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VAKARAI SIŪLO ŠAUKTI NUSIGINK
LAVIMO KONFERENCIJĄ Korėjos derybos gali nutrūkti

Paryžius.
Prancūzija Jungt. Tautoms pa
siūlė sudaryti komi
siją, kuri paruoštų pa
siūlymus nusiginklavimo kon
ferencijai. Komisija, kurią su
darytų visi Saugumo Tarybos 
nariai ir Kanada, turėtų tuo
jau pradėti darbą ir tam tik
rais laiko tarpais apie to darbo 
rezultatus painformuoti Sau
gumo Tarybą bei Jungt. Tautų 
visumą. Į nusiginklavimo kon
ferenciją būtų pakviesti ir 
Jungt. Tautoms nepriklausą 
kraštai. Bet savo pasiūlyme Va
karai reikalauja visiškai pati-

VLIKAS ASAUGOT.AS NUO 
VADIZMO

VLIKo posėdy pakartotinai 
buvo svarstytas susitarimo su 
St. Lozoraičiu projektas ir ga
lutinai atmestas. Tuo būdu Lie
tuvos laisvinimo organizacijoje 
demokratinis principas lieka 
apsaugotas ir vadistinės pre
tenzijos atmestos.

PERSITVARKĖ JAV LIETI 
VIŲ BENDRUOMENES LAIK.

ORG. KOMITETAS
Didesniam organizacinio dar

bo našumui pasiekti JAV Lie
tuvių Bendruomenės Laik. Or
ganizacinis Komitetas savo 
posėdy lapkričio 17 d. nutarė 
sudaryti vykdomąjį prezidiu
mą, į kurį įėjo pirm. prel. J. 
Balkūnbs, I vicepirm. K. Zai
kauskas, II vicepirm. Dr. P. 
Vileišis, sekret. A. Saulaitis ir 
iždin. Chace.

Lapkričio 18 d. po Lietuvių 
Bendruomenės šventės iškil
mių komitetas turėjo kitą po
sėdį, kuriame apsvarstė arti
miausius darbo planus.

NAUJI SUSIDŪRIMAI SUE-
ZO KANALO ZONOJE

Kairas. — Paskutinėmis die
nomis Suezo kanalo zonoje į- 
vyko visa eilė naujų susirėmi
mų tarp egiptiečių ir anglų. Y- 
patingai įtempta padėtis Izmai- 
loje, kur egiptiečių policija ap
šaudė anglų sargybinius. Be to, 
tuose susišaudymuose dalyvavę 
ir civiliai egiptiečiai. Susišau
dymų metu keliolika asmenų 
žuvo ir kelios dešimtys sužeis
ta.

Kanalo zonoj egiptiečiai or
ganizuoja vadinamus laisvės 
batalionus, kurie slaptu įsaky
mu esąs ginkluojami Eeipto 
kariuomenės. Juos sudaro kraš
tutiniai nacionalistai, kurie 
ruošiasi kanalo zonoj partizani
niam karui prieš anglus.

Dėl įvykusių susirėmimų a- 
bi pusės kaltina viena kitą. Bet 
stebėtojų nuomone, jie įvykę 
egiptiečių išprovokuoti. Kaip 
pranešama, egiptiečių vadina
mos pogrindžio komandos ima
si kovoj su anglais kraštutinių 
priemonių. Jie vynioja kates į 
naftoj įmirkvtus skudurus ir 
padegę paleidžia anglu kvarta
luose arba prie jų karinių įren
gimų. Degdamos katės bėga į 
pastatus ir sukelia ten gaisrus.

Stepių gaisrai sunaikino 
avių kaimenes

Sydney. — Naujajam Pietų 
Valese (Australijoj) labai pla
čiu mastu išsiplėtė stepių gais
rai. kurių metų sudegė apie 23.- 
000 avių. Be to, nemažas skai
čius jų dėl sužeidimų turėjo 
būti nušauta.

JAV, Anglija ir kimos tarptautinės karo pajėgų 
bei ginklų kontrolės, kam prie-
sinasi Sovietai.

Jungt. Tautų posėdy planą 
plačiai išdėstė JAV Valst. De
partamento sekr. Achesonas, y- 
pač Sovietus ragindamas prie 
Vakarų nusiginklavimo plano 
prisidėti. Achesono nuomone, 
priėmimas šio plano gali suda
ryti pradžią naujo laikotarpio, 
kuriame mažėtų pasauly įtem
pimas ir karo pavojai

LIGI ATEINANČIŲ METŲ VIDURIO
— 30 DIVIZIJŲ

Paryžius. — Gen. Eisenho- 
werio štabas išleido potvarkį, 
kad “artimiausių kritiškų mė
nesių būvy” daugiau būtų krei
piamas dėmesys ne į sudaromų 
pajėgų kiekybę, bet kokybę. 
Vietoj ankstyvesnio užsimoji
mo ligi 1954 m. sudaryti 60 
kovai pasiruošusių divizijų, da
bar artimiausiu uždaviniu lai
koma ligi ateinančių metų lie
pos mėn. sudaryti 30 pilnai ap
ginkluotų divizijų. Du trečda
liai šios armijos jau dabar ka
ro atveju yra paruoštos kovai. 
Bet pats tikslas sudaryti 60 
divizijų palieka ir toliau.

šis posūkis, manoma, turi 
ryšio su pablogėjusia pasaulio 
politine padėtimi, kuri kelia 
susirūpinimo, kad pasaulinis 
karas gali kilti net greita lai-

EGIPTAS SIŪLO SUDANE 
RINKIMUS

Paryžius. — Egipto delega
cija prie Jungt. Tautų įteikė 
pasiūlymą, kad Sudane būtų 
įvykdyti Jungt. Tautų prie
žiūroj rinkimai ir sudaniečiams 
būtų duota galimybė patiems 
savo likimą nuspręsti. Tasai 
pasiūlymas buvo gana nelauk
tas. nes Egiptas savo karalių 
Faruką jau paskelbė ir Sudano 
karalium. Egipto užs. reik, 
min. Salah EI Din pareiškė, jog 
jis nesitiki, kad anglai su tuo 
sutiktų. Bet iš anglų pusės pa
reiškiama, jog tasai pasiūlymas 
svarstytinas ir priimtinas su ta 
sąlyga, kad su tais rinkimais 
sutiks patys sudaniečiai ir pa
tys rinkimai bus visiškai laisvi. 
Anglai jau anksčiau yra paža
dėję 1952 m. suteikti Sudanui 
savivaldą ir leisti apsispręsti, 
ar jis nori būti visai nepriklau
somas. ar jungtis prie Egipto, 
ar pasilikti sąjungoj su Angli
ja.

Tokio. — Panmunjon karo 
paliaubų derybose Jungt. Tau
tų delegacijai pasiūlius paliau
bų sutartį pasirašyti 30 dienų 
laikotarpy, t . y. savaite prieš 
Kalėdas, buvo tikimasi, kad ko
munistai šias sąlygas priims. 
Bet visai nelauktai komunistų 
radijas iš Pyongyango paskel
bė naujas paliaubų sąlygas, dėl 
kurių keturis mėn. be pasiseki
mo vykusios karo paliaubų de
rybos gali visiškai nutrūkti.

Naujai komunistų paskelbto
se sąlygose reikalaujama pri
imti komunistų pasiūlytą de
markacijos liniją, atitraukti vi
sas svetimas pajėgas ir nubaus
ti tuos, kurie vykdę prieš korė
jiečius žiaurumus ir stengęsi 
prailginti karą. Apie labai svar
bų belaisviais pasikeitimo klau
simą komunistai visai neužsi
mena.

Iš sąjungininkų sluogsnių pa
reiškiama, jog tos sąlygos, jei 
jos bus pasiūlytos Panmunjon 
konferencijoj, bus griežtai at
mestos. Jungt. Tautų karinė 
vadovybė pirmiausia reikalauja 
susitarti visais numatytais 
klausimais ir susitarimą pasira
šyti ,o tik tuomet sustabdyti 
kovas, nes manoma, jog, kovas 
sustabdžius, komunistai kitais 
klausimais į susitarimą gali vi
sai nesileisti arba juos ištisais 
metais vilkinti. Juo labiau, kad, 

ku, ir atsižvelgiant į ginklavi
mosi išlaidas, kurios kai ku
riuos kraštus prislegia sunkiai 
pakeliama našta. „

TURKIJA UŽDARE SIENĄ 
SU BULGARIJA

Ankara. — Turkijos vyriau
sybė paskelbė, kad ji uždarė 
savo sieną su Bulgarija, nes iš 
jos stengiasi pereiti į Turkiją 
įvairūs įtartini asmenys. Jie 
įšmugeliuojami slaptai arba 
bando pereiti sieną su suklas
totom vizom.

BUS TIRIAMI KOMUNISTŲ 
ŽIAURUMAI

Washingtonas. — Sausio mė
nesį susirinkęs, kongresas bus 
paprašytas ištirti pranešimus 
apie komunistų Korėjoj įvykdy
tus žiaurumus ir surinkti me
džiagą bylai tarptautiniame 
teisme, panašiai, kaip buvo tei
siami karo nusikaltėliai po pra
ėjusio pasaulinio karo. 

Korėjoj* yra Jau praaidijn*io« <nie<o pAgo*. Matome užkliuvusiu* uinkvežimiu*. automobilius ir g;nr- 
ruolrs. Iš to galima suprasti, kokios yra sunkios kariauti sąlygos. Tai jau antra žiema Korėjoj*.

pranešant nauja paliaubų są
lygas, komunistų radijo buvo 
duota suprasti, jog tolimesni 
Korėjos karo baigimo klausi
mai turį būti išspręsti Vakarų 
ir Sovietų bei komunistinės Ki
nijos taikos konferencijoj.

Kovos fronte
Paskutiniosiomis dienomis 

komunistai daugely fronto vie
tų didesnėmis ir mažesnėmis 
pajėgomis bandė pulti sąjungi
ninkų linijas, ir didelėj fronto 
daly išsivystė vietinio pobū
džio bet gana smarkių kovų.

IRANE PADĖTIS VIS LABIAU 
ĮSITEMPIA

Teheranas. — Irano min. 
pirm. Mossadeh nepavykus 
Washingtone pasiekti naujų 
derybų‘su anglais Irano siūlo
momis sąlygomis ir negavus 
ieškotos finansinės paramos, 
krašto ūkinė padėtis nuolat blo
gėja ir krašte didėja įtempi
mas. Tai stengiasi ypač išnau
doti komunistai, kurie varo 
smarkią propagandą ir kelia 
riaušes. Komunistų akcijai I- 
rane nurodymai esą teikiami 
per Rumunijos atstovybę.

Vis didėjanti krašte nepasi
tenkinimą vyriausybė stengia
si nuo savęs nukreipti ir visą 
kaltę suversti JAV, kurios ne-

SO VIETAI VĖL KELIA 
TRIESTO KLAUSIMĄ

Maskva. — JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovams Sovietai 
įteikė notas, kuriose protestuo
jama prieš užsimojimą Triesto 
zoną padalinti tarp Italijos ir 
Jugoslavijos. Taip pat Vakarų 
valstybėms Sovietai prikiša, 
kad jos Triestą pavertusios sa
vo karine baze. Tai esą nesu
derinama su Italijos taikos su
tartimi.

Vakarų politiniuose sluogs- 
niuose nurodoma, kad šioje So
vietų notoje nėra nieko naujo 
ir kad jos įteikimas sietinas su 
Sovietų nepasisekimu Jungt. 
Tautų posėdžiuose. Vėl iškel
dami Triesto klausimą, jie nori 
pasaulio dėmesį kitur nukreip
ti. Dabar Sovietai reikalauja, 
kad būtų paskirtas Triestui 
Jungt. Tautų gubernatorius, 
bet iš tikro jie patys tai su
trukdė. nesutikdami nė su vie- 
nuo pasiūlytu kandidatu, kai 
Triesto gubernatoriaus klausi
mas būvo svarstomas.

Kai kurios pozicijos kelis kar
tus ėjo iš rankų į rankas. Bet 
sąjungininkų pajėgoms pavyko 
priešą su dideliais nuostoliais 
atmušt ir kai kuriose fronto 
dalyse laimėti teritorijos. Prie
šo nuostoliai nuo karo pra
džios yra pasiekę apie 1,460.- 
000 vyrų. Oro pajėgos puolė 
priešo pozicijas ir oro kovose 
sunaikino visą eilę priešo lėk
tuvų. Pirmą kartą nuo karo 
pradžios buvo taip pat aptikti 
ir sunaikinti priešo sprausmi- 
niai lėktuvai Šiaurės Korėjos 
aerodromuose.

norėjusios Iranui padėti. Bet 
Mossadeh nepasisekimas su
stiprino opozicijos viltis, kad 
susidariusios sąlygos privers jo 
vyriausybę pasitraukt dar prieš 
gruodžio 18 d. įvykstančius 
parlamento rinkimus ir neleis 
jam kontroliuoti bei savo nau
dai pakreipti jų eigą. Mossadeh 
nutarimas, grįžtant iš VVa- 
shingtono, aplankyti pakeliui 
Egiptą, opceicijos tarpe sukėlė 
didelį triukšmą. Nurodoma, jog 
tokiam vizitui nebuvo nei vy
riausybės nei parlamento nuta
rimo ir kad jis tik dar pablogins 
Irano santykius su Vakarais.

%

SOVIETUOSE SIAUČLĄS 
ANTISEMITIZMAS

New Yorkas. — Amerikos 
žydų Taryba savo metrašty pa
skelbė, kad iš dviejų milijonų 
Sovietuose gyvenančių žydų 
daug tūkstančių yra laikomi 
priverčiamojo darbo vergų sto
vyklose. Žydų bendruomenės 
esančios išsklaidytos ir jų įstai
gos simaikintos. Taip pat žydai 
esą pašalinti iš aukštesnių vie
tų komunistų partijoje ir iš 
valdinių įstaigų. Žydai Sovietų 
apkaltinami esą buržuazinės 
kilmės, sionizmu, žydišku na
cionalizmu, reakcine ideologija 
ir panašiais kaltinimais.

Nors oficialiai Sovietuose 
antisemitiniai pasireiškimai 
draudžiami, bet iš tikrųjų nie
kas jo sulaikyti nesistengią ir 
ne tik antisemitizmas vis didė
jąs, bet ir visoj eilėj mažesnių 
miestų, ypač Ukrainoj, buvę 
antisemitinių išsišokimų.

Lietuvos ministeris \Vashingtone P. Žadeikis kalba JAV Lietuviu 
Bendruomenes iškilmėse New Yorke. Nuotrauka Don Sulaičio

į ■- f ' ' r '

BAISUS POTVYNIAI ITALIJOJ
Roma. — Dėl didelių lietų 

Italiją ištiko didžiuliai potvy
niai, ’ kurie jau pareikalavo 
daugiau kaip dviejų šimtų žmo
nių gyvybių ir padarė daug mi
lijonų dolerių siekiančių nuo
stolių. Išsiliejusi Po upė pasie
kė penkių mylių platumo ir iš 
įvairių vietovių turėjo nuo po
tvynio bėgti, viską palikę, apie 
200.000 žmonių. Didžiausia ne
laimė ištiko Adria miestą, iš 
kurio 36,000 gyventojų apie 
20,000 nespėjo laiku pasitrauk
ti ir yra vandens visiškai at
skirti. Tai didžiausia Italijoje 
gamtos katastrofa nuo 1908 
m., kada žemės drebėjimas su
naikino Mesinos miestą. Gel
bėjimo darbus vykdo ne tik 
italų, bet ir Italijoje esantieji 
amerikiečių bei anglų kariai. Į 
pagalbą taip pat atėjo JAV, 

SllGMVffos ŽINIOS
• Nors Sovietai ir protestuoja, yra duomenų, kad Italija ir 

Jugoslavija artimu laiku pradės derybas, kuriose numatoma 
Triesto sritį tarp abiejų kraštų pasidalinti.

• Egiptas ir Anglija pasiekė susitarimo sustabdyti Ismailoje 
prasidėjusias kovas, kurių metu iš abiejų pusių 15 asmenų žuvo 
ir apie 30 buvo sužeista. Egipto policija Ismailoje nuginkluojama, 
nors savo pareigas eis ir toliau.

• JAV atmetė Sovietų protestą Triesto klausimu, nurodyda
mos, jog tik Sovietai kalti, kad neįmanoma buvo susitarti. JAV 
tikisi, kad Triesto klausimas pavyks išspręsti tiesioginiuose Ita
lijos ir Jugoslavijos pasitarimuose.

• Vakarų Vokietijos kancleris K. Adenauer išvyko į Paryžių, 
kur Vokietijos klausimais konferuos su JAV, Anglijos ir Prancū
zijos užsien. reik, ministeriais.

• Anglijos užs. reik. min. Edenas pasakė parlamente užsienio 
politikos klausimais kalbą, kurioje nurodė, kad tarp Vakarų ir 
Rylų yra tokia plati praraja, jog jis netiki, kad greitai galėtų 
dabartinis įtempimas sumažėti.

• Komunistinė Vengrijos vyriausybė įsakė vietoj Kalėdų 
švęsti Stalino gimimo dieną.

• Anglija paskelbė, jog ji garantuoja Sudano saugumą ir gy
nybą, ligi kraštas sudarys savo vyriausybę, kas turėtų įvykti apie 
ateinančių metų galą.

• Bulgarų valdinis radijas paskelbė, jog aštuoni asmenys, ap
kaltinti šnipinėjimu, nuteisti mirti.

prancūzų, šveicarų ir danų 
Raud. Kryžius.

Bijoma, kad žmonių aukos 
dar labai padidės, nes potvynis 
apsemtose vietose griauna na
mus, kurių viršutiniuose aukš
tuose stengėsi išsigelbėti dau
gelis nespėjusių pasitraukti 
žmonių.

Popiežius Pijus XH per radi
ją kreipėsi į visą katalikiškąjį 
pasaulį, ragindamas gelbėti ne
matytos nelaimės ištiktus šim
tus tūkstančių žmonių.

Bėga lenkų kareiviai
Berlynas. — Trys lenkų ka

reiviai iš dabar Lenkijos valdo
mo Stetino ginkluoti perėjo ry
tinę Vokietijos zoną ir, pasiekę 
Vakarų valdomus Berlyno sek
torius, paprašė politinių pabė
gėlių teisių ir prieglaudos.
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Lietuvių Fronto pareiškimas
Ryšium su pasitarimais tarp 

Viiko delegacijos ir p. S. Lo
zoraičio spaudoje buvo pa
skelbtas tariamas Lietuvių 
Fronto pasisakymas tuo reika
lu. Esą “Lietuvių Frontas pa
sisakęs prieš derybas ir prieš 
susitarimą”, esą Lietuvių Fron
tas “sabotuojąs” susitarimo 
‘ratifikavimą.” (N. Lietuva Nr. 
Nr. 31, 38). Kad visuomenė ne
būtų klaidinama, esame pri
versti savo nusistatymą patys 
išdėstyti.
Prasidėjus deryboms Nicoje ir 

gavus p. Lozoraičio “8 siūly
mus”, LF per savo atstovą Vil
ke savo nusistatymą buvo įtei
kęs raštu. Jo išvadoje sakoma:

L Vlikas susipratimo norėjo 
ir tebesiekia, dėl to ir galimą 
naują pasitarimą priima teigia
mai.

2. Kad šnekėjimas būtų vai
singas, abidvi pusės turi žino
ti, kas jos yra, kokiu titulu ir 
keno vardu kalba. Jeigu bus 
skirtingi įsitikinimai ir skirtin
gi tikslai, tat., pasiektas bend
radarbiavimas būtų dirbtinis, 
mechaniškas, panašus j gulbės, 
lydžio, vėžio bendradarbiavimą 
tame pačiame vežime. Bendras 
punktas, iš kurio gali jau eiti 
tolimesnis praktinio bendradar
biavimo svarstymas, galėtų bū
ti sutarimas dėl pasitariančiųjų 
pusių kompetencijos. Jos galė
tų būti abiem pusėm priimtinos 
tokios:

a. Vlikas kalba kaip tautos 
politinės valios atstovas.

b. S. Lozoraitis — kaip Lie
tuvos diplomatinių pareigūnų 
atstovas (suponuojant, kad jie 
p. L. tokiu laiko).

Bent šitaip apsiribojus, sa
vaime atkrinta eilė pasitarimų 

’ objektų, ir kompotendjos ri
bose praktinius reikalus galima 
tada išryškinti.

3. Pastaruoju atveju Miko 
pozicija dėl organizacinės ben
dradarbiavimo struktūros taip 
pat aiški: organizuodamas ko
vą dėl laisvės ir stengdamasis 
sutelkti pozityviąsias jėgas, Vil
kas palaiko ankstesnį su p. Lo
zoraičiu susitarimą Berno kon
ferencijoje. kuriuo p. Lozorai
tis įeina į VT užsienio reikalų 
tvarkyti.

VLIKO SANTAKAI SL
DIPLOMATAIS

daromas kitas žygis, žinos, kad 
atstovo pareiškimas išeina ne 
tik iš jo nusistatymo, bet jis 
realiai atstovauja gyvajai tau
tos politinei minčiai x valiai. 
Mūsų sąlygomis tekis tautos 
politinės valos reiškėjas yra 
Vlikas.

Galima ginčytis dėl to. kokiai 
tautos daugumai jis atstovau
ja. kaip ginčijamasi dėl vieno ar 
kito parlamento, kiek jis rea
liai reiškia tautos daugumo va
lią. Bet negalima nepripažinti, 
kad esamomis sąlygomis Mi
kas yra organas, kuris turi 
daugiausia pagrindo tautos po
litinei valiai reikšti, kuris yra 
jos organiškoj atstovybė. Jis 
sudarytas demokratiniu būdu, 
jis apjungia demokratines po
litines grupes ir, kas dar svar
biau, jis— ir niekas kitas — 
atsiremia krašto įgahojmais.

