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VYKSTA MASKVOS IR KINIJOS
PASITARIMAI Sovietai panaikina politbiurą

Maskva. — Raudonosios Ki
nijos delegacija, vadovaujama 
min. pirmininko bei užs. rei
kalų ministerio Chou En Lai, 
su gausiais karo ir ūkiniais pa
tarėjais Maskvoje buvo sutikta 
Molotovo. Spauda nurodo, kad 
Maskvos ir Kinijos pasitari
muose bus paliesti Tolimųjų 
Rytų klausimais, Korėjos ka
ras, pasidalinimas tarp Mask
vos jtakos sferomis Indijoje ir 
kituose Azijos kraštuose, tai
kos sutartis su Japonija, netgi 
Vokietijos reikalai.

Kas iš tikrųjų bus sutarta, 
Vakarai patirs tik iš prasitari- 
mų rusų ar kiniečių spaudoje. 
Iš tokių prasitarimų jau dabar 
kai kas spėjama. — Maskvos 
radijas paskelbė, kad Kinijos 
vyriausybės galva norįs iš So
vietų gauti daugiau pinigų, pre
kių ir ginklų pagal Kinijos pa
skolą, kurią ji užtraukė prieš ‘ 
dvejus metus Sovietų Sąjungo
je 300 milijonų dol. penkeriems 
metams.

Churchillis pasisakė manąs, 
kad konferencija nutars Sovie
tų interesų svorį perkelti į To
limuosius Rytus ir tenai spausti 
vakariečius. Šaltoji kova tarp 
Rytų ir Vakarų tenai eisianti 
dėl įtakos Japonijoje, kaip Eu
ropoje dėl įtakos Vokietijoje. 
Galima laukti, kad Sovietų Są
junga ir Kinija pasiūlys Japoni
jai taikos sutartį.

Nusižudė Auer- 
bachas

Muenchenas. — Vokiečių 
teismas penkis mėnesius svars
tė bylą Philip Auerbacho, buv. 
Bavarijoj nuostolių atlyginimo 
komisaro. Kaltinamąjį nuteisė 
pustrečių metų kalėjimo už 
klastojimą, apgavimą, kyšių 
ėmimą, mokslo laipsnio pasisa
vinimą, neteisingą priesaiką ir 
kt. Kai teismas sprendimą pa
skelbė, tą pat naktį Auerba- 
chas nusižudė. Jo laidotuvės 
virto demonstracija, kurią tu
rėjo policija sklaidyti. Demon
strantai nešėsi šūkius: “nacių 
auka,” “Šalin Dreifusso bylos”* 
ir pan.

Auerbachas buvo Vokietijos 
žydas, kilęs iš Hamburgo ir sė
dėjęs nacių kacete. Tai davė 
progos Auerbacho bylą ir jo 
mirtį laikyti atgyjančio Vokie
tijoje nacizmo auka. Amerikos 
laikraščiai pažymi, kad trys 
teisėjai buvę nacių partijos na
riai, prokuroras taip pat ir net 
medicinos ekspertas.

Auerbachas buvo pažįstamas 
šiek tiek ir lietuviams. Kai lie
tuviai, buv. Flossenburgo kace- 
tininkai, surengė Flossenburge 
suvažiavimą ir parengė ten lie
tuviškus įrašus, jie pakvietė da
lyvauti ir Auerbachą, kaip bu
vusį Flossenburgo kalinį. Bet 
Auerbachas atsisakė, 
kaltindamas lietuvius 
persekiojimu ir žudymu.
SOVIETAI STATO AEROD

ROMĄ PRIE BERLYNO 
Berlynas. — Amerikiečių 

laikraštis “Die Neue Zeitung” 
praneša, kad rytų zonoj, tarp 
miestelių Guben ir Cotbus, 60 
mylių nuo Berlyno į pietų ry
tus, bolševikai stato aerodromą 
sprausminiams lėktuvams. Ae
rodromas būsiąs 5 mylių ilgio 
ir 3 pločio, sujungtas su Guben 
miesteliu požemiu. Lėktuvas 
per 6 minutes iš aerodromo pa
sieks Berlyną. Sprausminių 
lėktuvų bolševikai čia turi 500. 
o Vakarų sąjungininkai Berly
ne teturi tik keleivinius ir šiaip 
neginkluotus lėktuvus.

raštu 
žydų

Valstybės departamentas 
konferencijai didelės reikšmės 
neskiria. Spaudos direktorius 
M. J. McDermott pareiškė, kad 
jis nelaukia iš jos jokių ypatin
gų įvykių.

Tie, kurie vis laukia nesu
sipratimo tarp Maskvos ir Ki
nijos komunistų, dabar nurodi
nėja, kad jau išsiskyrusios Ma
skvos ir Kinijos nuomonės dėl 
įtakos Japonijoje. Laimėjusi 
Maskva. Maskvos radijas pra
nešė, kad Sovietų Sąjunga pa 
ima savo žinion Japonijos ko
munistų partiją, kurioj anks
čiau buvo pasireiškusi titoistinė 
kryptis.

Maskva. — Stalinas išleido 
įsakymą spalių 5 d. sušaukti 
Sovietų komunistų partijos 
kongresą. Nors partijos statu
tas numato partijos kongresus 
kas treji metai, jis tačiau ne
buvo sušauktas nuo 1939 m. 
Nuo kiekvienų 5,000 partijos 
narių turės būti pasiųstas vie
nas delegatas ir vienas jo pa
vaduotojas. Todėl kongrese 
laukiama apie 2,000 delegatų, 
nes partija turi 6-7 milijonus 
narių.

Tuo tarpu iš įvykdytu JTO didžių-

Baigiami įrengti JTO rūmai, kuriuose pilnaties sesija jau numato 
posėdžiauti spaliu 14 d. Rūmuose paruošta delegatams vietų 636. sve
čiams 800 ir laikraštininkams 235. 
ju darbu tai yra svarbiausias.

Irane vėl karo 
padėtis

Teheranas. — Persija vėl bu
vo priversta susigrąžinti karo 
padėtį, nes kai tik ji buvo pa
naikinta. nacionalistų ir komu
nistų jaunimas kasdien kėlė 
riaušes miesto gatvėse. Rugp. 
18 d. nacionalistai sudegino 
spaudos kioską, kuriame buvo 
pardavinėjami komunistiniai 
laikraščiai. Rugp. 19 d. komu
nistai surengė demonstraciją, 
kurioj buvo laidomi šūkiai prieš 
amerikiečius, o vienas ameri
kietis seržantas, pasirodęs su 
džipu, buvo apTnėtytas akmeni
mis.

Finansiniai krizei nugalėti 
senatas pasiūlė apdėti dvarinin
kus mokesčiais 10% nuosavy
bės dydžio.

Britai apsisprendė priimti 
Persijos pasiūlymą tartis dėl 
naftos.

LIETUVIAI DALYVAUJA 
VENGRU TAUTINĖJE 

ŠVENTOJE
New Yorkas. — Sekmadieni, 

rugpiūčio 24 d. vengrų tautinė
je šventėje dalyvauja visos pa
vergtos tautos, jų tarpe ir lie
tuviai.

New Yorko Amerikos Lietu
vių Tarybos nutarimu lietuvių 
grupei vadovauja advokatas 
Steponas Briedis. Lietuviai 
renkasi priešais šv. Patriko ka
tedrą kampas 51 gatvės ir 5th 
Avė. Amerikos Lietuvių Tary
ba kviečia lietuvius kuo gau
siausiai dalyvauti šioje solida
rumo šventėje. Moterys prašo
mos atvykti tautiniais drabu
žiais.

4 vai. p. p. mišparai šv. Pat
riko katedroje. 5 v. prasideda 
eitynės, 6 vai. — iškilmingas 
aktas Camegie Hali.

Malenkovas būsiąs Stalino įpėdiniu

ŠVEDAI SUSIDOMĖJO

MARGARET TRUMAN

Stockholmas. — Švedų dė
mesį patraukė prieš kiek laiko 
lėktuvų katastrofa, šnipų byla. 
Dabar jiems įdomu sekti Mar- 
garet Truman, prezidento duk
ters, atsiradimą Stockholme. 
Užsienių reikalų ministerija, 
kuri nustojo rašiusi Maskvai 
notas, dabar susirūpino, iš kur 
Margaret Truman turi teisę 
būti trijų sargybinių lydima. 
Pakilo ir švedų spauda: kaip 
tie trys tipai vaikščioja apsi
ginklavę, kada švedų polici
ninkai esą neginkluoti, 
šalina švedų piliečius, kad jie 
nekenktų Margaret. 
didžiausias laikraštis 
bladet” kandžiai rašo:
Truman negresia Stockholme 
jokis pavojus gyvybei... Mes 
patyrėme, kad ji čia nedai
nuos.” Laikraštis vadina Mar
garet palydovus “gorilomis”, 
kurie ypatingai puola fotore
porterius.

ir dar

O švedų 
“Afton- 

“ Panelei

Pirmo pasiskraidymo pakilo viršum Missouri naujas karo lėktuvas F2H-3, apginkluotas naujausios 
rūšies radaru ir pasiruošęs kautynėms visokiomis oro sąlygomis.

Šis komunistų partijos kon
gresas laikomas svarbiu įvykiu, 
nes jis turės priimti visą eilę 
plačios reikšmės nutarimų.

Visų dėmesį traukia nuosta
tas, kad numatoma panaikinti 
ligi šiol lemiamos reikšmės tu
rėjusį politbiurą. Jo vietoj bus 
sudarytas prezidiumas, kuris 
eis centrinio komiteto parei
gas, šiam savo sesijas baigus 
ir išsiskirsčius. Manoma, jog 
tuo būdu norima Sovietų pilie
čiams sudaryti įspūdį, jog ko
munistų partija sudemokrati- 
nama, nes ir jų akyse politbiu- 
ras yra diktatūros įstaiga. Ta
čiau stebėtojai nemano, jog iš 
esmės kas pasikeistų.

Toliau numatoma plačiai 
svarstyti naujo ūkio penkmečio 
planą, kuriuo numatoma ligi 
1956 m. gamybą padidinti 70- 
100%. Dėmesys ypač kreipia
mas j geležies, plieno, anglies, 
medžio, elektros ir cheminės 
gamybos padidinimą.

Ūkinėj srity pabrėžiama civi
linių reikmenų gamyba, ma
tyt, norint sudaryti įspūdį, kad 
Sovietai yra labai taikus kraš
tas. Apie karinę gamybą nuty
lima.

Pabrėžtina, jog šis kongre
sas,iš tikro turės tik propa-

MAO NORI PASKIRTI KINIJOS
“POPIEŽIŲ”

Kaip praneša lenkų laikraš
tis Gviazda, Vatikane gauta ži
nių, kad raudonųjų kinų vadas 
Mao-Tse-Tung teiraujasi, ar 
neras Kinijoje vyskupo, kuris 
apsiimtų būti popiežium ir ga
lėtų vaidinti bent jo valdomoje 
valstybėje tokią pat rolę, kaip

JAV APYVARTA DIDESNE 
KAIP PERNAI

Hashingtonas. — Prez. Tru
manas pareiškė, kad šiais me
tais JAV pajamos, išlaidos ir 
deficitas bus mažesni, negu bu
vo numatyta sausio mėn. Išlai
dos būsiančios 79 miliardai vie
toj numatytų 85, pajamos 68 
miliardai ir 700 milijonų vietoj 
numatytų 71 miliardo, ir defi
citas 10 miliardų vietoj 14. Ta
čiau pajamos, išlaidos ir defici
tas vis tiek bus didesni negu 
tai buvo pereitais metais. Pa
jamų šiemet bus daugiau nei 
pernai 6 miliardais ir 250 mili
jonų, išlaidų 13 miliardų dau
giau ir deficito taip pat 6 mi
liardais ir 250 milijonų dau
giau.
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gandinį pobūdį. Jis iškels ir 
pabrėš tuos dalykus, į kuriuos 
komunistų vadai nori atkreipti 
pasaulio ir savo piliečių dėme
sį. Bet nutarimai, kuriuos jis 
turės paskelbti, jau iš anksto 
yra paruošti ir jam belieka juos 
tik viešai užgirti.

Pagrindinę kalbą partijos su
važiavime sakys Georgij M. 
Malenkovas. Tas faktas stipri
na spėliojimus, kad Malenko
vas numatomas Stalino įpėdi
niu. Jam konkurentai yra Mo
lotovas ir Berija.

JAV RINKIMINIAI 
MANEVRAI

VFashingtonas. — Rinkimi
nėj kovoj respublikonai plačiai 
ėmė naudotis Stevensono pra- 
sitarimais apie valdžios apara
tą. Vienam laikraščiui .į klausi
mą, ką Stevensonas veiktų 
Washingtone. jis buvo atsakęs, 
kad jis galėtų rekomenduoti 
pirmiausia ištirti Washingtono 
netvarką ir padaryti tai, ką jis 
padarė per trejus metus Chica- 
goje. Tas pasakymas dabar 
plačiai aiškinamas kaip Steven
sono pripažinimas, jog valdžios 
aparate esanti korupcija ir kad 
kliūtis jai pašalinti esąs pats 
Trumanas.

4

katalikų galva Romoje. Esąs 
numatytas vyskupas Ču-Či-Sin, 
kuris jau nuo š. m. gegužės 
mėn. sėdi kalėjime. Mao-Tse- 
Tung siūląs jam pilną laisvę ir 
paramą, jei jis sutiktų pasi
puošti tiara. Tuomet apvaini
kuotas Kinijos popiežius būtų 
nepriklausomas nuo katalikų 
hierarchijos ir būtų raudono
sios Kinijos įrankis.

VOKIETIJOS KATALIKU

DIENOS

Vokietijos katalikai kasmet 
susirenka aptarti savo religi
nių, politinių, kartais ir sociali
nių reikalų. Hitlerio laikais tos 
katalikų dienos buvo nutrauk
tos, bet dabar, nors Vokietija ir 
suskaldyta, katalikai atnaujina 
savo tradicinę šventę. Pažymė
tina, kad šiemet 75 kartą pasi
kartojančioje katalikų dienoje 
dalyvaus ir Sovietų okupuotos 
zonos katalikai.

Katalikų kongresas vyksta 
Berlyne rugpiūčio 19-25 dieno
mis. Visi posėdžiai vyks Vaka
rų Berlyne.

10 CENTŲ

Prezidentas Trumanas džiaugiasi, gavęs "Dešimt įsakymu”, ku
riuos jam įteikia Schroederis (dešinėj). Ereliu Brolijos Minesotos sky
riaus vadovas. Baltuosiuose Rūmuose.

V AK. VOKIETIJOJ KOMUNISTŲ 
PARTIJA TURĖTŲ BCTI 

UŽDARYTA
Bonna. — Vokietijos kom. 

partija pasiskundė, kad jos pa
talpos rugp. 18 d. naktį buvo 
sunaikintos; Stalino ir kitų 
“vadų” paveikslai buvo sudra
skyti ir sutrypti, baldai sulau
žyti. Kaltininkai esą “Vokiečių 
jaunimo sąjungos” nariai.

“Komunistų partija yra Va
karų Vokietijai pavojinga ir tu
ri būti uždrausta.” pareiškė 
JAV teismo pareigūnas M. A. 
Mussmanas, atsilankęs Berly
ne. Jis yra sykiu Permsylfuni
jos teismo narys. “Kiekvienas 
komunistas, kur jis laisvajame 
pasauly bebūtų, yra penktosios

MANEVRAI BALTIJOJE

Oslo. — Admirolas Sir Pat- 
rick Brind, sąjungininkų vyr. 
vadas šiaurės Europoje, paskel 
bė, kad astuonios valstybės da
ro didžiulius kariuomenės ma
nevrus rugsėjo 13-25 d. Daly
vaus laivynas, aviacija ir pės
tininkai iš Belgijos, Kanados, 
Danijos. N. Zelandijos. Pran
cūzijos. Olandijos. Britanijos. 
Norvegijos. Vadovaus NATO 
karo vadai gen. Ridgway ir 
adm. R. D. McCormick. Bus 
puolama ir ginama iš jūrų pu
sės Danijos teritorija. 

§lCHl5T0$ ŽINIOS
• Atlanto sąjungos kraštai išleido pareiškimą, kad jie dės 

•pastangų šiems metams numatytus ginklavimosi uždavinius įvyk
dyti. Kartu pareiškiama, jog padėtis yra rimta, todėl turi būti iš
laikytas kuo didžiausias ginklavimosi tempas.

• Sulaukęs vos 57 m., mirė Vokietijos socialdemokratų vadas 
Dr. K. Schumacheris. Jis buvo vienas žymiausių pokarinių Vo
kietijos politikų. Schumacheris buvo aiškus komunistų priešas ir 
stipriai kovojo prieš bandymus sujungti socialdemokratus ir ko 
muinstus į vieną partiją. Bet tiap pat jis vedė didelę opoziciją ir 
prieš Vakarų politiką, norėdamas iš .jų išgauti vokiečiams įvairių 
nuolaidų.

• Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė, jog šiaurės Va
karų Europoje ir JAV pradėjo stipriai plisti vaikų paralyžius (po
lio). JAV penkių savaičių laikotarpy užregistruota 7016 susirgi
mų.

• Iš Paryžiaus į Liurdą išvyko vadinamas “baltasis trauki 
nys”, kuris į stebuklingą vietą išnežė daugiau kaip 2000 ligonių 
ir luošų asmenų, šiais metais Liurdą jau aplankė pusantro milijo
no ligonių. Nuo 1887 ligi 1910 m. čia jau buvo įregistruota 2973 
stebuklingi pagijimai. Nuo to laiko jų skaičius yra vėl žymiai pa
didėjęs.

• Bendras JAV katalikių moterų ir JAV centrinio katalikų 
susivienijimo kongresas pasisakė prieš McCarran - VValter imi
gracijos įstatymą, kuriuo suvaržoma imigracija iš Pietų Euro 
pos kraštų. Šis įstatymas buvo kongreso priimtas, nors preziden
tas jį ir vetavo.

• Popiežius Pijus XII sudarė Kansas naują bažnytinę pro
vinciją. Kansas City vyskupas pakeliamas arkivyskupu ir bus 
kartu šios bažnytinės provincijos galva.

• Po savaitės pertraukos vėl įvyko Korėjos paliaubų derybų 
posėdis, tačiau .jokios pažangos nepasiekta. Belaisvių klausimu 
nė viena pusė nenusileidžia.

kolonos narys. Pennsylvanijoje 
mes komuinstų partiją uždrau- 
dėm. Jos ten nebėra. Jeigu, 
kiekviena valstybė taip padary
tų, tai Maskvos politbiuras bū
tų bejėgis kaip tas jūrų šimta
kojis, kuriam čiuptuvai nuka
poti.”

Gen. Mark Clarko adjutan
tas. apkeliavęs Vak. Vokietiją, 
kad susipažintų su raudonąja 
propaganda, pasidarė tokią iš
vadą:

“Bonnos vyriausybė turėtų 
kom. partiją uždrausti. jau dėl 
to. kad tai jokia partija, o tik 
Maskvos suokalbininkų bendri
ninkai. kurie nori nuversti lais
vais rinkimais pastatytą val
džią.”,

NAIKINA PRIEŠO BAZES
Seulas. — Tęsdami savo kon

centruotus puolimus, sąjungi
ninkų lėktuvai sunaikino prie 
Korėjos šiaurės vakarų kran
to didelį priešo sandėlį. Čia 
sugriauta 58 pastatai ir sunai
kinta eilė municijos sandėlių. 
Puolant kitą aprūpinimo bazę 
prie Kaejų, sunaikinta 15 pas
tatų. Šiais puolimais stengia
masi tuojau sunaikinti kiekvie
ną priešo naujai įrengta atra
mos punktą.
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ATOMINĖ ARTILERIJA Spaudos puslapiuose

Neseniai įvy kušluose Ameri
kos kariuomenės manevruose 
Teksase buvo •‘suvaidinta” ir 
atominė artilerija. Kai kurie 
"raudonųjų" batalijonai. kurie 
buvo puolančio priešo vaidme
nyje. pralaužę “mėly nųjų” lini
jas. buvo bemėginę koncent
ruotis ir išnaudoti turima stra
teginę padėtį tolimesniems 
veiksmams. • Mėlynųjų" padė
tis atrodė visiškai tragiška. Bet 
visiškai netikėtai "raudonųjų" 
pozicijų lauke sprogsta duslus 
sviedinys su juodų dūmų stul
pais. "Raudonasis priešas” išsi
žioja nustebęs, kuomet manev
rų vadovybė paskelbia, kad 
"mėlynieji" pirmą kartą istori
joje paleido simbolišką atomini 
artilerijos sviedinį. kuris viską 
ir nulėmė.

Neilgai trukus Amerikos ka
riškoji vadovybė, sutartinai su 
atominės energijos komisija, 
paskelbė, kad artilerijos pa
būklas. galįs šaudyti a tonai 
niais sviediniais, jau pagamin
tas ir bandymo egzaminus iš
laikęs puik.ais rezultatais. Da
bar vyksta gamyba serijomis 
ir ruošiami specialūs atominės 
artilerijos daliniai, kurie turės 
pakeisti būsimo karo taktiką.

Šio pabūklo gamytia nepra
ėjo ir be nusivylimo. Vos tik 
pirmoji atominė bomba nušla
vė Hirosimą, tuoj kariuomenės 
vadai pradėjo studijuoti visas 
gal.mybes. kaip atominę jėgą 
pritaikyti artilerijai. I darbą 
šoko geriausi specialistai, bet 
visi greit atsikando j sunkiai 
nugalimas kliūtis. Sviedinio dy
dis pareikalavo didelės patran
kos su pasakiško stiprumo 
vamzdžiu, nes tokio sviedinio 
iššovimas reikalavo vamzdžio, 
kuris galėtų atlaikyti 1000 kar
tų didesnį spaudimą už papras
to sviedinio. Daugybė ir kitų 
kliūč.ų visą reikalą nustūmė į 
šalį.

