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RUOŠ JUNGTINES EUROPOS 
KONSTITUCIJĄ

Strasburgas. — Schumano 
plano valstybių — Prancūzijos, 
Vakarų Vokietijos, Italijos, 
Belgijos, Olandijos ir Liuk
semburgo — užsienių reikalų 
ministerių taryba priėmė nuta
rimą, kuriuo Schumano plano 
visumos susirinkimas kartu pa
daromas ir parlamentiniu or

ganu, kuris turės paruošti 
jungtinės Europos konstituci
jos projektą, ši organą suda
rys 87 minėtų kraštų parla
mentų atstovai ir numatytas 
konstitucijos projektas turės

Angly ūkiniai 
rūpesčiai

Ix>ndonas. — Anglijos vy
riausybė paskelbė, kad eilei 
maisto gaminių pakeliamos 
kainos. Taip pat vėl sumažėjęs 
anglų eksportas j užsienį. Tai 
žymiai sumažinta anglų pajė
gumą atlikti /vairius mokėji
mus.

Ligi šiol dar racionuoja- 
miems produktams — sviestui, 
sūriui, cukrui, lašiniams, 
margarinui ir kepimo rieba
lams — nuo spalių 5 d. kaina 
pakeliama nuo 1 ligi 7 centų 
svarui. Bet dar daugiau ang
lus jaudina, kad sumažėjo eks
portas. Vienintelė paguoda, 
kad tuo pačiu laiku kiek su
mažėjo ir importas. Tačiau de
ficitas siekia 83,700,000 anglų 
svarų.

NORS BUVO IR SAUSROS, 
DERLIUS GERAS

H'ashingtonas. — Žemės ū- 
kio departamentas skelbia, kad 
nors ir buvo sausros, šių metų 
derlius numatomas labai geras. 
Jis tik šiek tiek atsiliks nuo 
rekordinio 1948 m. derliaus. O 
mėsos, paukščių ir pieno pro
duktų gamyba net pralenksian
ti visus rekordus. Tačiau dide
lio gaminių pertekliaus nenu
matoma, nes auga krašto gy
ventojų skaičius ir. einant dar
bams, jie pajėgus žvairius ga
minius pirkti.

PAVOJINGA IŠEITI Iš 
KALĖJIMO

Meksika. — Prieš 12 metų. 
Maskvos įsakymu, buvo nužu
dytas Trockis. Stalino drau
gas, paskui “išdavikas”, kinis 
buvo pabėgęs į Meksiką. Sta
lino keršto ir čia jis neišven
gė. Jacųues Mornar, pasivadi
nęs Frank Jackson, Stalino a- 
gentas, laimėjo Trockio pasiti
kėjimą. įsigavo į stipriai sau
gojamą iš lauko vilą, kurioje 
gyveno Trockis, ir plaktuku į 
galvą jį užmušė. Tai laivo 1940 
m. Teismas žudikui priteisė 18 
metų. Dabar jau du trečdaliu 
bausmės atsėdėjo. Pagal Mek
sikos įstatymus likutis baus
mės jam gali būti dovanotas. 
Jugoslavijos komunistinė spau
da rašo, kad jam būtų protin
giau iš kalėjimo neišeiti, nes 
jam daugiau pavojaus laisvėje. 
Vargiai dovanosianti jam Troc
kio žmona, Trockio draugai, o 
svarbiausia Stalino agentai 
nenorės, kad būtų laisvas tok
sai liudininkas.

I PABALTIJĮ VEŽA 
TOTORIUS

Klaipėda. — Vakarus pasie
kusiomis žiniomis, j Lietuvą, 
Latviją ir Estiją Sovietai pra
dėjo vežti Krlmo totorius. Ligi 
šiol Pabaltijo kraštuose jų 
apgyvendinta jau 50.000.

būti paruoštas ligi 1953 m. ko
vo 10 d.

Kartu nutarta pakviesti dar-
bų stebėtojais ir atstovus visų 
kitų į Europos Tarybą įeinan
čių kraštų.

Šio naujo tarptautinio orga
no sudarymas yra jau gana 
konkretus žingsnis į seniai sva- 
jamos Europos konfederacijos 
sudarymą.

Ketvertų metų amžiaus sūnūs Vin- 
ccnt sveikina savo tėvą pulk. R. 
Galer, grjžusj iš Korėjos. Pulk. 
Galer. laivyno lakūnas, buvo pa
šautas 70 mylių priešo užnugary, 
bet laimingai išgelbėtas.

AUSTRIJA SOVIETŲ PRIE
KAIŠTUS ATMETA

Viena. — Austrijos vyriau
sybė atmetė Sovietų priekaiš
tą, kad Austrijoj nebuvusi į- 
vesta demokratinė santvarka. 
Tokį priekaištą okupacinių 
kraštų kontrolinėj taryboj pa
darė Sovietų atstovas rugpiū
čio 29 d. Jis ta proga puolė 
Austrijos santvarką, prade
dant pačia vyriausybe ir bai
giant mokyklų tvarka. Austri
jos vyriausybė nurodė, kad So
vietų atstovas nesąmones kal
bą. skelbdamas Austrijos kon
stituciją esant nedemokratiš
ką, nes po karo 1921 m. kon
stituciją ir patys Sovietai pas
kelbė teisėta.

PIETŲ AFRIKOJ BALTIE
SIEMS KYXA PAVOJUS
Johannesburg. — Spaudos 

žiniomis Pietų Afrikos čiabu- 
biai sudarę slaptą “Mau 
Mau” organizaciją, kurios tik
slas išvaryti teroro priemonė
mis iš krašto visus baltuosius.

Keliaujantieji per Afriką 
baltieji nusiskundžia vis dides
niu vietinių gyventojų nusis
tatymu prieš baltuosius. Mie
goti tenką su ginklu prie šono 
ir klausytis nuolatinių plūdimų 
bei keiksmų.

LAPKRIČIO MĖNESI PA
ŠAUKS 47,000 NAUJOKU

M'ashingtonas. — Gynybos 
departamentas paskelbė. .jog 
lapkričio mėnesį į armiją bus 
pašaukta 47.000 naujokų. Toks 
pat skaičius pašaukiamas ir 
spalių mėnesį. Ši mėnesį pa
šaukta 30,000. Nuo Korėjos 
karo pradžios prie ginklo pa
šaukta jau 1,107.430 jaunų a- 
merikiečių.