Dėl to diplomatiniams at
stovams turėti už savęs Miką 
ir juo asiremti savo žygiuose y- 
ra tiek pat reikšminga, kaip 
normaliais laikais turėti vy
riausybę ir parlamentą. Nuo to 
jų veiksmų svoris daros dides
nis. Tai buvo savo laiku supras
ta ir Vliko ir diplomatinių at
stovų. Tarpusavio bendradar
biavimo pagrindas padėtas re
alus ir sveikas: jei ruošiamas 
koks žygis, jis pirma aptaria
mas tiek Miko. tiek diplomatų: 
jei Vlikas nori įteikti kokį do
kumentą. eina per atitinkamą 
diplomatinį atstovą, kuris prie 
Vliko dokumento jungia savo 
lydimąjį raštą ir j įteikia: kur 
akredituoto Lietuvos atstovo 
nėra .ten Vlikas daro tiesiogi
nius žygius.

Diplomatų buvo kitados pa
reikšta. kad jų subordinavšma- 
sis Mikui galėtų kenkti jų sta- 
hrori Nors esame kibte tuo

Diplomatinius bei konsuliari- 
nius atstovus, kaip matyti iš to 
pareiškimo, LF brangina ir 
respektuoja. Normaliai diplo
matiniai atstovai daro tam tik
rus žygius savo vyriausybės pa
vedami. Savo ruožtu vyriausy
bė esti sudaroma ir palaikoma 
tautos politinės valios reiškėjo 
—parlamento. Dabarties sąly
gomis neturime normalaus par
lamento. Neturime vyriausy
bės. Diplomatiniai atstovai yra 
be savo natūralios atramos. 
Jiems belieka vykdyti tik parei
gas einamaisiais reikalais ben
drų jiems duotų įgaliojimų rė
muose ginant Lietuvos intere
sus. Dideliu nesusipratimu ten
ka laikyti kai keno reiškiamą 
mintį, kad diplomatiniai atsto
vai galį įeiti vyriausybės parei
gas: kad diplomatiniai atstovai 
galį sudaryti egzilinę vyriausy
bę: kad jie galį išplėsti savo 
funkcijas ir į tuos kraštus, kur 
je nėra akredituoti: kad je 
galį naudoti ne jų dispozicijai 
skirtas valstybės lėšas savo as
menine nuožiūra. Tokiais veiks
mais je išeitų iš savo kompe
tencijos.

Politiškai vertinant, diploma
tų žygiams yra naudinga turė
ti politinę atramą. Atramą, jei 
ne formali^, tai faktinę. Visai
kitas efektas, jei institucija, • klausimu nuomonės ir nors pas-

stovai, pasirašydami memoran
dumą drauge su kitų kraštų 
tautinių komitetų atstovais, y- 
ra save nukėlę į tą pačią plot
mę kaip ir tie formaliai nepri
pažintieji. tačiau LF. siekdamas 
Lietuvos laisvinimo darbe dar
numo ir vienybės, nėra nusi
statę laikyti formalinės subor
dinacijos klausimus nenugalima 
kliūtimi praktiškajam Vliko ir 
diplomatinių atstovų bendra
darbiavimui. LF nereikalauja, 
kad diplomatiniai atstovai for
maliai subordinuotus! Mikui. Ir 
jeigu diplomatiniai atstovai 
randa tikslinga, kad kaikurie 
žygiai patogiau aptarti su Vit
kų, ne jiems patiems tiesiogiai, 
ir jie paveda tatai p. Lozorai
čiui ar kam kitam atlikti —tai 
diplomatų reikalas. P. Lozorai
tis Vliko santykiuose su diplo
matais mums tėra tiek įdomus 
ir respektuotinas. kiek jis yra 
Lietuvos diplomatų patikėtinis, 
kiek jis yra jų pavestas kalbėti 
ir veikti jų vardu.

LF NUSISTATYMAS S.
S. LOZORAIČIO ATŽVILGIU

kuriai bus nota teikiama ar kutiniu žygiu diplomatiniai at-

Bet p. Lozoraitis pasireiškia 
ne tik kaip diplomatų atstovas. 
Diplomatijos šefo titulu jis sa
ve pastato pirmiau už diploma
tus. Kaip nebuvo paskelbtas tas 
šefo institucijos dokumentas, 
taip nebuvo pačių diplomatų 
paryškintas nei tokios instituci
jos turinys bei kompetencijos. 
Galbūt jų akyse tai yra tik 
primuš inter pares. ir nieks 
daugiau. Bet paskelbtieji spau
doje p. Lozoraičio “8 siūlymai” 
ir pareiškimai kitomis progo
mis duoda užtenkamo pagrindo 
teigti, kad p. Lozoraitis šefys- 
tės titulu nori sau rezervuoti 
vyriausybines ir prezidentines 
funkcijas. į kurias anksčiau bu
vo pareiškęs savo teises “Ky
bartų aktais”.

sumokėti ir dauKtau— 
bet jūs aerafite pirkti Kertu r
“Fordas parduoda V-8 tSc Šimti
nėmis mažiau kaip dauguma šeš- 
ti*a (SūceslT

Tęst Drive” Amerikos

A

pat...

favoritas V-8!
“Tai ta niašina, karijtžplūsta

/

FORDOMAT1C DRIVE IS TWO DCVES 

IN ONE! ITS THE NEWSST. S.MOOTHEST, 

GOfNGEST AUTONATIC DRIVE OF AU.!

Geriau taip
SU FORDOMATIC VAIRUOKLE

Torq«. C

• Fordomatir vairuoki.’ dau< ka 
atliek* u* jus, daoK lygiau ir švel
niau net u kuri kita automatiUca 
vairuok tė. Fordomatir vairooMė 
atstoja dn veiksmus viename, ture, 
dama palias teriausias ypatybes H 
naujausiu automatu. .Mis turite ty
ru jėros seikima kaip pas FlaM 
Torque Converter— GO of Auton*- 
tir Mechanikai Gears— be to 
sutaupote, nes raunate tikslia jėra 
ir tokia, kokia jums reikalinra.

Aplankykite mūsq rinkini NAFDOTl 
AVTOMOBIIJl

ATEIKITE DAR ŠIANDIEN IR IR “PABANDYKITE” 
VAŽIUOTI” (“TĘST DRIVE”)!

E<ip*e yra sudarytas “pasipriešinimo sąjūdis”. Laši Sol jb veikė ne
priklausomai nuo vyriausybės, v*-tu r je nariai A r Arti—m i ir karMrai 
apmokomi valdžios priemonėmis. Vidaus reikalu ministeris Sira-el- 
Din p. reiškę, kad jie siekia britus išstumti iš Soeao kanai n. Čia jie pri
siekia. kad tai padary s.

Šefvstes teisinį pagrindą Mi
ko Teisių Komisija 1950 m. 
gruodžio 16 d. taip yra įverti
nusi:

— Teisiniu atžvilgiu Lozorai
čio 1946 m. liepos 25 d. rašte 
Miko Pirmininkui minimoj 
Urbšio 1940 m. birželio 2 d. te
legrama Nr. 288. visai neparei
namai nuo jos žodinio turinio, 
kiek j būtų norima laikyti tei
siniu pagrindu Lietuvos konsti
tucijai ir įstatymams nežinomai 
diplomatijos šefo instancijai
įsteigti bei įteisinti, yra nie
kinė, jokios teisesnės reikšmės
neturinti. Tokios institucijos 
kaip diplomatijos šefas įsteigi
mas yra Seimo arba Respubli
kos Prezidento galios sritis.

P. Lozoraičio savęs gretini
mas su latvių Zariniu (D. Bri
tanijos Lietuvis. 1951. 9.7) yra
klaidinantis. Latvijos vyriausy
bė ministerių kabineto posėdy
je 1940 m. gegužės 17 d. for
maliai nutarė suteikti Latvijos 
pasiuntiniui Londone K. Zari- 
niui įgaliojimus ginti Latvijos

gacijos neaiškiam susitarimo 
tekstui.

Siekimuose reikštis su vy- 
riausybin. arba “Kybartų ak
tų” funkcijomis p. Lozoraitis 
atsiremia ne į Miką, su kuriuo 
savo laiku buvo sutaręs bend
radarbiauti, bet | vieną grupę, 
konkrečiai į žmones, pasireiš
kusius tremtyje kaip BDPS de- 
legatūra, dabar kaip L Rezis- 
cinė Santarvė ir kt. vardais, 
kurių veikloje jte atkyviai da
lyvauja. Netgi vykdamas į pa- 
sitarimus su VMko delegacija p.
Lozoraitis pirma turėjo konfe
renciją su tos grupės žmonėmis 
(pp. Kuzminsku, Žymantu, Ma
čiuliu, Žilinsku) Paryžiuje.
Konferenciją ne su diplomatais, 
bet su viena politine grupe.

I pastarimus su Vliko dele
gacija atsivežė taip pat asmenį, 
kuris reiškėsi pasitarimuose ne
kaip diplomatų, bet kaip tos 
grupės atstovas. O ir pats p. 
Lozoraitis šios grupės interesus 
labiausiai Išskyrė iš visų ir 
juos specialiai globojo.

suminėtus prezidento pareigas

interesus visuose kraštuose, iš
skyrus Estiją. Lietuvą. Suo
miją Švediją. Vokietiją ir So
vietų Sąjungą, duoti saistomus 
nurodymus latvių misijoms, iš
skyrus aukščiau
kraštus. Tas vyriausybės nuta
rimas formaliu raštu praneštas. 
Kas kita su Lozoraičio šefyste. 
Ministerių Tarybos reikalų ve
dėjo p. Mašalaičio pareiškimu 
(Naujienos. 1951. 9. 1.) užsie
nių reikalų ministeris p. Urb
šys “pasitaręs su ketais vy
riausybės nariais”, paskyręs p. 
Lozoraitį diplomatijos šefu. A- 
pie tą paskyrimą pasiuntiniams 
pranešta telegrama. Taigi ne
buvo kompetentingo organo 
nutarimo. Nebuvo tinkamo 
pavedimo.

Lygias klaidinančios yra p. 
Lozoraičio aliuzijos, kad tuo
metinė Lietuvos padėtis nelei
dusi normaliu keliu jo šefystės 
sutvarkyti. Kaip žinome, po 
birželio 2 d. (Urbšio telegramos 
data) iki birželio 15 d. Lietu
vos vyriausybė veikė norma
liai ir šefo instituciją turėjo ga
limumą įteisinti. Bet to nebuvo 
padaryta.

Todėl, nereikalaudami for
malinės diplomatinių atstovų 
subordinacijos Mikui, juo la
biau negalime sutikti, kad dip
lomatiniai bei konsuliariniai at
stovai būtų subordinuoti p. S. 
Lozoraičiui “diplomatijos še
fo” titulu.

Kaip pats p. Lozoraitis savo 
padėtį supranta, rodo faktai.

Jau po pasitarimų su Vliko 
delegacija p. Lozoraitis vienam 
vokiečių laikraščiui (“Abend- 
zeitung" Nr. 250. 1951. 10.29, 
Muenchen) duotame pasikalbė- 
jme dalykus taip pristatė, kad 
korespondentas buvo įgalintas 
j apibūdinti:

— Der schlanke dunkelhaa- 
rige Diplomat. der zur Zeit in 
einer Art von “Erilregierung" 
die Interessen aller nichtko- 
mmunistischen Litauer wahr- 
nimmt.”

Šis pareiškimas duoda kad ir 
netiesioginę aiškinančią pras
mę p. Lozoraičio ir Vliko dele

Jeigu p. Lozoraitis reiškiasi 
trimis “pavidalais”: a) kaip 
diplomatų patikėtinis, b) kaip 
diplomatijos šefas su kybarti- 
nėmis ministerio pirmininko ir 

einančio
funkcijomis, c) kaip vienos . 
grupės atstovas, — tai Lietu
vos išlaisvinimo darbe jis mums 
rūpėjo tik pamoja atžvilgiu 
ir kaip su tokiu mes tegalime 
bendradarbiauti. Mes norėjom 
natūralaus ir organiško bend
radarbiavimo įeinant p. Lozo
raičiui į Vykdomąją Tarybą. 
Joje, vadovaudamas užsienio 
reikalų tarnybai, jis būt galėjęs 
organiškai sujungti Vliką ir 
diplomatinius atstovus savo re
aliu darbu ir savo asmeniu.

P. Lozoraitis turėjo savo ar
gumentą neiti į VT. Esą, įei
damas į VT. js subordinuotųsi 
nepripažintam organui. Subor
dinacijos ir statuso netekimo 
baimė bent mūsų neįtikina. Jei, 
įeidamas į VT sudėtį, asmuo 
tuo pačiu nustotų diplomatinio 
statuso, tai, mūsų supratimu, 
p. Lozoraičiui tas pavojus ne
gresia: prie vyriausybės, prie 
kurios jis buvo akredituotas, to 
diplomatinio statuso p. Lozorai
tis jau seniai neturi, o jei būt 
turėjęs, tai jau, nuo 1946 m. 
lapkričio 12 d. iki 1947 m. va
sario 7 d. būdamas Vykdomo
sios Tarybos nariu, būtų jo 
netekęs Bet čia jau antrasis p. 
Lozoraičio reiškimosi “pavida
las”. Ogi Lietuvos laisvinimo 
darbe p. Lozoraitis nei savo 
antruoju, nei trečiuoju “pavida
lu” mūsų nedomina. Nuo šių 
p. Lozoraičio “pavidalų” mes 
norime atsiriboti ir todėl sie
kiame aiškumo susitarime.

Tenka apgailestauti, kad 
klaidinančios informacijos bu
vome priversti paaiškinti savo

ATSAKYMAS 
BIMBAI

B’klyn. ’51. XL 13.
Didžiai Gerbiamas 
Pone Redaktoriau,*
Kadangi savo laikraščio, 

kaip Bimba, neturiu, tai norė
damas atsakyti į man Bimbos 
padarytą užmetimą, labai pra
šau Tamstos malonaus sutiki
mo, paskelbti Darbininke šį 
mano laišką Bimbai. Kas rašo, 
jis žinos.

Bimba, berankiodamas savo 
lapkričio 4 ruoštam balaganui 
publiką, siuntinėjo ir asmeniš
kus pakvietimus. Tokį pakvieti- 

• mą ir aš gavau. Gavęs pakvie
timą, atsakiau Bimbai, kad vie
ton tikieto į jo chaltūrą, aš 
aukoju $1.00 seserims-vienuo- 
lėms.

Laisvės 220 Nr. “Krisluo
se”, Bimba mane nelaimingu 
žmogeliu pavadino ir dar pridė
jo, kad vietoje paremti šviesą 
r kultūrą, aš parėmęs davat
kas, atseit, tamsybę.

Kas link tamsybės ir švie
sos, tai turiu Bimbai pasakyti, 
kad ir aš apie 10 metų klai
džiojau raudonojo svaigulio 
šviesos apsuptas; bimbiškai ta
riant, buvau “šviesuoliu ir kul
tūringu”. Bet kai pamačiau 
“šviesą ir kultūrą”, atneštą 
Lietuvon 1940 m. sovietiškų o- 
kupantų ir praktikoje paty
riau tų barbarų tvarką ir veik
lą, tada man ta tariamoji švie
sa ant visuomet išgaravo. Tam
sesnių barbarų už komunistiš
kus okupantus aš nė sapne ne
sapnavau. Kai atsirado proga 
iš ‘rojaus” sprukti, tai ir spru
kau ir negrįšiu j “rojų”, kol 
ten bus “šviesuoliai”. Dabar 
su tų pabaisų maskuotom pa
birom susitikti, kaip šiuo kart 
man atsitiko.

Baigdamas šį trumpą laišku
tį, noriu įnešti vieną pataisą 
prie ano koncerto. Visgi kon
certe aš buvau, tik ne viduj, o 
su pikietiniu plakatu prie įėji
mo durų.

M. Razgaitis

nusistatymą. NesiMtidom. jei 
jis susilauks kai keno tokio 
įvertinimo, kokį p. Lozoraitis 
sviedė savo oponentams —esą 
Je neturį “proto ir sąžinės.” 
Tokie žodžiai valstybės vyro 
lūpose apgailestautini, kaip 
lygiai ir jo pareiškimai, kad 
jam oponavęs ALT sekretorius 
buvęs neblaivus, kad Vliko pir
mininkas tesirūpina savo par
tija ir suduodąs smūgius Lie
tuvos interesams. Juo labiau 
tatai apgailestautina, kad to
kiems visą amžių Lietuvai dir
busiems, kaip dr. P. Grigaitis, 
kaip M. Krupavičius, anuos 
skaudžius žodžius laido tie lai
mingieji, kurie tik vakarykščiai 
liovėsi šaipęsi iš lietuvių kalbos 
ir Lietuvą pažino ir pažįsta kaip 
labai dosnią jų lepintoją.

Uetavhį Fronto
A tstovybf "Tremtyje 

1951 m. lapkričio 5 d.

GRAŽUS SVEIKINIMO 
ATVIRUKAI

“Gabijos” knygynas šiomis 
dienomis išleido lietuviškais 
motyvais pieštus sveikinimo at
virukus gimimo ir vardo dienai. 
Atvirukai yra kelių spalvų, jų 
16 komplektas su vokais kai
nuoja vieną dolerį. Gabija taip 
pat išleidžia ir puikius kalėdi
nių sveikinimų atvirukus. Vi
sus šiuos atvirukus piešė daili
ninkai: Birutė Vilkutaitytė-
Gedvilienė, Irena Davydovaitė, 
Povilas Osmolskis, Vytautas A- 
damkevičius ir kiti. Sveikinimų 
atvirukais, tiek vardo, tiek gi
mimo dienai, tiek ir kalėdiniais, 
verta jau dabar apsirūpinti. At
virukai gaunami šiuo adresu: 
Gabija, 340 Union Avė., Brook
lyn 11, N. Y. (59)

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JĖGA!
VENTOS (J. Rimeikio. Vokietijoje) leidiniai : - naujau- 

šia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika
laukite šiuo adresu: V. JONIKAS. 807 Water St., Brooklyn L

i
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AKMENYS IR SMILTIS
Akmenų ant kelio nebūtų, jei uolos niekada nebūtų trupėju- 

sios. Jos aižėdamos nusėjo plačius žemės plotus ir pinasi žmonių 
keliuose. Dabar tai yra labai pavojinga, kai mašinoms važinėja
ma: akmenys nuimami arba sulyginami.

Dabar yra pavojingiau, negu kitada, ir tautoms aižėti: atski
lusios jos dalys daug greičiau sudalinamos judriame civilizacijos 
verpete, kaip akmenys kokioje lavinoje. O žmonės nuo savo tau
tos atplyšta daug lengviau ir greičiau, negu skeveldra nuo uolos: 
Tokios žmogiškos atšaižos tautų keliuose labai greitai suvažinė- 
jamos arba taip aptrinamos, kad jau niekada be plyšio nesulimpa, 
jei kada ir suseina. Net grįžus į namus, skirtumai palieka. Visai 
ne iš piktos valios — iš skirtingo nusidilinimo.

Nieko tat nuostabaus, jei ir mes nelimpame, kad ir suseina- 
me labai bendram reikalui. Esame juk visokiausių vėtrų mėtyt: ir 
vėtyti — vieni anksčiau, kiti vėliau. Vienus svetimos įtakos labiau 
aptrynė, kiti dar paliko, sakytume, mažiau nutašyti',’nors svetur 
prabuvo kelias dešimtis metų.

Pasirodo, ne tiek reikšmingas laikas, kaip pats žmogus. Ana, 
yra jau vienas kitas, dar nepamiršęs galvos svaigulio mariose, kai 
neseniai plaukė šion šalin, o jau primiršta, jog ne čia yra gimęs. 
Yra gi čia gimusių, kuriems krikšto metrikose galima būtų drą
siai rašyti: gimęs Lietuvoje. Ak, lieka ir ant viešo kelio tokių kie
tų akmenų, kuriuos suskaldo tiktai sprogstamoji medžiaga. Anie 
gi minkšti žėručiai, kurie tarp pirštų trupa, greitai pavirsta blaš
komomis smiltimis, šiems laikams jie labai parankūs: mašinų am
žius siekia sulyginti visus skirtumus, visas tautas ir visas rases 
— padaryti vieną pilką masę. Ar tai yra gera ir siektina?

Siektina yra broliško visų žmonių ir tautų sutarimo, bet ne 
pilkumos, kurioje negali įžiūrėti žmogiškoj) pavidalo, žmogus 
reiškiasi per savo tautą',' ir ltai iš jos iškrinta, krinta ir jo vertė 
žmogiškajai kūrybai. Ji atspindi tautų įvairumą, kuris ir šiam 
karštui yra davęs tokį gyvą pulsą. Jame plazda milijonai širdžių, 
priklausančių nebe vienai tautai.

Šiame judriame pulse plazda ir lietuviška širdis. Praėjusios 
savaitės pabaigoje buvo smagu stebėti, kaip ji Nevv Yorke reiš
kėsi lietuviškai, gyvai atsiliepdama į savo tautos ir šio krašto 
reikalus. Tai parodė gausūs suvažiavimai. Nevisi jie į šį laikraštį 
pakliuvo, nes kai kuriuos uždaros durys atitvėrė, bet iš jų sklido 
vienas aidas: gyvi dar esame ir tokiais ryžtamės palikti. Palikti 
ir savo tautos labui, ir šios šalies ir visos žmonijos gerui. Kas dar 
tvirtai laikosi savo tautoje, kaip akmuo, remia pamatus ir visos 
žmonijos. Po kojomis jis jai nesipina, kaip pabirusios smiltys.