Po kiek laiko, neturėdamas 
ko veikti, artilerijos pulkinin
kas A. . Dėl Campo. kuris sa
vo laiku buvo studijavęs nukle- 
arinę fiziką, pradėjo braižyti 
vėl atomines patrankos projek
tą. ypatingai atsižvelgdamas j 
išorini jos sumažinimą. Savo 
projektą patiekė Los Alantos 
atominei laboratorijai, kuri tuo 
metu kaip tik toje atomo 
"šventovėje" darbavosi. mė
gindama atominę bombą pri
taikyti tiesioginiams fronto 
veiksmams. Pat- pulkininkas 
buvo paprašytas savo planus 
tęsti ir ten pat. užsidaręs nuo 
pasaulio tuštybės ir didžiausio
je paslapty je. per kelis mėne
sius studijavo, kaip atominės 
bombos savylies perkelti į ar
tilerijos sviedinį. Gauti paken
čiami rezultatai buvo pranešti 
Washingtonui. o po kelių va
landų vyriausias kariuomenės 
vadas gen. Collins sušaukė 
skubų ka: Nuomonės. laivyno ir 
avarijos vadų posėdį, kuriame 
pulkininko planas buvo vienu 
balsu priimtas ir sudaryta at
skira komisija. vadovaujant 
gen. -L E H’.iii. kurios uždavi
ny- buvo visą reikalą gerai iš
tirti. Komisijai pasj-akius tei
giamai. laiv y nas. labiausiai pr: 
tyrę.- didžiojo kalibro artileri 
jos _ myboj p įsipirši ■ paga
minti pirmąjį tol-į pabūklą ir 
atominį sviedinį Per pirmąjį 
bandymą, nors sviedinys tik 
tari burv . atomin s. vis dėl
to rvzultatai buvo ką geres
ni. Tašau trūkumai greit buvo

■. . 'tilcrijos
— Ifb ii i.u kalibro, bet di* 
:ž : ii ■ r a;p Stali

rasti, ir kiti b?>i adymai rfa\ū vi
■ | ezultatų. o k iro

lutinnzavo gaminti
serijom

Pats pabūk!as turįs •. -
Jauko ai ileri.i< - \ b'■ . tik
/ -!• n *. S\ei'ia i-) t >-
n ir padėkas <tnt platformos.
kuries ir;-.iu<>«'1 pakinky*, du
galingi ti aktor i:;;. Inžinerijos
daliniams .jau iš tenka
rramatvti t i-*. Be :r»<■:■'». dėl
S3V0 dydžio tokia
artilerija i jšgumii iš

no vargonai. Bertos, Ilgieji 
Toms turės visiškai pasitrauk
ti.

Atominės artilerijos paskir
tis ypatingai tinka gintis, nes 
priešas, pradėdamas puolimą, 
yra priverstas koncentruoti sa
vo pajėgas ir tuo pačiu sudaro 
neblogą taikinį, kurį pasistengs 
nupūsti atominė artilerija.

t. m.

PIRMAS VIENI OLIĘ SI VA
ŽIA VLMAS AMERIKOJE

Rugpiūčio 912 dienomis No
tre Daine universiteto patalpo
se. South Bend. III.. įvyko pir
mas vienuolių kongresas Ame
rikoje. Suvažiavime dalyvavo 
daugiau kaip 2.000 atstovų, ku
rie atstovavo 500 katalikų vie
nuolijų bendruomenių.

Kongresą atidarė šv. Tėvo 
asmeninis pasiuntinys. Vienuo
lijų Kongregacijos sekretorius 
T. Are. Laraona. CMF. Apaš
tališkasis delegatas J. A. Vais
tytiems arkiv. H. Cicognani 
plačiai nušv ietč vienuolijų reik
šmę Bažny čiai, didelius vienuo
lių nuveiktus darbus Ameriko
je. pradedant Kristupą Kolum
bą lydė tįsiais pranciškonais, 
misionieriais kankiniais, di
džiuoju Kalifornijos apaštalu 
Junifero Serra ir baigiant šios 
dienos milžiniška misija ligoni
nėse. mokyklose, parapijose. 
Priminęs didelius vienuolių už
simojimus. ryškiai apibūdino jų 
vykdymo svarbą mūsų laikais.

Iš daugelio vyskupų kalbų 
būdingos buvo Phlladelphijos 
arkivyskupo O’IIaros mintys, 
liečiančios vienuolių vidinio gy
venimo svarbą šių dienų pasau
liui.

Tris dienas po devynias va
landas liendrose ir atskirose 
sesijose buvo nagrinėjami vie
nuolių v idinio ir išorinio gyve
nimo klausimai. Kiekvieną pa
skaitą lydėjo gyvos diskusijos, 
paremtos praktiniu patyrimu.

Šv. Pranciškaus vienuolijos 
turėjo savo atskirą sesiją. Bu
vo atstovaujama daugiau kaip 
40 seselių kongregacijų ir. be- 
rods. 7 vy rų vienuoli jos.

Lietuvius pranciškonus at
stovavo T. J. Liauba. tėvus 
mari Nitus jų prov. T. Atkočius. 
Taip pat buvo seselių pranciš- 
kievių. kazimieriečių. Nekalto 
Prasirlėjlmo ir pasijonisčių at
stovės.

Pabaigoje kongresas išreiškė 
padėka Dievui už laisvę Ameri
koje veikti ir užuojautą ken
čiantiems broliams bei seserims 
už geležinės uždangos. Taip pat 
buvo pageidauta, kad šv. Tėvas 
ateityje' sušauktų panašų suva
žiavimą.

Kongresas baigėsi didinga 
procesija prie Liurdo.

Reikia pastebėti, kad suva
žiavimas buvo gerai organizuo
tas. praėjo ribai nuoširdžioje 
nuotaikoje ir nėra abejonės, 
kad posėdžių s; rendim ai bei 
nu'taty los gairės turės nema
žai reikšmės vienuolijų veiki
mui. T. J. E

Aiurriko:- Bakas

praėjusį < štadienį paminėjo 
p iš‘o ženklų rinkėjų 58-tąjį
s.iv ažiav mą. kuris di i gaubia
me Nevv Yorko viešbutyje — 
A-'ore surengi- paštų ženklų 
paroda. Gražiai buvo sutvarky
ta- lietuviškasis skyrius, pava- 
d :n-;:s Lietuva — Baltojo 
Vyt o- p.t.d :'.:mų kraštas. Ženk
luose buvo pav ai/duola visa 
mūsų is.'orija nuo Mi" iaugo i- 
ki Pasaulinės Lietuvių Olim- 
[ indo- šį rinkinį n i-tatė ir su
tvarkė Amerikos lietuvaitė Ie
va Luką-. - Lukošiūtė iš Chica- 
gos.

l'.at i'o- savaitės trečiadienį 
buvo girdėtas K. Jurgėlos 
r a.- 'kalbėjimas su įvažiuojan
čiu į Europą Vykdomosios Ta- 
ryl > piiminir.ku K Zaikaus
ku. o sekmadienį — P. Laba- 
nan-’ko pasikau ■ėjimas su j>oe- 
tu J. Aisčiu.

DARBININKAS

Rizikinga* žaidimas. kuriame pirmusyk |ta*>irodė jauna*.. 22 m., 
niatodoras Dmna*« (ioinez Madride bulių kovose. Šiuo tarpu jo kai
lis buliaus rasų laimingai išvengė.

KIAULES SOVIETINIAM ROJUJE

Sovietų "socialistinio darbo 
didvyris" zootechnikas F. S. 
Zinčenko laikraštyje “Sovchoz- 
naja Gazeta" pasakoja, kaip 
valstybiniame ūkyje, kur jis 
dirba, kiaulės naudojasi tikrai 
tėviška Sovietų vyriausybės 
globa. Tame sovehoze. kaip pa
sakoja Zinčenko. plačiai varto
jamas “tarprasinis kiaulių ker- 
gimas", kiaulytės kastruojamos-, 
nuo skilvio susirgimų 
.joms duodama acidofillno vais
tai. Visokiais būdais palaiko
mas esąs kiaulių apetitas: ape
titui sužadinti duodama joms 
rauginti! kopūstų, mielių, sūdy
tos žuvies ir net giros.

Apskritai ten kiaulės laiko
mos kaip'tikroj sanatorijoj. Jos 
šeriamos griežtai nustatytomis 
valandomis. Taip pat nustaty
tos valandos kiaulių poilsiui ir 
maudymuisi. O prie vonių 
kiaulėms įrengtos mediciniškos 
svarstyklės jų svorio didėjimui 
stebėti. Buvęs įrengtas ir val
gomasis kambarys kiaulėms. 
Bet .jos nenoromis ėjusios į tą 
kiaulinį restoraną, todėl jis bu
vęs panaikintas. Kiekvieniems

Stovvklavo New
Yorko skautai

Savaitgalio stovyklą perei
tą penktadieni, šeštadienį 
ir sekmadienį gražioje Pranės 
Lapienės Stony Brook vasar
vietėje buvo surengę Nevv Yor
ko skautai vyčiai.

Sekmadenį vyko iškilminga 
programa Ryte buvo bendros 
pamaldos. Mišias laikė ir spe
cialų pamokslą pasakė iš 
Brooklyno atvykęs Tėvas L. 
Andriekus. C>FM. Vakare pri
gūžėjo pora šimtų svečių iš 
Nevv Yoi ko. jų tarpt' Lietuvos 
skautų steigėjas P. Jurgėla su 
jx>nia. vyresniosios skautės iš 
Brooklyno. dr. H. Lukoševi
čius. daug jaunimo ir kitų lie
tuvių. savaitgaliui atvykusių 
pasigrožėti gamta.

P. Jurgėla pasveikino sto
vyklaujančius ir palinkėjo jiem 
ir toliau eiti garbingai Dievo. 
Tėvynės ir Artimo tarnybos 
pareigas. Vėliavos nuleidimo 
i-'kilmėse dalyvavo ir daugiau 
svečių. Sutemus, prie liepsno
jančio laužo, skautai atliko į- 
domią programą, kuriai vadova
vo R. K i siekus. Po to. skautai 
ir vasarvietės svečiai dar pra
leido porą jaukių valandų sve
tainėje prie muzikos.

. —sn—
Su kuo sutapsi..

Anglų kareivis VVilliam Mc- 
Kann. tarnaująs ryšių dalinio 
šunų apmokymo komandoj, 
pats pramoko šiek tiek šuniš
kai. Kažkuo nepatenkintas sa
vo kapralu, šoko ir perkando 
jam žindą. Už šunišką darbą 
gavo du mėnesiu dalx>klės. 

500 penimų kiaulių esanti į- 
rengta atskira virtuvė, kurioje 
dirba virėjas ir du jo padėjėjai. 
Šitie trys darbininkai turi per 
dieną paruošti kiaulėms 28.(100 
svarų pašaro.

Reik pastebėti, jog daug da
lykų. kuriuos Zinčenko pasako
ja. pasauly kiaulių augintojai 
seniai praktikuoja ir ten tie 
dalykdi nieko nestebina. Vie
nus sovietinius “dairi) didvy
rius" duodami susirgusioms 
kiaulėms vaistai, kokie prepa
ratai apetitui padidinti ar 
svarstyklės jų svoriui tikrinti 
taip nustebina, jog jie tiesiog 
poezija tokį kiaulių gyvenimą 
apipina. Kitur kiaulių auginto
jai tik neprasimano jokių .juo
kingų ir keistų nesąmoniij. ko
kių prasimano apie dalyką ne
nusimananti sovietiniai prie 
kiaurų pritvirtinti “didvyriai”. 
Jie. pvz., niekad neįsigeidžl i 
nustatytą valandą būtinai kiau
lę paguldyti poilsio, nes kiau
lės jokio darbo nedirba ir pasil
sėti gali kada tik nori.

Vis dėlto pastebėtina, jog 
Zinčenko sovehozo kiaulės turi 
pagrindo Staliną išrinkti savo 
tvarto garbės kiaule. n?s ne
daugeliui kiaulių Sovietuose 
taip sekasi. Pačios Sovielų 
spaudos žiniomis. 1950-1951 m. 
Sovietų gyvulius buvo ištikęs 
badas. Trūko ne vien grūdų, 
bet ir šieno, siloso, šakniavai
sių. pelų ir net šiaudų Čkalovo, 
Molotovo. Saratovo ir Penzos 
apygardose. Uzbekistane. Ka
zachstane ir Lietuvoje. Tuose 
rajonuose daug gyvulių iš bado 
kritę. Apie girą ar raugintus 
kopūstus apetitui sužadinti tuo
se rajonuose kiaulių augintojai 
neturi jokio reikalo galvoti, nes 
nežino kur gauti net pelų, ku
riuos kiaulės taip pat su apeti
tu suėstų, jei tik gautų.

Zinčenkos gloriųamoms kiau
lėms. žinoma, turi pavydėti il
tie trys virtuvės darbininkai, 
kurie turi paruošti maistą 500 
kiaulių. Nėra jokios aliejonės.

Šuniui pavydu, kad jo šeimininkė vaišina kažkokį nelauktai at- 
okrkfiisį imtikšėi, ka. taėiau. norėdamas jai įtikti, pasiryžę* būti klus
nu* ir to atklydėlio neveja

DRAUGE š. m. rup. 14 d. J. 
Gobis, polemizuodamas su L. 
Dambra dėl nepasakų lėžiūrinės 
politikos, mini naująjį sovieti
nės santuokos įstatymo pro
jektą. kuriame “sakoma, kad 
Sovietų Sąjungoje divorsai bus 
leidžiami tik ypatingais atve
jais, būtent, kai šeima negali 
atlikti “socialinės funkcijos”, 
t. y. negali vaikų gimdyti.” Ta
tai (kaip lygiai ir anksčiau di- 
vorsuotų vyrų apkrovimas mo
kesčiais. globos atėmimas “lais
vajai me lei”) esą Stalino nepa- 
saulėžiūrinės politikos ženklas. 
Ir priešingai: prie Lenino buvę 
galima vieną dieną persiskirti, 
kitą vėl susivesti. trečią iš nau
jo skirtis. Tai buvę ženklai 
pasaulėžiūrinės politikos — 
marksizmo.

Neliestina, ar čia Lenino įjo- 
litika pasaulėžiūrinė, o Stalino 
nepasaulėžiūrinė. Tesižino jie. 
Bet gaila, jog iš fakto, kad So
vietų praktika santuokos at
žvilgiu pasikeitė, autorius daro 
išvadą, jog Stalinas nutolęs 
nuo marksizmo ir nuo pasaulė
žiūros apskritai: apgailėtinas 
taip pat tvirtinimas, kad visa 
šeimos teisė plaukianti “vien iš 
Stalino valios.”

Pirmasis tvirtinimas galėjo 
kilti tik iš to. kad nedaroma 
skirtumo tarp taktikos ir pa
saulėžiūros. Visi tie pakitimai 
sovietinės santuokos srity nėra 
jokis pasaulėžiūros atsisaky
mas. o tik taktiniai manevrai. 
Revoliucijos pradžioje taktika 
reikalavo “gilinti revoliuciją”.

Dainininkė Ui įdega rde linksmi
no JAV karius Vokietijoje ir 
Austrijoje ir dabar. grįžusi iš 
ten naujuoju l'nited Statės lai
vu j Nevv Yorka. rodo dantelius 
ja apspttušiems fotografams.

kad darbininkas, kuriam reikia 
tiek darbo atlikti, negali ir pats 
eiti poilsio, kai ateina jo šeria
mų kiaulių poilsio valanda. Pa
galiau nė pats Zinčenka netvir
tina. jog tie* darbininkai turi 
bent tiek pat patogias vonias, 
kaip kiaulės, ir kad jiems taip 
pat reikia vaistų apetitui ža
dinti. kad sudorotų ant jų slalo 
esančius gausius patiekalus. 
Tikriausiai ir jie. kaip ir visi 
Sovietų darbininkai. jaučia, 
kad jų maisto ištekliai yra per 
maži jų apetitui patenkinti.

J. G. 

įsiūbuoti ją visose srityse. Dėl 
to ir šeima buvo sugriauta, ir 
laisvoji meilė klestėjo. Lygiai 
taip Lietuvoje 1940 m. buvo pa
smerkti visi, kurie kalbėjo, kad 
bus prievarta organizuojami 
kolchozai, nes taktika reikala
vo apie tai dar nekalbėti. Bet 
tokis pasmerkimas visai nereiš
kė. kad Sovietai jau buvo atsi
sakę kolchozus Lietuvoje orga
nizuoti. Tai. kas dabar Sovietų 
daroma taktiniais sumetimais 
santuokos srityje, neduoda jo
kio pagrindo džiaugtis, kad bol
ševikai atsisakė nuo savo pa
saulėžiūros ir artėja prie krik
ščioniškosios.

Džiaugsmas, kad sovietinės 
santuokos įstatymo projektas 
“artėja prie krikščioniškosios 
šeimos supratimo”, turi labai 
netvirtą pagrindą. Bolševikų į 
šeimą težiūrima kaip į organiz
mą “socialinėm funkcijom”, t. 
y. valstybei gimdyti vaikus, 
kurių auklėjimą paims ta pati 
valstybė, o santuoka tėra su
tartis. Kat. Bažnyčia, tarp kit
ko. jokiais atvejais divorsų ne
pripažįsta. Jos supratimu, san
tuoka yra ne tik sutartis, bet ir 
sakramentas, ir šeima yra ins- 
stitucija. kurios pačios teisė 
auginti vaikus pagal natūra
liuosius ir pozityviuosius Dievo 
(ne valstybės!) įsakymus.

Skelbimas, kad Sovietų šei
mos supratimas artėja prie 
krikščioniškojo, šiuo metu, ka
da iš tikrųjų bolševikai sustip
rino kovą prieš Bažnyčią, gali 
būti naudingas kam nors, bet 
tik ne tiems, kurie stengiasi 
bolševizmui pasipriešinti. Tai 
idėja kilusi tarp mūsų, bet ji ne 
mūsų.

Galima taip pat tikėti, kad 
“tik Stalino valia” lemia viską 
Sovietuose ir kad vieno Stalino 
kaprizai atsakingi už bolševiz
mo darbus. Bet tokio tikėjimo 
skelbimas palaiko lengvati
kiams ir vengiantiems pastan
gų pigią mintį: reikia tik pa
laukti Stalino mirties, ir bolše
vizmo klausimas bus baigtas. 
Pagrįstesnis yra tikėjimas, kad 
bolševizmas su Stalino mirtimi

VISUOMENES DĖMESIUI
Citizens Federal Savings and Loan Association of 1512 HaMed 

Street, Chicago Heights, Illinois, planuoja didingą savo 
prasiplėtimo programą

Mr. Eugene L. Klyczek, 
pilnas .jaunystės. Citizens Fe
deral Savings and Loan Asso- 
ciation of Chicago Heights. 
III., prezidentas, skelbia savo 
firmos įspūdingą praplėtimą 
ir naujos statybos programą.
Džiugus pasinaudojimas mū

sų patarnavimais, apimančiais 
tūkstančius namų savininkų 
didžiojoje Chicagos Heights 
srityje, ir sutaupų patarnavi
mai. prieinami visiems Jung
tinių Amerikos Valstybių gy
ventojams, privertė mus padi
dinti ir sumoderninti mūsų 
pastatus, kad galėtume tobu
liau praplėsti savo specifinius 
interesus, aptarnaudami tūk
stančius pilnai patenkintų kli- 
jentų.

Ši firma buvo įsteigta 1911 
metais ir atenešė pasigėrėti
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nesibaigs; kad Stalinas yra tik 
vienas iš ratų to sudėtingo 
mechanizmo, kuris planuoja at
kakliai, apdairiai ilgiems me
tams ir kad kova su juo rei
kalauja taip pat ilgos, planin
gos ir su didele ištverme vyk
domos programos.

SKAITYTOJŲ 
NUOMONES

*Ar jūsŲ vardas 
pagoniškas**

Tokį straipsnį atspausdino 
Darbininkas š. m. liepos 29 d., 
55 nr.

Iki Lietuvos pirsikėllmo. iki 
1918 m., tiek Lietuvoje, tiek čia 
Amerikoje, katalikai kūdikiui 
parinkdavo kokio nors švento
jo ar šventosios vardą, nes 
Bažnyčia moko, kad tas šven
tasis bus jam pavyzdys, jo glo
bėjas ir jį užtars pas Dievą. Vi
sur katalikai tai žinojo ir bran
gino.

Vyskupo Sheen Fulton var
das straipsny panaudotas klai
dingai: jis pakrikštytas Peler 
Johan (Reader’s Digest. July, 
1952).

Raselės. Aušrelės, Algiui ir 
panašūs vardai atsirado visų 
pirma tų tarpe, kuriems pakvi
po Perkūnas (senovės pagoniz- 
mas). o dar daugiau, jei ne 
pats Marksas, tai bent koks 
nors “izmas" (socializmas).

Kad katalikai Lietuvoje vie
nybės ir spaudimo dėlei daug 
nusileido, tai tuo tarpu paliko
me šalyje. Bet naujai atvvku- 
siems į Ameriką to reikalauti iš 
mūsų senųjų ir čia gimusių, 
švelniai kalbant, yra per daug 
ir visų Amerikos katalikų aky
se — Lietuvai žalinga.

Atvykusiųjų metrikus reikia 
respektuoti, bet krikštijant čia 
Amerikoje krikšto pirmas var- 

.das turėtų būti, kaip iki šiol, 
Bažnyičos jau pripažintas, o ki
ti — Raselės. Gediminai ir 1.1.

Vis tiek kokį kalendorių kas 
nos išleis, senas katalikų pa
protys turi Išsilaikyti.

Visas straipsnis 101''/ lietu
viškas. Mums gi — Amerikos 
lietuviams katalikams — norė
tųsi matyti jį nors 100''< ir ka
talikišką. Žilmas

nus vaisius nuo pat pradžios.
Šios firmos kūrėjas yra 

Anthony Klyczek, bet dabar 
jai vadovau ja jo sūnus Eugene
L. Klyczek. kuris nuolatos 
dirba rizikuodamas nugaiėii 
visas problemas, kylančias Iš 
naujos statybos reikalo.

Šios firmos tikslas patar
nauti visiems pas mus taupan
tiems. kurie gauna 2' i> pro
centų pelno. Taip pat ši firma 
skolina pinigus perkantiems 
ar taisantiems namus, tuo 
būdu palengvina savo skoli
ninkų šeimos biudžetui.

Citizens Federal Savings 
and Loan Association kviečia 
visus pasinaudoti mūsų patar
navimais, priimdama vsus 
Jūsų reikalavimus, ir nuošir
džiai atsiskaito su Jūsų su
taupomas.
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šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini 
ir kalbą redakcija neatsako.