Vakariečiai ir rytiečiai kalbėsis
dėl Vokietijos sujungimo

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos parlamentas nutarė priimti 
komunistinės Rytų Vokietijos 
parlamento atstovus, kurie į- 
teiks savo pasiūlymus Vokieti
jos sujungimo klausimu. Tasai 
susitikimas numatomas rugsė
jo 22 d.

IEŠKOS KOMUNISTU 
MOKYKLOSE

M'ashingtonas. — Senato pa
komisė vidaus saugumo reika
lams artimu laiku imsis tirti, 
ar yra į mokyklas Įlindusių ko
munistų bei lų veiklą jose. Taip 
pat bus peržiūrėti mokyklų va
dovėliai, ar nėra Juose komu
nistinių tendencijų.

VERGŲ KOLONA
Belgradas. — Jugoslavijos 

laikraštis “Nedelne Inforina- 
tivne Novine” (Sekmadieninės 
žinios), suminėjęs, kad Ameri
kos komitetas priverčiamie
siems darbams tirti Sovietų 
Sąjungoje vergų rado 12 mili
jonų. daro tokias išvadas: tai 
skaičius dviem milijonais di-

MASKVA DUODA KORĖJAI 
KAS MĖNUO 70 LĖKTUVU

Maskva. — Sovietų armijos 
laikraštis “Raudonoii žvaigž
dė” skelbia pulk. Bubnovo pra
nešimą. kad Amerika žada 
paliaubų derybas Korėjoje nu
traukti ir pradėti naują ofen
zyvą. šiuo tarpu tiesiog prieš 
Kiniją. Žinią pakartojo Mask
vos ir Pekino radijas.

Manoma, kad žinia platina
ma tam. kad būtų parengta 
nuotaika gausiau remti kinie
čius ir korėjiečius sovietų karo 
medžiaga. Gen. Vandenbergas. 
JAV aviacijos vyriausioj) šta
bo viršininkas, teigia, jog Mas
kva jau dabar pristato Korėjos 
karui kas mėnuo po 70 spraus- 
minių lėktuvų GIM.

Siaurės jūroje vyksta didžiuliai Vakaru valstybių laivyno manev
rai. Čia matome manevrams vadovaujančiu* asmenis: vidury -I.V vi- 
ceadmirolas F. B. Stump, vadovauja* puolančiam laivynui, k'ir jc 
anglu vėliavinio laivo komendantas kapit. J. S. LitchfieM, dešinėj ry
tinio Atlanto anglu laivyno komendantas admirolas G. Greasy. Viršu
je JAV lėktuvnešis **Mk!way."

Šiam reikalui praėjusią sa
vaitę Rytų ^Vokietijos parla
mentas išrinko penkių asmenų 
komisiją. Tačiau nesitikima, 
kad tuose pasiūlymuose būtų 
kas naujo. Greičiausia ir ši 
delegacija pakartos tik Sovietų 
pasiūlymus Vokietijos sujungi
mo klausimu, kuriuose buvo 
siūloma sudaryti su Vokietija 
taikos sutartį, po to bendrą a- 
biems krašto dalims vyriausy
bę ir tuomet pravesti laisvus 
rinkimus. Tačiau Vakarai rei
kalauja, kad pirmiau būtų 
pravesti laisvi rinkimai ir tik 
iš jų kilusi viso krašto vyriau
sybė sudarytų su okupaciniais 
kraštais taikos sutartį.

Numatytam Rytų ir Vakarų

EITŲ 70 PARŲ
dėsnis už visą Olandiją, jeigu 
šitie nelaimingieji būtų išri
kiuoti po vieną, tai jų kolona 
žygiuotų pro akis be pertrau
kos 70 dienų ir naktų.

Didžiausio masto priverčia
mojo darbo sistema — rašo 
laikraštis — yra Estijoje, Lie
tuvoje ir Latvijoje. Apskaito
ma. kad 25''/, taigi apie pus
antro milijono žmonių iš čia 
yra vergų stovyklose.

IŠVARO IŠ TIBETO 
EUROPIEČIUS

Hong - Kongas. — Po nuo
tykingos ir pavojingos kelionės 
Hong - Kongą pasiekė nauji 
pabėgėliai š Tibeto. Jų prane
šimu. europiečiai vienas po kito 
iš Tibeto išvaromi. Tarp pabė
gėlių yra ir du katalikų kuni
gai. nes po Kinijos komunistų 
invazijos ir Tibete prasidėjo 
krikščionių persekiojimas.

Tibeto gyventojai labai ne
apkenčia įsiveržusių i jų tėvynę 
kinų komunistų, tačiau nepa
jėgia jiems pasipriešinti, nes 
komunistai laiko Tibete 10.000 
kariuomenės.

Vokietijos atstovų susitikime 
jokių diskusijų nebus. Komu
nistai gaus tik progos išdėstyti 
savo pasiūlymus ir turės grįžti 
atgal.

RAUPSUOTUJU DAR 
MILIJONAI

Geneva. — Pasaulio Sveika
tos Organizacija šiomis dieno
mis paskelbė, jog 85 valstybė
se yra apie pusė milijono re
gistruotų raupsais (lepra)
sergančių asmenų. Tačiau dar 
milijonai sergančiųjų yra ir ne
registruotų. Visiškai išgydyti 
raupsus ligi šiol nėra dar ras
ta būdo, tačiau naujus meto
dus vartojant galima suma
žinti jų plitimą. Daugiausia 
raupsais sergančių yra Azijoj 
ir Afrikoj. Tik Kinijoj ir Indi
joj yra po pusę milijono raup- ' 
suotųjų. Visoj Afrkoj esą apie 
pustrečio milijono raupsuotų- 
jų-

Katalikai prieš Mc- 
Carran įstatymą
Clevelandas. — čia vykstan

čioj katalikų labdaros konfe
rencijoj buvo smarkiai pasisa
kyta prieš vadinamą McCar- 
ran įstatymą kurį kongresas 
priėmė, neatsižvelgdamas į 
prezidento veto. Naujai prezi
dento sudarytos imigracijos į- 
statymams peržiūrėti komisi
jos narys monsignoras J O - 
Grady iškėlė, jog naujasis į- 
statymas tik dar padidina skir
tumą tarp čia gimusių ir imi
gravusių piliečių, leisdamas 
pastaruosius, teisingumo sekre
toriui nusprendus, ištremti. 
Tam turį būti teismo sprendi
mas. Be to, šiuo įstatymu 
sudaromos įvažiavime pirme
nybės anglams, vokiečiams ir 
airiams. Gi italams, graikams 
ir tūkstančiams pabėgėlių iš 
anapus geležinės uždangos už
trenkiamos durys.

