusių karo są
lygose, ėjusių vargo mokyklą, 
mekeno negerbtų, neglobotų, 
kovojusių už save ir tiksau, iš
augo tie, kurie šiandien ka
riauja ir su policija ir daužo 
kareivius ar šaukia "tik jau be

Ligoninės ir klinikos išbandė 
greitą pagalbą mokslinio 

atradimo

KRAUJO CIRKULIACIJĄ 
Nereikalingi nei tepalai, nei 
vaistai, nei tabletės. Nauja vii-

* w

tis kenčiantiems tuos skan 
inus.

f. Bloga kraujo cirkuliacija; 
šaltos rankos ir kojos, pavargi
mo jausmas.

2. Atričio skausmai ncūritis.

Atot today, būt hefore you know it 
hc's a young man. Now'$ the time to 
make your plans fof bis future 
collcgc, professional training, a start in 
business, whatcvcr it may be.

You can save systcmatically by put- 
ting part of your carnings into United 
States Scrics "E" Savings Bonds. Every 
$.W you invest now grows to S (00 in 
9 ycars 8 months.

merdėdavo, tai atgydavo. 
Smarkiau sujudo Lietuvos at
statymui. Tai vėl aprimo. Ji 
pagimdė kitas centralines or
ganizacijas kaip Vyčius, Mote
rų Sąjunga, Studentus, Vargo
nininkų Sąjungą, Chorų sąjun
gą ir įvairias kitas ... 1931 
metais įsijungė į NCWC ir ta
po tikra Amerikos katalikų ak
cijos narė vyskupų globoje. 
Tokia iki šiai dienai Yšsilikusi”.

Pažymėjęs katalikų akcijos 
reikšmę ir ja sustiprinęs pe

rėmimo piežių autoritetu, autorius dėl 
įrodydami šiandieninius • dabarties sako: “Reikia pripa

žinti, kad katalikų akcija mū
sų lietuvių parapijose ir orga
nizacijose silpniausiai vedama. 
Pasitenkiname parapijine bei 
tiesiogine religine veikla ... 
Visi jaučiame parapijiečių lie
tuvių iškrikimą, ■*’ sekuliarizmo 
įtaką, bet nieko nedarome tai 
atitaisyti ar sustabdyti. Pasi
duodame apatijai ir kasdieni
niam likimui. Visgi katalikų 
akcija, gerai suprasta ir sąmo
ningai pavartota, padės lietu
vius stiprinti, jungti ir prie 
savų parapijų prilaikyti”. To
kio akstino autorius tikisi iš 
Fed. seimo.

Amerikos lietuvių katalikų 
organizacijų gyvenime didelis 
įvykis — ALRK Federacijos 
jubilėjinis 50 metų seimas. Jo 
proga Garse spalio 4 Vincas 
Juronis aprašo, kaip katalikai 

‘ lietuviai Amerikoje organiza
vosi.

Esą jau 19 amžiuje lietuviai 
susikūrė 35 parapijas, kurių 
lig šiol išsilaikė tik 30. Dvide
šimtame amžiuje susikūrė dar 
94, kurių tik viena išnyko.

Daug sukliudė dr. J. šliupas 
ir jo pasekėjai, čia vadinami 
šliuptarniais. atkalbėdami lie
tuvius nuo parapijų 
ir 
lietuvius komunistus ir laisva
manius.

1886 m. įsikūrė katalikų or
ganizacijų centras, pasivadinęs 
“Susivienijimas visų draugys
čių katalikiškų lietuvišką Ame
rikoje”. Bent tris kartus Susi
vienijimas keitė savo vardus. 
Liberalam pasitraukus iš Susi
vienijimo, nuo 1901 liko var
das “Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje". 
“Nuo tų laikų kilusi tikinčių
jų reakcija prieš bedievius, 
socialistus ir liberalus ugdė 
katalikiškos akcijos būrius, 
kol galutinai 1906 metais su
šauktas katalikų kongresas 
VVilkes-Barre mieste sujungė 
visus į “Lietuvių Katalikų Fe
deraciją”.

“Federacijai iš pat pradžių 
buvo sunku dirbti. Katalikai, 
kaip ir šiandien, tenkinosi pa
rapijiniu darbu. Federacija tai

H A Y W P. h O
OiL BURNERS

Apie katalikų akcijos praeiti ir dabarties reikalus

APIE SOCIALISTŲ KALTINI
MUS KITIEM IR JŲ SĄJUNGĄ 

SU "ĮŽŪLIAIS 
PROFAŠISTAIS"

Amerikos socialistų gyveni
me buvo svarbus Įvykis — jų 
suvažiavimas. Darbininkas spa- 

. lio 2 informavo ir apie jį. kiek 
buvo galima pasekti iš socia
listinės spaudos. Tačiau Kelei
vis spalio 10 priekaištavo, kam 
Darbininkas krikščionių demo
kratų suvažiavimo rezoliucijas 
paskelbęs be savo pastabų, o 
socialistų suvažiavimo aprašy
mą baigdamas “prigriebė" 
Kaminską.

Italijos policija suėmė gau
ją. kuri pirko mergaites ir ga- 
Lk . o artimųjų rytų prostituci
joj namam.

Syrija pasijuto tokis kraštas, 
ir Įsakė dabar, kad kabare
tuose šokikės ar dainininkės 
po savo programos neprisėstų 
prie svečių, kad niekur neišei
tu iš kabareto iki trečios va
landos ryto, paskui eitu namo 
jokio vyro nelydimos.

Priežastis tam ' “prigriebi- 
mui” paprasta: jei Kaminskas 
būtų tik gyręsis savais ar so
cialistų nuopelnais, nebūtų te
kę jo “prigriebti”; bet kai jis 
kitus ėmė kaltinti “vienybės” 
ardymu, dėjimus! su “įžūliais 
profašistais”, tai ir teko jam 
priminti, kad socialistai ir jis 
pats buvo tie, kurie pirmieji 
susidėjo su tautininkais ir vol- 
demarininkais, kuriuos šian
dien jis pravardžiuoja “įžūliais 
profašistais”.

Keleivis sako, kad tai buvo 
“skaudžion vieton paleistas šū
vis”, ir mėgina teisinti, kad 
tai buvę kiti' “čėsai” — kad

"tuomet ir tautininkai su jų 
artimomis atžalomis ... dėjosi 
demokratais ir pasirašė 1944 
m. vasario 16 dekliaraciją".

Toliau vėl reikalauja pripa
žint’ socialistų nuopelnus, kad

"laicistinio bloko pastango
mis Vokietijoj, ‘ Wuerzburge, 
1945 m. išnyko iš deMiaraci- 
jos A. Strėtonos 1938 m. kon
stitucija ... ir tapo paryškinti 
Vliko uždavinių ir siekimų de
mokratinis pobūdis. Dekliara- 
cijai pataisyti atsirado 1945 
m. liepos 3 d. protokolas".

Tos ištraukos rodo dėmesio 
vertą socialistų galvojimą: pa
sirašant 1944 dekliaraciją so
cialistai tautininkus pripažino 
ir demokratais ir 1938 m. 
Smetonos konstitucija socialis
tam buvo priimtina,

kol tautininkai bei naciona
listų partija (voldemarininkais 
dažnai vadinama) buvo sąjun
goje su socialdemokratais ir 
su Kaminsku.

Tautininkai jau nebedemo- 
kratai ir 1938 konstitucija ne
begera. kai tautininkai atsisa- * 
kė nuo socialdemokratų bloko, 
kurio tikslas buvo kova su 
“katalikų bloku” ... Jeigu su 
mumis, tai esi demokratas, 
jeigu su kitais, tai jau esi “i- 
žūlus profašistas”.

Valia socialistam taip galvot, 
valia laikyti tai “sau kredi
tais", bet kitiem valia taip pat 
galvoti, kad tie “kreditai” nie
ko bendra neturi su kova dėl 
Lietuvos.
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apie reikalą taikytis prie kitų, 
★ dirbti kitiem, aukotis, pajusti

Anglija ir Norvegija aliar- atsakingumą kitam žmogui, 
mavo apie kitokius chuliganiz- valstybei, tėvynei. Jąm neky- 
mo tarp jaunimo reiškinius. 
Nurodė ir kitą to chuliganiz
mo priežastį — Amerikos 
“Rack ‘n’ Roll” muziką bei su 
ja einančias filmas. Tos muzi
kos. įtakoje paaugliai šoko sa
lėje, gatvėse, daužė kėdes, na
mų langus* rungėsi su policija 
ištisom valandom, 
aliarmavo tokių 
bet ir joje buvo 
kad plokštelių su 
‘n’ iRoll” muzika 
daugiausia.

Pačioje Amerikoje paauglių 
gaujos yra seniai jau rykštė. 

FBI direlrtorius Hooveris 
pastebėjo, kad jaunimo nusi
kaltimų skaičius šiemet 14% 
didesnis nei pernai. Nusikalti
mai pridaro Amerikai nuosto
lių per metus už 20 miliardų 
dol.

Priežasčių ieškoma ir čia.
Jau ir minėtas Schmoeler 

pastebėję, kad gaujų augimas 
negali būti išaiškintas tik karo, 
skurdo," nepriteklių padariniu. 
Gaujose Amerikoje, Italijoje, 
Sovietuose paskutiniu laiku 
pasitaiko vaikų- kurie jokio 
skurdo nepatiria — milijonie
rių, ministerių, saugumo virši
ninkų sūnūs.

Miuncheno teologas dr. Bla- 
ser tiesiai pasako, kad priežas
ties reikia ieškoti mūsų d;-anų 

. šeimoje.
Jaunimas gyvena šeimoje, 

su kuria visai nejaučia jokių 
ryšių. Tėvai palieka jam visiš
ką laisvę augti kaip girios me
deliui- šeimose, kur ryšiai yra 
tampresni, jaunimas auga at
mosferoje. skatinančioje rū
pintis tik savu “aš”; negirdi

la jokis tada kitam pagarbos 
jausmas, jokio autoriteto pri
pažinimas.

Ta pati priežastis nurodoma 
ir FBI direktoriaus Hooverio.

Per daug tėvų nejaučia sa
vo atsakomybės — kalbėjo jis.

algtis, kaip j»ampatinka, no- 
patikrindami, su kuo draugau
ja To vaisius — nusikaltimas.

Tenka pridėti dar . vieną prie
žastį — tai moderniosios pe
dagogikos noras, kad visa ką 
jaunimas pasisavintų kuo len
gviausiu būdu, be didelių pa
stangų. Tai ir pratina jį prie 
paties lengviausio kelio gyve
nime. Tačiau kur nėra pa
stangų ir kovos, ten žmogaus

(Nukelta į 3 psl.)

MAŽOJI
Bijo negyvo Stalino

Maskvoje buvo paskelbta, 
kad Stalino sūnus Vasilijus 
paprašęs valdžią, atiduoti jam 
tėvo mumiją. Iš kitos pusės 
eina gandas, kad valdžia spau
dė Vasilijų tos mumijos pa
prašyti. nes Chruščiovui nepa
togu, kad po viso iškeikimo 
Stalinas guli dar viename 
mauzolėjuje su Leninu.

Bijo gyvo Nasserio
Egipto filmų artistė Damas- 

cos gavo įsakymą iš Nasserio, 
kad ji grįžtų iš Paryžiaus į 
Egiptą ir vaidintų filme, nu
kreiptame prieš anglus- Artis
tė pareiškė nenorinti vykti ir 
vaidinti, bet ji bijanti Nasserio, 
kad jis atkeršys jos tėvam.

Vos neįvyko diplomatinis 
konfliktas

Jo vos išvengta Londone- 
kai Prancūzijos min. pirminin
kas ir užsienių reikalų minis- 
teris atskrido į Sueso konfe
renciją. Per garsiakalbį pran
cūzus svečius pasveikino ang
lai tautiniu himnu. Tik ne 
Prancūzijos, o Amerikos- Lai
mei buvo pastebėta klaida 
anksčiau, nei tai 
svečiai, ir plokštelę 
po kelių

Jei Suesas, tai ir Nilas
Ryšium su Sueso kanalu, 

kurį nacionalizavo Egiptas, 
Londono konferencijos užkuli
siuose iškilo klausimas: o kas 
būtų, jeigu Abisinija naciona
lizuotų Nilo upės šaltinius ir 
nuspręstų vandenis pasukti 
kita vaga, nes Nilo upės pra
džia yra Abisinijoje?

Muzika politikoje
Vokietijos kancleris Ade- 

naueris pasiuntė Sovietų Bul- 
ganmui moderniausią vokiečių 
darbo magnetofoną su 60 mu
zikinių juostų, kurias parinko 
pats Adenaueris. Viena iš tų 
juostų yra paskutinis veiks
mas iš “Dievų sutemos”.

Gyvatės vamzdelio muzika 
ramdo, veikia hipnotizuoja
mai. Ar taip veiks Bulganiną 
Adenauerio muzika?

Muzika ir rinkimai
Viena plokštelių kompanija 

Amerikoje padarė rinkinį 
“Muzika- kurią mėgsta Ike”. 
Bet to rinkinio, pasirodo, pub
lika neperka, 
pasirodo, Ike 
ta Bachą (ne 
Churchillis).taktų.

CovK.il
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Vakarų politikam nebepato- jo laivą, bet Tanios nerado, 
gu kalbėti apie karų. Ir pats Kai laivas išplaukė į tolimus 
karo žodis turi būti išimtas iš vandenis, laive pasirodė Chva

stovas su Tania, ir anglų lai
vo pareigūnai rado, kad jo vi
si popieriai tvarkoje. Vadinas, 
Vakarai šitą roundą dėl pustre
čių metų gražuolės pralaimėjo.

Prasidėjo antras... Ameri
kos pareigūnai kreipėsi į An
glijos valdžią, kad toji sulai
kytų Amerikos pilietę Tanią... 
Kai laivas pasiekė Southamp- 
tono uostą, atvyko Sovietų at
stovybės pareigūnai ir tarda
mi, kad tai Sovietų piliečiai, 
pasiėmė Chvastovą ir Tanią ir 
nusigabeno į atstovybę.