UŽBURTAME RATE
Gen. Ridgway įspėjo: Sovietai ginkluojasi; karo tarnyboje 

vyrus laiko 3-4 metus; Europa turi įsivesti b^nt 2 metų tarnybą.
Susirinko europinės armijos šešių delegacijų šefai ir tarė, ta

rė, iki nieko nesutarė. Prancūzija negalinti. Prie jos prisidėjo Ita
lija. Belgija pasiryžo dvejus metus palaikyti. Bet demonstracijos 
streikai, komunistų ir socialistų agitacija nutraukė iki 21 mėn. 
Taip ir liko Prancūzijoj, Italijoj po 18, Olandijoj 20. O tokios 
Graikija, Turkija, net Izraelis gali išlaikyti po 24 ir net 30 mėn. 
Anglija, kuri neįeina į europinę armiją, taip pat dvejus metus.

Didžiosios kontinento valstybės, kurių apsiginklavimą norė
jo paskubinti, davė Ridgway antausį. Nuo to Europos pajėgumas 
nestiprėja.

*
Europos armija iki metų galo sutartų 43 divizijų tikrai ne

turės. Prancūzija neslepia, kad ji įsipareigojimų neištesės. Tam 
ji neturinti pinigų. Pinay pamėgino vėl iškrapštyti jų iš Dėdės 
Šamo kišeniaus, kuris tokiam reikalui praviras. Iki metų galo 
reikią dar 100 mil. dol.; kitiem dvejiem metam vėl 485 mil. Dėdės 
Šamo biudžetas sudaromas vieniem metam; už kitus dvejus jis 
atsakomybės nesiima. Jis jau tiek išsipūstijo. 'kad pats nebesuve- 
da galo su galo. Defiictas 10 mtliardų. Ir kišenę užspaudė. Nuo to 
Europos pajėgumas nestiprėja.

* ,
Washingtone sąjungininkai buvo sutarę: Sovietam ir jų sa

telitam neparduoti karui reikalingų medžiagų. Su pasitenkinimu 
buvo paskelbta, kad 1951 m. Vakarų eksporto Stalino karalystei 
teko tik 1,4% (iš 39 miliardų tik 532 milijonai). Bet Maskvos 
konferencijoj politbiuro narys Suslovas gyrėsi, kad 1951 m. So
vietai turėję importo už pusantro miliardo dolerių, arba dvigubai 
tiek kaip prieš karą.

Sovietų statistikų galima nepaisyt, bet ir Vakarų statistikos 
netikslios, nes jos neįskaito tų prekių, kurios į Sovietų Sąjungą 
nuėjo juoduoju keliu. Tanžeras. Monrovia, Macao, Djakarta ir kiti 
Portugalijos, Belgijos, Prancūzijos, Olandijos kolonijų miestai 
virto agentūrom, per kurias pasaulio spekuliantai gabena prekes 
į Sovietus net iš tos pačios Amerikos. Europoje Viena, Bazelis, 
Stockholmas. Helsinkis yra tokie tarpininkai. 1951 m. tik belgai 
įgabeno į komunistines valstybes už 4598 mil. frankų. JAV kapi
talais išlaikomi 9 laivai su Liberijos vėliavom varo biznį su ry
tais. Vadinas, vieną žvakelę dievams, kitą velniams. Nuo to Va
karų priešo bolševikų pajėgumas nesilpnėja.

*

Užburtas ratas: viena ranka Europa nori stiprintis, kita stip
rina priešą. Europa aiškinasi: mes negalim stiprintis, nes pinigų 
neturim. Negalim neparduoti Sovietam, nes pinigų norim. O 
amerikonai savo prekėm užgožia mum visas rinkas...

Gal būt. Bet yra ir kitas gal teisingesnis aiškinimas: Euro
pos dvasia tebėra pabėgus; ilgai garbintas bolševizmas paliko 
nuosėdas, palankias bolševizmui.

1949 m. kovo 24 d. maršalas 
Bulganinas buvo išimtas iš So
vietų Sąjungos apsaugos minis- 
terio kėdės ir paskirtas satelitų 
kariuomenėms organizuoti.

Organizuoti pradėjo tuo, kad 
paskyrė satelitiniuose kraštuo
se naujas karines vadovybes— 
arba rusus, "arba Rusijoje išau
gusius sovietų piliečius, nors ir 
gimusius Lenkijoje • ar kitoje 

satelitinėje šalyje.
Antra, įvedė kariuomenėje tą 

pačių tvarką kaip Sovietuose. 
Būtent, kariuomenė suskirsty
ta į tokius padalinius: (a) pės
tininkų divizi*>s, kuriose yra 3 
šaulių pulkai po 3 batalionus: 
juose savo ruožtu yra po 5 
kuopas; vienas tankų pulkas, 
kuris turi per 44 T-34 tankus, 
ginkluotus patrankomis 85 
mm, ir per 20 patrankų 100 
mm su vikšrais; viena prieštan
kinė grupė su prieštankiniais 
pabūklais 57 mm. Bendras vy
rų skaičius divizijose — 11,- 
000; (b) motorizuotos divizijos 
tokios pat sudėties kaip pėsti
ninkų; (c) mechanizuotos divi
zijos iš trijų pulkų, kurie turi 
po 2 šaulių batalionus: tankų 
pulko, ginkluoto T-34 tankais, 
ir pulko, ginkluoto sunkiaisiais 
Stalino - 3 tankais, turinčiais 
patrankas 122 mm, ir 50 pat
rankų. bei haubicų 152 mm; 
motorizuoto pulko su haubico
mis 122 mm; prieštankinės 
grupės, priešlėktuvinės grupės;
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bendra divizijos sudėtis — 13.- 
000 vyrų; (d) šarvuočių divi
zijos, kuriose po tris pulkus su 
180 T-34 tankais, vienas pul
kas su 50 Stalino - 3 tankais ir 
25 patrankomis bei haubico
mis 152 mm, vienas pulkas iš 
trijų šaulių batalionų; bendra 
divizijos sudėtis — 10.500 vy
rų. Artilerijos divizijos turi 
10.000 vyrų ir 150 patrankų į- 
vairaus kalibro.

Apie pasiektus rezultatus 
konkretesnių žinių duoda “W. 
Z.”

Lenkijos pajėgumas

Lenkijos kariuomenę sov. 
maršalas Rokosovskis perėmė 
1944 m. lapkričio 6 d. Nuo 
tada kariuomenės skaičių pa
kėlė iki 550.000 vyrų; 200.000 
daugiau, negu Rokossovskis bu
vo radęs. „

Tos kariuomenės 360.000 y- 
ra pėstininkai: aviacijoj 80.000; 
karo laivyne 15.000; priešlėk
tuvinėj 10.000. Be to, dar 60.- 
000 pasienio sargybinių ir 18 
pulkų saugumo, kurio bendras 
skaičius siekia 45.000. Aviacijoj 
dabar priskaitoma 4 kovos lėk
tuvų pulkai.

Lenkijos ginklavimo planas 
numato keturias karo apygar
das. Po 5 divizijas stovi Var-

Trumanas, labai žinomas JAV prezidentas, ir Faisal II. mažiau 
žinomas Irako karalius, 17 metu, susitinka pas Trumana pietų. Pas
kui karalius keliaus i Detroitą. Denver. San Francisco. Jo dienos— 
pakeliauti, kol jam nejaukia: “pakarti karalių-”

šuvos, Bydgoszcz, VVroclavv ir 
Krokuvos apygardose.

Kariuomenės uniforma labai 
panaši į sovietinę.

Čekoslovakijos
Aštrūs kariuomenės valymai 

daug aukštųjų karininkų sulik- 
vidavo ir kariuomenę susilpni
no. Tačiau čekoslovakų kariuo
menė vis tiek dėmesio verta. 
Prahos apygardoje stovi 4 di
vizijos, Bruenn ir Bratislavos 
apygardose po 3. Kitos ketu
rios divizijos organizuojamos. 
Netrukus armija turėtų turėti 
3 pėstininkų divizijas, 3 motori
zuotas, 3 mechanizuotas ir 3 
šarvuočių divizijas. Čia neįskai
tyta dar nepriklausomai vei
kiančios 11 artilerijos brigadų. 
Aviacijos baigiamos organizuo
ti 3 divizijos su sprausminiais 
lėktuvais. Aviacija turi 6 para
šiutininkų batalionus. Pasienio 
sargybos yra 6 brigados Ir 9 
saugumo pulkai. Viso kariuo
menė turi 250.000.

Kariuomenės vadovybė for
maliai padalyta čekų genero
lams V. Kratochvil ir V. Thor. 
Iš tikrųjų vadovauja Prahos 
‘išlaisvintojas” maršalas Ko- 
nievas.

Rumunijos

Bukarešte kariuomenė So
vietams pajungta 1947 m. Tada 
Sovietai paskyrė apsaugos mi- 
nisteriu buv. artilerijos kapito
ną, jau anksčiau tarnavusį 
bolševikams. Kai karalius Mi
chailas nenorėjo to skyrimo 
pasirašyti, jis buvo priverstas 
atsistatydinti. Kitas komunis
tas buvęs mechanikas (Sala- 
geanu) buvo paskirtas štabo 
viršininku. Praktiškai Rumu
nijos kariuomenei vadovauja 
sovietų gen. Kolganovas, rusų 
karinės misijos Bukarešte še
fas.

Rumunų kariuomenėje yra 
4 pėstininkų divizijos, 2 kalnų 
brigados, 4 motorizuotos div., 
ir 2 šarvuočių div. Trys naujos 
div. organizuojamas. Aviacijos 
— 5 pulkai.

Vietoj Rumunijai taikos su
tartimi leistu 120.000 dabar 
ji turi 325.000 kariuomenės.

Vengrijos

Kariuomenė daug sykių va
lyta. Dabar ją valdo iš tikrų
jų Sovietų gen. V. Sviridovas, 
kurio žinioje yra rusų okupaci
nė kariuomenė Austrijoje.

Vengrijos kariuomenėje yra 
8 divizijos, kurių 3 motorizuo
tos ir 1 šarvuota. Tris naujas 
divizijas turi suorganizuoti

Iš Dievo rojaus pirmieji žmonės buvo išmesti; iš Stalino rojaus 
patys bėga, kas tik gali. Valstybės departamentas pranešė, kad 44 
asmens, atbėgę iš tokio rojaus netrukus atvyksta į New Vorka. 
Tarp atvykusią bus čia matoma Oilarek šeima, kuri pabėgo iš 
Bratislavos. Čekoslovakijoje, ir per .Moravos upe tarp Austrijos ir 
Čekoslovakijos persidangino amfibiniu automobiliu vasario 27 d.

šiais metais. Pasienio sargybos 
priskaitoma 8 brigados ir 8 pul
kai saugumo. Viso 183.000: 
taigi tris kartus daugiau, nei 
leidžia taikos sutartis.

Bulgarijos
Kariuomenė susovietinta 

1949 m. Apsaugos ministeris 
bulgarų kilmės Sovietų pilietis 
Peter Poničevskij. Bulgarų ka
riuomenė skubiai stiprinama, 
atsižvelgiant į Bulgarijos svar
bią strateginę padėtį. Dabar ji 
turi 11 div., kurių 1 motorizuo
ta. 3 mechanizuotos. Skyrium 
veikia 3 artilerijos divizijos ir 
3 kavalerijos brigados po 2 
pulku. Priešlėktuvinė turi 3 
motorizuotus artilerijos pulkus. 
Pasieniui saugoti 5 brigados ir 
dar 8 saugumo pulkai. Viso 
210.000 vietoj leistų 55.000.

Kitur
Albanija turi 3 diviizjas. 
Rytų Vokietija dar ruošia. 

Numatyta 150.000.

O Vakarų Europoje?
“Realites Economiųues. Poli- 

tiųues et Sociales”, dvimėnesi- 
nis žurnalas, leidžiamas Pran
cūzijos “Tarptautinio Komite
to Krikščioniškajai Kultūrai 
Ginti”, mini, kad gyventojų 
atžvilgiu Europa padalinta pu
siau: 250 mil. tekę Sovietams, 
tiek pat turi Vakarai.

Ūkinis, gamybinis potencia
las didesnis ir gyvesnis Vaka
ruose: Vakarų Europa gamina 
50 mil. tonų geležies prieš so

vietinį bloką su 35 mil. tonų, 
450 mil. tonų anglies prieš 
sovietinius 300 mil. tonų.

Taigi gyventojų kiekis ir ū- 
kinis pajėgumas duoda Vakarų 
Europai užtenkamas sąlygas, 
suorganizuoti pajėgiai atsparai 
prieš galimą sovietinę invaziją.

Tačiau tas pats žurnalas pa
stebi, kad karinis apsiginkalvi- 
mas priklauso ne tiek nuo pra
moninių ir gamybinių sąlygų, 
kiek nuo psichologinių, morali
nių. O pastarųjų Vakarų Euro
poje kaip tik nėra.

Dėl to ir V. Europos karinis 
pajėgumas labai liūdnas. Prieš 
120 sovietinių satelitinių divizi
jų jie tesvajoja pastatyti 43 
divizijas — 14 prancūzų, 12 
vokiečių. 11 italų ir 6 Benelu- 
xo valstybių. Bet tik svajoja, 
o iš tikrųjų nepajėgia jų suor
ganizuoti. Nepajėgia, nes neno
ri; nes trūksta tų dvasinių psi
chologinių sąlygų, apie kurias 
kalba aukščiau minėto komi
teto organas.

Norint V. Europą apginkluo
ti, pirma reikia pagydyti jos 
dvasią, kad ji nenorėtų sudėti 
savo likimą į Joliot-Curie. Duc- 
los, Bevanų. Togliati ir kitų 
bolševizmo agentų rankas.

Nors lig šiol tebėra dau
giau norinčių sirgti, bet jau at
siranda ir norinčių sveikti bei 
savo sergančius tautiečius gy
dyti Jeigu juos išgydyti sus
pės. tai ir pusė Europos bus 
išgelbėta nuo antrosios Euro
pos pusės vandališko antplū
džio.

T
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— Gaurai vis tiek kaip avies, 
— kalbėjo, per kiemą eidama, 
moteris. — Iš jų vienų išeitų 
gera pora kojinių. O padėvėtų 
galima būtų jais ir kelias po
ras puikiausiai suadyti.

Taip kalbėdamos, moterys 
dingo tvarte, ir netrukus iš ten 
pasigirdp šuns staugimas bei 
skalinimas. Pro šuns balsą bu
vo tik girdėti, kaip jos viena 
kitai šaukė:

— Uždenk galvą maišu ir lai
kyk.

— Griebk už kojų, nes ran
kas nagais drasko...

Šuo, tur būt, smarkiai spy
rėsi moterų užmačioms, nes 
toks šūkavimas ir šuns skali
nimas ilgokai buvo girdėti. Bet 
pagaliau jis buvo, matyt, nu
galėtas, ir toliau tebuvo girdė
ti prislopintas stūguriojimas 
bei kiaukčiojimas. Tik tarpais 
jam kažką padarydavo, dėl 
ko šuo sustaugdavo vėl visu 
balsu. Taip truko gal pusvalan
dį. O po to staiga vėl Atsidarė 
tvarto vartais ir pasigirdo bal
sas:

— Dabar paleisk.
Sulig tais žodžiais lyg kulka 

išsmuko pro duris rudis, bet 
jau netekęs visų savo gaurų. 
Juos čiupinėdamos išsinešė iš 
tvarto moterys.

— Ne tiek jie jau ir šiurkš
tūs. 0 ilgi kaip avies vilna. Vi
sai gerai galima bus suverpti, 
— kalbėjo jaunesnioji. — Tik 
reikia pasisaugoti, kad kas ne
pamatytų. Iš pavydo dar kas į- 
skųs, kad neatidavėm visos 
verpalinės medžiagos ir pačios 
namie verpiam. Reikės kur 
nors gerai paslėpti.

Neabejotinai tai buvo tary
binio ūkio kenkėjos. Jau seniai 
buvo išleistas įsakas, kad visos 
verpalinės medžiagos, šeriai, 
valai bei visi kiti gyvulinės kil
mės plaukai, gaurai ir kailiai 
turi būti atiduoti surinkimo 
punktams, o apylinkės tarybos 
deputatai tuo reikalu vykdė 
aiškinamąjį darbą ir kontro
liavo uždavinių vykdymą. Tu
rėjo būti pažangiausiai pasauly 
tarybinei pramonei parūpinta 

žaliavos, o narsiausiai pasauly 
tarybinei armijai aprangos. Ta
čiau abi rudį nukirpusios ne
naudėlės aiškiai nesiruošė nu
kirptų gaurų nešti į surinkimo 
punktą, o buvo užsimojusios 
pačios susiverpti ir sunaudoti 
savo kojinėms adyti. Dėl to ir 
buvo susirūpinusios, kur juos 
paslėpti, kad jų nusikalstamo 
darbo nepamatytų budinčios 
liaudies akis ir jas neištiktų 
pelnyta bausmė už pasikėsini
mą prieš tarybinio ūkio planą.

Kol tos taikos vėliavininko 
Stalino darbų sabotažininkės 
tarėsi, kaip paslėpti savo nusi
kalstamo darbo pėdsakus, ru
dis neatsigrįždamas kūrė tolyn 
ir tolyn, kol išnyko iš akių pa
skutinė kaimo sodyba. Tik tuo
met jis sustojo ir ėmė laižyti 
šonus. Senomis ir atšipusiomis 
žirklėmis kirpdamos. tos ne
lemtos bobos vargšą rudį dau
giau pešė, kaip kirpo. Ir to dar 
neužteko. Norėdamos labai 
trumpai nukirpti, sukarpė dar 
jam ir kailį. Dabar visą per
šėte peršėjo.
Išlaižęs savo žaizdas, rudis dau

giau nesiryžo vėl kur prie žmo
nių bėgti. Iš bado negalėdamas 
vietoj nustigti, jis geriau pra
dėjo slimpinėti po lauką, uosti
nėdamas visus krūmus, akme
nis, žolės kuokštus ir urvus. 
Tačiau laimėjo labai nedaug. 
Keletas žiogų ir vienas kitas 

menkos vertės šiaip vabalas, 
kuriuos nutvėręs prarijo, ne
galėjo net šiek tiek jo alkio nu
malšinti. Bet taip tuos vaba
lus berankiodamas, jis pasiekė 
dirvą, kur džiūvo nupjauti žir
niai. O kai tik pradėjo po jų 
pradalges šniukštinėti, tuoj ir 
nuvirbėjo jam pro nosį pelė. 
Tik ji taip nelauktai.šmurkšte
lėjo, kad rudis nespėjo jos ir 
nutverti. Bet kai tik pasirodė 
pelė, tuoj rudžiui atgijo jo pro
tėvių medžiotojų instinktas. 
Vizgindamas savo apkirpta uo
dega ir pastatęs ausis, su atgi
jusia energija jis pradėjo nar
šyti po pradalges, ieškodamas 
grobio. Ir čia jį ištiko nelaukta 
laimė. Iš po pradalgių net po 
kelias spruko pelės. Reikėjo tik 
jas mitriai gaudyti. Jos buvo 
dabar sulaukusios seniai netu
rėtų tokių gerų dienų. Seniau 
po laukus pelinėjusieji katinai 
ir šunes čia dabar buvo labai 
reti. Prieš kiek laiko buvo vyk
doma kailių rinkimo akcija, 
kurios šūkis buvo: “Kiekvienas 
komjaunuolis dovanoja vienam 
kariui kailinę kepurę.” Ameri
kiniai imperialistai ruošiasi tie
siai per šiaurės ašigalį atžy
giuoti ir užpulti tarybinę tė
vynę. Todėl tarybiniai kovoto
jai turi prie to ašigalio budėti 
ir saugoti grasomas ribas. O 
ten be kailinės kepurės jau ne- 
atsipirsi šalčiui, nors ir kaip už

sigrūdinęs būtum. Tad kom
jaunimas ir pasiėmė pareigą tų 
kepurių parūpinti.

Šiam reikalui geriausiai tiko 
moterų kailiniai paltai, kailio 
apykaklės, vyrų kailiniai ir 
ir kailiukais pamušti apsiaus
tai bei kiti panašūs kailiai. Bet 
juos komjaunuoliams rinkti ne
leido. Kad tokie vertingi ir re
ti dalykai dar nesubrendusių 
jaunuolių rankose nenukentė
tų, juos rinko patys partijos 
pareigūnai ir emvedistai. Jie 
pagaliau lengviau iš aukotojų 
juos ir gauti galėjo. Atėjus 
partijos pareigūnui ar saugu
mo atstovui ir ką nors paklau
sus, ar jis nemanąs, jog gero 
tarybinio piliečio garbė reika
lauja, kad jis savo kailinius, o 
jo pati savo palto kailinę apy
kaklę turėtų paaukoti tarybi
nės tėvynės gynėjams nuo šal
čio apsaugoti, nė vienas neno
rėjo pasirodyti esąs menkas ta
rybinis patriotas ir. tuojau savo 
auką nešė. Komjaunuoliai pri
sidėjo tik tuo, jog sudarė sąra
šus, kas, jų žiniomis, apylinkėj 
tokių dalykų turi, kad daug 
darbų turintiems pareigūnams 
nereikėtų trukti laiko, vaikšti
nėjant ir pas tuos, pas kuriuos 
nieko negalima laimėti. Jiems 
patiems — vikresniems ir dau
giau laiko turintiems — buvo 
skirta sugaudyit ir nuvilkti 
kailiniuotus keturkojus.

I nuvilktinų sąrašus buvo į- 
traukti vilkai, lapės, šeškai, vo
verys, kiškiai, triušiai ir paga
liau katės su šunimis. Tačiau 
ne tik vilkus su lapėmis, bet 
net ir kiškius ne taip lengva 
buvo sučiupti. Kad ir spendė 
jiems komjaunuoliai spąstus, 
jie nesiskubino ten savo kojas 
kišti. įkliuvo tik kiek linksmo- 
kas iš rajono grįždamas šiai 
akcijai pravesti iš Maskvos at
siųstas draugas Krivogubovas, 
kuris, pametęs kepurę ir tam
soj negalėdamas iš žabangų iš
sipainioti, visiškai nušalo ausis. 
Dėl to teko spąstų atsisakyti ir 
bazuotis lengviau sugaunamais 
šunimis bei katėmis.