IŠTREMIA SOVIETU 
KARININKUS

Frankfurtas. — Amerikiečių 
karinės įstaigos Vokietijoje at
šaukė trims Sovietų 
karinės misijos nariams leidi
mus ir pareikalavo, kad jie tuo
jau iš amerikiečių zonos išvyk
tų. Tai yra atsilyginimas So
vietams už tai, kad jie atšau
kė leidimus trims amerikiečių 
misijos nariams Potsdame, so
vietinėj Vokietijos zonoj. So
vietai amerikiečių misijos na
rius kaltino tariamu šnipinėji
mu. Bet amerikiečių įstaigos 
tokį kaltinimą griežtai atme
tė.

ASTRONOMAI ATSISAKO 
POSĖDŽIAUTI LENIN

GRADE

Roma. — Tarptautinė astro
nomų sąjunga atmetė Sovietų 
pasiūlymą artimiausį savo kon
gresą suruošti Leningrade. 
Tam tikslui parinktas Dubli
nas. kur 1955 m. įvyks arti
miausias visatos erdviu tyrinė
tojų susitikimas. Sovietai to
kiu nutarimu labai nepatenkin
ti. Nauju są ungos pirmininku 
išrinktas Callfomijos universi
teto profesorius Dr. O. Stru- 
we.

Bclgijo* atstovą* Henry Spaak (dešinėj) išrinkta* Schumano plano 
visumos susirinkimo pirmininku. Čia ji matome besikalbanti su pran
cūzų atstovu J. .Monnet. Dabar ši institucija praplėsta ir jai paskirta 
sudaryti jungtfrič* Europos konstitucijos projektų.

PRITAIKO SOVIETŲ “PASIEKIMUS
Budapeštas. — Spauda pra

neša. kad satelitinėse valstybė
se vis plačiau pritaikomi įvai
rūs sovietiniai “pasiekimai” 
žmonėms kankinti. Vengrijos

NOJAUS ARKOS IEŠKO IR 
NESURANDA

Paryžius. — Naujaisiais lai
kais dviejų senienų ieško ir nie
kaip neranda. Viena — tai pa
davimuose minima nuskendu- 
sioji Atlantidos sala. Kita — 
Nojaus arka, kuri užplaukusi 
ant Ararato kalno.

Dabar vėl buvo nukeliavusi i 
Araratą prancūzų ekspedicija, 
vadovaujama šiaurės ašsigalio 
tyrinėtojo Jean de Riquet. Jo 
įsitikinimu, arkos likučiai turė
tų būti įšalę leduose. Ligi šiol 
ir ši ekspedicija nieko nerado. 
Tik prisirinko vietos gyventojų 
pasakojimų apie arką.

1949 m. buvo nuvykusi į A- 
raratą amerikiečių ekspedici
ja. Ji grįžo darbo nebaigusi, 
nes pabūgo sovietų propagan
dos, kad ta ekspedicija tai esą 
Amerikos šnipai.

Turkijos policija vietovę 
stipriai saugoja ir be specia
laus leidimo niekas negali įei
ti.

$lGL4l$T0$ tINIOS
• Po susitikimo tarp gen. Eisenhowerio ir senat. Tafto pasta

rasis pažadėjo visomis išgalėmis remti Eienhowerio kandidatūrą 
į prezidentus, šiomis dienomis jis jau pradės rinkimines kalbas, 
ragindamas gyventojus balsuoti už Eisenhowerj.

• Austrijos katalikų dienos proga popiežius Pijus XII pasakė 
per radiją Austrijos ir viso pasaulio katalikams kalbą, kurioje 
įspėjo saugotis nuo socializmo nešamų pavojų.

• Strasburge susirinko posėdžių Europos Tarybos patariama
sis parlamentas. Vienu svarbiausių šios sesijos klausimų bus 
santykiai tarp Anglijos ir Europos kontinento

• Priimdamas 2,000 europiečių maldininkų, popiežius Pijus 
XII pasakė kalbą, kurioje pažymėjo, kad Katalikų Bažnyčia rems 
jungtinės Europos sudarymą.

• JAV paruošė Viduriniųjų Rytų gynybos planą, kuris arti
moj ateity bus perduotas apsvarstyti anglams. JAV ir Angli ai 
priėjus bendros tuo klausimu nuomonės, bus tariamasi su kitais 
suinteresuotais kraštais.

• Respublikonų kandidatas į prezidentus gen. D. D. Eisenho- 
w?ris išvyko 12 dienų rlnkiminėn kelionėn. Jos metu Eisenhowe- 
ris numato sustoti 56 vietose, kur pasakys kalbas.

• Vakarų Vokietijoj turimomis žiniomis, komunistų sovieti
nėj Vokietijos zonoj sudaryta vadinamoji liaudies policija jau 
padidinta ligi 100,000 vyrų.

• Paryžiuje prasidėjo išradėjų kongresas. Jo dalyviai paskel
bė visą eilę naujų išradimų. Tačiau Sovietų, kurie skelbiasi visu* 
didžiuosius išradimus padarę, kongrese nėra ir jie išradimų pa
rodoj jokio savo išradimo neišstatė.

y,

v

komunistinis saugumas pasku
tiniuoju laiku pradėjęs naudo
ti savotiškus karstus, kurie lai- 
kami sėkmingiausia priemone 
priversti prisipažinti padarius 
primetamus nusikaltimus, kad 
ir labiausia atsparų asmenį.

