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VĖL JUDINA SUTARTIES SU 
AUSTRIJA KLAUSIMĄ Kvies talkon Čiang - Kai • Seką?

Maskva. — JAV, Anglija ir 
Prancūzija įteikė Sovietams to 
pat turinio notas, kad jos pa
siruošusios konferencijai Aust
rijos taikos sutarites reikalu. 
'Kartu priimama eilė Sovietų 
iškeltų sąlygų.

Austrijos taikos sutartis Jau 
svarstoma nuo 1943 m., bet dėl 
Sovietų užsispyrimo jos negali
ma buvo sudaryti. Dėl to šių 
metų kovo mėnesį Vakarų val
stybės pasiūlė Sov.etams su
daryti su Austrija tik astuo
nių punktų taikos sutartį, atsi
sakant nuo anksčiau paruoš
tos labai plačios ir smulkme
niškos sutarties. Tačiau Sovie
tai atsakė, jog tokia sutartis 
jiems nepriimtina, nes joje ne
są numatyta nei laisvų rinki
mų, nei žmogaus teisių garan
tijos, nei priemonių nacizmui 
pašalinti. Taip pat nieko nekal
bama, kokios nepriklausomos 
Austrijos būtų karinės pajė
gos.

Sovietams, atrodo, visai ne
lauktai Vakarų valstybės pa
reiškė sutinkančios, kad Aus
trijos karinės pajėgos būtų ap
ribotos 53,000 vyrų ir kad su
tarty būtų įrašyta nuostatai 
dėl laisvų rinkimų, žmogaus 
teisių apsaugos ir naciškų or
ganizacijų uždraudimo, nors 
Vakarai ir nemato reikalo tai 
į taikos sutartį rašyti, nes tai 
jau yra įrašyta pačioj Austri
jos konstitucijoj.

SUSTIPRINAMAS KOMUNI
STŲ SEKIMAS

VVashingtonas. — Teisingu
mo sekretorius McGranery pa
skelbė, jog sustiprinamas Tei
singumo departamento vidaus 
saugumo skyrius, kad jis galė
tų geriau sekti komunistų 
veiklą. Kaip McGranery pareiš
kė, komunistų veikla sudaro 
JAV demokratinei santraukai 
rimtą pavojų.

ASTUONIOS VALANDOS — 
KAPITALIZMO LIEKANA

Praga. — Komunistinės Če
koslovakijos švietimo ministe
ris pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, jog aštuonių valandų 
darbo diena esanti atgyvenusi 
kapitalistinių laikų liekana. E- 
sąs nedovanotinas nusikalti
mas, jei darbininkas pasi
traukia iš darbovietės tik to
dėl, kad jau astuonias valandas 
atidirbo.

Slapti pasiruošimai šiaurūs ašigaly
Amerikos senato komisija 

tikrino, kaip sunaudoti įvairūs 
slaptieji fondai. Ta proga buvo 
paskelbta, kad JAV aviacija į- 
sitaisė slaptą oro bazę netoli 
šia-turės ašigalio. Bazę įrengti 
buvo sunku. Ji atsiėjo apie 100 
mil. dolerių. Technikui už dar
bus mėnesiui buvo mokama i- 
ki 1500 dol., žemės kasėjui 
darbininkui iki 1000.

Bazė prie ašigalio turi dide
lės strateginės reikšmės. Iš jos 
daros prieinami didieji Sovietų 
pramonės miestai. Jau seniau 
Grenlandijoje buvo sukurta o- 
ro bazė, su 3 klm. ilgio taku 
lėktuvam pakilti ir nusileisti. 
Iš čia iki Maskvos lėktuvui yra 
2200 klm., ne ką daugiau iki 
Uralo, tik 1900 iki Leningrado 
ir 1300 iki Murmansko.

Šiaurės ašigalio oro bazės 
turi tokios reikšmės aviacijai 
kaip jūrininkystei Panamos ir

Tačiau atrodo, kad Sovietai 
dabar ieškos naujų priekabių ir 
konferencijos vengs. Toks į- 
spūdis susidaromas iš Austri
jos komunistų spaudos, kuri 
Vakarų žingsnį vadina tik pro-
paganda.

JAV apeliacinis teismas patvirtino ankstyvesnį teismo sprendimu, 
kad Australijoj gimęs laivu krovėju unijos vadas II. R. Bridges, gau
damas pilietybe, neteisingai prisiekė niekad nepriklausęs komunistu 
partijai. Jam gresia iš JAV ištrėmimas.

KOMUNISTAI PRADĖJO PULTI
Seulas. — Paskutiniu metu 

Korėjos fronte veiksmai vėl 
pagyvėjo. Komunistai plačiu 
mastu panaudojo artileriją ir 
tik vienos paros būvy į vaka
riečių pozicijas paleido 30,000 
sviedinių. Po stipraus artileri
jos apšaudymo pradėjo puoli
mą pėstininkai ir užėmė kele
tą vakariečių pozicijų, kurių 
dalis iš jų vėl buvo atimta. Ma
noma, jog šie komunistų puoli 
mai yra atsakymas j Jungi. 
Tautų oro pajėgų bombardavi
mus. Oro kovose vėl buvo nu
mušta du priešo lėktuvai. Tuo 
būdu nuo mėnesio pradžios 
priešas jau neteko 17 lėktuvų. 
JAV karininkų žiniomis, So
vietai turi mažiausia 9.000 
sprausminių lėktuvų, kurių 1.- 
300 yra davę Korėjoj kovojan
tiems kiniečiams.

NORI IŠJUDINTI PALIAU
BŲ DERYBAS

Korėjos paliaubų deryboms 
užkliuvus ir nebejudant iš vie-

Suezo kanalai—sutrumpina ke
lią tūkstančiais kilometrų. Pa
sauly yra tik apie 50 miestų, 
kurie turi daugiau kaip 1 mil. 
gyventojų. Trys ketvirtadaliai 
šitų milijoninių miestų yra ar
timesni arktikai, šiaurės aši
galiui, nei pusiaujui, ekvato
riui, ir tik septyni priklauso 
jau pietų pusrutuliui.

Rusai taip pat yra įsitvirtinę 
iš savo pusės visu Lediniuoto- 
jo vandenyno pakraščiu. Pagal 
Beringo kelią taisyklingais 
protarpiais įtaisyti aerodromai, 
metereo!ogi;os stotys, radaro 
įtaisai.

Priėjimas prie Sovietų Są
jungos strategiškai jau pato
gesnis iš šiaurės nei iš vakarų 
ar pietų. Jis vis dar nebaigia
mas tobulinti. Dabar dar tiria
ma, kiek galima panaudoti a- 
viacijos atramai pačius ledo 
kalnus.

Taipeh, Formoza. — Aukšti 
pareigūnai pareiškė, kad JAV 
karininkai VVashingtonui pa
siūlė Korėjoj panaudoti dvi ki
nų nacionalistų divizijas. Jie 
esą įsitikinę, kad pasiūlymas 
po prezidente rinkimų būsiąs 

tos, JAV ir jų sąjungininkai 
Korėjoje veda pasitarimus ir 
numato paliaubų klausimą dis
kutuoti greitu laiku prasidė
siančioj Jungt. Tautų visumos 
sesijoj. Tačiau pačios paliaubų 
derybos į Nevv Yorką perkelti 
nenumatoma. Jos laikomos ne 
pclitin u, bet kariniu dalyku ir 
dėl to turi būti vedamos vielo
je.
VAN FLEET NETIKI, KAD 

KOMUNISTAI PRADĖTŲ 
OFENSYVĄ

Seulas. — Gen. Van Fleet 
spaudos konferencijoj pažymė
jo. kad komunistai savo pajė
gas Korėjoj padidino ligi mili
jono vyrų, tačiau kartu pa
reiškė abejojąs, kad jie pra
dėtų rudens ofensyvą. Ta pačia 
proga Van Fleet pažymėjo, 
kad Jungt. Tautų pajėgos yra 
įtvirtinusios savo pozicijas nuo 
vieno pusiasalio krašto ligi ki
to. Trijų paskutiniųjų mėnesių 
laikotarpy komunistai kovose 
netekę 50.000 karių.

Jungt. Tautų oro pa.jėgos 
padarančios labai didelių nuos
tolių. Tačiau jie dar turį pa
kankamai atsargų, jeigu norė
tų pradėti ofensyvą. vai.

Farnborough. Anglijoj, aviacijos šventės metu sprogo ore ėia matomas greičiau už garsu skridęs lėk
tuvas. Krisdamos lėktuvo dalys užmušė 27 asmenis. Žuvę* lakūnas .1. Derry (dešinėj) buvo pirmasis 
anglu lakūnas, skrisdamas pralenkęs garso ba^igo- greitį.

priimtas vis tiek, kas rinkimus 
laimėtų.

JAV kariškių nuomone, 
kinų nacionalistai Korėjoj į- 
gautų karinio patyrimo, kuris 
jiems padėtų kovojant už Kini
jos išlaisvinimą iš komunistų, 
ir kir.ų nacionalistams tiek 
Formozoj, tiek ir pačioj Kini
joj suteiktų nau.o padrąsinimo.

1950 m. čiang-Kai-Šekas 
buvo pasiūlęs kovai Korėjoje 
savo dalinius, tačiau Washing- 
tonas tuomet jo pasiūlymo ne
priėmė. Tačiau tuo laiku ir ki
nų komunistai dar nebuvo į 
Korėjos karą įsikišę. Dėl to

Atominiai ginklai 
pavaduos divizijas
Paryžius. — JAV generali

nio štabo Šefas gen. J. L. Col- 
lins, kuris šiuo metu inspek
tuoja Europoje JAV karinius 
dalinius, Vakarų pajėgų Euro
poje vyriausioje būstinėje pa
reiškė. jog ilgainiui atominiai 
ginklai leis sumažinti Europos 
ginvbai rei kalingą divizijų
skaičių. Tokie ginklai jau pa
gaminti ir karo atveju būtų 
panaudoti amerikiečių ir .jų 
sąjungininkų pajėgoms parem
ti. Kokie tie ginklai yra, gene- 
nerolas atsisakė bet ką pa
reikšti. Tačiau pažymėjo, kad 
jie ypač tinka gynybai, nu
kreipiant j«r,ys į prasiveržimai 
sutelktas priešo pajėgas. Tų 
ginklų panaudojimą jis yra jau 
diskutavęs su visomis į Atlan
to sąjungą įeinančių kraštų 
vyriausybėmis.

Peržiūros imigraci- 
jos įstaty mus

Washingtonas. — Prez. Tru
manas sudarė specialią komi- 
si ą. kuri turės peržiūrėti JAV 
imigracijos bei natūralizacijos 
įstatymus ir pareikšti • dėl jų 
savo nuomonę. Prezidentas sa
vo žingsnį pagrindžia tuo. kad 
senatas paskutiniojoj sesijoj 
priėmė senat. McCarran pa
siūlytą įstatymo projektą, ku
rį jis vetavo. nurodydamas, 
jog naujasis įstatymas diskri
minuoja tam tikrų rasių asme
nis ir trukdo padėti benamiais 
tapusiems. įstatymą vetuoda
mas, prezidentas pageidavo, 
kad klausimui ištirti būtų su
daryta komisija. Tačiau tai pa
daryta nebuvo. Tai turės da
bar sudarytoji komisi a pada
ryti. Komisi on, šalia kitų spe
cialistų šio klausimo, pakviesti 
katalikų l>ei protestantų atsto- 

nenorėta rizikuoti, kad kinų 
nacionalistų įsikišimas į Korė
jos karą neišprovokuotų For- 
mozos puolimo. Formozą nuo 
puolimo saugoja JAV laivyno 
ir oro pajėgos.

Kinų nacionalistų žinių a- 
gentūra paskelbė, jog gen. Ei- 
senhovveris esąs nuomonės, jog 
Čiang-Kai-šeko pajėgas Ko
rėjoj galima panaudoti, nes jų 
esą daugiau, negu reikia For- 
mozai nuo komunistų apginti.

JEI DABAR RINKIMAI, GAL 
ESENHOH'ERIS LAIMĖTŲ

Princeton. — Jei dabar būtų 
prezidento rinkimai, tai Gallup 
instituto daviniai rodo, kad 
būtų išrinktas D. iEsenhovve- 
ris. Daviniai buvo surinkti 
prieš Stevensono Detroito ir 
Eisenhovverio Filadelfijos kal
bas.

Amerikos civiliniu inžinierių drau
gijos pirmininkas C. S. Practor in
žinierių suvažiavime Chicagoje pa
reiškė. jog jis netiki, kad Sovietai 
turėtu nors viena atomine bomba. 
Practor mano, jog buvęs Sovietuo
se atominis sprogimas įvykęs visai 
nenorint ir nelaiku. bandant pasi
gaminti atomine bimba. -Jis Sovie
tus gerai pažįsta, nes 1»36 m. Ru
sijoje statė viena didžiausia ju už
tvankų-

ŠEIMOS TRAGEDIJA PA
SKATINO BĖGTI

Viena. — Anglų okupacinės 
įstaigos suteikė politinio pabė
gėlio teises į Vakarus pabėgu
siam Sovietų kareiviui Moiseje- 
vič. 23 metų amžiaus Moiseje- 
vič ligi mobilizacijos buvo kol- 
chozininkas. Savo pabėgimą jis 
pagrindė tuo. kad jam tarnau
jant kariuomenėj jo motina ir 
sesuo buvo Išvežtos j Sibirą.

Egipto min. pirm. A:y Maher Paša (kairėje) ,>asitraukė ir nau;.t 
kabinetu sudaryti |>asiėmė gen. .Mohainmed Naguib (dešinėj). Nauja
sis min. pirmininkas pareiškė, kad jo kabinetu sudarys daugiausia ci
viliai.

EGIPTO POLITIKUS KIŠA I 
KALĖJIMĄ

Kairas. — Egipte kariuo
menė privertė atsistatydinti 
Ali Maher Pašos kabinetą ir 
suėmė 47 vadovaujančius poli
tikus. Naują ministerių kabi
netą pasiėmė sudaryti liepos 
24 d. įvykdęs karinį pervers
mą gen. Naguib.

Tarp suimtųjų yra du buvę 
ministeriai pirmininkai, eilė 

buvusių kitų ministerių, kara
liaus FaiTiko giminaičių ir net 
galingosios Egipte vafdlstų 
partijos vadas. Suimtieji kalti
nami korupcija. Taip pat armi
jos kalbėtojai apkaltino ir po 
liepos 24 d. perversmo suda
riusį naują ministerių kabinetą

NAUJAS MOBILIZACIJOS 
VIRŠININKAS

VVashingtonas. — Prez. Tru
manas advokatą H. H. Fovvler 
paskyrė nauju mobilizacijos 
viršininku, kurio priežiūroj yra 
taip pat kainų ir atlyginimų 
kontrolė ir trūkstamų medžia
gų paskirstymas. Fovvler yra 
jau ėjęs įvairias svarbias pa
reigas. Paskiausiai jis buvo 
karinės gamybos administraci-

• jos direktorius. Dėl jo veiklos 
nurodymuose prez. Trumanas 
pažymėjo, jog Fovvler pareiga 
dėti pastangas, kad nesusitruk- 
dytų ir nesusilpnėtų pastangos 
krašto saugumui užtikrinti. 

S%K?LA|/5T0$ ŽINIOS
• Irano min. pirm. Mossadegh pakartotinai atmetė Chur. 

chillio ir Trumano pasiūlytą planą naftos ginčui tarp Irano ir 
Anglijos baigti.

• Rytų Vokietijos komunistinis parlamentas paskyrė penkių 
asmenų komisiją, kuri turi Vakarų Vokietijos parlamentui įteik
ti savo pasiūlymus Vokietijos sujungimo klausimu. Tačiau Va
karų Vokietijoj į šią akciją labai maža vilčių tededama.

• Atlanto sąjungos karo pajėgų Europoje vyr. vadas gen. M. 
B. Ridgvvay išvyko j Turkiją, kur dalyvaus jos antrosios armi
jos manevruose.

• Prancūzų karinė vadovybė Indokinijoj praneša, jog pran
cūzų daliniams pavyko sunaikinti du komuinstų batalijonu. iš 
kurių 350 karių užmušta ir 700 paimta į nelaisvę, šis nuostolis 
privertė komunistus susilpninti savo puolimą.

• Demokratų kandidatas į prezidentus gubern. Stevensonas 
išvyko rinkiminei kampanijai prie JAV vakarų kranto. Kelionė 
truks astuonias dienas ir jos metu Stevensonas pasakys vienuo- 
liką svarbių kalbų, kuriose bus paliesti pagrindiniai JAV politikos 
klausimai.

• “Chicago Tribūne” leidėjas pulk. R. McCormick kuria tre
čią partiją, kuri, jo nuomone, po ketverių metų jau galės išstatyti 
savo kandidatą į prezidentus, šiuose rinkimuose naujoji partija 
dar nedalyvaus, nes ji per vėlai pradėjusi oranizuotis.

• Prez. Trumanas paskyrė trijų asmenų komisiją, kuri per 
žiūrės japonų karo nusikaltėlių malonės prašymus.

• Muenchene. Vokietijoj, posėdžiavo kroatų tautinis komi
tetas ir paskelbė, jog kroatai visomis jėgomis sieks savo nepri
klausomos valstybės, šiuo metu Kroatija sudaro dalį komunisti
nės Jugoslavijos.

Ali Maher Pašą, kad jis nesi- 
ėmęs reikiamu griežtumu ša
linti korupciją.

Skelbiama, jog Naguib val
džioje pasitiksiąs tik ribotą la - 
ką iir pasitrauks, kai bus įvyk
dyti nauji rinkimai, kurie nu
matomi vėliausiai ateinančių 
metų vasario mėn.

Egipto politinėms partijoms 
perversmininkai prikiša, kad 
jose esąs įsigalėjęs koriųsijos 
elementas. Jei jis nebūsiąs pa
šalintas, valdžią savo rankose 
turinti kariuomenė galinti jas 
uždaryti.

Suimtieji numatoma greitu 
laiku ištardyti ir kuriems su
sidarys kaltinamųjų duomenų, 
tuos numatoma atiduoti teisti 
civiliniam teismui.

WALLACE PRISIPAŽĮSTA 
KLYDUS

New Yorkas. — Buvęs vice
prezidentas ir Trumano kabi
neto narys H. A. Wallace laik
rašty “This Week” parašė 
straipsnį, jog jis klydęs, savo 
laiku tikėdamas, kad Sovietai 
iš tikro nori taikos. Ilgainiui jis 
įsitikinęs, .jog Sovietai pasiry
žę vesti nuolatinį šaltąjį karą, 
net neatsižvelgdami, kad jis 
gali sukelti ir tikrą karą.
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PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS
SUKAKTIS

šiemet rugpiūčio 24 d. su
karina 7ū metu tatrtos vetera
nui, Nepriklausomybės Akto 
signatarui. Vilniaus Universi
teto Rektoriui prof. dr. Myko
lui BIRŽIŠKAI. Tą sukaktį 
mini visa lietuviškoji spauda. 
ALT Los A< ngeles skyrius 
rengia šios sukakties iškilmin
gą minėjimą rugsėjo mėn. 28 
d. Su didele širdgėla esame 
verčiami tai daryti ne sukaktu
vininko numylėtame Vilniuje, 
bet čia. Los Angeles, kur šiuo 
metu Mykols Biržiška gyveni. 
Viso savo amžiaus jėgas pa
šventęs savo tautos ir savo 
krašto labui, prof. My/.Glas 
Biržiška savame krašte omų 
galėjęs be vargo savo gyveni
mo saulėlydį sunaudoti, sumes
damas savo i'go ir prasmimm 
gyvenimo patyrimus ir mokslo 
žinias ateinančioms kartoms. 
Šiandien jis dėl savo amžiaus, 
gyvendamas svetimame kraš
te. sunkiai gali parūpinti kas
dieninę duoną sau ir savo sir
guliuojančia i žm< >n a i.

Ar gali Lietuvos išri- ij.i j 
tremtiniai, aktyvai kovon 
už Lietuvos Nepriklausom.', k.- 
atstatymą ir patys ilgėdamiesi 
grįžti j savo kraštą. pamiršti

KUR BUVO ATLANTIDA
Graikų filosofas, poetas Platao 

Platonas d v i e j u-o s e 
pas i k a I b ė j i m u o s <<11- 
alogucse) papasakoju istoriją 
apie salą Atlantidą ir jis žu
vimą. — Prie< <.mhio metų —pa
sakojo Platonas kaip pasaką.— 
kada dievai pasidalino tarp sa
vęs žemę, jūrų dievui PgavI .. - 
nui buvo priskirt:: s la. kuri 
stovėjo už "Heraklo *tuipų” 
t buvo manyta, kad tai Gibral
taro sąsmauka < ir buv > didesnė 
kaip Libija Ir AI. Azija drauge 
sudėtos. Ji buvo derlinga kaip 
rojus, išmintingai, valdoma k.l- 
rališkos,>gin^Jnės. kilusios is pa
čiu dievų. Kai po 3<Xm> metų 
crievai ėmė maišytis su miršta
mosiomis žmonių dukromis, gy
ventojai saloje vis labiau men
kojo. Juose stiprėjo valdžios ir 
pelm >g d un as. Jie užsimojo ta
da pavergti Graikijos ir Egipto 
gyvento us. Bet ten susidūrė su 
atkakliu karingų atėniečių pa
sipriešinimu. Kaip tik 
limo metu Džonsas juos 
dė sudrebindamas žemę 
damas potvyni taip, kad imt 
vieną siaubin»ą naktį d n_-. s - 
la ir liko tik d'molai. iš kuri': 
dar no laikais kyšoję lai
vai. Ta pati kat i-1 rolu įsi ko ; 
ir Atiką, kurios miesto dalis 
buvusi nuplauta ir visa ginkluo
toji vyrija nuskandinta.