Šią akciją komjaunuoliai 
vykdė su tikru draugo Stalino 
reikalui pasiaukojimu. Reikėjo 
labai mitraus šunioko, kad bū
tų išnešęs sveiką kailį, jei tik 
.jiems po kojų pasipainiodavo. 
Kad ir per kelis laukus viję, jį 
vis tiek kur nors pasivydavo, 
užspeisdavo kokiam užkabory 
ir nutverdavo. Pastebėtas kur 
besliukinėjąs katinas nė į auk
ščiausią medį įsikoręs negalėjo 
iš jų rankų išsprūsti. Vykdyda
mi savo patriotinius uždavi
nius, komjaunuoliai jį ir ten 
pasiekdavo, kad ir rizikuoda
mi savo galva. Antai “Raudo
nosios Vėliavos” kolūkio pirmi
ninko Kapustino sūnų, kuris, 
norėdamas parodyti vietiniams 

komjaunuoliams pavyzdį, kaip 
reikia aukotis, tarybinio jauni
mo uždavinius vykdant, įsliuo
gė į pušį pagauti ten įvyto ka
tino. tasai bjaurybė taip grieliė 
už akių, kad Kapustiniokas tik 
skėstelėjo rankomis ir nudribo 
po medžiu. Nudribo ir daugiau 
nebesikėlė. Draugai komjau
nuoliai ir apylinkės tarybiniai 
patriotai turėjo jį palydėti į ka
pus. Palydėtas buvo su didele 
iškilme, o dabar ant jo kapo 
stovi įkaltas tvirtas baslys su 
lenta, jog ten guli komjaunuo
lis, kuris kartų kartoms švies 
savo pavyzdžiu, kaip tarybinis 
jaunimas turi aukotis, vykdy
damas draugo Stalino jam skir
tus uždavinius ir kovodamas su 
buržuaziniais imperialistais.

Tačiau tuo komjaunuoliai 
dar nepasitenkino. Jie perėjo 
visus kolūkiečius bei valstiečių 
sodybas, su pasišventimu vyk
dydami aiškinamąjį darbą, jog 
dabar jiems nebereikia nei ka
čių, nei šunų. Ir kam jų dabar 
bereikėtų! Budri partijos ir ta
rybinės vyriausybės akis jų 
namus dabar budriau saugo už 
budriausią šunį O pelėms ir 
žiurkėms naikinti tarybiniai 
mokslininkai pagamino tokių 
gerų nuodų, kad tik kvapo už- 
uodusios krinta negyvos. Ko
kie tai veiklūs nuodai, matyti, 
jau iš to, jo gretimam kolūky 

(Nukelta į 4 psl.)
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„Eglutės” redaktorius atsako
į “Darbininko

— Kaip žiūrite i “Eglutę", 
kaip vertinat jos padėtį?

Kaip žinote. "Eglutės” įstei
gėjas ir pirmasis jos redakto
rius yra poetas Bernardas 
Brazdžionis — Vytė Nemunė
lis. Vargu, ar rastume kitą mū
sų rašytoją, kuris taip papras
tai ir taip giliai mokėtų prabil
ti kūrybos žodžiu į jaunųjų 
skaitytojų širdis, kuris mokėtų 
taip puikiai nusileisti savo gal
vosenoje iki vaikiškos logikos, 
kaip Vytė Nemunėlis. Prie šito 
jo talento pridėkime dar vaikų 
literatūros redaktoriaus stažą 
— ir gausime visas geriausias 
kvalifikacijas, reikalingas vai
kų laikraštėlio redaktoriui. Tai
gi B. Brazdžionis ir yra auto
rius ‘•Eglutės” formos ir link
mės. • Eglutės’* tikslas — iš
laikyti gyvą lietuvišką dvasią 
jaunose lietuvių vaikų sielose, 
blaškomose svetimų žiaurių vė
jų O priemonė* tam tikslui pa
siekti: grakščiu kūrybiniu lie
tuvišku žodžiu atskleisti gyvo
sios Lietuvos spindulius. Iš to 
ir aiškėja, kodėl daugiausia 
vartojama grožinės literatūros 
forma. Tai pati sugestyviausia 
forma.

"Eglutės" pirmasis numeris 
išėjo 1950 metų pradžioje. Po 
vienerių metų gražaus darbo 
B. Brazdžionis susidėjusių gy
venimo aplinkybių buvo priver
stas pasitraukti Iš redaktorių. 
Nuo 1951 metų pradžios. Lie
tuvių Kultūros Instituto pak
viestas. perėmiau aš “Eglutės" 
redagavimą. Gavęs leidimą 
naudotis B. Brazdžionio copy- 
right. stengiausi nekeisti iš es
mės nei laikraštėlio formos, nei 
linkmės. Žinoma, tobulumo laų>- 
snis yra labai reliatyvus ir pri
klausąs nuo daugelio aplinky
bių. Taigi sprendžiant konkre
čius laikraštėlio turinio ir for
mos uždavinius, gali pasitaikyti 
ir didesnių netobulumų, aiškių 
spragų.

Rt I)IS BĖGA PER KOLCKIl S

(atkelta iš 3 psl.)

.iii padėjus kiaulidę apniku
sioms žiurkėms naikinti, neat-
laikė jų ne tik žiurkės, bet iš
krito kaip musės net ir pačios 
kiaulės.

Taip išvysčius propagandinį 
darbą, valstiečiai nebesispirda- 
dami atidavinėjo komjaunuo
liams tuos nebereikalingus 
jiems keturkojus. Iš tikro būtų 
buvę negražu daugiau pasitikė
ti šunų, negu tarybinės vy
riausybės budrumu ir katėmis 
daugiau kaip pažangiausiu pa
sauly tarybiniu mokslu. Taip 
galėtų elgtis nebent koks liau
dies priešas. Dėl to vakarop į 
surinkimo punktus beveik kiek
vienas komjaunuolis grįždavo 
tempdamasis ant virvutės šunį 
ir ant pečių nešdamasis maišą, 
kuriame kniaukė ir pjovėsi 
bent keli katinai. Tiesiog kiek
vieno tarybinio patrioto širdį 
džiugino, girdint, kiek kas va
karas punkte lojo uždarytų šu
nų ir kaip visokiais balsais 
kniaukė, kabindamiesi ant šie 
nij. visas būrys katinų. Ryto
jaus dieną būdavo net nemaža 
darbo visus tuos šunis iškarti, 
išmušti katinus ir .jiems kailius 
nunerti. Tačiau, eidami stacha- 
novinę sargybą, komjaunuoliai 
tuojau patobulino katinų mu
šimo metodus. pritaik ndami 
gerai apskaičiuotą smūgį į vir
šugalvį. įdiegė } darbą naują 
kailių nėrimo techniką ir pasie
kė tokių gerų darbo rodikliu, 
kad keli net laimėjo ordiną "Za 
t r u<lovu.iu dobiestj”.

Taip uoliai šią kailinių kepu
rių akciją bevykdant, kitu savo 
giminaičių likimo išsisaugojo 
tik koks augamas šuniukas ar

dar visai menkas kačiukas. Pa
tį rudį akcija aplenk " taip pat 
tik dėl to. kad tuo laiku tebuvo 
nedidelis šuniukas. Tuo būdu 
pačių svarbiausių pelių priešų 
kaip ir nebeliko. O kad akcija 
dar kiek apmažino ir šeškų su 
žebenkštimis, tai joms beliko 
tik pasisaugoti pelinių vanagų 
su pelėdomis ir galėjo be dide
lių sunkumų paplatinti savo 
padermę. Jos net drąsesnės pa
sidarė ir be tokios didelės bai
mės šmižinėjo }>o laukus ir na
muose.

Ši pagausėjusi ir jdrąsėjusi 
pelių giminė dabar ir pakliuvo 
rudžiui po dančiu. Ir jis me
džio] jas tol, kol apmalšino 
savo alkį. Nakčiai jis net nie
kur kitur nebebėgo, bet visai 
gerai išmiegojo, susirietęs ant 
pradalgio, ir rytojaus dieną vėl 
ėmėsi medžioklės, iš pradžios 
tik pradalges šniukštinėdamas. 
o paskui, mažiau pelių bepa- 
gaudamas. pradėjęs ir iš urvų 
jas kasti.

Eidami keliu pro šalį, žmo
nės atkreipė dėmesį, jog kaž
koks keistas šuo žimienoj peli
nė ja.

— Iš kur čia toks nematytos 
veislės šuo ir atsirado? — ste
bėjosi jie.

Iš tikro. lx)bų apkirptas, ru
dis buvo labai keistas ir juo
kingas. Ant nukirpto kaklo jo 
galva buvo likusi nekirpta, 
grynas liemuo buvo laibas ir 
perkaręs.o ant plonos kaip vir
bas uodegos galo likęs plaukų 
kuokštas atrodė lig koks teptu
kas.

— Nukirptas kažkieno.—pa
stebėjo pagaliau akylesnieji.

Tačiau kiti savaip šaipėsi.

redakcijos pateiktus klausimus

Mano giliu įsitiktinimu. vaikų 
laikraštėlis yra viena svar
biųjų ir nepakeičiamu priemo
nių lietuvybės degančiai ugniai 

jaunose sielose išlaikyti.

Jei dar vaikas neįpras į I?- 
tuvlšką rašvtą žodį Į lietuviš
ką knygą, neskaitys jis jo ir su
augęs, ir tokiu būdu lietuviškos 
kultūros gyvenimui jis bus žu
vęs. Bet tą tiesą ne visi tėvai 
supranta. Kad taip yra, tekalba 
skaičiai. “Eglutė” jau eina tre
čiuosius metus. Kad apie ją tė
vai nežinotų, -nesąs nepasakas 
Tačiau prenumeratorių skai
čius kasmet auga gana nežy
miai. Štai šiuo metu iš viso 
(kartu su tais, kurie išsiunčia
mi nemokamai bendradar
biams ir laikraščių redakci
joms) yra išsiuntinėjama 2.- 
067 egz. Daugiausia skaityto
jų yra JAV — 1.664. toliau ei
na Kanada — 190. Australija
— 43. Brazilija — 15. Vokieti
ja — 14. Anglija — 12, Vene- 
cuela — 10, Argentina — 9. 
Kolumbija — 8. Uragvajus — 
5. Prancūzija —1. Italija — 3. 
Naujoji Zelandija — 3. Švedi
ja — 3. Eti.jopija — 1, Ispa
nija — 1. Šveicarija — 1.

Šitoje padėtyje “Eglutė" ga
li tik šiaip taip vegetuoti dar 
kai kurį laiką, žinoma, ir tai 
leidėjui kiekvienerių metų ga
le primokant iš savo kišenės. 
Bet apie tobulėjimą kalbėti ne
įmanoma.

— Kas daugiausia bendradar
biauja: vyresnioji karta, vidu

rinė ar pati jauniausia?

Tegul kalba patys vardai. 
Grožinės kūrybos “Eglutei" 
duoda šie autoriai: O. A. Aud
ronė. A. Baronas. St. Džiu
gas. Z. Gavelis, A. Giedrius, 
K. Grigaitytė, St. Yla, J. Jan
kus. V. Jonikas. P. Jurkus. D. 
LIpčiūtė. D. Mickutė-Mitkienė. 
J. Minelga. N. Mazalaitė. V. 
Nemunėlis. K. Ostrauskas. S. 

Pipiraitė, M. Ramūnienė. J. 
Rimašauskas. J. Rūtenis. Vyt. 
Tamulaitis. G. Tulauskaitė, A. 
Vaičiulaitis. St. Zobarskas. L. 
Žitkevičius ir eilė kitų. Mato
me. kad daugumas jų yra žy
mieji mūsų rašytojai, tik vie
nas kitas mažiau žinomas var
das. dar tik pradedąs savo li
teratūrinius žingsnius. Pavartę 
"Eglutės” puslapius, pastebėsi
te. kad ne visi čia paminėtieji 
benradarbiai vienodai gausūs: 
kai kurie ištesi' duoti ištisus 
ciklus, kiti tik retkarčiais te
prabyla. Bet turiu pabrėžti, 
kad tik rašytojų idealizmu lai
kosi "Eglutė”. Jau B. Braz
džionis. perduodamas man re
dagavimą. rašė, kad esąs iš
naudojęs visus savo draugus 
rašytojus nuolatiniais prašy
mais rašyti ir jau nebesą kas 
parašo. Aš tų pačių bendradar
bių išnaudojimą dar pratęsiau 
dvejus metus... O ar pavyks 
juos išnaudoti dar ir kitais me
tais?

Beja. įdomiai ištisą Lietuvos 
istorijos kursą “Eglutėje” pa
sakoja mūsų pedagogas V. Či- 
žiūnas, o ne tiek sistematiškai 
įdomių Lietuvos geografijos 
bruožų duoda geografai A. 
Bendorius ir V. Viliamas.

“Eglutė” stengiasi duoti vei
kalėlių ir vaikų teatrui — vai
dinimams. Čia paminėti J. Kuz- 
mickio. J. Rūtenio. B. Vaivory- 
tės ir J. K. Gliaudo* veikalė
liai. kurie jau ne vienoje vieto
je buvo apipavidalinti vaikų 
scenoje.

— Ar pasiseka įtraukti pa
čius jauniausius — atžalėles?

Taip. Iš pradžių labai nedrą
siai. Dabar vis drąsiau ir drą
siau Ima reikštis patys vaikai. 
“Eglutės” skaitytojai. Turiu a- 
pie trejetą nuolatinių beletris
tų. iš kurių galima tikėtis, kad 
išaugs gražiojo žodžio kūrėjais. 
Kai kurie parašo neblogų eilė
raštukų. šie jaunieji yra tikra

— Ne. vyruk. — pusbalsiu 
šy ptelėjo savo draugui kažkoks 
jaunas kolūkietis. — Ne nu
kirptas, o išsivilkę* vienmarš
kinis. Matyt, stachanovietis. 
Kailinius į šalį pasidėjęs, gina 
nuo pelių liaudies turtą.

Paskui jis švilptelėjo šuniui 
ir šūktelėjo:

— Darbuokis, darbuokis. 
Jei viršysi normą, būsi darbo 
didvyris ir ordiną gausi.

— Iš tikro reikėtų tokio dar
bo savanorio nepamiršti ir or
diną jam užkabinti. — nusišyp
sojo ir antrasis. — Tikriausiai 
.jis net ilgesnes darbo valandas 
pluša, kad planą viršytų:...

Taip tie du vyrukai pakalbė
jo ir nužygiavo savo keliu, o 
rudis liko toliau peliauti. Ta
čiau kitos dienos vakare, bėg
damas ieškoti naktigulto, jis 
jau turėjo po kaklu ant raudo
no kaspino pakabintą ordiną. 
Tur būt, metalo taupymo su
metimais tas ordinas buvo iš 
lentelės išdrožtas, bet už tai žy
miai didesnis, kaip paprastai, 
kad visi iš tolo galėtų matyli, 
jog čia ne bet koks valkatau
jantis šunpalaikis. o garbingas 
ir nusipelno tarybinis šuo. Juo 
labiau, kad ordine buvo ir 
stambiomis raidėmis įrašas “Za 
trudovoje otličie ”

Tačiau vakaras buvo vėsus, 
pradėjo mulkinti smulkus lie
tus, kilo vėjas, ir nukirptas ru
dis, nors glaudėsi už krūmo, 
pradėjo drebėti. Nė ordinas jo 
nešildė. Jis tik susitraukė, pa
sižiūrėjo j tarpais iš debesų iš
nyrantį mėnulį ir,užrietęs gal
vą. taip nykiai sukaukė, .jog 
net netolimuose alksniuose jau 
snausti pradėjusios varnos 
triukšmingai plasnodamos pa
kilo į orą ir karkdamos nuskri
do j kitą alksnyną.

(Pabaiga)

r

Skoningai lietuviškai* vaizdeliais papuošti “Eglutės” sąsiuviniai, 
kurie kas mėnuo džiugina jaunuosius savo skaitytojus ir diegia jiems lie- 

Nuotr. V. Maželiotuviškos dvasios.

mūsų viltis. Pageidautina, kad 
jų dar daugiau ir daulgau atsi
rastų.

— Kokius turite sunkumus 
redaguodami?

Sunkumų yra daug, bet negi 
skųsiesi. Tik tiek galiu pasaky
ti, kad didžiausias sunkumas— 
laiko stoka. Kai grįžti išvargęs 
iš fabriko, kai turi dar visokių 
kitokių kultūrinių įsipareigoji
mų, tai redaguoti dažnai tenka 
nuo miego nutrauktu laiku. O 
čia susirašinėk su bendradar
biais. pasitark su dailininku, 
pasirūpink klišių pagaminimu, 
pasiskolink jų. viską išsiųsk į 
spaustuvę — ir visa tai pada
ryk laiku, kad punktualiai iš
eitų. Tai reikalauja gerokai 
sveikatos.

Antras dalykas — nusileisti 
iki skaitytojo galvojimo lygio 
nėra toks paprastas dalykas. 
Rašytojai skundžiasi, kad sun
kiausia rašyti mažiesiems, 
redaktorius turi kai kada pri
derinti tai vaikiškai logikai to
kus dalykus, kurie bendradar
bių ne visiškai priderinti. Kiek 
čia jam pavyksta, tai jau kitas 
dalykas, bet pastangų dedama.

Turiu prisipažinti, kad sure
dagavęs vieną numerį. “Eglu
tės” rankraščių lentynoje daž
nai beveik nieko sekančiam nu
meriui tinkamo neturiu. Tenka 
viską prašyte iš rašytojų išpra
šyti. Kai kuris bendradarbis 
pavėluoja laiku atsiųsti numa
tytą rašinėlį, tada redaktorius 
turi nors iš žemės ką nors iš
kasti. Dėl to ne visada išeina 
numeris toks, kokio redakto
rius norėti į.

— Kokios talkos reikalaujate 
iš mūsą visuomenės?

Daugiau šilumos, daugiau 
dėmesio vaiku laikraštėliui! To 
dėmesio mažoka. I c lę redakci
jų šių metų pradžioje parašiau 
laiškus, prašydamas pareeen 
žuoli praėjusių metų komplek
tą. bet. deja, tik pora laikraš
čių šio prašymo paklausė. Dau
gumas liakrašė ų net nepamini 
naujai išėjusio numerio.

Žinau tėvų, ' urie vaikų nuo
lat. prašomi, vis dėlto “Eglu
tės” jiems r.e ržsako. Girdėjau, 
ka'lp viena motina teisinosi, 
kad dėlto ne iž-akanti, kad jos 
vaikas “Eglutės” nemėgstąs. 
Bet konkrečiai : aklai sta, kuris 
dalykas ten vaikui nepatiko, 
nukaito ir neg įėjo atsakyti į 
konkrečius klausimus — taigi 
gal net savo ra r koše “Eglutės” 
ši ponia nebuvo turėjusi, o drą
siai ją kritikavo šitas šaltumas 
ir kai kurių tė\ j nepakanka
mas lietuviškas susiprat'mas 
yra skaudžiausi dalykai.

Iš kitos pusės yra ir šviesių 
reiškinių. Štai šiais metais 
Waterburio Tremtinių Draugi
ja iš savo solki irumo mokes
čio paskyrė “E; utei’ paremti

$25 ir parašė gražų paskatl- 
nantį laišką: Dr. J. Reinys, 
Aidų Fondo vajuje laimėjęs 
premiją, $10 atsiuntė “Eglu
tei” paremti; praėjusiais me
tais $30 dol. auką atsiuntė To
ronto lietuvių šeštadieninė mo
kykla. Mažesnėmis aukomis 
paremia ir atskiri asmenys.

— Ar pasiseka prinešti žodį 
iki mūsą jaunimo. Kaip jis re
aguoja į Jūsų iškeliamas min
tis. Ar yra gyvas kontaktas su 
skaitytojais?

Ir taip, ir ne. Tie, kurie “Eg
lutę” skaito, ja yra patenkinti, 
ja domisi. Beveik šimtas įvai
raus amžiaus vaikų man nuola
tos rašinėja laiškus ir atsako, 
kas jiems laikraštėlyje patinka. 
Gaunu laiškų 'ir iš tėvų. Tiesa, 
tas nepilnas šimtas tai nėra vi
si skaitytojai, bet ir šie sudaro 
tam tikrą aktyviųjų avangardą, 
ir iš jų atsakymų jau galima 

O daryti ir apibendrinančių išva-
du. Iš atsiliepimų atrodo, kad 
“Eglutės” yra sėjama gera lie
tuviškoji sėkla.

— Ar nebūtą prasminga įsi
vesti “komikus” iš lietuviško 
gyvenimo, daugiau uždavinių, 
šaradą ir t.t. — smulkios me
džiagos?

Uždavinių ir galvosūkių sky
rius nuolatos plečiamas ir gy
vinamas. Juo skaitytojai labai 
domisi, gyvai. atsakinėja. Tik 
ir jiems stengiamasi rasti lietu
višką turinį. Daromi šioki toki 
mėginimai ir “komikų”, bet 
čia susiduriam su didelėmis iš
laidomis. Klišių gaminimas 
brangus, o skolintiniai “komi
kai”. kuriuos pigiai siūlo fir
mos”. mums netinka. Kiek leis 
piniginiai reikalai, redaktorius 
turi plane ir “komikus”.

— Kodėl viename numery je 
skelbiate to paties autoriaus 
bent kefis kūrinius? Ar skaity
tojams negrįsta ilgi ciklai, kad 
ir pasaką. Ar nereikėtą gyvos 
medžiagos?

įvairumo principas stengia
masi išla kyti. To paties auto
riaus kelių ilgesnių kūrinių la
me pat numeryje niekad nebu
vo dedama. Kelių to paties au
toriaus eilėraščių įėjimas įvai
rumo principui nekenkia, ypač 
kad dedami skirtingų nuotaikų 
to paties autoriaus dalykėliai. 
Kadangi daugumas numerių 
pamini kokią nors specialią 
progą (Velykos. Motinos diena 
ir t.t.), tai kartais autorių pa
kartojimo ir sunku būtų iš
vengti.