Tamsiame ir siaurame kori
doriuje didelė siena yra pada
lyta i nf.Aas. guriose gali būti 
patalpinti karstai. Auka yra į- 
dedama į karstą ir jam pasa
koma. kad jis bus palaidotas 
gyvas. Karstas yra tada užda
romas ir įdedamas į vieną ni
šą. Tamsumoje ir visiškoje ty
loje kankinamas žmogus per
gyvena lėto užtroškimo agoni- 
ją-

Tačiau lauke yra instru
mentas. kuris parodo tikslų 
deguonie* kiekį karste. Kai o- 
ras aps daro tiek blogas, kad 
žmogus praranda sąmonę, nau
jas kiekis deguonies yra įlei
džiamas ir žmogus atgyja Ta
da tas pats procesas prasideda 
iš naujo. Sekąs siaubas yra 
toks smarkus, kad po trečio 
karto stipriausias žmogus yra 
pasiruošęs prisipažint prie vis
ko, ko tik iš jo reikalauja.
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Kaip Berlyne grobia tiu»ne>
Kai advokatas I)r. VValter 

Linse. žinomas Berlyne "Lais
vų, ų teisininkų tyrinėjimo ta- 
ryhos” veikėjas, išėjo iš na
mų. — o tai buvo pusiau aš
tuntų ryto — gatvėj jį užkal
bino du nepažįstami, paskui 
staigiais smūgiais partrenkė, 
nutempė j gatvėj laukiant.; au
tomobilį ir visu greitumu pasi
leido iš amerikiečių zonos. J 
sunkvežimį, kuris ėmė vytis, 
grobikai paleido eilę šūvių ir 
ėmė paskui barstyti trispvgles 
vinis automobilio jiadangoms 
pradurti. Kai grobikų mašina 
prilėkė Sovietų sieną. zonas 
skinanti kartis jKikilo. ir ma
šina nesustodama nunėrė j a- 
napus.

Triukšmas. Amerikos komi
saro protestai, reikalavimai 
pagrobtąjį grąžinti. Bet gausi 
tu iš žąsies avižas Kas vilko 
naguos, tas .r nasruos. Protes
tuoki!. kiek norit, o mes da
rom savo.

Nuo to laiko vakarinio Ber- 
lyno senatas išleido įsakymą 
visas gatves tarp dviejų zonų 
uždaryti, gatves einančias į so
vietinę zoną stipriau saugoti.

Šitokiu būdu kaip Dr. Linsė 
nuo 1945 m. Berlyne dingo 
daugiau kaip tūkstantis žmo
nių be iokios žinios. Tarp jų 
buvo profesorių. žurnalistų, 
darbininkų, paprasčiausių šei
mininkių. pirklių, štai vėl ki
tas iš tokių be žinios dingusių.

Pereitais metais nigsėjo 
mėn. Dr. W. \Vaterstraat. 
streptomicino tyrinėtojas, vy
ko. kaip ir kasdien, iš savo na
mų amerikiečių zonoj į dar
bą. į Roberto Kocho institutą, 
prancūzų zonoj. Pakeliui tram
vajų stoty iį sulaikė d • nej 
žįstami ir nusigabeno. Niekas 
lig šiol nežino, kur. Paaiškėo. 
kad šių metų pradžioje jam 
buvo pasiūlyta dirbti sovietinėj 
zonoj. ir jis atsisakė.

Grobti žmones Lš vakarinio 
Berlyno bolševikams labai pa
togu. Vakariniame Berlyne jie 
tL.il vietų kur spęsti

žmonėms spąstus.
Vieni tokie spąstai yra "Ber

lyno radio stotis", kurią bolše
vikai turi anglų zonoje. Buvo 
atsit kimų, kad iš sovietinis 
zonos atvykę žmonės ieškojo 
"Rias Berlin" siųstuvo, laiko
mo amerikiečių Bolševikų sto
tį paiaikę amerikine (juk tai 
vakariniame Berlyne’>. j.e pri
sistatė pas... bolševikus. Su
pratę. kokie >večiai. liol.ši-vikai 
greitosiomis pašalino iš kam
bario Staliną ir Leniną ir įsi
vedė atvykusius iš sovietinės 
zonos į skyrių "is Sovietų Są
jungos gyvenimo." aišku, ame
rikiniame siųstuve. Ten Išklau
sinėjo visus skundus, užsirašė 
visas pers mali is ir nandagiai 
i'l. ’ Tų pa! diena jie buvo 
suimti, l . į s< >vi« t i nę zoną.

V in<tzor>’ knnigadeli- ;ar: t ! :ir: sa\ o Iie'is o”l |M«ir<Klė viešn-
iai.n fharil/’ I rari. >iZij«,j r..iuard<> V ii" ’i ■
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BE ŽINIOS Spaudos puslapiuoseP
Kitusyk buvo suimti tiesiog pa
čioje stotyje ir automobiliu 
{•ergaber.ti į sovietinį sektorių.

Kiti spąstai tai Lenkijos ka
ro misija. Schlueterstrasse 
42). Iš čia dingo 6 žmonės Iš 
stačiatikių bažnyčių užregis
truota lt) dingusių, daugiausia 
rusų emigrantai.

Pavojingiausi siiąstai yra 
miesto tramvajai. Visose dides
nėse miesto tramvajų stotyse, 
ar jos yra amerikinėj ai sovie
tinėj zonoj. yra sovietinės 
"transporto zonos milicijos" 
sargylios. kur.os dažnai persi- 
rengia civiliai. Pabėgėliai iš ry 
tų zonos, pasiekę, sakysim, lai
mingai Zoo stotį, tariasi išsi- 
gelbė r ir čia ieško tolimesnės 
globos. Bet čia jie ir pakliūva 
į Sovietų spąstus. Čia pagrob
tuosius sovietams nesunku per
galint; į savo zoną, nes tram
vajus kelis kartus perkerta sie
ną. ir sovietinėje teritorijoje 
jau nesunku pagrobtą į ;x?rkel- 
ti i k’tą su.-siekimo priemonę. 
Kel s karius tai buvo padaryta 
ta ri u vakarinės jK,iici.jos aky- 
s . Puvo ingiausias tarpas yra 
t Potsdamo aikštės ir An
ka a r .stoties