Istorinės
Lapkričio 18 dieną į Ameri

kos lietuvių gyvenimą įsirašė 
kaip istorinė diena. Tą dieną 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
iškilmingu aktu pradėjo savo 
veiklą.

Jau senokai Laikinojo Orga
nizacinio Komiteto buvo suda
rytas šventei rengti komitetas, 
kuriam pirmininkavo kun. 
V, Dabušis ir į kurį įėjo V. 
Alksninis, V. Gervickas, Ošia- 
pas, J. Cinkus, Briedis, P. Vai
nauskas.ir S. Urbonas. Ju dide
liu rūpesčiu ir pastangomis ir 
buvo suorganizuotos šitos iškil
mės.

Šventė prasidėjo 11 vai. iš
kilmingomis pamaldomis Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Mišias laikė J. E. vysk. V. 
Brizgvs, pamokslą pasakė 
Pranciškonų provinciolas T. J. 
Vaškys.

2 vai. no pietų Nevv Yorko. 
Statier viešbutyje įvvko iškil
mingas aktas. Ant tribūnos sta
lo buvo ištiestas rankšluostis, 
kuriame buvo išaustas vi«as 
Lietuvos himnas, aukščiau ka
bėjo vytis, 'papuoštas trispal
viais kaspinais, o šonuose sto
vėjo Amerikos ir Lietuvos vė
liavos. Už ju grupavosi jungi
nis choras, kurį sudarė Nevv 
Yorko. ir Nevv Jersęv chorai. 
Didžiulė viešbuč'o salė prisi
rinko pilnutėlė. Čia matei ir se
nuosius ir naujuosius lietu
vius, matei svečių ne tik iš ar
timų apylink'ų, bet ir iš tolimų 
vietų,

Iškilmių aktą pradėta šventas 
komiteto nirmininkas kun. V. 
Dabušis. Sugiedotas Amerikos 
ir Lietuvos himnus, buvo pa
kviestas darbo nrezidivman: K. 
Zaikauskas ir Chase.

Pirmasis kalbėjo Laikin. Or- 
gan. Komiteto atstovas A. Sau
laitė), apibrėždamas L. Bend
ruomenės kelius ir sve;\;’'do- 
mas jos įsikūrimą. Po io kal
bos jungtinis choras, diriguoda
mas muziko L Žilevičiaus, pa
giedojo “Marija, Marija”.

Ilgesnėje savo kakm^ V;,'o 
atstovas prof. J. Kaminskas 
nušvietė Lietuviu Bendruome
nės organizav:ma.si v same pa
saulyje ir iškėlė lietuvybės iš
laikymo ir fondų laisvės kovai 
telkimo svarba. Karta iis per
davė ir Vliko sveikinimus bei 
linkėjimus kuo geriausiai kles
tėti Lietuvių Bendruomenei 
JAV.

Jungtinis choras, diriguoja
mas P. Sako, padainavo “Pa-

iškilmes New Yorke
buskim iš miego”. Ši daina tar
tum simbolizavo nūdienį lietu
vių gyvenimą ir kvietė visus pa
busti, visus pakilti sakalais ir 
skristi į saulę, į laisvą Lietu
vą.

Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt pirmaisiais nuo 
Kristaus gimimo, septyni širmaisiais nuo Lietuvos krikšto, šimtas 
septyniasdešimt šeštaisiais nuo Jungtinių Amerikos Valstybių Ne
priklausomybės gyvavimo, trisdešimt ketvirtaisiais nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo, dvyliktaisiais Lietuvos okupaci
jos ir vienuoliktaisiais lietuvių tautos genocido metais

Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai, džiaugdamiesi žmo
nišku ir laisvu gyvenimu šiame krašte ir, kaip lietuviai ir lietuvių 
amerikiečiai, norėdami

a) aktingai dalyvauti Jungtinių Amerikos Valstybių gyve
nime ir įsijungti į kovą prieš tarptautinį komunizmą, b) veik
liai prie to gyvenimo prisidėti savo kultūrinėmis ir tautinėmis 
savybėmis bei lietuviškaisiais papročiais, c) bičiuliškai palai
kyti giminingumo simpatijas su lietuviais už Jungtinių Ameri
kos Valstybių ribų ir d) pareigingai remti Lietuvos laisvinimo 
kovą ir lietuvių tautos gelbėjimo pastangas,
puoširdžlai Išreiškia savo tautinį solidarumą Jungtinių Ameri
kos Valsty bių LIETI VIŲ BENDRI OMENEJE.

1951 metų lapkričio mėnesio 18 dieną.
Nevv York, N. Y.

SVEIKINA RYŽTINGĄ ŽINGSNĮ
Šį iškilmingą momentą paly

dėjo giesmė “Lietuviais esame 
mes gimę”.

Sveikinimo kalbas pasakė vi
sa eilė žymių žmonių, kurie pa
tys pirmieji ir pasirašė Bend
ruomenės aktą. Lietuvos Mi-

I. E. vysk. V. Brizsys sveikina JAV lietuviu užsimoji ną sukurti tvirta ir organizuota savo tautine 
bendruomene. Nuotrauka Don šulaičio

Po griausmingos dainos gra
žiai pasipuošusi tautiniais dra
bužiais Amerikos lietuvaitė 
Matulionytė perskaitė šį iškil
mingą aktą: 

nisteris Washlngtone P. žadei- 
kis su giliu susijaudinimu svei
kino ne tik savo, bet ir visų 
diplomatų vardu.

ALTO vardu sveikino jo pir
mininkas L. šimutis, kviesda
mas visus stoti petys petin ir

Iškilmių dalyviai pasirašo JAV Lietuviu Bendruomenės aktu.
Nuotrauka Don Sulaitio

atkariauti Lietuvai ir tuos, ku
rie jau nebekalba lietuviškai, ir 
susirasti Lietuvai kuo daugiau
sia draugų iš mums prijaučian
čių sluogsnių.

Balfo pirmininkas kan. J. 
Končius džiaugėsi Bendruome
nės įkūrimu ir skatino dar la
biau bendrauti su viso pasaulio 
lietuviais ir visuą gelbėti iš var
go-

V. Sidzikauskas sveikino 
Laisvosios Europos komiteto 
Lietuvių Patariamosios Grupės 
vardu. Trumpai nusakęs tautos 
vargus istorijos eigoje, jis iškė
lė mūsų organizuotumą.

v»

Lituanistikos Instituto vardu 
sveikino A. Benderius, kartu 
pranešdamas apie naujai įkurto 
instituto darbą bei jo planus. 
Raštu sveikino Profesorių Są
junga. L. Vyčiai, ir Mokytojų 
Suvažiavimas.

Baigiant sveikinimus, pasku
tiniuoju kalbėjo J. E. vysk. V. 
Brizgys. Jis savo kalboje pabrė
žė, kad bendruomenė sujungs 
seniau ir dabar atvykusius lie
tuvius darniam darbui.

Prel. J. Balkonas Laik'nojo 
Organ. Komiteto pirmininkas, 
dėkodamas visiems prisidėju- 
siems prie šventės suorganiza
vimo, kartu kvietė visus pasi
likti ištikimais ir veikliais sa
vo tautos nariais.

Pertraukos metu visi šven
tės dalyviai pasirašė ikūrimo 
aktą. Ta pačia proga buvo pa
daryta ir rinkliava. Surinkta 
785,85 dol.

Po pertraukos trumpa svei
kinimo žodį tarė Genoc do kon
vencijos autorius prof. Lemkin.

Koncertinėje dalyje Stasys 
Pilka padeklamavo: Lietuvos 
keleliai ir B. Brazdžionio “Tes
tamentą”. Operos solistė V. 
Jonuškaitė, akomnanuojant A. 
Mrozinskui, padainavo įspū
dingas tris dainas:

Iškilmingas aktas baigtas 
jungtinio choro daina “Kur bė
ga Šešupė”. Chorui akompana
vo dr. J. Skorulis.

Visos iškilmės buvo nufoto
grafuotos ir nufilmuotos, visos 
kalbos ir koncertinė dalis “A- 
merikos Balso” įrašyta į juos
teles, kurių ištraukos bus per-
duotos radijo bangomis į Lietu
vą. —Pj—
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Širdis
Gerą valandėlę ji taip stovė

jo galvą nuleidusi, kol paga
liau metė žvilgsnį į Joną, kurs 
dirbo galvos nepakeldamas.

Jo rankos buvo taip pat ru
dos, kaip ir kirvio kotas —juos 
saulė vienodai nudegė. Stovė
damas aukštai ant pastovų jis 
tašė siją, vien kirvis žypčiojo. 
Plaukų garbanos tai krito ant 
kaktos, tai atšokdavo, jam at
sitiesiant, kad atsikvėptų prieš 
naują smūgį.

— Tu ten saulėje kaip ban
dutė iškepsi. — neiškentė Oną, 
ilgai j jį žiūrėjus. Bet, lūpoms 
užsivėrus, ji akis nuleido ir vėl 
žarstė skiedras suimdama jas 
kojos pirštais ir paspirdama to
liau.

— Ar tai tu su liže ateini, 
kad mane ištrauktum. Man ro
dos, tu dar kažką kept rengies.

Ona .tikriausiai, nesuprato. 
Ir aš nesupratau, nesuprato nei 
Jokūbas.

Jonas tuo tarpu tašė toliau, 
lyg būtų viską pasakęs ir klau
sytojai jau būtų seniai pasi
traukę. Jokūbas taip pat netu

ALBER.TS SPRŪDŽA

rėjo ką sakyt. Ona. tikriausiai, 
nieko daugiau klausti nedrįso.

Prasidėjo bežodė tyla. Tik 
skiedros zvimbė.

Aš neiškentęs kreipiausi į O- 
ną:

— Eik, ko stovi, tavo tešla 
sukris.

Aš, turbūt, ką nors bloga pa
sakiau, nes dailydžių veiduos 
šypsena pasirodė, Ona gi tam
siai raudonai nukaito.

— Tu pats sukrisi, — neuž
auga nematytas! — Ji nutvėvė 
skiedrą ir sviedė į mane iš 
visų jėgų. Sulinkau dvilinkas, 
rodėsi, pataikiusi skiedra kiau
rai pervers.

Bet Ona buvo kreivarankė. 
Skiedra nulėkė visai kita kryp
timi ir kliuvo Jonui, visai ne
kaltam žmogui.

Jonas pakėlė galvą, pažvel
gė į ją savo tamsiomis akimis, 
nubraukė nuo kaktos plaukus 
ir dirbo toliau.

Ona tekina pabėgo.
Kai ji dingo kiemo vartuose. 

Jonas atsitiesė, atsispyrė koja 
rąstan, atrėmė alkūnę j kelį. 

ant plaštakos padėjo smakrą ir 
įsmeigė žvilgsnį į pietus.

Ir aš palypėjęs ant rąstų krū
vos, pažvelgiau ton pačion pu
sėn. Laukai žaliavo šviežiu ža
lumu. Pakalnėj matėsi kaimy
ninis kaimas, už jo driekėsi mė
lyna miškų juosta.

Man rodėsi, Jonas dar toliau 
mato, nei aš. Už taukų ir miš
kų turėjo būti kitoks gyveni
mas ir žmones. Kad aš galėčiau 
prasiveržti pro mėlyną miškų 
juostą!

Jonas žiūrėta ir žiūrėjo. Ki
taip negalėjo būti: jis matė 
kažką gražaus .nepaprasto.

— Kodėl jįs ten žiūri ?—klau
siau prislinkęs prie Jokūbo.

— Jį ten širdis traukia, sū
nau. — pasakė Jokūbas ir tę
sė darbą — jis nemėgo daug 
kalbėti.

Ir mano širdį ten traukė, nes 
aš norėčiau žinoti, kas yra už tų 
kalnų ir miškų. Aš tariausi Jo
ną supratęs.

5.
Tik trečią dieną Purenta 

Ona mums grąžino ližę, dar šil
tą, ir kvepiančią, nes ji buvo tik 
ką pyragus iš krosnies išėmus. 
Apie duonos kepimą ji nieko 
neužsiminė, nes mes kaip ir ži
nojom, — juk tądien kaminas 
rūko.

Ji buvo drauge atsinešus ir 
bandelę, kurią laužė ir po ga
balą mums su motma padali
no. Pyragas buvo iš kvietinių 
miltų. Jame buvo lašinių spir- 
gos. ir kai aš savo dalį rankoje 
laikiau, taukai varvėjo per pirš
tus.

Pyrągas buvo skanus. Mes 
tokio dar nebuvome valgę.

— Tu jį būsi piene ir kiau
šiniuose minkiusi — pastebėjo 
motina, — tirpsta burnoje, 
kaip medus.

Ona nesakė nei taip, nei ne. 
Ji tik šypsojos ir davė supras
ti, jog kepti sugeba, kuo mes 
dabar ir patys galime įsitikin
ti.

Pusė pyrago dar jai rankose 
liko. Tą ji laikė baltam ryšulė
ly taip abejingai, lyg nežinotų, 
kur dėti.

Pagaliau pasakė:
— Norėčiau duoti ir daily- 

dėms paragauti.
Švelnus raudonumas pasiro

dė jos skruostuose
— Duok! — pritarė motina,

— tepamato, kaip mūsų krašte 
kepami pyragai, kad parėję na
mo galėtų saviškiams papasa
koti.

Ona nuėjo prie statybos.
Jokūbas buvo nuo pastovų 

nulipęs, ir Ona jam pirmajam 
padavė. •

— Paragauk mano kepinio,
— sakė ji.

— Dėkui, dėkui! Koks baltas 
ir minkštas! Jonai, ar nelipsi 
žemėn? — šaukė Jokūbas, pa
kėlęs galvą ir pridengęs ranka 
akis, kad jas nuo saulės ap
saugotų.

— Neturiu taiko! — viršuj 
atsiliepė kirčio smūgis.

Ona turėjo taiko. Ji patogiai 
atsisėdo ant rąsto, pyragą pa
sidėjus ant kelių. Aš žiūrėjau 
j jo* juodas akis ir nežinojau, 
ar ji pati man taip labai patiko, 

ar tai. ką ji turėjo ant kelių. 
Šiaip ar taip, ji tądien buvo 
natūralesnė, nei prieš tris die
nas. Man rodės, kad šviesa ir 
kvapas ją supo, kad pasaulis 
buvo po jos kojom. Prieš ją tu
pėjo katinas, žiūrėjo į ją, gal
vą pakreipęs, ir man baisiai no
rėjos atsisegti šalia jo ant 
skiedrų ir kvėpuoti tuo kvapu, 
kurs Oną supo.

— Ot puikus valgis, — gyrė 
Jokūbas, glostydamas barzdą, 
— Jonai, tu žinotum, kas tai 
per skanėstas, iš dangaus nusi- 
leistum, ne tik nuo tų mažų 
pastovų.

Vietoj atsako zvimbė skied
ros ir dribo į abi sienos puses.

Aš norėjau Onai pasiūlyti 
galįs Jonui bandelę užnešti. 
Bet. kai rengdamasis atverti 
lūpas, pažvelgiau j ją labiau 
atsidėjęs, turėjau išsižadėti su
manymo. Nesuprantu, kas da
rės mano širdyje- Žinau, kad 
joje brendo užuojauta, ir mela
vau:

— Joneli, — šaukiau, — tė
vas lliepė tau nusileisti ir nu
eiti pas jį daržinėn. Jis nori tau 
kažką pasakyti.

Ir tai nepadėjo- Jonas buvo 
nesukalbamas. Jokūbas, savo 
dalį suvalgęs, dar kartą padė
kojo- Aš savąją jau seniai bu
vau prar.ięs, bet dar kartą pa
dėkojau ir pridėjau pliną seilių 
burna, jog pyragas buvęs be 
galo skanus ir, kad tokio ma
no motina niekuomet nėra ke
pusi.

Ir tai nepadėjo- Ona mano 
padėkos nesuprato.

Tada aš visai arti jos ant 
rąsto atsisėdau ir smaigiau sa
kus į plyšius.

— Žiūrėk, kad tau andarokai 
nepriliptų! — perspėjau slink
damas dar arčiau, — toks sa
kingas medis.

— Neprilips, Petreli!
Koks minkštas ir nuoširdus 

buvo jos balsas! Jai taip ta
riant, rodėsi, lyg motina, pri
glaudus prie krūtinės, mano 
galvą glostytų.

Saulė kepino. Kvepėjo ir py
ragas ir sakai. Man rodės, kad 
šis kvapas linguoja pasaulį, lyg 
vanduo laivą. Širdžiai buvo taip 
gera —puikią dieną atnešė Ona 
mūsų kieman.

Jonui prireikė kalto, ir jis 
prašė manęs jį užmesti.

— Neik, — pašnibždėjo Ona, 
o aš:—

— Man koją skaudą. Nulipk, 
Joneli, pats. Jonas noroms ne- 
noroms turėjo nulipti. Kai jis 
nulipo, Ona pakilo ir ėjo ton 
pusėn:

— Dabar aš tavęs nesutruk- 
dysiu. Še, paragauk, ką aš tau 
atnešiau.

— Nenoriu! — Jonas nusi-/
gręžė ir, nutvėręs kaltą, užbėgo 
atgal ant pastovų. •

Valandėlę Ona stovėjo, neži
nodama, ką veikti, paskui svie
dė pyragą žemėn. Bėgdama pro 
Joną, sušuko:

— Tu turi medžio širdį!
Ir aš vos neapsiverkiau. Greit 
užsikoriau ant pastovų.
ir prikišau Jonui:

— Ji verkė.
Jis greit nutvėrė leistuvą, pa

kėlė man marškinėlius ir per
leido juo man per juosmenį; 
kaip lentą laido.

Sumišęs nei išsikalbėti, nei 
ištrukti nepajėgiau. Sąmonėje 
tik suspengė skiedra, lyg vap- 
sa. —

— Tu turi medžio širdį, —po 
valandėlės vainiojau ir bliau
damas lipau žemėn.

6.
Visai nelauktai atėjo staty

bos užbaigtuvės. Kai sąsparos 
buvo pastatytos, dailydės, kry
žiumi sukalę karteles, iškėlė 
vainiką.

Ir tik jis aukštai prieš saulę 
sužaliavo, kaimynai ėmė rink
tis apžiūrėti mūsų statinio.

Kai vyrai apžiūrėdami linga
vo galvas ir barzdas glostė, 
mes jautmė, kad peraugom vi
są sodžiui ir uždengėm saulę.

Pirmus stiklus mes sumu
šėm, ir išgėrėm su dailydėms 
ant trobos viršaus, ant lentomis 
permestų sijų. Tėvas padėkojo 
Jonui ir Jokūbui už darbą, ku
rį jie visai taip darė, kaip jis 
pageidavo.

Jie pasibučiavo.
Tada nulipom žemėn, išriti- 

nom statinę kieman ir pradė
jom sąsparų šventę.

Aš vėl buvau apsimovęs kel
nėm ir vėl bėgau sodžiun, visus 
kviesdamas pas mus. Su Pure
nta Ona duryse susidūriau ir 
vos jai kibiro iš rankų neišmu- 
šiau.

— Neateisiu, — griežtai pa
reiškė.

(nukelta į 4 pusi.)



Drausmes ir aktyvumo
U ALRK FEDERACIJOS TARYBOS SUVAtlAVIMO NEW YOKRE

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija, apjun
gianti katalikiškas lietuvių or
ganizacijas ir paskirus asme
nis, šiemet mini 45 metų gyva
vimo sukaktį. Taigi jos pra
džia siekia jau tolimus laikus, 
kai Lietuvoje, dar carui val
dant, visuomeninis veikimas 
buvo sunkiai įmanomas, o lais
vame Amerikos krašte jis buvo 
gerokai įsisiūbavęs. Katalikai 
lietuviai jau turėjo savo gau
sias organizacijas ir stiprias pa
rapijas. Stigo jiems tiktai ben
dros vadovybės, kuri tą įvairų 
Visuomeninį ir tautinį darbą 
derintų ir jį dar skatintų. Tam 
ir buvo įsteigta visus apjun
gianti ALRK Federacija, kuri 
savo ruožtu dar tapo nariu ben
dros visiems Amerikos katali
kams organizacijos — The Na- 
tfamal Cathoiic Welfare Con- 
ference, plačiau žinomos su
trumpintu NCWC vardu. Ypač 
ją gerai pažįsta tremtiniai, ku
rie su tuo ženklu yra pasiekę 
Amerikos krantus.

Prisiminti tai sukakčiai lap
kričio 15.d. New Yorke buvo 
sušauktas ALRK Federacijos 
Tarybos suvažiavimas, šaukti 
visos Federacijos kongresą, 
kaip praėjusiais metais Pitts- 
burge, dėl taupumo buvo atsi
sakyta. Jis įvyks kitais metais, 
nes tiktai kas antrus metus te
šaukiamas. Tuo tarpu Tarybos 
posėdžiai įvyksta kasmet Vie
nas iš jų buvo suderintas su 45 
metų sukakties prisiminimu.

Suvažiavusių šiemet buvo y- 
pač gausu. Posėdyje buvo at
stovaujamos didžiosios lietuvių 
katalikų organizacijos, ALRK 
Federacijos apygardos, vienuo
lijos ir katalikiški laikraščiai.

Posėdyje buvo svarstyta lie
tuvių katalikų organizacijų ir 
spaudos reikalai, Lietuvių 
Bendruomenės JAV organiza
vimas, švietimo klausimai, Lie
tuvių Kultūros Instituto rei
kalai, katalikiškos akcijos su- 
intensyvirtmas, vedama kova 
už Lietuvos išlaisvinimą ir k. 
Šiuos klausimus besvarstant, 
pabrėžtas reikalą* lietuviams 
katalikams dar labiau sukrus
ti, išlyginti pasitaikančius ben
drame darbe nesklandumus,* 
ieškoti ir siekti gliudesnlo su
tarimo tarp seniau čia gyve
nančių ir naujai atvykusių, stip
rinti katalikišką spaudą ir 
draugijas, dėti visas pastan
gas lietuvybei išlaikyti, kreipti 
didesnį dėmesį į angliškai kal
bančius, bet lietuviškai dar 
mąstančius; visomis jėgomis 
remti kovą už Lietuvos laisvę, 
šiais klausimais buvo priimtos 
ir atitinkamos rezoliucijos, kaip 
svarstymų išvados.