Pasakos yra mėgstamiausi 
skaitytojų dalykai. Pasakų, pa
sakų, pasakų! — rašo man laiš
kuose. Tikros ciklinės pasakos 
yra tik Vyt. Tamulaičio “Svirp
lys Muzikantas” ir “Skruzdėly
tė Greitutė”, bet raskite už šį 
ciklą ką nors pranašesnį! Tai 

mėgstamiausi skaitymai. “Se
nutės pasakose” ciklinį įspūdį 
sudaro tik pasakų įrėminimas, 
o “Gimtosios šalies pasakos” 
neturi nė tokio ciklinio įrėmini
mo. Žincma, gyva smulki me
džiaga niekada neatmetama. 
Kiek galima, jos duodama, bet 
ne visada ištesima ir vien dėl 
mažo “Eglutės” puslapių skai
čiaus.

— Ar negalima gausiau iliu
struoti, kiekvienam dalykėliui 
pasidaryti klišę?

Tai būtų tikrai idealu, ;r re
daktoriui nereikėtų knistis kitų 
laikraščių dulkinuose sande
liuose ieškantis ko nors tii.k'.- 
mo pasiskolinti. Reikėtų < 'ri 
prie spalvoto iliustravimo, kaip 
tai darerna kitų ‘.retų vaikų 
žurnaluose. Bet dabartinėse są

LIETUVIAI PASAULYJE
PRANCŪZIJA

Lietuviai studentai Laisvosios 
Europos kolegijoje

Laisvosios Europos Kolegi
jos Vadovybė, kaip patiriama 
iš tikrų šaltinių, pakvietė prof. 
Dr. J. Grinių globoti lietuvius 
studentus Strasburge. Pagal 
tuos pačius šaltinius 52-53 m. 
m. Laisvosios Europos Kolegi
joje bus šie lietuviai studentai:
S. Garbačiauskas, K. Jasutytė, 
P. Klimas, Macevičiūtė ir J. 
Norkaitis. Be šių studentų sti
pendininkų Laisvosios Europos 
Kolegija suteikė po pusę stipen
dijos šiems lietuviams studen
tams baigti jų studijas kitur, ne 
Strasburge, būtent: Jurkui. 
Kasiuliui V. (dailininkui), 
Kvietelaičiui B., Natkevičiui, 
Augustaitytei D.; tikimasi, kad 
dar vienas lietuvis studentas, 
gyvenąs Vokietijoj, gaus pusę 
stipendijos.

Studentai Paryžiuje

Šiais mokslo metais Pary
žiuje studijuos šie lietuviai stu
dentai: R. S. Bačkis, J. Baltru
šaitis, (prof. Baltrušaičio sū
nus, šiemet baigęs gimnaziją),
U. Karvelytė, D. Lanskorons- 
kytė, A. Markevičius, L. Pa- 
biedlnskas. A. gvirmickas, B. 
Šlepetytė - Venskuvienė, A. 
Venskus. Prie jų reikia dar pri
kaityti Matukaitę, kuri atvyk
sta studijuoti muzikos Paryžiu
je, ir menininkai — A. Mončys,
V. Gailius ir V. Kasiulis.

Naujas misijos direktorius

K. Pečkiui. S. J., išvykus į 
Kanadą, laikinai Lietuvių Ka
talikų Misijos direktoriaus pa
reigas ėjo Tėvas R. Braun, S. 
J., kuris trumpu laiku laimėjo 
visų lietuvių simpatijas Pary
žiuje. Jš tikrų šaltinių patiria
ma, kad naujuoju L. K. Mi
sijos direktorium Paryžiuje pa
skyrė kun. Dr. Jucevičių, gy
venantį Romoje. Tikimasi, kad 
naujasis direktorius atvyks 
rugsėjo mėnesį Paryžiun.

Išvyksta j JAV

Inž. J. Puškorius.baigęs auk
štąjį mokslą Paryžiuje, buvęs 
Balfo ir Prancūzų stipendinin
kas, buvęs Lietuvių Studentų 
SAcijos pirmininkas. Tautos 
Fondo Atstovybės narys Pran
cūzijoje. išvyksta į JAV, kur 
gyvena jo tėvai (į Clevelandą). 
Jis išvyksta š.m. rugpiūčio 21 
d. Libertė laivu.

Dr. S. Bačkį pakvietė į Ispaniją

Santander universitetas Is-. 
panijoje pakvietė Dr. S. Bačkį 
į vasaros kursus, š. m. rugpjū
čio gale ir rugsėjo pradžioje į- 
vyksta speciali sesija “Dabarti
nės valstybės problemoms ir 
Europos dvasinėms, politinėms 
ir ekonominėms problemoms 
aptarti.” Paskaitas skaito ispa
nų, italų, prancūzų, vokiečių, 
belgų ir šveicarų mokslininkai. 
Diskusijose dalyvauti kursų 
rengėjai pakvietė Dr. S. Bač 
kį.

lygose tatai neįmanoma — 
trūksta pinigų.

Mano giliu įsitikinimu, geras 
vaikų laikraštėlis yra būtinai 
išlaikytinas. Tai gyvybinis 
klausimas, kuriuo turėtų visu 
rimtumu susirūpinti ir tie 
veiksniai, kurie yra pašaukti 
saugoti lietuvių tautos poten
cialą. Dabartinėse sąlygose 
laikraštėlis tik šiaip taip vege
tuoja. O jis turėtų sparčiai to
bulėti: ir turinio ir technikos 
atžvilgiu. Iš mėnesinio jis turė
tų virsti bent dvisavaitiniu. Be 
visuomenės gyvesnio susidomė
jimo tai nėra įmanoma.

Nuoširdžiai dėkoju “Darb- 
ninko” Redakcijai, davusiai 
tuos klausimus ir leidusiai šiuo 
opiu reikalu pasisakyti.

Pr. Naujokaitis

VOKIETIJA

Gausėja Vasario 16 gimnazijos
rėmėjai

Lietuvių Vasario 16 gimna
zija Diepholze susilaukia vis 
daugiau rėmėjų. Jau susidarė 
72 rėmėjų būreliai ir net ats
kiri asmenys. Tuo aprūpinami 
72 moksleiviai naujiems mokslo 
metams.

Vasario 16 gimnazija dėkoja 
rėmėjams ir džiaugiasi, kad 
jos darbas vertinamas ir taip 
uoliai remiamas. Beliko tik 
trečdalis mokinių, kurie dar 
neturi globėjų. Ir šie norėtų 
mokytis savoj gimnazijoj, kal
bėti gimtąja kalba. Vasario 16 
gimnazija kviečia naujus talki
ninkus!

Studentą bendrabutis 
Bonnoje

Netoli Bonnos. Hangelare, į- 
sikūrė krikščionys pabaltiečiai 
studentai. Jie yra sudarę są
jungą, kuriai pirmininkauja 
Lietuvos latvis kun. Urdzė ir 
lietuvis A. Gintautas. Jų pas
tangomis Sąjunga įsigijo Anna- 
berge, Bad Godesberge, grafo 
Westerhold pilį su 50 kambarių 
ir ūkio pastatais bei 6 margais 
žemės. Iki spalio mėn. bendra
butis bus iš Hangelaro perkel
tas į Annabergą ir praplėstas. 
Studentams vietoje 30, bus 40 
vietų, o amatų mokyklos sky
rius praplečiamas iš 15 iki 30 
vietų.

Naujas Balto įgaliotins
Atsistatydinus Pr. Zundai, 

naujas Balfo įgaliotinis Vokie
tijai paskirtas I. Rugienius. 
Šias pareigas pradėjo eiti nuo 
rugpiūčio 1 d. Likviduota ir 
Balfo įstaiga Hannoveryje, Bal
fo sandėliai bus prckelti į Mu- 
encheną, kur naujasis įgalioti
nis gyvena.

* BELGIJA

Nuskendo Reine
L-iežo lietuvis Jonas Dulkė, 

gerai grojęs akordeonu, šiaip 
aktyviai dalyvavęs lietuviška
me gyvenime. Vokietijoje tar
navęs darbo kuopos ir Belgijoje 
dirbęs anglies kasyklose, nus
kendo Reine.

Lietuviai mokosi
Belgijos mokyklas lankantie

ji lietuviai pasižymi savo gabu
mais ir darbštumu. Sėkmingai 
baigė Karališkąją Amatų mo
kyklą Janina Patiliokonvtė. Ji 
gavo aukso medalį už gerą mo
kymąsi. Aldona Šeflerytė kaip 
geriausia mokinė apdovanot a 
premija, o Edv. Cinzas baigė 
tos mokyklos pirmus metus.

KANADA 
Tragiškai žuvo

Vaclovas Vabalas ir Edmun
das Budrys, prieš 3 mėn. atvy
kę iš Anglijos, gyvenę Delhi, 
Ont.. automobilio buvo užmuš
ti. Jie dirbo Treigių ūkyje. Ant. 
.jų užlėkė dideliu greičiu važia
vusi mašina ir užmušė vietojo.

Nauji verslininkai
' Montrealyje Ivanauskas ati
darė šerių rūšiavimo įmonę. 
Juozas Gabrusevičius ir Vladas 
Butautas įsitaisė drabužių va
lymo ir taisymo įmonę.
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ATEITININKŲ TRIKAMPIO SUSITIKIMAS
Idėjoms kelti ir reikalams 

svarstyti ateitininkai kviečia 
suvažiavimus. Draugiškumo 
ryšiams sumegzti ir palaikyti 
daugiau tinka pramoginio po
būdžio susitikimai. Ateitininkai 
ekskursavo ir iškylavo Lietuvo
je, tai darė tremty Vokietijoj, 
tai ima prigyti ir čia.

Pernai buvo susitikę pusiau
kelėj Clevelando ir Detroito at
eitininkai. Šiemet kilo sumany
mas pasiekti ir Chicagos atei
tininkus. Šio trikampio ateiti
ninkų susitikimas ir įvyko rug
piūčio 9 ir 10 d. gražioje Palan
gą primenančioje ežero pakran
tėje prie Angolos miestelio.

Pirmieji dalyviai susitikimo 
vietą pasiekė šeštadienio popie
te. Jų vis daugėjo. Nuo lietaus 
juos gynė paežerės paviljonas. 
Tuoj atsirado muzika ir tegu 
sau lyja, o mes pasinersime šo
kių sūkuriuos!

Vakarop nustoja lyti. Paeže
rėj kuriamas laužas. Organi
zuojama programa, kuriai va
dovauja Pr. Zaranka iš Detroi
to. Prasmingai apie ugnies

ĮSPŪDINGA LIETUVIŲ ŠVENTE 
l^akew<w>d Pa r k. Pa.

Rugpiūčio 15 visada čia yra
Lietuvių Diena. Ji plačiai ži
noma ir visų švenčiama, šie
met. kaip ir visuomet, gražia
me erdviame parke įvyko iškil
minga 38-ji lietuvių metinė 
šventė, kurioje dalyvavo ne tik 
lietuviai, bet ir kitataučiai, mū
sų bičiuliai.

Čia susitelkia tūkstančiai 
žmonių, nes čia geriausia pro
ga susitikti vienam su kitu. Di
deliame parke biznieriai išsta
to savo paviljonus. Todėl be 
tautybės skirtumo visi mūsų 
šventę garsino, vieni politiniais, 
kiti komerciniais sumetimais.

Svarbioji šventės dalis įvyko 
didelėje Lakevvoode salėje. Ten 
buvo specialiai pritaikytos kal
bos ir muzikos programa.

Oficialioji dalis pradėta Lie
tuvių Dienos pirmininko kun.
M. Daumanto įžangine kalba. 
Jis pakvietė kun. A. Degutį su
kalbėti maldą. Toliau buvo A- 
merikos himnas. Programos 
vedėju buvo advokatas A. Ru
gienius.

Garbės svečių grupę sudarė 
apylinkės klebonai: Msgr. S. 
Dobinis, kun. P. Čėsna, kun. 
Klimas, kun. A. Degutis, kun. 
Dr. C. Batutis, kun. St. Moc
kus. “Saulės” redaktorius kun. 
Bagdonas; asistentai: kun. K. 
Rakauskas, kun. C. Neveraus- 
kas, kun. Neverauskas, kun. 
B u i k u s , kun. L. Lū
šys, kun. L. Peciukevičius, kun. 
J. Čeponis, kun. Bielskis, kun. 
Bajerčius. Kaip ypatingi sve
čiai buvo Pennsylvanijos gu
bernatorius Mr. John Fine ir 
Msgr. J. Balkonas.

Gubernatorius savo kalboje 
išgyrė lietuvius kaip susipratu
sius Amerikos piliečius, kurie 
prisideda prie krašto kultūros 
kėlimo. Prel. J. Balkūnas nu
švietė lietuvių garbingą vardą, 
didelį indelį visuomeniniame 
darbe. Statistikos daviniais įro
dė, kad lietuviai dabar yra stip
rūs. turi daug savo mokyklų, 
bažnyčių, kur didelė dalis tų 
pačių lietuvių vaikų yra moks
linami, auklėjami krikščioniš-- 
kos doros bei kultūros dvasio
je.

Meninę programos dalį atli
ko Zuzana Griškaitė ir mažiau
sia Amerikos lietuvaitė daini
ninkė Irenč Stankūnaitė, kom.
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reikšmę kalba P. Gruodis, Cle
velando Ateities klubo valdy
bos pirmininkas. Jis perduoda 
ir negalėjusio atvykti Ateitinin
kų Federacijos vado dr. Ad. 
Damušio sveikinimus bei linkė
jimus. Dvasios vadas tėvas Bo- 
revičius S. J. savo kalboj iške
lia pasiaukojimo prasmę ir vi
sus ragina rengtis pozityviam 
ateities darbui.

Protas jieško minties, o šir
dis poilsio ir džiaugsmo. Tad 
linksmojoj daly humoristinių 
dalykų paskaito Č. Grincevi- 
čius ir A. Markelis, o Pr. Za 
ranka linksmina “Susitikimo 
laikraščiu” ir L. Širmulytė ak
tualijų šypsniais.

Nykstant laužo gaisams, tė
vas Borevičius sukalba maldą, 
ir tuo laužo programa baigia
ma. Nakvynes duoda Hendry 
viešbutis Angolos miestely.

Sekmadienis atnešė nepapra
stai gražų orą. Gaivino sualutė, 
žadino po lietaus atgijusi gam
ta.

9 ir 10 vai. pamaldos Ango
los šv. Antano bažnyčioj. Gra-

J. Stankūno dukrelė. Solistė Z. 
Griškaitė per tris kartus padai
navo: Kur bakūžė samanota— 
St. Šimkaus, Mano rožė — A. 
Kačanausko, Brangenybių ari
ja iš “Fausto” operos. Motinėlė 
širdužėlė — J. Stankūno ir At
jok. berneli — A. Pociaus.

Z. Griškaitė dar kartą įrodė 
turinti aukštą meno kultūrą, 
gilią interpretaciją. Vaizdžiai 
buvo atkurta autoriaus mintis, 
puikiai perduota dainos turi
nys. Ji savo sultingu balsu ža
vėjo visus, o švaria lietuvių kal- 
ka stebino. Žinome, kad Ame
rikos lietuvaitei nėra lengva ge
rai ištarti lietuviškos dainos žo
džius.

Mažoji (12 metų) Irena irgi 
papildė dienos programą gana 
įdomiai padainuodama: Lakš
tingalos giesmę — . Kuprevi
čiaus ir Tų mergelių dainavi
mas — A. Kačanausko. Solis
tėms akompanavo J. Stankū
nas.

Pabaigoje advokatas A. Ru
gienius tarė padėkos žodį už da
lyvavimą ir prisidėjimą prie 
Lietuvių Dienos. Kun. Dr. C. 
Batučiui sukalbėjus maldą, bu
vo sugiedotas himnas, tuo ir 
baigta oficialioji dalis. Paskui 
vyko įvairūs laimėjimai, šo
kiai.

Žmonės prie apkrautų stalų 
užkandžiavo, šnekučiavosi ir 
dainavo. Kalbant apie stalus, 
reikia prisiminti Stefanijos 
Stakūnienės ir Pranciškos Pa- 
žūsienės stalą, prie kurio sve
čiavosi Msgr. J. Balkūnas, kun. 
P. Čėsna, kun. Klimas, kun. K. 
Rakauskas, kun. L. Peciukevi
čius, kun. Buikus. kun. Bajer
čius. kun. Bielskis, kun. J.. Če
ponis. solistė Zuzana Griškaitė, 
kom. J. Stankūnas, muz. Nek
rašas ir F. Dulkė. Pastarasis 
savo linksmais kupletais pra
linksmino visus.

Malonu prisiminti, kad mūsų 
kunigai traukė lietuviškas liau
dies dainas, kurios atrkeipė 
daugelio dėmesį. Ten pradėjo 
spiestis klausytojai.

Taip prabėgo diena, palikda
ma gražiausius įspūdžius.

Negalime užmiršti tų, kurie 
rengė šią Lietuvių Dieną. Daug 
darbo įdėjo Lietuvių Dienos 
pirmininkas kun. M. Dauman
tas,o jam talkininkavo kun. P. 
Čėsna. kun. L. Peciukevičius, 
kun. L. Lukšys, kun. Klimas, 
kun. K. Rakauskas. Visi para
pijos veikėjai vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjo, kad tik 
šventė gražiau praeitų. Lietu
vių šventę rengė ir dalyvavo 
keturių apylinkių visuomenė-. 
Schuylkill. Northumberland, 
Luzeme ir Carbon Counties su 
savo dvasios vadais ir kitais 
žymiais asmenimis bei biznie
riais. Buvusi 

žu ir įspūdinga, kai didelė susi
tikimo dalyvių dalis eina prie 
Dievo stalo ir sotinas! Dangaus 
duona. Vietiniams nedažna 
naujiena: nedaug tokių ekskur
sijų, kurių dalyviai atsimintų 
ir šį dalyką.

Apie 12 vai. visi vėl traukia 
prie ežero. Vilioja vanduo, tad 
kas gyvas maudosi, taškosi, 
plaukinėja, šokinėja. Smagu, 
kad dugnas toks švelnus ir van
duo toks gaivus.

Nelaukiant prabėgo tos trys 
valandos, ir reikėjo eiti į posė
dį, kuriam vieta buvo parinkta 
ant gražaus kalnelio. Rengėjų 
vardu prabyla Br. Polikaitls. 
Ateitininkų Federacijos 25 me
tų sukaktį savo atsiminimais 
apibūdina inž. J. Mikaila (juo
du abu detroitiškiai). Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos cent
ro valdybos pirm. Ad. Viliušis 
iškelia moksleivių ateitininkų 
rūpesčius. Reikia turėti nuola
tinę vietą stovyklauti. Ją įsigy
ti pažadėjo padėti LRKS — jis 
skiria šiam reikalui visas šiais 
metas naujai prisirašiusių na
rių įmokas. Todėl ateitininkai 
turi viską padaryti, kad tokių 
narių būtų ko daugiausia. Stud. 
Gylys kviečia visus į studentų 
ateitininkų stovyklą, kuri ren
giama rugsėjo 6-13 d. prie 
Paw Paw ežero.

Posėdis baigiamas Lietuvos 
bei Amerikos himnais ir gies
me “Marija, Marija.”

Dalyviai sumeta aukų auto
mobilio nelaimėj sužeistam 
stud. A. Sužiedėliui Ir ateitinin
kų atstovo kelionei į Pax Ro
maną kongresą Kanadoj.’

Pabaigoj suskamba graži lie
tuviška daina, jaunimas pašo
ka tautinių šokių ir t.t.

Pagaliau artėja ir pavakarys. 
Laikas, broleliai, laikas, sese
lės, ir namo! O namučiai near- 
t. J tokį Clevelandą net šešios 
valandos kelionės. Tad spau
džia vieni kitiems rankas, gla
monėjasi žvilgsniais, sakosi su
die.

Iš viso suvažiavo į šimtą 
žmonių. Daugiausia jaunimo. 
Mažiau studentų, mažiausia 
sendraugių. Tad jaunimui čia 
buvo ir linksmiausia. Kaip vie
na mergytė savo draugui ra
šė: ‘Ot buvo fain!”

žaidžiančius, dainuojančius, 
posėdžiaujančius ateitininkus 
sekė ir kitataučio akis. Čia pra
važiuoja nemaža ir turistų. 
Giedri nuotaika, trykštanti e- 
nergija, spontaniškai susidariu
sio chorelio skambi daina atei1 
tininkus reprezentavo gražiai, 
Jie čia paliko gerą įspūdį.

Tai mums malonu ir kaip a- 
teitininkams, ir kaip lietu
viams. St. Papartis

Geografų kongresas

Washingtone, D. O. įvyko 
tarptautirfs geografų kongre
sas. kurs baigėsi rugpiūčio 15 
d. Iš visų 6 kontinentų atvyko 
apie 1400 atstovų. Lietuvos 
Geografų Draugiją čia atstova
vo prof. K. Pakštas ir prof. V. 
Viliamas. Dalyvavo atstovai iš 
55 kraštų. Nebuvo tik rusų ir 
jų satelitų.

E. St. Louis lietuvių vasaros mokykla su savo mokytojomis ir globėju 
kun. Urbonu.

w
W«reester. Mass.. šv. Kazimiero parapijos klebena* kun. A. Pet

raitis, kurio globoj įvyksta šių metų LOS seimas.

BROCKTON, MASS.
sius įžadus, kuriuos arkhysku-• Marija Gertrūda ir Marija 

Aloyza, Nukry žiuotojo Jėzaus 
Kongregacijos seserys, 25 m. 
išbuvusios vienuolėmis, prieš 
porą savaičių gražiai atšventė 
savo jubilėjų. Iškilmingas šv. 
mišias atlaikė iš Romos atvy
kęs kun. dr. J. Vaišnora, pa
mokslą pasakė, kun. A. Janiū
nas iš Lawrence. Mass. Iškilmė
se dar dalyvavo T. Rėklaitis. 
M.I.C., T. Vaškas M.I.C., kun. 
St. Yla’, kun. J. švagždys (vie
nuolyno kapelionas), kun. A. 
Klimas, giminės ir pažįstami. 
Sesuo Marija Gertrūda dabar 
yra daržininkė vienuolyno so
dyboje Elmhurst. Pa., o sesuo 
M. Aloyza lanko Bostono Col- 
lege ir ruošiasi magistrės laips
niui.