1 ž kiekvieną pagrobima 
skiriamos premijos

Ir dar nemažos Tai r tdo lai
mingai nusibaigusi istorija su 
Guenthcr Michels. gyv. ameri- 
kirtinėj zono . Kai jis vieną va
karą parėjo iš darbo, rado ne
pažįst mą ;--na. kuris jam pra
nešė. kad Michelio draugę išti
kusi eismo nelaimė — jai per
skėlę galvą ir nugabenę ją į 
Urbono 1 goiiinę. Ji norėjusi 
Michels pamatyd. Michelsui 
kiio įtarimas, bet kai nepažįs
tamasis pasiūlė paslaugoms 
savo automobilį, juodu sėdo ir 
išvy ko. Potsdamo aikštė e Mi- 
chels buvo pritrenktas ir chlo- 
roformuotas. Po 8 dienų tar
dymo NKVD rūmuose Karls- 
horste Michels staiga buvo pa
leistas. Pasirodė, kad jis buvo 
nereikalingas bolševikams: jį 
supainiojo su kitu Michel.su. 
Vėliau policija išaiškino ir Mi- 
chelso grobikus. Juos betar
dant išaiškėjo taip pat. kad 
už Michelso pagrobimą buvo 
sumokėta 7.(Kx» DM

Kad žmonių grobimas pasi
liautų. tuo tar(Hi maža vil
ties. Jeigu teismo bausmės už 
grobimą juokingai švelnios: jei 
patys vakarieičai laiko Berly
ne Imlševikų spąstus — tai ko
dėl jais nesinaudoti ir negrob
ti.

KAPINIAI AUSTRALIJOJE
Australija. — Karo metu 

Belgijos Kongo patraukė visų 
dėmesį didžiuliais urano kie
kiais Dabar akis nukreipė į sa
ve Austrai; los šiaurė. Lauki 
niame. žmogui sunkiai prieina
mam. krašte, surasti urano klo
dai. lig šiol didžiausi pasauly.

JAV laivyno lėktuvai puola Korėjoj raudonųjų sostine Pyongyanga. 
Viršuj*1 matome kovos lėktuvus, tebelaukiančius eilės kilti i žygi dar 
ant lėktuvnešio denio.

•ŠVENTOS“ BEŽDŽIONES VARGINA INDIJĄ

Indija, vadovaujama savo 
min. pirm. Nehru. domina de
mokratinius Vakarų kraštus, 
ypač savo šūkiu "Azija azija
tams". Atrodytų lyg tas šūkis 
paskolintas iš Japonijos impe
rialistų. kurie skelbė, jog ka
riauja dėl to. kad Azija pri
klausytų azijatams. Nehru 
daug kartų prikišo Vakarams, 
kad jie sprendžia Azijos politi
kos klausimus, visai nesupras
dami azijatų idėjų ir jų psicho
logijos. Jis ne vienu atveju pa
sisakė prieš Vakarų "imperia
lizmą". Jungt. Tautų pajėgų 
peržengimą 38 paralelės, ku
riuo tariamai komunistinė Ki
nija buvusi išprovokuota įsikiš
ti į Korė os karą, ir eilę kitų 
panašių dalykų. Aišku, kad 
Nehru tokie pareiškimai Vaka
rams nėra malonūs.

Kai Nehru pasisako dėl ko
munistų. tai jo kritika būna 
žymiai santūresnė, nors no
voms nenorams jis taip pat pa
žymėjo. kad komunistinės 
santvarkos įvedimas Sovietų 
satelistų kraštuose Indijai taip 

'pat nėra malonus. Ypač kad 
Kinijoj milijonai žmonių pri
versti dirbti vergų darbus. Ki
nijos ir Indijos santykiai dar 
nėra išryškėję. Kartą Nehru

Jaunyjii krikšr. demokratu sąskrydis

Austrijoje. Villache, įvyko 
Jaunųjų Krikščionių Demokra
tų Sąjungos, veikiančios prie 
Krikščionių Demokratų Inter
nacionalo (N.E.I.) plataus ma
sto sąskrydis. Pagrindinis sąs
krydžio šūkis buvo “Europa— 
mūsų rytojaus tėvynė."

Šio sąskrydžio kai kuriose 
demonstracijose ir sporto eity
nėse dalyvavo iki 10.000 — 
18.000 krikščioniškojo jauni
mo. Atskirą tautybių delegaci
jos buvo labai didelės: italų — 
800. vokiečių — 400. olandų— 
200. Saaro krašto — 200. bel
gų—150. prancūzų — SO. švei
carų—30 anglų, norvegų, šve
dų. suomių, dantį. luksembur- 
giečių. graikų ir kitų tai lybių 
t to mažiau. Šuva'davime Vidu
rio Europos krikščionių demo
kratų jaunimo sekciją atstova
vo: E. Bobrovvski — lenkas,
Vincas Natkevičius — lietuvis. 
J. Volozinskis - latvis. J. Huti- 
ray — vengras. A. Zajdela — 
slovėnas ir Nnvotny -— čekas.

Sąskridy dalyvavo Austrijos

J. GOBIS

pasidžiaugė, kad Mao-Tso-Tun- 
gas suvienijęs Kiniją ir pada
ręs ja didžiąja Azijos valstybe. 
Bet kai raudonieji kiniečiai t r
ėmė Tibetą, Indiįoj kilo tam 
tikras nerimas. Dėl to Nehru 
prieš kiek laiko pareiškė, kad 
.jei Kinija iš Tibeto pultų ma
žą .j Indijos kaimyną Nepalą, 
tai Indija tam pasipriešintų 
ginklu.

Oficialiai Rytų ir Vakarų 
šalto ir ginklų karo atžvilgiu 
Indija laikosi neutraliai. Ta
čiau tiek Rytai, tiek Vakarai 
nori Indiją įtraukti į savo są
jungininkų tarpą.

Vakarai mano, jog galutinis 
Indijos apsisprendimas pareis 
nuo to. kokių vaisių duos pas
tangos pakelti Indijos ūkį. ku
riam šiuo metu JAV teikia fi
nansinę paramą. Tos pastan
gos siekia dviejų tikslų: 1. elek
trifikuoti Indiją ir 2. pakelti jos 
žemės ūkį. Tikimasi, jog to pla
no įgyvendinimas pakels Indi
jos gyventojų pragyvenimo ly
gį ir tuo užkirs kelią komunis
tų propagandai.