Pralaimėtas ir antras raun
das. Anglijos valdžia pranešė 
Amerikos valdžiai, kad šiuo 
reikalu ji nori liktis neutrali.

tas. Sueso beveik vėl pralai
mėtas... L^g pademonstruoti 
didžiųjų Rytų ir Vakarų galy
bių jėgom buvo sukeltas ka
ras dėl pustrečių metų mer
gytės ir neaišku, ar dar jį va
karai laimės —

Sovietų Sąjungos pilietis 
Aleksis Chvastovas 1943 buvo 
paimtas į vokiečių nelaisvę. 
Po karo virto “išvietintuoju” 
ir kaip toks atvyko 1951 į 
Ameriką. Vedęs Jugoslavijos 
tokią pat “išvietintąją”, atvy
kusią į Ameriką 1952, susilau
kė dukrelės, kuriai davė var
dą Tania. Bet susidėjo gyveni
mas taip, kad Chvastovai per
nai persiskyrė, Chvastovienė 
ištekėjo už kito, išsikėlė iš 
Philadelphijos, o Tania buvo 
palikta pas tėvą.

Tai viena tragedija — šei
mos. Kita tragedija prasidėjo 
tada, kai sovietų gen. Michai- 
lovas iš Berlyno užsuko repa
triacijos propagandą. Jis sura
do, kad Chvastovo motina, se
nutė, tebegyva Rusijoje. Chva
stovas tada buvo paragintas 
grįžti. Sovietiniai metodai įti
kino Chvastovą, kad jis turi 
grįžti. Jis pasiėmė ir Tanią. 
Dėl Tanios ir ištiko karas, nes 
Amerika ją laiko Amerikos 
jpiliete, o Sovietai tvirtina, kad 
tai Sovietų pilietė.

- .. |
Kai Chvastovas pasiėmė Ta

nią, jos motina aliarmavo, kad 
jai turi būti palikta duktė. 
Jai pritarė World Church Ser
vice, kuri buvo parūpinusi 
Chvastovui imigracijos galimy
bes. Jų paklausė imigracijos į- 
staigos pareigūnai ir nuvyko į 
Queeir Mary laivą apsaugoti 
tos Amerikos pilietės. Išieško-

L KIEK LIETUVIŲ, KUR JIE 
GYVENA IR KĄ VEIKIA?
Šiuo mėtų Švedijoje tėra 

tik apie 70 lietuvių. Dauguma 
jų gyvena Stockholme ir jo 
priemiesčiuose, — apie 30 ąs- : 
menų. Goeteborge, Malmoe- 
Lunde, Eskūstuma ir Halls- 
tahammaroje gyvena po kefio- 
liką — tarp 5 ir 10. Likusieji 
gi — išsisklaidę po įvairius 
Švedijos miestus ir miestelius.

Praktinių mokslų intelektu
alai — įvairių sričių inžinie
riai ir gydytojai — dirba savo 
Lietuvoje ar jau Švedijoje įsi
gytose specialybėse: inžinie
riai ir architektai (jų tarpe 9) 
daugumas privačiose firmose, 
o gydytojai (tokių mokslą bai
gusių jau Švedijoje turime 4) 
dirba ligoninėse. Humanitarai 
ir buvusieji kariai daugumas 
yra susiradę darbus prekybos 
bei pramonės biuruose arba 
valstybinėse įstaigose (pasta
rieji po Švedijos pilietybės 
priėmimo). Turime dar ir 
mokslus bebaigiančių studen
tų. Eskilstuna, Hallstahamma- 
roje ir paskirai gyveną tautie
čiai įsijungę į Švedijos pramo
nę — daugumas jų dirba me
talo fabrikuose.
2. KADA IR KAIP ATSIRADO 

LIETUVIŲ ŠVEDIJOJE?
Prieš karą Švedijoje turėjo-

me Lietuvos pasiuntinybės 
personalą ir studentų stipen
dininkų. Maskoliam okupavus 
Lietuvą, daugumas jų Švedijo
je ir pasiliko- Nuo 1940 metų 
iki 1944 metų rudens ši kolo
nija tepadidėjo tik keliom šei
mom. Rusam okupuojant ant
rą kartą Lietuvą, per švento
sios uostą žvejų laivais Švedi
ją pasiekė su viršum 200 lie
tuvių. Juos tų pat metų gale 
ir kitų metų pirmaisiais mėne
siais gausiai papildė vyrai iš 
lietuvių darbo batalionų Nor
vegijoje ir Suomijoje. 1945 
metų rugpiūčio mėnesį čia at
sirado ir 11 buvusių Stutthofo 
kaceto kalinių, ligi Kopenha
gos atvežtų Švedijos Raudono
jo Kryžiaus. Tokiu būdu 1945 
metų pabaigoje Švedijoje bu
vo priskaitoma iš viso tarp 450 
ir 500 lietuvių. Ir po to atski
riem tautiečiam pavykdavo pa-

paišybos mokytojo cenzui įsi
gyti. ?

Pagal Švedijos įstatymus pa- 
baltiečiai — taigi ir lietuviai 
— gali įsigyti Švedijos piliety
bę, išgyvenę krašte 7 metus 
(skandinavai, — išgyvenę .5, o 
visi kiti — po 10 metų). Pilie
tybės įsigijimas . pirmoj eilėj 
aktualus tiem, kurie nori gau
ti valstybines ar savivaldybi- 
nes tarnybas, nes ne Švedijos 
piliečiai tokias užimti tegali 
tik kaip laikinai pareigas ei
ną be teisės į pensiją ir algų 
priedus. Privačiose firmose 
dirbantiem pilietybės nereika
laujama, tačiau pageidaujama. 
Tiesioginio spaudimo dėl pilie
tybės taip pat nedaroma- ta
čiau pastaraisiais metais ir 
švedų spaudoje ne kartą teko

Mergytės istorija dabar 
ateina į rinkimų kovą. Sena- 

! torius Lehmanas jau turėjo
progą viešai pasisakyti spalio 

• 10 prieš imigracijos įstaigos
pareigūnus. Girdi, kūdikis yra 
Amerikos pilietis. Pareigūnai 

, tai žinojo. Jie taip pat žinojo, 
kad mergytė yra laive, ir jie 
negali būti pateisinti, kad ne
apsaugojo Amerikos piliečio...

Panašiai karšti žodžiai buvo 
pasakyti šiemet sovietiniam 
jūrininkam apginti. Bet pasa
kyti tik po to, kai Sovietų at- 

i stovybės pareigūnai juos iš 
New Yorko jau buvo išsigabe- 

> nę į Maskvą.
Visoje toje mergytės istori

joje labiausiai pažymėtina tai, 
kad karas dėl gražuolės vyko 

< Amerikos ir Anglijos teritori
jose. Ir čia sovietiniai parei
gūnai šeimininkavo kaip na
mie. Tuo tarpu kai Amerika 
ieškojo ir nesurado, sakė karš
tus žodžius, o Anglija tik nu
siplovė rankas, kad jos būtų 
baltos, kai nueis į Jungtines 
Tautas pasirašyti naujų žodžių 
ir paragrafų apie žmogaus 
globą ir jo teises. ALEKSIS CHVASTOVAS su dukterimi Tania.
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siekti Švedija per Lenkijos 
uostus ar per Klaipėdą. Ta
čiau nuo 1946 metų pradžios 
prasidėjo lietuvių traukimasis 
iš Švedijos. Daugumą jų suvi
liojo Jungtinės Valstybės ir 
Kanada, dalis išemigravo ir 
pietų Amerikon, šiandien gy
vename tik likučiais, kuriuos 
paskutiniaisiais metais kiek 
papildė * Vokietijoje likusieji skaityti priminimus specialiai 

‘džiovininkai: 2 šeimos ir 2 vy
rai — viso 9 asmens.

3. KAIP SUDARDAMOS 
ŠEIMOS?

Taip jau nutiko, kad su
brendusių lietuvių vyrų Švedi
joje buvo skaitoma šimtais, o 
mergaitėm suskaityti ir vienos 
rankos pirštų pakako- Netenka 
stebėtis, kad jaunų grynai lie
tuviškų šeimų teturime tik ke
lias, o mišrių — kelias dešim
tis. Tenka tačiau pasidžiaugti, 
jog šios šeimos sudaromos 
sveiku pagrindu — tuokiama
si katalikų bažnyčioje, vaikai 
krikštijami ten pat ir dažnai 
tautiniais lietuviškais vardais. 
Šitai tenka pasakyti pirmoj 
eilėj apie mišrias lietuviškai 
švediškas šeimas. Jose ir lie
tuviški reikalai dažnu atveju 
randa pilno supratimo.

4- KAIP ŠVEDAI 
TRAKTUOJA LIETUVIUS
DARBO IR PILIETYBĖS 

ATŽVILGIU?
Principe lietuviai kaip ir ki

ti svetimšaliai darbo atžvilgiu 
traktuojami lygiai su švedais. 
Sunkumų susidaro tik humani
taram ir teisininkam dėl kal
bos ir specifinių vietos reika
lavimų. Tačiau paskutiniu me
tu gerai išmokusiem švedų 
kalbą mokytojam yra skiria
mos stipendijos, kad jie, iš
klausę specialų kursą univer
sitete, galėtų mokytojauti šve
dų gimnazijose (tokia stipen
dija yra paskirta ir vienai lie
tuvei poniai). Džiovininkai, 
atvežti iš Vokietijos sanatori
jų, pirmiausia yra išgydomi, o 
vėliau taip pat gauna stipendi
jas lengviem amatam išmokti, 
arba kitai specialybei įsigyti. 
Vienas meno studentas, saky
sim, turi valstybinę stipendiją

pabaltiečiam, kad jų delsimas 
su švedų pilietybės priėmimu, 
krašto šeimininkam yra nesu
prantamas. Švedijoje gyvenan
čių lietuvių dauguma Švedijos 
pilietybę yra priėmę arba ren
giasi priimti.

5. AR YRA ŠVEDIJOJE LB?
IR KITOS DRAUGIJOS, 

AR GAUNA LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS?

Lietuvių bendruomenę Šve
dijoje turime. Ji ir tėra vie
nintelė lietuvių organizacija 
Švedijoje. Bendrai su estais ir 
latviais dar turime Baltų Hu
manitarinę Draugiją (Baltiška 
Humanistika Loerbundet). 
Be to, yra dar Vidurio ir Rytų

Europos Tautų Klubas. Pirmo
sios tikslas remti tremtinius iš 
Pabaltijo kraštų, antrosios — 
politinė informacija ir pasikei
timas mintim.

Lietuviškieji laikraščiai gau- 
narni- Iš Amerikos pasiekia jie 
Švediją po 2, o kartais net ir 
po 3 savaičių, iš Anglijos po 
3—4 dienų. Tokiu būdu jų pa
teikiamos žinios pasensta, ir 
patys laikraščiai tampa nebe
aktualūs. Gal dėl to labiau 
mėgstami yra lietuviškieji žur
nalai.' iš kurių bene labiausiai 
paplitęs “Į Laisvę”.

6. AR GIRDĖTI KAS IŠ 
LIETUVOS?

Taip! Vilniaus radijas, sa
kysim, po sustiprinimo gan 
puikiai girdimas. Kitas klausi
mas, ar apsimoka jį klausyt. 
Didesnę dalį savo programos 
atlieka jis maskolių kalba, ku
ri ne visiem juk yra pakenčia
ma ir suprantama.

1
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— Kai bus paupy gegužinė, 
tai šausim ant kalno.

— O kur gaunat parako? — 
paklausė Jurginas^ stoviniuoda
mas. pradėjęs kažką svarstyti.

— Pranuks tur, pas juos 
akmenis skaldo, statys tvartą.

Jurginas pasitrynė kaktą ir 
iškratė pypkelę, takšėdamas į 
bato kulnį, vis nepaleisdamas 
iš rankos pištalieto, net jo sa
vininkas pradėjo nerimauti. Jis 
atstatė ginklą, ėmė primerkęs 
akį taikinti ir sušuko:

— Bum!
Veidas pasidarė nuožmus, 

piktas. Paskum jis nusijuokė ir 
paklausė:

— Kiek už jį nori? Turėčiau 
kuo vamas pabaidyti iš daržo.

— Neparduodu. — griežtai 
atsakė piemuo, atkišęs ranką 
atsiimti savo nuosavybės.

— Duosiu litą, — tarė Jur
ginas, grąžindamas pištalietą.

Piemuo ėmė galvoti, vilio
jamas aukštos kainos, tačiau 
galų gale papurtė galvą ir su-

čiadienį. Vasarą darbymetėje 
į jį susirenka tik aplinkiniai; 
prekyba trunka iki pietų, ir 
ūkininkai greitai skirstosi na
mo. Išvažinėjus ir pirkliams, 
miestelis kuriam laikui pasilie
ka apytuštis, tik pro atdarus 
aludės langus kartais pasigirs- žiburį, prie atdaro lango skai
tą nedarnus dainavimas, o 
prekyvietėje vaikai rankioja 
tuščias dėžutes ir spalvotus 
popierius. Trobelių gyventojai 
ateina ieškoti išbarstyto ark
lių pašaro. Tačiau saulei lei
džiantis jomarkas vėl atgyja, 
nelyginant piemenų nerūpes
tingai užgesintas laužas, kuris
apie vidurnaktį, patraukus vė- . nančias pastabas. Vos spėjus 
jui. atsidega ir žėruoja apleis
tose lankose, kai jį sukarusieji 
tuo tarpu miega namie ant 
šieno. Vakare į Vilkabalius su
sirenka apylinkės bernai. Jie 
neturi nieko parduoti, nė ne
ateina pirkti — jie ieško pra
mogos, Aikštėje suaidi šūkavi
mai, aludėje ima rištis ir stip
rėti daina, kuri paskui iki vė
lybos nakties nenutrūkdama kalvos papėdėje, ant kurios 
lekia per tuščius sodus. Mieste
lėnai užkelia vartelius, pakelės 
ūkininkai paleidžia Šunis — 
jomarko vakaras... Ką tu su 
jais?