S s Platono pasakojimas, i - 

uzptr -
au- 

ir sius-

IhuiHi l.^r. -m i-.-., Fi-nlnm-rr* Wiwo patirti. į»a

prfkfc : . . .. .... *» l..-pr’-'i-

Korių kandidato* džiaugia*! talarulėle p<>il-i<> *a»o lėktuve.

tos Neprikiausomyl>ės kūrė
jus. Vasario 16 akto signatarus 
ir leisti jiems čia pat mūsų 
tartie fiziškai sunykti? Ne! 
Laisvė.e gyvenanti tautos da
lis privalo organizuotai padėti 
vargti tremtinio vargą savo 
tautos veteranams. Kokios pa
gal ros būsime verti svetimųjų 
akyse, jei negerbsime patys 
savęs, jei nesugebėsim bent 
minimalia, aprūpinti pačius di
džiuosius savo tautos vyrus, 
kad jie galėtų užbaigti tuos 
mokslo ir tautinės kultūros 
darbus, kuriems pašventė visą 
savo gyvenimą. Nebepalikime 
šį kartą, kaip tai dažnai atsi
tikdavo praeityje'. žymiųjų 
žmonių pagerbimo po mirties, 
kada jų vardu ir fondus orga
nizuoja vom ir kitaip juos at
žymėdavome. Jiems pagarba 
ir moralinė bei materialinė pa
galba reikalinga šiandien.

Būkime išmintingi savo tau- 
. tos garbės atžvilgiu. Parodykim 
giliausių savo reikalų suprati
mą ir jautrią širdį savo tautos 
veteranų dvasinei tragedijai ir 
materialiniam vargui sušvel
ninti!

Molas tautieti! Skubiai ir 
kiek galėdamas prisidėk savo 

j j -tas vaizdai- apie tos salos 
turtingumą ir grožį, susilaukė 
daugelės aiškinimų. Vieni lai
kė ji tik gražiu pasakojimu, ki 
’1 tikru istori os atsitikimu ir 
s engėsi nustatyti, kur toji At- 
1; uogos >ala buvo. Buvo jos 
ieškoma Atlanto vandenyne į 
vakarus nuo vakarinės Afrikos 
ir !-; inijos. Buvo aiškliaria. 
kad .Atlanto vandenynas kaip 
tik atsiradęs sprogus žemelei į 
Europos ir Amerikos kontinen
tus. Ilgai protai ir vaizduotė 
nenurimo. Pereitais metais vėl 
pasirodė mokslinė knyga, var
du "Atlantida, vienos paslap
tingos salos karalystės didybė 
ir žuvimas.” Jos autorius Grąžo 
universiteto (Austrijoje) pro
fesorius Wilhelm Brandens- 
tein. Iš viso Platono aprašinė ji
mo mokslininkas išveda, kad 
toji sala turėjo būti ne kas ki
ta kaip Kretos sala. Vidurže
mio jūroje. Platono aprašoma
sis salos puošnumas ir įtaisy
mai. kaip karšto ir šalto van
dens vandentiekiai. pasirodė 
rasti Kretos iškasenose. o ypa
tingai atitiko visus religinius 
iškilmių aprašymus Kretos re
liginės apeigos. Ta Dzeuso rūs
tybė. kuri sunaikino salą, turė
jo būti išsiveržęs Theros sa
le e ugniakalnis. kuris palaido
ja Krelos galybę, grožį ir tur
tus.

auka Nepriklausomybes Akto 
signataro Mykolo Biržiškos 
paramai. ALT Los Angeles- 
skyrius. kuriam tenka garbė 
turėti ubilijątą savo tarpe, 
kreipiasi į v są lietuviškąją vi
suomenę p; šy damas paremti 
jo iriviatyva ir t kisi. kad viso 
pasaulio lietuviai savo aukomis 
pade už ikri.iti prof. Mykolui 
Birž kai ir o žmonai, nors ir 
labai ko' lų [ r igv ven iną vie
niems kitiems metams. Būkite 
tikri, kad jis ir toliau visas sa
vo jėgas pašvenčia naujų vei
kalų rašymai.

Būtume labai dėk ngi. Jei 
Tamstos auka mus pasiektų i- 
ki rugsėjo 28 d. Tačiau ir po to 
aukos bus laukiamos ir didžiai 
įvertinamos.

Aukas ir sveikin mus siųski 
te šiuo adresu:

Mr. Jonas Uždavinys. 3604 E. 
601 h Phre. H u n t in g ton Pa r k. 
California
Brangus Tautieti, aukok pats 

ir paragink tai padaryti savo 
organizacijos narius, prikalbėk 
savo draugus bei pažįstamus. 
Aukotojų pavardės bus skel
biamos spaudoje.

Los Angeles ALT Skyrius 
ir Minėjimui Rengti Komisija

DĖL ' IDĖJOS Iš MĖSŲ. BET NE MĖSŲ’*
š. m. VIII. 22 d. “Darbinin

ke” nežinomas autorius daro 
man priekaištų dėl naujo So
vietų Sąjungos santuokos įsta
tymo vertinimo ir puola išva
das. kurių aš nesu daręs. Str. 
autorius kovoja su savo paties 
išvadomis.

Aš teigiu, kad Sovietų Są
junga naujuoju santuokos įsta
tymu perkelia šeimą iš poliga
mijos ir monogamijos bėgius ir 
tuo laužo marksizmą ir leniniz
mą.

Augusto Bebelio knyga ”Die 
Frau” buvo marksistų laiko
ma geru jų teorijos paaiškini
mu .ir H. Noldin S. J. savo yeit- 
kale "De saeramentis” (Olni- 
ponte. 1925 m. 522 pusi.) tei
gia. kad “socialistae theoretice 
saltem non solum palygyniam. 
sėd vėl ipsam poliandriam ad- 
mittunt” (“socialistai teoretiš
kai ne vien poligamiją, bet ir 
ir polandriją leidžia"). Toliau 
Noldin teigia, kad polandrija 
ir poligamija priešingos natūra
linei teisei, tad jei Stalino va
dovaujama vyriausybė atsisako 
poligamijos ir poliandrijos ir 
grįžta į natūralią teisę, tai tuo 
pačiu šeimos sektoriuje ji ar
tėja į krikščioniškos šeimos 
koncepciją. liet artėjimas ne
reiškia susiliejimo, susiartini
mo. .Juk galima vienu atžvilgiu 
priartėti prie krikščionybės, o 
antru atžvilgiu sustiprinti kovą 
su ja. Henrikas VIII nebuvo 
nei marksistas nei ateistas, o 
katalikus žiauriai persekiojo. 
Napoleonas Bonaparte, pasida
ręs Prancūzjos imperatorium, 
nukrypo nuo racionalistų ideo- 
logi os. tačiau dar labiau pa
krypo į imperializmą ir santy
kių su Bažnyčia žymiai nepa
gerino. Man atrodo, kad Sta
linas su kitais šūkiais eina į Na
poleono ir Hitlerio kelią ir kad 
tas jo posūkis anaiptol nereiš
kia. kad kam nors reiktų tuo 
džiaugtis Ir švelninti kovą su 
jo tiksimo imais. Jei jis -atmetė 
Bebelio - Lenino - Koloidai 
“laisvą meilę”, tai dėl to kata
likams nėra ko jaudintis. Man 
atrodo, kad ir "Osservatore 
Romano” panašai įvertino nau
ją santuokos statymą Sovietų 
Są ungoje. Sis įstatymas yra 
nukreiptas prieš depopuliaciją 
ir bus įvestas visuose satelitų 
kraštuose ir Kini oje. nes Sta
linas pastebėjo, kad jo imperi- 
poi<‘ gimimų sk i čius* katastro
fiškai krito, per 30 metų pasie
kęs |ą lygį kurį vakarų Euro
pa ir šiaurės Amerika priėjo 
per HM) metų.

Aš netikiu, kad Stalinui pa
sisektu depopuliacijos procesą 
sustabdyti, bet. kaip katalikas, 
•'iriu pripažinti, kad šeimos 
sektoriuje Stalino nukrypimas

M a*hinKtone Darbo departamento salėje įvyko iventė, kurio* metu 
prez. Trumuną* įteikė inžinieriui S. S. Jo*ef*on dovana- Ji* buvo pa
gerbta* kaip pasižymėję* šiai* metai* invalida*. Ant kelių ji* laiko sa
vu ketvertų metu dukrelę Betty. I i jo stovi darbo sekretorių* M. 
Tobin.

nuo marksistinės ideologijos 
yra posūkis į natūralinę teisę, 
atitolimas nuo marksistinių 
perversijų šeimos srityje, taigi 
artėjimas į krikščionišką šei
mos formą.

II. Noldin S. J. sako: “Sacra- 
mentum matrimonii non dif- 
fert a contractu matrimoniali. 
sėd ipse contractus niatrimo- 
nialis a Christo evectus ėst ad 
dignitatem saeramenti. adeo 
ui contractus matrimonialis a 
saeramento dissociari non pas- 
sit.” (ibid. 511 psl.).

Naujuoju Sovietų -.statymu 

■fauna*!* Irako karalių* Fai*ala*. 
kuri* yra uolu* įvairių sinkių rin. 
kėja*. patrnkinta-.. kad savo rinki
nį salė* praturtinti l<a* V>sas. 
»v„ jam pado vanotu amerikietiš
ku revolveriu.

matrimonialinis kontraktas y- 
ra monogamiškas, daromas vi
sam amžiui, tad po tokio kon
trakto lengviau sutvarkyti 
santuoką pagal Bažnyčios tei
sę. negu Lenino laikais, kada 
užteko vyrui užsiregistruoti, 
kad jis gyvens su tokia ir to
kia moterim be ,,<>kių įsiparei
gojimų savo žmonos ir vaikų 
atžvilgiu.

Katalikų teologija sako, kad 
esminis santuokos tikslas —tai 
vaikų gimdymas ir jų auklėji
mas. Sovietų įstatymas sako 
praktiškai maždaug tą pat: 
“vaikų gimdymas yra socialinė 
funkcija”, jei siisituokėliai Jos 
neatlieka, turi teisę j divorsą. 
įstatyme sakoma, kad vyro ir 
žmonos teisės vaikų auklėjime 
yra lygios, iš to galima spręsti, 
kad abu tėvai įpareigojami sa
vo vaikus auklėti.

Katalikų teologija nega! ’*i- 
mą (impotentiam) gimdyti lai

ko "impedimentum dirimens”, 
taigi ir šiuo atžvilgiu Sovietų 
įstatymas yra priartėjęs prie 
krikščionybės. Kad Stalinas 
krikščionybės nekenčia, tai vie- 
ne tiesa, o kad jis šeiminio gy
venimo negali sutvarkyti be 
krikščionybės — tai antra tie
sa. Mano nežinomam oponen
tui atrodo, kad čia “taktikos 
manievras“, kaip kad 1940-41 
m. kolchozų neigimas Lietuvo
je; man atrodo, kad naujas So
vietų santuokos įstatymas yra 
principo ir aiškiai antimarksis- 
tinio principo reikalas, elimi
nuojąs marksistinę revoliuciją 
iš šeimos gyvenimo.

Mano oponento teigimas, 
kad “pagristenis yra tikėjimas, 
kad bolševizmas su Stalino 
mirtimi nesibaigs” man nėra 
priimtinas, nes bolševizmas nė
ra Joks nekintamas gamtos 
dėsnis, o tik nedorų žmonių ne
doras politinis kūrinys?

Ar jis pasibaigs su Stalinu. 
a<- su jo įpėdiniu, to niekas nc- 
žl to. bet kad Jis vieną kartą 
pasibaigs, dėi to netenka abe
joti. nes nedoras žmonių kūri
nys negali būti amžinas. Man 
nekyla jokio abejojimo dėlto, 
kad Stalinas suskaldė marksis
tinę pasaulėžiūrą ir ima iš jos 
tik tai. kas jam atrodo esą 
f raktška. J. Gohis.

Red. pastaba. Mielai dedam 
p. J. Gobio paaiškinimus. Jei
gu jis būtų taip parašęs 
"Drauge”, kaip jis rašo šiame 
laiške, tai nebūtų tekę dėl Jo 
rašto Ir pastabų daryti. Jc iš
trauka iš jėzuito Noldin ve-Ra
ko apie moterystės sakramen
tą tik patvirtina mūsų pastebė
jimą. kiek skiriasi sovietinio į- 
statymo šeimos supratimas 
nuo “krikščioniškosios šeimos 
supratimo”, kaip sako J. Co- 
bis. Šeimos supratimas apima 
ne tik santuoką, bet ir vaikų 
bei tėvų santykius ir vaikų 
auklėjimą, čia vėl tenka papil
domai pastebėti, kad vaikų 
auklėjimą sovietiniame gyveni
me nustato ne tėvai. b»t valsty
bė, partija, o jos nuostatai yra 
visai priešingi natūralinei tei
sei ir pozityviniams Dievo įsa
kymams (pvz. kai Dievo įsa
kymas skelbia vaikams gcrb‘i 
tėvus, tai sovietiniam gyveni
me valkai tebeprivalo įdevin^ti 
tėvus). — Pakartotina vėl, 
kad valia kiekvienam Tikėti, 
kas bus su Stalino mirtimi. Bet 
šiuo tarpu autoriaus pareikštas 
til'ė imas, kad Stalinas ir jo 
režmas nėra amžini, nes tai 
"nedorų žmonių nedoras kūri
nys", nieko nepasako, nes yra 
labai bendras. Šitaip 
samprotaujant, ne
amžinas ne tik Stalino reži
mas. bet ir visa žmonija, o kol 
yra žmonija, tol bus “nedoru 
žmonių ir jų nedorų kūrinių."

ALRKF 32 KONGRESO DARBO
TVARKE

1952 m. rugsėjo 26-28 Hotel Statler, Detroit, Mklūgan 
RUGSĖJO 26 D.

1. Kongreso atidarymo pamaldos šv. Antano par. bažnyčioje, 
kurios klebonu yra gerb. kun. Ig Borešis. 9 vai. šv. Mišias laikys 
prel. Jonas Balkūnas, ALRKF vyriausias dvasios vadas. Pamal
dose dalyvaus 'ir pamokslą sakys J. E. vyskupas Vincentas Briz- 
gys.

2. 11:00 vai. rytą pirmasis Kongreso posėdis Statler viešbu
tyje

a) Posėdį pradės Elzbieta Paurazienė. ALRKF 4-to skyriaus
ir Kongreso Rengimo Komiteto pirmininkė.

b) Invokacija—prel. Jonas Balkūnas.
c) Stasio Pležos. ALRKF pirmininko žodis.
d) Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų rinkimas.

2:00 vai. po pietų — Antrasis Kongreso posėdis.
a) Sveikinimai.
b) Centrinės Valdybos, LKL LKAF ir kiti rajx>riai.
c) Prof. Balio Vitkaus paskaita: “šių dienų uždaviniai.”.
d) Diskusijos.

RUGSĖJO 27 D.
1. 9:00 vai. rytą šv. Mišios už mirusius ALRKF veikėjus ir

narius šv. Antano par. bažnyčioje.
2. 10:00 vai. tretysis posėdis.

a) Sveikinimai.
b) Ed. Krause—Kriaučiūno paskaita: “šių dienų jaunimo

problemos.”
c) Diskusijos.
d) Lietuvos laisvinimo problemos—L. šimutis.
e) Diskusijos.

3. 2:00 valandą bendri pietūs Statler viešbutyje. J. E. vysk. V
Blizgiui ir J. E. Michigano valstybės gubernatoriui Wil- 
liams ir Detroito merui dalyvaujant.

4. 4:00 vai. ketvirtasis posėdis.
a) Rezoliucijų priėmimas ir kongresinių komisijų raportai:
b) Centro valdybos rinkimai.

5. 8:00 p.m. didysis kongresinis koncertas.
RUGSĖJO 28 D.

1. Per sumą šv. Antano bažnyčioj pontifikalinės mišios už vysk.
Valančių. Pontifikuos J. E. vysk. V. Brizgys. Pamokslą 
sakys prel. Pr. Juras. ALRKF iždininkas ir LKI pirmi
ninkas.

2. 3:00 p. m. masinis susirinkimas—akademija vysk. Valan
čiaus sukakčiai minėti.

a) Pirmininkauja Stasys Pieža.
b) Prof. A. Kučo paskaita: “Vysk. Valančius — lietuvių

tautos gelbėtojas.”
c) Šen. Moody kalba.
d) Prel. Jono Balkūno paskaita: “Vysk. Valančius ir šių lai

kų mūsų tautos problemos.”
e) J. E. vysk. V. Brizgio kalba.
f) Supažindinimas su kongreso nutarimais ir kongreso už

darymas.

1600 rėmėjų Vasario 16 gimnazijai
Vasario 16 Gimnazija reiš

kia nuoširdžią padėką 1600 rė
mėjų. susibūrusiems 83-jUose 
būreliuose ir užtikrinusiems 
mokslą ir išlaikymą 83 jos 
mokiniams. Per du trečdalius 
Gimnazijos mokinių džiaugiasi, 
galėdami mokytis ir auklėtis 
savoje gimnazijoje tautos ir 
tėvynės gerovei. Likusieji 32 
dar laukia globėjų. Dabar jų 
daliai tenka nuolat gaunamas 
iš organizacijų ir atskirų asme
nų pašalpos ir aukos. Be to. 
Gimnaz jos globoje veikia ir 
pradžios mokykla, jos paren
giamoji klasė, ruošianti prie
augli j baigusiųjų ir išstojusių
jų vietą. Jų turime 30 ir jie 
t a p pat trokšta mokytis savo
je mokykloje, ją baigti ir stoti 
j Vasario 14 Gimnaziją. Ir juos 
Gimnazija turi išlaikyti, viskuo 
apūrpinti š tų nenuolatinių pa
šalpų ir aukų.

1660 nuolatinių rėmėjų kas
dien gyvena mūsų rūpesčiais ir 
vargais. 1600 tautiečių per 
plačius vandenynus ištiesė 
mums pagalbos ranką ir pade-

Kiek Vokieti'oje išleidžiama 
knygų

Perietais metais V. Vokieti
joje ir V. Berlyne buvo išleis
ta 14.098 knygos ir žemėlapiai. 
Vokietijos leidyklų sąjunga 
praneša, kad V. Vokietijoje 
dabar knygų išeina daugiau 
negu prieš karą tame rajone. 
(1938 m. viso,e Vokietijoje pa
sirodė 23101 knyga).

Dailioji literatūra užima 
vieną iš svarbiausių vietų: pe
reitais metais išleista • 2491 
knyga. Mokyklos vadovėlių — 
1192. religijos ir teologijos — 
1044. technikos — 860, gam
tos mokslų — 621, teisės — 
599, istorijos, tautosakos — 
568 knygos. Praeitų metų kny
gas išleido 2479 leidyklos. 163 
leidyklos išleido mažiausiai po 
20 knygų, 42 leidyklos per 50 
knygų ir 12—per 100 knygų. 

da tvirčiau žengti tėvynes lais
vei tiesiamais vieškeliais. Di
džiausias nuopelnas bus jų. kai 
tais vieškeliais parveslme į 
laisvą tėvų žemę gražų būrį 
tautiškai susipratusio ir Lietu
vos atkūrimo darbams tinka
mai pasiiuošusio mūsų jauni
mo.

Pinigus galima siųsti per 
Balfą arba tiesiai Gimnazijai. 
— kaip kam patogiau. Mums 
patogiau būtų pinigus gauti 
tiesiai, nes siunčiant per Bal
fą. ilgiau trunka, be to. ap
sunkinamas atskaitomybės 
darbas Gimnazijoje. Siunčiant 
tiesiai Gimnaz'jai. patogiausia 
siųsti pašto perlaida (Money 
order) ir adresuoji šitaip:

An das Litauische Gymna- 
sium (23) Diepholz-FIugp’afz. 
Block 7, Germany — Brit. 
zene.

Mūsų ir .Jūsų darbas Ir au
kos — Lietuvai!

Lietuviu Vasario 16
Gimnazija Diepholzc

I.ibanono vyria ii*.vhr* pramins, 
JAV oro pajėso* i* Boiruto perve
žė j .li<l<la. prie inahomctomi Šven
tojo Meko* mie*to. !»ooo mahome
tonu maldininku. Tam buvo pa
naudota trylika keturinotoriu < -51 
tran*porto lėktuvu, kurie kiekvie
na* žali paimti po 50 keleiviu.
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AIDAS
IŠLAISVINIMO šūkis, Eisenhowerio paleistas rinkiminėj 

kovoj, nuskambėjo gausiais aidais ir dar nenutilo.
Trumanas apkaltino Eisenhowerį kurstant trečią karą, o 

respublikonus išvadino karo partija. Eisenhoweris vėl atsiliepė: 
atsiribojo nuo išlaisvinimo karo priemonėm: nurodė, kad paties 
Trumano politika pataikauti bolševikam veda j k^yą: kad visas 
Amerikos gyvenimas išmuštas iš vagos ir pakinkytas karui ruoš
tis. o milijonai žmonių tebėra vergijoje, nepaisant JTO chartos 
pažadų. Karto o, kad jie turi būti išlaisvinti.

Nepasitenkinę vyriausybės politika pavergtųjų atžvilgiu ir 
kiti ne vienas. “Colgate” universiteto diskusijose dė! užsienių po
litikos kongreso užsienių komisijos narys Armstrongas prikai
šiojo, kad demokratų vyriausybė per maža daro pavergtiems 
išlaisvinti.

Tačiau kai tik ateina klausimas, kokiu būdu išlaisvinti, tada 
visi prityla. Amerikos žydų leidžiamas laikraštis “Aufbau”. pri
minęs nepasitenkinimą vyriausybės politika šachuoti Sovietus 
(containment), pasako: “Norint padaryti ką daugiau—belieka 
tik preventyvinis karas prieš Rusiją, kurio nenori nė Eisenho- 
weris”. Laikraštis klausia: “Ką Amerika, ar ji būtų demokrato 
ar respublikono prezidento valdoma, praktiškai galėtų padaryti, 
kad lietuvius, latvius, lenkus ir t.t. išlaisvintų?”

“Dabartiniu metu tėra tik viena taikinga priemonė — mobi
lizuoti pasaulio opiniją prieš Sovietus dar stipriau, nei tai buvo 
daroma iki šiol: paremti jau keturiasdešimt tautų pasirašytą 
Genocido konvenciją prieš tautų žudymą. Amerikos, deja, dar 
nėra tarp tų keturiasdešimt tautų: tenka apgailestauti, kad šitas 
puikus tarptautinės teisės įrankis respublikonų rinkiminei kam
panijoj nebuvo suminėtas: jo neprisiminė savo kalboj nė Eisen- 
hovveris. Demokratų rinkiminėj programoj jis yra. bet įtakingi 
demokratų senatoriai iš pietų valstybių yra prieš tos konvenci :os 
patvirtinimą tiesiog fantastiškai juokingais sumetimais — esą 
tada Jungtinės Tautos galės traukti atsakomybėn Jungtines Val
stybes, jei pietuose nutiks koks lynčo teismas, kuris bus laikomas 
nusikaltimu prieš Genocido konvenciją.”