Tačiau yra pavojaus, kad ta
sai planas gali nepasisekti. W.
C. Bullitt teigia .kad Indijoje 

kancleris Leopold Figl. švieti
mo ministeris prof. Kolb, Ita
lijos užsienio viceministeris 
Taivani, britų parlamento na
rys Brians. Prancūzijos užsie
nio ministerijos atstovas Phi- 
lippe Farine. Belgijos buvęs 
ministeris ir N. E. I. pirminin
kas de Schryver ir daug kitų 
kraštų žymių asmenybių.

Suvažiavime buvo f>osėdžiau- 
jama trijose komisijose: bend
rosios politikos, ekonominėje - 
socialinėje ir Vidurio ir Rytų 
Europos komisijoje, kurioje 
gyvai reiškėsi ir lietuvių atsto
vas. Krikščioniškasis jaunimas 
taip pat aptarė savo reikalus ir 
pagal savo susigrupa vintus: 
studentų, ūkininkų, sportinin
kų, darbininkijos. Sąskrydžio 
metu buvo visa eilė viešų pasi- 
rodymų ir demonstracijų ir šis 
didingas ir vieningas krikščio
niško jaunimo pasirodymas ra
do didelio atgarsio ir įvertini
mo visuose krikščioniškosios 
Kurorto® kraštuose ir >u snan- 
doje.

KRITIKA,
Tekiu pavadinimu gana ilgo

ką atsakymą “Darbininko” 
bendradarbiams įdėjo “Naujie
nos” net trijuose numer.uose 
(204-6). Rašo kažkoks Bibli
jos Skaitytojas ir niršta, kad 
jau atsiradę net keturi čem
pionai, kurie norį sukritikuoti 
"Nauj.cnose” išreikštas mintis 
apie pirmųjų krikščionių mok
slą ir apie evangelijos turinį.

Dėl vietos stokos nenorime 
cituoti "Darbininke” tilpusius 
sakinius, kuriuos “N iujienų" 
liendradarbis iškraipo ir vėliau 
kritikuoja. Kiekvienas skaity
tojas. paskaitęs abiejuose laik
raščiuose. gali tai lengvai pa
stebėti. Tenorime tik pastebė
ti, kad šiame paskutiniame 
Bbl. Skait. pasisako, ką is gal
va a apie evangelistus ir jų 
raštus. Čia jau aiškiai dėsto 
katalikams priešingą mokslą, 
tvirtindamas, kad ne Matas. 
Morkus. Lukas ir Jonas yra e- 
vangelijų rašytojai, bet kiti ne
žinomi asmenys, kurie surašę 
fantazijos kūrinius ir pasakas, 
o ne (tikrus istorinius faktus a- 
pie Kristų. Tam įrodyti nurodo 
Mato ir Luko pasisakymus a- 
pie Kristaus jaunystę, kurie.

yra apie 25 milijonai "šventų” 
iR^zdžionių. kurios per metus 
suėdančios apie 2 milijonus to
nų grūdų ir kitų žmonių mais
to produktų. “Šventų” karvių 
esą mažiau, bet jos taip pat da
ro didelius nuostolius ūkinin
kų pasėliams. Mat, pagoniškoji 
indų religija laiko šventais ir 
neliečiamais r.e tik beždžiones, 
karves, bet dar ir eilę paukščių 
ir net vabalų.

Dėl tų “šventų” beždžionių ir 
karvių susidaro tikras užburtas 
ratas JAV vyriausybė, gelbė
dama Indijos gyventojus nuo 
bado, davė Indijai 190 milijonų 
dolerių vertės 2 milijonus to
nu kviečių. Tačiau maždaug 
tiek j metus mairto suryja 
“šventieji” pagonių gyvuliai, 
paukščiai ir vabalai. Indijoj y- 
ra net nemaža prieglaudų se
noms karvėms, nors labai ne
daug seniems žmonėms. Taigi 
galutinai išeina, kad JAV mai
tina Indijos pagonių “šventuo
sius” gyvulius.

Šis dalykas rodo, jog Indi
jos ūkinės sąlygos priklauso ne 
tik nuo to. ar JAV suteiks jai 
paramos, bet gal net daugiau 
nuo to. ar greit indai nusikra
tys pagonybės su keistu gyvu
lių garbinimu. Tai visą kraštą 
stumia į skurdą. Tačiau tam
sios indų masės šito suprasti 
neįstengia ir, vargo spaudžia
mos, lengvai patiki komunistų 
prepagandai. kad tas vargas e- 
sas amerikiečių imperializmo 
pasekmė.

Kaip tik dėl šių sąlygų var
žytynes tarp komunizmo ir de
mokratijos Indijoj nulems ne 
tik JAV sukurto Indijos ūkiui 
išvystyti plano pasekmės, bet 
gal dar didesne dalimi krikš
čionių misionierių darbų Indi
joj pasisekimas ar nepasiseki
mas. Jei krikščionybė Indijoj 
plis greit ir plačiai, mažės ten 
ir medžiaginis vargas, nes kar
tu nyks ir "šventos” beždžio
nės ir karvės. Jei krikščiony
bės plitimas bus lėtas, vargas 
gali net augti. O iš vyriausybės 
negalima laukti, kad ji tą pačią 
didžiausią Indijos skurdo prie
žastį kaip nors pašalintų. Kištis 
į religijos keitimo ar “taisymo” 
reikalus .jokia demokratinė vy
riausybė negali ir nesikiš. O 
.jei Indijoj kas ir bandytų pa
našiu būdu dabartinę indų re
ligiją taisyti, sukeltų tik didelį 
masių pasipriešinimą ir. gal 
būt .išprovokuotų net atvirus 
maištus, kurie padėti tik dar 
daugiau supainiotų.

NEIŠLAIKANTI KRITIKOS
autoriaus manymu, prieštarau
ją vieni kitiems. Tai vis pase
nę kritikos likučiai, nors ne
katalikiškoje lietuvių spaudoje 
dar jie keliami. 1950 metais to
kiems pasisakymams davėm-1 
atsakymą “Varpelyje” ir se
kančiais metais “Ateities" 
gruodžio mėn. numeriuose, ku
riuose buvo įrodyta, kad Matas 
ir Lukas visai nesipriešini auja 
aprašydami Kristaus gimimą.