Ypač tie Vaitkiškiai. Susi
būrę apie savo vadą, augalotą 
berną su didžiulėmis plaštake- ženklą palaukti, tyliai priselino

se. iš kurių kyšo vyšninis kan- žiūrėjo, po to iškėlė ranką ir 
diklis su ugnele kitame gale, aštriai sušvilpė. Bernai trepsė- 
jie rėkauja ir užkabinėja gre
timų kaimų jaunimą. Nevieną 
jomarką Vaitkiškiai baigė peš^ 
tynėmis ir nakvynę daboklėje- 
Policijos viršininkas, užsidegęs

to knygą, nuolat pakeldamas - 
galvą ir klausydamasis. Tačiau 
šiandien ramu — Vaitkiškiai 
atrodo pasikeitę ir surimtėję. 
Jie laikosi nuošaliai, rodos, 
nuobodžiauja ir tik retkarčiais 
persimeta žodžiu tarpusavyje, 
nekreipdami dėmesio į drąsė- 
jančius priešus- nė į jų kaity

Tik žiūrėk, kad policininkas nepagautų
(Aatkelta iš 2 psl.) 

dvasinis lygis smunka, ir jis 
primityvėja. grįžta į laukinio 
dvasinę padėtį. Zoologinių im
pulsų išraiška kaip šunelio ar 
katino baimėj nuoskauda ir 
kt. yra ta “Rack ‘n’ Roll” muzi
ka, dėl kurios tiek kvailioja
ma, kurią ir sovietai atmetė 
su pasišaipymu iš buržuazinio 
išsigimimo. **

“dvasinių ir moralinių verty
bių” skiepijimas valdžios mo
kyklose. Tai neatstos religinio 
auklėjimo, bet vis dėlto jauni 
mas bent pajus, kad yra di
desnių vertybių- nei tas vienas 
“aš” ir naudojimasis diena. Už 
tat komunistam palankios or
ganizacijos bei mokyktojai 
taip ilgai kovojo prieš tat NL

i iŠ J?

Tik skirtingu ke'iu eina So
vietai ir Vakarai.

Sovietai pamatė, kokios di
delės įtakos jaunimui turi šei
mos tradicijos, ir dėl to nu
sprendė vaiką iš šeimos atimti 
ir atiduoti valstybei.

Vakaruose šaukiamasi la
biausiai šeimos pagalbos- Šei
mai į pagalbą pasišauja ir val
stybė. šiemet spalio 4 ir New 
Yorke švietimo taryba vienin
gai išsprendė klausimą, kuris 
buvo iškeltas jau 1953. Tai

Politika ir pasakos
Prancūzijos užsienių reika- _ 

lų ministeris Pineau rašo ne 
tik svetimom valstybėm notas, 
bet ir kitokias pasakas — pa
sakas vaikam. Dabar kaip tik 
išleido trečią pasakų tomą. 
Joje svarbiausias veikėjas yra 
meškiukas, pliušinis, su gera 
širdele. Bet tas meškiukas tik 
pasakoje turi gerą širdelę, ko
kia tikrojo 
tai Pineau 
Taryboje 
svarstant.

meškiuko širdelė, 
pamatys Saugumo 
kanalo klausimą

spindėjimo painiavoje.
— Vyrai, jeigu kas, tai mes 

nieko nematėm ir nežinom,— 
perspėjo vadas. — O dabar 
neikit būriu, kad kas susitikęs 
paskum nepaliudytų. Pavie
niui, ir ne taku, o paežerėm!

Jie linkterėjo galvomis ir 
išsisklaidė lankose, skubėdami 
ir baidydamiesi kiekvieno še
šėlio.

Ketvirtadienio rytą ūkinin
kai rado pieninės duris užra
kintas, nors saulė jau buvo se
nai pakilusi. Jie pažadino pie
nininką, kuris tik piktai burb
telėjo pro atvirą langą:

— Ko taip anksti atsitren
kėte? Duokit išsimiegot.

— Anksti? Jau kur saulė!
— Ką čia pasakojat? Juk 

dar paštas nevažiavo!
Varpininką klebonas turėjo 

ilgai budinti, belsdamas pirš- 
siteiravo vadas, susijaudinęs, tais į langą, kol šis galų gale 
lyg po nesėkmingo mūšio.

Jie susispietė aplinkui- Visi 
buvo gyvi ir sveiki

— Vyručiai, buvo užtaisęs 
miną! — šūkterėjo kažkuris 
netvirtu iš baimės balsu.

— Bet ir pats išlėkė į orą!
— Mačiau savo akimis, kaip 

skėtėsi pamatai!
Išėję iš už beržyno, jie ilgai 

žiūrėjo, ar tebestovi malūnas, 
tačiau nieko negalėjai supaisy-

valandą atėjęs įstaigon, neno
rėjo patikėti savo akimis —už- 
pliombuoti maišai su trispal
viais rėžiais tebegulėjo nat 
stalo, kur juos vakar vakare 
buvo palikęs. Negirdėtas da
lykas!

— Apsirgo?
Nebent staigiai* nes vakar 

buvo labai geros nuotaikos ir ; z i;» 
ilgai gyrėsi savo naująja būs
tine. Viršininkas atidarė lan
gą ir užkalbino batsiuvio uoš
vę, skubančią bažnyčion anks
tyvųjų mišių.

— Teta, ar nežinot, kas at
sitiko Jurginui?

Moteris sustojo, lyg žemė.i 
įkasta, ir išsižiojo.

— O kas jam atsitiko7
— Taigi, užtai klausiu, kad 

pats nežinau, šiandien neatva
žiavo pašto. Jūs ten gyvenat 
paupy, netoliese, gal, sakau, 
ką girdėjote?

— Tai neatvažiavo?
Ji neramiai apsidairė išplės

tomis akimis. Viršininkas jau 
norėjo uždaryti langą, tačiau 
batsiuvio uošvė prisiartino ir 
ėmė pusbalsiu pasakoti:

— Ponas viršininke, jau, 
turbūt, kas negero.. Vakar 
vėlai vakare poteriauju prie 
langelio ir žiūriu į apylinkę... 
Mėnulis šviečia, viskas matyt, 
kaip aut delno — kalva, malū-

(Nukelta į 4 psl.)

dami šoko artyn, griebė puši
nį rodiklį ir su galingu perga
lės šauksmu įsirėmė į jį krūti
nėmis. Malūnas krustelėjo, 
tarsi pašoko, ir sujudo, vy
rams ritmingai šūkaujant, kaip 
talkoje. Ūmai- nespėjus įpusėti 
rato, juos apkurtino pasibai
sėtinas trenksmas, pripildyda
mas apylinkę griaudėjimo, be
sikartojančio paežerėje ir atsi- 
mušančio į kalvas. Iš malūno 
išsiveržė raudona ugnis, o sie
ra dvokią dūmai užgniaužė 
bernams kvapą. Netekę žado 
iš išgąsčio, jie metė malūno 
uodegą ir pakriko skardyje. 
Kaime sulojo išbudinti šunes. 
Bernai nešdinosi per lankas 
neatsikvėpdami ir tik paežerė
je sustojo pasidairyti

— Ar dar visi esat? — pa

šnibždėjo:
— Už pusantro gal atiduo

čiau ...
Vežėjas apsisuko eiti. Ber

niukas, kiek palaukęs, sušuko 
jam iš paskos:

— Duokit pinigus ir imkit 
už litą!

— Duok ir parako. — pri
dėjo jisai, su gailesčiu ištiesda
mas saują variokų.

— Parakas ne mano, Pranu
ko, — nusiminė piemuo. — 
Prašykit jo.

Tačiau geraširdis Pranukas 
nė neprašomas padavė skudu
rinį kapšiuką nuo tabako, da
ryto namuose iš suodžių, sie
ros ir salietros.

— Man jo daugiau nereik, 
jei neturim iš ko šaut. Tekit.

Jie šoko bendromis jėgomis 
skaičiuoti pinigų. Jurginas įsi
kišo kišenėn amuniciją ir iš
nyko rūke, patenkintai at
stumdamas ant pakaušio ke
purę.

Jomarkai Vilkabaliuose vyk
sta kas mėnesis. pirmąjį tre- mis ir pašaipia šypsena lūpo- prie malūno uodegos ir ją ap- ti naktinėje šešėlių ir blyškaus

gerai sutemti, jie dingsta iš 
jomarko — tik šunų lojimas 
paupyje rodo, kur Vaitiškių 
nueita...

Trečiadienio naktis buvo ra
mi ir tokia tyli, jog net mies
telyje galėjai girdėti nakties 
paukščių pypsėjimą ežero nen
drynuose. Vaitkiškiai pasuko 
taku iš vieškelio ir, sustoję

viršūnės juodavo malūnas, už
stodamas kylantį mėnulį, auk
štyn. Langeliai buvo tamsūs; 
mėnesienos apšviestame kieme 
nė gyvos dvasios. Pašiūrėje 
garsiai kramtė pašarą vežėjo 
arklys- Vaitkiškių vadas- davęs

išlindo iš lovos ir miegūstai 
pasiteisino:

— Tėveli, dar nevažiavo

Valsčiaus sargas taip pami
go, kad viršaitis atvažiavęs ra
do nešluotą raštinės aslą ir 
purviną prieangį.

— Pagirtoji po jomarko?
— Taigi, juk anksti — Jur

ginas dar neišvažiavo su paš
tu!

Pašto viršininkas, aštuntą



Tomas ieško sielos gyvenimo. 
H sielos galvosenos ir trokšta gi-
gv Bau, individualiau suprasti bū-

tį; 'kiekvieną momentą vertą 
gyventi, stengiasi pamatyti ir 
suvokti giliau. Klierikas To-

U mas pergyvena dvasinę viziją,
p kurioje nušvinta, jo sielos ke-
55 liai.

Novelė baigiasi malda:
“Mano Dieve! Tu būk mano 

valia! Tuoj vėl gyvenime sken- 
dėsiu- Tegul gyvenimas niekad 
nepagauna mano valios. Tegul 
jos niekad savo laimėmis j sa
ve nevilioja! Tegul niekad gy
venime nebūsiu laimingas! 
Niekad! Iki mirties!

Ir nebuvo- Niekad gyvenime 
nenurimo, nes jaunikaitis bu
vo regėjęs regėjimą” (N. Ro- 
muva, 1935 m., 736 psl.).

< Tas klierikas yra pats kun.
V. Taškūnas, nuo seminarijos 
laikę visada ieškojęs giliau 

X; suprasti dvasią, niekad Depa
is skendęs- gyvenime, nesi vijęs

asmeninės laimės, bet visada 
pasilikęs ištikimas tiesai.

Pasitraukęs nuo žmonių, 
nuo pilkos minios, jis pasilieka 
amžiname budėjime ir Kris
taus Karalystę plečia per dva
sią. Štai kodėl jis, sutikęs ko
kį valkatą ar plėšiką, kalbasi 
su juo, nes nori jo sielos gel
mėse prikelti užmirštą Dievą.

” Tai buvo 1944 m. vasaros

1956 METŲ FORDO MAŠINOS
Pirmą kartą 53 metų istori

joj Fordo bendrovė pagamins 
dvejopo dydžio automobilius. 
Spalio 3 jau buvo paleista 19 
naujų modelių, turinčių aukš
čiausios kokybės motorus pi
giausiomis kainomis.

R. S. McNamara, Fordo ben
drovės vice prezidentas, pra
nešė, kad 1957 m. Fordas re- 
presentuoja didžiausią permai
ną automobilių istorijoje, štai 
naujosios Fordo mašinos: Fair
lane ir Custom, kuriom nėra 
lygios. Dar pridėkite “Fairla
ne 500” modelį moderniškiau
siai įrengtą.

1957 m. Fairlane ir Fairlane 
500 yra devyniais coliais il
gesnės ir keturiais coliais že
mesnės už praeitų metų mode
lius. Custom ir Custom 33 yra 
trimis coliais ilgesnės ir pus
antro colio žemesnės už 1956 
m. modelius.

Nors ir daug žemesnės ma
šinos, bet viduje vietos užtek
tinai, nes žemiau stovi'grin
dys. Automobilio išvaizda visai 
nauja. Viskas yra pakeista. II-

Romuvos 47 nr-
Čia tinka ir jo paties žodžiai 

iš 1935 m. N. “ 
(849 psl.)

“Gyvename dviejų epochų 
angoje, naujo pasaulio gimimo 
išvakarėse. Senasis pasaulis 
merdėja. Individualizmo dikta
tūra baigiasi. Jos vietoje ko
munizmas ir fašizmas primeta 
savąją diktatūrą — tvarkinge
snę, bet žiauresnę ir daug sta- 
čiokiškesnę. Nei fašizmas, nei 
bolševizmas nesukūrė ir nesu
kurs tokio naujo pasaulio- ku
riame galėtų laisvai reikštis 
žmogaus dvasia ir jo asmuo 
tarpti- Juoba jo nesuktus bur- 
žuiškame idealistiškame tuščia
žodžiavime pelėjančios pase
nusios sielos, išbergždusios ir 
sukembusios pinigo ir ištaigos 
vergės. O kadangi palyginti 
retas senis dar tebeturi jauną 
sielą, o jaunųjų sielos, nors 
toli gražu nė visų jaunųjų, 
yra jaunos, tai naujasis pasau
lis gims toks, kokį jį sukurs 
jaunieji. Joks gandras neat
neš jį mums išbaigtą. Šioks ar 
toks jis bus — bus jaunųjų 
kūrinys. Ir jaunosios sielos 
turi pradėti sąmoningai ir pla
ningai jį kurti, šiandien.”

Tos jaunatvės ir nerimo jis 
visada turėjo:

nuolat kovojo už žmogaus 
asmenybę ir jo laisvę. Aštriai 

gos, plačios ir žemos mašinos 
vairavimas nepaprastai pato
gus. Nejaučiama jokio blašky
mo, lengva kontroliuoti ir su
stabdyti. Nieko panašaus nėra 
buvę praeityje.

Pirmą kartą V-8 motoras 
visose Fordo mašinose. Moto
ras, vadinamas “Thunderbird 
Special” gali išvystyti 245 ark
lio jėgas. Fairlane ir station 
wagonai turi 212 arklio jėgos.

Naujieji Fordai turi plačias 
frontines šviesas, kurios nu
šviečia ir kelio pakraščius. 
Kiekvienas Fordo modelis turi 
skirtingus ornamentus, dviejų 
spalvų su 19 skirtingų kombi
nacijų. Be to, yra patobulinti 
veidrodžiai, naujas vairas, ma
žesnis ir žemesnis. Mašinos 
viršus plieno lankais sutvirtin
tas. Nelaimėje yra slaptas ma
šinos atrakinimas. Dujos, taip 
pavojingos, nuo kurių ne vie
nas yra miręs, jau neis į vidų, 
bet į lauką.