Konvencija prieš genocidą — mano laikraštis — yra taip 
puikiai surašyta: ja remianti iškeltas Sovietam kaltinimas pa
sauliui padarytų didelį įspūdį, kai Sovietus pasodintų į kaltinamų
jų suolą, į kurį jie lig šiol kitus sodina. Bet tam reikia, kad Ame
rika patvirtintų konvenciją.

žinoma. Genocido konvencijos patvirtinimas turėtų propa
gandinės reikšmės. Bet tuo tarpu tik propagandinės, šito ginklo 
pavartoti ir Sovietų pasodinti į kaltinamųjų suolą, deja, negalima 
būtų be pačių sovietų sutikimo. O jie nesutiks, kaip nesutiko įsi
leisti kontrolės komisijos rinkimam Vokietijoje.

Gerai, kad šitos kalbos apie išlaisvinimą sukilo. Jos ir jų 
aidai žadina laisvojo pasaulio sąžinę, šiuo tarpu jos yra panašios 
j susirūpinusi ir pilną užuojautos šauksmą bėgiojant ant kranto: 
gelbėti, gelbėti skandinamas tautas. Tik kaip gelbėsi, kad reiktų 
šokti į vandenį, o vanduo — šlapias ir šaltas.

Tačiau apsisprendimo laikas ateis.

Kai politiniai neramumai su- _ 
drebina Tunisą, Maroką ar E- 
giptą, nerimo banga nusirita ir 
per ktas islamo, Mahometono 
garbintojų, tautas. Jos yra dar 
mažai pasireiškusi jėga, bet su 
ateitimi. Tai tautų juosta, nuo 
šiaurės Afrikos (Maroko, Alži- 
ras. Tunisas) einanti per Libi
ją, Sudaną, Egiptą į Artimuo
sius Rytus. Ten ją pratęsia I- 
rakas, Persija, Pakistanas, ligi 
pat Indonezijos. Taigi nuo At
lanto iki Pacifiko.

Islamiškasis, arba mahome- 
toniškasis, pasauks pavergtas, 
virtęs koloni omis, išnaudoja
mas ar nepajėgiąs naudotis sa
vo nepriklausomybe. Bet jis 
bunda, pajunta savo tikybinį 
bendrumą, ima kratytis išnau
dotojais ir siekia nepriklau
somybės.

Bolševikai sumaniai naudo a 
propagandą islamo tautoms 
kurstyti prieš juos išnaudojan
čius prancūzus ar anglus. Tas 
Islamiškasis pasaulis bolševikų 
gundymus yra atmetęs. Gal 
dėl to, kad jam nėra paslap
tis. kokis likimas yra ištikęs 
jo bendratikius, atsidūrusius 
Sovietų Sąjungoje. O jų ten y- 
ra nemaža — net 25 milijo
nai.

Teodoras Tolbuchinas “Die 
Tat” laikraštyje, pastebi, kad 
kurstydami neramumus tarp 
mahemetoninių tautų, bolše
vikai nieko konkretaus nėra 
padarę tų tautų savarankišku
mui stiprinti, nes
bolševikai patys bijo bundan

čios Islamo jėgos.

Laidojama* tragiškai žuvęs majoras D. Adams. Dalyvavęs daugely Korėjos fronto kovų ir numušęs 
šešis priešo naikintuvus, jis žuvo aviacijos Į»ar<xlos metu Detroite.

LAIŠKAS Iš Et KOKOS

Bolševikai stengiasi pas save 
ją suskaldyti ir išt rpdyti tą 
jėgą, kuri pradėjo kilti maž
daug tuo pačiu laiku kaip ir 
lietuvių tautoje. 1881 m. Izmail 
Bey Garsvirali savo knyga 
“Mahometonys Rusi,oje” davė 
pradžią Rusijos mahometonims 
reikalauti nepriklausomybės. 

1905 m. jiems pasisekė sušauk
ti ir pirmą slaptą kongresą... 
vokiečių laive .stovėjusiame 
Volgos upėje. Pirmojo pasauli
nio karo metu tautų kongrese 
Šveicar joje dalyvavo ir Rusi
jos mahometonų atstovas. Iš 
jo paaiškėjo mahometonų sie
kimai sukurti Turkestano val
stybę, kurios viduie galėtų 
veikt atskiros respublikos. Su 
tais siekimais atstovas lankėsi 
r pas Leniną, kuris tada buvo 

Šveicarijoje. Skaitvdamiesi su 
jų reikalavimais 1917 m. gruo
džio 7 d. Leninas ir Stalinas 
pasirašė manifestą, kuriuo ma- 
hometenims pažadėjo visas 
tautines ir religines laisves. 
Taip, pažadėjo.

Bet jeigu jau bolšev’kai pa
žadėjo, tai blogai. Reikia lauk
ti, kad pažadų nesilaikys. Taip 
ir buvo. Bolševikams rodės pa
vojinga tokia 25 milijonų ma
sė. Ėmėsi ją skaldyti ir tirpin
ti. Pradėjo nuo

administracinio suskaldymo
1924 m. sudarė atskiras so

vietines respublikas: Turmen - 
stano. Uzbekistano. Tadžikista
no. Kirgizijos. Kazachstano: 

dar iš anksčiau buvo atskirta 
Azerbaidžano respublika, taigi 
viso 6. Užbėk stano respubliko
je dar sudarytos dvi autono
minės sritys. Nuo tada Tur
kestano vardas uždrausta 
vartoti. Vadinas, uždrausta 
vartoti, kad tas suskaldytas 
respublikas galėtų jungti.

Toliau Turkestanui skaldyti 
pavartotos priemonės, kurios, 
pasak Tolbuchino, buvo išmė
gintos Baltijos kraštuose. Ėmė
si
skaldyti mahometonu religinę 

vienybę.

Kai nepasisekė įvesti ateiz
mo. tai 1942 m. pasisekė bolše
vikams paimti į savo renkas 
mahometonų bažnytinių gaivų 
skyrimą. Taškendo mufti buvo 
padarymas visų Turkestano ma
hometonų galva. Eshaa.i-Ba- 
bakkan bin Abdul-Maigid- 
Khan, 90 metų amžiaus, kuris 
prisidėjo prie Stockholmo 
“taikos” atsišaukimo, yra tas 
raudonasis mufti.

Trečia priemonė yra
etninės (tautinės) vienybės 

skaldymas

Jau 1927 m. buvo uždrausta 
vartoti arabiškąją abėcėlę. Ji 
pakeista lotyniškomis raidė
mis. Bet 1940 m. lotyniškos 
raidės pakeistos 'rusiškomis — 
hemetonis priartinti prie ru
sų.

Palaikydami atskirų giminių 
kalbas - tarmes, bolševikai už
draudė vai toti Turkų bendrinę 
kalbą, kuri anksčiau apjungda-

Respublikonų kandidatas j prezidentus gen. D. Eisenhosveris lankėsi 
Ehiladelphijoj, kur Independence Hali |>asakė reikšminga poutinę kal
bu. Philadelphijos gyventojų jis buvo labai palankiai sutiktas. Skai
čiuojama. kad sutikime dalyvavo apie milijonas miesto gyventojų.

vo visas gimines. Čia dvigubas 
Sovietams laimėjimas: ir paro
dytas palankumas tarmėms ir 
nupjautas kalbos ryšys.

Nepatinka bolševikams ma
hometonų gyvenamoji geogra
finė vieta. Būdami Sovietų Są
jungos pietinėje pusėje, jie su
sisiekia su mahometonais ana
pus sienos. Ir vėl pavartotas 
Baltijos kraštuose išmėgintas 
metodas —

deportacijos ir kolonizacija.
Penkiose mahometonų res

publikose 80'/ valdininkų yra 
rusai. Mokyklose moko rusai 
ir dėstomoji kalba daugiausia 
rusų. Klajoklės giminės išvež
tos kanalų kasti ir net į Balti
jos kraštus “pripratinti prie sė
slaus gyvenimo ir pramonės 
darbų." Kazachstane ir Kara
gandoje juos pakeitė atvežtieji 

■iš Baltijos kraštu. Po aniro o 
karo dvi respublikos — totorių 
ir čečenų — visai panaikintos 
ir gyventojai išvežti už “ben
drą išdavimą ir susidėjimą su 
priešu.”

•
Ar Islamo tautos bus sunai

kintos ir sutirpdytos, ar jų 
tautinė sąmonė pabus ir virs 
jėga, sprogdinančia persekioto
jus.' šiandien to niekas nežino. 
Tačiau pažymėtina, kad susi
pratimas auga, ir rezistencija 
nėra išnykus. 1951 m. Karacki 
Moslem pasauliniam kongrese 
dalyvavo ir slaptas atstovas iš 
Turkestano. Jau veikia ir “są
junga mahometonų tautoms iš
laisvinti.”

Pavergtųjų kovojanti armija 
auga.

KOMUNISTAI KONFISKUO 
JA VAKARIEuIĮ I-MONES
Berlynas. — Komunistinė 

rytines Berlyno dalies valdyba 
nutarė konf.skuoti parduotu
ves ir kitas įmones visų tų as
menų, kurie gyvena vakarinė 
je Berlyno dalyje, 
remiamas 1950 m. 
jog išmokėjimai

Nutarimas 
potvarkiu, 
vakarinė e

Berlyno dalyje ar Vakarų Vo
kietijoj gyvenantiems asme
nims tegalį būti atlikti tik per 
soviet. Vokietijos dalies emi
sijos banko. Konfiskuotos į- 
monės būsią nacionalizuotos.

~ ALBERTAS SPRĖDŽAS ------

EŽERO DŽIAUGSMAS

1.
Tėvas su sūnumi užkopė ant 

kalno, bet prieš leisdamiesi 
pakalnėn, jie norėjo dar pail
sėti. Sunkus priekalas buvo iš
tempęs tėvui ranką, kūjai ir 
replės nuspaudę petį.

Jie paėjo porą žingsnių nuo- 
kelio. Tėvas atsargiai padėjo 
žemėn priekalą, nuleido maišą 
nuo pečių. Paskui sunkiai atsi
sėdo ant seno eglės kelmo ir 
šniuokštuodamas ištiesė kojas 
prieš save.

— Pasidėk naštą, sėskis! — 
jis tarė sūnui, kuris, pamiršęs 
nuovargį, smalsiai įžiūrėjo apy
linkes. Nuo kalvos toli buvo 
matyti aplinkui.

Su triukšmu numetė sūnus 
žemėn maišiuką su trintuvais 
ir kaltais. Sekančią akimirką 
jis jau sėdėjo susirietęs šalia 
tėvo prie kelmo, lyg su tuo jo 
nešuliu būtų ir jį patį kas kar
tu numetęs.

— Taip negalima, — subarė 
jį tėvas. — Taip smarkiai mes
damas. tu gali sukulti trintu- 
vus. Jie yra brangus turtas.

Jais mes pelnomės duoną. Že
mė .jos mums neduoda.

— Bet kodėl mes žemės ne
turim? — sūnus nusiskynė il
gą smilgą, akių nepakeldamas. 
Jam buvo gėda, kad pasielgė 
netinkamai.

— Taigi, kodėl žemės netu
rim! — atsiduso tėvas. — Tu 
to nesuprasi, sūnau. Aš buvau 
dvariškis, o šitie žmonės nieko 
daugiau neturi, kaip tik pilvą. 
Dvaro kalvėje nusižiurėjau 
šiek tiek kalvio darbo. O kad 
negalėjau kęsti neteisybės, 
prievaizdo keiksmų ir botagų 
kirčių. — išbėgau kariuome
nėn. Tenai man pasisekė. Ma
ne paskyrė kalvėn. Ten išmo
kau kalti. Ir dabar mos klai
džiojam.

Jis pažiūrėjo į vaiką ir lio
vėsi pasakojęs. Jis, matyt, ne
mokėjo pasakoti, nes vaikas, 
pamiršęs ko klausė, jau žiūrė
jo slėnin į sodžių, kuris tenai 
šiurpsojo lyg papykęs ežys. 
Mažytės pirkelės, prie viena ki
tos susispaudusios, kyšojo pli
kais sienojų galais. Paišini ir 

sukrvpę kaminai rymojo sus
progę ant čiukuro grebėstų. Už 
sodžiaus vakaro saulėje žvilgė
jo ežeras, romiai sūpuodamas 
vilnimis. Jame kažkas plaukiojo 
ar žvejojo, laivas atrodė kaip 
paukštis, aukštai danguje iški
lęs.

— Tėtė, ir mes (žvejosim.
Tėvas nusišypsojo. Jis ma

nė: kam čia vaikui reikia tos 
žemės, .jei jis nori žvejoti?

— Kai mes kur apsistosim, 
aš tau nukalsiu lengvą kūjelį. 
Greit jau tau reiks mano vie
ton stoti.

— O kur tu dėsies?
Tėvas vėl nusišypsojo:
— Tu dar nieko nesupran

ti, kaip yra gyvenime. Matai, 
aš jau senas. Kalvė greit ma
ne išmes. Tau teks duoną pel
nyti mums abiems.

Sūnus valandėlę susimąstė, 
tarsi svarstydamas, ką išgir
dęs.

— Taip, aš kalsiu! — apsi
ėmė jisai. Tėvo žodžiai jam pa
darė įspūdžio. Bet tik valandė
lei. Jis ir vėl žiūrėjo per so
džių j ęžerą. Tasai .jį pagavo. 
Greit jis pamiršo visa, kas bu
vo prieš tai. ir tarė:

— Mes įsitaisysim sau laivą. 
Džiaugsmas sužibo jo akyse.
— Įsitaisysim, — atsiduso 

tėvas ir nulenkė galvą, alkūnė
mis atsiremdamas kelių Jis 
žiūrėjo į kelio dulkių apgultas 

kojas ir galvojo, ar gaus šįva
kar jis nusimazgoti ir atgulti 
švariam patale. Jau trys dienos 
jie klaidžiojo pasodžiais. ir ne
buvo matyt jokio galo.

— Valgyt nenori— jis atsi
minė, kad kišenėj dar yra duo
nos gabaliukas, kurį davė ta 
gera šeimininkė Punduruose.

— Ne, nenoriu! — vaikas į- 
sakmiai atsakė. — Tam so
džiuje mes. gal būt, gausim 
pieno.

— Jei būsi duonos valgęs, 
bus ir vanduo gardus. Nori?

— Ne! — sūnus papurtė gal
vą.

Tėvo ranka j au buvo įčiau- 
žusi kišenėn. Ir jis būtų kokį 
kąsnį valgęs. Bet kai sūnus at
sisakė, tai ir jam reikėjo nu
sigalėti. Ištraukęs ranką, jis 
nuraškė smilgą ir pradėjo ją 
kramtyti...
Dar valandėlę jie pasėdėjo il

gėdamies. Saulė artėjo prie 
horizonto medžių, eidama vė- 
svn. Nuo ežero pusės padvel
kė vos jaučiama drėgmė.

— Eisim, — pakilo tėvas.
Skaudus sunkumas įsisuko į 

kojas ir nugarą. Priekalas ir 
maišas dabar bus daug sunkes

ni. Tai jis žinojo. Bet ligi so
džiaus iškart nenorėjo et. Jei 

jų prašymo neišklausytų, rei
kėtų keliauti toliau, ligi vėl
rastų kokiij gyventoji). Tik kad

vakaras dabar jau čia pat. žmo
nės supras, jog reikia duoti ke
leiviams nakvynę.

Tylom atsistojo ir sūnus. Jo 
basos kojelės buvo vėjy suplei- 
šijusios. Orui vakarop diegs
iant ėmė peršėti. Jis itin vik
riai užsimetė savo nešulį ant 
dešiniojo peties. Bet šisai nuo 
ilgo nešimo buvo perdaug nu
vargęs. Su skausmu veide jis 
persimetė maišą ant kito pe
ties.

— Nepersunku?
— Ne! — sūnus atsakė, nors 

iš jo balso buvo galima spręsti 
visiškai priešingai. Bet jis bu
vo skurdo vaikas, kuriam jau 
nuo pat pirmojo žingsnio reikė
jo mokėti nerodyti skausmo, 
nes skundai .jo nepalengvina.

Tėvas pirma, sūnus paskui 
pasileido pakalnėn. Jie nekal
bėjo nieko. Čia jau ir nebūtų 
linksmų kalbų, nes leistis nuo 
kalno buvo daug sunkiau, negu 
užkopti. Nešuliai traukte trau
kė prie žemės. Sūnui teko tik 
stebėtis. kaip tėvas nuvaldo 
pierkalą. kurį jisai vos vargais 
negalais įstengia pakrutinti.

Nusileidus į lygesnį kelią, 
paliko lengviau. Jie ėjo išmin
ta ežia, kuri buvo sausa. Ke
lias čia jau šlapias. Dar toliau 
buvo jau giliai įrėžtos pravažos 
ir išmuštos duobės. Vietomis 
atrodė, kad duobės tiesiog lig 
stebulių išmaurotos

— Koks čia blogas kelias.— 
tarė sūnus. — Sodžius juk ga
lėjo būti kalne. Ten tik būtų 
sausa.

— Jei žmonės mokėtų kalne 
vandens gauti, tai jie ten ir 
būtų apsigyvenę.

Taip, kalne nebuvo upės nei 
ežero. Tą ir vaikas dabar su
prato. Bet jisai jau buvo siek 
tiek gyvenęs ir tarė:

— Tenai, kur mes gyvenom 
anksčiau, irgi vandens čia pat 
nebuvo. Upė tekėjo toliau. Ir 
vandens atsinešdavo naščiais.

— Taigi, žmogus, mat. mėg
sta vargti.

Ir tą vaikas suprato. Jie pa
tys vargo, vaikščiojo iš vietos 
į vietą. Juk puikiausiai galėjo 
pasilikti Ignatanuose. kur ry
tais merginos eilėmis nešdavo 
vandenį iš upės pro kalvę ir 
jam duodavo atsigerti Iš viso 
kibiro. Bet tėvas sakė, kad ma 
žai uždirba, ir jie patraukė ki
tur.

2.
Prie sodžiaus jie dar sulėti

no žingsnius.
— Kad lient nebereikėtų to

liau beeiti. — galvojo tėvas. Jis 
jau ėmė sau patylomis prikai
šioti, kam paliko Ignatanus. 
Tiesa, ten dirbdami nieko ne
galėjo sutaupyti. bet verstis 
šiaip taip galėjo. Bado kęsti 
neteko. Bet jis tokls buvo: jei 

jau kur nepatiko, tai nė su v r- 
vėm toj vietoj nesulaikysi. Ki
lo ir ėjo šalin. Buvo laisvas ir 
vienišas, kaip deln'sis kla jūnas.

Vaiko mintys, tuo tarpu. pr - 
klausė ežerui. Jis sau tvirtai 
prisižadėjo jau šįvakar būti 
paežerėj ir įbristi į vandenį 
mažų mažiausia ligi kelių. Jis 
buvo visiškai įsitikinęs, kad jie 
čionai pasiliks, ir nuoširdžiai 
džiaugėsi tuo gražiu gyvenimu, 
kuris prasidės paežerėj

— Tėti! — jis linksmai su
šuko. norėdamas pasakyti tė
vui ką nors džiuginančio. 
Žvilgsnį nuo ežero jis norėjo 
atgręžti tėvo veidan, bet pu
siaukelėje teko sulaikyti. Jis 
pamatė nuo pirmutinės so
džiaus trobelės atsiskiriant 
penkis vyrus, kurie, rankom 
mosikuodami, ėjo jiems prie
šais. Du turėjo stambius mie
tus ir eidami juos sunkiai kil
nojo. Tie mietai sujaudino vai
ką. Jis šliejos prie pat tėvo, 
kaip šlaistos kumeliukas prie 
motinos nežinomoj vietoj. Akis 
išvertęs jis sekė kiekvieną ne
pažįstamųjų vyrų judesį. Jų 
eigastis nebuvo kivri ir grakš
ti. Jie ėjo pamažu, virtuoda- 
mi. kaip lokiai, ką tik žie
mos guolio pakilę. Ar tik nebus 
girti? Antai, kartais jie lyg su
stoja, lyg sakydami kits kitam 
ką pikta ir paslaptinga.

(bus daugiau)
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Skorpionai ateina j svečius

Sugalvojau kreiptis j vysku
pą. Sis tarėsi radęs gerą išei
tį: apsigyventi bet kurioje ar
timiausioje klebonijoje. Pat
raukius ir geras šis sumany
mas tik teorijoje, bet prakti
koje — toli gražu jis nebuvo 
pats geriausias. Teko apsigy 
venti 3 mylias nuo mano “pa
rapijos" šv. Teresės klebonijo
je. kur ėjau asistento parei
gas. visą dėmesį tačiau skirda
mas savo misijai tarp indėnų. 

Gavau gražų kambarį, gerą 
maistą ir kitokį patarnavimą, 
tačiau nesijaučiau laimingas. 
Man vis tiek reikėjo bendrauti 
su indėnais. Neturėjau nuosa
vo automobilio. teko savo 
"žirklėm” ir per pėdės aposto- 
torum — "apaštalų pėdomis” 
keliauti pas savo tikinčiuo
sius.

Dažnai turėjau atsisakyti ne 
tik pietų, bet ir vakarienės, 
nes kartais turėjau sukarti 12 
mylių ir net daugiau, aplanky
ti ligonis. Mano parapijos te
ritorija užėmė 36 kv. mylias, 
tad mielam skaitytojui bus aiš
ku. kiek turėjau nukeliauti.