» 1.
ALRK Federacijos Tarybos 

suvažiavimas kviečia naujuo
sius ateivius gausiau dėtis prie 
Amerikos lietuvių katalikiš
kųjų organizacijų ir dar akty
viau įsijungti į jų darbą; ypa
tingai skatinamas jaunimas 
daugiau įsijungti į lietuvišką ir 
katalikišką veikimą;

b) ALRK Federacijos Cent
ro Valdybos prašoma paruošti 
projektą ir numatyti priemo
nes bei būdus, kaip sėkmingiau 
galima būtų prieiti prie ang
liškai kalbančio mūsų jaunimo 
ir jame išlaikyti bent lietuvišką 
dvasią;

c) lietuvybės išlaikymo pa
stangos turi apimti visą Ame
rikos lietuvių visuomenę, tiek

tiek ir

Taryba 
Bend-

seniau čia atvykusius, 
naujai atsikėlusius.

2.
ALRK Federacijos 

pritaria JAV Lietuvių
ruomenės organizavimui ir ra
gina visą Amerikos lietuvių ka
talikiškąją visuomenę aktingai 
įsijungti į jos organizavimą ir 
darbus.

3.
ALRK Federacijos Taryba 

prašo visas katalikiškas orga
nizacijas ir visus lietuvius ka
talikus ir toliau su tokiu pat 
uolumu remti Balfą, kad būtų 
galima suteikti pagalbą lietu
viams ligoniams, seneliams, 
našlėms, su mažais vaikais ir 
paliegusiems asmenims, kurių 
dar liks Europoje apie 5000 lie
tuvių, pasibaigus tarptautinei 
globai ir tremtinių emigracijai; 
tautiečiams teikiama parama 
neturi pasibaigti, kol jie jos 
reikalingi, o mes išgalime pa
dėti.

MEDŽIO
(Atkelta ii 3 pal.)

— Bet tada tu niekad Jono 
nematysi.

— Aš jo nenoriu matyti.
Ji su manim kalbėjo, kaip 

su suaugusiu.
— Ir man bus liūdna skirtis 

su dailydėmis, — sakiau,—pa
siliks tuščias kiemas ir visa so
dyba.

— Nekalbėk, — sušuko ir 
užtrenkė duris.

Aš stovėjau prie slenksčio 
nuleidęs galvą ir nežinojau, ką 
daryti. Paskui apsisukau ir nu
ėjau pas kaimynus. Bet dau
giau nebebėgau kaip karaliaus 
pasiuntinys. Ne, aš ė jau. iš lė
to, lyg vilkčiau sunkią liūdesio 
naštą.

Kai grįžau iš paskutinių so
džiaus namų, mūsų kieme jau! 
virė gyvenimas, skambėjo link
smi skardūs balsai. Ir nors vėl 
buvo geriamas alus, nors Liek- 
nių Petras tampė armoniką, 
nebebuvo taip, kaip vainiko 
šventėje. Tiesa, ir šokta, ir dai- 
huota, bet vis nebuvo taip, kaip 
tąsyk ir gana.

Purenių Ona neatėjo.
Vyrai pasigedę ėjo pas 

bet vėl greit grįžo... vieni.
— Jos negalima prikalbėti, 

— teisinos.
Taip, Ji neateis — galvojau.
— Mes Šiandien šoksim pol

ką!—sušuko Jonas, pašokda
mas nuo stalo ir dingdamas 
tamsoj.

Sekdamas jo didelius žings
nius, jutau, kad man nuo nu
garos kažkas nusirito. Man 
lengva pasidarė. Nežinau, dė 
ko pašokau aukštyn ir suplo
jau delnais. Prieš mano akis 
lyg migla prasiskleidė, ir aš 
pamačiau, kad kieme buvo 
linksma, daug linksmiau nei ta
da, kai buvo užtiestas pirmas 
vainikas.

Jonas ilgokai užtruko. Bet 
pagaliau grįžo. Ir Ona buvo 
kartu.

— Ji polką šoks, 
ir tempiau vyrus iš 
dūrio į pakraščius.

k jį šoko. Taip Jonas ęebu 
vo šokęs,kaip tą vakarą, taip, 
greičiausiai, joks žmogus nėr: 
šokęs.

Jie sukosi greičiau nei vie-

ją.

— rėkiau! 
kiemo vi-1
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ŠIRDIS
suk) verpetas, jie oru skrido. 
Vėjas pakilo kieme nuo jų su
kimosi ir taršė plaukus tiems, 
kurie buvo be kepurių.

I juos žiūrint akys raibo, su
kos galva, ir kad nepavirstum, 
reikėjo atsiremti sienon ar už 
mieto nusitverti.

— Jis tikras velnias,—sakė 
vyrai traukdamiesi į parie- 
sienus.

Leknių Petrui nutirpo pirš- 
štai, ir armonika nutilo, bet 
Jonas Šoko vis smarkiau ir 
smarkiau sukdamasis, lyg no
rėtų pakilti Ir įsigręžti į debe
sis.

Ne, to žmogaus akis išlaikyti 
negalėjo! Moterys užsitraukė 
ant akių skarele, vyrai plasta- 

. komis jas užsidengė ir kvapą 
i sulaikė.

Ir kai jie nustojo suktis, mes 
buvom netekę jėgų, lyg būtum 
mirtinai išvargę. Bet svaiguliui 
dingus, visi buvo vėl linksmi, 
kaip pirma.

Tėvas liepė pripilti antrą 
milžtuvę, kad alus gyviau va
rinėtų kraują vyrų gyslose ir 
moterų liežuvius padarytų 
lankstesnius. Nevedę tuoj sa- 
viškius susirado. Greit kiemas 
vėl virė, lyg tetervinų pilnas.

Dainose bei šokių verpetuo
se niekas nepastebėjo, kaip Jo
nas dingo.

Veltui ieškota — jis negrį
žo.

— Jis tave pametė! — tei
ravosi kaikurios.

— Ne, — Ona purtė galvą,— 
jis turi tėviškėje mergelę, ku
rią ves. Dabar jis uždirbo pini
gų ir rengs vestuves.

Aš tai girdėjau ir tik dabar 
visą supratau. Tyliai pasišali
nau nuo ttriukšmo, užlipau ant 
statinio ir pasukau veidą į pie
tus.
Klonio kaimą supo palša mig

la, o miškų juosta buvo juoda. 
Šviesūs mėnesiai rodė Jonui 
kelią, kur širdis traukė.

Man rodės, aš jį matau ei
nantį per kalnus, miškus ir ne
šantį savo medžio širdį.

Bet tai buvo tik mano sva- 
jone. Pirmą ir paskutinį kartą 
aš jį šokantį mačiau, ir mano 
sąmonėn Jonas jsigręžė, kaip 
šokąs viesulas.

4.
a) ALRK Taryba prašo L? ši

mutį, Centro Valdybos sekre
torių, greitu laiku sukviesti lie- 
vių katalikų švietimo įstaiigų 
ir darbuotojų pasitarimą Čika
goje ir ten sudaryti pedagoginę 
tarybą, kuri imtųsi vykdyti 
Pittsburgho kongrese 1951 m. 

nutarimus.
b) Lietuvių Kultūros Insti

tutas prašomas artimiausiu lai
ku imtis iniciatyvos ir organi
zuoti išleidimą bent trijų mo

kykloms vadovėlių: lietuviško 
katekizmo, lietuvių kalbos ir 
Lietuvos istorijos.

5.
a) A. L. R. K. Federacijos 

Taryba, didžiai įvertindama 
katalikiškos spaudos reikšmę, 
skelbia spaudos platinimo va
jų nuo š. m. gruodžio 1 d. iki 
1952 m. vasario 29 d. Prašo
mos visos katalikiškos organi
zacijos ir viri lietuviai katalikai 
atkreipti ypatingą dėmesį savo 
spaudai, į paremti, užsisakyti 
ir platinti. Telaiko kiekvienas

; savo pareiga skaityti ir remti 
aiškiai katalikiškus mūsų laik
raščius. kaip "Aidus”, “Ateitį”, 
“Draugą,” “Darbininką”, “Lie
tuvių Dienas”, "Eglutę”, “Gar
są*”, "Laiškus Lietuviams”, 
“Šv. Pr. Varpelį”, “Kristaus 
Karaliaus Laivą”, “The Ma
rian”, “Vytį”, “žvaigždę”, “Mo
terų Dirvą”.

b) ALRK Federacijos Tary
ba sveikina tėvų pranciškonų 
pastangas, apjungusias tris 
mūsų lokalinius laikraščius, ko 
lietuviai katalikai jau seniai 
sekė tikslu turėti .sustiprintą 
vieną jungtinį lairkaštį; Tary
ba džiaugiasi jų vietoje dabar

MATOTE, KAM REIKALINGAS JTSU KRAUJO LASAS. KREIPKITĖS DAR ŠIANDIEN l RAUDO
NĄJĮ KRYMU <RED CROSS) IR PAAUKOKITE KRAUJO KABIU GYVYBEI GELBETL TAI JCS 
GALITE ATLIKTI SAVO GYVENAMOJE VIETOJE.
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Brooklyne leidžiamu du kartu į 
savaitę "Darbininku” ir kviečia 
katalikiškąją visuomenę jį skai
tyti, platinti ir remti;

c) Taryba reiškia pasiten
kinimą ir padėką tėvams ma
rijonams už jų pastangas priei
ti prie jaunimo su “The 
Marian’” žurnalu, kuris prašo
mas visų palaikyti ir dar pla
čiau skleisti tarp nemokančio 
lietuviškai jaunimo;

d) ALRK Federacijos Tary
ba džiaugiasi Kultūros Institu
to leidžiama vaikams “Eglu
te”, kurią prašo visų tėvų už
sakyti savo vaikams ir paremti 
o mokytojų seselių ir mokyklų 
vedėjų padėti ją platinti, nes 
tai yra ypatingai svarbus rei
kalas mūsų vaikų lietuviškumui 
išlaikyti ir nukreipti nuo neti
kusios lektūros; Instituto va
dovybė prašoma iš savo pusės 
suaktyvinti “Eglutės” propa
gandą spaudoje ir sustiprinti 
administraciją;

e) ALRK Federacijos Taryba 
pareiškia džiaugsmo, kad žur
nalas “Aidai” jau dveji metai 
sėkmingai eina Amerikoje ir 
ragina visus lietuvius skaityti 
ir remti šį lietuvišką kultūros 
žurnalą.

6.
a) ALRK Tarybos suvažiavi

mas, turėdamas galvoje, kad 
Lietuvos laisvinimo darbo sėk
mingumui privalomas visų 
lietuviškųjų institucijų glaudus

“DARBININKAS” VIS PLAČIAU 
SKAITOMAS

“Darbininkas”, paskutiniu 
metu pagerėjęs savo turiniu bei 
Išorine išvaizda ir duodąs daug 
žinių iš visos Amerikos lietuvių 
kolonijų, visos Amerikos lietu
vių yra mielai skaitomas ir lau
kiamas. Ypatingai visi džiau
giasi, kad laikraštis laiku atei
na. Nenuosabu, kad ir "Darbi
ninko” skaitytojų skaičius žy
miai paaugo. Dabar daug kas 
atnaujina prenumeratą visiems 
1952 metams, o vienas brock- 
tonietis A. Norkus neseniai pa
rėmė laikraštį 100 dolerių au
ka.

Bet yra Bostone ir nepa
tenkintųjų “Darbininku”. Tai 
ta grupelė žmonių, kurie jau iš 
pat pradžių dėjo visas pastan
gas, kad tėvai pranciškonai 
Bostone neįsi kurtų ir “Darbi
ninko” čia neleistų. Dabar 

jie varo priešišką “Darbinin
kui” akciją, visomis progomis 
žmones atkalbinėja’ 
jo neskaityti, nes greitu laiku 
bus išleistas pato geriausias 
Amerikoje Vietos laikraštis. 
Šios akcijos centre yra vienas 
slapyvarde prisidengęs asmuo, 
žinomas jau iš Lietuvos ir trem-

ties. Kas dar jo gerai nepažįs
ta , pasitiki, bet gali skaudžiai 
apsivilti. žinoma, tai jų reika
las. Nesuprantama tik elgse
na kaikurių atsakingų prieš 
katalikišką visuomenę asmenų, 
kurie ardo katalikų pastangas 
Amerikoje turėti stiprių ir įta
kingą savaitrašti, o ne kelis 
skurstančius laikraštukus. Kam 
tai išeina į naudą, aišku. Bet 
kad tokia elgsena kertama į 
veidą patiems katalikams, įsi
tikins greit ir jie patys, jei to 
dar nemato. .

Šiuo atveju dar nekeliame 
aikštėn pavardžių, kurios eina 
per žmonių lūpas, bet teks ir 
jas paminėti, jei pikti gandai a- 
pie “Darbininką” bus ir toliau 
skleidžiami. Mums gi didelį 
džiaugsmą ir paspirtį sudaro 
tie gausūs laiškai, kurių re
dakcija nuolat gauna. Visuose 
reiškiamas pasitenkinimas 
“Darbininku”, kuris stengiasi 
itįiklį 
Ulsiei

bendradarbiavimas, sveikina 
Vliko pastangas nustatyti pa
stoviai bendradarbiavimo orga
nizacijai su veikiančiais Lietu
vos diplomatiniais atstovai, ku
rie, kad ir nesijausdami Vilkui 
subordinuoti, esamose sąlygose 
savo misijai sėkmingai vykdyti 
privalo organiškosios tautos at
stovybės, kokia'yra Vilkas, at
ramos ir pasitikėjimo, lygiai 
kaip ir Vlikas privalo savo žy
giams atitinkamų pasiuntinių 
talkos.f

b) Taryba nepritaria vadisti- 
niams p. St. Lozoraičio kės
lams nuvertinti Vilką ir netei
sėtais titulais savintis funkci
jas, kurios teisėtai tegali pri
klausyti iš Tautos kilusiai Lie
tuvos vyriausybei.

c) Taryba reiškia pritarimą 
Alto pirmininko p. L. Šimučio 
ir sekretoriaus Dr. P. Grigaičio 
tuo reikalu padarytiems žy
giams ir reiškia apgailestavimą 
dėl kai kurios spaudos su tuo 
pradėtu užgaulingu jų asmens 
puolimu.

d) Taryba sveikina Vliką, pa
sižada visomis jėgomis bendra
darbiauti VFiko pastangoms iš
laisvinti visiems mums brangią 
Tėvų žemę.

Sveikinimas taip pat pasiųs
tas ministeriui Pr. Žadeikiui: 
“Taryba sveikina Tamstą, kaip 
nepriklausomos Lietuvos at
stovą šiame krašte, džiaugiasi 
Tamstos ligšiolinėmis pastango
mis brangiosios Tėvų žemės 
laisvei atgauti ir linki Tamstai 
vieningai su Vliku ir toliau e- 
nergingai ginti Lietuvos reika
lus.”

Suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje. Išsiskfrstant 
buvo dar kartą prisiminti J. 
E. Vysk. V. Brizgio suvažiavi
mo pradžioje pasakyti žodžiai:

“lietuviams katalikams reikia 
daugiau drausmingumo ir ak
tyvumo.” Išreikšta viltis, kad 
tie žodžiai pasieks visus Ame
rikos lietuvius katalikus ir kai 
kitais metais susirinks ALRK 
Federacijos kongresas, kuris 
nutarta šaukti rugsėjo mėn., 
bus jau daug kas padaryta, ką 
dabar Taryba yra svarsčiusi.

B.

Baltimore, Md
Baltimorės arkivyskupijos o- 

. ficiozas “The Cathoiic Revievv” 
lapkričio 2 d. laidoje yra pa
skelbęs visos arkivyskupijos 
parapijų aukas misijoms remti 
užsienyje. Baltimorės lietuvių 
šv. Alfonso parapija, kur kle
bonauja kun. dr. A.'Mendelis, 
pereitais metais misijų reika
lams yra davusi $55,221.18. Iš 
jų pagrindiniam fondui — $2,- 
257,32, pažymietiems misijų 
tikslams — $31,668,86, šv. mi
šių intencijoms $21,295,00. Po 
to eina šv. Ignaco parapija, ku
ri paaukojo $7,523,39. Viso mi
sijų reikalams surinkta $185,- 
676,27.

Čia reikia pažymėti, kad Bal
timorės arkivyskupija yra pir
moji vyskupija JA Valstybėse.
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DĖMESIO
Jeisru Jums reikalingi
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai.... 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIOIS
n W. 184 St, N.Y.C.

Riversite 9-9184
Jis atstovauja geriausias New 

Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
(refri£lrator>, dulkių siurblių, te
levizijos įmones.

Pirkdami per ji gaunate didesnę 
nuolaida negu kitur ir palankiau
sias Išsimokejimo sąlygas.

i

Bažnyčia ir pasaulis
• Kun. J. Paškauskas, šv.

M. Marijos gimimo parapijos 
klebonas Chicagoje, ruošiasi 
statyt* naują parapijos bažny
čią. Statybos planai skubiai 
ruošiami, greit prasidės ir 
statyba.

• Komunistų antireliginė 
propaganda Lenkijoje paskuti
niu laiku apkaltino lenkų vys
kupus ir kunigus “priešvalsty
bine veikla.” Ta “veikla” pasi
reiškus tuo, kad kunigai drau
dė tėvams leisti vaikus į ateis
tines mokyklas. Komunistų 
laikraščiai skelbia pavardes ku
nigų, kurie išdrįsta tai kalbėti, 
ir grasina bausmėmis.

• Vėliausia statistika, rodo, 
kad visame pasaulyje šiuo metu 
yra 378,000 kat. kunigų, kurių 
28.000 dirba misijose.
• Quebeco arkiv. Maurice Roy, 

Kanados kariuomenė ordina
ras, aplankęs Kanados dalinius, 
kovojančius Korėjoje, ir susi
pažinęs su Kat. Bažnyčios pa
dėtimi Tolimuosiuose Rytuose 
pareiškė, kad retai yra žinomas 
toks didelis heroizmas misijo- 
nierių ir seselių, o lygiai ir ti
kinčiųjų tarpe, kaip Kinijoje, 
kurie šiandien neša baisią per- 
sekojimo naštą.

• Kardinolas Spellmanas, 
New Yorko arkivyskupas, ga
vo iš gen. Van Fleet padėkos 
laiką, kuriame generolas 
džiaugiasi vienuolių seselių pa
siaukojimu, kurių 600 davė sa
vo kraujo Korėjoje sužeistiems 
kariams, nežiūrėdamos tikėji
mo, tautybės bei rasės skirtu
mo.

• Vėl areštuoti trys Kinijos 
vyskupai misijonieriai. Visi 
trys naujai areštuoti vyskupai 
yra Pranciškonų ordino misijo
nieriai. Du italų ir vienas vo
kiečių kilmės. Iki šiol Kinijoje 
komunistai jau areštavo 20 
vyskupų. Šeši laikomi namų 
arešte, o devyni išvaryti iš 
krašto.

Brockton, Mass
Liet, kariuomenės šventės 

minėjimą rengia Brocktono 
tremtiniai lapkričio 23 d. 7.45 
vai. vak. šv. Roko lietuvių pa- 
rap. salėje. Minėjimu norima 
pagerbti ir prisiminti 1918-20 
metų kovotojus už Lietuvos 
laisvę, o taip pat išreikšti pa- 
garbą šių dienų Lietuvos parti
zanui vedančiam žūt butinę 
kovą už tėvų žemę ir tikėji
mą.

Programoje numatoma sa
vanorių - kūrėjų, gyvenančių 
Brocktone, žodis, paskaita ir 
koncertinė dalis.

Kariuomenės šventės proga 
lapkričio 25 d. 10 vai. šv. Ro
ko lietuvių parapijos bažnyčioje 
bus atlaiktyos šv. mišios už žu
vusius ir Žūstančius už Lietu
vos laisvę.

Brocktoniečiai, pagerbkime 
savo tautos karžygius, daly
vaudami pamaldose ir minėji
me. ✓

> ir
.TU*: 

keliu jis eis fr toliau, dar ryž
tingiau kovodamas už visų lie
tuvių katalikų vienybę.

MARIJA DAUG GALI PAS DIEVĄ’
Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis,
sielojiesi Lietuvos ir

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.
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NEKALTO PRASTOVIMO VIENUOLYNE, PUTNAM, CONN. 
laikoma Novena į

NEKALTAI PRADĖTU! MERGELĘ MARUI
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir baigiasi gruodžio 8 dieną.
Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskime savo intencijas šiuo adresu:
IMMAUULATE GONCEPTION CONVENJ JL F, Jfc&P»t»«n, CH*

intąfcrijr*. ir jei gali, nors maža auka 
■F

I N 4 k. r

Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia savo 
paremia šią Lietuvaičių Kongregaciją.
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Budėti, sekti, būti pasiruošus
Iš ALTO SUVĖLAVIMO NEVV YORKE

Lapkričio 16 ir 17 d. New 
Yorke įvyko vienuoliktasis Al
to suvažiavimas. Jau tiek kelio 
nueita Amerikos lietuvių, ku
rie 1940 metais sudarė bendią 
tarpgrupinę vadovybę Lietuvos 
reikalams ginti. Prie jos nepri
klauso tiktai Maskvai parsida- 
vusieji, nes kaip tik Maskva bu
vo kalta, kad Lietuva neteko 
savo laisvės. Jai atgauti Altas 
ir dirba. Tai gražiai išreiškė są- 
vo sveikinamoje kalboje vysk. 
V. Brizgys. Jis pabrėžė, • kad 
Altas

yra žinomas ne iš rėkiamos,

o iš darbų. Jis suteikia daug pa
guodos lietuvių tautai, nes čia 
visi stoja už vieną ir vienas už 
visus. Net ir Lietuvą išvadavus, 
Altas turėtų palakti: ir darbo 
jam netrūktų ir būtų simboliu 
mokėjimo rasti bendrus kelius.