• Rekolekcijas vasarą suva
žiavusioms seserims nuo rug
piūčio 7 iki 15 d. pravedė T. J. 
Venckus. S. J., atvykęs iš Či
kagos. Rekolekcijomis seserys 
buvo labai patenkintos.

• Marytė Radziukynaitė iš 
Cambridge, Mass., rugpiūčio 
mėn. 16 d., padariusi pirmuo
sius įžadus, priimta į naujokes 
ir gavo sesers Kazimieros var
dą. Bostono arkivyskupo Įgalio
tas įžadus priėmė prel. M. Ju
ras. kuris atlaikė iškilmingas 
mišias ir pasakė pamokslą. Per 
tas pačias iškilmingas pamal
das atnaujino įžadus S. Perpe- 
tua, S. Marija Klara ir S. Ona. 
Pamaldų pabaigoje visoms į- 
spūdingą pamokslą pasakė T. 
J. Venckus. S.J.. kartu baigda
mas ir rekolekcijas. Iškilmėse 
dar dalyvavo kleb. kun. Jr. Vir- 
mauskis iš So. Bostono, kleb. 
kun. J. Juškaitis iš Cambridge, 
kun. A. Janiūnas, kun. J. Kli
mas. seselių tėveliai, giminės, 
pažįstami ir nemažas būrys vie
nuolyno rėmėjų.

• S. Redempta, S. Jeronimą 
ir Ss. Joanna rugpiūčio 17 d. 
(sekmadienį) padarė amžinuo- 

po vardu priėmė prel. Pr. Ju
ras.

• Motina Anunciata, naujoji 
kongregacijos viršininkė, ir 
motina Ligorija, buvusi virši
ninkė, buvo nuvykusios į South 
Bend, Ind., į JAV vienuolynų 
kongresą. Grįžo labai patenkin
tos ir kongresu ir Kelione. Ta 
pačia proga jos lankėsi ir Čika
goje pas seseris kazūnierietes.

• T. Krištaaaitis S J., lietu
vių jėzuitų Amerikoje viršinin
kas. ir T. J. Borevičius SJ.„ 
vienuolyno reikalais važinėda
mi po N. Angliją, rugpiūčio 17 
d. buvo Brocktone ir aplankė 
seserų sodybą.

• Rudens švęsti, kaip kas
met. taip ir šiemet, ruošiama 
Darbo Šventėje (Labor Day, 
pirmądienį. rugsėjo 1 d.) vie
nuolyno sodyboje. Seserų rė
mėjai daug dirba, kad švente 
pasisektų. Visi skyriai ketina 
samdyti autobusus ir atvykti 
su savo svečiais. Jei bus gražus 
oras, laukiama keleto tūkstan
čių žmonių. • K.

E. St. Lotii», III.

Vasaros Sėtuvių kalbos 
mokykla

Liepos mėn. buvo surengta 
liet, tremtinių vaikams vasa
ros lietuvių mokykla.

Pamokos vyko kasdien prieš 
pietus. Lankė viso 30 vaikų nuo 
5 metų iki 14 metų amžiaus. 
Mokyklą suorganizavo ir vy
resniesiems dėstė kun. I. Urbo
nas. o mažesniesiems — dar tik 
čia Amerikoje baigusios litua
nistikos mokyklą Vita Čeršku- 
tė. Veronika Stančiutė, Dalia 
Simanavičiūtė ir Aldona Moge- 
r.ytė.

Vaikučiai, nežiūrėdami šalto
kų dienų, mokyklą labai uoliai 
lankė.

Vaikų tėvai liepos 27 d. 
Jone’s parke surengė mokyto
jams ir vaikučiams šaunią ge
gužinę. kur mokytojams įteikė 
dovanėles ir gražiai padėkojo. 
Vaikučių motinų vardu kalbėjo 
Petrikienė, o Liet. Tremt. Ben
druomenės vardu pirm. A. 
Vaitkus. A. M.

Studentų Mivažavlm»s

Rugpiūčio 23-24 d.d. Chica- 
goje Lietuvių Auditorijoje į- 
vyksta lietuvių studentų suva
žiavimas. Paskaitą apie teisinę 
mūsų veiksnių padėtį skaitys 
prof. M. Mackevičius. Ta pro
ga įvyks meno literatūros va
karas ir visuomenės pasitari
mas .kaip organizuoti studen
tams paramą.

LDS seimo programa
LDS arimas praridės rugpiūčio 24 d. šv. Mišiomis 9:45 šv.

Kazimiero parapijos bažnyčioje, 41 Providence St., Worcester,
Mass. Sv. Mišias atnašaus tos parapijos klebonas. LDS garbes 
narys kun. Augustinas Petraitis. Pamokslą pasakvs Tėvas Jusli
us Vaškys, Tėvų Pranciškonų Provinciolas.

1:30 tos parapijos salėje prasidės šamo sesijos šia tvarka:
1. Seimo rengimo komisijos pirmininko žodis.
2. Malda.
3. LDS Pirmininko Prel. Pr. Juro kalba.
4. Prezidiumo ir komisijų pasiūlymas ir jų rinkimai. .
5. LDS apskričių ir kuopų atstovų patikrinimas.
6. Centralinių organizacijų atstovų sveikinimai.
7. Dr. A. Šerkšno paskaita — Darbininkų klaus mas. Po pa

skaitos diskusijos.
Vakare apie 6 vaL parapijos salėje Seimo Rengimo Komisi > i 

ruošia vaišes atstovams nemokamai, o viešnios ir svečiai galės 
dalyvauti, užsimokėję mokestį.

Rugpiūčio 25 d. — pirmadienį
Rytą šv. Mišios už mirusius ir gyvus LDS narius. Po pamaldų 

pusryčiai. Apie 10 vai. ryto parapijos salėje 41 Providence St.. 
Seimo posėdžia. Seimo sesija prasidės malda, po to:

1. Atstovų patikrinimas.
2. Praeito Seimo protokolo skaitymas ir jo priėmimas.
3. LDS Centro Valdybos raportas.
4. Nauji pasiūlymai.
5. Rezoliucijos, jų skaitymas ir priėmimas.
6. Sveikinimai.
7. LDS Centro Valdybos rinkimai. 
Seimas užbaigiamas malda ir himnais.

PreL Pr. Juras,
LDS Centro Valdybos Pirmininkas

A. F. Kneižys, Sekretorius

BALTIMORE, MD. =
Lietuvių ir kitų tautų diena

Sekmadienį, rugsėjo (Septi) 
7, nuo 12 vai. dieną, Gwynn 
Oak Parke, bus Visų Tautų 
Diena, kurioje dalyvaus ir lie
tuviai. Pakviestos tautų amba
sados Washingtone pateikti 
savo eksponatus. Tarp kitų ir 
Lietuvos pasiuntinybė Wa- 
shingtone sutiko išstatyti savo 
lietuviškus eksponatus Atsto
vybių paviljone.

Lietuvių dainų programai 
vadovaus Lelija Bakerckienė, 
dalyvaujant ir naujiems "Dai
nos** dainininkams. Ji paskui 
vadovaus ir visų tautų daini
ninkų bendro choro dainoms.

Lietuvių skyriaus komitete 
dirba Lelija Bakerckienė, Al
bertas Juškevičius (Lithuaman 
Melody Time), Klemensas ir 
Elenora Andreikai, Birutė ir 
Gražina čiaplikaitės, Ona Ka- 
rašienė, Jonas Kairis, Marijona 
Jurkšaitė ir kiti.

AMSTERDAM, N. Y.
Skaudi katastrofa įvyko pe

reitą savaitę, kai kun. Petro 
Jonaičio automoblis paslydo 
lietuje prie Cazenovia, N. Y. 
Kartu važiavęs kun. Jonas 
Mockus buvo sunkiai sužeistas 
ir nugabentas į Oneidą, N. Y. 
ligoninę. Laimingu būdu kun. 
Jonaitis liko nesužeistas. Kitoje 
mašinoje visi keturi keleiviai 
buvo nesunkiai sužeisti. Abu 
automobiliai labai nukentėjo. 
Kunigai buvo tą dieną ką tik 
pradėję savo atostoginę kelio
nę, kuri buvo nutraukta nelai
mingo įvykio.

Br. Bonaventūra - Tamuliū- 
nas jau eina prie mokslų pa
baigos pas lietuvius pranciško
nus. Džiugu, kad jam mokslas 
labai gerai sekasi ir yra vienas 
iš pirmųjų studentų.

Amerikos Lietuvių Klubo 
piknikas dėl lietaus buvo atkel

NAUJOS PATEFONO PLOKŠTELES
leidykla PAŠVAISTE išleido dvi naujas. Brnfriaas Bndrinno Vyru 
Kvartetą tDetroit, Mich.) įdainuotas plokšteles: SAUKSMAS^ALU- “ 
TTS ir TĖVYNEI/SUBATOS VAKARĖLI. Kiekvienos plokštelės kai- ; 
na $1.75, gi siunčiant paštu po $2.— Užsakymus siuskite: \

PAŠVAISTE. 360 Oram Avė, Brooklyn A. N. Y.

Tautiškus šokius šoks Kęstu
tis Laskauskas ir naujakurės.

“Dainos” Draugija turės pa 
viljoną, kur bus vietos lietuvių 
dailės paroda, taipgi lietuviški 
valgiai, užkandžai ir gėrimai. 
Už parduotus Lietuvių paviljo
ne daiktus pelnas teks lietu
viams.

Bus dovanos už geriausį dai
navimą, gražiausius tautinius 
rūbus ir geriausius šokius.

Įžanga nemokamai, bet pa
tartina visiems įsigyti nemoka
mai duodamus įžangos bilietus, 
nes bus apie 25 įžangos vertin
gos dovanos.

Gvvynn Oak Parkas yra pa
našus į Lietuvos aržuolyną. čia 
skambės Lietuvos dainos ir 
mirgės lietuviški kaspinai ir si
jonai vikriuose lietuviškuose 
šokiuose. Ne tik Mary lando, 
bet ir kitų vietų, lietuviai da
lyvaus šiame sambūry. Bus il- 
gak atmintina diena.

T. ATntis

tas į pereitą sekmadienį. Ka
dangi oras pasitaikė labai tin
kamas piknikui, visi klubo na
riai ir gausūs svečiai šį kartą 
nuoširdžiai parėmė pikniką.

Kitą sekmadienį, rugpiūčio 
24 d., įvyks mūsų parapijos 
Moterų Pagalbines Draugijos 
metinis piknikas, kuris, mano
ma, sutrauks daug žmonių, nes 
ši draugija pasižymi savo para
ma parapijai, mokyklai ir sese
lėms. Be to, kaip tenka girdėti, 
jau šią savaitę visi streikininkai 
grįš prie darbo, tai kartu ir 
nuotaika bus piknikams palan
kesnė.

Bernardas Gustas šį rudenį 
išvyksta į Šv. Andriejaus Kuni
gų Seminariją, Rochester. N. 
Y., kur pradės mokslą pasiren
gimui kunigystei. Tenka pažy
mėti, kad tai bus antras klie
rikas iš parapijos. K. B.
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• “Dainavos“ ansamblis Chi- 
cagoje jau pakviestas į Mokslo 
ir Pramonės Muzėjų Kalėdom 
■išpildyti programos.
• Dail. K. Varnelis, baigęs 

CIeveiande bažnyčios deko
ravimo darbus, liepos pabaigoj 
grįžo į Chicagą. Jis jau turįs 
ir naujų užsakymų.
• Mirė Česlovas (Chester) Zu- 

ris. Jis buvo gimęs Amerikoje. 
CIeveiande. Anksti liko našlai
tis. ir lietuviu jį išaugino jo te
ta M. Jankauskienė, dabar jau 
sulaukusi žilos senatvės. Skaitė 
lietuvišką spaudą, bet aktyviau 
lietuvių gyvenime nesirelškė. 
Buvo Kauno klubo savininkas, 
taip pat kurį laiką dalyvavo 
šv. Jurgio parapijos komitete. 
Tarnavo miesto savivaldybėj 
šaligatvių inspektorium. Iškil
mingai palaidotas rugp. 12 d. 
Kalvarijos kapinėse. Išgyveno 
49 metus. Paliko žmoną.

NAUJAS LIETUVIS 
KUNIGAS

Pittsburgh. Pa. Rugpiūčio o O 
d. Pittsburghe. Pa . šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje atlaikė 
pirmąsias šv. Mišias kun. Ignas 
G. Kinčhis. S. M. Iškilmingoje 
asistoje buvo kun. Magnus J. 
Kazėnas, šv. Kazimiero para
pijos klebonas, kun. J. C. Gir
dis. kun. H. Valteris. C. P., kun. 
W. Karaveckas.

Naujasis kunigas yra Julijos 
Kinčienės sūnus, mokėsi šv. 
Kazimiero parapijos mokyklo
je. kolegijos kursą lankė Day- 
tono universitetą, paskui mo
kytojavo Philadelphijoje (šv. 
Jono mokykloje) ir Pittsburgh 
North Catholic High School. 
Prieš 4 metus jis buvo išsiųs
tas į Šveicariją, kur Friburgo 
universitete tęsė studijas. Ku
nigų įšventintas liepos 22 d.

Ruošiamasi jubilėjui
1953 m. gegužės 30 d. suei

na 50 metų nuo šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos įsteigi
mo. Ruošiamasi šį auksinį pa
rapijos jubilejų kuo iškilmin
giausiai paminėti.

Jubilėjaus rengimo komitetą 
sudaro apie 60 asmenų, kurie 
savanoriškai ir entuziastiškai 
žada daug pasidarbuoti. Rugp. 
2 d. vakare įvyko pirmasis ko
miteto narių posėdis. Pasiskirs
tyta pareigomis.

Jubilėjaus rengimo pirminin
ku išrinktas Petras Jaskal. o 
vicepirm. — Stella Daznauskai- 
tė ir Albina Juozukas. Sekre
torė — mok. Adelė Piniūtė.

Jubilėjinio banketo rengimu 
rūpinsis — Sally Laycock. Vio
la Jaskai ir Mary Philyps.

Jubilėjaus garsinimą pasiė
mė tvarkyti Marion Sogalo. 
kuri dirba Lavvrenco laikraščio 
‘Eagle Tribūne" leidykloje.

Svečių priėmimu bei kvieti
mu rūpinsis Bernice Jaskal. 
Isabel Zolubos. Albert Blaze- 
vich. Albina Kvaraciejus ir 
John Stanevich.

Bažnyčios ir svetainių papuo
šimą tvarkys Ona Akstinienė. 
Leonora švenėionienė ir Ana 
Kvaraciejutė.

Programom ir meninei da
liai paruošti išrinkti — muz. 
Algis Šimkus. George Lisaus
kas. Anna Sogalo. Edvardas 
Billa. Juozas Blaževičius. Joan 
Lisauskas. Jonas Valiukonis. 
Martynas Blaževičius ir Julė 
Andriukaitė.

Pranas Lalis. Jonas Povilai
tis ir Tomas Skucevičius pasi
žadėjo talkininkauti svetainių 
paruošimuose. Kun. V. Pau
lauskui pavesta organizuoti ko-

Nevark. N. J
Antrasis ir paskutinis šiais 

metais linksmas Nevvarko lie
tuvių parapijos piknikas įvyks 
rugpiūčio - August 24 d. Lie
tuvių Laisvės Parke. Linden. 
N. J.

Pikniko pradžia 2 vai. Gros 
puikus orkestras. Bus daug j- 
vairių laimėjimų. Piknike bus 
gera proga susitikti su kaimy
nais ir pažįstamais iš tolimes
nių vietų, skaniai pas vaišint i. 
išsigerti putojančio alučio, nes 
veiks turtingas bufetas. Jauni
mui paskutinė proga atviram 
ere smagiai pasišokti. Kviečia
me visus Nevvarko parapijie
čius ir toliau gyvenančius lie
tuvius paskutiniam parapijos 
parengime atsilankyti.

Rengėjai

Torrington, Conn.
Graži lietuviška 

vasarvietė
Butauskų farma susilaukė 

gražaus vasarotojų skaičiaus. 
Daug svečių džiaugiasi šia gra
žia vieta ir vaišingais šeiminin
kais. Lyg puiki oazė malonioj 
amerikoniškoj aplinkoj ši vieta 
primena Lietuvą. Tarp turtin
gos amerikietiškos farmos pa
togumų čia dvelkia lietuviškas 
vaišingumas, linksma kaimo at
mosfera ir jauki tėviškės nuo
taika. Tarp uolų, prie krikšto- 
linio Naugatuck krioklio ir 

bei uogienojų pil- 
skamba lietuviš-

mitetą parapijas istorijos leidė
jams surasti ir minimą knygą 
išplątinti.

Rugpiūčio 10 d. komitetas 
susirinko Palangoje (taip va
dinama Methuen ribose prie e- 
žero turima parapijos vasarvie
tė. kurioje yra koplyčia, sve
tainė ir gražus žemės sklypas 
piknikams). Gaila, kad smar
kus lietus neleido komitetui 
po posėdžio papiknikauti. 
Prel. Pr. Juras ir p. A. Juozo- 
kas buvo pasirūpinę komiteto 
nariams gardžių užkandžių. Vis 
dėlto, ir lyjant gražiai praleis
tos kelios jaukios valandėlės— 
pasivaišinta, pasikalbėta ir 
gražiai padainuota. Visi daly
vavusieji dėkingi prel. Jurui ir 
p. Juozokui už skirtas lėšas. 
Stelali Raznauskaitei. M. Pily- 
pienei. Joan Lisauskienei ir S. 
Laycock už gardžiai paruoštus 
užkandžius, o Petrui Raznaus- 
kui už mielą pastogę, kurioj 
nuo lietaus galėjo pasislėpti.

Grįžo į Lavrenee
Mokytoja Adelė A. Pinas mo

kytojauja Nevv Hampshire val
stybėje. Paskutinius 9 metus 
dirbo Aubum. N. H. mokykloje 
ir vargonininkavo prancūzų 
parapijoje. J Lavvrencą. kur 
gyvena jos teta ir globėja Ba
ronienė. sugrįždavo tik savait
galiais. Nuo šių mokslo metų 
pradžios ji perkelta arčiau 
Lavvrenco į Salėm. N. H., ir gy
vens visą laiką Lavvrence.

A. Piniutė yra ne tik moky
toja. bet ir gera muzikė, gra
žiai skambina pianinu ir groja 
vargonais bei veda chorą. 
Mėgsta klasinius muzikų kūri
nius. Ilgą laiką ji vargoninin
kavo šv. Pranciškaus bažny
čioje. Sugrįžusi į Laurencą. ji 
imasi visokių darbų parapijo
je. Reikia pažymėti, kad p. Pi
niutė. nors gimus ir augusi šia
me krašte, bet labai gražiai 
kalba lietuviškai, moka lietuvių 
kalbos gramatiką ir mėgsta 
lietuviškąją dainą.

*

“Lietuvių Dieną“ leidykla, 

kuri gražiai užsirekomendavo 
su pirmaisiais dviem leidiniais 
— poezijos antalogija “žemė” 
ir St. Būdavo apysaka “Varpai 
Skamba“, dabar jau baigia 
spausdinti prof. Mykolo Biržiš
kos knygą “Lietuvių Tautos 
Kelias” ir renka medžiagą pla
tesniam biografiniam vardynui, 
pavadintam “Žinomieji lietu
viai”. kuri apie Kalėdas mano
ma išleisti. I šią knygą įeis tie 
visuomenėj žinomi lietuviai 
(čiagimiai, seniau atvykę ir 
naujakuriai), kurie užpildys 
specialią anketą (-nebus ieško
ma medžiaga iš antrinių šalti
nių. net dar patiektoje anketoje 
medžiaga bus siunčiama patai
syti jau surinkta korektūra). 
Kas tų anketų dar negavo ar 
kur nudėjo, parašykite "Žino- 
mie_p Lietuviai” red. — 9204 S. 
Broadway, Angeles 3, Cal.

Svečiai ir naujakuriai. Rug
piūčio pradžioje atvyko kanau
ninkas Steponavičius pas brolį 
Juozą Steponavičių. Glendale, 
Calif.. ir muzikas Juozas Stro- 
lia su sūnumi ir apsigyveno 
pas Kirilauckus. Taip pat jau 
čia įsikūrė Papšiai iš Detroit ir 
Vladas Kondratavičius iš Nevv 
York ir Mačioko šeima.

— Juozas Kojelis, iš Chica
go. III., kuris šių metų pradžio
je įsikūrė Los Angeles, yra pa
kviestas į Lietuvių Dienų re
dakciją. Dabar “L. D.” red. su
daro: J. Vitėnas. J. Kojelis. M. 
Starkus ir dail. P. Puzinas.

vietų lietuvių gyvenimo. Iš 
straipsnių paminėtina “Tautinė 
“Garbė”. “Lietuvos partizanai 
puola Vilniaus fortui”, Myk. 
Vaitkaus prisiminimai apie da
bartinius bolševikų vadus ir 
pradėta spausdinti Manerhei- 
mo atsiminimai. L. D. galima 
užsakyti nuo bet kurio mėne
sio, prisiunčiant adm. $3.00 me
tinę prenumeratą (adresas — 
9204 S. Broadvvay, Los Ange
les 3, Calif.). “Lietuvių Dienos” 
— tai tikras lietuvių veiklos 
albumas, nes kiekviename nu
meryje telpa virš 40 aktualių 
nuotraukų.

Dayton, Ohio
Naujas medicinos daktaras
Šiomis dienomis Dr. Romual

das Gineitis, prieš kiek laiko iš
laikęs Ohio Statė Universitete 
(Columbus. Ohio) nustatytus 
egzaminus, gavo leidimą vers
tis medicinos praktika. Iki šiol 
Dayton. Ohio. lietuvio medici
nos gydytojo dar nėra turėjęs. 
Dr. R. Gineitis medicinos mok
slą baigė 1944 metais Vytauto 
Didžiojo Universitete, Kaune, 
o daktaro laipsnį įsigyjo Tue- 
bingen’o universitete. Vokieti
joje. Gyvendamas Vokietijoje, 
buvo Ingolstadt’o stovyklos 
gydytoju, atvykęs į JAV-bes

dirbo Davtono Good Samaritan 
ir St. Elizabeth ligoninėse. Ku
ri laiką, kaip jis pats prasitarė, 
dirbsiąs pas kitą gydytoją, o 
vėliau atidarysiąs savo kabine
tą.