Šitaip iš vieno parapijos ga
lo ‘žirkluojant” j kitą, jau po 
dviejų mėnesių išseko mano jė
gos. Reikėjo būtinai tvarkin
giau valgyti, o aš retai kada 
tegalėjau namo pareiti laiku. 
Atsirado gerų parapijiečių, 
kurie pasiūlė man užkąsti jų 
“tomales”. Vyskupas vėl rado 
tą būdą nepatogų ir pasiūlė ap
sigyventi kur nors rezervato 
ribose. Ypač tai paskat.no vie
nas tragiškas įvykis. Vienas 
indėnas peiliu nudūrė savo 
brolį, besiv aržydamas dėl mer
ginos. Kunigo pagalba buvo 
neįmanoma, nes tai atsitiko už 
keliolikos mylių.

Ko vertas tartas?
Passekė rasti kambarėlį pas 

pasiturinčius parapijiečius in
dėnus. Čikagoje vargu papras
tas dypukas sutiktų tokiame 
bute gyventi ir dargi nuomą 
mokėti. O aš. kunigas, turėjau 
džiaugtis, nes ir tai buvo vie
nintelis laisvas butas toje apy
linkėje. Stalo vietoje buvo ap
versta dėžė, vietoj lovos —iš
krypęs lovys. Tai visi "furni- 
čiai”. Ir už tai nuomos mokė
jau 35 dol. mėnesiui. Kampe 
dar buvo šaldytuvas (a’sbak- 
sas>. kuris leda išlaikė vos tr's 
valandas. Galėjau dar pasinau
doti dušu, jei atsikėliau labai 
anksti, o vėliau, kai pabudusi 
suduldavo vaikų armija, reikė
jo laukti bent tr’s valandas.

Vaizdo pilnumui dar reikia 
paminėti kaimyno bezdžioniu- 
kę. kuri laisvai sau lakstė po 
mano stogą ir išdarinėjo viso
kius cirko numerius.

Visokie laukų vabalai 
lįsdavo pas mane viešnagėn 
pro visus plyšius. Vieną kartą 
įsikraustė j lovą skorpionas: 
j; laimingai sutriuškinau, ir jis 
nespėjo man įgelti. Nuo tada 
per visą naktį turėjau deginti 
žiburį, kad galėčiau medžioti 
neprašytus svečius.

Pacaraėjrs A ruduos ketvertukas — Kdn*. Patrtria. Marir ir f rances (bk — linksmas ir sv<*»- 
baigia antruosius savo amžiaus metus. kas baigia antruosius savo amžiaus metus.

Šeimininkė siūlėsi ir valgį 
paruošti ir skalbinius išplauti. 
Tačiau turėjau nuo jos patar
navimų atsisakyti, nes be nuo
mos daugiau lėšų, reikalingų 
mano asmeniškiems reika

lams. negalėjau sukrapštyti. 
Valgį gaminausi pats. Ameri
koje tai “easy" daroma. Ati
darai konservų dėžutę, ant 
žvakės pašildai ir apgauni skil
vį. tesižino. . Skalbiausi irgi 
pats, tiesa, be jokių mašinų, 
tiesiai po kranu pakišdamas

Kun. R. Klumbis rūko taikos pypke su indėnų vadais Stronsheart iš 
Y akinta ir Lightenins iš VVinnebagms

pernelyg murzinus marški
nius ar kojines. Purvas nu
bėgdavo ir aš gėrėdavausi sa
vo “locnu" darbu.

Kai mėnesio rinkliavą suda
rydavo tik 6 dol.. ir pats Sa
liamonas ne kitaip būtų daręs...

Nekartą, kraštutinumų pri
spirtas. dairiausi pagalbos ki
tur. Kreipiausi į savo gerąją 
tetulę Oną Rokaitienę Čikago
je .mažai vilties jai suteikda
mas gana kuklią jos padėti, 
nes pinigų reikėjo ir jai pačiai.

RAMON NOVARRO IR KINO
ŽVAIGŽDĖS

Nuvykau karią į Los Ange
les. Mišioms patarnavo pamal
dus dantistas Mariano Sama
ni ego. Išsikalbę us paaiškėjo, 
kad jis esąs žymios kino žvaig
ždes — Ramon Novarro —bro
lis. Dingtelėjo mintis: išjudin
siu mcksikonų nerangumą ir 
sukelsiu entuziazmą, .jei bear
tėjančią gruodžio 12 šventę at- 
švęsime su didelėmis pramogo
mis ir jų mylimą artistą pa
kviesiu būti “fiestos" garbės 
pirmininku. Daktaras sutiko 
patarpinikauti. ir Novarro bu
vo laimėtas. Reikėjo tik... kad 
mano meksikonai malonėtų 
prisidėti. Sužinoję, kad daly
vaus jų milimas filmų artistas, 
mielai apsiėmė pasiruošti su šo
kiais ir muzika.

Teko kreiptis į žinomą šokių 
studijos vedėją Mrs. Lucille 
Zaikienę. ši maloniai sutiko da

lyvauti su lietuvių taurinių šo
kių grupe. Turėdamas šiuos as
menis šventei, drąsiai nuėjau 
“Desert Sun” redakcijon ir sa
vo sumanymus išdėsčiau. Re
daktorius susidomėjo ir pilnai 
pritarė mano sumanymui. bet 
tik kėlė abejonių, ar įgimtas 
indėnų nepaslankumas nesuga
dins viso dalyko. Jis padėjo vi
są reikalą išgarsinti, atspaus- 
damas plačius vedamuosius ir 
juos pailiustruodamas.

Atsiliepė tuoj didieji viešbu

čiai — Chi-chi ir Doll-house, 
pažadėdami atsiųsti savo orke
strus ir vaidintojų trupes. Mies
te gyveną kino artistai, tiek vy
rai. tiek moterys, sužavėti pro
jekto drąsa, pasisiūlė aktyviai 
prisidėti prie šventės. Tą pada
rė ir miesto meras Charles Fer- 
roll. Ko daugiau bereikia?

Žemės drebėjimas
Finansinė pusė vis dėl to su

darė nemažą galvosūkį. Rei
kėjo artistus pavaišinti. Tuoj 
siunčiau telegramą pussese
rėm: Stelai Madeksienei ir Ie
va; Simmermanienei. Jos jaut
riai atsiliepė Ir porą šimtelių 
pervedė mano reikalui.

Pradžia yra — darbas ver
da. Novarro irgi porą dienų 
anksčiau atvyko ir ėmėsi orga- 
nzuoti “fiestą.”

Pradėjom bažnytėlėje nove- 
ną. 20 žmonių suklupo ties 
puošniai įrengtu altoriumi. 
Prabangišką omatą pasiskoli- 
nom iš Los Angeles. Bi jojau— 
“fiasco". Komitetas iš 2000 z
šventės N lietų pardavė vos 
tris... Kaimynai broliai rami
no: “Jei nepavyks, nenusimink, 
pamėgink kitą sykį.” Ne iš 
karto Roma atsirado, nenorėk 
stebuklų...

Savaitę prieš iškilmes (XII. 
B) einu pas vieną parapijietį 
šviesos reikalais. Tik staiga— 
lyg dinamito sandėlis išlėkė į 
orą. Žemė po kojomis pradėjo 
svyruoti ir rauktis.

(bus daugiau)

50 metų — labai svarbus į- 
vykis žmogaus gyvenime. Ko
kiam šešiolikmečiui gimimo 
diena — linksmumo proga, o 50 
metų sukaktis kelia* rimtį, susi
telkimą ir įvertinimą. Negau
siam mūsų tautiečių būry lais
vam pasauly tai vienas. tai 
kitas asmuo atšvenčia 50 metų 
amžiaus sukaktį, daugelis gal 
niekeno nepastebėti ir nepami
nėti. kitus stengiamasi pagerb
ti ir jų darbus iškelti. Vienas 
iš tokių minėtinų yra - -

Petras Pupius,
ilgą eilę metų mokytojavęs Lie
tuvoje. Kybartų gimnazijoje, 
vienas iš nedaugelio pirmųjų 
gamtos mokslų studijozų. nuo
latinis katalikų visuomenės, y- 
pač ateitininkų, veikėjas ir rė
mėjas.

Petras Pupius gimė 1902 m. 
rugsėjo 1 d. Igliaukos apylin
kėj. Mariampolės apskrityje. 
Tėvai — ūkininkai gražiose ir 
derlingose Suvalkijos lygu
mose. Sūnus anksti parodė ga
bumus mokslui ir dar prieš pir
mą pasaulinį karą spėjo pradė
ti mokslą. Marijampolės gimna
zijoje. Karo audros mokslą nu
traukė. ir daugelis marijampo
liečių atsidūrė tolimoj Rusijoj. 
Čia pateko ir Petras su tėvais. 
Netrukus atsirado proga tęsti 
mokslą Jaroslavlv. arti Mask
vos. kur atsikūrė Marijampo
lės gimnazija. Artėjant karo 
pabaigai ir bolševikų revoliuci
jai. Petras, kaip ir daugumas 
lietuvių, pasistengė grįžti į Lie
tuvą. Po daugelio vargų ir nuo
tykių namus pasiekė 1918 m. 
ir Marijampolėje vėl tęsė mok
slą. Teko mokytis ir dirbti or
ganizacijose kartu su Jonu Bal- 
kūnų. Pranu Dielininkaičiu, 
Kaziu šapalu. Atsikūrus ateiti
ninkų organizacijai, Petras 
tampa veikliu jos nariu, ypač 
vadovaudamas filosofų sekci
jai.

Baigęs gimnaziją, įstojo į 
Kauno universiteto technikos 
fakultetą. Trūkstant gimnazi
jos mokytojų. 1924 m. jį “pa
sigauna” Kybartų “žiburio” 
gimnazijos direktorius kun. P. 
Karalius. Taip nuo šių me
tų jis pradeda darbą Kybartų

ViMcms JAV ateitininkams
Nepaslaptis. kad didžioji lie

tuvių tremtinių dalis (apie 
30.000) įsikūrė Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse. Todėl vi
siškai nuoseklu, kad su šia lie
tuvių mase daugiausiai ir atei
tininkų pateko į JAV. kaip 
sendraugių, taip studentų ir 
moksleivių.

Ateitininkus, kur jie bebūtų 
ir kokiose sąlygose begyventų, 
visur lydi jų šūkis “OMNIA 
RESTAURARE IN CHRISTO” 
— “PRO DEO ET PATRIA.”

Ateitininki.li yra lietuviškos 
katalikiškos visuomenės akty
vas. Visos Amerikos lietuviškos 
katalikiškos visuomenės akty
vas — ateitininkija turi šventą 
pareigą lietuvišką Amerikos 
bendruomenę stiprinti dvasiš
kai. moraliai ir materialiai.

Kaip visose kitose srityse, 
taip ir ateitininkijos išsilaiky
mo klausime, viso pasaulio lie
tuvių akys krypsta į JAV. Čia 
mūsų yra daugiausia, čia ir e- 
konominčs sąlygos geriausios. 
Ši padėtis ir verčia kiekvieną 
amerikietį lietuvį kataliką, ar 
.jis būtų tremtinys ar seniau 
atvykęs, aktyviai prisidėti iš
laikyti ateitininkijos širdį — 
mokslus einant) lietuvišką ka
talikišką .jaunimą. Mokslo ei
nančio jaunimo eilėse yra atei
ties veikėjų kadrai. Mums 
svarbu, kad tie kadrai išaug
tų geri pat ri jot ai lietuviai ir 
dori katalikai. Nepaslaptis, kad 
nuo vadų pareina visos visuo
menės moralė ir ideologija.

Gerai žinome, kad Ameriko
je mokslo įstaigos (dažniau
siai privačios) pareikalauja iš 
besimokančio nemaža lėšų. 
Taip pat žinome, kad daugelis 
jaunimo dėl lėšų stokos buvo

gimnazijoje, kur išdirba lygiai 
20 metų, ligi 1944 m. liepos 
mėn., kol reikės išbėgti į Vaka
rus ir nežinią. Pradėjęs dirbti 
moky kloje, tęsia studijas Gam-

Prtras Pupius

to-ma tema tikos fakultete. Pa
sižymi dideliais gabumais ma
tematikoje ir gamtos moksluo
se.

Kybartai virto pastovia gy
venimo vieta, kur praleido ge
riausius metus, kur išaugino 
gražią šeimą iš 4 jaunųjų as
menų. Visą laiką gyvai pasi
reiškė ateitininkų sendraugių ir 
katalikų mokytojų sąjungos 
veikime. Ir šiaip dėmėjosi kul
tūros klausimais.

Pasitraukus į Vokietiją 1944 
m., teko vargti kaip nedauge
liui. dirbant sunkius darbus 
Sudetų krašte. Po karo įsistei
gus lietuviškai gimnazijai Re- 
gensburgo stovykloje. Petras 
Pupius grįžo mokytojauti. Vė
liau su visa lietuvių stovykla 
teko keltis į Scheinfeldą, kur 
išgyveno ligi 1949 m. pavasario, 
ligi kelionės šiapus Atlanto. Ir 
čia, Brooklyne. N. Y., gyvena 
su pastovia viltim dar kartą 
grįžti į tėvynę ir vėl imtis įpra
sto specialybės darbo.

50 metų amžiaus sukaktis 
dar palieka gyvenimui daug lai
ko. Todėl draugai ir artimieji 
linki Petrui daug laimingų 
švesių metų ir sėkmingų dar
bų. R. T.

priversti nutraukti mokslą, o 
dalis jų tęsia jį per didelį var
gą. Šiems užsidegėliams drą
suoliams paremti prie Ameri
kos Lietuvių Ateitininkų Są
jungos yra įsteigtas Ateitinin
ku šelpimo Fondas.

Kiekvienas dirbąs ateitinin
kas. ar tai būtų sendraugis ar 
studentas, yra įpareigotas būti 
Ateitininkų Šelpimo Fondo na
riu įmokant nario mokesčio 5 
dolerius metams. Lygiai taip 
pat kiekvienas ateitininkas tu
rėtų jausti pareigos surasti 
l>ent vieną lietuvį kataliką, kad 
ir neateitininką. kuris būtų At- 
kų Šelpimo Fondo rėmėju ir 
tokiu būdu prisidėtų prie šio 
taip kilnaus darbo.

Suprantama, kad šiandien 
daug kas reikalingas aukų bei 
paramos. Yra didelių darbų ir 
uždavinių pavergtos Tėvynės 
reikalus ginant ar vargstančius 
tautiečius šelpiant, bet katali
kams yra lygiai svarbus užda
vinys paruošti ateities veikėjų 
kadrus ir tam neturėtų būti 
gaila ne tik 5 dol. metams, bet 
ir kitų didelių pastangų sukelti 
kuodaugiausiai pinigų paremti 
mokslus einantį jaunimą, kuris, 
gal būt. Dievo Apvaizdos yra 
skirtas išgelbėti Amerikos lie
tuvišką visuomenę mūsų tautos 
ateičiai nuo nutautėjimo, nuo 
subedievėjimo ir suaktyvinti ją 
kovai prieš bolševizmą.

Šiam tikslui būdų ir priemo
nių pinigams sukelti gali būti 
daug ir įvairių. Fondo Valdyba 
prašo visų Ateitninkų atkreipti 
rimtą dėmesį į .jos paskutines 
pastangas ir jai nuoširdžiai pa
talkininkauti.
At-ku šelpimo Fondo Valdyba 
Maspeth. N. Y.. 1952.8.26.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Klaipėdos miestas
Šiemet švenčiama 700 metų 

Klaipėdos miesto sukaktis. Bol
ševikinė spauda Lietuvoje įsi
dėjo keletą straipsnių, kur iš
keliama. kad tik bolševikai iš
vadavę Klaipėdą ir prijungę ją 
prie Lietuvos. Prisimenami ir 
kritikuojami nepriklausomybės 
laikai, nes “buržuazinė” Lietu
va leidusi naciam veikti. 
Straipsnyje džiaugiamasi, kad 
tik dabar, valdant bo’ševikams, 
miestas sužydėjęs. Suminimos 
mokyklos, nauji projektą’, ta
čiau nutylima, kad iš jo-: bai
giami išstumti lietuviai, į jų 
vietą atvežant rusus.

Lietuvos prijungimo 
sekaldis

Šiemet rugpjūčio 3 d. suėjo 
12 melų, kaip Lietuva “sava
norišku būdu” buvo įjungta į 
Sovietų Sąjungą. Atžymėdama 
sukaktį, bolševikų spauda

Lietuviško darbo baruos
Senesniosios kartos lietuvy

bės veikėjų eilės kasdien retė
ja,o iš jaunosios Amerikoje gi
musios lietuviškos kartos ne 
visur atsiranda kas senuosius 
pakeistų, stotų į savo tėvų pra
dėtą ir giliai išvarytą lietuvy
bės išlaikymo vagą. Tačiau per
daug nusiminti neteikia. Atsi
randa vienur kitur ir jaunųjų 
tarpe žmonių, kurie savo širdi
mi ir darbais įrodo esą tikti 
lietuvybės apaštalai.

Viena tokių kilnių jaunosios 
kartos pavyzdžių yra ponia 
Nellė Meškūnienė. Gimė ir au
go ji Waterburyje, rūpestingų 
tėvų ir 4 brolių globoje. Iš pat 
jaunystės visų buvo labai myli
ma dėl savo švelnaus ir links
mo būdo. Lankydama pradžios 
mokyklą, pradėjo domėtis lie
tuvių kalba ir ją uoliai mokės, 
mokytojų padedama.

Bešvenčiant 18-jį gimtadienį, 
mirė Nelies tėvelis, kas labai 
paveikė jautrią jos sielą ir ji 
pasiryžta lankyti slaugių kur
sus, kad, tapusi slauge, galėtų 
palengvinti sergančiųjų kan
čias.

Nerami jos siela vien tuo ne
pasitenkina. Atliekamu laiku 
.ji lanko ir per dvejus metus 
baigia operacinius draudimo į- 
staigų kursus ir toliau tęsia stu
dijas American Institute of 
Banking.

Būdama susipratusi lietuvė, 
didesnę savo darbo dalį skiria 
Lietuvos ir lietuvių reikalams. 
Aktyviai dalyvauja lietuviškų 
organizacijų veikloje. Ji eina
L.R.K. Motery Susivienijimo 
komiteto direktorės ir tos pa
čios draugijos finansų sekre
torės pareigas Connecticut val
stybėje. Ji yra narys LDS vyk
domojo komiteto, vicepirminin
kė tos pačios organizacijos 
Connecticut apskr. ir Waterbu- 
rio skyriaus sekretorė. Perei
tas metais, už nuopelnus orga
nizacijai, LDS ją pakėlė garbės 
nariu. Ji buvo keturis metus 
Waterburio Balfo skyriaus ir 
Liet. Tarybos sekretorė, šiuo 

STASIO RUDAVO

• -AMMI

Tuoj užsakykite ką tik 
išėjusią iš spaudos

Apysaką

VARPAI

SKAMBA

Galite įsigyti “LIETUVIŲ DIENŲ” leidykloje. 9201 S.
Broadway, Los Angeles 3, Calif., taip pat pas L. D. platin- 

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE
680 Bushwick Avenue Brooklyn 21, N. Y.

Kaina $2.50

džiaugiasi, dėkoja Stalinui už 
jo didelę “meilę”, nes tik So
vietų Sąjunga, įjungusi Lietuvą 
į broliškas tautas, galėjo kraš
tą visiems laikams išvaduoti iš 
kapitalizmo ir spekuliacijos 
baisumų. Žmonės turėjo 
“džiaugtis”, siųsti net svekini- 
mus vyriausybei ir Stalinui.

Sovietinė tvarka Lietuvoje 
buvo įvesta prieš 12 metų lie
pos 20 d. Valdžios įsakymu bu
vo surengti minėjimai pareikšti 
“džiaugsmui” per radiją trans
liuota specialūs koncertai. Vil
niuje ta proga pavadinta Gedi
mino gatvė Stalino prospektu 
ir pastatytas didelis Lenino pa
minklas.

Vokiečiai pasakoja
Grįžę iš Lietuvos vokiečiai 

pasakoja, kad iki šiol partiza
nai gerai veikia ir trukdo ru
sams įvesti savo “tvarką”. Jie 
esą labai gerai organizuoti.

N'ellč Mciknnienė

metu yra ALRK Federacijos 
apskrities sekretorė ir savo ži
nioje turi 24 vietines kat. or
ganizacijas. Du metus buvo 
“Ladies Educational Club” or
ganizacijos pirmininkė, o dabar 
yra VVaterburio Liet. Bendruo
menės skyriaus sekretore.

Ne tik organizacijos ir vi
suomeninis veikimas šiai uoliai 
darbininkei rūpi. Ji randa lai
ko skirti ir giliai pamiltai lie
tuviškai dainai bei giesmei. Uo
liai dalyvauja šv. Juozapo pa
rapijos chore ir dažnai gieda 
solo partijas bažnyčioje ir ki
tomis progomis. Nevien lietu
viai žavisi .jos gražiu balsu. Wa- 
terburio “Melodramatic Guild” 
išslinko ja savo štabo pirmi
ninke ir pirmaeile dainininke.

Nesvetima jai ir plunksna. 
Neretai galima rasti jos straip 
sniu lietuviškuose ir ameriko
niškuose laikraščiuose. Liepos 
10 d. VVaterburio “Republican 
Newspaper” atspausdino jos 
straipsnį apie muziką.

Visame savo veikime Neik 
Meškūnienė reiškiasi kaip dide
lė lietuvė patriote ir giliai prak
tikuojanti katalikė. Linkėtiną, 
kad .jaunoji lietuviško katali
kiško visuomeninio darbo vei
kėja nepritrūktu energijos ir 
pasišventimo savo kilniems ide 
alams siekti. GI. P.

paskat.no
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Literatūros ar kritikų psichoze?

frazėmis galėtų švaistytis Rū
ko vadinami tik skaityti pra
mokę rašytojų draugijos na
riai; iš jų nedaug tegalima ir 
reikalauti; bet kada taip anal- 
fabetiškai ima šnekėti literatū
ros daktarai, tada kam turi ti
kėti tas vargšas vieno ar kito 
laikraščio prenumeratorius, 
kuris tik skaityt tepramoko '

Mūsų laikraščiai smarkiai 
skiriasi nuo amerikietiškos pe
riodikos. ypač dienraščių, ku
rie kultūros reikalams labai 
maža vietos teškindami, dau
giausia savo puslapius užverčia 
kriminėlinėmis naujienomis iri 
Įiolitika. Lietuviškas dienraštis 
ar savaitraštis savo skaitytojui 

truputį.” 
politinių 
peštynių, 
peštynės,

kartelis eiliniam skai- 
dlskriminacija litera-

literatūros kritika ir 
kaip 
kita

duoda “visko po 
Netrūksta juose nei 
žinių, nei politinių 
Neretai tos politinės
nebeišsitekdamos savo laukuo
se, pereina ir į kitas sritis. Už- 
kliudoma ir literatūra. O lite
ratūros klausimais, nežiūrint, 
kokie jie bebūtų — grynai for
maliniai. tematiniai ar idėji
niai, — dažnai imama pliekti 
ilgiausi srtaipsniai. Kalbama 
“iš esmės”, pliekiama ‘iš pe
ties”, ir iš to viso balastas laik
raščiui, 
tvtojui, 
turai.