Fordas taipgi turi daug nau
jų mašinos priedų dėl 1957 
metų.

na ir ištrėmė į Sibirą, į vergų 
stovyklas, negalėdami įveikti 
dvasios.

1944 m. rudenį, kai Lietuvą 
okupavo bolševikai, jb iš kalė
jimo išsineštas pažymėjimas 
buvo toks reikalingas. Jis buvo 
nukentėjęs nuo nacių. Tad 
tuoj ir paskyrė Telšių kated
ros klebonu. Bet neilgai ten 
jis laikėsi, — jis negalėjo nu
silenkti didžiausiam žmogaus 
pavergėjui. Tada ir ištrėmė į 
Sibirą, kur palaužė jo sveikatą. 
Grįžo invalidas ir Laukuvoje 
baigė savo paskutines, skur
džias ir vienišas dienas, bet jo 
nerami, kovojanti dvasia pasi
liko gyva ir nūn kalba į mus.

Darbininke taip pat yra pa
likę kun. V- Taškūno veiklos 
ir kalbos pėdsakų. Jisai šiam 
laikraščiui vadovavo 1927 — 
1929 metais, atvažinėdamas į 
redakciją Bostonan iš Norwoo- 
do. Redakcijoje dar dirbo An
tanas Kneižys, taip pat iš Nor- 
woodo, dažnai užeidamas su 
raštais į šv. Jurgio parapijos 
kleboniją.

Kun. V. Taškūną, kaip re
daktorių, žeidė neteisingi laik
raščiui priekaištai, korespon
dentų priekabės ir kartais net 
grasinimai laikraštį neskaityti.

“Tie, kurie grasina Darbi
ninką boikotuoti, jei jų korės- ___ _  __& £>..
pondencijos netilps taip, kaip dyti. Pamatęs žmogų, jis link

smai sugugeno. Viršininkas 
pamėgino malūno duris, ku
rios lengvai’ atsidarė, nebūda
mos užsklęstos iš vidaus. Per
žengęs slenkstį, jis pamatė 
Jurginą kniūbščią išsitiesusį 
lovoje, per kraštą iškarta kai
riąja ranka. Viršininkas su
stojo, apimtas baimės, tačiau 
jį tuoj nuramino lygus, tirštas 
vežėjo alsavimas per miegant

parašyta, — pastebėjo jis vie
name Dorbininko numeryje 
(1927, N. 40), vos tik pradė
jęs redakcinį darbą, — yra 
žmonės savymeiliai, be idealo- 
Jie yra panašūs fariziejam* 
kurie prikalė Kristų prie kry
žiaus dėl to, kad Jis. neprisi- 
taikė prie jų užgaidų”.

Kun. V. Taškūnas paaiškino, 
kodėl jis laikosi nusistatymo 
nedėti į laikraštį viso taip, 
kaip parašoma.

“Jei talpinti visą į laikraštį, 
ką tik kas parašo, tuomet re
daktorius nereikalingas; bet 
jau bus nebe laikraštis, o jo
valas”. Gi “laikraštis ne tur- 
gaviev- kur kiekvienas atėjęs 
gali šnekėti, kas jam patinka”.

Kai kun. V. Taškūnui buvo 
daroma priekaištas, taisyda
mas korespondentų mintis iš
kraipo, jisai atsakė:

“Minčių mes niekuomet ne
iškreipiame, tik jas, taip sa
kant, nurodome arba išvelka
me iš bereikalingų pridėčkų.-. 
Yra korespondentų^ kurie taip 
netaisyklingai parašo, kad tie
siog nežinai, ką jie nori pasa
kyti. Talpinant jų korespon
dencijas, priseina ne iškraipy
ti, bet sugaudyti ir atpainioti 
jų mintis”.

Būdamas pats atviras ir tie
sus, kun. V. Taškūnas to pa
ties reikalavo ir iš kitų, ypač 
rašusiųjų į Darbininką, čia jis 

anoniminų raštų nepraleisdavo 
arba pataisydavo koresponden
ciją, kur jau buvo kas nors 
žnaibomas.

“Jei korespondentų mintys 
važiuoja piktumo ir keršto vė-

UŽKERĖTAS MALŪNAS
OLANDUOS karalienė Julijona ir princesė Beatričė. Vėl eina 
gandai, kad Olandijos karališkoji pora nebesutaria.

(Atkelta iš 3 psl.) 
viskas... Persižegnojau,nas .. _ ___,

keliuosi, o čia iš malūno tik 
švyst — tokia baisi ugnis, rau
dona, kaip žarija, o paskui — 
trinkt, lyg perkūnija! Taip ir 
vėl suklupau! Net šiandien šir
dis dreba. Kažin kas tai galė
jo būt?

Viršininkui dingterėjo, kad 
praeitą naktį ir pats pro mie-

linkui.
tebestovėjo, 

Langeliai buvo 
arklys, iškišęs

Nieko neatsakydamas* jis už
darė langą, skubiai užrakino 
duris ir po minutės jau jojo 
dviračiu kalvos

Malūnas 
kaip stovėjęs, 
atviri. Jurgino 
galvą iš pašiūrės, kurios anga 
buvo užkelta žemais varčiu
kais, stebėjosi, kodėl šeimi
ninkas taip ilgai neateina gir

tam. K- Urbonavičiaus, kuris 
vyriausiuoju Darbininko reda
ktorium išbuvo daugiau kaip 
20 metų.

Kun- V. Taškūno jau nebe- 
turėdami gyvųjų tarpe, prisi
mename jo paliktą šviesų pa
vyzdį, stiprią teisybės pajautą, 
atvirumą ir tiesumą. Dievas 
teatlygina jam už jo triūsą ir 
gerąją kovą.

.— Ar sergi? — sušuko jis. 
nusiimdamas kepurę ir šluos
tydamasis kaktą.

Jurginas pakirdo ir apsidai
rė.

— O, ponas viršininkas.. 
Ne, nesergu,

Jis atsisėdo lovoje, žvaliai 
nusižiovavo ir pasikasė pažas
tis.

— Sėskit ant kėdutės,. aš 
tuojau... Ar su kokiu reikalu?

— Kodėl nevažiuoji pašto?
— Saulė dar nepakilo, tai 

sakau — pamiegosiu.
— Kaip nepakilo, jeigu jau 

astuonios?
Viršininkas atkišo jam savo 

kišeninį laikrodį. Jurginas ne
tikėdamas papurtė galvą.

— Skubina tas jūs laikro
dėlis. ponas viršininke, baisiai 
skubina! žiūrėkit, , saulė dar 
nepasiekė langelio. 'Aš visada 
keliuosi, kai švysteria pro lan
gei?

Viršininkas priėjo prie įau
go ir pažvelgė į rasose bundantį 
Vyši.iakalnio šilą-

— Ilgai turėsi lauka, iki 
saulė atsisuks iš vakarų!

Jurginas atsiklaupė lovoje 
ir laip pat pažiūrėjo pro lan
gą. Pradžioje jis neteko žado

iš nustebimo, tačiau paskum 
kažkas ėmė aiškėti jo gaivoj?, 
ir Jurginas, pamažu šiepdima- 
sis ir pradėdamas kratytis iš 
juoko, kyšterėjo ranką po pa
galve ir išsitraukė piemenų 
pišialietą.

— Cha- cha, cha... Taip iš- 
gąsclmu, kad nespėjo atsuki 
iki į'?g! Tai baimės įvariau!

Viršininkui įtemptai jį ste
bint nieko nesuprantančiu 
žvilgsniu, Jurginas ėmė pasa
koti malūno kerų istoriją. Ne
trukus juodu abu jau leipo 
juokais, graibstydami vienas 
kitą už alkūnės. Paskum vežė
jas staiga surimtėjo.

— Pasiyėlinau, žinoma, ta
čiau tai pirmas ir paskutinis 
kartas!

Tikrai, tai buvo pirmas ir 
paskutinis pašto vežėjo Jurgi
no pavėlavimas, nes nuo šiol 
niekas nedrįso judinti malūno- 
ir jis vėl keldavosi saulei pa
žiūrėjus pro langutį, kaip vi
suomet. (Galas)

Ieva Trečiokienė
spalio 10 laivu Maasdam iš

plaukė į Piėtų Ameriką - Wešt 
Indies, Virgin Islands ir Haiti. 
Po ligos išvažiavo pailsėti ir 
pamatyti tolimųjų kraštų.

Naslma, N. H.
— šv. Kazimiero parapija 

rugsėjo 16 suruošė ketvirtąjį 
ir šiemet paskutinį pikniką. 
Parapijos piknikas pasisekė ne
blogai ir davė gražaus pelno. 
Visų piknikų pelnas žada būti 
panaudotas seserų namo staty
bai.

— Rugsėjo 26 vietinis Balfo 
skyrius parapijos salėje suruo
šė kortų vakarėlį. Pelno gauta 
$38.35. Gautas - pelnas, narių 
mokestis ir kitos aukos viso 
$85.24 pasiųsta Balfo centrui 
sušelpti Vokietijoje lietuvius. 
Balfo skyriaus valdyba už lei
dimą nemokamai pasinaudoti 
salės patalpomis nuoširdžiai 
dėkoja klebonui kun. Bučevi- 

- čiui. Taip pat dėkojama poniai 
T. Mitchell už pasidarbavimą 
ruošiant vakarėlį.

— Ateinančiais metais šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčiai sukanka 100 metų 

•• nuo jos pastatymo. Reikia ti
kėtis, kad ši garbinga sukak
tis bus tinkamai paminėta.

P-S-
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palyginti nėra gau

ti trečiąją — jungtines Euro
pos tautas.

Pirm. L. Leknicko pristatytas, 
Vliko pirmininkas savo prane*

būtų konstatuoti 
abi pusės gausios.

saus Johan Strauss

Gęstant mūsų viltims, dė
toms į Vakarų ir Rytų susidū
rimą, ir Lietuvos laisvinimo

,•3'3,1'-

žinti; Vilkas negalįs laikyti 
Lozoraičio nei Lietuvos preri- 
dentu, nei mūūsteriu pirmi* 
ninku, nei užsienių reikalų mi- 
nisteriu — jis tepripažįstamas

ii. V. K. 
> žurna- 
>y Avė.', 
360 psl.r

visuomenei bei pagerbimo va
karienė.

Pranešimą

Avė., Brooklyn 21, N. Yi 
galima gauti:

ATEITIES administracij 
•r p«s plntintojui'. 

Kaina • tol.

Amerikos kurie veda kova prieš Sovietų 
Sąjungos imperializmą ir kurie tai įrodė 
pirm, ad- paskutiniais keturiais metais.

Tai didžioji Republikonu par- 
(Sb.) V.B.

svečiu dalyvavo ii* 
Lietuvių Tautinės 
Cfevelando skyriaus 
vokatas J. Smetona.

JAV emi- ■ 
3.000 lie- 
išvažiuoti

• Per vienerius matus* New* - 
. York Herald Tribūne žiniomis, 

908 lietuviai priėmė Amerikos 
puietybę.

• Imigracijos Muziejuje/ 
kuris statomas prie Laisvės, 
statulos New Yorke, bus pla-.j 
tus ir lietuvių skyrius, kuris 

įsikūrimą

LINDENO lietuviai respuM£k*nq iškilmėse. Iš kairės i dešinę: S. Cerienė - Mulks, Stepas Bund°itis. respub
likonu kandidatė j kongrese Florence Dwyer, Robert Crane ir Ona Zubaviėienė. žifir. korespondencija š*31" 
me pusi.

taba.
Teko jau būti keliuose poli

tiniuose pranešimuose — K. 
Zaikausko, St. Lozoraičio, da
bar J. Matulionio. Malonu pa
stebėti, kad jie visi kalbėjo 
kultūringai, net apeidami jau
triuosius tarpusavio santykius 
(jie tebuvo liečiami tiek, kiek 
i š k i 1 d avo paklausimuose). 
Klausytojai tokia pranešėjų 
laikysena yra patenkinti. To 
paties toliau reikėtų pagei
dauti ir iš mūsų spaudos.

Visuomenė dar tebėra su
skilusi. Pvz. į Lozoraičio pra
nešimą Clevelande teatėjo dau
giausia tik jo šalininkai, tą pa
ti dabar matėme ir Matulionio 
pranešime. “Partiniai” tvirtai 
tebesilaiko savo apkasuose. Iš
imtys — 
sios.

Įdomu 
kaip yra
Deja, tokių duomenų niekas 
oficialiai neskelbia. Esą Lozo
raičio apmokamuose pietuose 
viešbuty dalyvavę apie 150 as
menų, Matulionio pranešimo 
klausyti gal daugiau — arti
pilnė lietuyių salė. Mes džiau
giamės. kad lietuviai politiniu 
savo gyvenimu domisi ir Į prą- „ 
nešimus lankosi. Iš tikrųjų tu
rėtų daugiau ateiti.

Vakarienę Vliko pirm. J. 
Matulioniui pagerbti

spalio 7 d. vakare lietuvių 
salėj surengė CIevelando lie
tuvių demokratinių grupių 
prezidiumas. Be jo, Į vakarie
nę taip pat buvo pakviestas 
JAV Kongreso atstovas Ch. A. 
Vanikas ir keli kiti svečiai 
amerikiečiai, taip pat estų ir 
latvių atstovai. Jie buvo džen
telmenai: bendravo su lietu
viais ir savo viešose kalbose 
reiškė Lietuvai ir jos laisvės 
reikalui daug simpatijos. CIe
velando lietuvių vardu Vliko 
pirm. Matulionį pasveikino 
mūsų veikėjas veteranas pulk. 
K. Žukas. Atminimui jam buvo 
taip pat įteikta su visų vaka- _ 
rienės dalyvių parašais Augu
stino Lietuvos vaizdų knyga. 
Visi sugiedojo Ilgiausių metų. 
Pirmi ninkas atsakydamas 
džiaugėsi galėjęs Clevelande 
atsilankyti ir su CIevelando 
lietuviais susitikti. Išsivešiąs 
geriausius įspūdžius.