Ekscelencija perdavė sveiki
nimus taip pat Kauno metropo
lito arkiv. J. Skvireckio ir 
vysk. V. Podalskio.

Vliko vardu sveikino prof. J. 
Kaminskas, tik neseniai atvy
kęs į Jungtines Valstybes tam 
tikrai misijai. Pirmiausia jis pa
reiškė savo gilų įsitikinimą, kad

Lietuva bus laisva,

bet tai laisvei atkovoti visi turi 
įtempti jėgas. Vlikas džiaugia
si, kad Altas tuo reikalu yra 
daug padaręs šiame krašte. Da
bar ateina pats reikšmingiau
sias momentas, ir tam reikia 
būti pasiruošus. Tokį uždavinį 
dabar turi ir Vlikas. Jis siekia 
konsoliduoti visas mūsų tautos 
jėgas. Čia yra nesusipratimų 
tik su vienu pasiuntiniu, kas y- 
ra žalinga Leituvos vadavimui. 
Vlikas laukia visuomenės para
mos ir konsolidacijos. Altas 
čia gali daug padėti. Taip pat 
Vlikas reikalingas ir

finansinės paramos,

kad galėtų sustiprinti kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą. Tėvynėje 
besiliejįs kraujas visus įparei
goja aukotis, kaip kas gali.

Mintsteris Vac. Sidzikauskas, 
sveikinęs Lietuviškosios Grupės 
(Free Europe) vardu, pabrėžė, 
jog dabar yra toks metas, kad 
reikia

niu Vašingtone, su pradėjusia 
veikti Lietuviškąja Grupe prie 
Laisvosios Europos Komiteto, 
kitų kraštų politiniais veiks
niais šiame krašte ir kt.

Laisvės mobilizacijos vajus 
davė per 40,000 dolerių. Iš at
skiri} vietų pirmąją užima Či
kaga su Illinois valstybe, o 
veikliausias pasirodė nedidelis 
Brocktono miestas, surinkęs 
1.522,00 dol. Šį finansinį prane
šimą padarė Alto iždininkas M. 
Vaidyla.

Pirmasis posėdis buvo labai 
gausus ir atstovų skaičiumi ir 
svečių daug prisirinko. Posė
džiui pirmininkavo L. Šimutis.

ANTRO JI POSĖDŽIŲ DIENA

jė-

budėti, sekti ir būti 
pasiruošus.

Visų lietuvių suglaustos 
gos ir pasiryžimas net mirti už
tautos laisvę dabar yra ypač 
reikalingas.

Sveikino dar Lietuvos gene
ralinis konsulas J. Budrys ir 
Balfo pirmininkas kan. J. Kon
čius.

Po sveikinimų bendrą prane
šimą apie Alto atliktus darbus 
1951 metais padarė Alto sek
retorius Dr. Pijąs Grigaitis.

Jis nurodė, kad praeitais me
tais darbo labai padaugėjo, bet 
ir smagiau dirbti, nes dabar jau 
sulaukiama

Antroji posėdžių diena su
traukė gana daug dalyvių, ku
rie atsidėję sekė darbo eigą. 
Patiektoji dienotvarkė buvo tę
siama toliau.

Genocido klausimu kalbėjo 
A. Devenienė, M. Zujus, dr. P. 
Grigaitis, V. Sidzikauskas ir ki
ti. Nutarta surengti genocido 
konferenciją ar kovo pradžioje 
ar birželio mėn. per genocido 
dienas. I ją bus telkiamos kuo 
platesnės visuomenės masės. 
Taip pat numatyta pareikšti 
padėka visiems, kurie prisidėjo 
prie Genocido klausimo kėli
mo.

Prisiminus “Voiee of Ame- 
rica” lietuviškas transliacijas, 
numatoma padėkoti Valstybės 
Departamentui, kad išklausė 
lietuvių prašymą ir dabar ra
dijo bangomis informuoja kovo
jančią tautą.

Alto santykius su kitų tautų 
grupėmis plačiau nušvietė dr. 
P. Grigaitis. Šiuo metu siekia
me glaudaus bendradarbiavimo, 
tarp Pabaltijo tautų, planuoja-’ 
ma įkurti net bendrą informa
cijos biurą. Buvo užmegsti ry
šiai ir su lenkais, bet dabar jie 
dėl Vilniaus klausimo nutrūko. 
Taip pat nutrūko ryšiai ir su 
Rytų Centro Federacija, kuri, 
pasirodo, turi politinių užma
čių. Platesnio bendradarbiavi
mo siekiama per Lietuviu Pa
tariamosios Grupės prie “Lais
vosios Europos” komiteto.

Lietuvos sienų klausimą re
feravo V. Sidzikauskas, trum
pai supažindindamas su šio 
klausimo istorine eiga. Jau bai
giamas parengti ir sienų že
mėlapis.

Didesnių diskusijų susilaukė 
Alto finansiniai reikalai. Alto 
iždininkas — M. Vaidila, nu
švietęs Alto finansinę padėtį, 
kvietė visus naujame vajuje 
sukelti 100.000 dol. Vliko at
stovas, prof. J. Kaminskas, 
Tautos Fondo Valdytojas, su
pažindino su Vliko finansine 
padėtimi ir jo kukliomis išlai
domis.

Gvvėjant Lietuvos laisvinimo 
problemai ir su tuo pač ti gau
sėjant įvairioms Išlaidoms, 
svarstyta būdai, kaip - ričai; 
sutelkti kuo daugiausia pinigu 
Pasisakyta, kad reikia rinkli 
aukas, apsidėti mokesčiais ir į- | 
traukti kuo daugiausia žmo
nių.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės įkūrimo proga buvo pri
imta ilga rezoliucija, kurioje 
nusakoma, kaip L. Bendruome
nė susiorganizavo, ir kartu iš
keliami jo kultūriniai uždavi
niai. Rezoliucija priimta vien
balsiai.

Tolimesnėse posėdžio valan
dose svarstyta Informacijos 
Centro reikalai. Platesnius 
pranešimus padarė buv-.s In
formacijos Centro direktorius 
K. Jurgėla ir M. Kižytė, dabar
tinė Informacijos Centro direk
torė. Plečiant Informacijos 
Centro veiklą, pasisakyta, kad 
reikia dar papildyti jį vienu 
tarnautoju.

Grupių atstovai taip pat pra
nešė ir apie savo narių pasikei
timus Alte.

Posėdžių metu buvo atsilan
kęs mintsteris Pr. Žadeikis, 
lydimas gen. konsulo J. Bud
rio. Ministeris pasveikino Alto 
suvažiavimą, palinkėjo kuo ge
riausios sėkmės naujai kuria
mai Lietuvių Bendruomenei.

Svečių tarpe buvo Metropoli
tan Operos solistas Algirdas 
Brazys, kurį pasveikino Alto 
pirminink. L. Šimutis, palinkė
damas jam savo menu garsinti 
Lietuvos vardą. A. Brazys at
sakė į jo kalbą, pasidžiaugda
mas, kad gali kaip lietuvis ope
roje reikštis ir tuo prisidėti 
prie bendrų mūsų tautos rei
kalų.

Altas išreiškė padėką ir ilga
mečiams Informacijos Centro 
direktoriui M. Jurgėlai. kuris 
dabar perėjo dirbti į “Ameri
kos Balsą.”

Į posėdžius atsilankė ir “A- 
merikos balso” atstovas, kuris 
padarė pasikalbėjimą su sve
čiais: vysk. V. Brizgiu. T. J. 
Vaškiu, pranciškonų provincio- 
lu, ir operos solistu A. Braziu. 
Į juostelę įrašė ir sveikinimą 
Lietuvai. Šitame žodyje, kuris 
bus pasiųstas oro bangomis į 
tėvynę, šiltais ir jaudinančiais 
žodžiais išreiškiama pagarba 
kovojantiems sūnums, kalbama 
apie Amerikos lietuvių pastan
gas ir skelbiama, kad Lietuvos 
išlaisvinimas kas dieną artėja.

Baigiant konferenciją buvo 
priimtos svarbesniais klausi
mais rezoliucijos.

Konferencija baigta Lietuvos 
ir Amerikos himnais. Skirsty
damiesi visi į savo darbo vie
tas po plačiąją Ameriką, ryžo
si budėti, sekti ir būti pasiruo
šus kovoje už Lietuvos laisvę.

p. s.

UIETUl lt MOKYTOJI SUVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, lapkričio 18 d., 

Angelų Karalienės parapijos 
salėje, Brooklyne. įvyko Ryti
nių JAV lietuvių mokytojų su
važiavimas.

Tos pačios parapijos bažny
čioje 8 vai. suvažiavimo daly
viai išklausė šv. mišias ir kun. 
V. Dabušio pamokslo.

Suvažiavimą pradėjo Rytinių 
JAV lietuvių švietimo atstovas 
K. Mockus. Suvažiavimui va
dovauti pakvietė prof. dr. A. 
Kučą, Ir. Karalienę ir Br. Ku
lį, sekretoriauti A. Musteikį. Į 
mandatų komisiją — J. Kiaunę, 
A. Jankauskaitę, J. Matulaitie
nę, T. Dzikienę. Į rezoliucijų ir 
nutarimų komisiją — V. Čižiū- 
ną, A. Dimavičių, J. Daniusevi- 
čių, sės. Feliciją ir P. Naujo
kaitį.

žodžiu suvažiavimą sveikino 
J. E. vysk. V. Brizgys, ALTo 
pirm. L. šimutis, konsulas A. 
Simutis, BALFo pirm. prof. 
kun. dr. J. Končius, L. E. Lie
tuvių Patariamosios grupės 
pirm. V. Sidzikauskas, Nevv 
Yorko Liet. Tremtinių draugi
jos vardu kun. V. Pikturna ir 
kt

Laisvės nevertas, kas negina jos
Lietuvos kariuomenės šventės (NI.23)

Ilgus amžius mūsų tauta gy
veno taikiai, niekieno nežino
ma, užsidariusi miškinguose 
plotuose. Rodės, taikoje ir to
liau turėjo slinkti mūsų isto
rija. Bet 12 amžiuje lietuvių 
ginklavę Vakarų riteriai buvo 
žemes pradėjo supti priešai. Į 
Prūsus atsikėlė kryžiuočiai ir 
degino lietuviškas sodybas, sta
tė mūrines pilis. Iš šiaurės ver
žėsi kitas vokiečių ordinas — 
kalavijuočiai. Šie gerai apsi- 
apskaičiavę, kad lengvai užka
riaus mūsų žemes ir įsitvirtins 
Baltijos jūros pakrantėse.

Tada ir apie mūsų vadus su
sispietė vyrai, kurie išėjo ginti 
savo genčių. Net du šimtmečius 
trūko žūtbūtinės kovos su vo
kiečių ordinu už mūsų tautos 
egzistenciją. Ir jei ne mūsų ryž
tas gintis, vokiečiai būtų užval
dę mūsų žemes, ir mūsų tauta 
jau būtų seniai nurašyta iš is
torijos.

Senasis mūsų karys rado sa
vo išraišką Kęstučio asmenyje. 
Tai buvo tikras riteris; ne tas, 
kuris rungiasi turnyruose, pel
no garbę, keliaudamas ir ka
riaudamas svetimose žemėse. 
Jis kariavo tik už savo kraštą, 
iš mūšio ėjo į mūšį. Jis neturi 
jokių groboniškų tikslų ir -ne
trokšta tuščios kario garbės. Jis 
tik myli savo tautą.

Ir tolimesniuose mūsų tau
tos istorijos lapuose randame 
nuolatinius karus. Kai vakarų 
priešai sugniužo, kiti pasikėlė 
rytuose. Ir kiek reikėjo ryžtin
gumo, kiek pastangų ir genia

lumo tiek amžių nuolatos ka
riauti, atlaikyti tirštus totorių, 
rusų pulkus. Lietuvos kariuo
menė buvo lyg pylimas, kuris 
sulaikė rytų barbarus ir gynė 
Europą.

Bet šimtmečiais trukus kova 
pareikalavo pačių brangiausių 
tautos jėgų. Visi valstybės iš
tekliai ir geriausi vyrai buvo 
paaukoti karui, kad apgintų sa
vo valstybę. Tuo pačiu metu 
kitos tautos jau savaimingai 
reiškėsi moksle ir mene ir kū
rė dideles vertybes. Jau tobu
lėjo literatūra, vystėsi kalbos. 
Ir šia prasme beveik visų mū
sų vėlesnių laikų valstybės vy
rų figūros pasidaro tragiškos. 
Jie plėšo savo togas seime, nuo
latos kariauja, gindami valsty
bę, bet savo namuose neapgina 
lietuvių kalbos, — jie šnekasi 
lenkiškai.

18 a. gale okupavus rusams, 
mūsų tauta atsidūrė prie iškas
tos duobės. Nemokyta, neraš
tinga, be savo šviesuomenės 
tauta turėjo atsispirti rusams, 
kurie sumanė Lietuvos vardą 
ištrinti iš žemėlapio. Sutelkę 
visą pragarišką galybę, valsty
bės aparatą, pinigus, uždraudė 
net spaudą, bet lietuvio neįvei
kė, nes jis buvo doras ir giliai 
religingas. Jis išsaugojo lietu
viškąjį žodį ir jį atidavė pir
miesiems šviesuoliams, kilu
siems iš liaudies. Tada atėjo 
“Aušra”, ir tauta kėlėsi. Kas 
metai brendo jos sąmonė.

Kai baigėsi pirmasis Pasau
linis karas, kai iš visų pusių

proga

didelio palankumo ir 
Vašingtone.

Tai paaiškėjo iš kelių apsi
lankymų Valstybės Departa
mente. Daugiausia rūpintasi, 
kad būtų ratifikuota Genocido 
konvencija. Paskutiniu laiku 
čia teko susidurti su bolševikų 
inspiruotomis pataisomis, ku
rios buvo norima svarstyti da
bar vykstančiame Jungtinių 
Tautų pilnaties susirinkime Pa
ryžiuje. Jos būtų surišusios 
rankas JAV, o palikusios slap
tos Sovietų Rusijai. Alto at
kreiptas dėmesys rado pritari
mo ir vadinamasis “Kodeksas 
tarptautinių nusikaltimų” buvo

išimtas iš Jungtinių Tautų 
darbotvarkės

Tai yra didelis lietuvių lai
mėjimas.

Altas taip pat rūpinosi Lietu
vos sienų problema, kuri gali 
kiekvienu metu iškilti; tam 
sudaryta speciali komisija.

Lietuvos vadavimo reikalu 
nuolat palaikomi artimi ryšiai 
su Vliku, su Lietuvos pasiunti-

Raštu sveikinimus atsiuntė 
VLIKo pirm. prel. M. Krupa
vičius, minist. S. Lozoraitis, 
gen. konsulas V. Gylys, kons. 
P. Daužvardis, prof. J. Žilevi
čius ir kt.

Suvažiavime dalyvavo 42 
atstovai ir daug svečių. Refe
ratus skaitė B. Kulys — “Litu
anistinio švietimo tikrovė mū
sų bendruomenėje” ir J. Da- 
niusevičius — “Programų ir 
vadovėlių klausimas.”

Pranešimai iš vietovių davė 
ligšiolinę lituanistinio švietimo 
apžvalgą.

Išrinkta švietimo vadovybė. Į 
ją įėjo — B. Kulys, A. Bendo- 
rius, V. Čižiūnas, K. Mockus ir 
Pr. Naujokaitis. Kandidatais li
ko J. Kiaunė, dr. A. Kučas, 
Raugienė ir A. Dimavičius.

Kad ir nedaug laiko turėjo 
suvažiavimas, bet buvo apsvar
styta visi aktualieji šių dienų 
ir šiose sąlygose lituanistinio 
švietimo reikalai ir priimta visa 
eilė rezoliucijų bei nutarimų.

J B. K

veržėsi priešai, vėl išėjo mūsų 
laukų artojėliai ginti gimtosios 
žemės. Net moksleiviai paliko 
mokyklos suolus ir visi jungėsi 
į mūsų kariuomenę. Jie ėjo gin
ti ne tik lietuviškųjų žemių, bet 
ir lietuvių kalbos, papročių. 
Negausūs jų būriai ėjo į mūšį 
prieš didelius priešus ir laimė
jo ,nes lietuvių karių dvasia 
buvo galingesnė už priešus. Ir 
tik su ginklu ir kraujo auka bu
vo sukurta mūsų nepriklauso
mybė, kuri suteikė mūsų tautai 
visas galimybes veržtis j kūry
bą.

Šiandien .minėdami kariuo
menės šventę ir nusilenkdami 
prieš visus žuvusius už Lietuvą 
karius, mes tikime Apvaizda, 
kuri tiek metų mus išvedė iš 
didelių pavojų, ir nepamiršta
me, kad ir dabar reikia būt 
pasiruošusiems ir budėti. Tė
vynė laukia išvaduojama. O ko
kiom priemonėm priešas bus 
sunaikintas ir pavergtos tautos 
išlaisvintos, šiandien niekas dar 
negali pasakyti. Lygiai turi bū
ti pasiruošta ginklo kovai, 
kaip ir bet kuriai kitai.

Laukimo metas — mūsų pa
sirengimo metas didelėm grum
tynėm. Jau ir dabar žūva ir 
dar žūs daugelis mūsų brolių, 
jau ir dabar nuolatos vyksta 
kova už lietuvišką žodį, už lie
tuvišką širdį ir žemę. Visi mes 
kariai, visi savų dienų kariai. 
Ir junkime s visom savo pajė
gom į didį mūšį, kurio pergale 
išskleis trispalvę laisvės vėlia
vą Gedimino kąlne. A. D.

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO IR SPAUSTUVES
fBrooklyn 21, N. Y

PAŠVENTINIMO IŠKILMES
680 Bushvvick Avė.,

PADĖKA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Laikinas Organizacinis Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja Lietu
vių Bendruomenės šventės, į- 
vykusios lapkričio 18 d. Stat- 
ler viešbutyje, New Yorke, or
ganizaciniam komitetui už taip 
sąžiningai atliktą jiems patikė
tą darbą ir taip rūpestingai pa
ruoštą bei sklandžiai pravestą 
šventės programą. Komitetas 
taip pat dėkoja J. E. vysk. V. 
Brizgiui už atlaikytas pamaldas 
ir Tėvui J. Vaškiui, OFM, už 
pamokslą, o Apreiškimo para
pijos kk-bonui kun. N. Pakal
niui už suteiktą prieglaudą 
bažnyčioje. Visiems New Yorko 
ir New Jersey lietuvių cho
rams ir jų vedėjams už dalyva
vimą iškilmėse ir bendra gies
me simbolizavusiems Liet. 
Bendruomenės vieningumą. At
skira padėka priklauso dirigen
tams prof. J. Žilevičiui ir P. 
Sakui ir akomp. dr. J. Skoru- 
liui ir A. Mrozinskui, radijo 
valandėlių vedėjams J. Ginkui 
ir J. Stukui už davimą vietos 
išpopuliarinti Liet. Bendruome
nės idėją oro bangomis, vi
siems laikraščiams, kurie nepa
gailėjo savo skilčių šios šven
tės idėjai paskleisti lietuvių 
tarpe, prof. J. Kaminskui už 
programinę kalbą. Lygiai taip 
pat visiems sveikinusiems ir 
linkėjusiems besikuriančiai Liet. 
Bendruomenei sėkmės. Mūsų 
mieliems meninikams — operos 
solistei J. Jonuškaitei ir St. 
Pilkai, už gražų apvainikavimą 
visos programos meniškai išpil
dytais kūriniais.

Nuoširdi padėka priklauso 
ir visiems dalyviams, kurie sa
vo gausiu atsilankymu ir dosnia 
auka širdingai parėmė JAV 
Lie. Bendruomenės organiza
vimo darbą. Visiems nuoširdus 
ačiū.

Prel. J. Balkūnas,
JAV Liet. Bendruomenes

L. O. K. pirmininkas

ĮVYKS

Gruodžio-Dec. 9 d., sekmadienį, 1951 m.
li vai. — iškilmingos Mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioje,

259 N, 5th St., Brooklyn, N. Y.
3 vai. p p. — vienuolyno ir spaustuvės pašventinimo iškilmės

680 Bushvvick Avė., Brooklyn, N. Y.
5 vai. p. p. — bankietas su programa Apreiškimo parapijos salėje, 

North 5th & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Meninėje programoje: Operos solistė Felicija Pupenaitė- 

Vasilaiuskienė ir Apreiškimo parapijos choras.

/■
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MALONIAt KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI PAŠVENTINIMO •KILMĖSE IR ĘANKIETE. /'
Bilietus galima gauti Pranciškonų vienuolyne ir “D680 Bushvvfck Avė., vį^e Brooklvno, New-Yorko ir Maspetho lietuvių z 

 

parapijų klebonijose ir pas platintojus. u>.
• i

NAUJ AS KARYS ‘ 1

Šią savaitę išėjo iš spaudos 
KARIO žurnalo 13 nr., Lie
tuvos Kariuomenės šventei pa
minėti. š. m. lapkričio mėm 
suėjo vieneri metai nuo šio 
žurnalo atgaivinimo JAV-se.

Naujasis numeris yra puoš
nus ir turiningas, žurnalas 
gaunamas GABIJOJ, 340 Union 
Avė., Brooklyn, N. Y.