Ponia J. Gineitienė yra dan
tų gydytoja, tačiau jaunoji šei
mynėlė yra pririšusi ją prie na
mų. Gineičiai augina 3-jetą duk- 
lelių. iš kurių vyriausioji yra 
jau įkopusi-į antrąjį pradžios 
mokyklos skyrių.

Abu Gineičiai yra ateitinin
kai, o taip pat priklauso ir Lie
tuvos Vyčių organizacijai. Ta 
pro^a daytoniečiai linki Dr. R. 
■Gineičiu sėkmės profesiniame 
darbe. O. K.

T

Cleveland, Ohio
Telephone: DEARBORN 2-9819 

TO PLACE HELP WANTED ADS.
Ask For Ad Taker

ras mūsų jauni- 
vasarojimo

"džiunglėse" 
nese giriose 
ka daina:

Retai kur
mas taip sveiką 
vietą ir tokią šeimynišką kai
mo nuotaika kaip čia.

Rugsėjo menesio “Lietuviu 
Dieną“ numeris

Žemės drebėjimas, įvykęs lie
pos 21 d., kai buvo spausdina
mas “Lietuvių Dienų" rugsėjo 
mėn. numeris, nepadarė jokių 
nuostolių nei nuosavai spaus
tuvei nei redakcijai.

Šiame numeryje vyrauja 
Chicagos lietuvių verkia —labai 
daug nuotraukų iš Dariaus Gi
rėno veteranų posto, Lietuvių 
Prekybos Buto, Dainavos cho
ro. dailės parodos, liet, rašytojų 
klubo ir k. Taip pat telpa nuo
traukų iš Nevv Yorko. Kanados. 
Australijos. Vokietijos ir kitų

Moterą Labdarybės Draugija 
rugp. 17 d. nauj. parapijos sode 
surengė pikniką, kurio pelnas 
skiriamas bažnyčios altoriui į- 
rengti. Atsilankė nemaža žmo
nių.

Kun. V. Dabušis ir kun. A. 
Račkauskas, baigdami atosto
gas pakeliui į Nevv Yorką, 
rugp. 14 d. buvo sustoję Cleve- 
lande bičiulių ir pažįstamų ap
lankyti.

Tautines Sąjungos skyriaus 
20 narių pasiėmė išlaikyti vie
ną Diepholzo lietuvių gimnazi
jos mokinį. Mokytojų taryba 
paskyrė jiems I kl. mokinę Al
mą Lačytę. R. katalikų tiky
bos.'gim. 1940 m. vasario 27 
d. Tauragėje.

V. Muliolis išvyko į kariuo
menės apmokymo stovyklą 
Marylando valstybėje. Jo bro
lis taip pat tarnauja JAV ka
riuomenėje ir dabar yra Vokie
tijoje.

Spaudos kioskas, vedamas V. 
Rocevičiaus. po vasaros ato
stogų vėl atidarytas šv. Jurgio 
parapijos salėje po lietuviškos 
sumos iki 1 vai. Gaunamos vi
sos lietuviškas knygos, žurnalai 
ir kita lietuviška spauda.

A. V.

k.

PHILADELPHIA, PA.
Didelis parapijos piknikas
Sekmadienį, rugp.-August 31 

d.. Mikelaičio gražiame sode 
įvyks šv. Andriejaus parap. 
šaunus piknikas, pasilinksmini
mas jauniems ir seniems. Bus 
įvairių užkandžių ir gėrimų. 
Šokiams gros labai smagus or
kestras, 
skiriamas 
taisyti.

Todėl
parapijiečius ir apylinkės lietu
vius. senus ir jaunus, atvykti į 
šį didelį šv. Andriejaus parapi-

Visas pikniko pelnas 
apdegusiai bažnyčiai

maloniai kviečiame

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

4. P. GINKIS
Direktorius

J. P. GINKI S, Direktorius
Šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Orn bangomis transliuojami įvairus visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

AD. JEZAVTTAS 4. VALAKAM
Muzikos Dr. Pranešimų Dir.

ATSIminiMAI
RADIO VALANDOSIŠeštadieniais

5 SO 5

Vvevi)
JACKŲ STUMS

f)1 U J K TOPIIIS

1264 WHITF ST. 
HILLSioe.n.j
’ _ TEL. _
WAVERLY
6 5525

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 130 iki 2:00 vai.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KN1GHTS OF LZTHUANIA WL0A 

BRADD0CK, PA.

ii I i I I I |

jos pikniką. Nuvažiavimas į 
pikniką yra visiems gerai žino
mas: gatvėkariu No. 66 iki 
City Line, o ten rasite belau
kiant į autobusą, kuris nuveš į 
parką. Arba dar patogiau — 
važiuokime dideliais busais. ku
rie pikniko dieną važiuos nuo 
bažnyčios ir nuo koplyčios 1- 
mą valandą. Autobusų bilietus 
būtinai įsigykite iš anksto šv. 
Andriejaus parap. klebonijoje 
arba pas pikniko komisijos na
rius. Kelionės bilietas į pikniką 
ir atgal $1.00.

Važiuojam visi! Kviečia ir 
laukia daug svečių,

Šv. Andriejaus parap. Klebo
nas ir pikniko Komisija

Ruošiasi vykti j seimą
Juozapo Marijos Vilos Rėmė

jų skyrius rengiasi važiuoti į 
Vilos Rėmėjų Seimą rugp. 24 
d. Jau pasamdė 3 ar 4 specia
lius autobusus.

Iš New Philadelphijos išeis, 
rodos, du autobusu, o iš Mt. 
Carmel — vienas. Delegatų ir 
svečių susirinko ir iš kitų liet, 
kolonijų, k.
•ville ir t.t.

Vadinas, 
rajono bus 
o iš pačios
apie 4 ar 5. nes daug yra Vilos 
Rėmėjų iš šv. Kazimiero, šv. 
Andriejaus, šv. Jurgio ir šv.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJŲ 
PENNSYLVANUOJ

ANTRASIS SEIMAS
Rugpiūčio-August 24,1952 

JUOZAPO MARUOS VILOJE 
Newtown, Pennsyhania

Dalyvaudami šiame seime linksmai praleisite laiką ir 
paremsite labdaringus ir kultūringus tikslus.

Kviečia Rengimo Komisra

Help Wanted—Malė and Female
N

CORRUGATED—EXPERIENCED

SLITTER OPERATORS 
PRINTER SL01JERS OPERATORS 

HELPERS & BUNDLERS
Steady Work — Good VVorking Conditions

BONUS—PREMIUM FOR NIGHT WORK
Paid Hospitalization — Paid Vacations

CAFETERIA PLANT

Industrini Container and Paper 
Corporation
1717 W. 74 th STREET

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

MOTERŲ DRAUGIJA
RIGPlCCIO 31 D., 1952 m., SEKMADIENĮ,

rengia

PIKNIKU 

Naujosios Parapijos Sode 
18022 Neff Rd , Cleveland, Ohio

Pelnas skiriamas naujam altoriui įrengti.
PRADŽIA 2:30 VAL. P.P. JEJIMAS 50 CENTU

Pirmininkė Emilija Rimkevičiūtė

G I R L S — Work Close To Home
SENTINEL RADIO CORP.

2100 Dempster St., Evanston, III.
Needs GIRLS-VOMEN 18-40

For light assembly work. Good starting wages. Automatic inereases. 
Excellent working conditions. Insurance and hospitalization benefit. 
Modern cafeteria. Work in Evanston's most modern plant with a 

congenial group of co-workers.
SPECIAL BUS FP.OM HOVVARD ST. DIRECT TO DOOR.į 

Apply to
PERSONNEL OFFICE OR CALL MR. WAARICH 

UNnhersity 4-2400 or AMbassador 2-2220 
for appointment

Rapolo parapijų. Net iš Auš
ros Vartų parapijos, Chestery- 
je. žada atvykti nemažas Rė
mėjų skaičius. Be to. daug žmo
nių rengiasi savo automobiliais 
atvažiuoti.

Tenka pastebėti, kad Juoza
po Marijos Vilos Rėmėjų Su
važiavimo eiga bus nufilmuo-

DĖMESIO 
MOTERIMS

nuo 18 iki 45 metų amžiaus.
Kosmetikos - kvepalų krautuvėje 

švarus ir pelningas darbas. 
Tea and Coffee periods laisvi.
Nemokama uniforma ir daug tar

nautojų teisių.

Dana Manufacturing 
Company

Reikalingas vargonininkas— 
viengungis. Prašome kreiptis j 
Holy Tritiny Rectory, 53 Capi- 
tol Avenue. Hartford 14. Con- 
necticut.

iš kietųjų anglių 
apie 7 autobusai. 
Philadelphijos bus

a. Easton. Miners-

I
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pirmuosius žingsnius, jau įkopė į 12- 
os stipriausių New Yorko vienuoli
kių grgpę. Tai nuopelnas tų žmonių, 
kurie ir sekmadienio poilsį pakeit '• 
darbu ir tą darbą skiria Tau. r.iie- 
las skaitytojau, skiria Lietuvos gar
bei. Stiprink juos moraliai, padėk 
materialiai. Kiekvienas Tavo, mielas 
skaitytojau, paaukotas doleris padės 
Sporto Klubą išlaikyti tinkamoj 
plotmėj, padės kiekvienam sporti
ninkui. kuris viską, kaip ir Tu. ski
ria Lietuvos ir lietuvio vardo garsi
nimui. Tenelieka šis prašymas ty
ruose šaukiančiojo balsas.

S P
Žingsniai tvirtėja

ANT. BAGDŽICNAS

Po blankaus pasirodymo pereitą 
savaitę prieš ukrainiečius (1-2). 
mūsų futbolo vienuolikė rugpiūčio 
16 d. parodė visiškai kitą veidą ir 
patenkino išlepusius futbolo žiūro
vus 95<7. Kodėl ne visu šimtu pro
centų? — paklaus skaitytojas. Mat. 
vienuolikės sudėtyje yra dar kelios 
spragos, kurias pašalinti šiuo metu 
nėra taip lengva. Ir šiose rungtynė
se nesimatė Kalašinsko. kuris dar 
neatsigavo po sužeidimo praėjusi se
zoną. Jėgerio ir Adomavičiaus. Pas
tarasis žada pasitraukti iš aktyvaus 
futbolo žaidimo. <Ar ne per anksti. 
Vladai?)

Vienam geriausių New Yorko tei
sėjų Moore lietuvių vienuolikė pri
sistatė šios sudėties: Bagdonas: Mo-‘ 
dzeliauskas. Ch. Simonaviči'us; Ste- 
ponavičius. Saldaitis. Granada; J. 
Simonavičius (antram kėliny Vaitke
vičius*. V. Kligys. (antrame kėliny 
St. Kligys*. Sabaliauskas. Jd:|-jbai-

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Pasaulio pirmenybėse Helsinky da
lyvauja 25tautos. suskirstytos i tris 
grupes. Iš kiekvienos grupės i baig
mę pateks po 3 pirmaujančias ko
mandas.

šiuo metu eina didžioji kova gru- 
pėše dėl patekimo į baigmę.

— A grupėje trys pirmieji jau aiš
kūs. būtent: Argentina (Najdorf. 
Balboehan. Eliskases. Pilnik). Vaka
ru Vokietija (Techner. Schmid. Pfei- 
ffer. Rellstab* ič Čekoslovakija. To
liau rikiuojasi šitaip: Anglija. Dani
ja. Cuba. Saar. Iceland ir Luxem- 
burg.

— Iš G grupės i baigmę pateks 
Švedija (Stolz. Skold. Lundin. Da- 
nielson*. Jugoslavija (Gligoric. Dr. 
Trifhnovic. Rabar. Pire) ir Vengrija. 
Kitų eilė tokia: Rytų Vokietija. 
Austrija. Brazilija. Italija ir Norve
gija.

- C grupėje pirmauja Sovietų Są
junga (Keres, Smyslov. Bronstein. 
Geltere) ir JAV (S. Reshevsky. L. E- 
vans. R. Byrne. A. Bisgnier). Dėl 
trečios vietos stipriai varžosi Suo
mija. Olandija ir Israeiis. Toliau se
ka Lenkija, Šveicarija ir Graikija.

Amerikos komanda sužaidė šitaip: 
su Olandija 11/.,—21/.,. Israeliu 4-0, 
Suomija 11/.,—216. Graikija 4—0. 
Šveicarija 4—0 ir Lenkija 1 %—11..', 
(1 atidėta). Beliko vienas susitiki
mas su Sovietų Sąjunga.

Suomija stebina pasauli. Jų ko
manda įveikė Ameriką 21/,—11 „ (3 
lygiom ir laimėjimas prieš Bisguier*. 
be to išplėšė 11/, taško iš Sovietų 
S-gos <Beck įveikė Keresą ir antroj 
lentoj lygios |i Smyslovu' ir turi 
gerų vilčių patekti i pirmenybių 
baigmę.

P. Vaitonis nugalėjo F. R. Ander
soną. Kanados meisteris Povilas Vai
tonis. besirengdamas tarpzoninėms 
rungtynėms Švedijoje, turėjo 6 par
tijų matčą su stipriuoju jo varžovu 
Kanadoje F. R. Andersonn (Ontario 
meisteris ir 2 vietos laimėtojas Ka
nados pirmenybėse*. Vaitonis lai
mėjo matčą santykiu 41/,—11/,. Tai 
puiki pasekmė.

Amerika gali neturėti dalyvio 
tarpjoninėse rungtynėse Švedijoj, 
nes Larry Evans ir R. Byrne. kaip 
skelbiama spaudoje, turėsią grieti į 
JAV po užbaigtų rungtynių Helsin
ky.

K. Merkis laimėjo 1951 metų 
Grand National korespond. turnyro 
pirmąjį ratą. įtrinkęs 6-1 taškų. 
Merkis įveikė K. Allured. C. Nicker- 
son. M. Doelling, Capt, V. Kelty. H. 
Sargcnt ir Dr. L. Cash. Pralaimėjo 
prieš M. Kopatz.

į-?:? . > . >
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matėsitis. Gražys. Brooklyn S. C. 
taip pat rezervinės komandos žaidė
ju.

Jau rungtynių pradžioje mūsiškiai 
sudaro pavojaus priešininko var
tams. tačiau vis be derinių išbaigus 
— įvarčių. Keletą "mirtinų" progų 
turi Kligys su Gražiu, bet jos ir lie

ka progomis. Kėliniui baigiantis. 
Sabaliauskas išverčiamas baudr s 
aikštėje, ir priteistą 11 metrų baudi
nį Gražys nelaikomai įzvimb.na po 
virpėtu.

Antrame kėliny vokiečiai puikiu 
deriniu priartėja prie mūsų varta ir 
pasekmę išlygina. Sis įvartis tačiau 
nenustelbė mūsų vyrų kovos dva
sios. ir Gražio. Jokūbaičio. Sabaliau
sko derinys vainikuojamas pastarojo 
įvarčiu 2—1!

Mūsų užpakalinis penketas suma
niai remia puolimą. Čia reikia iš
skirti puikiai žaidžianti Granada ir 
antrame kėliny be priekaišto Ste- 
ponavičių. Jau aikštėje nesimatė 
plyšio tarp puolimo ir gynimo, kas 
iki šiol mūsų vienuolikės žaidime 
hlivo įprasta. Rungtynėms baigian
tis. Steponavičius tolimu smūgiu ke
lia pasekmę iki 3—1 ir tuo baigia
mos antrosios draugiškos rungtynės.

Po šių rungtynių lietuvių žiūrovų 
veidai pragie irėjo. Jie paliko aikštę 
su kibirkštėle vilties, kad mūsų vie
nuolikė artėjančiose
paskutinė. Šia noriu apeliuoti 
entuziastus žiūrovus ir į Tave, puo
las skaitytojau. Padek tiems sporti
ninkams. kurie po šešių darbo dienu 
fabrikuose, "šapose” randa dar jėgos 
kovoti aikštėje. Prieš porą metų į- 
sisteigęs klubas, vos pradėjęs žengti

kovose nebus
j i Uos

The Correspondence Chess League 
of America atsiuntė K. Merkiui spe
cialų raštą, sveikindama su šiuo lai
mėjimu.

vietų S-gos pirmenybių 
nagrinėjimams Amerikos 
Correspondent. rugpiūčio

- Mikėno partija iš So- 
panaudojo 
The Chess
nr.

•:<

Lietuvių Rezervinė-Peru 3—2 (2-2)
Lietuvių rezervinė vienuolikė pra

dėjo sezoną draugišokmis rungtynė
mis ir nelauktai pasiekė prieš jud
rius pietų Amerikos atstovus 3-2 
laimėjimą. Klampioje Stemvay aikš
tėje mūsiškiai: Abrtimikas <ar ne 
staigmena skaiytojams?) Lapurka. 
Ubarevičius: Skobeika, Daukša.
Kondratavičius: Atkoč^us. Said.iitis. 
Bagdžiūnas, Beleckas sukovojo gana 
ambicingai ir Saldaičio. Bagdžiėno 
Belecko įvarčiais išplėšė pergalę.

Real Estate

BAYSIDE
NAI'JAS — ATIDALYTAS DVIEM 

ŠEIMOMS MŪRINIS ir AKMENINIS 
NAMAS. Pirmame aukšte 6 kamb. ir 
vonia, antrame 4 kamb. ir vonia. Di
delis rūsys, erdvūs kambariai tinkuo
tomis sienomis, aliejiniu apšildymu. 
Labai moderniška virtuvė. Geriausio
je Long Island rezidencinėje vietoje, 
netoli mokyklų, krautuvių ir labai 
patogus susisiekimas. Kaina $23.920.- 
00. Modelinis namas — 2O9th St. ir 
49th Avė. kampe. ELM1VOOD 
HOMES. IN<\ I'hone LA 8-3838.

i i
DR. VACLOVAS PAPROCKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Ave^ Brooklyn 7, N. Y.

Bostone ir apylinkėse

Ofiso tel. LExington 2635

Prisiunčiam j namus.

910 V,'. Lombard Street, Baltimore 23, Maryland

Priėmimo valand, : 10 12 ir 7 9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimą.

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2329

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

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7O4G2M

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 
Namų teL GLenmore 3-4445

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

Priėmimo valandos:
Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 

išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

S. Aiikudas ( Ankiidaviriiis) M, D
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

WAITKUS
FUNERAL HOME

Alexauder’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

BAY RIDGE — $17.440. Beautiful lj 
farm. 8 rms, modern. clean. ai! im- 
provements. extra large plot & base- 
ment, expensive glass chandeliers, oi; 
heat. venitian blinds, ivool carpetnig 
on steps. So many extras. near shop- 
ping. schools. church. transit. sac- 
rificing. See today! Cai! all day Sun- 
days or before 12 vveekdays.

BE 2-7709

«
I
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Ilelp wante<i—Malė 
and Female

MAN WANTED
Familiar with body Work on Rc- 
frigerators. VVashing niachines. <st 
be experienced. 40 hour weck. VIMj 
ELECTRIC, 325 Gold Si., Brooksn j 
N. Y.

VVELDERS
All around ni<-n to work on ai :m 

inum Truck and Trailor Bodies 
High pay. Stoady VVork.

BILTWELL BODY CO .
520 Morgan Avė., Brurskiįn.

EV. 8-4363

Bl SINESSS OPP.
HARDVVARE STORE

Metalo prekių, dažų, elektrinių daik
tų. įvairiu vamzdžių, ir namams reik 
menų, galite pirktis UNION Ti’RN 
PIKE. 2 rent Income Apts. Rear <> 
Store. Stebuklinga vieta pasirinkimu 
įvairių reikmenų vyrams ir šeimoms 

Telefonas Ho 5-3917

Latest 
Declared 

Interest Rate

Credited and
Componnd<'d

Ouartcrly

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR 4-4434

ALENANDERS CO. 
411 Vest Broaduay, 

South Boston 27, Mass.

JOHN DERUHA, M. D
Inkstų, pūsles, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

On Regular Savings Accounts
Interest starts from the first of every month 

on sums from $25. to $10.000.
Deposits made on or before January 10. April .">.
July 10, and October 5 will dravv interest from the 

first of ųuch months if left to fhe end of a 
ųuarterly dividend period.

THE

★
★
★
★
★

SAVINGS BANK .
135 BROADWAY at Nostrand A<cnue

539 Eastern Parkway at Nostrand Avv-nuo 
Your Deposits in This Bank Are FtiIIv Insur'-d 

Up to $10.000.
Mernhcr Federal Deposit Insurance Corporation

■ PARAMOUNT BAR & CRILL
! STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS
; SAVININKAI

LietavSka Užeiga, kur visi ntvfi užeiti.
j Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Į Importuoti konjakai - UžfcondKM - Televtrijo - Muziko - Sportas

502 GRAND ST, kampas Uaioa Avė. BROOKLYN, N. Y

f tiiiiiilMiiii>iMWiii iltini iki m 14111
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Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Eutcpoje

128 E. 861h ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti Ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

(JAVE MONEy]
WORK JL

w,th 'fyeaf

Dr. S. Chernoff
223 — 2isd Avė.. N. Y. C. 

(Cor. 14th St.)
Telef. GRanrercy 7-7697

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi peniicijinu. oda. h erbo- 
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.

4

PARDUODAMI NAMAI
PIGCS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD 6 šeimoms mū
rinis namas. šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; IV’OODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEVV 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

3225 FuHon St. Brooklyn, N. V.
Tel. Al*. 7-2790

į
* 
a William J. Drake 

(DRAGŪNAS) 
LIETUVIS ADVOKATAS

85 - 03 WAKEHAM FL 
JAMAICA. N. Y.

Tel. JAmaica 3-7722

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti peleną semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

Tel. EVergreen 7-4335
I
i

!

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

EVergreen 8-9770

Tel. So. 8-0189

į
1— Faleon* Radi" Orkestrą
2— launann-tės Skautės
3— Magdntės Pasaka

Lietuvių Radio Korp. programa per stoti \VRMS, lti'to 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadieni bus sekanti:

LIETUVIU RADIO K O K PO R A < I J A
502 E. Broadvay. So. Boston 27. M;i

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5013

VIaUhew P. Railas 
(BIELIAUSKAS* 

FUNERAL HOME 
M. P. Railas — Direktorius 

. Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

B-
s

Palaikykite ir paremkite tuos 

biznierius ir prekybininkus ku-
ric skelbiasi •‘Darbininke.