Nors
nėra tokia siaura sritis, 
fizika, chemija, ar kuri 
mokslo šaka, tačiau kitų tautų 
periodikoje ji turi savo laik
raščius ir (žurnalus, skiriamus 
tik tam tikslui, literatūros spe
cialistams, kritikams, rašyto
jams. literatūrą studijuojan
tiems ai, pagaliau, ja besido
mintiems. Literatūros ir kny
gų recenzijų skyriai imasi ne 
sprendimu “iš esmės”, bet dau
giausia pcpuliarizacijos ir in
formacijos. Stilistiniai, metodi
niai. technikiniai ir kiti specia
lūs “rašytojo virtuvės” reikalai 
nevelkami j aikštę, kaip pasa
kė Maironis, “prieš žiovaujan
čią minią”, neblusinėjami ra
šytojų ar jų draugų marški
niai. iš to darant skaitytojams 
nemokamą teatrą. šaukiant, 
štai jums nemokša.

Jau buvo aptilusi kompani
ja. kuri prieš metus su tokiu į- 
niršimu puolė rašytojus, rašy
tojų draugiją, draugijos premi
jos jury komisiją. Draugijos 
nariai išvadinti grafomanais, 
.jury komisijos sprendimas — 
“savotiška afera”, o visų blo
gybių kaltininkas — katali
kai. Ir kompanija “laimėjo.” 
Čikagoje rašyt, draugijos var
das buvo tiek sukompromituo
tas. kad visuomenė neatsilankė 
ne tik į tų metų literatūros 
Šventę, bet “boikotavo" ir kitų 
metų laureatą, nors anų kriti
kų žodžiais tariant, ir ne pagal 
“generalinę liniją" vainikuotą 
autorių.

Nežinia, ar anomis kritiko
mis atsirūgdamas. ar pats bū
damas anų kritikų uolus daly
vis. štai, neseniai prabilo A. 
Rūkas, “palaidomis mintimis”

ėmęs mokyti rašytojo meno 
Jurgį Jankų, “Paklydusių 
paukščių” autorių. Banalesnių, 
lėkštesnių ir beprasmlškesnių 
frazių apie rašytoją, arba kaip 
pats Rūkas charakterizuoja sa
vo samprotavimus, didesnės 
“rašytojo žodžio “profanaci
jos”, sunku ir išgalvoti. Bet 
negana to. Rūkui nepakanka 
nuvertinti Jankų. Tuo pačiu 
užsimojimu jis sulygina su že
me ir kitus lietuvių rašytojus, 
kurių, esą, “mūsų mažiukėje 
lietuvių tremtinių bendruome
nėje šiandien priskaitome ligi 
šimto oficialiuose raštuose už
registruotų rašytojų ir gal ant
ra tiek, kurie greitu laiku bus 
užregistruoti.” Pagal Rūką, jie 
tik tokie rašytojai, kuriems 
“rašytojavimas, pramokus ra
šyti ir skaityti ir trupučiuką 
pačiam pasiskaičius, yra pasi
daręs lengvai pasiekiamas da
lykas.”

Ne mūsų reikalas klausinėti, 
kokius literatūros kritikos 
mokslus yra baigęs šis lietu
vių rašytojų degraduotojas, 
Jankaus vis dėlto pasigailėjęs 
ir jį atskyręs nuo 90-ties “ofi
cialiai priimtos ir pripažintos 
menkystos” i r priėmęs į ‘ma
žytės dešimties būrį”. Bet ne
galima suprasti, kokia etika 
vadovaujasi ir kokių tikslų sie
kia toks rašyt o jo paskirties nu
statytojas, būdamas pats tos 
niekinamos draugioms narys?

Aš nežinau, ar draugijai pri
klauso Jurgis Blekaitis. Bet 
šis banalių meilės eilių ir Ra
dausko imitatorius (žiūr. Liet, 
poezijos antologiją), radęs pro
gą. dar išdidžiau už Rūką nu
šneka: “Atspindžių” 3 nr. norė
damas padaryti didesnę rekla
mą savo pasirinktam O’Neillio 
veikalui. Ne tik Pulitzerio ir 
Nobelio premijų argumentais, 
bet ir tūlų žinovų manymu, 
jog O’Neillio vienintelis varžo
vas. vardu Šekspyras, miręs, 

konstatuoja: “jo (O’Neillio) 
garsas yra didesnis už visų lie
tuvių rašytojų, drauge sudė
jus.” Gaila, tų žodžių autorius 
nedaro jokios išimties, vadinas, 
j tą negarsiųjų skaičių Įtrauk
damas ir Rūką et tutti ųuanti. 
Kaip revoliucija, taip <ir hiper- 
kritika ėda savo vaikus.

Kur viso to priežastis? Dr. 
G. I. Židonytė, savo per kalkę 
dvigubai nurašytoj ir dviem 
laikraščiam pasiųstoj V. Alan
to “Pragaro pašvaisčių” re
cenzijoj veikalą pavadindama 
“stambiu įnašu” mūsų literatū- 
ron. norėdama iškelti auto
riaus. V. Alanto “objektyvumą 
ir nepriklausomumą.” užbrau
kia per nosį visiems tiems, ku-

rie esą susivaržę kuria nors 
viena doktrina. Ji sako: “Jam 
(Alantui) yra svetimas naivus 
teigimas “arba Roma arba 
Maskva”, kurio psichozėn tam 
tikros srovės veikiama yra pa
tekusi šiandieninė lietuvių lite
ratūra”. Kiek Alantas yra lais
vas nuo apriorinių teigimų bei 
sprendimų, galėjome matyti iš 
gana gausių kitų kritikų pasi
sakymų. Mums šiuo tarpu ne 
mažiau “naivus” atrodo auto
res teigimas, kad šiandieninė 
lietuvių literatūra esanti pate
kusi j “arba Roma arba Mas
kva” psichozę. Sakysime, kad 
tokiomis niekuo nepagrįstomis

Problemos “ar Roma ar 
Maskva” iki šiol, rodos, dar 
nėra sprendęs nė vienas mūsų 
rašytojas. Tas nelemtas, iš Ra
mono romano “Kryžių” iš
trauktas veikėjo pasakymas, 
polemikose it muilo burbulas 
išpūstas, dar nereiškia jokios 
“ar Roma ar Maskva” proble
mos sprendimo. Kad nepakeliui 
su Maskva šiandieną, rodo ne 
tik milijonai iš Maskvos rojaus 
pabėgėlių, kurių tarjje yra de
šimtys tūkstančių lietuvių, bet 
ir viso kultūringojo pasaulio 
tautų ir valstybių la kvsena. 
Jo gu jie ne visi yra Romos ka
talikai. tai dar nereiškia, kad 
eidami prieš Maskvą, jie tam

tikra prasme neina su Roma. 
Tikrai tai naivios, o gali būt 
dar nevisai iš Maskvos glėbio 
išsivadavusios psichozės vaiz
duotė gali taip nelogiškai nu
kalbėti.

Kažin, kokios psichozės pa
veikti kai kurie leidėjai imasi 
komunistinėj Lietuvoj išleistų 
komunistinių autorių knygų 
perspausdi n i mo ? 
ne "tam tikros : 
taip nepatinka < 
nytei.

Yra kritikų, i 
šiai nepatinka, 
veikale jie suuodža 
ros srovės” kvapą, 
stoja už literatūrą, 
idėjų ir problemų. Jie tokią li
teratūrą pasmerkia, kaip ten- 
dencinę. Bet jokios tendencijos 
jie nemato vekaluose. kurie 
nukreipti prieš tą nekenčiamą 
“tam tikrą srovę“, 
veikalai ir būtų 
ūso. Tokia tų 
kritikų psichozė.

VLADA PROSC1CNAITĖ

Elegija

NAUJOS LIETUV IŠKOS PLOKŠTELĖS
Jau seniai jaučiamas didelis 

trūkumas naujų lietuviškų pa
tefono plokštelių. Pastaruoju 
metu veik visai neišleista, jei 
neminėsiu keletos, prieš kele
rius metus vienos lenkų bend
rovės išleistų. Visai natūralu, 
kad svetimtaučiai, nepažinda
mi mūsų kultūrinio gyvenimo, 
nesiima daryti tinkamos atran
kos. atsižvelgti j leidžiamų 
plokštelių išpildytojų tinkamą

pla- 
reli- 
Ne- 
buv.

kubo išleisti jau net 3 naujas 
patefono plokšteles.

Patiriama, kad leidykla 
nuo ja išleisti ir daugiau 
ginęs muzikos plokštelių, 
trukus leidykla išleidžia
operos choro dirigento Juliaus 
Štarkos du naujus religinės 
muzikos kūrinius Adoramus te 
ir Benedictus, kuriuos įgiedoti 
j plokšteles yra susitarusi su 
vienu žymiu Europos choru.

Br. Budriūno kvartetas. K kairė* dešinėn: Marijus Sodnais—baritonas, Ed- 
uardas Skiotys—n tenoras. Pranas Zaranka—I tenoras. Antanas I'olikaitis— 
bosas. Viduryje—Br. Budrumas.

pasiruošimą ir išpildomų kūri
nių tinkamumą. Jų pagrindinis 
tikslas — pelnas, o pačiupinė- 
ję šią nepelningą. lietuviškų 
plokštelių leidimo sritį, dan
gau ir nebeleidžia.

Be eilinio mėgėjo 
ir naujų patefono
trūkumą jaučia ir lietuviškos 
radijo valandos.

šio klausimo spręsti ėmėsi 
lietuviškų gaidri leidykla PAŠ
VAISTĖ (560 Grant Avė.. 
Brooklyn 8. N. Y.), kuri kolo
nų menesių laikotarpyje sus

ypač gerų 
plokštelių

Pirmoji religinės muzikos 
plokštelė

Tiek čia Amerikoje, liek ne
priklausomoje Lietuvoje bene 
labiausiai buvo užmiršta reli
ginė muzika plokštelėse. Štai 
Pašvaistės leidyklai ir pradeda 
darbą nuo šios labiausiai ap
leistos srities.

ei

' Žinoma, kad
srovės”, kuri
daktarei Žido-

kuriems bai-
literatūros 
“tam tik- 
Jie piestu 
laisvą nuo

nors tie 
iš jk> Stalino 
obejektyviųjų

Skaitytojas

yra puikios, 
išlyginimas ir 
puikaus kvar-

ir išpildymu 
Kruopštus balsų 
kūrinio jaut ros, 
teto išpildymas plokšteles daro
labai vertingomis.

Bronius Budriūnas muziki
niame gyvenime jau seniai 
mums pažįstamas kaip kompo
zitorius ir puikus choro diri
gentas. Gyvendamas Vak. Vo
kietijos DP stovyklose, jis va
dovavo Lietuvių Meno Kolek 
tyvui (Regensburg - Schein- 
feki stovyklose), o persikėlęs į 
JAV. Detroite vadovavo radijo 
chorui. Vėliau suorganizavo Vy
rų Kvartetą ir 1951 m. vasa
rio 9 d. pradė.,0 pii-mą repetici
ją. Per metus padaryta dau
giau kaip 150 repeticijų. Tas 
liudija šio kvarteto kruopštų 
darbą, šiandien jo repertuarą 
sudaro 40 dainų ir 7 giesmės. 
Vienerių metų laikotarpyje 
kvartetas turėjo 22 koncertus, 
■iš kurių 3 koncertai grynai a- 
merikiečiams. Koncertavo ne 
tik savo mieste, bet Chicagoje 
ir kitur, gastroliavo ir Kana
doje.

Nors 
nuotos 
leistos,
są. jau suskubo plačiai 
klisti .ir leidykla gauna gražių 
atsiliepimų.

šios Br Budriūno įdai- 
plokštelės neseniai iš- 
bet turi gerą paklau- 

pas-

Nedelsdamas įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ LEIDINJ99“LIETUVOS ARCHYVU

(BOLŠEVIZMO METAI)

Kny ga vaizdžiai piešia orginialiais dokumentais komunizmo 
• smurtą ir lietinių kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje-
Atspaustas labai ribotas kiekis, todėl patartina ją skubiai įsigyti.

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.
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Malonėkit prisiųsti . 
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Vardas Pavarde
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PS. Pinigus, sumoje .. siunčiu laiške O, vėliau prisiųsiu □ 
(Saw pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku)

Atsiimta paminėti
LIETUVA —< politikos žur

nalas, 1952 m. nr. 1. Leidžia 
Ištariamoji Lietuvių Grupė 
liendradarbiaudama su Laisvo
sios Europos Komitetu. Re
daguoja: J. Audėnas, Dr. B. Ne- 
mickas, V. Rastenis, V. Vaitie
kūnas.

EGLUTĖ — rugsėjo mėn., 7 
nr.

B. Daubaras — NERAMU 
BUVO LAISVĖS ALĖJOJ. 
A pvsa ka. Išleist a I .ondone 1952 
m. Lietuvių Namų bendrovės. 
Viršelis ir iliustracijos Kazio 
Dargio. Kaina 6 šilingai.

European Movement —-THE 
ECONOMIC POTENTAL OF 
EI'ROPE. Spausdinta Belgi
joje. Nr. 43.

Religious Perseciition ia the 
Baltic Countries. Išleido Natio- 
nal Committee For a Free Eu- 
rope.

THE DP STORY. The Finai 
Report of the United Statės 
Displaced Persons Commission. 
VVashington. 1952.

Balandžio mėn. pradžioje 
leidykla išleidžia savo pirmąją 
plokštelę, kurioje mezzo sop
ranas Bronė Jakūbanskaitė- 
Jarikevičieuė. Aleksui .Mrezms- 
kūi palydint vargonais. įgiedo- 
jo Broniaus Burdiūno puikią 
kompoziciją “MALDA" ir ki
toje pusėje, palydint vargonais 
•ir smuiku žinomam Ne\v Yor
ko virtuozui. Brony Konservato
rijos Direktoriui, Villiam Ši- 
mek (čekų kilmės). Česlovo 
Sasnausko— Skubink prie kry
žiaus. Plokštelė tiek parinktais 
kūriniais tiek ir išpildymu tu
ri visuomenėje tokią paklausą, 
kad prieš keletą savaičių lei
dykla, išbaigusi pirmą ą. išlei
do jos antrąją laidą.

plokMr'ę
Bronė Jakubauskaitė - 
nė. įdainavusi pirma 
"Malda” ir “Skubink prie krytians".

Broniaus Budriūno Vyru 
Kvarteto plokštelės

su pirmosios
iš-

dvi naujos 
Budriūno Vyrų 

į-
Vienoje

Veik kartu
plokštelės antrosios laidos 
leidimu pasirodo 
Broniaus
Kvarteto (Detroit. Mich.) 
dainuotos plokštelės.
-įdainuota: Br. Budriūno šauks
mas ir K. Griauzdės harmoni
zuotas, Br. Budriūno arran- 
žuotas Alutis. Antroje plokšte
lėje: Br. Budriūno Tėvynei ir 
Br. Budriūno harmonizuotas 
Subatos vakarėlį, šios plokšte
lės ir savo parinktais kūriniais

RUGSĖJO AIDAI
Po vasaros atostogų pasiro

dė rugsėjo mėn. AIDAI. Juose 
randame šiuos straipsnius: A. 
Maceinos — Tiesa ir teisė: A. 
Aisčio — Apie laiką ir žmones 

knygos mielosios draugės;
V. Maciūno — Mykolas Biržiš
ka -- 70 metų amžiaus sukak
ties proga; Juozo Griniaus — 
Laisvė ir dievybe..
i i t erat ūros skiltyse 
Juozo Mikuckio eiles 
novelė — Hidalgas.
Gaučio. Kūrylios pasaulyje P. 
Gaučys rašo apie šių dienų is
panų romaną; J. Aistis recen
zuoja trijų moterų lyriką 
Vytės Nemunėlio poeziją; 
Mc.
Valančiaus 
žus; J. B.

Dailiosios 
randame 

ir Azorin 
versta P.

Dažnai pavydžiu jums, bičiuliai mano, 
šiltų tėvynės meilės rimų, 
nors kvapą tėviškės arimų 
jaučiu kas nakt sunkiam sapne, 
nors Kauno senmiesty regiu bažnyčią bokštas 
ir Invalidų apeigas vakarines 
girdžiu Vienybės aikštėje puošnioj,— 
bet nežinau, kodėl jokioj dainoj 
aš negaliu šiam sapnui rasti rimų 
ir nedainuoju tėviškės arimų, 
nei Invalidų apeigos Vienybės aikštėj puošnioj 
nenuaidi dainoj.

Iš gilumos širdies navydžiu jums, bičiuliai mano, 
tylių elegijų arba patetiškų dainų 
apie tą valandą, kai versime namų 
taip jaukiai girgždančias duris.
Ir rodos jums —kažkas atris 
nuo jūs pečių tremties likimo uolą, 
ir sūnūs lyg galingi milžinai 
tėvynėn parneša nūnai 
ir išminti ir jėgą raumenų...
Ak, tų patetiškų dainų 
aš neretai jums tylią valandą pavydžiu...

O man vis rodosi nūnai— 
tą valandėlę, kai 
jokie Į debesis besiremią kalnai 
jau begalinių lygumų ramybės ncbcdnimslą. 
ir kai gimtosios žemės grumstą 
nedrąsiai vėl paliestų koja, 
ir vėl lietuviškoji kregždė; 
kai virš galvų pranertų suplasnojus 
kai Dievo Angelą bažnytkaimio varpai 
sodriu skambėjimu lydėtų per dirvonus 
ir suskambėtų svirtis vėl lietuviškam viensėdy; 
ir kai lėtai 
nustos skambėję iš bažnytkaimio varpai, 
ir paskutiniai skardūs dūžiai 
papievių miglosna sukris.
tada—man rodosi—iš begalinės laimės plis 
krūtinėje širdis...

Liet. kambarys Pitlsburgho u n i versi įeit*
Fittsburgho Universitete, kur 

studijuoja įvairių tautų stu
dentai, tarp 25 tautinių kam
barių. įrengtas ir l.etuvių kam- 

Universiteto vadovy'bė 
kurioje pavaiz- 
25 kambarių į- 
knygą perdavė 
kambarių vado-

barys.
išleido knygą, 
duojami visų 
rengimai. Šią 
visų tautybių
vybėms. kad persiųstų savoms 
vyriausybėms. Lietuvių kam
bario vadovybė nutarė knygą 
perduoti Vilniaus universitetui. 
Kol Lietuva yra rusų okupuo
ta. kambario vadovybė šį gra
žų leidinį nutarė perduoti Lie
tuvos pasiuntinybei Washing- 
tone su tokio turinio laišku:

“Šioje knygoje yra aprašy
tas. tarp daugelio kitų, ir lie
tuvių kambarys Pittsburgho 
Urriversitete. Jame mūsų daili
ninkai darniai yra sujungę 
Ciurlionies pasaką su lietuvaičių 
austa drobe ir Nemuno pak
rančių ąžuolu. Mes Amerikos 
lietuviai didžiuojamės šiuo gra
žiu lietuviškos kultūros pa
minklu. Taip pat mes mielai 
prisimename ir giliai įvertina
me tą didelį mūsų sesių ir bro
lių įnašą į senosios mūsų tėvy
nes kultūrinius lobius. Trokš
dami, kad ir jie galėtų pama
tyti mūsų bendro darbo vai
sius ir vartydami šios knygos 
lapus galės pamatyti lxmt da
lį to grožio, kuris dvelkia iš 
kiekvienos lietuviško kambario 
kertelės, o taip pat turės pro
gos sužinoti šio kambario isto
riją. Dabartiniai šio kambario 
globėjai šį leidinį skiriam gar
bingam Vilniaus Universitetui.

Tačiau būtų labai skaudu, .jei 
ši knyga būtų spardoma Lietu
vos okupanto batais. Todėl kol

ir 
V. 

Vac. Biržiškos — V. 
biografijos bruo- 
- V. širivydo B.

I

Gedimino kalne nepievėsuoja 
laisvai trispalvė Lietuvos vė
liava, šią knygą pavedame glo
boti Lietuvos pasiuntinybei 
Was#wngtone. ”

Lietuvių Kambario Pittsbur- 
gho Universitete Komitetas:

Pirm. P. Pivaronas, sekret. 
J. Virbickas ižd. Ad. Marchu- 
laitis.

Liet. Kambario Komitetas, 
padedant lietuvių radijo vedė
jams ir lietuviškoms draugi
joms. nutarė spalio 18 d. pak
viesti Ciurlionies ansamblį, 
vad. Alf. Mikulskio, kuris kon
certuos Easter Memorial Hali, 
pačiame Pittsburgho Universi 
tete. Koncertas bus pakartotas 
spalio 19 d. Liet. Piliečių Sve
tainėje. Po koncerto ruošiamas 
banketas.

Mūsų tikslas supažindinti 
svetimtaučius su lietuviškos 
muzikos menu. Kartu norima 
sudaryti progos ir- lietuviams 
išgirsti Ciurlionies ansamblį. 
Parengimas pareikalaus daug 
darbo ir rūpesčio, bet visų ben
dromis pastangomis pajėgsime 
viską gražiai pravesti.

Juozas Virbickas

A.

K. Balutį; T. L. Andr.ekus — 
Kanonų teisės mokslo tėvas;
V. K-kas — Pijus XII už as
meninį atsakingumą modernio
joje įmonėje, M. Biržiška — 
Mažmožiai dėl straipsnio apie 
Basanavičių.