Visi įsigysime šį istorinį žur
nalo — 13 nr.-

VLsi skaitysime KARI 1951 
metais!

• Vladas Jakovlevas, gyv, 
Švedijoje, Rosenbergas .Gatail 
6, Huskvama, 42 metų ame 

r žiaus, lietuvis, R. kat., siuvėja.-^ 
kilęs nuo Panevėžio, prašo gąį 
rantijų. Kelionę galėsiąs apsi
mokėti pats ir net atlyginti iš
laidas, jei tokios susidarytų, be
rūpinant jam dokumentus, ,
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
CLEVELAND, OHIO

- • Petrą Kučinską, gyv. Det- 
roit, Mich., neseniai sunkiai su
žalojo. automobilis, o prieš ke
lias dienas netikėtai mirė vie
nas šios šeimos narys.

• Prof. VI. Jokubėnas ateiti
ninkų koncerte Chicagoje labai 

Tąllat-Kelpšos 
ir jo paties 
iš eskvzinio
“Čiurlionio

puikiai atliko 
“Vakaro varpai” 
sudarytą kūrinį 
pobūdžio užrašų 
preliudas”, kuris buvo tik pir
mą kartą išpildytas.

• A. Dičiūtė, Lietuvos operos 
solistė, šeštadienį, lapkričio 17 
{L; Chicagoje davė dainų reči- 
elį. Programoje buvo duota 

asikinių dainų iš Bethoveno, 
fechumano, Fore, Rossini ir kt. 
jr lietuvių kompozitorių —Ka- 
fenausko, Gruodžio, Kavecko 
veikalai.

• Pr. Pauliukonis, iš Wor- 
cesterio, Mass., dirbdamas fab
rike susižeidė koją. Krisdama 
lenta jam sutraiškė dviejų ko
jos pirštų kaulus. Gydosi na
muose.

• Kanados Kunigų Vienybės 
provincijos suvažiavimas įvyko 
lapkričio 15 d. Montrealy, šv. 
Kazmiero parapijos klebonijoje, 
klebono kun. J. Bobino svetin
game prieglobstyje. Suvažiavi
me dalyvavo ir Kunigų Vieny
bės Centro Valdybos pirm. prel. 
J. Balkūnas. Suvažiavę kunigai 
apsvarstė aktualiuosius pasto
racijos klausimus Kanados lie
tuvių tarpe ir išrinko naują 
Kanados provincijos lietuvių 
kunigų vadovybę: pirm. kun. J. 
Kubilius, S. J., sekret. J. Bo- 
binas ir ižd. kun. dr. J. Gu
tauskas.

Visoje Kanadoje yra 24 lietu- 
. iriai kunigai. Iš jų suvažiavime 

dalyvavo 15. Reikia pastebėti, 
kad visi Kanados lietuviai ku
nigai yra užsiprenumeravę K. 
V. Centro Valdybos leidžiamą 
biuletenį “Lux Christi” ir už
simokėję prenumeratos mo
kestį.

PITTSBURGH, PA.
40 vai. atlaidai. Šv. Kazimie

ro lietuvių bažnyčioje įvyks 
lapkričio 7, 28, 29 cLd. Kiek
vieną dieną po 9 vai. šv. mišių 
ir 7.15 vai. vakare specialius 
pamokslus sakys vysk. V. Briz
gys. Visi parapijiečiai ir apskri
tai katalikai jau iš anksto kvie
čiami atlaiduose kuo gausiau 
dalyvauti.

Lietuviškos kalėdinės atviru
tės jau galima gauti. Tuo rei
kalu rūpinasi Lietuvių Katalikų 
radijo programos vadovybė. Vi
si norintieji jų įsigyti lai atsiun
čia 1,15 dol. (už vieną dėžutę) 
adresu: Lithuanian Catholic 
Hour, WLOA, Braddock, Pa.

Pittsburgho vyskupas John 
Dearden ryšium su parapijos 
50 metų jubiliejum Homestea- 
do lietuviams atsiuntė nuoširdų 
sveikinimo laišką, kuriame ga
nytojas ragina ir toliau puose
lėti gražius lietuviškus papro
čius.

Parengimas seserų naudai. 
Sekmadienį, lapkričio 18 d., Se
serų Pranciškiečių akademijos 
salėje įvyko parengimas, ku
rio visas pelnas buvo paskirtas 
naujai statomai vienuolyno ko
plyčiai finansuoti.

J. Virpša

Ruoškimės BALFo bankietui
Praeitą ketvirtadienį Lietu

vių Piliečių svetainėje įvyko 
Pittsburgho BALFo skyriaus 
susirinkimas, kuris galutinai 
nutarė ruošti didžiulį bankietą 
gruodžio 1 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Jame svarbiau
sią kalbą pasakys vysk. V. 
Brizgys. Po vaišių meninė pro
grama, o taip pat ir šokiai. Vi
sas bankieto pelnas skiriamas 
Vokietijoje ir kitur esantiems 
lietuviams tremtiniams remti. 
Bilietų, kurių kaina 2.50 dol., 
iš anksto galima gauti pas 
BALFo narius.
Pittsburghietis apie Lietuvos 

atstatymą. Pastarajame Kali
fornijoj leidžiamų “Lietuvių 
Dienų” numeryje įdomų straip
snį skaitytojams pateikia pitts
burghietis inž. Antanas Mažei
ka, kuris rašo apie Lietuvos 
atstatymą. Inž. Ant. Mažeika 
yra plačiai Amerikos lietuvių 
sluogsniuose žinomas kultūri
ninkas, visuomenininkas ir ka
talikiškųjų organizacijų va
das.

Pasibaigė rūbų vajus. Lap
kričio 18 d. pasibaigė Pittsbur
gho BALFo skyriaus vestas rū
bų vajus. Rūbų suaukota ne
mažai. Daviniai bus paskelbti 
vėliau.

Choro repeticija. Praeitą 
ketvirtadienį šv. Kazimiero sa
lėje įvyko pirmoji muz. Zeno
no Nomeikos vadovaujama 
choro repeticija. Susirinko ne
mažas būrys dainą mėgstančio 
jaunimo. Choro vadovas, kuris 
taip nuoširdžiai rūpinas choro 
reikalais, prašo viso lietuviško
jo jaunimo paramos, kad cho
ras tinkamai galėtų atstovauti 
Pittsburghą lietuviškos dainos 
pasaulyje.

Grįžo iš ligoninės. Elena Gir- 
dienė, kun. J. Girdžio, Pittsbur
gho vyčių dvasios vado motina, 
po trijų mėnesių gydymosi li
goninėje jau grįžo namo ir 
greitai sveiksta. Ji buvo sužeis
ta automobilio katastrofoje.

4 Mindaugo krikšto 700 metų 
sukakties minėjimui lapkričio 
25 d. intensyviai rengiamasi. 
Minėjimas lietuvių visuomenei 
turi kalbėti apie tas dideles pa
stangas, kurios mūsų tautai tu
rėjo atkelti vartus į Vakarų 
Europos pasaulį ir kultūrą. Ka
raliaus vainiko užsidėjimas su
stiprino Mindaugo padėtį už
sieniuose ir viduje. Šituo įvy
kiu Mindaugas ir jo karalystė 
buvo išaugštinta ir sulyginta su 
visomis kitomis vidurinių am
žių katalikiškomis valstybėmis. 
Todėl kiekvieno lietuvio parei
ga šitame minėjime pačiam da
lyvauti ir jo reikšmę ko plačiau 
kitiems atskleisti. Minėjimo 
programa: 10 vai. pamaldos šv. 
Jono katedroje, po pamaldų šv. 
Jono kolegijos salėje akademi
ja su menine dalimi.

Lietuvių Vyčių 25 kuopa 
lapkričio 22 d. (Padėkos dieną) 
lietuvių salėje rengia šokių va
karą. Įėjimas aukojant. Likęs 
nuo šių aukų pelnas skiriamas 
BALFui. Pradžia 7:30 vai. Gros 
R. Vadualio kapela. Veiks bu
fetas ir kt. Atsilankę ne tik 
linksmai praleisite laiką,
padarysite ir gerą darbą —pa- 
remsite BALFą, kuris rūpinasi 
Vokietijoje likusiais tremti
niais, kurių pačią didžiąją dalį 
dabar sudhro ligoniai ir sene
liai.

BALFo rinkliava šiemet pa
vyko nepaprastai gerai — su
aukota daug drabužių, avalynės 
ir kt. daiktų. Svarbiausia, kad 
yra daug gerų ir vertingų daik
tų-. Benamiui ir bedaliui tremti
niui Vokietijoje jie suteiks daug 
džiaugsmo ir paguodos. Lietu
vių visuomenė pasirodė esanti 
ir užjaučianti ir dosni.

Pasirodę gerai dabar, šitaip 
laikykimės ir toliau — nesigai
lėkime ir pinigo per pinigų 
rinkliava, kuri bus vykdoma 
netrukus.

bet

? Lietuvos Vyčių Radijo Programa
♦ transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

tI f
*

i
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LTTHL1ANIA W L O A 
BRADDOCK, PA.

Waterbury, Conn.
BALFo koncertas

Lapkričio 11 d. įvyko BAL
Fo prakalbos ir koncertas. Va
karo vedėju buvo Dr. M. Col- 
ney, kocertinę dalį suruošė 
muz. A. Aleksis. Gražiai pasiro
dė jo vedamas vyrų kvartetas. 
Taip pat gražiai padeklamavo 
E. Jankauskaitė. Trumpai ir 
gražiai šio susirinkimo reikšmę 
apibūdino p-nia A. Devenienė. 

, J. Valaičio kalba buvo labai į- 
domi. čia pat jis atsakė į eilę 
klausimų. Žmonės sudėjo aukų 
220 dol. Publika nebuvo gausin
ga, bet labai ryžtinga. Nesima
tė tik biznierių ir jaunimo.

BALFo susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėn. trečią antardie- 
nį 7 vai. vak. senos mokyklos 
patalpose.

BALFui aukojo žemaitaitis 
— 25 dol., P. Vileišis—15 dol., 
P. Murauskas, V. Šmulkštys, 
Šmulkščiai ir Urbšaitis — po 
10 dol., J. Valaitis — 5,50, A. 
Aleksis, Buzevičienė, Gelum- 
bauskas, Kuzmickas, A. Kudir
ka, J. Martynaitis, O. Michae
lis, J. Puodžiūnas, V. Petruške
vičius, Paliuliai, Saulaitis, Sen- 
vičius, M. Tomkūnas, V. Vaiš, 
Vaitkus ii* V. Vitkus
dol., V. Gaigalaitė— 3,50 dol., 
A. Kondratas, L. Michaelytė, 
P. Šuopytė, M. Colney — po 3. 
Čampė, Dielininkaitis, Pr. Ei- 
glis, O. Letaitienė, Matuliūnas, 
Nevarauskas, Peliulienė, A. 
Petrauskas, Silodaitytė, S. Urb- 
šaitė, J. Zujus — po 2 dol. 
Buvo dar daug aukojusių po 1 
dol. ir mažiau. Nuoširdžiai a-

ALTo susirinkimas
Lapkričio 13 d. įvyko ALTo 

eilinis posėdis, kuriame buvo 
diskutuojami įvairūs aktualūs 
klausimai, paliestas ir S. Lo
zoraičio pretenzijos. Per disku
sijas paaiškėjo, kad tautininkų 
funkcijonieriai lig tol nežinojo, 
kad S. Lozoraitis niekur nieko 
neatstovauja: jis tik dėl asme
ninių sumetimų siekia nepa
grįstų pretenzijų.

Naujosios parapijos bazaras 
didžiausios įtampos pasiekė 
sekmadienį, lapkričio 10 d.: at
silankė daugiausia žmonių ir 
buvo padaryta didžiausia apy
varta. Prie to prisidėjo ir kle
bono įcun. J. Angelaičio para
ginimas per pamokslą. Bet lan
kytojai reiškė nuomonę, kad 
pasisekimas būtų dar didesnis, 
jeigu būtų daugiau pilnų bilietų 
su laimėjimais, ypač kad dau
gybė vertingų fantų liko neiš
trauktų.

Dr. Ad. Darnusis, Ateitininkų 
Federaciojs vadas, lapkričio 10 
d. lankėsi Chicagoje ir dalyvavo 
ateitininkų 40 metų sukakties 
minėjime, kur pasakė kalbą, iš
keldamas ateitininkų įnašą j lie
tuvių mokslą, literatūrą, socia
linį ir visuomeninį gyvenimą.

A. Bagdanavičius, tarnautas 
Jungtinių Amerikos valstybių 
armijoje ir esąs Vokietijoje, iš
naudodamas gautas atostogas, 
ekskursavo po Šveicariją —lan
kėsi Lucernoj, Zueriche, In- 
terlakene ir kt. Jis rašo: “Sun
ku būtų ir nemėginsiu šį kar
tą aprašinėti tų minčių ir jaus
mų, kurie pripildo sielą į mė
lyną vandenį, dar mėlynesnį 
dangų ir baltuojančias kalnų 
viršūnes žvelgiant bei senoviš
kų, nemainytinų į šiandieninius 
miestų gatvėmis vaikštant.”

Sporto klubo Žaibo vakaras 
įvyko lapkričio 10 d. lietuvių 
salėje. Meninę programą atliko 
solistas V. Bakūnas, akompa
nuojamas R. Brazaitienės. Pra
nešėju buvo A. Barzdukas. At
silankė daug žmonių, daugiau
sia jaunimo. Pelno gauta apie 
šimtas dolerių.

Philadeiphijoje yra kariškas sandėlis įvairiu medaliu ir ženklu, ku
riais dekoruojami pasižymėjusieji kariai. Visus sudėjus susidarytu 338 
tonai. Viena iš tarnautoju, Rita Rieto, sudarinėja sąrašų.

DETROIT, MICH.
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Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

<J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 V AL. POPIET. —\VWRL 1600 kc

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (viėtifiės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,'puotos, liūdni pranešimai)

STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

po 5

t
•pr

J. P. GINKl'S 
Direktonn*

V. UBAREVICIVS 
Frsneiimų Dir.

495 GRAND

Stotis WEVD (New York) —

1330 kil., 107.5 mcg.

'Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

Tautinės Sąjungos skyriaus 
susirinkimas įvyko lapkričio 3 
d. Išrinkta nauja valdyba—B. 
Gaidžiūnas (pirm.), J. Smeto
na, J. Salasevičienė, J. Leimo- 
nas ir K. S. Karpius, ir kontro
lės komisija — A. Zdanis. S. 
Nasvytis ir J. Chmieliauskas. 
Susirinkime buvo svarstytas 
narių dalyvavimo kitose orga
nizacijose klausimas. Mat, kai 
kurie vadovaują asmenys yra 
nuomonės, kad tautininkų veik
la turėtų reikštis tik per pačią 
sąjungą. Kiti gi mano, kad 
reikia dalyvauti ir bendrinėse 
organizacijoje, kaip Kultūros 
Fonde ir p. Klausimas dar ne
baigtas svarstyti.

Skyrius nutarė įstoti nariu į 
organizuojamą Vilties draugiją 
ir įmokėti 100 dolerių, taip pat 
paskyrė po 25 dol. Diepholzo 
gimnazijai Vokietijoje ir džio
vininkams tremtiniams.

A B.
• Dainos choras sekmadienį, 

lapkričio 25 d. rengia meno va
karą naujos parapijos salėje 
parapijos naudai. Programoje 
solo, duetai ir kt. Didžiausią 
programos dalį išpildys choro 
dainininkai, vadovaujami muz. 
Pr. Pesio. Po programos šokiai 
Al. Nemanio orkestrai grojant, 
turtingas bufetas. Pradžia 5 
v. Bilietas 75 centai.

v.

B. M.

11-ti metai kai visi klauso—

JACK J. STEKAS, Dir.

1264 White St, Hilhide, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p^Į

BRIDGEPORT, CONN.
Pradedame judėti

LRKSA 9 kuopos vadovybė, 
Pr. Baltrušaičiui rūpinantis, 
lapkričio 11 d. suruošė nariams 
ir nenariams viešą paskaitą, te
ma: infliacija ir kova su ja. 
Paskaitą skaitė dipl. ekon. Jo
nas KARYS, kleb. kun. J. Kaz
lauskui įvedus ir vadovaujant. 
Prelegentas populiariai išaiški
no susirinkusiems, kaip reikia 
elgtis, kad infliacija nedidėtų ir < 
kaip tikslingiau apsaugoti savo 
uždirbtą dolerį.

Tokios ir panašios paskaitos 
būtų naudingos visur. P. B-is

Korporacijos Neo Lithnani- 
jos dalinys lapkričio 10 d. pa
minėjo korporacijos 29 metų 
gyvavimo sukaktj. šventė buvo 
pradėta pamaldomis, atlaikyto
mis naujosios parapijos bažny
čioje, toliau organizuotai lanky
tas * prezidento A. Smetonos, 
korporacijos garbės nario, kar
stas ir iškilmingas posėdis bei 
pietūs jvyko Allertono viešbu
tyje. Minėjimas buvo uždaro 
pobūdžio, pasikvietus tik aka
demikus skautus, tautinių kor
poracijų sambūrio narius ir 
naujai įsisteigusios studentų 
sąjungos skyriaus atstovus.

F. Mackus, prieš metus at
vykęs į Clevelandą, suorganiza
vo talką Vokietijoje sergan
čiam inž. K. Drangai, vokiečių 
koncentracijos stovyklų kali
niui, buvusiam Vliko nariui, su
šelpti. Išsiųsta 50 dolerių. Po 
10 dol. aukojo korp. Neo Lith- 
uanijos dalinys ir F. Mackus, 
po 5 dol. J. Smetona. V. Alsei
ka. E. Koncevičienė, po 3 dol. 
B. Gaidžiūnas. V. Rastenis, A. 
Vilkaitis, kiti po mažiau.

Ona Legeikienė, mirusi lap
kričio 6 d., buvo palaidota lap
kričio 9 d. Paliko 2 sūnus Pra
ną ir Antaną Shrelnes, dukterį 
Oną Helgeson ir brolį Joną 
Jonaitį, gyv. Wilkes-Barre, Pa.

OMAHA. NEBE.
Sėkminga vakarienė

Neseniai turėjome sėkmingą 
vakarienę. Apie 500 žmonių 
buvo skaniai pavaišinti mūsų 
geros širdies moterų. Ponia 
Gražienė, V. Pakėnienė ir Ža
kienė pagamino tas metines 
vaišes ir daug darbavosi, kad 
pasisektų. Panelė Helen Pame- 
ditis ir Alfa Mikėnas tvarkė 
stalus. Beveik išimtinai tremti
nės mergaitės patarnavo prie 
stalų ir visus maloniai pavaiši
no. Matyti pasiliks gražaus pel
no bažnyčiai pagražinti.

Naujos stacijos. Ponia Ona 
Baska nupirko naujas stacijas 
mūsų bažnyčiai savo motinėlės 
Jevos Trainavičienės atmini
mui. Jos yra pagamintos iš 
gypso, o pačios figūros yra na
tūralios spalvos. Stacijos nėra 
didelės, bet mūsų nedidelei baž
nyčiai labai tinka. Gražiai ir 
natūraliai atrodo. Parapijiečiai 
yra dėkingi poniai Baskai. Ei
damas stacijas ne vienas bus 
pažadintas karščiau melstis į 
Kristų. z

Vėl nauji namai. Neseniai Jo
nas šarka persikraustė į savo 
naujai nupirktą namą. Taip pat 
girdėjau, kad Antanas Valys 
kelsis į tik ką įgytą namą. Gi 
Bamey Miller nupirko namą P. 
Drakteiniui. Tas namas bus 
tuščias tik apie Kalėdas. Ge
riausiai padarė Vytas Požėla. 
Jis pats savo rankomis pastatė 
gražų ir erdvų namą ir jau ja
me apsigyveno. Aleksandras 
Pratkelis žada po trijų savaičių 
apsigyventi savo tik ką pasta
tytame name.

Negaliu suskaityti. Pirmiau 
vis mėginau supažindinti lie
tuvius su naujai atvykusiais 
žmonėmis mūsų Omahos mies
te. Gaila, tuo tarpu negaliu to 
padaryti. Dabar — taip daug 
važiuoja, kad sunku net pavar
des atminti. Galiu tik. tuo Pasi
džiaugti kad visi dirba, 'turi 
šiokias tokias pastoges ir pra
deda prasigyventi.

Metinis

BALFo pirm. kan. Dr. J. B.
Končiaus kalba, pasakyta 

per WFLB radijo stotį
Mieli Detroito Lietuviai! Ne

paprastai man džiugu kalbėti į 
jus, lietuviai, per šią radijo sto
tį Detroite, šis miestas yra di
džiausias Amerikos pramonės 
ir automobilių gamybos cent
ras. Malonu, kad seniau čia 
apsigyvenusieji lietuviai parodė 
gerą širdį, pakviesdami iš 
tremties virš dviejų tūkstančių 
savo brolių lietuvių: Naujaku
riams, dar nemokantiems ang
lų kalbos, čia nelengva įsikur
ti, bet su jūsų, senųjų lietuvių, 
pagalba ir globa, jie nugali pa
sitaikiusias kliūtis, ir gan sėk
mingai kuriasi. BALF vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką se
niau atvykusiems į šį miestą 
lietuviams už jų gerą ir gailes
tingą širdį, parodytą naujaku
riams.

Naujai atvykusieji lietuviai, 
kurie dėl žiauraus ruso bolše
viko buvo priversti palikti sa
vo gimtąjį kraštą, jūsų, mieli 
seni lietuviai, ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių pastangomis 
pasiekė šį kraštą ir nežiūrint, 
kad jų tarpe daug yra inteli
gentų ir mokslo žmonių, suge
bėjo prisitaikyti prie vietos są
lygų ir darbo.