Pranešimo prezidiume buvo 
K. Žukas — pirm, ir J. Puško- 
rius — sekr., vakarienės metu 
programai vadovavo dem. 
grupių pręz. pirm. J. Daugėla. 
Meninę programą labai simpa
tingai atliko solistė J. Krišto- 
laitytė — Daugėlienė, R. Bra- 
zaitienės pianinu palydima. 
Vakarienės dalyviams oficialiai 
buvo pristatyti joje dalyvavu
sieji buv. nepriklausomos Lie
tuvos Steigiamojo Seimo narys 
ir Krašto Apsaugos min. K. 
Žukas, Steig. Seimo narys V. 
Kasakaitis. laikinosios Vyriau
sybės pramonės min. ALRK 
Federacijos pirm. dr. Ad. Pa
mūšis. JAV LB Centro Valdy
bos pirm. St. Barzdukas ir 
JAV LB CIevelando apylinkės 
pirm. J. Virbalis. Vakarienėje

; yra geriausia dovana visokiomis 
juogonus Albumo vaizdai kalba apie 
tjėtuvą visiema suprantama kaitoj 
toih'l jta tinka visicma, kaa kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta S) gražų leidinį 

<iam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido ATEITIS, 91 d Wilhn>gbby 

JI

* Vytauto Augustino 
I.H'tuvos Vaizdų Albumas 
» -r r*s » -r w > a-

vaizduos lietuvių 
Amerikoje.

• Iš Vokietijos į 
gruoti užsirašė apie 
tuvių. Iš jų tegalės 
tik apie 2.000, kiti turės likti 
dėl įvairių ligų.

• Balys Mazgelis, Sydnėjausįg 
lietuvis* dirbdamas siuvykloje, įžO 
susižeidė ranką. Po ilgo gydy^ĮĮĮIa 
mo buvo pripažinta, kad 
daugiau savo specialybėje dir-. JĮĮ 
bti nebegalės. Kompensacijos ;^g| 
byla ’ buvo svarstyta aukščiau- 
šiame teisme, kuris priteisė
B. Mazgeliui 15,500 svarų. 2^®

• Komp. A. Aleksis, Water~ 
būrio liet, parapijos vargonin- į^O 
kas, šiemet, spalio 10 paminė-
jo 70 metų sukaktį. Waterbu- ^ 
ryje gyvena per 40 metų* lie* 
tuvių parapijoje vargoninkau- Į 
damas ir dėstydamas muziką 
Muzikos Centro studijoje. Su- 
kaktuvininkas yra ir kompozi-; 
torius, parašęs apie 100 vei- 
kalų chorui.

• Vytautas Danila, Sydnė- '*? 
jaus lietuvis, gavęs to miesto *^ 
universiteto stipendiją, išvyko 
studijuoti filosofijos į Vokieti-
ją. Keliauja per Ameriką ir 
šiuo metu lankosi lietuvių ko- 
lonijose. Spalio 14 jis išplau- 
kia iš New Yorko į Vokietiją.

• Jurgis Jankus parašė kny- ' 
gėlę vaikams “Kelionė į daū-/|gi| 
gų”. Rankraštis turi 252 pst 
Numatoma, kad netrukus bus 
atiduota spaudai.

• Aukštesniojoje mokykloje 
Chicagoje šiemet užsiregistra-
vo 250 mokinių, t. y. daugiau .į| 
kaip pernai.

• Roselando lietuvių parap. 
Chicagoje spalio 21 mini 50 
metų sukakties jubiliejų. Kle
bonauja kun. J. Saulinskas.

• Prel. M. Krupavičiaus 4
sveikatai kiek sušlubavus* at- jį
sigulė į ligoninę. Nuolat jis 
gyvena Pfullingene prie Reut-: 
lingeno, Vokietijoje.

• Vytautas Valiukas, režiso- 
riuoja K. Ostrausko trijų veik- į? 
smų dramą “Kanarėlę". Veika- . 
lą stato Chicagoje.

• Solistas St. Baranauskas
į Italiją išvyksta spalio 20 d. 1 
Ten jis studijuos dainavimą.

• Prel. Povilas Marcinkus 
paskirtas Apaštališkosios dele- į 
gatūros Ottawoje, Kanadoje, .7-3 
sekretoriumi. Šiuo metu jis ~|| 
yra Bolivijoje ir dirba Apašta- 
hškoje nunciatūroje. Jis yra 
gimęs Cicero, III., kunigų se8* 
minariją baigė Amerikoje* dar ;£| 
studijavo Romoje, ir gavo dok- 
toratą. Tuoj buvo paskirtas .75 
Vatikano užsienio tarnybon, j^š 
kur puikiai užsirekomendavo.

• Valerija Rudokienė, gyve- •'•Į 
nanti Levvistone. Me.. sunkiai 
serga ir guli ligoninėje. Ji yra 
uoli veikėja ir remia lietuviš-
ką veiklą.

• Kryžiuočiai, H. Sienkie* 7||g 
vičiaus istorinio romano H to- 
mas. jau išėjo iš spaudos. Ro- 
mane vaizduojami Vytauto 
Jogailos laikai. Vertė 
Jankūnas. Viršelis dail. 
Jonyno. Išleido Kario 
las. 916 VVilloughby 
Brooklyn 21. N. Y., 
kaina 3.50 dol.

DETROIT, MICH.
"Čigonų baronas" 
atvyksta i Detroitą

Jau senokai kalbama apie 
“Čigonų Barono”, komiškosios 

t operos, pakvietimo galimumus 
į Detroitą. Visi žino šio gar- 

veikalo 
vertę. Daugeliui dėl didelių 
pastatymo išlaidų šis sumany
mas atrodė neįgyvendinamas. 
Tačiau ryžtingi detroitiečiai 
visas kliūtis nugalėjo. Lapkri
čio 4 d. (sekmadienį) 3-čią v. 
po pietų Western High School 
patalpose 1500 Scotten Avė. 
(prie Clark Parko) įvyks “čp 
gonų Barono” operetės pasta
tymas. Operetę stato Amerikos 
lietuvių “Pirmyn” choras. Pa
grindinę rolę vaidins Metropo
litan operos solistas Algirdas 
Brazis. Muzikinę dalį atliks 
Detroito simfoninis orkestras.

Norintieji iš anksto užsisa
kyti bilietus prašomi kreiptis 
pas Antaną Naruševičių. 
3550 Bagley St., Detroit 16, 
Mich., tel.: TA 5-5947.

Šiaurinės miesto dalies gy
ventojai gali kreiptis pas Juo
zą Saplį, 156 W. Evelyn St., 
Hazel Park, Mich., tel.: LI 
6-9626. Be to, bilietai bus par
duodami “Neringoje” ir kitur.

J.Š.

LINDENO LIETUVIAI 
DALYVAVO REPUBLIKONU 

IŠKILMĖSE
Spalių 6 Lindeno miesto 

republikonu komitetas suruo
šė vakarienę, kurioj dalyvavo 
žymūs politikos asmenys. Kal
bėjo Florence Dwyer, kandi
datė į JAV Kongresą, New 
Jersey valstybės senatorius 
Clifford P. Case ir “Elizabeth 
Journal” redaktorius Robert 
Crane.

Muzikalinę programos dalį 
išpildė dainininkė Ona Zuba- 
vičienė. akompanuojant Salo
mėjai Cerienei - Mulks. Vaka
rienės vedėjas buvo Emerson 
Mulks. Šioj vakarienėj taip 
pat buvo pristatytas jaunas 
lietuvis Stepas Bundonis, kuris 
kandidatuoja į Lindeno miesto 
tarybą.

litiką. Ypatingai lietuviai ame
rikiečiai gerai žino, kad nuo 
valdžios, kuri vadovaus Ameri
kos politiniam ir ūkiniam gy
venimui, kuri visada, kaip ir 
paskutiniais keturiais metais, 
tars' savo žodį pasaulinėje po
litikoje, priklausys vienoks ar 
kitoks tų reikalų svarstymas 
ir tarimas.

Lietuviai amerikiečiai, 
artimai stebėdami Amerikos 
gyvenimą, gerai žino, kad pas
kutiniais keturiais metais šia
me krašte gyventa didžiausio 
ūkinio klestėjimo laikotarpis. 
Kiekvienas, kas norėjo ar nori, 
aprūpintas darbu, uždarbiai 
aukšti ir tai taikos metais. 
Šiandien net 4 milijonai dau
giau dirbančių, negu karo me
tu. Daugel kur net trūksta dar
bo jėgos. Ir kodėl? Ieškodami 
atsakymo į tą klausima ir bū
dami nuoseklūs, pirmiausia tu
rime atsiminti, kad tais pasku
tiniais keturiais metais JAV- 
bių gyvenimui vadovavo Re- 
publikonų partijos vyriausybė.

Tokioje didžiulėje valstybėje 
ūkinis klestėjimas, krašto ge
rovės kilimas daug priklauso 
nuo žmonių, kurie atsakingai 
tam kraštui, vyriausybei vado
vauja. Republikonu partija ir 
joje susitelkę valstybininkai vi
sada parodė ne tik didelį rū
pestingumą šio krašto vysty
mosi reikalams, bet ir didelius 
sugebėjimus. Prezidentui D. 
D. Eisenhoweriui ir viceprezi
dentui R. M. Nixonui vadovau
jant Republikonu partijos vy
riausybė, šalies karui pritai
kintą ekonominį gyvenimą su
gebėjo pasukti į taikos ūkį ir 
dėl to jis klėsti.

Vyriausybės sėkmingas dar
bas priklauso ir nuo eilės pa
tarėjų, o žinome, kad Repub- 
likonų partija atsikratė patarė
jais. kurių ne vienas buvo pa
šaukti į teismą atsakyti už sa
vo veiksmus VVashingtone.

Kaip kiekvienas amerikietis, 
taip ir lietuvis, galvodamas į 
kieno rankas turi atitekti val
džios vairas busimiem ketu
riem metam, peržvelgs praėju
sį dešimtmetį. Nuo 1945 m. 
iki 1952 m. raudonasis komu
nistų tvanas užliejo penkioli
ka laisvų tautų kraštus, paver
gė 700 milijonų laisvę mylin
čių žmonių. Po 1952 m. komu
nistinė banga sustabdyta, rusų 
užpuolimai taip pat sustabdyti.

Per keturius metus prezi
dentas D. D. Eiscnhower daž
nom progom pareiškė, kad tai
kingas pavergtųjų išlaisvini
mas yra JAV-bių užsienių po
litikas pagrindas.

šiais pasaulio gyvenime 
svarbiais metais, turime pati
kėti šio mūsų krašto valdžios 
vairą žmonėms, kurie sustabdė 
komunistų, bangą pasaulyje, 
kurie veda kova prieš Sovietų

KODĖL MES TURIME IŠRINKTI 
REPUBLIKONUS?

— Kiekvienas lietuvis žino, kad republikonai veda didžiausią kovą prieš šių dienų pa
saulio baisųjį priešą, komunizmą;

— Paskutiniais Republikonu partijos valdymo metais Amerikos ūkinis gerbūvis pasie
kė didžiausios aukštumos.

— 1953 m. Prezidentui Eisen- 
howeriui baigus karą Korėjo
je, įgyvendinta taika šiame 
krašte ir sustabdytas kraujo 
praliejimas jaunų mūsų vyrų.

— Sustiprinta Amerikos ap
sauga — išvysčius vandenilio 
bombą, tuo sustabdytas bet 
koks komunistų veržimąsis ir 
puolimai.

— 1955 m. gruodžio mėn. 
Prezidentas D. D. Eisenhower 
pareiškė: “Taikingas pavergtų
jų išlaisvinimas buvo, yra ir — 
iki pasisekimo, bus atsiektas — 
bus JAV-bių užsienių politikos 
tikslas”.

— Kiekvienas gerai žino, kad 
tarptautinis komunizmas, kuris viceprezidentas r. m. Nixon 
1945 m. valdė 200 milijonų

žmonių Sovietų Sąjungoje ir Pabaltijo kraštuose, o iki 1952 m. jų užkariavimai pasiekė 
700 milijonų laisvų žmonių.

— Rtpubiikonų Partija 1956 m. platformoje kalbėdama apie laisvinimo politiką 
sako, kad “Mes dirbame ir meldžiamės, kad bet koks žmogaus dominavimas kitais būtų 
baigtas, ir kad butų išlaisvinti ir atgautų teisingą laisvę šimtai milijonų žmonių, kurie 
dabar yra vergijoje”.

— Prezidentas D. D. Eisenhowcr Gene vos konferencijoje 1955 m. iš rusų pareika
lavo darbų, o ne žodžių.

— Prezidentui D. D. Eisenhower ir Viceprezidentui R. M. Nixon vadovaujant. Ame
rika ūkiniai klesti, veda kovą prieš komunizmą, siekia išlaisvinimo pavergtųjų.

Amerikai reikalingas Prezidentas D. D. Eisenhower ir Republikonu partija. Lapkri
čio 6 d. balsuokite už Prezidentą D. D. Eisenhower, Viceprezidentą R. M. Nixon, bal
suokite už visus Republikonu partijos kandidatus.

Balsuokite Eilėje A.
• Ali American Committee. Lithuanian Division, William J. Drake, Chairman)

sugretinimu. Liepos 1 <L Chi
cagoje įvyko JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventė. Daina 
pasigrožėti čia susirinko tūks
tantinės lietuvių minios, čia į 
Dievą buvo kreiptasi, kad jis 
yra mūsų prieglauda ir stipry
bė, čia suskambėjo ir Maironio 
giesmė “jau slavai sukilo, pa
vasaris eina Karpatų kalnais, 
po Lietuvą žiema”. Kai iš lai
svųjų lietuvių krūtinių veržėsi 
šie giesmės žodžiai, tą pačią 
liepos. 1 d. kitoj vietoj — Poz
nanėj liejosi pavergtųjų krau
jas: ten buvo malšinami suki
lę darbininkai, reikalavę sau 
laisvės ir duonos, šitas pralie
tas kraujas bylojo, kad ne tik 
“po Lietuvą žiema”, bet kad 
ir “pavasaris dar neina Karpa
tų kalnais”.