Viršelis papuoštas Z. Kolbos 
vitražu — šv. Jurgiu. Tekste 
V. Petravičiaus. A. Mončio, C. 
Januso. P. Augiaus, Matisse. 
Saverini kūrinių reprodukcijos 
ir V’. Maželio nuotrauka.

Paskirta 1952 m. Goethes 
premija

1927 m. įkurtoji Frankfurto
M. mieste Goethes premija

10.000 DM šiemet paskirta po
etui Carl Zuckermayer. gyve
nusiam Amerikoje, tuoj į>o ka
ro grįžusiam ir parašiusiam 
garsią dramą "Velnio genero 
las”. Premija iškilmingai į- 
teikta rugpjūčio 28 <1. Frank
furte a. M. Paul bažnyčioje. Iš
kilmėse dalyvavo V. Vokietijos 
rašytojai ir mokslininkai ir 
kultūrininkai.

Dėkodamas Frarrkurto mies 
fui, poetas Carl Zuckermayer 
kartu paskelbė, kad jis tuos pi
nigus — 10.000 DM. atiduoda 
Vokietijos jauniesiems priau
gantiems rašytojams, kad jie 
galėtų keliauti į užsienį. Ke
lionės turės pažadinti jų vaiz
duotę ir padės vystytis .jų ta
lentui.

Tą pačią dieną Frankfurte 
iškilmingai atidengtas Goethes 
paminklas. kuris buvo per ka
rą nukentėjęs.
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Kun. J. Skripkus. seserų 
pranciškiečių kapelionas, išvy
ko porai savaičių j Bingham- 
ton. N. Y. pas savo pusbrolį 
kun. K. Skripkų švenčiantį 60 
metų kunigystės sukaktį.

Ona Dzvonkaitė. Anglijoj iš
ėjusi mokslą ir ten mokytoja
vusi. šiais metais mokytojaus 
Pittsburghe pagal dviejų kraš
tų valdžios nutarimą, pasikei
čiant mokyiojais.

S. Stankūnienė, muziko J. 
Stankūno žmona, ir jos sūnus 
Kazimieras, rugsėjo 1 d., lan
kėsi Pittsburghe. Kazimieras, 
jaunas ir gabus vaikinas, lavi
nasi televizijos srityje, gauda
mas gerą atlyginimą.

A. Žaliaduonis. vienas iš e- 
nergingesnių šios lietuvių kolo
nijos veikėjų, yra susirūpinęs 
Pittsburgho lietuvių Bendruo
menės skyriaus veikimu.

Inž. P. Baltakis. katalikiš
kojo jaunimo žvaigždė Pitts
burghe. gavo žinią, kad jo bro
lis Paulius, gyvenąs Belgijoje. 
Saint Truiden mieste, gavo ku
nigystės šventimus rugpiūčio 
24 d. Jis yra pranciškonas tė
vas Paulius Baltakis. OFM.

Prof. K. Pakštas, po ilgų va
saros atostogų, kuriose dau
giau dirbo, negu ilsėjosi, grįž
ta į Pittsburghą rugsėjo 10 d.. 
čia vėl Duųuesne Universitete 
skaitys paskaitas studentams.

— Iš Patersono ••išemigravo"’ 
į Chicagą uoli visuomenininke 
Emilija Vilimaitė, bet pas mus 
“atemigravo” žinomas pedago
gas V. Čižiūnas su šeima.

— Antanas Gelažėla, Pranas 
Vilimas ir kt. pradėjo oragni- 
zuoti ratelį žmonių išlaikyti 
Lietuvių Gimnazijos Diepholze 
mokinį. Atrodo, kad Patersono 
nedidelė lietuvių kolonija pa
jėgs šelpti vieną ar du moki
nius.

VIEŠA RINKLIAVA
Detroito Balfo skyriaus pas

tangomis spalio 4 d. ruošiama 
vieša rinkliava Vokietijoje li
kusiems tautiečiams paremti. 
Leidimas rinkliavai — Tag 
Day — buvo gautas 'iš Detroito 
miesto savivaldybės tiktai po 
didelių sunkumų ir išimties 
keliu lietuviams, kurie anksty
vesniais metais buvo jas gra
žiai pravedę. Detroito lietuvių 
visuomenė yra prašoma gau
siai prisidėti prie rinkliavos 
pravedimo. Pasisekusi rinklia
va palengvins lietuvių šelpimą 
Europoie ir kartu duos progą 
gauti leidimą rinkliavai ir .se
kančiais metais.

Smulkesnė informacija lie- 
čanti Balfo rinkliavą Detroite 
bus paskelbta vėliau.

$ KUN. STASIO RUDAVO c 
$ Apysaka $

$ "Varpai Skamba" $ 
*' naudinga kiekvienam perskaity- ♦* 
'* ri Kaina $2.50. Gaunama "Dar- '* 

bininko” adm . SSo Bushwi<k 'J 
■** Av- . B’klvn 21. N. Y. ir leidvk- *' 
$ »°j $
C “LIETI vn DIENON"
\ S. Broadway. £
C Ixrs Angele* S. Calif. **

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika <vietinės žinios. parengimai: koncertai 

šokiai ir it. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai*

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

į. r. GINKIS AD. -TEZAVTTAS J. VALAKAS
Direktorių* Muziko* Dr. Pranešimų Dir.

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PITTSBURGH, PA-

Gražiai praėjęs seimas
Šv. Pranciškaus vienuolyno 

rėmėjų 21-sis seimas įvyko 
rugpiūčio 31 d., sekmadien.. 
seselių Pranciškiečių akademi
jos patalpose. Delegatų buvo 
suvažiavę iš plačios Pittsbur
gho apylinkės ir tolimesnių A- 
merikos miestų.

Seimas pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis, šv. mišių au
ką už visus mirusius ir gyvus 
vienuolyno rėmėjus atnašavo 
tėvas Barnabas Mikalauskas. 
OFM. pasakydamas progai pri
taikintą pamokslėlį.

Seimas prasidėjo 2 vai. 30 
min.. kurį atidarė rėmėjų pirm. 
Ieva Milerienė. sveikindama 
delegatus skaidriais gilios reik
šmės žodžiais. Sesijoms vado
vauti pakvietė A. Sutkaitytę. 
sekretoriauti N. Milerienę ir
M. Petraitienę. mandatų komi-

UŽDAROS REKOLEKCIJOS

Prasideda rudens uždarų re
kolekcijų laikotarpis Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne. Put
nam. Conn. Visos moterys ir 
mergaitės kviečiamos pasinau
doti šiomis susikaupimo dieno
mis. Kiekviena gali pasirinkti 
sau labiau tinkamas.

Rugsėjo 26 28 d. uždaros re
kolekcijos vyresnio amžiaus 
moterims, kurias lietuviu kal
ba ves Tėvai Pranciškoną’.

Spalio 3-5 d. — kun. prof. 
St. Ylos puikiai paruoštos ir 
mergaitėms labai naudingo re
kolekcijos apie pasiruošimą 
šeimai, (lietuvių kalbai.

Spalio 10-12 d. — tremti
nėms moterims, tema: “Gyve
nimo priešybės ir jų derini
mas". ves kun. prof. St. Yla.

Spalio 26 d. — jaunoms iš
tekėjusioms moterims, anglų 
kalba, ves Tėvas Antoninas. 
O. P

Visas, norinčias dalyvauti 
vienose ar kitose rekolekcijose, 
prašome įsiregistruoti, nuro
dant aiškiai kuriose rekolekci
jose norite dalyvauti, šiuo ad
resu: Rev. Sister Superior. Im- 
maculate Conception Convent. 
RFD 2. Putnam. Conn.. Telef.: 
Putnam 8-5828.

VISI LIETUVOS VYČIAI Į SEIM£
Visi Lietuvos vyčiai į seimą

Nepaprastas organizacinia
me gyvenime įvykis yra meti
nis organizacijos seimas. Lie-«
tuvos Vyčiai šiais metais savo 
metinį seimą šaukia rugsėjo
12. 13. ir 14 d.d. Dayton. Ohio.

Liet. Vyčių vyriausioji vado
vybė maloniai kviečia kuo dau
giausiai vyčių ir kitą prijau
čiantį jaunimą seime dalyvau
ti. Še rne bus svarstomi ne tik 
organizaciniai reikalai. bet 
daug dėmesio bus kreipiama 
ir lietuvybės išlaikymui bei 
Lietuvos laisvės kovai. Šiomis 
temomis bus keletas kalbų bei 
diskusijų.

Vadovybė yra paruošusi sei
mui įdomią programą ir prašo 
dalyvių uoliai ją sekti ir akty-
viai v soje programoje daiyvau- 

sijon seselę Augustiną ir I. 
Venslovaitę rezoliucijų komisi- 
jon A. Marčiulaitį ir seselę 
Virginiją.

Praeito seimo protokolas bu
vo perskaitytas ir priimtas be 
pataisų. Vedamąją seimo kalbą 
pasakė kun. B. Mikalauskas. O. 
F. M. Pereitų metų apyskaitą 
padarė Motina M. Loyola. To
liau sekė kuopų raportai ir 
sveikinimai

Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. A. Sutkaitytė. vice pirm. 
J. Milerienė ir J. Jagminienė. 
sekr. N. Milerienė ir I. Venslo- 
vaitė.

Seimas baigtas jausmingu ir 
nuoširdžiu kapeliono kun. J. 
Skripkaus žodžiu. Vakare įvy
ko bankietas. kuriam vadova
vo adv. S. M. Simonavičius. 
Meninę programos dalį išpildė 
solistė J. Parembaitė.

Kun. E. Vasiliauskas, šv. 
Petro ir Povilo parapijos kle
bonas. grįžo iš atostogų, pil
nas naujos energijos tolimes
niam darbui.

šv. Izidoriaus parapijoje, pas 
kun. V. Abromaitį. 40 valandų 
atlaidai praėjo labai gražiai. 
Pamokslus angliškai sakė kun. 
V. Karaveckas. lietuviškai kun.
B. Mikalauskas. OFM.

Muz. K. Bazys, po trumpos 
pertraukos, vėl sugrįžo į šv. 
Kazimiero parapiją eiti vargo
nininko pareigų.

Šv. Antano lietuviu parapi
joj. Bridgevillej. 40 vaandų 
atlaidai įvyks rugsėjo 12-13-14 
dd. Pamokslus sakys T. Dr. 
Bernardinas Grauslys. OFM.

šv. Petro ir Povilo, lietuvių 
parapijoj. Homesteade. laikinai 
vargoninkauja Mary Zink.

Lietuviu Dangun Žengimo 
parapijoj, netekus kun. J. Kee- 
ner. kuris sekmadieniais 12 
vai. atlaikydavo šv. mišias, lai
kinai yra pakviestas kun. B. 
Mikalauskas. OFM.

“(iuriionies” ansambliui, at-
vykstančiam į Pittsburghą spa
lio 18 d., platesnio masto posė
dis parengiamiems darbams 
svarstyti šaukiamas rugsėjo 10 
d. Lietuvių Piliečių klubo pa
talpose.

i. S.

ti bei būti punktualiems. Pa
švęskime tas tris dienas nu
matytai seimo programai įvyk
dyti.

Visi sveikinimai prašomi pa
tiekti raštu.

Seimo programa: 
Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d.

11 vai. registracija Main Lob- 
by, Biltmore viešbutyje, First 
and Main Sts.. 8 vai. vak. pri
ėmimas šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, 1922 Leo St.

Penktadienį, rugsėjo 12 d.,
8.30 vai. šv. mišios už a.a. My
kolo A. Norkūno vėlę šv. Kry
žiaus bažnyčioje, 10,00 vai. a- 
tidaromoji sesija Junior Ball- 
room, Biltmore viešbutyje. 
Kalbės Daytono mavoras 
Louls W. Lohrey ir Rt. Rev. 
Msgr. Harry J. Ansburv. Day
tono dekanas. 2.00 vai. p.p. 
antroji seimo sesija ten pat
8.30 vai. vak. Metropolitan O- 
peros solisto Algirdo Brazio 
koncertas Daytono Meno Insti
tute, Forest and Riverview 
Avės.

šeštadienį, rugsėjo 13 d.,
8.30 vai. šv. mišios už miru
sius narius šv. Kryžiaus pa- 
rap jos bažnyčioje. 10.00 vai. 
trečioj seimo sesija Main Ball
room. Biltmore viešbutyje. 
11.00 vai. prof. Ad. Damušio 
paskaita. 12.30 vai. pietūs. 2.00 
vai. p.p. ketvirtoji seimo sesija 
Main Ballroom. 9.00 vai. šokiai 
to e pačioje Main Ballroom sa
lėje.

Organizuojasi New Jersey lietuviai
Vidurinėse Nevv Jersey vals

tybės apylinkėse gyvena apie 
5000 lietuvių, daugumoj far— 
meriai. Jie rugpiūčio 24 d. su
sirinkę Freeholde nutarė susi
organizuoti į nepartinę ir ne
politinę lietuvių organizaciją. 
Tam reikalui išrinko organi
zacinį kamitetą, kuris paiuoš 
oragnizacijos įstatus ir sušauks 
organizacinį susirinkimą. Ko- 
mitetan išrinkti: Vyt. Kavolis. 
Puronas, Vyt. Prižgintas. adv. 
Repšys, Skučas, šiušis ir inž. 
Staknys.

Jie yra praktiški žmonės ir 
planuoja organizacijai ekono
mišką pagrindą. Tam reikalui 
prie ežero ir miško mano į- 
steigti nuosavybę su lietuviška 
svetaine ir patalpomis lietuviš
kai mokyklėlei. Ten ruoš pik
nikus. parengimus ir bus cent
ras viso jų kultūrinio lietuviš
ko veikimo.
Genocido reiškiniai Elizabethe

Kuomet šiurpiausios žinios 
iš tėvynės kalba apie masi
nius areštus, deportacijas, žu
dymus ir brolių partizanų ne
lygioj kovoj liejamą kraują, 
tiesiog širdį kaip replėmis su
spaudžia skausmas, kad vos 
atvykę ir dar kojų nespėję su

Juozapo Marijos Vilos remūjtj seimo 
rezoliucijos

1. Suvažiavimas dėkoja Visa
galiui Dievui už pereitų metų 
gautas malones ir palaimą ir 
reiškia nuolankią pagarbą Jo 
Ekscelencijai Arkivyskupui 
John F. O’Hara. C.S.C. taipogi 
nuoširdžiai jam dėkoja už pri- 
siuutimą suvažiavimui malo
naus pasveikinimo ir palaimini
mo laiško.

2. Suvažiavimas reiškia pasi
tenkinimą Juozapo Marijos Vi
los Rėmėjų Centro Valdybos 
praėjusių metų darbu, nuošir
džiai dėkoja už suorganizavi
mą trijų naujų skyrių (čia 
daug pasidarbavo Marijona 
Metkauskienė ir Valerija Ka- 
čergienė) taipogi dėkoja Didž. 
Gerb. Kun. Klebonams, prel. 
Stanislovui Dobiniui. Mt. Car- 
mel. Pa., kun. Juozui Gaudins- 
kui, Easton, Pa., kun. Andriui 
Degučiui. Maizville. Pa., už jų 
palankumą naujus skyrius or
ganizuojant.

3. Suvažiavimas, gerai su
prasdamas didelę svarbą aukš
tesnio mokslo ir katalikiško 
mergaitėms auklėjimo. kurį 
teikia Juozapo Marijos Vila, 
kreipiasi į plačiąją lietuvių ka
talikų visuomenę J. V. ragin
damas tėvus siųsti savo dukras 
šion mokyklon ir prašo šiai į- 
staigai materialinės paramos.

4. Suvažiavimas apsvarstęs 
būdus sukėlimui Juozapo Mari
jos Vilos reikalams finansinės 
paramos rekomenduoja:

1. Padvigubinti narių skai
čių prirašant vyrus:

2. Rengti pramogas k. t.. 
koncertus, šokius, kortų loši
mo vakarus, ‘bake sales” ir t.t., 
ir iškilmingai pasižada iki kito 
seimo šiam reikalui sukelti 
bent dešimtį tūkstančių dolerių 
— reiškia po S10.00 nuo nario.

5. Suvažiavimas kreipia Vi
los Rėmėjų narių ir plačios 
katalikų visuomenės dėmesį, 
kad darant savo palikimo tes
tamentus neužmirštų skirti da
lelę savo turtų Dievo. Bažny
čios ir savo tautos, reikalams, 
kurių tarpe yra ir Vilos reika
lai.

Sekmadienį, rugsėjo 14 d.,
10.30 iškilmingos šv. mišios šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
4 vai. p.p. visi seimo dalyviai 
renkasi į Memorial Hali. Firts 
and St. Clair Sts., fotografuo
tis. 5 vai pp. bankietas Main 
Ballroom, Biltmore viešbutyje. 
Čia kalbės J. E. vysk. V. Briz
gys ir Daytono universiteto po
litinių mokslų departamento 
vedėjas.

Iki pasimatymo seime.
Jūsų Al. Vasilauskas,

Centro Valdybos pirmininkas 

šilti naujieji ateiviai jau keičia 
savo gražias lietuviškas pavar
des į svetimas. Skaitant ang
lišką laikraštį net sunku pati
kėti, kad lietuvis Lionginas 
Ramanauskas savo gražią pa
vardę pakeičia į Lionei Ro
man. Tokia Žiugždų šeima pa
sirinko irgi gana dusliai skam
bančią anglišką pavardę 
“Brooks”. Tokį net naujai at
vykusių elgesį tenka laikyti 
tiesiog lietuvybės duobkasių 
darbu.

šalpos vajus Lindene
Lindeno BALFo skyrius 

spalių 4 d. 6 vai. vakare njo- 
šia Lindeno lietuvių svetainė e 
linksmą pobūvį su laimėjimais. 
Valdyba nuoširdžiai kviečia vi
sus Lindeno ir apylinkės lietu
vius tą dieną atvykti pobūvin 
ir paremti vargstančius mūsų 
seses ir brolius jų ligose ir se
natvė e. Jie reikalingi ir apran
gos. BALFo vajus vyksta visą 

laiką. Lindene rūbus galima 
pristatyti šiuo adresu: Juozas 
Prapuolenis. 1103 Monmouth 
Avė.. Linden. N. J. Telefonas: 
Linden 3-1186. Tuo pat adre-‘ 
su kreipiantis galima gauti ir 
laimėjimams bilietų.

J, Prapuolenis

6. Suvažiavimas. matyda
mas lietuvių tarpe didelį trū
kumą pašaukimų į dvasinį luo
mą. kreipia visuomenės dėme
sį į pašaukimų auklėjimo rei
kalą ir kviečia Vilos Rėmėjus 
ir mąstančią visuomenę prie 
maldos prašant Dievo mūsų' 
tautai pašaukimų į kunigus ir 
seseles vienuoles.

7. Suvažiavimas džiaugiasi 
atstovų ir svečių gausumu, dė- ■ 
koja seimo vadovybei, gerbia
miems kunigams už talką, ir 
seime dalyvavimą. Seselėms už 
vaišingumą, kalbėtojamas už 
kalbas, dainininkams už meni
nę programos dalį ir visiems už 
Vilos paramai aukas.

PADĖKA
Kartu su mūsų maldingu 

“Deo gratias” nuoširdžiausiai 
dėkojame visiems dalyviams 
geradariams, kurie savo malda, 
darbu ar auka prisidėjo prie 
gražių vaisių šio antrojo šv.Ka
zimiero Seserų Rėmėjų (Ryti
nių skyrių) Seimo, kuris sėk
mingai praėjo rugp. 24 d.

Pilnai suprantame ir giliai į- 
vertiname mūsų rėmėjų gera
darių ir prietelių didį pasiau
kojimą seselių reikalams, to
dėl iš gilumo širdies tariame 
tikrai lietuvišką nuoširdų a- 
čių. Dėkojame gerb. dvasiški- 
jai — kun. J. Karaliui, kun. I. 
Valančiūnui. kun. J. čepukai- 
čiui, kun. V. Čegiui. kun. J. 
Graudinskui. kun. M. Dauman
tui. kun. J. Neverauskui, kun. 
J. Klimui, kun. K. Rakauskui, 
kun. P. Vasiliauskui, ir klier. 
A. Wassalui. o taip pat visiems 
klebonams, kurie, nors negalė
jo asmeniškai dalyvauti seime, 
ragino savo parapijiečius jame 
dalyvauti.

Giliai dėkojame p. A. Gilie- 
nei už nenuilstamąją pasidar
bavimą: taipgi fir Vilos alum- 
nietei. V. Suppa, už atvykimą 
ir meninę dalį.

Reiškiame gilią padėką kun. 
J. Neverauskui ir adv. S. Mau
kui už įspūdingas kalbas.

Visiems atstovams ir sve
čiams. kurie taip mielai aukavo 
savo brangų laiką, talentus, jė
gas ir pinigus, kad tik pavyktų 
šis suvažiavimas. reiškiame 
glią padėką. Stengsimės savo 
darbas, pasišventimu bei kas
diene malda nors dalinai atsi
lyginti Jums už taip didelę pa- 
ramą ir malonų prielankumą 
mūsų įstaigai, o pilnas atlvg’ni- 
mas tebūna Jums pats Kris
tus. Kurio vardu Jūs mums 
tiek daug gera darote. Ačiū!

Švento Kazimiero Seserys 
Juozapo Marijos Viloje

Telephone: DEARBORN 2 0819
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wante<l—Malė and Female

GIRLS . WOME>
Needed at once

for light assembly work

• Steady Emplovment
• Excellent working

conditions
• 5 days week
• Profit sharing
• Paid Insurance

Apply todav

PRECISION PAPER TI RE 
CO.

2035 W. Charleston 
Near Damen, Elston & 

Armittage

GENERAL OFFICE
We want a giri \vho can type—, 
take light Dictation and handle 
detail in small one giri office.

Excellently loeated for 
suburban resident.

VVill pay Commutation ticket, 
plūs good starting salary with 

good opportunity for good 
increases

Apply or Call
Randolph 6-4295

MONARCH MACHINE 
TOOL CO.

622 W. Mashington St.

YES BEGINNERS!
VVE HA VE SEVERAL OPENINGS — NO MONOTONY!