Jūs, mieli naujakuriai lietu
viai, sunkiu darbu ir prakaitu 
uždirbtą pinigą taupysite, kad 
grįžę į senąją tėvynę galėtumė
te ją iš griuvėsių vėl atstatyti. 
Šis laimingas momentas mūsų 
gyvenime įvyks greitu laiku.

Lietuvių Tautos ateitis pri-

'klauso nuo mūsų. Jei mes būsi
me vieningi ir visi veiksime so
lidariai ir remsime Lietuvos 
laisvinimo žygius darbais ir 
aukomis, tai, būkime tikri, kad 
mes nugalėsime raudonąjį 
siaubą — komunizmą ir rusišką 
bolševizmą ir atgausime savo 
tėvynei laisvę.' Kada mūsų tė
vynėje kasdien liejasi nekaltas 
partizanų kraujas, kada mūsų 
sesės ir broliai nuolatos tremia
mi į tolimą ir šaltąjį Sibirą, 
mes, būdami laisvėje, visi be 
politinių ir religinių įsitikinimų 
skirtumo, privalo jungtis į viso 
pasaulio Lietuvių Bendruome
nę. Tam atsiekti reikalinga, kad 
visi lietuviai seniau atvykę, čia 
gimę, ir dabar apsigyvenę 
steigtų bendras centras, įsigy
tų savo kultūros ir veiklos rei
kalams bendrus namus. Jūs, 
Detroito lietuviai būdami taip 
skaitlingi, galite ir net privalo
te turėti centrinius savo reika
lams namus. Mažiau skaitlingos 
tautinės kolonijos, kaip estai, 
turi daugelyje miestų įsigyję 
savo centras, kuriose yra pui
kios salės, scenos, kavinės, bib
liotekos, skaityklos ir t.t. Mes, 
lietuviai, neturėtume atsilikti 
toje srityje. .

Ačiū Dievui, kad Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse gyvena 
virš milijonas lietuvių. Kada vi
sų miestų ir miestelių lietuviai 
susiburs į tvirtus tautinius jun
ginius, o tie junginiai’ įsijungs 
į viso Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, tuomet netik Tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimo atžvilgiu, 
bet ir šalpos srityje bus atlikti 
dideli darbai.

* «
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TeL EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CA TERERS
Partie»-Weddings

M E E T I N G

• • 
• »
• • 
■. 
>• 
>«
• >
■ •

Communion Breakfasts 
B a n q n e t s

HALL

4

2006 Anthony avė., New York 57, N. Y.
TRANSPORTATION Bl'REAU

Lžsisakvkite
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 

j kurortą, j stotį ir t.t — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagaže ir daiktais.

telefonu CYpress 9-7879

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS. GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., BKLYN 7. N. Y.

TeL GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA
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Lietuvos ir posto

Am. lietuvių Legijono Štabas 
posėdžiavo

Lapkričio 4 d. įvyko metinis 
Am. Lietuvių Legijono Štabo 
posėdis. Dalyvavo vadas P. 
Jurgėla, pav. P. Norkūnas, ad
jutantas J. Liaukus, ūkvedys 
A. Urbonas, inspektorius Z. 
Strazdas, teisėjas - gynėjas T. 
Sereika, kapelionas kan. J. 
Meškauskas, ginklininkas J. 
Bogušas ir budėtojas A. Žemai
tis. Gydytojas dr. J. Bučnis 
atsiuntė sveikinimą. Diskusijo- 

• se dalyvavo būrys svečių 
ir 7-jo postų legijonininkai.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
visi postai talkina Balfui, 

' Amerikos,
vėliavomis dalyvauja paraduo
se, Vasario 16 pamaldose ir 
iškilmėse, o šį mėnesį rengia 
Lietuvos kariuomenės šventę, 
kurią sujungia su LK Mindau
go krikšto sukaktimi. Štabas 
apsvarstė eilę klausimų, įvai
rių reikalų, nutarė užsakyti u- 
niforminių kepurių ir joms 
ženklelių (Vyčio Kryžius su 
vainiku) ir spausdinti Legijono 
statutą. Tarp kitko nutarta 
Kalėdų šventės proga pasiųsti 
sveikinimą JAV kariams, ko
vojantiems prieš komunizmą, 
atsimenant ir lietuvius jų eilė
se. Baigiant posėdį, kapelionas 
sukalbėjo maldą už mirusius le- 
gijoninkus ir ginklo draugus,

kurie po Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis žuvo dėl kilniausio 
idealo — laisvės.

Vakare Legijono rėmėjos 
Strazdienė ir Kurtinaitienė pa
ruošė vakarienę. Po to padary
ta staigmena: pagerbta Legijo
no vadas P. Jurgėla 50 m. am
žiaus proga. Kalbėjo vyriausi 
Legijono pareigūnai, kiti legi- 
joninkai ir svečia, iškeldami jo 
nuopelnus ir veiklumą. Ramo- 
vėnų linkėjimus jubiliatiii per
davė pik. Liutermoza. Lietu
vos skautų įkūrėją jautria kal
ba pasveikino Hartfordo lietu- 

. vių skautų vadas sktn. kpt V. 
Nenortas. Padėkojęs už sveiki
nimus ir linkėjimus, P. Jurgėla 
pabrėžė, jog Amerikos lietuviai 
dažnai atlikdavo tokius darbus, 
kokių Lietuvos krašto lietuviai 
negalėdavo ar nepajėgdavo į- 
vykdyti. Priminė, jog senieji ir 
naujieji ateiviai, abiejų pas. ka
rų veteranai ir Lietuvos laisvės 
kovų dalyviai, gali ir privalo 
dirbti savo tautos- gerui. Tas 
darbas ir talkinimas Tėvynės 
išlaisvinimui žymiai geriau sek
sis, tik apsijungus į Lietuvių 
Legijoną, kuris gyvuoja nuo 
1929 m.

Am. Lietuvių Legijonas lau
kia naujų talkininkų, ginklo 
draugų, idėjos brolių. Suintere
suotieji prašomi kreiptis į ALL 
Štabą: Adj. J. Liaukus, 185 
Chestnut St., Brookyln 8, N.Y.

Linden, N. J.
Moterų Sąjungos pobūvis

Moterų Sąjungos 53 kuopos Į 
pobūvis įvyks lapkričio 24 d. 8 Į 
vai. vakare (šeštadienį) Lindę- Į 
no lietuvių svetainės patalpose,1 i 
(340 Mitchell avė.). ||

Šeimininkės, ruošiančios lie- Į 
tuvišką kugelį ir bunduliukus, Į 
dirba išsijuosusios, kad tik da
lyviams įtiktų ir skaniai pavai
šintų. Taip pat numatyti links
mi paįvarinimai ir gražūs lai
mėjimai. Adventas jau čia pat,' 
tai maloniai kviečiame pasinau
doti šia gražia proga, pasilinks
minti ir gardžiai pasivaišinti.

Užtikriname, kad visi ir vi
sos bus labai patenkinti.

Maloniai kviečia
53 Kuopos Valdyba

—-Trmr“ĮVAIRUS SKELBIMAI
s

BAYONNE, N. J.
Vyčių šventė

Spalio 28 d. per Kristaus Ka
raliaus šventę šv. Mykolo par. 
Lietuvos Vyčių 67 kp. šventė 
25 metų sidabrinį jubiliejų. 10:- 
30 vai. ryte įvyko iškilmingos 
pamaldos. Šv. mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kieb. kun. M. 
Kemėšis. Kuopos nariai kartu su 
jaunaisiais vyrate priėmė šv. 
komuniją. Parapijos choras, 
kurį sudaro daugiausiai vyčiai, 
vadovaujamas vyčio varg. A. 
Jakupčionio, pagiedojo šv. mi
šias lotyniškai.

5:30 vaL vak. įvyko iškilmin
ga vakarienė. Dalyvavo apie 
200 asmenų. Programai vado
vavo Harrisono vikaras kun. 
D. Pocius. Kalbas pasakė prel. 
J. Balkūnas, kieb. kun. M. Ke
mėšis, kun. J. Simonaitis kuo
pos dv. vadas kun. V. Karale- 
vičius, J. Bulevičius-Boley, ir 
apskrities vice-pirm. J. Mata- 
činskas.

Svečių tarpe buvo centro val
dybos dv. vadas kun. A. Kas
paras, prel. I. Starkus, kun. 
Dr. J. Starkus, kun. J. Samius, 
kun. V. Demikis, kun. Jaskevi- 
čius, S. J., kun. G. Mai, OFM,

ir atstovai beveik iš visų apskri
ties kuopų.

Laišku kuopą sveikino Cent
ro valdybos pirmininkas A. Va
siliauskas; telegramomis: Eli- 
zabehto Vyčių kuopa, Ann 
Mitchell, pirmieji kuopos na
rai Jonas ir Ona Brajai, kong
reso atstovas A. D. Sieminski. 
Jo vakarienės sekė pasilinksmi
nimas.

Kuopos valdyba širdingai dė
koja visiems, kurie bet kokiu 
būdu prisidėjo prie šios šventės 
nepaprasto pašisekimo.

• Novena prieš šv. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šventę 
prasidės lapk. 30 d. Noveną ves 
pasijonistai Tėvas Geraldas, 
C. P. ir Tėvas Gabrielis, C.P.

• Moterys sodalietės buvo 
surengusios Cake Sale. Gautus 
pinigus paskyrė Kalėdų dova
noms mūsų parapijos, karo 
tarnyboje esantiems, kariams.

• Gruodžio 14 d. — penkta
dienio vakare parapijos salė
je Vyčiai ruošia kiną (movies). 
Bus rodomas 2 religinės fil- 
mos: 
mos 
ta).

Paterson, N. J.
BALFo rinkliava vyksta la

bai sklandžiai. Energingiausia 
aukas rėnka J. Janulevičienė, 
kuri jau surinko 8200. žymes
nes sumas aukojo: Zaranka 
(nuolatinis didesnių sumų au
kotojas) ir Kubiliūnai — po 25 
dol., S. ir E. Auguliai — 20, ir 
J. Janulevičiai— 15 d., Mikniai, 
Balčėtis, Baltučiai, ir V. Misiū
nienė (estė) — po 10 dol., kun. 
V. Demikis, Klimai, Kažukaus- 
kai, VI. Sarpalius, J. J. Dulkė, 
Iz. Keraitienė, Preikštai — po 
5. Laukiama, kad ir visi pater- 
soniečiai parems tremtyje tebe- 
vargstančius, negalinčius išemi
gruoti senelius ir ligonius ir 
neužtrenks durų aukų rinkė
jams. Jei taip bus, tai Pater- 
sono lietuvių auka dar žymiai 
padidės.

— Ar tenka ir “pipirų”? 
paklausiau J. Janulevičięnę.

— Vienoj vietoj gerokai nusi
vyliau — atsakė šypsodamasi, 
— bet užtai buvo ypač malonu, 
kai Vaikė Misiūnienė (estė iš
tekėjusi už lietuvio) padavė 10 
dol. ir pareiškė: “Mums tenka 
aukoti ir estams ir lietuviams, 
bet juk reikia aukoti, 
siūnienė jau kalba gražiai lie- 
tuvškai.
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LAIDOJIMO BIURAI

New Yorke Bostone
P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue
Brooklyn 5, N. Y.

Tel. MAIN 4-23*9

Priėmimo valandos:
Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

Monuments and Markers
> Cemetery Lettertag
| NA8HUA MONUMENT CO. 
g 83 KMey St TeL SUS-W 

Naahua, N. H.

So. Bos-

P. Mi-

Jurg. Ežer.

dai. Už tai LSK taria širdingą 
ačiū pp. J. Nakutavičiui, L. 
Vakseliui, F. Žičkui, A. ir V. 
Karmazinams, J. Cibulskiui, 
Kreivėnui, V. Leleikai, N. Da- 
vydov, A. Vakseliui ir V. Pau
lauskui. LSK

Š A C H M AT A I
Veda K. Merkia

DYKAI DYKAI

š !i š
z 

š
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ALA VIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netik u-

maisto arba jautiesi pra- 
Paimk 

daugiau 
sukram- 
arba su-

rio
rūgęs, apsunkintas.
Alavijos grūdelių ne 
kaip žirnio didumo, 
tyk gerai ir nuryk,
tarpyk Alaviją vandenyje L

TeL STagg 2-5043
♦

Matthevv P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotavki Direktorius 
Notary PubBe

Jėzaus Kūdikystė ir Fati- 
Dievo Motina (spalvo- 

V. K.

SPORTAS
• Lapkričio 11 d. Florenci

joje susitiko Italijos ir Švedijos 
flutbolo rinktinės. Po įtemptos 
kovos rungtynės baigtos lygio
mis, 1:1.

• Anglų futbolo pirmenybėse 
šiuo metu veda žinomas Arse
nai klubas, iki šiol surinkęs 24 
taškus. Antroje vietoje stovi 
Portsmouth su 23 taškais. Sko
tų A divizijoje (lygoje) veda 
East Five su 18 taškų.

• Amerikos beisbolininkų 
grupė išvyko į Japoniją ir ten 
žaidžia parodamąsias rungty
nes pireš įvairius Japonijos 
klubus. Iki šiol jie sužaidė 13 
rungtynių, iš jų 12 laimėjo ir 1 
baigtos lygiomis. Japonai ame
rikiečius beisbolininkus visur 
sutinka su nepaprastu entuziaz
mu.

• Cuba ir Venezuela šiuo me
tu veda žaidynes dėl mėgėjų 
beisbolininkų .pasaulio meiste
rio vardo. Cuba praeitą sekma
dienį nugalėjo Nicaragua re
zultatu 5-4 ir tuo atsistojo pir
moje vietoje kartu su Venezue
la.

• Lapkričio 10 d. Madison 
Sųuare Garden pradėtos Ame
rikos profesionalų krepšinio 
pirmenybės Nevv Yorke. Tą 
dieną buvo sužaistos 2 rungty
nės: pirmą susitikimą laimėjo

Hamilton Spectator įdėjo Po
vilo Vaitonio nuotrauką, kai 
jam įteikiamas Hamiltono mie
to žiedas už laimėtas Kanados 
šachmatų pirmenybes.

Romanas Arlauskas ir latvis 
Eadzeims dalyvauja nuo Aus
tralijos Pasaulio koresponden- 
cinėse pirmenybėse.

Australijos korespod. pirme
nybių stovis šiuo metu yra 
toks: Klass 5-2, Romanas Ar
lauskas 4-0, Darregh, Endzelins 
ir Ozols po 4-2, Salm 3%-3!4, 
Spinks 3-1.

Viso dalyvių 13.
K. Škėmos šachmatų simul-

Boston’o Celtics prieš Philadel- 
phijos Warriors rezultatu 83:- 
69. Antras susitikimas buvo 
tarp Minneapolio Lakers ir 
New York Knickerbockers. 
Rungtynes laimėjo svečiai iš 
vakarų; rezultatas 91:73. 
Rungtynių metu daugiausiai tanas, Atletų Klube įvykęs lap- 
taškų pelnė žinomas George Mi- kričio 18 d., 
kan, surinkdamas 31 tašką.

• Rumunija nutarė dalyvau
ti olimpiniuose žiemos žaidi
muose. Tuo žiemos žaidimų da
lyvių skaičius pakilo iki 24 
tautų. Pirmoji užsiregistravo 
Bulgarija. Rumunija yra antro
ji valstybė iš anapus geležinės 
uždangos, kuri sutiko siųsti sa
vo reprezentantus į Oslo. P. V.

PADĖKOS

LSK širdingai dėkoja pp. V. 
Graužimui, V. Stašinskui, P. 
Jukniui, poniai Kreivenienei ir 
visiems svečiams, atsilankiu
siems sportininkams taurių į- 
teikimo pobūvy, už jų aukas 
paremiant futbolo komandą.

Wl« J

S. W. FARBER INC. fabrike 
A. Vakselio ir V. Paulausko i- 
niciatyva buvo surinkta pinigi-
nė auka lietuvių futb. Roman-

išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius.
svaras $250.

Išbandymas, kurie kenčiate minėtus
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU, KOJŲ SKAUDSJI-
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA.
NUOVARGĮ, DIEGLIUS. Jeigu tam

♦

Alavijos
Mažiau per-per- 

Pri-kant 6 uncijų už $1.00. Pri-
siunčiam į jūsų namus.

AUEXANDER’S CO.
414 W. Broadway

Boston 27,

ŠVĘSDAMI
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON ŠULAITIS

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue,231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.Brooklyn, N. Y.♦

9-
TeL Vlrglnia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

LalsnhiotM Graborius
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

$150
DON ŠULAITIS

600 Wilk>ughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

600 Wilk>ughby Avė.
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

: >4
Telefonas: EVergreen 4-8934

sta įvertini savo sveikatą ir ją bran- ‘ '
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą,', > 
pavarde ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar į kuprą susimetęs,

Reumatizmą sirgti pratęs, 
Deksnio Mostim tepk gerai, — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DŠKEN’S PRODUCT3
P. O. Bes 666

New*rk L N. J.

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue,
Woodhaven, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuoto jas

Modemiška Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

■>

PARAMOUNT BAR & GRILL

te

CASPER 
FUNERAL HOMK

187 DOBCHESTER STREET 
Sauth Boston, Maaa.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktoriui ir 
Balaamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenima dykai
TeL 80 8-1487

BOvta Boatea » MM j

♦

• *■

• •

Reą. BIG 9013

baigėsi plūs—8, 
minus — 1, lygiais 1. Prieš 
meisterį laimėjo Staknys.
New Yorko lietuvių šachmati

ninkų pirmenybes
Lapkričio 23 d. 8 v. v. Lietu

vių Atletų Klube, 168 Marcy 
Avė., Brooklyne, pradedamos 
New Yorko ir apylinkės lietu
vių šachmatininkų pirmenybės 
1952 metams.

Bus lošiama kiekvieną penk
tadienį 7,30 v.v. Loš kiekvienas 
su kiekvienu. Visi lietuviai 
šachmatininkai kviečiami da
lyvauti. Laimėjusiems numa
tytos dovanos.

William J. Drake
(DRAGŪNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 HAREHAM PL.

JAMA1CA N. Y.
Tel. JAmaica 3-7722

• >

-. 502 GRAND STM kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDM AKD MISIŪNAS
SAVININKAI

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
*; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
! I Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

i •

Kitur

GRABORIUS

Parduodam Namus

J. CORONIS & SON

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 SMITO ST.

PBOVTDENCE, B. L

i > Mažos rendos — Mažesnės kainos
1 i

i • Veltai pristatymas — Išsimokė jimui
< i
i i
l

i

FURNITURE CO.
168 W. PEARL ST., ' NASHUA, N. H.

UŽSISAKYKITE JONIKO PAS MUS

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

GRAFTON AVR, ISUNGTON, MASS.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

Dr. J. C Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius

•34 E. BROADWAY
South Boston, Maso.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

W. J. CHISHOLM

Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Eatate * Inznrance

MM 85ta 8L, WeodhBven 21, N. Y.
TeL VIrginia 7-1896

PARDUODAMI NAMAI
MASPETH, L. I. Visi turi po tuš- 

čia florą dviem Šeimom su 11 kam- 
bariu, aliejum apšildomi — $6990. 
Panašus namas, tik mūrinis, kainuo
ja $14.000.

JAMAICA NORTH, tarp 8 Avė. ir 
BMT Sub. visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
(porčiais), 2 automobiliams garažas, 
apšildomas — $15.500.

Taipgi turime visokių namų, vi
sose miesto dalyse, senų ir naujų.

tžtu> jh Ii i u

JIS
361 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

U i

Ateikite j krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą-Anghus-Coke-Aliejų-Oil Bumelius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Laurrence St., Brockton, Mass.

TeL 189

BUKIME SPAUDOS PLATINIMO APAŠTALAI!
Skaitykime patys Darbininką ir kitus raginkime skaityti.

Telephone.

OFISO: DEXTER 1952 
Namų: PL 8236

Įvairūs skelbimai

119-17 Hfflside Avė.

LIETUVIS ADVOKATAS

J: Albert Th. Dana

WEST RONBUR’Z, MASS. 
Tel. PA. 7-9492-M

A. J. NAMAKSY
Offlce Tel. SO 8-0948

Real Katate S Inaurance 

4M W. fcROADMAY 
SO. BOSTON, MASS.. X
Res. 17 Oriole Street

Rfchmond HH1 18, N. T.
Tel. VIrginia 9-4882
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STASYS PILKA BROOKLYNE

Tėvas Klemensas žalalis,
O.F.M., D.T.’ 

“Darbininko” administratorius, 
Pamciškonų generolo patvar
kymu, išvyksta tolimesnioms 
Šv. Rašto studijoms į Romą.

Gedulingas pama’das
už J. E. vysk. Pr. Bučio vėlę 
ruošia New Yorko ir Nevv Jer
sey Kunigų Vienybės provinci
ja Elizabetho lietuvių parapi
jos bažnyčioje pirmadienį, lap
kričio 26 d. 10 vai. Pamaldas 
laikys Kunigų Vienybės Cent
ro valdybos pirmin. prel. J. 
Balkūnas. Jam asistuos diakon. 
kun. J. Kinta, subd. kun. J. 
Pakalniškis.

Prie šoninių altorių tuo pa
čiu metu šv. mišias laikys kun. 
V. Dabušis ir kun. V. Demi- 
kis.
Angelų Karalienės parapijos 

šv. Vardo Vyrų draugija lap
kričio 11 d., sekmadienį, turėjo 
mėnesines pamaldas ir susirin
kimą. Išrinkta atstovai į kata
likų seimelį V. Žemantauskas 
ir S. K. Lukoševičius. Pranešta 
nariams anie Tėvų Pranciško- 
rų vienuolyno šventinimą, ku
ris bus gruodžio 9 d., o taip pat 
pasitarta apie draugijos ruošia
mą balių gruodžio 1 d. Kitas 
mėnesins susirinkimas bus 
gruodžio 9 d. tuojau po 8 vai. 
mišių.