Katalikams nėra reikalo įro
dinėti, kad minėti evang ‘Estai 
yra tikrieji evangelijų rašyto
jai ir kad Mato evangelija yra 
pirmoji, o ne Morkaus. Tai jau 
yra patvirtinta net Biblinės 
Komisijos dekretų (1907-1912 
metais).

Ta pati Komisija ir pasako, 
kad evangelijose nėra fantazi
jos kūrinių, bet aprašyta tikri 
įvykiai, istoriniai faktai. Šie 
dekretai nėra, iš piršto išlaužti 
bet paremti pirmųjų amžių ra
šytojų liudijimais ir modernių 
studijų daviniais.

Pagaliau Bibl. Skait. neigia, 
kad evangelijose galėtų būti 
surašytas Kristaus mokslas, 
nes evangelistai po keliasde
šimt metų negalėję prisiminti, 
ką Kristus buvo pasakęs.

Kiek iš istorinių davinių ga
lima spręsti, trys pirmos evan
gelijos buvo parašytos prieš 62 
metus, o Jono baigiantis pir
mam amžiui, nors kritikai ne- 
katalikai norėtų kelti į vėlesnį 
amžių, nes nenori tikėti, jog 
Kristus galėjęs išpranašauti Je
ruzalės sugriovimą, įvykusį 70 
metais. Tiesa, kad praėjo ne
maža metų nuo Kristaus mir
ties iki evangelijų parašymo, 
bet iš to dar neseka, kad rašy
tojai nebūtų galėję prisiminti 
Kristaus kalbų. Žinoma, kad 
rytiečiai kitaip rašė istoriją, 
naudojo kitokias formas, negu 
mūsų laikų istorikai, bet jie no
rėdavo perduoti tai, kas tikrai

Ves 45 svarus sverianti Mary Ann Greene veda i paroda Mineola, 
N. 1.225 svarus sverianti bulių, kur ji tikisi laimėti už šj eksponatą 
Kerą dovana. lankytojai parodoje turės progos t*ainatyti apie 25,000 
įvairių eksponatų.

Atsiusta paminėti
SKAI TV AIDAS — liepos- 

rugpiūčio (7-8) nr. Numeryje 
pažymėtina: Popiežius Pijus 
XII iškelia skautybę. Tarnyba 
artimui, platus korespondenci
jų skyrius. Numeris gražiai 
iliustruotas.

KNYGį LENTYNA — Lei
džia VLIKas. 5-6 nr. Biblio
grafiją sudarė A. Ružancovas, 
B. Kviklys ir A. Mažiulis. Nu
meryje skelbiama ir Vokieti
joje leistų leidinių bibliografi
ja.

V’isi knygų mėgėjai, spaudos 
platintojai. bibliotekininkai, 
kultūrininkai ras biuletenyje 
pilną pasaulyje leidžiamų kny
gų ir svarbesnių periodikos 
straipsnių bibliografiją. Adre
sas: Lithuanian Bibiiographic 
Service, 602 Harvey Street. 
Danville. BĮ. 

buvo pasakyta. Jei ir necituo- 
davo pažodžiui, bet mintį iš
reikšdavo. Rytiečių atmintis 
buvo puikiausiai išlavinta. Pa
vyzdžiui. Koranas nebuvo ra
šytas paties Mahometo, o žodis 
žodin buvo perduodamas ir tik 
vėliau iš atminties užrašytas. 
Evangelijose nerasime Kris
taus kalbų stenografinio nura
šymo. o tik jų santraukas. Jei 
mintis būtų buvusi iškraipyta, 
tai pirmieji skaitytojai tikrai 
būtų užprotestavę, nes buvo to
kių. kuris patys savo ausimis 
buvo girdėję Krislų kalbant.

Baigiant tenka pastebėti, jog 
ginčas tarp katalikų ir “Nau
jienų" Biblijos Skaitytojo ma
ža prasmės teturi, nes nesuta
riama pačiuose pagrinduose. 
Katalikams šv. Raštas yra pa
ties Dievo apreikštos ir Jo į- 
kvėp<ų rašyto ų surašytos tie
sos, todėl šv. Rašte nėra ir ne
gali būti .jokių klaidų. Bet li
beralai ir ateistai apsistoja 
prie istorinių pa
pročių ir kitų panašių klau
simų. kurie nesudaro šv. Raš
to esmės ir kurių aiškinimas 
sudaro visai atskirą sritį, nes 
šv. Raštas yra parašytas rytie
čių stiliumi ir atspindi ano me
to žmonių dvasią l>ei galvose
ną. kuri negali būti matuoja
ma šios dienos žmonių galvose
na ir nusiteikimais. Juos tiks
liai ir teisingai tegalima su
prasti ir išaiškinti tik istorinėj 
perspektyvoj. Ir Jeigu šios die
nos žmogaus galvosena, nusi
teikimai ir pažiūros i tokius ne 
tikėjimo bei moralės, bet gam
tos. istorijos, papročių ir kitus 
panašius dalykus skiriasi, tai 
šis dalykas nė trupučio nemaži 
na šv. Rašto reikšmės ir ver
tės. nes ne jie sudaro jo esmę 
ir ne jo tikslas buvo tiesioginiu 
būdu tų sričių dalykais rūpin
tis.

T. Klemensas Žalalis, OFMi

ŠV. PRANC IŠKAI S VAR
PELIS, rugsėjo mėn.. 9 nr. 
Numeryje pažymėtina: Jono 
Girulio — Katalikų Bažnyčia 
ir Rusija. Ant. Vaičiulaičio — 
Visa Lietuva po Maironio vė
liava. kan. M. Vaitkus — Ne
laimingi Ligoniai, kun. Dr. J. 
Prunskis — Mokslininkų tikė
jimas. Em. Greitaifieno —Mi
no kelias į Katalikų Bažnyčią 
ir t.t.

K. Sčesniih^ičius. Šen. — 
LIAUDIES MOKYKLOS VA
RSNOS APYLINKĖSE 1X79- 
1XX? metais, atspaudas iš 
"Naujienų".

K. Sčesnuk". ičius, Scn. — 
Alovės miestelio praeitis, Val
kininkai, Varėnos kraštas ir jo 
pagarsėjusi praeitis, Senobės 
Merkinė, Merkinės miestas.— 
Atspaudas iš “Naujienų".