B
i

Jose ph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

S H ALINS
(Shalinskas)

a

FUNERAL HOME
AIR CONDITIONED
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station)
YVoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
I.AIDOT1 VRT DIREKTORIAI:
F. W. Skatins ir J. B. Skatins

TeL VIrginia 7-4499

i

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, M1SS.
TeL 2608

Patenkino Brocktonieeiias
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

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

Tel. 1X9

stotį WRMS
Boston. p:

Po programai, malonėkit parašyt laiškeli ar atvirutę i 
i.ithiianian l’rogram. ShEton Hofrl, 91 Ba> Statė R«l..
nešdami savo įspūdžius, o biznio reikalais rašykit ra lio ofiso adresu: 
>02 East Broadway, So. Boston 27, Mass. Ačiū Steponas Minkiis

PARDUODAM NAMUS
Turime sorų namų pardavimui — VVoodhaven, Richmond 
Iliil ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. iMACHULIS
... REAL ESTATE «• INSURANCE

8656 85th Street, W«odhaven 21, N. Y.
7 TeL^yięginia 7-1896

LIETUVIU KABIO VALANDOS PKCMiKAMA
WESX—1230 kiJoeycIrN—Marbleh«-a<l-Salrm. Ma>s.

Kiekviena šeštadienį nuo 11 iki 12 va! vidurdienio įvyk1-) ' I.i- tuvi't 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudį'-. dumi - r- :zik<> . '1t;.-- 

kėliai. kalbos, sveikinimai, pranešini.u plaukia r<> bangomis l • > 
klausytoju namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbt: tai siirl.it '■'> I1' '• 
nešimus paštu arba asmeniškai pridnokiO'p i/ninos vpd'jtu AVI A- 
NUI F. KNEI3IUI, arba skyru įose šiais adresais:

LITUI AMAN RADIO HOI R
50 Cottage Street, —:— Norw«ed, '!»"•
Skyrius: LTHIUANTAN FI RXITI RE < <*.

A. ir O. IVAŠKAI
326 W. Broadnay —:— So. Boston G, Mass.

Telefonai: NOrwood 7-1119 ar SOuth B 1->n -•1GI-

KAS SKAITO BASO
-I)ARBI\!\K \<

| zSIKtsO

siirl.it
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NAUJIENOS, X

Apreiškimo par. gegužinė
įvyksta šį sekmadienį, rugp. 24 
d.. Klasčiaus parke. Pradžia 2 
vai. įdomi programa. Bus įvai
rūs laimėjimai ir karališkosios 
šeimos rinkimai.

Išvyka laivais
kurią ruošia Tremtinių Draugi
ja. iš Nevv Yorko į gražią vie
tą — Indian Point. įvyksta rug
piūčio 31 d. Bilietų dar galima 
gauti Gabijoje, visose lietuvių 
krautuvėse, laikraščių adminis
tracijose ir Brooklyno liet, pa
rapijų raštinėse. Išvykstama 9 
vai. iš ryto.

įvyksta eitynės į 57 St.. į Car- 
negie Hali, kurioje 6 vai. įvyk
sta iškilmingas aktas. įėjimas 
laisvas.

At-kų sendraugių valdyba

4

mos vardu pasakė Pr. Razva- 
dauskas. Programai vadovavo

Mergaičių cho- 
keletą giesmių, 
lietuviškai pasa- 
Pr. Virmauskis,

M

p. Glineckis. 
ras pagiedojo 
širdingą žodį 
kė kleb. kun.
P. M. janush pagiedojo giesmę. 
Angliškai gražią kalbą pasakė 
to paties ordeno narys Petras 
Bizirrkauskas. Smulku pagrie- 
žė Alice Plevokaitė. širdingą 
pabaigos žodį pasakė seselė 
Kotryna (Razvadauskaitė).

Iš Bostono šįmet į misijas iš
vyksta keturios Maryknoll Sis- 
ters ordeno narės.

Maspetho bazaras,
vykstąs parapijos salėje 64- 

25 Perry Avė., gausiais lanko
mas. Kaip rengėjai informuoja, 
jis baigiasi ateinančią savaitę. 
Pratesimo nebus. Rugpiūčio 22 
ir 23 dienomis jis atidaromas 7 
vai., rugpiūčio 24 d. — 4 vai.

paskutinį vakarą —rug-
7

4
atidaromas

Skaudi nelaimė
įvyko pereitą sekmadienį, rug
pjūčio 17 d., grįžtant iš skautų 
vyčių stovyklos, kai viena ma
šina staigaus posūkio vietoje 
paslydo ir atsitrenkė į telefono 
stulpą. Dvi skautės sunkiai su
žeistos. viena lengviau, pats 
vairuotojas ir kiti, važiavę toje 
pat mašinoje, nenukentėjo. Su
žeistosios skautės yra D. Nū- 
tautaitė ir A. Dubauskaitė.

ir

p.p. ir 
plūčio 25 d. 
vai.

Vacys Mikalauskas,
Nevv Yorko skautų veikėjas
Operetės choro narys, rugpiū
čio 25 d. išvyksta iš Nevv Yor
ko į Dėdės Šamo kariuomenę.

Anglų k. kursai
Nevv Yorko miesto Suaugusių 
Švietimo Skyriaus organizuoja
mi. keliolikoje vietų pradės 
veikti rugsėjo 9 d. ir užtruks 
ligi gegužės 27 d. Smulkesnių 
informacijų, nurodant adresus, 
bus paskelbta vėliau.

J. ir A. čižauskai,
elizabethiečiai. jau ilgesnis 

laikas leidžia atostogas Asbu- 
ry Park. N J., iš kur siunčia 
sveikinimų savo pažįstamiems. 
J. Čižauskas yra ilgametis cho
rų dirigentas, o jo žmona — 
dainininkė.

Dr. Zenona* Prūsas, 
sendraugis ateitininkas, šį šeš
tadienį — rugp. 23 d. susituo- 

Norvaišaite.
šv. Patriko 

Jaunoji yra 
ir čia dirba

Alekas Vasiliauskas,
iš Brooklyno buvo išvykęs į 

Detroit. Mich.. praleisti savo 
atostogų. Tenai. dainavo Va- 
ladkos ved. radijo valandoje ir 
pakviestas šį rudenį dainuoti 
radijo koncerte.

kia su Elzbieta 
Sutuoktuvės įvyks 
bažnyčioje. L. I. 
Amerikoje gimusi 
mokytojos darbą.

Dr. K. Ambrozaitis
rugp. 30 d. Angelų Karalie

nės par. bažnyčioje. Brooklynė. 
susituokia su Maryte Pupiūte. 
Par. salėje vėliau vyks vestuvių 
puota.

Balfo gegužinėje 
įvykusioje rugpiūčio 17 d. U- 
nion City. Conn.. iš Nevv Yor
ko dalyvavo nemažas būrys lie
tuvių. jų tarpe buvo VI. Bra- 
zaitienė su prof. J. Brazaičiu. 
Ji. tremtyje Vokietijoje ėjusi 
Balfo įgaliotinės pareigas pran
cūzų zonoje, pasakė kalbą, nu
šviesdama lietuvių tremtinių 
gyvenimą stovyklose.

Iš nevvyorkiečių gegužinėje 
buvo Balfo centro tarnautojas 
J. Valaitis. P.* Jurkus, dr. A. 
Kučas. V. Abramlkas ir kt.

Lietuviai legionieriai
Lithuanian Memorial Post 

1763 dalyvauja Amerikos Le
giono Konvencijoje, kuri vyks 
Nevv Yorko Madison Sųuare 
Garden rugpjūčio 24-28 dieno
mis. Dar šiuo metu nebuvo pa
tirta. kur bus lietuvių būstinė, 
todėl visi iš kitų miestų atvyk
stamieji legiono nariai lietuviai 
kviečiami registruotis pas pos
to vadą A. Vasiliauską. 258 
Wythe Avė.. Brooklynė. Tel. 
EV 7-5435. A. Vasiliauskas, 
kiap žinia, posto vadu išrinktas 
iki 1953 m.

Jonas ir AIonika-Grigaičiai-
Grigaliūnai iš Philadelphijos 

buvo atvykę ir viešėjo pas sa
vo dukras Baniutę Mačiūnienę 
ir adv. B. Novickienę. Jonas 
Grigaliūnas, senas Rygos laikų 
lietuvių veikėjas, nors jau su
laukęs gilaus amžiaus, ir šiuo 
metu tebesidarbuoja. Jis rašo 
savo atsiminimus iš Rygos lai
kų.

Dalyvaukime demonstracijose
Sekmadienį, rugpiūč’o 24 d.. 

laisvojo pasaulio vengrai rengia 
savo dideles iškilmes ir demon
stracijas. Jomis bus paminėta 
Vengrijos tautinė šventė — šv. 
Stepono, pirmojo jų karaliaus, 
diena, ši šventė Vengrijoje už
drausta. Laisvajame pasaulyje 
norima ją padaryti tarpusavio 
ir kovos už laisvę diena.

Kviečiame joje dalyvauti at
eitininkus: moksleivius, studen
tus ir sendraugius. 4 v. p.p. šv. 
Patriko katedroje mišparai, va
dovaujami kardinolo Spellma- 
no. 5 vai. iš 5th Avė. ir 51 St.

Bostono arki vysk. R. Cushing 
pasiuntė Romai raštą, kuriame 
pažymi, kad daug jo diecezijos 
tikinčiųjų norėtų greičiau su
laukti paskelbiant šventuoju 
pal. Pijų X. Palaimintuoju jis 
buvo paskelbtas praėjusiais 
metais. Pijus X žinomas savo 
šventu gyvenimu ir skatinimu 
“Viską atnaujinti Kristuje.” Jo 
balsan atsiliepdami tą patį 

pasirinko ir ateitininkai.
Katalikų vestuvės per 

televiziją
pirmą kartą bus matomos atei
nantį sekmadienį, rugp. 24 d. 
11 vai. Vestuvių apeigas atliks 
ark. R. J. Cushing.

Motina Cecilija,
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų 

ordeno narė ir šv. Petro para
pijos lietuvių mokyklos So. 
Bostone vyresnioji. aktyviai 
dalyvauja Bostono arkdiecezi- 
jos pedagoginėje veikloje. Rug
piūčio 26 d. Mechanics Build- 
ing patalpose pradedama ketu
rių dienų tos diecezijos katali
kų mokytojų konferencija, ku
rioje kalbės daugiau kaip 30 
kalbėtojų. Konferencijos rengė
jų tarpe yra ir Motina Ceci
lija. Rugp. 16 d. “Pilot”. arki- 
diecezijos organas, deda foto
grafiją. kurioje auklėjimo 
klausimais tariasi arkivyskupi
jos mokyklų superintedentas 
Msgr. Sherlock, Motina Cecili
ja ir Kun. Lovv. krikšč. doktri
nos brolijos direktorius. Moti
na Cecilija pakviesta viena pa
grindinių kalbėtojų toje konfe
rencijoje.

Malonu, kad ši lietuvaitė vie
nuolė. gerai kalbanti lietuviškai 
ir aktyviai besidominti lietuviš
kais reikalais, kartu aktyviai 
reiškiasi ir visos diecezijos auk
lėtojų tarpe.
Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 

rėmėjų piknikas
įvyksta rugsėjo 1 d. Brocktone. 
Visi dalyvaukime.

Seselės Kotrynos 
išleistuvės

įvyko parapijos salėje po baž
nyčia rugp. 15 d. vakare. Prisi
rinko apie 200 žmonių. Prade
damąjį žodį Razvadauskų šei-

šū
ki

Tiesiai į North Statkui 
vėl važinėja jau antra savaitė 
‘streetcariai”. Tiltas per įlanką 
jau pataisytas ir So. Bostono 
gyventojai neprivalo persėsti 
važiuodami į miesto vidurį.

Sesuo Gregoria,
Šv. Kazimiero seserų kongre

gacijos narė, dirbanti Scranton, 
Pa., šįmet švenčia 25 metų vie
nuoliško gyvenimo jubilėjų. Ji 
yra So. Bostono liet, parapijos 
klebono kun. Pr. Virmauskio 
globotinė. Kadangi gerb. kle
bonas negalėjo nuvykti į su
kaktuvių iškilmes Chicagoje, 
todėl rugp. 15 d. toji sukaktis 
buvo atšvęsta So. Bostone. Pa
rapijas bažnyčioje šv. mišias tą 
dieną atlaikė kun. Virmauskis, 
dalyvaujant visiems Virmaus- 
kių šeimos giminėms. Per pa
maldas gražiai solo pagiedojo 
VI. Puškorius. buv. Lietuvos o- 
peros solistas, dabar esąs var
gonininku Pittsburgh. Pa., taip 
pat tos šeimos giminaitis.

Gražų pamokslą pasakė pats 
klebonas kun. Pr. Virmauskis.

Bayonne, X. J., lietuvių parapijos sodelis, kuriame ivy ksta š» sekmadieni šaunus sodalieėių piknikas.

Ark. R. J. Cushing, 
pasakė reikšmingą kalbą darb. 
unijos AFL Mass. valst. suva
žiavime.

Ričardui Sandai 
padaryta sunki vidurių opera
cija Carney ligoninėje. Ligonis 
sveiksta jau savo namuose 
Fau.nce Rd., Mattapan.

36 altoriaus tarnai
dalyvauja iškyloje Mariana- 

polv. vadovaujami kun. A. 
Kontauto ir klier. Bizinkausko. 
Juos savo mašinomis vežė p. p. 
Slanina. Gudas. Ambrose. Leš
činskas. Preskenis, Satkevich. 
Nevarąs ir pats kun. Kontau
tas.

Teis. J. Giedraitis
gyv. Harftrode. buvo praeitą 

savaitę atvykę su šeima į Bos
toną ir lankė čia draugus bei 
pažįstamus.

Gimė
Rugp. 17 d. pakrikštyta Ona 

Marija, duktė Florijono ir Ele
onoros (Tiškytės) Janulių, gyv. 
23 Cameron St., Dorchester.

Susituokė
Rugp. 16 d. susituokė Jurgis 

Jurėnas su Maria Frank (iš 
Vokietijos).

15

Mykolas Petraitis
dirbąs Hearsey Mfg. Co., prieš 
kiek laiko susižeidęs nugarą, 
dabar dirbtuvės gydytojo iš
siųstas į Carney ligoninę gydy
tis.

Žmonės nepaisė lietaus
Nežiūrėdami lietaus. į TT. 

Pranciškonų ruoštą Lietuvių 
Dieną. Kennebunk Port, Maine, 
iš Bostono išvyko 2 didžiuliai ir 
pilnutėliai autobusai.

Radio žinios
Lietuvių Radio Korp. rengia

si prie savo metinio “Pikniko 
po stogu”, kuris įvyks puikiam, 
didžiuliam Brockton Fair 
Grounds. sekmadienį, rugsėjo- 
Sept. 28 d.

Piknike linksmins susirinku
sius savo puikiu dainavimu pa
garsėjęs Bostono Lietuvių Vy
rų Choras, vadovaujamas mu
ziko Juliaus Gaidelio. Komite
tas ruošia smagią ir įdomią 
programą, ir piknikas tęsis 
linksmai iki vėlumos, o Falcons 
Radio orkestras pradės groti 
nuo trečios valandos.

Rep.

i

Lithuanian 
Fnrnitiire Co. 

movers—
SO 8-4618 ■

INSURED and BONDED ! 
Local and Long Distance MoverrĮ

326-328 W. Broadvvay
SO BOSTON. MASS.

BAYONNE, N. J.
— Paskutinis šių metų pik

nikas įvyksta šį sekmadienį, 
rugpjūčio 24 d. gražiame pa
rapijos sodelyje — 15 E. 23 St., 
Bayonne, N. J. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Rengia motery s soda- 
lietės ir maloniai kviečia para
pijiečius ir kaimynus ats’lanky- 
ti. Piknikui grįš ir parap. kle
bonas kun. M. Kemėžis, kuris 
šiuo metu atostogauja.

— Kun. J. Pragulbickas. da
lyvavęs Kunigų Vienybės suva
žiavime Kennebunk Port, Mai
ne,. aplankęs bičiulius Kanado
je ir atstovavęs Čikagoje pas 
savo gimines, sugrįžo į parap.- 
ją.

— Marijonas Tėvas A. Ma- 
žukna rugpiūčio

E

mėn., esant

parapijos kunigams atostogose, 
padėjo parapijos darbe.

— Rugpjūčio 29 d. j mūsų 
bažnytėlę atkeliauja Fatimos 
Dievo Motinos statula, kuri yra 
gabenama po visas mūsų vys
kupijos bažnyčias.

— Lietuvių Vyčių kuopa pa
aukojo 150 dol. spalvotam baž
nyčios langui, kuriame bus šv. 
Kazimiero ir Vyties paveikslai. 
Šis langas bus įdėtas Vyčių 61 
kuopos 25 m. sidabrinio jubilė- 
jaus proga. Vyčių kuopa savo 
atstovus siunčia į Lietuvos Vy
čių seimą, kuris įvyks rugsėjo 
12 - 14 d.d. Davton. Ohio.

X

K R A N
“High Noon”.VIDUDIENIS.

Jei filmas nepalieka žiūrovo tik 
šaltai stebėti įvykių eigos, bet 
sugeba įtraukti jį į keliamų 
klausimų svarstymą, — toks 
filmas stovi jau gerokai aukš
čiau virš vidutiniškumo. “Vidu
dienį” drąsiai galime priskirti 
prie pačių pirmaeilių filmų, ir. 
atrodo, nebus nieko nuosta
baus, jei jis varžybose dėl šių 
metų Oscaro medalio bus rim
čiausias konkurentas. Šiame 
filme pagaunančiai vaizduoja
ma gyvenime pasitaikanti ne
maloni tiesa, kad nelaimės at
veju dažnai ir geriausi draugai

A S
žmogų vieną patį, 
vyksta kažkur “lau-

Petras Tarvydas
Brooklynė gyvenąs lietuvis ir 
žurnalistas, parašė dramos kū
rinį iš Vilkolakio laikų. Rudenį 
jį žada statyti Brooklyno dra
mos studija.

Investuokite j Ml’TTAL FIXDS. 
Informacijų reikalu kreipkitės i at
stovų: ALFONSAS MAŽEIKA, c o 
Ira Haupt&Co. 111 Braodvvay. room 
515. New York 6. N. Y. Members 
Nevv York Stock Eschange. Tel. 
WO 4-6000.

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas su apšildymu 1 ar 2 as
menims. 105 - 56 - 89 Str., 
Ozone Park. Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo (September) 1 <1
LABOR DAY

Vienuolyno sodyboje
BROCKTONE

PASKUTINIS DIDESNIS PIKNIKAS ŠIAIS METAIS
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STONY BROOK LODGE

Vedėja Pr. Lapienė

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gamta, 
džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY BROOK 
LODGE. STONY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali 
vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms 
prašome rezervuoti raštu, adresuojant MRS. P. LAPfc, 
STONY BROOK, L. I., N. Y. Telef. Stony Brook 7-0586

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25A keliu; arba iš 
Jamalca stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. 
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

► 
» » 
» 
► 
» 
» 
» » 
»
► » 
»
► » 
► 
► 
i 
» 
» 
» 
» 
»
►
► 
► 
i 
► » 
► 
► 
► 
»
> 
» 
> 
» 
> 
► 
»

» 
» 
i

-*
su įvairia programa bus tikroji

VRUDENS ŠVENTE
I Šv. Mišios ir pamokslas 10 vai. 

Lietuviški šilti pietūs 12 vai

Broektono miesto imivoro
C.GERALD Ll'CI.Y kalba

Šokiai nuo 4 vai. p. p.
Gros AL STEVENS orkestras

•»

(
Vaiky žaidimai su dovanom 1:30 vai 
Dūdų orkestro koncertas 1-3 vai.

I
Providence šv. Kazimiero parapijos 

JAUNIMO CHORO koncertas

Visus maloniai kviečia 
Vienuolyno R E M E J AI

d

II

palieka 
Veiksmas 
kiniuose vakaruose”, mažame 
kaubojų miestelyje. Tačiau tai 
dar nereiškia, kad šį filmą ga
lėtume pavadinti “kaubojišku”. 
Veiksmui davus ir kitą foną, 
problemos pasiliktų tos pačias. 
Miestelio maršalas (Gary Coo- 
per). laimingas ką tik po savo 
vestuvių, gauna žinią, kad po 
pusantros valandos ateinančiu 
traukiniu atvažiuoja jam at
keršyti prieš keletą metų to 
paties maršalo į kalėjimą paso
dintas banditas. Maršalas ieško 
pagalbos, bet pavojaus valan
doje visi draugai pasitraukia ir 
ragina bėgti. Visada lengviau 
palvėgti, negu pavojų sutikti a- 
kis į akį. Maršalas vis dėlto pa
sirenka garbingą kovą.

Gary Cooper maršalo vaid- 
meny sukūrė tikrai įtikinamą 
vienišo žmogaus tipą, pareigin
gą savo tarnybos atžvilgiu, 
drąsų, bet tokiame tragiškame 
momente pilną nevilties, ir bai
mės. Kiti artistai taip pat pui
kiai derinasi prie visos nuotai
kos. įdomi režisūra patiekia 
daug iki šiol filmų istorijoje re
tai sutinkamų scenų. Ypatingai 
pavykęs pats aukščiausias į- 
tempimo momentas, kai lygiai 
12 vai. visas miestelis laukia 
ateinančio traukinio: žmonės 
bažnyčioje ir smuklėje, laikro
džio tiksenimas, besitęsia į be
galybę bėgiai — žiūrovą tisiog 
prirakina prie vietos. Prie tos 
nuotaikos sudarymo prisideda 
ir nuo pat filmo pradžios iki pa
baigos besitęsiąs tas pats muzi
kos motyvas. įdomu dar’ir tai, 
kad pats veiksmas filme vyks
ta nepetraukiamai: visi įvykiai 
trunka maždaug pusantros va
landos — tiek kiek rodomas 
filmas. Tuo tarpu šis filmas dar 
teberodomas Mayfair kino te
atre. 7 avė. ir 47 g. kampas.
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