Tad kas toliau? — statė '

Tikėjome, kad _^piūsų tautos 
išsigelbėjimas ateis iš Vakarų 
ir Rytų susidūrimo. Bet Vaka
rų pagalbos nesulaukia ne tik 
mūsų tauta — ji nebuvo sutei
kta nei 1953 m. sukilusiems 
Berlyno vokiečiamš, nei šiais 
metais sukilusiems Poznanės 
lenkams, nei Vorkutos vergam 
maištininkams. Susidarė politi
nė padėtis, kur iš vienos pusės 
matome konsoliduotą ir vie
ningą komunistinį milžiną, o iš 
kitos pusės susiskaldžiusius bei 
pakrikusius Vakarus. Manev
ruojančiu JAV vadovavimu 
nusivylė net toks JAV simpati- 
kas, kaip Vakarų Vokietijos 
kancleris K, Adenaueris. Todėl 
neseniai pasigirdo jo balsas, 
kad šalia esamųjų dviejų pa
saulinių jėgų reikia organizuo-

Toliau Vliko pirmininkas 
perėjo prie savos politikos 
klausimų, čia priminė Wa- 
shingtone įvykusią lietuvių po
litinių veiksnių konferenciją ir 
jos nutarimą rūpintis išeiti su 
Lietuvos laisvės byla į Jungti
nes Tautas. Plačiau apibūdino 
informacinį Vliko darbą —yra 
sekamas Vilniaus radijas, se
kama Lietuvos spauda bei lite
ratūra, apklausinėjami iš už 
geležinės uždangos grįžtą ar 
pabėgą, iš kitos pusės Lietuva 
informuojama per tris Vliko 
laikomas radijo valandėles 
Vatikano, Madrido ir Romos 
radijo stotyse. Kartu oro ban
gomis atitaisoma ir bolševikiš
ka propaganda.

Liesdamas pačių lietuvių 
laikymąsi Lietuvoje ir Sibiro 
tremtyje, Vliko pirmininkas 
juo gėrėjosi. Lietuva ir Sibi
ro tremtis nuostabiai vieninga, 
nepaprastai atspari. Nežinomi 
lietuviai išdavikai. Jaudina lie
tuvių moksleivių Lietuvos ir 
gimtosios kalbos meilė. O 
mes? Mes čia, laisvajame pa
sauly, perdaug skaldomės, per- 
maža dirbame ir aukojamės. 
Gerose sąlygose tyžtame. Krei
pdamasis į klausytojus broįjų 
lietuvių vardu, pirmininkas 
kvietė visus susirūpintų orga
nizuotis, tautiniam reikalui au
kotis ir aukoti. Vergija praeis’. 
Į Lietuvą grįžti galėsime! Tad 
padarykim viską, kad brolių 
kančios būtų sutrumpintos ir 
kad susitikę galėtume atvirai 
žiūrėti jiems į akis.

Po pranešimo buvo ... .... .. .X ~ kalbos: politinių grupiu anta-leidžiami klausimai ir disku- r ...- ° f -gomzmas persiduoda ir visuo
menei. Reikėtų rūpintis paši- . 
dalinti darbą ir jį dirbti be at
lyginimo (tai neįmanoma, nes 
jei ir Lietuvos laisvinimo dar
bas bus dirbamas nuo fabriko 
atliekamu laiku — iš tokio 
darbo nedaug tebūsią gero).

Viena kita klausytojo pas-

sijos.
Blynas paklausė dėl santy

kių su lenkais (atsakyta, kad 
Vilkas jų neturi).

Jonaičiui rūpėjo Vliko san
tykiai su dipl. šefu min. St. 
Lozoraičiu (atsakyta, kad mes 
perdaug kreipėme ir tebekrei* 

tuo, kuo yra: užsienyje likusiu 
lietuvių diplomatų šefu).

Antanaitis paklausė, ar tiesa, 
kad Kersteno rezoliucijose 
Vilnius įrašytas gudų sostine 
(— Kersteno rezoliucijose yra 
prirašytų labai nenaudingų 
Lietuvai dalykų, bet dėl jų 
įteikti protestai) ir kas daro
ma ryšiams su jaunąja svetur 
augančia karta megzti —mūsų 
jaunuomenę lietuvišką išlaiky
ti yra Bendruomenės uždavi
nys.)

Bartkus domėjosi, kokias iš
vadas reikėtų pasidaryti iš 
Vliko pirm. konstantavimo, 
kad Lietuvoj gyvenimo sąlygos 
daug sunkesnes negu Sibire 
(— pirminink. paaiškinęs prie
žastis, kodėl taip yra, skatino 
Lietuvos lietuvių vargą mažin
ti siuntiniais.)

Stud. Arv. Barzdukas, iškė
lęs vykdomą siuntinių siuntėjų 
apiplėšimą muito ir kitais mo
kesčiais, norėjo sužinoti, ar 
kas daroma tam pašalinti (JAV 
vyriausybė šį plėšimą žino, bet 
ji vargu ar ką darys; atsisaky
ta ir nuo statistikos duomenų 
rinkimo, kiek siuntinių išsiun
čiama, — tai neįmanoma*, pa
daryti; dėl vykdomojo apiplė
šimo gal geriausiai būtų krei
ptis taip pat į Jungtines Tau
tas.)

Leonui atrodo, kad darbui 
kenkiąs ne lietuvių ištižimas, 
bet negalėjimas rasti vienos

Amerikos žmonės lapkričio 
pasisakys, kokios valdžios 

jie nori. Laisvai, niekeno ne
verčiami, o tik pareigos ragi
nami atiduos savo balsą už 
vieną ar kitą partiją. Tai svar
bi diena JAV-bių gyvenime, 
kartu ji svarbi ir pasauliniu 
mastu, šiandien pasaulio akys 
pakrypusios j Ameriką, kuri 
paskutiniais keturiais metais 
vedė didžiausią kovą prieš 
tarptautinį komunizmą, prieš 
Sovietų grobimus ir vedė pla
čią pavergtųjų laisvinimo po-



Free Gifts to Suvers

CELf
ARY

Vienas iš svarbesniųjų kul- 
irimo mūsų gyvenimo įvykių 
> tai bus spalio21 d. , tieta- 
ų salėje įvykstanti 3 vatftr

taip pat apylinkių ir Centro 
Valdybos pranešimai. • Vakare 
— pobūvis su menine progra
ma. '

Wimjara. Stato LB Clevelan
do apylinkės teatras Vaidila. 

.?-Tą pačią dieną du vaidinimai 
— 2 val. po pietų ir 6 vai. ya- 
kare. Veikalą režisuoja akt P. 
Maželis, vaidina geriausios 
Ctevelando profesionalų ir mė
gėjų jėgos. Kam nėra miela

vyks spalio 20 d. lietuvių salė- ■ 
je. Skaučių Neringos ir skautų M o 
Pilėnų tuntai šaukia sueigą su ■
laužu ir pasilinksminimu. m
Kviečiami tėvai ir svečiai. O
• Aito skyriaus valdyba tu- O

rėjo posėdį rugsėjo 14 d. Sky- M
riaus narių susirinkimas šau- B
kiamas spalio 28 d. , tuoj po ■ 
pamaldų lietuvių salėj, kur
valdyba praneš apie veikią ir - • - -
išklausys narių siūlymų bei 
pageidavimų.
• Lietuvių Fronto , bičiulių 

skyriaus susirinkimas įvyko 
rugsėjo 22 d. Mikonių bute. 
Dr. K. Ambrozaitis

THROUGH

Snyt-Įpenint paneli box mied HELP W. FEMALEPocket dctfttte lighur. A tronderfut

preseni Mvmfl accvunt.

OUR

Free Cejfee amt MrtMay

teiplee

ST. ANTHONY SAVINOS

Antano parapijos 
jau susiorganizavo.

HMiovvrm «wrs ra* antram 
votruf mvfm . . .

• Dirvos vakare rugsėjo 29 
d. meninę programą atliko 
svečias dramos akt. V. Žukaus
kas ir trečiosios kartos lietu
vaitė dainininkė J. Luizaitė, J. 
Jankauskaitės pianinu palydi-

WILLIAM H. WEI.SH 
CO., INC. 

2211 So. Indiana 
CA 5-5454

Į prisiminti savo mokslo dienas? 
Jas iŠ naujo pergyvensime 
žiūrėdami veikalo, kuriam tu
rinys imtas iš mokyklos gyve
nimo. Tad atsilankykim. Po 
vaidinimo bufetas ir šokiai.

Lituanistinė vyste. Valančiaus 
■mokykla dirba visomis savo 

grupėmis: šv. Jurgio parapijos 
^mokiniams pamokos įvyksta po 

normaliųjų pamokų, kitas pra- 
: džios mokyklas lanką mokiniai 

lietuvių kalbos mokytis susi- 
V renka šeštadieniais, aukštes

niųjų mokyklų mokiniai savo 
1 pamokas turi ketvirtadieniais. 

Didelis palengvinimas, kad šie- 
> met visos grupės gali naudotis 

šv. Jurgio parapijos mokyklos 
patalpomis. B e n druomenės 

' apylinkės, valdyba kreipiasi į 
visus tėvus, kurie turi mokyk
linio amžiaus vaikų, kad juos 

; leistų į lituanistinę mokyklą.
Neišskirkime jų iš savo tautos! 
Juk ateis laikas, kada pasikels 
mus nuo tėvynės skirianti ge 
ležinė uždanga — ar nebus 
malonu, kai jaunimas galės 

z nors raštu kalbėtis su tėvynėje

AND LOAN ASSOCTATION

1447 SOUTH 49th COURT • C1C

OCT. Ist 

THROUGH 

OCT. 30th

Po gana vėsios vasaros, ku
rią automobilio miesto lietu
viai praleido paežerėse, taip gi 
dažnai aplankydami ALRK Fe
deracijos stovyklavietę, stebė- Strauso operą 
darni ten vykstančius darbus, 
grožėdamiesi nuostabia gamta 
ir viltingai žvelgdami ateitin, 
kada stovykla, it vaidilutė, 
saugos mūsų jaunimo širdyse 
Dievo ir tėvynės meilės ugnį, 
taipgi, po viso to tenka vėl 
grįžti į sales.

Sakytam, didžiausiąjį Dievo 
Įsakymą, “Mylėk savo artimą” 
prisimindami, pirmąją rudens 
duoklę detroitiečiai atidavė 
Balfui, kurs spalio 14 d. 7 v.v. 
ispanų salėje rengė vakarą. P. 
Mikšienės vaidintojų grupė 
vaidino “Pirmąjį skambutį”.

Spalio 20, šeštadienį, 7 v.v. 
Detroito sporti:i:nk"j ispanų 
salėn kviečia. Gh ėsime To
ronto Lie uvų \yr t kvartetą, 
vedamą V. Verikaičio. Įdomu 
bus ir išgirsti juos, ir palygin
ti su buvusiu Detroito kvarte
tu.

Garbė Karalių Karaliui
Spalio 29 — Kristaus Kara

liaus Šventė. ALRK F-jos 4 
skyrius kviečia visus katalikus 
atitinkamai pagerbti Kristų 
Karalių. Sv. Antano bažnyčioje 
per sumą kviečiamos organiza
cijos dalyvauti su vėliavomis, 
eiti išpažinties, priimti komu
niją. Po sumos (o gal ir vėliau) 
ispanų salėje bus iškilminga 
Kristaus Karaliaus akademija. 
Kalbės Tėvas Tomas žiūraitis, 
domininkonas. Giesmių ir ei
lėraščių montažą išpildys De
troito ateitininkai.

Opera Itotuvižkel
Seniai begirdėtas Detroite 

Chicago* Pirmyn choras, veda-

|j|į| gų ir artimųjų vaikais? Ko 
■p?.’ jauni išmoks — ant pečių ne- 

šioti nereikės.
g? _■ Bendruomenės apylinkės 

valdyba atkreipia dėmesį visų 
įf j tų organizacijų, kurių nariais 
j L yra mokiniai, kad jos nedary- 

tų jokių susirinkimų ketvirta- 
, dieniais nuo 6 vai. vak. ir šeš- 

tadieniais iki 12 vai., kada 
yra pamokos. Neatitraukime 

fe mokinių nuo lietuvių kalbos

fflrtu numeriu reikia laikyti 
Bražviliaus feljetoną/ vykusiai 
ir taikliai plakantį mūsų, spau- 
dos tarpusavio rietenas. Kiti 
datykai buvo banalūs perdaug 
jau į akį kritusiu motyvų siau
rumu. Luizaitei efektyviau pa
sirodyti nebebuvo sąlygų— ji 
turėjo dainuoti ne scenoj ir 
klausytojų iš visų pusių apsto-, 
ta, be to, ir Country Club sa
lės akustika nepalanki Įeinant 
į madą svečiais kviestis ameri
kiečius, Dirvos' vakare buvo 
sudarytos sąlygos kalbėti res
publikonų kandidatui į Ohio 
gubernatorius C. W. O’Neill..

• Aldona Stompužieno rug
sėjo 30 d. dainavo Rigoletto 
operoj—atliko Madalenos par
tiją IV veiksme, šalia svečių 
profesionalų solistų James 
Buckley (Rigoletto) ir Costan- 
zo Gero (Duke of Mantua), ša
lia kylančios ir stipriai pasiro
džiusios vietinės jėgos Judith 
Molnar (Gildą), mūsų Stempu- 
žienė mums gėdos nedarė: bu
vo stipri ir savo dainavimu, ir 
savo vaidyba. Malonu pastebė
ti ir tą faktą, kad operos pa
siklausyti atėjo nemaža lietu
vių, ir juos visų pirma patrau
kė mūsų solistės pasirodymas. 
Operos chore (tai buvo pati 
silpnoji jos dalis) dainavo ir 
pora lietuvių — Gylys bei But
kus.

• Spalio 6 d. Hollenden 
viešbuty įvyko steigiamasis 
Ohio lietuvių gydytojų draugi
jos susirinkimas. Provizoriniai 
duomenys rodo, kad šioj vals
tybėj praktikuoja apie 50 lie
tuvių gydytojų. Skaičius impo
nuojąs. Maloniu reiškiniu rei
kia laikyti susirinkimo nutari
mą įsipareigoti aukoti ir kul
tūriniams lietuvių reikalams. 
Tuo būdu mūsų gydytojai 
mums bus reikalingi ne tik 
tos vienos mūsų bėdos —mūsų

? - pamokų susirinkimais, repeti- ligos ar nelaimės—atveju,
rijomis ir kitais pašaliniais 

.J darbais!