INTERESTING and OPPORTUNITIES 
for

ADVANCEMENT and PEMANNENTI!
STENOGKAPHERS — TYPISTS

and
GENERAL OFFICE WORKERS

Working Conditions Ideal in Modern Airconditioned Office. Also Espcrienced

Call Mr. T. M. Amison HA 7-9415

FACTORY HELP
NO EXPERIENCE NECESSARY

WE NEED IN OUR PACKING ROOM

3 STEADY, ABLE-BODIED MEN 
OO ARE M1LLING TO WORK

THESE ARE GOOD PERMANENT JOBS!
DAYS — SOME OVERTIME — GOOD STARTING WAGE 

ADANCEMENT ACCORDING TO ABILITY
EMPLOYEE BENEFITS—7 PAID HOLIDAYS A YEAR 

PAID VACATIONS
SEE MR. T A B O R 

STANDARD BRANDS. INC.
2133 W. PERSHING ROAD

“Gabija”,
Lietuvių Spaudos Centras, šio
mis dienomis išsiuntė į Paryžių 
savo išleistų vaikų literatūros 
knygų. Jos bus išstatytos UN
ESCO 7-oj gen. konferencijos 
proga ruošiamoje tarptautinė
je vaikų knygų parodoje. Šių 
knygų “Gabijos” prašė Pasau
lio Liet. Katalikų Organizacijų 
Sąjungos pirmininkė V. Karve- 
lienė.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Vinas Kudirka, 

37 Franklin St. Norivood. Mass.
Vicepitmininkai — Vlada* Pau

lauskas, 573 I.awrenee St., I.ovvell, 
Mass. ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St.. So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, y 
Cottage St., Norwood, Mass.

Finansų sekretorius - Ant. Bel
džiu*, 32 Wilder St.. Brockton. Mass. 
Tel. Brockton 8-0729VV

“Mininkė — Bronė Chmienė, 79 
Bj. ry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0fM8

Revizijos komisija: - Knn. <1. 
Bernatonis. Nell P. MHkūnaa. B

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2I0 vardu. 50 
Cottage St.. Norvvood, Mass., Tel 
NOrvvood 7-1449. Piniginės perlaidos 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
Iždininkės B. Cunys vardu.

UONDERFIL OPPDRTt'NTTY FOR 
STENOG&APHERS

Friendly atmosphe.-e. Top wanes. 
Beginners or e.SĮM'rienced. Esct-lieni 
vorking conditions. Apply oi' pilone 
for appointment to suit upon conv< - 
nieruc.

SINGER SEWIXG MACHINE <<>- 
1019 W. Jacksun Blv.

Monro*- C-644*

MECHANICAL 
DRAFTSMEN

If you are aggressive and 
lockir.g ahead

to unlimited opportunities 
DONT LOOK ANY FURTHER 

■ Some of our Compar.y benefits 
Free Insurance
Hospitalization

Paid bolidąys & vacations 
Please bring sample of work 

CROWN RHEOSTAT &
SI PPLY CO. 

3465 N. Kimbali Avė.
Applicants mušt speak English

• PUNCH PRESS 
OPERATORS

• SHEAR HELP
• MATERIAL

HANDLERS

3 SHIFTS
6 DAY WEEK 
PERMANENT 

GOOD WORKING 
CONDITIONS

ALGONQl"IN TOOL 
& DIE CO.

4908 W. Flournoy St.

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

fe

AIsiaainimAI
RADIO VALANDOS 

SESTadieniak 14:45 - fc?
530 B 
, sron5- Bil

WevdB 
JACKJSIUKAS 

:>toi k’dpiiis 

1*264 WHITE ST. 
HILLSIOE.S.J 

TEL. •
WĄVERLY 
6 35251
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SPORTAS MisceUaneous
For Sale

ŠACHMATAI
4 ėda K- Merkis

lasaulio pirmenybes Helsinky lai
mėjo *iuvifctų Sąjungos komanda 
•nuodą <K--res, Smyslov. Bronį’ein. 
Gel’er*. J«i komandai atiteko garsioji 
Hi.nš.ton-Ittusell dovana), kur. t;is- 
k;>-i buvo JAV šachmatininku ••a-tko- 
se. So»>.-tų S-ga baigminėje grupėje 
lt’mėic prieš Argentiną. S vedi 14, Ve.i- 
grija, Vak. Vokietiją ir Suomiją. Ly
giom baigė Čekoslovakija, JAV ir Ju
goslavija.

Toliau seka: Argentina. Jugos:avi- 
ja ir JAV. Amerika baigmėje baigė 
su 2 laimėjimais. 1 pralaimėjimu 
(prieš Švediją) ir 5 sužaidė lygiom.

— Iš pavienių žaidėju pasižymėjo, 
surinkdami daugiausia taškų: 1 len
toje — M. Najdorf (Argentina-, 
lentoje — V. Smyslov (Sov. S-ga>. 
lentoje — D. 
lentoje — C.

!/, taško. 2-6 vietas pasidalino: Dr. 
Keiilson, Pamiljens. Lester. Hurst 
Bolton, surinkę po 41,4—lt., taško 
Buv. JAV open nugalėtojas Weave 
Adams. Kachman ir 
surinko po 4-2 taškų, 
viai.

Kazys Merki 
Viso 36 daly

MassachusettsPažymėtina. kad 
meisteris S. Rubinou, Vermont meis 
teris A. Hobson ir Conn. meisteris E 
Han surinko po 3lX,—21/,. Main
meisteris C. Sharp. buv. New Eng 
land meisteris Harlow Daly ir 1951 
Mass. meisteris E. Underuood liko s( 
3-3 taškų.

Bronstein (Sov.) ir 
Kottnauer ( Cekosl ‘

2
3
4

B. Arlauskas geriausiai laikos 
Australijos koresp. pirmenybėse. J t 
padėtis tokia: Klass 9-3 (užbaigė vi 
sas partijas) R. Arlauskas 8—1 <3 Ii 
ko). Szevczyk 7-2, Darragh 61/,— 
212- Endzelins 6-3, Ozols 6-5 ir kt 
mažiau.

FRAM UNDERSELLS EVERYBO- 
DY! HOUSING PROJECT — Beau 
tiful used automatic gas heater. 20 
% 30 gal.. $15; beautiful used 4-bur- 
ner gas rangės, $23; toilet and tanks 
$13: wash basin. $7; hanging basins 
$7.50; slightly used built in tubs, 
all sizes. $31.50; newly arrived —a 
large seleetion of slightly used floor 
oil and kerosine cabinet heaters 
$17.50; slightly used combination 
sinks, $16: used stall showers com 
plėtė. $16.50; also used bolers and ra 
diators. Large seleetion of new white 
and all colors built-in tubs. radiators, 
copper tubing and stall shovvers 
G radę A. New material.

FRAM PLUMBING SUPPLY. INC 
36-29 Vernon blvd.. L.I.C.. EX 2-1500 
Visit our large Show Room — Free 
Parking. Store hours: Mon. thru Fri. 
8 A.M. to 6:30 P.M. Open Saturdays 
8:30 A M. to 4 P.M.

Kanados meisteris, bu
vo pakviestas i Montrealj. sulošti par
tiją su Montrealio miesto meisteriu 
VVilliamsu.

F. Vaitonis. Real Estate

P. Tautvaišos partija su P. L. 
Cromelin iš Golden Knights koresp 
turnyro. įsidėjo Chess Reviavv. Tau’- 
vaiša laimėjo, panaudojęs juodais, 
siciliškoj: 4... g6?!

Igno Žalio dvi partijas, loštas Ame
rikos o[>en p-bėse. Tampa. Fla.. įsidė
jo Montrealio “Gazette".

BAYSIDE—6 rms., semi-detached 
brick house. oil. garage. $12.500.

FH’SHIN’G—brick bungalou*. de- 
tached. garage. oil heat. living rm. 
kiteh. bath in basement—$16,800.

ASTOR1A—20 unit apt. house, ex- 
celelnt condition. Bring in 53/4X ren 
— $51.000.

COLLEBE FOINT. 2 
plot. $13,900. GEO. F. X. 
150-56 Northern Blv.

galimybė pirkti 
namų. 2 miega- 
erdvūs kamba-

New Engiami pirmenybėse, kurios 
įvyko per Labor Day savaitgali. New- 
buryport. Maine, gerai pasirodė ir 
prizus laimėjo latvis J. Pamiljens 
(Hartford. Conn.) ir lietuvis K. Mer
kis (Boston. Mass.)

Laimėtojai rikiuojasi šitaip: W.
Snesman. Providence, R. I. su 5>2—

family large 
PANCOAST

FL. 3-1460
FL. 8-2525

MEBRICK. Reta 
modernišką 5 kamb. 
mieji. garažas, rūsis. 
riai po stogu, šildymas alyva, elekt
rinė virtuvė, veneciškos užuolaidos 
gerai izoliuotas nuo audros, parduo
ti reikia dėl vyro mirties. Statytas 
prieš 18 mėnesių, kaina S13.000. įmo
kėti reiki? $4.000. mėnesiniais mokė
jimais $70.00. Adresas: 1703 Webs- 
ter Avė., Merrimack. L. I.

Tel. FR 9-7114.

Business opportu 
iiities

LINCHEONETTE - RESTAI RANT 
B’klyn — prime industrial location— 
Grcenpoint section — very clean and 
modern. fully eųuipped—accomodates 
33 — Fridgedaire system. soda foun- 
tain etc. Long leasc — reasonable 
rentai — $65-$25.000. yr. Grose 5 (.4 
day. unusual opportunity for couplc. 
Priccd only $5.750. Gali after 2 P. M. 
EV 9-9635.

I
A. ANDRIUŠKEVIČIUS 

LAIKRODININKAS 
eta parduodami ir taisomi 

laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

Delicatessen — Richmond Hill
Modern fixtures — 20 year estab- 

lished. W kly income between $1.000-
$1,200 — large roms iin rear. $80 
monthly rentai. Owner selling due 
to illness. Price $8.500. RI FF RE
ALTY. 106-39 Sutphin Blvd. Jam. 
JA 6—4039.

Ranch Homes, Bowne Park. Flush- 
ing. Ali brick. 6 rooms and bath, 
side hall entrance. luxurioųs in eve- 
ry detail. Under construction now. 
choice of building plots. It’s the best 
Ranch Buy ir Queens. DANIEL L. 
MASTĖS, 24-55 Francis Levis Blvd. 
BA. 9-0500.

BAYBIDGE — S16.250. Beautiful 
1 family, all improvemens. 8 rms— 
large basement. oil heat — eut glass 
chandeliers. many other lovely ex- 
ras. Beautiful residential section 
Near shopping . schools, transit 
“Let your eyes convince you.” Call 
before 12 noon and all day Sunday.

BE 2-7709

U'ANTAGH — $11.500. Nevv 
room bungalovvs. Large plots, 
down payments.

Hicks - Little White House 
For Finer Nassau Buvs 

Sunrise Hwy—Beech St. 
WA 2-7297 Wantagh, L.

4’s 
lov

I.

STOP—LOOK AND ACT”
Beautiful detached 1 family 8 rooms. 
31..', baths. finished basement and bav. 
cedar rm.. oil carpeting. 2 porches. 2 
car garage — 
etc. Sucrifice
J. J. Kurtz. 25
call vveekdays

near shopping, school 
price $28.750. Write. 
Brood St.. NYC. 4. or 
WH3—9681.

Bostone ir apylinkėse

Ofiso tel. LExington 2635

910 W. Lombard Street, Baltimore 23, Maryland

Tel. STagg 2-3043

EVergreen 8-9770

B"

|

“S (at
s
i

i

New Yorke ir apylinkėse .■

JOHN DERUHA, M. D.

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

Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.
1 »

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Eutcpoje

FUNERAL

PARDUODAM NAMAI

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45 
Šeštadieniais 10-1.

Sekmadieniais uždaryta

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

FUNERAL HOME
254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Namų tel. FOrest 8212

S. Ankudas (Ankudavičius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

J

S. Barasevičius ir Sūnus A. J. NAMAKS Y
Office TeL SO 8-0948

TeL SOuth Boston 8-2590

ZALETSKAS
HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston. Maso.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletakai 
Graboriai ir BaKamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815 

SOuth

Res. 87 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 74MA2-M

NAUJA GYDUOLE

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 OTEBSTEB AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS IVAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir į kitus miestus.
Beikale laukite: TeL TB 6-6434

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduoli 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ii 
lapų: ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii 

galvos skaudėjimų.nerviškų
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 wa- 
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.

ELDRED - GLENSPEY Yie of S4L- 
LIVAN CO. N. Y. 85 miles NYC. 50 
aeres with Road Frontage. EJectricity 
and telephone available. only $2.000. 
Additional aereage if desired. Al! 
year round shopping — churches — 
school and school bus. — 3 miles to 
Erie R. R. —
Times Square 
OR 4-3506 —
M. KBAMER,

direct bus service from 
— for information call 
or — CA 6-2833. Write 
200 Centre St NYC 13.

“TOVVARDS GBACTOCS L1VTNG
MILL NECK — 9 room aircondi- 

tioned house, beautiful location on
high airy elevation. 61aeres; ai 
modern improvements. modern kit- 
chen. pantry, 4 baths. 5 bedrooms, oil 
burner. eleetrie hot vvater. Stable. 9 
box stalls. 5 rm., modern apartmen * 
above. Only $55.000. Writc. P. O. Box 
175. Oyster Bay. L. I. Call mornings 
9—12 OY 6-1045.

Didelis sunkvežimio pajėgumas
išlaikymas atseina mažiausiai

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukinio kambariai vyrams ir moterims.

WORK J
i _ n

'n"'7fJeaf
—

Dr. S. Chernoff 1
223 — 2nrf Att> N. Y. C.223 — 2nd Avė.. N. Y. C.

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

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda. hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.

Tel. EVergreen 7-433o

Stephen Aromiski
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

J

DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA
Matthew P. Baltas

(SIELIAI SKASl
F V N E R A L H O M E
M. P. Railas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Baltnn 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
BROOKLYN'. N. Y.

N O T A R Y P U B L I C

GAUTI SIV KNYGŲ:

LIETUVIU ARCHYVAS. 355 p. $3.00
LIETUVIU KALBOS VADOVAS. 606 p. $4.50
A. Munte. SAN MICHELE KNYGA. JI dalis. 308 p. $2.50 
P. Lagerkvist. BARABAS. 214 p. $2.50
St. Būdavas. VARPAI SKAMBA. 180 p. 2.50
Dr. J. Jonikas, GIMTOJO ŽODŽIO BARUOS 168 p. $1.50

Maceina. JOBO DRAMA. 240 p.
Aistis. SFišUO BUITIS
Kerlielis, LIAUDIES DAINOS .JAUNIEMS 

PIANISTAMS. 32 p.
Ncllo Vian. ŠV. ANTANAS PADUVIETIS

(A. Vaičiulaičio vertimas). 145 p.
E. \Vil!iams. MEDINIS ARKLYS. 190 p.
Vytė Nemunėlis, -MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS
Dr. J. Primskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS
Msgr. P. Juras.

PABAIGĄ _ _ _ .
NAUJAS TESTAMENTAS (kietais viršeliais) 
KRISTAUS SEKIMAS (kietais viršeliais)
LEKCIJOS ir EVANGELIJOS (kietais apdarais) 
Vysk. P. Bučys.—Švenč. P. MARIJOS APREIŠKIMAI

LIURDE, 500 p. (kietais viršeliais) — $1.00
Kun. M. Vembrė, — MARIJA KALBA PASAULIUI,

264 p. — — — —
Daveau, — ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽETIS, 178 p.

Vian. — ŠV. ANTANAS PADUVIETIS (A. Vai
čiulaičio vertimas), 145 p. — — $1.00

Mačiulyte - Daugirdienė, — TAUPIOJI VIRĖJA,
155 p.

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti narna ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.Fy J

r w __

Ry ff i

ir; 1 i

i.

$2.00
$1.00

$2.00

Kuro sutaupoma
o

NAUJAS FORDO siinkvežimiŲ pajė
gumas lengvina darbo našumą! Tiktai 

Fordas duoda jums galimybių turėti 
V-8 arba Six!

Naujas 101 h. p. GOST CLIPPER SIX. Važia
vimas Šiuo nauju Fordo Cost Clipper Six sunk
vežimiu aukštos kompresijos, ž emos trinties, 
viršuj kabančiais vožtuvais, yra lengvai prog
resyvus. Trum;>as stūmoklių kelias naujame 
motore sumažina trintį, kas padidina trauki
mo jėgą. Tokiu būdu jūs sutaupote benzino 
viena galioną iš septynių.
Nuostabusis sunkvežimis V-8 dabar yra 106 h. 
p. Ištirta per 2,000.000 sunkvežimių. Fordo 239 
cu. in. V-8 gauna naujos jėgos... puikiai atlie-

iki 14%!
Jūs turite 2‘/į tonos krovinio 
pajėgumo mažame
F-4 Stakc! Visai 
mažos trinties 101 h.
arba 106 h. p. V-8.

Forde 
naujas, 
p. Sis,

Ateikite ir apžiūrėkite dar šiandieną!

1VAS10NAS
KKALTY and INSURANCE

3225 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
Tel. AP. 7-2790

William J. Drake 
(DBAGUNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS

ka savo pareigas. Dabar pereina i 10G h. p. 
Jis talpus dideliam kroviniui, tinka daugeliui 
kelionių per dieną.

Naujas Fordas F-3 žemos apačios, apie 
2 pėdas aukščio, daro lengva pakrovimą. 
Dvejopos būdelės pasirinkimui. Stebulių 
gražus apdengimas padidina verte.

Priedai ir papuošimai, kaip parodyta pavyzdyje, gaunami pagal medžiagų tiekimo galimybes.

IR FORDO SUNKVEŽIMIAI 
»...................................... laiko ilgiausiai!Fordais V ezioiimas atSCina pigiausiai Paskutiniai registracijos daviniai S.-

J 069.000 sunkvežimių, draudimo eks
pertai tikina, kad Fordo sunkvežimiai 
laiko ilgiausiai.F.D.A.F.

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

Joseph Garszva
Graborius - balsamnotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
AI R CONDITIONEI) 
81-02 Jamaica Avė. 
Forest P*rkway Ntation) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTI vn; DIREKTORIAI 
F. W. Shalins ir J. R. Shalins 

TeL VIrginia 7-4499

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

J. P. MAČIU LIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, lVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VTrginia 7-1896

$1.00
$2.00
$2.00
$1.50

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO
$1.00
$2.00
$2.00
$2.50

$2.(M)
0.50

$2.00

“D ARKI N I N KAS”
6X0 Btishuick Avenue Brooklyn 21, N’. Y.

HtttH ttH-HU 14 Itrl-ėOOI II llOO»>»OWI>liieilHill
Telefonas: EVergreen 4-8934 '

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANIJZY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD M18IUNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - l (kandžiai - TetevMja - Marika - Sportui

502 GRAND ST., kampas Unioa Avė. BROOKLYN, N. Y.
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RENATE PRADĖJO KALBĖTI

Apreiškimo parap. mokykla 
pirmadienį, rugsėjo S d. pra
dėjo mokslo metus. S vai. ryto 
visi mokyklos mokiniai susirin
ko bažnyčion išklausyti šv. mi
šių. Po pamaldų visi rinkosi į 
klases.

J. Stuko radijo
"Lietuvos Atsiminimų" ant

rasis piknikas įvyko rugsėjo 7 
d. Liberty Parke. Lindėti. N. J. 
Pirmasis šių metų piknikas bu
vo ten pat liepos 1 3d. Progra
moje buvo dainos, taut. šokiai, 
įvairūs laimė imai ir kt.

Inic'atorių grupė
Didžiajame Nevv Yorke yra 

pasiryžus: suorganizuoti Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos skyrių. Visi buvę Vilniaus 
krašto lietuviai ar Vilniuje il
gesnį laiką gyvenę ir šiuo metu 
esą D. New Yorko ribose kvie
čiami pranešti savo adresą, kad 
galima būtų susisiekti ir nusta
tyti steigiamojo susirinkimo 
datą. Pranešti: Salomėjai Nar- 
keliūnaitei. 46 Stagg St.. 
Brooklyn 6. N. Y.

Vyru drabužių
ypatingai trūksta šiuo metu 

Vokietijoje esantiems lietu
viams. informuoja Balfo cent
ras. Kaip pranešime sakoma, 
apie 70'<• visų aukojamų dra
bužių sudaro vaikų drabužė
liai. Tuo tarpu iš Vokietijos 
prašoma atsiųsti vyriškų ke'- 
nių. švarkų ir apsiaustų.

Išvyka laivais.
kurią N. Y. Tremtinių Draugi
ja ruošė į Indian Point rugp. 
31 d., apgailėtinai mažai su
traukė publikos. Tuo tarpu dar 
neaišku, kas dėlto kaltas, ar 
organizatoriai, ar nesidomė i- 
mas organizuota išvyka. ar 
blogas oras.

■Jonas Radusis.
prieš pusę metų atvykęs iš 
Australi bs į JAV pas savo tė
vą. kuris jau čia gyvena nuo 
1924 m., su bičiuliais ir drau
gais pereitą šeštadienį paminė
jo savo šimtadienį.

Feliksas l rlianavičius, kuris 
į savo tėvo laidotuves buvo 
parskridęs iš Austrijos, šią sa
vaitę vėl išsrkenda atgal į sa
vo karinės tarnybos vietą.

PAMOKOS BE MOKYTOJO 
PAGALBOS

Visokių gaidų muzikai ir 
giedojimui knyga tik $2.50 su 
prisiuntlmu. Kreiptis: G. A. 
Baronas. 11059 Dodge. Va n 
Dyke. Mich.

IšNTOMOJ AM!

du kambariai ir virtuvė. Bal
dai pagal susitarimą. 1-inas 
aukštas. Kreiptis: 339 Wil- 
son Avė., (prie Linden St.). 
Brooklyn. N. Y.

1A.XTOMOJA.MAS

Richmond Hill rajone tik suau
gusių asmenų šeimai šešių 
kambarių butas. Trys miega
mieji. Kaina 70 dol. mėn. 
Kreiptis tel. VIrginia 70191 Y. 

nuo 5 iki 7 v. vak.

T-l EV-rg.-^-n 8-18<i5

V INCAS VAIČIŪNAS 
Groeery and Butcher Store 
” *-r pa- . >:• ami kambariai 

Įdomi ir ap
tarnaujami.
SS Grand St.. Brooklyn 11. N. Y.