Katalikų seimefis 
ruošiamas gruodžio 16 d. 2 vi. 
p. p. šv. Jurgio paranijos sa
lėje. 207 York St, Brooklyn, 
N. Y., Rengimo komisija pri
mena visoms organizacijoms, 
kad išrinktų savo atstovus ir 
suteiktu jiems reikiamus įgalio
jimus. Seimelyje bus sprendžia
mi visi aktualieji katalikų rei
kalai šioje apskrityje.

L.R.K. Federacijos
Nevv Yorko apskrities susirin
kimas įvyks lapkričio 30 d., 
penktadienį. 8 v. v. Apreiški
mo parapijos salėje.
Angelų Karalienės parapijos

Šv. Vardo Vyrų draugijos 
DIDELIS ŽIEMOS BALIUS su 
užkandžiais, gėrimais, muzika 
ir šokiais gruodžio, 1 d. Ange
lų Karalienės parapijos salėje, 
Roebling ir South 4th St., 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak. įėjimo 
mokestis 50 centų.

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ 
ir įvairių kitų kasdien vartojamų dalykų, o taip pat 
įvairių dovanų KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
prieinamomis kainomis galima įsigyti pas lietuvį

LAIKRODININKĄ
A. Andriuškevičių

485 Grand St.,, šalia J. Ginkaus, Brooklyn 11, N. Y.,

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lesington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

DĖMESIO LONG ISLAND’O LIETUVIAMS
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, Port Jefferson’e, ma
loniai kviečia visusLongs Island lietuvius atsilankytiį klubo 

svetainę (Midlane Road, Port Jefferson) gruodžio mėn. 2 
dieną 4 vai. po pietų, į ruošiamą Lietuviškų Filmų (movie) 
Vakarą. Filmas rodys visiems žinomas ponas Motuzą. Atsi
lankiusieji tikrai nesigailės, nes pamatys tai. ko dar gal būt 
savo gyvenime nėra matę.

ši filmą Amerikoj jau buvo rodoma net 600 vietų ir visur 
turėjo didely pasisekimą.

Ruoškitės! Laukiame!
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas

Dramos aktorius Stasys Pil
ka su savo rečitaliu pasirodė 
gana netikėtai .nelyginant kaip 
netikėtai gausiai susirinko pub
likos jo pasiklausyti. Alliance 
Hali jau seniai buvo tiek žmo
nių bemačiusi.

Dar savo pasirodymo išva
karėse kartu su Vitalių Žu
kausku ; lyg paukščiu apskrudęs 
visas brooklyniečių klausomas 
lietuviškas radijo valandas, sa
vo gyvu žodžiu jis, matyt, pas 
padarė gerą propagandą.

Nors programoje dalvvavo ir 
operos solistė Felicija Pupėnai
tė su Aleksu Mrozinsku, kurie 
ją meniškai paįvairino, bet su
sidarė įspūdis, kad jis buvo 
vistiek centrinis to vakaro as
muo. Jo padleklamuotieji kū
riniai įvairių autorių ir laiko
tarpių, bet pagrinde buvo lietu
vių senosios ir naujosios dailio
sios kūrybos pavyzdžiai.

Ypač įspūdingai praskambė
jo Bernardo Brazdžionio “Poe
to autobiografija”, “Pavasario 
kelionė” ir Leono Švedo versta 
prancūzų poeto Leconte de Lis- 
le poemos ištrauka “Dramb
liai.”

Stasvs Pilka, kaip sakoma, 
senas teatro vilkas ir iis žino, 
kur reikia primerkti akį, o kur

Nelė Mazalaitė
yra prfmta lygiateisiu nariu į 
The Gallery of living Catholic 
Authors. ši organizacija veikia 
Amerikoje nuo 193°. m. ir an- 
.jungia čia gyvenančius katali
kus rašytojus bei rūpinasi jų 
raštų leidimu.

Oro pavojaus bandymas, 
skiriamas visiems New Yorko 
miesto gyventojams, kaip pra
neša civilinės apsaugos direkto
rius Arthur W. Wallander. į- 
vyks lapkričio mėn. paskutinės 
savaitės antrojoje puseje. Ka
dangi norima, kad bandymas 
turėtų tikro staigumo pobūdį, 
kaip esti ir tikrasis puolimas, 
bandymo diena nėra tiksliai 
skelbiama.

“Čirikšas siaube”
Mykolo Vaitkaus novelė, vaiz
duojanti vieną epizodą iš bolše
vikų okupacijos Lietuvoje, jau 
pasirodė spaudos rinkoje. Kny
gą išleido “Vaga”, kurios Vy
tauto Augustino Lietuvos vaiz
dų albumas jau atspaustas ir 
rišamas.

mostelti ranka. Jo balsas ir 
vaidyba, gal kai kur ir perdė
ta, klausytoją prikausto prie 
"kėdės ir verčia ploti ‘bisui”.

Išskyrus Henriką Kačinską, 
kuris. Didžiojo New Yorko lie
tuviams yra rečitavęs mūsų ir 
pasaulinius rašytojus, ir šį 
Stasio Pilkos pasirodymą, new 
yorkiečiai dar nėra turėję pa
našiai vertingų kultūrinių pra
mogų.

Reikia pastebėti , kad reči
talio pabaigoje St. Pilka truputį 
nusipigino. Bendrai programoje 
pasigesta daugiau tautinės ly
rikos, kuri publikos yra pagei
daujama ypatingai šiuo laiku.

—d.— dama nusilaužė ranką.

Operos solistė Felicija Pupėnaitė - Vasiliauskienė “Susuki” rolėje, kai ji 
dainavo Vilniuje, Butterfly operoje. Gruodžio 9 d. ja išbirsime tėvu pranciš
konu vienuolyno šventinimo iškilmėse, žiūr. 5 pusi, platesne informacija.

Algirdas Brazis
kaip New Yorko spaudoje Met
ropolitan opera skelbia, jau 
dalyvauja pastatymuose. Pir
moji opera, kurioje jis dainavo, 
buvo “Rigoletto”, o šį šeštadie
nį jis dainuoja “Traviatoje.”

Henrikas Kačinskas 
vieną pagrindinių rolių vaidino 
Ch. Dickenso inscenizuotos pa
sakos “Svirplys užpečkyje” pa
statyme New Yorko rusų teat
re. Taipgi svarbią rolę vaidino 
ir Asė Dauguvietytė. Mūsiškiai 
savo vaidyba teatro kolektyvą

Renatei gydyti
Dar vienu svarbiu reikalu a- 

peliuojama į lietuvišką visuo
menę. Šį kartą jos valiai ati
duodamas mergaitės likimas. 
BALF direktoriato sudaryta 
speciali komisija savo laiške, 
kurį neseniai išsiuntinėjo lietu
viškoms organizacijoms ir pa
vieniams visuomeinės veikė
jams, sako:

“Prieš kurį laiką BALF Di
rektorių Valdyba gavo iš Vo
kietijos pagalbos maldaujantį 
laišką, kuriame Antanas Jonai
tis prašo padėti jo dukrai Rena- 
ti. aPsirodo, visos Jonaičių šei
mos likimas pareina nuo jų 11 
metų amžiaus Renatės.. Ma
žutė Renate, nors šiaip visiškai 
sveika, negali kalbėti. Du Vo-

IŠNUOMOJAMA
Mėsinė ir kolonialinių prekių 
(grocernė) krautuvė, pilnai į- 
rengta su mašinoms ir trys 
šaldytuvai. Kreiptis į Alex 
Mathevvs, 256 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

.... <............. .... q

Į Stephen Bredes Jr.Į
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVrrgreen 7-9S94

S... . ..........................................................B

Ateitininkai sendraugiai,
Angelų Karalienės parapijos 

salėje ruošia Naujų Metų suti
kimą. Programoje dainos, šo
kiai, vakarienė, bufetas. Kvie
čiami visi ateitininkai ir jų 
kviesti bičiuliai.

“Aitvarų” kvartetas
šį savaitgalį, lapkr. 24 ir 25 

d. d., koncertuoja trijose vie
tose: J. Stuko vadovaujamos 
radijo valandos metu, Elizabe
tho, N. J., liet, mokyklai palai
kyti koncerte ir lietuvių kari
ninkų s-gos “Ramovės” kariuo
menės ševentės minėjimo pro
ga įvykstančiame pobūvyje 
Brooklyne. Kvartetas yra ga
vęs pakvietimus koncertuoti 
Worcesteryje, Mass., Clevelan- 
de, Ohio, Chicagoje, III. ir Eas- 
tone, Pa.

Skautų arbatėlė, 
dalyvaujant Nevv Yorko skau
tėms ir skautams bei jų bi
čiuliams, šį ketvirtadienį įvyk
sta Apreiškimo parapijos apa
tinėje salėje.

Dr. L Kačionytė, 
dirbanti Franck ligoninėje, ei
dama pas ligonį paslydo ir griū-

lenkia visa galva. Pastatymo 
premjeroje dalyvavo nemažas 
būrelis lietuvių.

Aleksas Mrozinskas 
akompanuos Vincei Jonuškai- 
tei jos sukaktuviniame koncer
te. kurį jai rengia Moterų Vie
nybė gruodžio 7 d. mažojoje 
Carnggie Hali.

Stasys Pilka,
apie savaitę laiko paviešėjęs 
Brooklyne. išvyksta su savo 
programa aplankyti kitų lietu
viškų kolonijų.

koncertas
kietijos universitetai ją tyrė ir 
priėjo išvados, kad ji serga re
ta nervų sukrėtimo liga, kurią 
gauna žmonės po didelių ir bai
sių pergyvenimų. O Renate ir 
jos tėveliai pergyveno baisias 
pragaro dienas Vokietijos bom
bardavimo metais.

Gydytojai patarė mergaitę 
tučtuojau pasiųsti gydyti spe
cialiem mokyklon, kurioje, iš
buvus 10-12 mėnesių, ji vėl ga
lės kalbėti, o kitaip ji visam 
amžiui gali pasilikti invalide.’” 

Toliau laiške sakoma, kad 
šiam gydymui reikia 700 dol. 
ir todėl tai sumai sukelti lap
kričio 25 d. Alliance Hali 
Brooklyne ruošiamas koncer
tas, kuriame kviečiama daly
vauti.

Įvairiais reikalais buvo įpras
ta į lietuviškąją visuomenę 
kreiptis. Spalio mėnesio pirmo
mis dienomis nelaimingųjų Vo
kietijoje likusių senelių, ligo
nių ir našlaičių likimu -jaudin
ta New Yorko visuomenė sudė
jo arti 10 tūkstančių dolerių. 
Šiuo gi atveju į tos pačios vi
suomenės rankas atiduodamas 
mergaitės likimas. Ar ji prakal
bės ir bus sveika, ar ji visam 
savo amžiui pasiliks invalide, 
tai pareina tik nuo mūsų pagal
bos. Neatsakykime jos tai jau- 

\ nutei mūsų tautos narei.

ŽINIOS___
Straipsnis apie arkiv.

R. J. Cushing
Amerikoje plačiai žinomas 

žurnalas “Collier” lapkričio 10 
d. numery išspausdino ilgą ir į- 
domų straipsnį apie Bostono 
arkivysk. R. J. Cushing ir į- 
dėjo jo didelę fotografiją.

BALF susirinkimas
BALF Bostono skyriaus susi

rinkimas įvyko lapkričio 19 d.
L. Piliečių Dr-jos salėje. Cent
ro atstovas J. Valaitis padarė 
svarbų pranešimą.

Išėjo spalio mėn. “Vytis”
Turiny: K. Mockus — Vyčiai 

ir lietuvybės išlaikymas, L. 
Dambriūnas — Kai sekasi ir 
kai nesiseka, Msgr. J. Balkū
nas — Genocide Convention, 
Kun. St. Raila — Mes kelia
vome į Romą, uozas Bolevičius- 
Boley — Norkūno palikimas 
vyčiams, Rev. Albert Contons 
— How to make 1952 junior 
K. of L. Year, Mildred Chinik— 
‘Toninės” — Eve of. St. John’s 
Day, Sportas, Oficialusis sky
rius, Vyčiai veikia, Council Ac- 
tivities. Numerį puošia spalvo
tas viršelis.

Baigia įrengti namus
Vietos tautininkų skyrius bai

gia įrengti savo pirktus namus 
ir po Naujų Metų numato juos 
atidaryti.

Svarbus tremtinių 
susirinkimas 

šeštadienį, lapkričio 24 d.. 
7:30 vai., pobažnytinėi salėje į- 
vvks tremtinių susirinkimas, 
kuriame bus svarstoma Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Bostono skyriaus organizavi
mas, Kariuomenės šventės na- 
minėjimas, likusių Vokietijoje 
šelpimas, tolimesnis mūsų vei
kimas ir kt.

Atskirų pakvietimų nebus. 
Visi trertitiniai kviečiami daly
vauti ir parodyti didesnį susi
domėjimą mūsų aktualiais rei
kalais. Valdyba

Lietuvos Kariuomenės šventes
ir karaliaus Mindaugo krikš

to 700 metų sukakties viešas 
minėjimas įvyks lapkričio 25 
d. (sekmadienį). Minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Legiono 
Dariaus-Girėno postas Brook
lyne.

Lapkričio 25 d. 11 vai. -^iš
kilmingos pamaldos už žuvusius 
kovose dėl Lietuvos laisvės. 
Pamokslą pasakys kan.. prof. 
Meškauskas.

12 vai. 30 min. — iškilmin
gas minėjimas Apreiškimo pa
rapijos salėje. Meninę dalį at
liks M. Liuberskio vadovauja
mas operetės vyrų choras.

Dr. G. Grinevičius
po sporto rungtynių serga, jau
čia skausmus nugarkaulyje ir 
susižeidė koją.

Nelė Lapė,
visuomenininkės ir spaudos 

bendradarbės Pranės Lapienės 
duktė, neseniai pradėjo dirbti 
viename banke New Yorke, 
5th Avė.

Jonas Valaitis
jau kelinta savaitė, kai yra iš
vykęs ir rūpinasi BALF veiklos 
pagyvinimu Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijose.

LAPKRIČIO 24 D., ŠEŠTADIENĮ, 

VYT. BELECKAS
SAVO SVETAINĖJE

WINTER GARDEN TAVERN, 1NC.

1883 Madison St., (Forest Avė. Stotis) Ridgevood - Brooklyn

RUOŠIA VIEŠĄ PRIEŠ ADVENTINĮ

ŠOKIŲ VAKARĄ
Visi kviečfenti praleisti tą vakarą jaukioje.lietuviškoje nuotaikoje.

Pradžia 7:80 vai. vak. Įžanga veltui.

ATVIRAS LAIŠKAS
Gerb. Redaktoriau, tardomas”. Kartoju — r.etie-

“Darbininko” Nr. 55 lapkri
čio 6 d. š. m. laidoje, Bostono
žiniose tilpo sekanti žinutė: “Fe
liksas Zaleskis Lietuvių ^Pilie
čių Draugijos direktorius, su
mušęs J. Būgą, tautosakos rin-s. 
kėją, yra policijos teismo tar
domas.”

Netiesa. J. Būga, kuris tik 
po dviejų savaičių apsiskundė 
policijai, nebuvo sumuštas. 
Teismo ■ raštininkas pakvietė 
kaltintoją J. Būgą, jo advokatą, 
kaltinamąjį F. Zaleską ir taip 
pat So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos valdybą lapkričio 
3 d. š. m., kur visas tas inciden
tas buvo išaiškintas ir išsiaiš
kinta ir teismo raštininkas ne
rado pagrindo duoti bylai eigą 
— panaikino. Ir taip baigėsi to
ji “kriminale” byla.

Vadinasi, “kriminale” byla 
baigėsi teismo raštininko raš
tinėje lapkričio 3 d. š. m., o 
“Darbininko” lapkričio 6 d. š. 
m. laidoje rašoma, kad Felik
sas Zaleskas “policijos teismo

Užns&kyti “Darbininką” 
užmokėti prenumeratos mo
kestį ir įsigyti įvairių knygų 
galima esančioj “Darbininko” 
atstovybėj So. Boston, 336 W. 
Broadway.

Įdomi meno paroda
Dideliame ir vertingame 

Bostono muzėjuje, vadinama
me “Museum of Fine Arts”, 
šiuo metu vyksta dėmesio ver
ta paroda. Yra išstatyti iš Aus
trijos vyriausybės paskolinti 
Vienos meno kūriniai. Paroda 
truks ligi gruodžio 16 d.

Lietuviai su Crusade for 
Freedom

Lapkričio 12 d. Bostono gat
vėmis įvyko didelis paliaubų 
dienos paradas. Jame buvo ak
centuojamas Crusade for Free
dom vajus, kurio sekcijoje žy
giavo tautiniuose kostiumuose 
Euronos tautų atstovai. Lietu
viai buvo atstovaujami tautinių 
šokių grupės vyresniųjų daly
vių gausiau už kitas tautas.

Juozas Ginkus
jau atspaude kalėdinius atviru
kus su lietuviškais tekstais. 
Tekstus parenkant talkininka
vo Bernardas Brazdžionis. At
virukų jau galima įsigyti J. 
Ginkaus saldinių krautuvė.ie, 
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Spalio tremtinių vajus, 
kuriam Nevv Yorke jungtinė
mis jėgomis dirbo Vajaus Ko
miteto vadovaujami liet, orga
nizacijų ir visuomenės atstovai, 
sukėlė 9,407 dol.

Pinigai perduoti BALFui, 
kad jis dar prieš Kalėdas ir N. 
Metų šventės sušelptų Vokitijo- 
je esančius lietuvius senelius, 
našlaičius ir ligonius.

“Gahijos” žurnalo nr. 2 
jau baigiamas ruošti. šiame 
numeryje bus Igno Šeiniaus, 
Vinco Krėvės, J. Savickio ir kt. 
kūryba.

žurnalą, kaip-žinia, reda
guoja Stepas Zobarskas.

• K. Valiūnas, prekybinin
kas, kuris turi savo kontorą 
New Yorke. praeitą savaitę 
prekybos tikslais išskrido į Eu
ropą. Lankysis Londone, Pa
ryžiuje ir Vokietijoje. 

sa. Ir nesuprantu kaip Bostono 
žinių rašytojas galėjo taip ra
šyti?

Turiu pareikšti, kad aš savo 
gyvenime nieko nemušiau ir 
nemušiau p. J. Būgos.

Prašau šį mano laišką įtal
pinti sekančiame “Darbininko” 
numery.

Su pagarba,
Feliksas A. Zaleskas

Ši žinia buvo gauta ne iš 
“Bostono žinių rašytojo”, o 
kitu keliu. Bostono žinios yra 
surenkamos iš įvairių informa
cijų ir už jas atsako redakcija, 
nes jos nepasirašomos. Minėta 
žinia redakciją pasiekė lap
kričio 3 d., šeštadienį, tai, ma
tyte teismo galutino nusista
tymo dar nežinota. Tačiau su
rašyta ji buvo teisingai: joje 
pasakyta, kad “tardomas”, 
kas iš tikrųjų buvo, ir ne vieną 
kartą. Nepasakyta taip pat 
“sumušė”, o “sumušęs”. Lie
tuviškai taip rašoma tada, kai 
dalykas nėra dar aiškus ar a- 
bejotinas. Mums malonu at
šaukti, kad taip nebuvo.

Stebina tik tai, kad pirmą 
kartą tai žiniai pasirodžius, ir 
ne vien “Darbininke”, Lietuvių 
Piliečių Draugijos Valdyba 
niekur nepaneigė, kad jos val
domose patalpose nieko pana
šaus nebuvo. Vadinasi. J. Bū
ga skundėsi nebe pagrindo. Jis 
turėjo ir gydytojo liudijimą, 
reikėjo tik nustatyti patį mu
šeiką. Kad teismo raštininkas 
jo nerado dėl stokos liudinin- 
ninkų, kurie nepanorėjo sava
noriškai padėti dalyką išaiš
kinti, tai visai suprantama. Ta
čiau kai byla neužvedama arba 
net nutraukiama dėl įrodymų 
stokos iš vienos pusės, tai tas 
dar nerodo, kad viena pusė be 
reikalo kabinasi, o antroji — 
nekalta, šiuo atveju mes linkę 
tikėti, kad F. Zaleskas rankos 
nepakėlė. Čia, Brooklyne, ku
rie jį pažįsta, taip pat nustebo 
ir nenorėjo tikėti, kad jis bū
tų tai daręs. Vis dėlto kas nors 
J. Būgą Piliečių Draugijos klu
be apkūlė — taip buvo laikraš
čiuose rašyta ir neatšaukta ir 
taip šnakėjo visas Bostonas.

Red.

Nominavo valdybos narius
Lapkričio 15 d. įvykusiame 

susirinkime L. Piliečių Dr-ja 
nominavo kandidatus į valdy
bos narius ateinantiems me
tams.

Bostono lituanistikos 
mokykloje

mokinių skaičius vis dar auga 
ir siekia 150. Tačiau dar esa
ma net iš tremties atvykusių 
tėvų, kurie neprisirengė ligi 
šiol atsiųsti vaikus į mokyklą. 
Tokių skaičius mažėja, bet te
bėra laikas įsiregistruoti ir 
paskutiniams, ypač vyresnių 
klasių gimnazistams.

Mokykloje šiuo metu dirba 
mokytojai: Durickienė Sofija, 
Gaidelis Julius, Giedraitis Dzi- 
das, Girniuvienė Ona, Kulbokas 
Vladas, Kulbokienė Veronika, 
Lapšienė Juzė, Lizdenienė Sta
sė, Mickūnienė Adelė, Mockus 
Kazys ir kun. E. Petrelevičius.