ĮycORFOBATKP AND MANAGAD BY CATHOUCM 
—ACKOMg TU® 9HOXT FBOM ST. ANTHONY CTRltCH—

Chicago, HL

PAIEŠKOJIMAI

Vita Plechavičiūtė (ir jos 
motina), gyvenanti šiaurės Si
bire, ieško savo tėvo Mamerto 
Plechavičiaus, taip pat tetų: 
Pranės Balandienės ir J. Le- 
geckienės. Jie patys, arba ži
nantieji, prašomi rašyti šiuo 
adresu: Mis T. M. Grybas- 19 
Kearny Avė., Kearny, N. Y.

Ieško savo tetos Viktorijos 
Pashko, karo metu gyvenusios 
New Yorke, East 35th St. At
siliepti: Rev. Valdomiro Sha- 
tas, O. F. M. Cx. P. 10. Palmas 
— Parana — Brazil, S. A.

Bronius Kaminskas, gimęs 
1885 m., išvykęs iš Jonavos 
1944 m., prašomas rašyti į 
Darbininką, 680 Bushwick Av., 
Brooklyn 21, N. Y. Yra jam 
žinių iš Lietuvos.

• Ona Orontienė, duktė Jo
no gyvenanti Rusijoj — Irkuts- 
kaja obl. i rajon, Chomutovs- 
kaja M. T. S. — ieško ir prašo 
atsiliepti A. Suodaitį, s. Anta
no, ir Juzę Suodaiticnę. dukte
rį Jono aini kilusius iš Sakių 
apskr. Lukšių valsč. ūselių 
kaimo!

TO PLACE 

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

Drpt. A -#S3 Drnvrr SS. ('olnrsdo

It to eftsn the ■ymptsoi st a ssrtoos 
StossM. Chiropisctfc to sffscUvs ta 
eorrscttar mota tjrpss of bsckschss 
—iscardtoas of cause. Consull your 
tocal chlropractor and wrtts today 
for fūrtlMr frso Information ro- 
fartto* backactos and ottwr pata
lui sUntonta,

GEORGE L. DECKER, J R. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST. 
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7390

• Lapkričio 3 d. lietuvių 
salėje Įvyksta Detroito — Ro- 
chesterio — Clevelando — 
Pittsburgho rajonų Liet. Ben
druomenės apylinkių atstovų 
suvažiavimas. Paskaitą jame 
skaityti sutiko rašytojas Jur
gis Jankus iš Rochesterio. Bus

pranešimą apie LF bičiulių su
važiavimą Windsore. St. Barz- 
dukas, darydamas spaudos ap
žvalgą, plačiau nagrinėja 
“Naujienose” (208, 209. ir 210 
nr.) išspausdintą L? D-o straip
snį “Politinių veiksnių kovos ir 
visuomenė”. Pateiktieji duo
menys pranešėjui susidėstė to
kia išvada: nors šiuo metu ir 
nematyti susitarimo galimybių, 
tačiau reikia viską daryti, kad 
surizgusio politinio mūsų gy
venimo klausimais pasigirstų 
ko daugiausia objektyvių bei 
blaivių balsų, nes tokia pole
mika, kuri plačiai tedėsto tik 
savo pusės dorybes ir Visai ne 
kreipia dėmesio į kitos pusės 
argumentus, kuri savuosius te
rodo angelais, o priešininkus 
— velniais, teigiamų rezulta
tų duoti negali.

• Baliui Graužiniu! su šei
ma, išvykstantiems pastoviai 
gyventi į Kaliforniją, išleistu
ves surengė rugsėjo 22 d. Lie
tuvių Fronto Clevelando bi
čiuliai ir rugsėjo 24 d. Ateities 
klubas. Bičiulių vardu juos at
sisveikino Ig. Malėnas, Ateities 
klubo vardu— S. Laniauskas. 
Didžiai švelnaus ir nuoširdaus 
būdo, būdamas sugyvenamas 
ir tolerantus, B. Graužinis 
Clevelando lietuvių gyvenime 
paliko žymius pėdsakus: jis 
buvo pirmasis lituanistinės j

PO VASAROS DETROIT1EČIAI GRĮŽTA Į SALES

mokyklos vedėjas ir vėliau gio parapijoj per 40 vai. atlai* 
Šios mokyklos tėvų komiteto dus. Atlaidų pamaldos buvo 
pinnininkas, eilę metų dirbo lankomos labai gausiai.

• "Draugo" romano kon
kurso jury komisija šiemet su
daryta Clevelande. Į ją yra pa
kviesti: P. Balčiūnas (jis išsi
rinktas pirm.), Aid. Augusti- 
navičienė, Vikt. Mariūnas, kun. 
Alfa Sušinskas (jis važinėja į 
posėdžius iš Pittsburgho) ir 
M. Venclauskas. Jų uždavinys 
atrinkti geriausią veikalą iš 
visų atsiųstųjų. Clevelando lie
tuviai galės didžiuotis, jei iš 
jų tarpo sudaryta komisija 
premijuos didelės vertės lietu
višką romaną.

• Balys Auginąs, mūsų lie
tuviškos šeimos narys, išleido 
naują savo eilėraščių rinkinĮ, 
pavadintą “Papročio vėduok
lė”. Poezijos mėgėjai jį gali 
įsigyti spaudos kioske arba 
“Dirvoj”. >

• Pirmajai komunijai lietu
viškai rengia šv. Jurgio para
pijos mokyklos seserys moky
tojos. šia galimybe kviečiami

valdyboje, prieš išvykdamas 
pirmininkavo Ateities klubui, 
jį sutikdavai lietuvių susirinki
muose, parengimuose bei pra
mogose, jis atvykdavo į pasita
rimus. P. Graužinienė eilę me
tų dirbo mokytoja lituanistinėj 
mokykloj ir Bendruomenės 
socialiniame skyriuje. Sūnus 
Vladas pirmininkavo mokslei
vių ateitininkų kuopai. Jiems 
buvo linkėta ir naujoj vietoj 
eiti šiuo lietuvišku keliu.

• Bendromenės apylinkės 
valdyba renka seną popierių ir 
laikraščius. Pristatyti reikia 
1353 E. 82 gatvėj; kas negali 
— tepraneša vaidybos nariui 
F. Eidimtui tel. SW 1-4908, at
vyks atsiimti.

• Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, jau yra mirę abu Čiur
lionio ansamblio vadovo muz. 
Alf. Mikulskio tėvai. Mirė tė
viškėj Panevėžio aps.

• Clevelando lietuvių radijo pasinaudoti visi lietuviai vai- 
klubas, rugsėjo 8 d. paminėjęs 
7 metų veiklos sukakti, iždui 
papildyti skelbia narių mokes
čio ir aukų rinkimo mėnesi 
(nuo spalio vidinio iki lapkri
čio vidurio). '

• Kun. dr. K. Širvaitis, buv. 
šv. Jurgio parapijos vikaras, 
vėliau iškeltas į Akroną, spalio 
7—9 dd. sakė lietuviškus ir 
angliškus pamokshis- šv. Jur-

kai.
• Susižeidusi mūsų sporti

ninkė Elv. šikšniūtė gydosi 
namie. Aukas jos gydymosi iš
laidoms apmokėti sekmadie
niais po pamaldų priima J. 
Puškorius. Paramos ji reika
linga.

• Aid. ir Vikt. Palukai susi
laukė dukrelės Rasos - Mari
jos. StP

mas Steponavičiaus, lapkričio 
mėn. 4 d., sekmadieni, atvyks
ta Detroitan ir Western High- 
school auditorijoje stato J.

čigonų baro
nas”. Pradžia 3 v. p.p. Rengė
jai Detroito Lietuvių Organi
zacijų centras. Pelnas — ne
priklausomybės šventės minė
jimui. Ir opera pasigrožėsim 
ir savo tautos didžiosios šven
tės iždą papildysim.

Jaunųjų vakarą rengia Liet. 
Bendruomenės Detroito Apy-

• linkės Valdyba lapkričio 11 d. 
Bus dailaus skaitymo, dekla
mavimo ir iškalbos konkursas, 
kuriam registruotis gali jau
nuoliai nuo 8 iki 18 metų. Re
gistruotis Neringoje.

Taigi, kiekvieną savaitgali 
Detroito salėse lietuviai gėrė
sis kokiu nors parengimu.

i .
Valdžios keičiasi

Pirmieji savo valdybą nau
jai išsirinko Detroito mokslei
viai ateitininkai. Jų pirminin
kas — Juozas Mikaila, sekret. 
— Marija Skirgaudaitė, iždi
ninkas — Algis Bublys.

Ir šv. 
choras

’ Spalio 7 išsirinko choro pir
mininką Leopoldą Heiningą ir 
balsų seniūnus: V. Vaitienę, 
P. Heiningienę, L. Petroni ir 
M. Sodoni.

į ALRK Federacijos kongre- 
san i Bostoną buvo išvykę 
kun. B. Dagilis, J. Degutis, V. 
Stapulionis ir P. Zaranka.

P. Natas

BACKACHE?

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
metalo fabrike, kelis kartus 
per savaitę vesti choro repeti
cijas, nebuvo lengva. Darbą 
sunkino ir ta aplinkybė, kad 
šv. Kazimiero parapijos patal
pos, kuriomis prel. Ignas Va- 
lančiūnas lėkio chorui naudo
tis, repeticijoms numatytu 
laiku kartais buvo naudojamos 
kitokiai parapijiečių veiklai. 
L. Kaulinis yra vienintelis 
duondirbys šeimoje ir rūpini
masis šeimos ateitimi, reikia 
manyti, daugiausiai nulėmė jo 
pasitraukimą.

L. Studentę Sąjungos Phila- 
delphijos skyrius išsirinko 
naują valdybą. Ją sudaro Dar 
vyda Aleknaitė, Audronė Gai
galaitė, Bronius Majauskas, 
Juozas šabrinskas ir Rita Žu
kauskaitė. Valdybos kandida
tai — Algis Danta, Liutaveras 
Jurskis ir Liūtas Mockūnas. 
Revizijos komisijon išrinkta 
Kęstutis Pliuškonis, Algiman
tas Gečauskas ir Rimas Kalvai
tis.

Kristaus Karaliaus šventei 
specialią programą rengia jau
nimo organizacijos — ateiti
ninkai ir skautai.

Kertinio akmens pašventi
nimo iškilmės Juozapo Marijos 
viloje, čia statomos aukštesnė- 
sės mokyklos, Įvyks spalio 21 
d., 3 vai. p.p. Ta proga vilos 
šeimininkės seserys kazimierie- 
tės laukia daug svečių.

Gedulingos pamaldos už a.a. 
Adolfą Pliuškonį Įvyks šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, spa
lio 13 d., 8 vaL ryto. K.Č.

Leono Kaulinio pasitrauki
mas iš L. Meno Ansamblio 
choro vadovo -įmreigų phila- 
delphiečiams buvo staigmena, 
su kuria nelengva susigyventi. 
L. Kaulinis šiam chorui vado
vavo Šešetą metų. Pradėjęs 
nuo vyrų ir moterų oktetų, vė
liau juos sujungęs į chorą, lai
kui bėgant išugdė jį į rimtą 
ir pajėgų dainos mylėtojų vie
netą, be kurio neapsieidavo nei 
savos šventės bei minėjimai, 
nei lietuvių pasirodymai kitų 
tautų tarpe. Praėjusieji metai, 
kai choras per trumpą laiką 
turėjo pasiruošti Dainų šventei 
Chicagoje, choristams ir ypač 
choro vadovui buvo patys sun
kiausi. Atrodė betgi, kad šie 
metai, turint paruoštą taip di
delį dainų repertuarą, bus žy
miai lengvesni. Deja, L. Kau
liniu! pasitraukus, susidarė pa
dėtis, sukėlusi susirūpinimą 
choro ateitimi, liek choro da
lyviai, tiek ansamblio valdyba 
yra tvirtai pasiryžę chorą iš
laikyti. Jei pavyks greitai su
rasti naują, choro vadovą, rū-

Natūralu, kad dažnas klau
sia kokia L. Kaulinio pasitrau
kimo priežastis. Ansamblio 
valdybos posėdyje, spalio 7 d., 
L. Kaulinis pažymėjo, kad jo 
pasitraukimą nulėmė nepalan
kios ir dažnai sunkios choro 
darbo sąlygos ir asmeniniai 
reikalai Po sunkaus darbo

Elizabeth, N. J.
PreL I. Starkus miręs Bayo* 

nėje, N. J^ buvo prisimintas 
ir Elizabethe, lietuvių parapi
joje, kurioje buvo gyvenęs ke
letą metų. šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje kun. M. Kemėžis 
asistuojamas kunigų, atlaikė 
už a.a- kun. Ig. Starkų gedu
lingas mišias. Pamaldose daly
vavo mokiniai ir nemažai para- 
piečių, kurie su malonumu 
prisimena a. a. prelatą.

Kun. M. Kemėžis buvo susir
gęs ir atsigulęs ligoninėje. 
Greit ir laimingai pasveikęs- 
grižo kaip tik prieš šv. Myko
lą švęsti savo vardadienio, šv. 
Mykolo dienoje, asistuojamas 
kun. J. Borevičiaus, S. J. ir 
kun. V. Karaliaučiaus, kleb. 
kun. M. Kemėžis atlaikė iškil
mingas mišias, per kurias gie
dojo mokinių choras- Gražiai 
skambėjo giesmė i šv. Mykolą, 
parašyta komp. J. Žilevičiaus. 
Buvo daug sveikinimų iš para- 
piečių, mokinių, - giminių 
draugijų ir artimųjų.

Balto 24 skyrius rūbų vajų 
pradėjo spalio 15 ir tęsis visą 
mėnesi. Piniginis vajus bus 
daromas drauge su didžiojo 
New Yorko vajumi.