♦

♦
♦

NAUJOS PATEFONO PLOKŠTELES
L-.: - PAŠVAISTE i41*ido dvi naujas. Broniaus Budriūno Vyrų 
Kvarteto : • • Mich > įdainuotas plokšteles: ŠAUKSMAS AI.U- 

. . '- BATGS VAKARĖLI K>kv>nos plokštelės kai
na $1 2 s: .nčiant paštu po $2— Užsakymus siųskite:

PAŠVAISTE. 5450 Grant Avė., Brooklyn 8. N. Y.

Perėtais metais Ralfas ape
liavo Į visuomenę, prašydamas 
savo aukomis gelbėti mažą 
mergaitę Renatę ir padėti jai 
atgauti kalbą, šimtai gerašir
džių lietuvių jautriai reagavo į 
šį prašymą. Ypač daug širdies 
ir iniciatyvos parodė Balfo dl- 
retorius Juozas Cinkus, kuris 
net specialų koncertą Brookly- 
ne sui-engė ir visą pelną skyrė 
šiam kilniam tikslui. Ir štai Re
nate! gydyti Balfas surinko 
$1.025.10. kurie išimtinai Bal
fo centro tam tikslui .naudoja
mi.

Šiandien malonu pranešti 
tiem geraširdžiams lietuviams, 
kad jų aukos pradėjo duot, re
zultatų. Pirmi ledai pralaužti 
ir nors dar labai sunkiai, bet po 
7 mėnesiu gydymosi Universi
teto klinikoje, Renate pradėjo 
kalbėti.

Visiems buvusems tremti
niams labai gerai pažįstamas 
Kun. V. šarka. Balfo paprašy
tas aplankė Renatę klinikoje ir 
štai savo laiške rašo:

“Šiandien apsilankiau pas 
prof. Dr. G. Panconcel’i-Calz- 
zia. Spracheheilhe m. nam- 
burg - Bergstedt. Lottbecktal. 
ir patyriau, kad Renata Jonai
tytė yra jos žinioje nuo š. m. 
sausio mėn. 1 dienos. Mergaitė 
yra labai gabi, pažangi, draus
minga. inteligent'ška. Aš ją 
pats mačiau ir truputį kaitė
jau. Truputi .jau kalba Mergai
tė. sako profesorė, gabi, aarb- 
ko profesorė. — yra gabi, darb
šti ir padariusi milžinišką pa
žangą. Kol kas susikalbėti ga
lima labai sunkiai ir primity
viai. Gydymas dar turės už
trukti pusantrų metų.

Visi mokesčiai Balfo yra re
guliariai apmokėti.

Ligi šiol sumokėta:
sausio mėn. 300 DM.
balandžio 180
vasario ir kovo

mėn. 480
gegužės 180 yy

birželio 180
liepos 180

viso 1500 DM.

Alg. Kačanausko
vadovaujamas vyrų balsų 

kvartetas rugsėjo 13 d. išvyk
sta į Worcester. Mass.. daly
vauti rugsėjo 8-sios minėjime.

A. Gudaitis,
į JAV atvykęs prieš trejus 

metus ir šiuo metu kaip lalx>- 
rantas besidarbuoją St. Ca- 
therine Hospltal Brooklyne, 
kartu su savo bendradarbiu 
M. Wachstein yra atlikęs ver
tingų bandymų biologinėje sri
tyje. Apie juos smulkiai para
še du medeinos žurnalai: CH- 
nical Pathology ir Bullet.n of 
the Nevv York Academy of 
Medicine.

Penki SLA atstovai 
išrinkti iš SLA 38 kuopos tal
kininkauti Balfo rudens vajaus 
komitete. Jie yra A. Reventas, 
St. Volskis. J. Aymanas. S. Sa
kalauskaitė ir K. Galinienė.

BI TAS SI' BALDAIS

Kas norėtų gauti butą iš tri 
jų kambarių ir virtuvės 4 aukš 
te (20 dol. mėnesiui), prašomt 
kreiptis į 100 Cook St., 10 bu 
tas. Ten pat galima pigiai gau
ti kai kurių baldų.

Investuokite j Ml'TL'AL FINOS. 
Informacijų reikalu kreipkitės i at
stovai ALFONSAS MAŽEIKA, c o 
Ira Haupt & Co. III Braodwav. room 
515. New York 6, N. Y. Members 
New York Stock Exchange. Tel. 
WO 4-6000.

Už pirmus du mėnesius Ral
fas mokėjo po 300 MD. o vė
liau išrūj ino. kad vokiečių val
džia moka po 120 DM. o Ral
fas po ISO DM."

Tuo būdu surinktais pinigais 
Balfas toliau gydys Renatę 

klinikoje iki ji išmoks visai 
gerai kalbėti.

Šiandien iš vairių pasaulio 
šalių šimtai nelaimingų lietu
vių kreipias pagalbos. Balfas 
tiek gali pagelbėti, kiek visuo
menė jj. rem a. Būkime duos- 
nūs mūsų nelaimingiems tau
tiečiams. Aukas siųskite:

l'nited Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.. 105 
Grand St.. Brooklyn 11. N. Y.

"Atsiprašau, mano plaukai natūra
lios spalvos ir aš nemėgstu daug 

dažytis...”

Dana Malakauskaitė, Tony 
rolėje "Mokyklos Draugų" ko
medijoje, kuri bus suvaidinta 
Angelų Karalienės parapijos 

• vakare-koncerte 21 rugsėjo 5 
vai. vak. šv. Stanislavo salėje 
(Greenpointe).

Braižybos kursai, suorgani
zuoti L. Inž. Sąjungos N. Yor
ko skyriaus, po vasaros atosto
gų vėl pradeda savo darbą rug- 
sė o mėn. 10 d. 19.30 v. (7:30 
vakare) Apreiškimo par. mo
kykloje.

Kursantai yra nuoširdžiai 
dėkingi gerb. klebonui kun. N. 
Pakalniui už palankumą ir pa
ramą leidžiant nemokamai 
naudotis mokyklos patalpomis.

Uudo Dovydėno
apysaka "Per Klausučių uly- 

tėlę” ir Guy de Maupassant ro
manas "Moters širdis” bus 
“Gabijos” knygų leidyklos pir
mieji rudens sezono leidiniai.

Nevv Yorko baletas 
gastroliuoja

"Nevv Yorker City Center of 
Music and Drama" baletas iš
važiavo į Europą. Rugsėjo 3 
pasirodė Berlyne Schillerio 
Teatre. Berlyne stato Hinde- 
mith "Keturis temperamentus, 
Čaikovskio "Gulbių ežerą”, 
Ravel "Valsą”. šios trupės 
meno vadovas yra Jerome Ro- 
bbin, choreografas — George 
Balanchine.

REIKALINGA SEIMININKE

tarp 35—50 m. amžiaus. Rei
kalinga pagalba namų priežiū
roj ir bizny. Daugiau informa
cijų galima gauti laišku. Kreip
tis: PRINTING, 11059 Dodge, 
Va n Dyke. Mich.

PAIEŠKOJIMAS

Verutė žyžniauskaitė, gyv. 
319 Greenleaf Avė.. Peoria, III., 
ieško savo giminių Anytos ir 
Stasio Varnu, kilusių iš Juod
galvių km., Melagėnų valės., 
Švenčionių apskr. Žinantieji a- 
pie juos prašomi pranešti atik- 
čiau nurodytu adresu.

Kitus laikraščius maloniai 
prašau šį mano paieškojimą 
perspausdinti. (8,12)

Lietuvos Universiteto 
sukaktis

šių metų pradž o e Nevv Yor- 
’. e susidarė iš akademinių kor
poracijų bei organizacijų atsto
vų Lietuvos Universiteto 30- 
lies metų sukakčiai paminėt; 
komitetas, kuriam vadovauja 
Dr. V. Kanauka. Vasaros me
tu komiteto posėdžiai buvo jxn- 
t raukti, bet pabaigoj rygpiūčio 
vėl energingai Imtasi darbo.

Galutinai yra paaiškėję, kad 
Universiteto minė, imas įvyks 
rugsėjo 28 d. VVashington Ir- 
ving Highschool patalpose, ne
toli Union Sųuare. Manhattan. 
Komitetas prašo tą dieną ne
ruošti jokių kitų lietuviškų pa
rengimų, nes į Universiteto mi
nėjimą bus kviečiama visa vie
tos lietuviškoji visuomenė. J- 
ėjimas į minėjimą visiems ne
mokamas.

Minėjimo programa bus iš 
dvie ų dalių. Iškilmingojoj da
ly bus Lietuvos Universiteto 
profesorių kalbos apie mūsų 
Universiteto laimėjimus, o me
ninėje — aktorius H. Kačins
kas. Liubersk o vadovaujamas 
Opere'ės choras ir kt.

Minė imas prasidės punktua
liai 3 vai. po pietų ir tęsis iki 
6 vai.

Pfizer vaistą fabriko 
vadovybė, kaip kasmet, taip ir 
šiemet, ruoša savo darbinin
kams ir jų šeimoms didžiulę 
ekskursiją į Coney Island. Ke
lionės ir vaišių išlaidas apmoka 
fabrikas. Išvyka bus rugsėjo 
13 d. Tarp keleto tūkstančių 
to fabriko darbininkų yra ir 
lietuvių, tiek seniai atvykusių, 
tiek naujakurių.

Ona Petrulienė,
kuri paskutiniu metu buvo 
sunkiai susirgus:, nuoširdžiai 
dėkoja mieloms Rožančiaus, 
Altoriaus draugijų ir Moterų 
Sąjungos 30 kuopos narėms už 
tai. kad jos intencija užprašė 
šv. mišias, meldėsi už ją ir ją 
lankė .jos sunkios ligos metu li
goninėje ir namie.

Dr. Edm. Drukteinis, 
prieš metus išsikėlęs į Cincin- 
nati. Ohio. šiomis dienomis su 
šeima lankėsi Brooklyne.

Petras Norkeliūnas,
Rochesterio Alto skyriaus 

pirmininkas. Balfo centrui pri
siuntė Tarybos auką 505 dol. 
sumoje.

Adv. Elena Reisonienė,
Pabaltijo Moterų Tarybos at

stovė Australijoje, savo prane
šime PMT Lietuvių Atstovybei 
Nevv Yorke pranešė, kad lietu
vės moterys tenai eneringai 
veikia. Jos lanko ligonius, juos 
atveža į pamaldas, į įvairius 
minėjimus, o jaunimui ruošia 
įvairius kultūrinius pobūvius.

PADĖKA

Apleidęs gražųjį Long Is
landą. tariu nuoširdžią padėką 
visiems Suffolk County gerie
siems lietuviams už malonų 
bendradarbiavimą kultūrinia
me ir labdaros darbe mano bu
vimo metu, tenai gražiai pradė
tas kultūrinis darbas, viliuosi, 
nesibaigs su mano Išvykimu iš 
ten, bet ir toliau bujos.

Visa širdimi dėkoju visiems 
savo bičiuliams, bet ypatingai 
Vaitkevičienei. Milašienei. Jo- 
naičiams ir kt. sumanytojams 
to taip gražaus subuvimo, ma
no gimtadienio proga, kuris j- 
vyko rugpiūčio m. 17 d., Jonai
čių sodyboje. Patchogue. L. I.

Bičiuliškas ačiū A. Bendo- 
riui ir Parengimo Komiteto 
pirmininkei M. Jonaitienei, 
šimtaprocentinei žemaitei, už 
gražius žodžius.

Visiems bičiuliams padėju- 
siems darbuotis Dievo ir varg
stančios tėvynės garbei, ar pri- 
sidėjusiems prie šios šventės 
pagražinimo, savo maloniu da
lyvavimu joje, dar kartą nuo
širdus ačių.

Gerasis Dievas telaimina vi
sus. kurie dirba, kovoja dėl 
Lietuvos.

Visuomet Jūsų.
Kun. dr. St. Valiušaitis

Mirė kun. A. Kontauto 
motina

Viktorija Kontautienė - Gal
dikaitė mirė širdies liga Car
ney ligoninėje rugsėjo 2 d. Bu
vo 59 m. amž. Paliko vyrą, 
tris sūnus ir dukterį Rūtą Sla- 
ninienę. Jos sūnus kun. Alber
tas yra mūsų parapijos vikaras 
ir aktyvus Vyčių bei kitų kata
likų organizacijų veikėjas, 
spaudos bendradarbis. Jos kiti 
du sūnūs yra taip pat aktyvūs 
Vyčiai, tik šiuo metu nebegy
vena So. Bostone. Sūnus Ste
pas verčiasi elektros reikmenų 
bizniu Nevv Yorko valstybėje, 
o sūnus Jenas yra tame pačia
me biznyje Fitchburg, Mass.

Velionė V. Kontautienė pa
la deta šeštadienį, rugsėjo 6 d. 
Šv. mišias didžiajame altoriuje 
laikė jos sūnus kun. Albertas, 
prie kitų altorių — kiti du ku
nigai. Dalyvavo daug kunigų 
ir daug lietuvių parapiiječių bei 
organizacijų atstovų.

Kontautai gyvena 16 Tick- 
nor St.. So. Boston. Mass.

Ona Baltušienč,
71 m., gyv. 49 Rosemount 

St., Dorchester, mirė rugp. 30 
d.

Dr. K. Šidlauskas,
įgijęs magistro laipsnį Har- 

vard universitete, numato gau
ti darbo vienoje teisininkų fir
moje New York mieste.

Adv. Shallna 
atostogaudamas Pocona Mtns., 
Pa., atsiuntė prof. S. Sužiedė
liui užuojautos laišką dėl jo 
sūnaus Antano turėtos nelai
mės auto katastrofoje.

Curely gavo pensiją.
Ilgus metus buvusiam Bosto

no miesto majorui ir kurį laiką 
buvusiam valstybės gubernato
riui James M. Curley Massa- 
chusetts valstybės įstatymų lei
dėjai pripažino $12.000 metinę 
pensiją, kuri jam bus mokama 
visą gyvenimą ir į kurią galės 
pretenduoti jo žmona jam mi
rus.

Leonas Kazėnas, buvęs Čiur- 
lionies ansamblio dalyvis. iš 
Cleveland, Ohio buvo atvykęs 
praleisti atostogas į Bostoną, 
kur jis keletą metų gyveno at
vykęs iš Vokietijos ir dalyvavo 
vietinėje tautinių šokių grupė
je.

Iš tautiniu šokly
Prieš 15 metų įsikūrusi Bos

tono lietuvių tautinių šokių 
grupė, ir šiandien tebėra ryš
kiausia lietuvių liaudies meno 
— šoklų — jų muzikos ir tauti
nių kostiumų eksponentė kita
taučių tarpe šioje apylinkėje. 
Į šią grupę mielai įsiliejo ir iš 
tremties atvykęs jaunimas, 
kurs dabar sudaro jos daugu
mą. Tas jaunimas j tautinius 
šokius sugeba įdėti jausmo- 
dvasios, ką pajunta ir žiūrovai. 
Grupė paprastai gauna iš kita
taučių organizacijų bei įstaigų 
daugiau pakvietimų nei jų gali 
priimt. Prieš vasaros atosto
gas. kelių mėnesių laikotarny, 
grupė dalyvavo: Cambridge
miesto vakarinių mokyklų bai
gimo programoje: Mardi Gras 
baliaus, Statler viešbuty, kur 
dalyvavo apie 2000 žmonių, 
meninėj programoje; Sargent 
College of Physical Education 
for Women, tos kolegijos fa
kulteto narių suruoštame ban
kete pagerbti naująjį Bostono 
Universiteto prezidentą (kole
gija yra šaka B. Universiteto): 
Harvard Folk Festival. to uni
versiteto Memorial hall: World 
Federalists parengime, Le\ing- 
ton, Mass.: New England Folk 
Festival, Worcester, Mass.; Bo
stono Universiteto Interr.atio- 
nal Day programoje, Haydn 
Memorial hall tarpininkaujant 
to universitetu studentei Gra
žinai čaplikdheij Nevvton CoL

Kalifornijoj surasta Mary McC'lelland. kuri laikoma esanti prieš 2! 
metus pražuvusi M. A. Moroney. Tuo metu ji buvo dvejų metu. T«‘vi_i 
dabar patys negali atpažinti, ar tai ju duktė. Tačiau Dr. B. Kraus iš 
Tuscon. palyginęs surastosios ir tėvu danty nuospaudas, tvirtina, >4 
surastoji tikrai yra ju duktė.

Vytautas Strolia per vasarą 
dirbęs vienoje amerikiečių ber
niukų skautų vasaros stovyklo
je, Cape Cod, grįžo į South 
Bostoną.

Liudas Končius, pavasarį 
baigęs Tufts kolegiją, vasaros 
metų darbavosi amerikiečių 
skautų stovykloje.

Danielius Averka su žmona 
ir jauniausia dukrele iš Brook
lyn, N. Y. svečiavosi keletą 
savaičių Bostone pas savo gimi
nes ir pažįstamus. Pp. Averkai 
seniau gyveno South Bostone.

Slaugė Rita Vaitkūnaitė, 
prieš metus baigusi Carney li
goninėje, slaugių (nurses) mo
kyklą, dabar dirba toje pačio
je ligoninėje. Jos brolis yra 
baigęs medicinos fakultetą Lo- 
yolos uniersitete, Chicagoje. 
Rita prieš įstojant į' slaugių 
mokyklą dalyvavo tautinių šo
kių grupėje ir kitose lietuvių 
j'aunimo organizacijose.

Rado seny iškasenų
Randolphe, netoli Bostono, 

archeologai mėgėjai užtiko 
vietą, kurioje manoma prieš 
3000 metų buvęs indėnų kai
mas. Užtikta ugniavietės, dur
tuvų galai, akmeniniai peiliai, 
priekalai ir t.t. Mass. archeolo
gijos draugija darys platesnio 
masto kasinėjimus, kurie gal 
truks 2-4 metus.

grupes veiklos
lege of the Sacred Heart iš
pildė pusvalandžio programą 
tos kolegijos seselėms mokyto
joms ir studentėms: Airių-Lie- 
tuvių parengime, International 
Institute patalpose ir kitur.

Po vasaros atostogų, grupė 
vėl pradėjo savo darbą. Daly
vavo programoje prie lietuvių 
bakūžės, rugsėjo 6 d. Brockto
no fėruose, o rugsėjo 12 d., 
vakare dalyvaus įvairių tautų 
šokių festivaly.

Gimė
Ingrid Maria, duktė Leono 

Stundžėno ir jo žmonos Mar- 
tha Kiwett, gyv. 24 Emerson 
St. So. Boston. Pakrikštyta 
rugpiūčio 24 d.

Tą pačią dieną pakrikštytas 
Danielius, sūnus Alverto ir O- 
nos (Joneikaitės) Petraičių, 
gyv. 403 E. Fourth St.

Susituokė
Rugpiūčio 30 d. parapi jos 

bažnyčioje sukūrė lietuvišką 
šeimą Juozapas gareika ir Ka
zimiera Žvenklytė.

Mirė
Jurgis Ulevičius, 62 m., gyv. 

1 Padfic St., mirė rugp. 20 d.
Ona Dubinskienė, 79 m.,

gyv. 200 C St., rugp. 23 d.
Felikssas Saulėnas, 73 m., 

gyv. 1 Brewster St., So. Bos
ton, mirė rugp. 26 d.

Baleto studija

vedama T. Babuškinaitės, pra
dėjo darbą rugsėjo 2 d. L. Pil- 
Dr-jos patalpose 4 aukšte.

Latviai rengia koncertą
Bostono Latvių Bendruome

nė rengia baltų tautų koncer
tą š. m. rugsėjo 27 d. 8 vai. 
vak. Jordan Hali. Koncerto 
tikslas — supažindinti Bostono 
amerikiečių visuomenę su bal
tų muzika ir labiau suartinti 
pačius pabaltiečius. Programo
je dalyvaus sol. St. Liepas (lie
tuvis), sol. Ludwig Juht (es
tas), sol. Ingrid ir Karin Gut- 
berg ir Andrejs Linbergs (lat
viai). Lietuviai yra kviečiami 
parodyti dėmesio tam korcer- 
tui.

Ieško kvailių
Vargšė “radijo bobutė”, ve

danti per "gintaro žiemės” ra
dijo pusvalandį bolševikų pro
pagandą, kas kartas vis sten
giasi įrodinėti, kad girdi dabar 
Lietuvą vaido patys lietuviai: 
Mes nemanome, kad Marija 
Zavišaitė būtų tokia neišmanė
lė ir tikėtų tam. ką ji skelbia. 
Užtektų tik paskaityti dabarti
nių Lietuvos "ministerių” pa
vardes ir pažiūrėti, kiek jų tar
pe esama lietuviškų pavardžių, 
ir tai užtektų įsitikinti, kad 
Lietuvos vadinamoj "valdžioj” 
sunku rasti lietuvįų. Tačiau 
kas nors kiek pažįsta bolševi
kų tvarką, tas žino, kad tie 
“ministeriai" tai tik iškamšos, 
o faktinai valdo iš Rusijos at
gabenti komunistų partijos pa
reigūnai. Apie tai dabar vis 
daugiau parašo ir pati ame- 
rikiečų spauda ir Amerikos vi
suomenė jau pradeda suprasti, 
ką ištikrų ų reiškia gyventi už 
geležinės uždangos. Mums at
rodo. kad supranta tai ir mūsų 
komunistuojantieji tautiečiai, 
tik neturi drąsos išlipti iš seniai 
nugyvento vežimo ir tebetal- 
kininkauja "didžiojo vado” 
propagandai.

ŽVIRBLIAI INKILENUOS

Š. m. pabaigoje mažu tiražu 
Išleižiama eiliuota pasaka vai- 
.kams ŽVIRBLIAI INKILE
NUOS. 104 psl., kaina $1,50. 
Norintieji ją įsigyti, prašomi 
iki spalio 15 d. pranešti auto
riui (Petrui Pilkai, 426 E. 5th 
St., So. Boston, 27, Mass. j, ir 
ji bus rezervuota. Knygų rin
ko'e ji nebus platinama

Lithuanian 
Fumiture Co.

movers—
SO 8-4618 ;>

INSURED and BONDED !'
Local and Long Distance

326-328 W. Broadway j’ 
SO. BOSTON, MASS. ’!