K. Bartys, veiklus visuome
nininkas, parūpino dešimčiai 
lietuvių Vokietijoje kvietimus 
atvykti Į Ameriką. Gražus pa
vyzdys-

S. Dzikų išleistuvės, kurias 
surengė L. Bendruomenės val
dyba, įvyko spalio 7. St. Dzi* 
kas, būdamas L. Bendruome
nės pirmininku- yra daug nu
veikęs šioje lietuvių kolonijo
je. Jis čia buvo surengęs labai 
vykusią parodą. P. Dzikienė 
mokytojavo šeštadieninėje mo
kykloje dėstydama lituanisti
ką. Sūnus buvo uolus skautas 
ir geras muzikas- Dzikai per
sikėlė gyventi i Brooklvna, 
N. Y. EI. B. ‘

HELP W. MALĖ

“Excellent Opportunity!” 
Immediate Opening —

MACHINIST
Understand ng of Enghsh and 

ability to read Blue Prints.
Small Shop.

40 Hour Week.
Liberal Company Benefits.
Good VVorking Conditions.

Steady year round work.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORĖS
Geras pradmis mokestis ir 
pr edas už akordinį darbą 

5 dienų savaitė 
darbas nuo 8 iki 4:30 popiet 

Near North Side
SCHOLL MFG CO. 

213 W. SchiHer

Why Travel? 
When You Can Work 

Nmt Home!
Oponings Aveilable tor 

BILLER-TYPIST « 
CLERK-TYPIST

In modern, new branch Office 
Congenial Associates 

Permanent position with 
exce!lent employe advantages

CALL
LUSTER CORP. 
OF AMERICA 

LAfayetto 3*0733 
For Information



TOMO 2IORA14IO, O. P.

USSSR * POIAND

(Nukelta į 8 psl.)

VOCATIONS

THE ELM ARCH INN (Lakė Success Shoping Area)

Centrally .located, yet secluded.
po 6 vaL vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

PARCEL SERVICE
EVERY TUESDAY NIGHT 7x30 P. M.able rates. Booklet.

(IN ENGLISH)
ANN B. RICHARDSON

PERPETUAL NOVENA TO ST. ANTHONY

Conducted by the

TAKE GREY LINE BUS TO CHURCH DOORDept. 5. Providence 5, R. I.

UNIVERSAL PACKAGES. INC

TALARSKI
FUNEKAL HOME

mams, etc»

Now opening the lovely Car- 
ribbean Island of St. Marten’s 
to American vacationers, home 
owners and investors. For full 
Information phone or see Erik

FOODPARCELS FOR LITHUANIA, LATVIA, RUSSIA 
DELIVERY GARANTEED BEFOR CHRISTMAS

Atidarėme naują šaką ir siun
čiame siuntinius į Sovietų Ru
siją, Lietuvą ir kitas satelitines 
valstybes. Muitai iš anksto su
mokami: gavėjas nieko nemo
ka. Siunčiame naujus ir varto
tus drabužius, medžiagas, vais
tus, mašinas, maistą.

Parcel “Mixed”
5 Ibs. lard ln cans
5 Ibs. sugar
5 Ibs. riet?
3 Ibs. coffcc
ONLY $31.50
$32.50
$21.50
$19.00
--$1950

Bergen Co. 'Fort Lee '
CROSS OVER THE BRIDGE

Your dream home is waiting — 7 
rooms, 2 baths, all large rooms, 7 
years oli See it today. Tęrrific at

Convenient to beach. Reašon-

Amžius iki 45 metą. Darbas 
nuo6 vaL vakare iki 12 vaL 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-
NationalCleaning Contractors 

9 West 29th St. N. Y. C.

lent Meals. American Plan.
Rooms with tile bath. Excel-

SHEHA DLGGAN 
Ui Malu St, Fort Lee, N. J. 

YVindsor 7-1410 Fort Lee 8_4074

P. & K HOMES CORP.
HOllis 4-2189 • IKNKs 8-1060

META NAUJIENA, 
HĮHteM jąaytojM pMizodžtualą knygą vtapusižkal

So — do not walt — order NOW Phone — Writc or Call ta 
IM>nen at TAZAB of LONDON.

DECATLR
Efficiėncy Apls. ... , :

. .9211 Mohmotrth Avė. '
Margaite. Atlantic City. N. J.

Beautifully fum. 2 rrtis. kitehenette 
and bath. Ali Utilities, "linelis. Day. 
Week. Month or Season. 200 fcet 
away boating center. dining. dane, 
ing. sports. 10 minuts to heart of 
Atlantic City. ’Į hr. avvay from 
Atlantic City Track. For all-around 
vacation. Also available for vvinter 
months at low prices. Television 
fadlities included. .

Tel.: Atlantic City 2_9858

All those prives are finai. Soviet duty included.
Nothlng mote to pay.

Wc guarantee delivery beforc Christmas if the parccl ordered 
on or beloto 18 of Octobcr. Those pnrcels are sent direktly from

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.
i įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis tartas nuo ugnies ar įvairiu 
raštų atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, karta apmokant ir ligoninės 
išlaidas

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambinktelefonu: 
GLeranore 5-7068

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Cennecticut

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

dieniais 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

“Autorius prasikasa pro žtaitmeėių dulkas ir senąsias 
sugyventasina” (SaL NarkeliOnaitč).

"T. Žiūraičio knyga yra. nauja teologija, naujas .žodis i 
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis).

"Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis).
“Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus).
"Daugiau panašios vertės knygų” (D. Penikas). .

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail V. K. Jonyno.

-- -- ■

-* * * a «
WRT.P WANTTO FFMAI.g

Siunčiu $3.00. prašau prisiųsti “Don Kamiliaus JI dalį
SttuvUu $5.00. prašau prisiųsti “Don Kamiliaus” abi dali

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Hartford, Conn.

37 AUSTIN ST. 
(prie Park Avė.) 

arti Seasode Park.
BRIDGEPORT, CONN, 

Edison 3-0958

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 
Ricbmond HIII, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atfieiaunas prityrusio tedm&o, pripafinto

GIRLS
All around heį) in nursing 
home. $120 month to start. 
Plūs room and board.

LADY TERE5A. KOMES. Ine. 
A Home you can be proud of 
it the price y°a can afford

6 rooms, 3 beeiroom Rancher on 
overl/3 to 1/2 aere heavily wood-

• Pardavėjai
g Vyrai ir moters prie sandėlių
• Lengvų gėrimų pardavėjai
g Virtuvės darbininkai
• Skaičiuotojai

Ištisai dienai ar daliai 
Kreiptis 9 AM iki 5 PM. 

Nuo pirmadienio iki šeštadienio.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAL’S IR PEPONES NUOTYKIUS

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

Franciscan Fathers of 
St. Emery’s Church 

838 KINGS HIGIDVAY, FAIRFIELD, CONN.

toms HrcmranMAS
. IteUgiMMauUM rimčiai H

"Tomo žinraičto knygą skaitą! kaip kokį romaną. Mums krėjb-.^ 
ta į akis autoriaus rašymo meistriškumai bei kūrybinis sintetiška- 
mas; dainiaus, išminčiaus ir karžygio" (Prof. Dr. A. Ramūnas). J

18* Second Are. (near ižth St.), New Yoric, N. Y. Tel, AL 4.1198 
Firma, kuri nenori praturtėti E neturtingų žmonių. 

Siunčiame siuntinius j Lietuva ir visą Sovietų Sąjungų. 
Garantuojame maisto produktų, kitų daiktų ir vaistų skubų ir 

korektingą persiuntimų.
žemos kainos. Muitai apmokami čia. Jei jūs gyvenate toli, galite 

siuntinius adresuoti mums, mes persiusime. Savo krautuvėje 
turime įvairių daiktų pasirinkimui. Jūsų siuntiniai apdrausti 

be eilės apdraudos. dar nuo vagystės ir gaisro.
Atidaro nuo 8v. ryto 0d t v. vakaro. Sekmadieniais susitarus. 

(Siuntiniai siunčiami kas savaite su Parccl 
to Russia, Ine. leidimu).

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N. L

EVergreen 7-8247.
l8U8K8il8:i8h8ilin8n8H8H8ittill!Tt»8lie!tKi8H8>l81tmi8lt8U«nl»8

H. W. MEN & WOMEN
324 East 57th Street 
NEW YORK 22, N. Y.

Finest Swedish Smorgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner 
Air Cooled PL 9-6260

146* L'nion Tpk( 
New Hyde Park, L. L, 

44 autobusas iki linijos galo.

į Cmpief* in corryang «nn
'Gdd Hote Statontln of Indy 
■of ralfcna- Mani of Rragao4aoary. 
'Cdorod boodk for girk— Uode 
Įfcrboys.(SpoabJ

Gripsholm 
Restaurant 

INC.

OŠij* 6 S 5
DISPLAY

TAMBUĖ

' NURSES
R. N- & P- N. Male-Female, 

private duty. Ali šhifts, homes, 
hospital, staff; 40 hours; live 
in or out. (Registry) Miss Do- 
herty, BU 2-9274.

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.

TRAPPISTINE 
ORIGINALS 
12 for $1.00 
Plūs Postage

SKAITYK VARPELI, (domus, 
naudingas, Iliustruotas, mėne
sini! religinis žurnalas. Mar 
tam tik $2.00. Raiylc:

Atidaryta trečiadieniais ir 
šeštadieniais visą dieną, ket* 
virtadieniais ir penktadieniais 
—po 6 vai. vak.

Tax) paruošimui, 
mentę tvirtinimui

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.

Bellerose $16,990
OPP. ST*. GREGORY SCHOOL

Immediate occupancy in time 
for new school Temi

Bell Manor Homes opposite St. 
Gregory paristi and parochial 
school. In.-troducing new 6 room 
brick deluxe homes. l’į baths, 
Hollyu'ood kitehen bįrch cabinets, 
oil hot ivater heat, baseboard ra. 
diation. sevvers, garage, full base. 
menu landseaped plot/ Model 88 
Avė. & Cross Island Parkivay. Di. 
rections: Drive out Cross Island 
Pkw}'. to Jamaica Avė. exit, bear 
left to service road. then. left 6 
blocks to model home.

Parcel •‘Chrirtman Spėriai” 
5 Ibs. lard ta cans
5 Ibs flour (Finest Ouality)
5 Ibs. sugar
1 Ip. chocolatc
1 Iv. siveets
1 !b. raistas
12 Christmastrcc candlcs 

ONLY $30.00
Parcel A — 20 Ibs sugar 
Parcel B — 20 Ibs flour 
Parcel C — 2ū Ibs rice 
Parcel D — 18 Ibs lard

Order Your 
Christmas Cards 

N O W ’

Ir į kartą Swiss FC tradici- 
jos nesųlaažė mėsiškiains ne- 
pralaimėdama, o apie 150 fie- 
tuvi^ų žiūrovų iš New Far- 
mers Ovai ėjo namo susierzi
nę. Na, ir kur JSa nepyksi, 
kuomet mūsų pirmoji tifarą 
laimėjimą prieš gana šlpno- 
kųs šveicarus išleido iš rankų. 
Negana to, nuotaiką sugadino 
ir teisėjas. Pradžioje prieši
ninkui ^ana vykiisiai stabdant 
mūsų antpuolius nuošalės tak
tika, įsismaginęs teisėjas pra
dėjo švilpauti jau gama per 
dažnai ir nebereikalingai, nu
švilpdamas labai jiu abejoti
nas padėtis. Pirmame kėliny
je, padedant vėjui, LSK kiek 
spaudė ir Robertso šūviu vedė 
1A Tik prasidėjus antram kė
liniui, 50 minutėje, geras šū
vis atsiranda mūšų tinkle ir 
jau 1:1; Bet viskas atrodo 
tvarkoje: 58 ir 62 minutėje 
Remėza pakelia pasekmę iki 
3:1 mūsų naudai ir atrodo lai
mėjimas aiškus. Geltonai ža
lieji veda žaidimą ir Robertsas 
du kartu pavojingai grąso 
priešininko vartoms. Deja, per 
anksti džiaugtis, Arenso klai
dą išnaudoję, šveicarai švelni 
na iki 3Ž, o dvi minutes prieš 
pabaigą pavyksta jiem net ir 
išlyginti, kuomet saulės apa
kintas Saveikis įleidžia aukštą 
kamuolį.

Mūsiškiai šį kartą nepasie
kė įprastos žaidimo klasės. Jie 
žaidė tokio sąstato: Saveikis; 
Vaitkevičius, Mileris; Wells, 
Arens, Jokūbaitis; Looney, 
Remėza, Rbberts, Bileckis, 
Gražys. Ypač pirmame kėliny
je žaidžiant pavėjui, labai jau

Mt. St. Mary's Abbey 
Art. Dept 

Wrentham, Mass.

SANATORIUM IN CONN.
Furnishęd and eųuipped. Also 
suitable ūse as Retreat House, 
School, Senior Citizen Apts. 14 
buildings. 22 beautiful aeres, 
Gymnasium, recreation, sun 
rooms. Brochure to principais. 
Neville Realty, 75 Deerfield 
Road, Windsor, Conn.

cd etates. Stcp—Savcr Kitehen 
with built in eye level ranpe and 
oven. Fui basement 8 ft. Picture 
or baywindow. tile bath. G. E. air 
wall system with humidifier. scl. 
ect red oak floors. Near Catholic 
church (St. Joseph’s, Spring Val- 
ley) and School. shopping centers, 
transportation.

Only 30 min. to Manhattan. — 
$15.800 — $16.990. 25 Yr. mortag- 
age.

LADY TERESA HOMES
E. Eckcrson Rd. Spring Valley. NY 

Spring Valley 6-2829
Directions: Rt. 9-W or Thruivay 
to Rt, 59 West on Rt. 59 to Spring 
Vaiky, rijeht on Rt. 45 1 miles to 
Eckrnin Road. right one half a 
miles to Model.

American food, bunting parties 
weicome, bar open untR New Year. 

Catbblic church nearby. 
$35—$40 vveekly. $8.00 per day 

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

10 Eart — 39 Street. New York 18. N. Y.-Tol.: MU L3281 
Open cveryday includlng Sai. tlll 5 PM.

Aak for Catalogue o MedJdne and •aplies

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

Telrionw OR 7-5980

Elm Arch Way 
Falmouth 2, Mass.

TeL APplegate 7-0349

! TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYllRs

^^***■1"

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

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

ir pigiau nei kas kitas.

DIVOTIONAL ROSARY SĖT