Michel.su


a1952 m. rugsėjo 16 d., nr. 67 DARBININKAI

DARBININKAS BALFo pirmininko žodis senato komisijai
Ne DP, bet Pabėgėliai. Pabaltiečiai turi būti įtraukti į naują planą. Ūkusių tremtinių 30% džiovininkai. Jie orivercti išgyventi iš

THE WORKER
Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly 

---------BY--------
FRANCISCAN F ATKERS

1 DM, o pašalpos gauna 5 fenigius dienai, šeimos perskirtos.

Beentered a* aecond daas matter at Brooklyn, N. Y. May 25,1951. under the 
Act of March 3, 1879. originally entered as second class matter at 

Boston, Mass , September 12, 1915.
SUBSCRIPTION RAllsS

Domeatlc yearly____________ $5.00
Brooklyn, N. Y._____________ $5.50
Half year---------------------------- $3.00
Foreign--------------------------------$5.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams__________$5.00
Brooklyn, N. Y____________ $5.5C
Pusei metu___ ____________ $3.0u
Užsienyje ---------------------- _  $5.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirą
žyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turinį 
ir kalbą redakcija neatsako.

JIEMS KETURIASDEŠIMT
KONGRESAS po kongreso, suvažiavimas po suvažiavimo. 

Jie rodo organizacijų gyvybę ir judrumą. Rugsėjo 12-14 d. įvy
kęs Lietuvos Vyčių suvažiavimas ypatingesnis, nes jubilė.inis. 
Vyčiam sukako 40 metų. Jų darbai ta proga verti dėmesio ir pa
garbos.

Nuo 1912 m., kada pradėjo kurtis organizacija, per jos sky
rius perėjo daugel jaunimo, išsinešdami iš čia prisirišimą prie tė
vų kalbos, šalies, jos žmonių. Perėjo daug ir tokių, kuriem neleng
va jau lietuviškai pakalbėti. Jiem “Vytis” įsivedė ir anglų kalba 
skyrių. Dalis jų drovisi (gaila!) parašyti į tą pačią “Vytį” lie
tuviškai. baimindamiesi, kad nepataikys taip, kaip lietuvių kal
bos pažanga reikalauja. Juos laikrašty ne vieną pakeitė naujai 
atvykusieji. Bet ir tie, kuriem lietuviškai nelengva pakalbėti, 
sentimentas tėvų šaliai Eko gyvas ir šiltas.

Vyčiai įsijungė ir į veiklą Lietuvos vardui garsinti. Negali
ma nepažymėti kun. J. Jutkevičiaus organizuoto darbo sekti ame
rikiečių spaudą ir reaguoti, kada ji iškrypsta iš tiesos Lietuvos 
atžvilgiu, ar padėkoti, kada ji Lietuvai palankiai prabyla. Kol 
Lietuva buvo laisva. Vyčiai palaikė ryšį su tėvų šalim. Neužmrš- 
tama jų simboliška dovana — aukso kardas Lietuvos kariuome
nei.

Jei Vyčiai paliko gražų pėdsaką lietuvybės kelyje, tai reikia 
dėkoti daugeliui veikėjų, kurie su giliu tikėjimu atidavė savo jė
gas organizacijai. Vyčių akyse milžinu ir organizacijos tėvu sto
ja velionis Mykolas Norkūnas. Jis — kaip jį pristato J. Boley 
Bolevičius — buvo pamilęs du idealu: lietuvybę ir savo Vyčius.

“Mylėdamas Vyčius ir dėdamas daug į juos vilties, jisai 
troško, kad ir kiti juos pamiltų ir prie jų dėtųsi.. Jam seimai lie
tuvių parapijų salėse buvo malonesni negu gražiausiuose vieš
bučiuose. Lietuviškas žodis jo sielai buvo artimesnis negu praš
matniausios kalbos kuria kita kalba. Jis maldavo “Vyties” ko
respondentus rašyti lietuviškai Ir tokius jis apdovanodavo kny
gom ir iš Lietuvos nuotraukom. Jis prašė jaunimo kurti tik lie
tuviškas šeimas.” Jis negailėjo atviro žodžio tiem vyčiam, kurie 
tolo nuo lietuvių kalbos, ir tom parapijom, kurios kūrė nelietu
viškas draugijas, o vyčių neįsileido.

M. Norkūnas davė organizacijai idėją ir siūlė jai Lietuvos 
Sakalų vardą, bet buvo priimtas kun. Kaupo Lietuvos Vyčių var
das, ir tokiu būdu pastarasis tapo organizacijos krikštatėviu. 
Praėjo šimtai ir kitų organizacijos šulų, kurių čia nesuminėsi, 
bet kurie tebus lygiai pagerbti. Tų praeities ir dabarties veikėjų 
paveikslai šviečia ateities veiklai. O jai pažymėtinos dar dvi 
kryptys. Viena—megzti ryšį su naujai atvykusiu ar čia augančiu 
jaunimu. Skirtumas ilgainiui išnyks. Antra — jei Lietuvoje tu
rėjom Lietuvių-Prancūzų ir kitokias susiartinimo draugias, tai 
vyčiai, ypač tie, kuriem arčiau kalbėti angliškai, galėtų kurt! to
kius ratelius, kuriuose gimtų bendradarbiavimas tarp lietuvių Ir 
amerikiečių.

Darbo daug, jėgos jaunos, ir tai duoda vilties.

Senato komisijai BALFo pir
mininkas tremtinių reikalu 
pareiškė:

“Mums labai džiugu, kad 
US Kongresas domisi nelai
mingų tremtinių gyvenimu ir 
jiems nori pagelbėti. Tremtinių 
gyvenimas, ypač Vokietijoj, y- 
ra apverktinas. Man teko va
žinėt po Vokietiją ir kitus Eu
ropos kraštus. Po karo trem
tinių stovyklas jau teko lanky
ti net trimis atvejais. Jų tra- 
gingą padėtį patyriau jau 
1945-46 m. Tuomet jie buvo 
neteisingai kaltinami, kaip Vo
kietijos kolaborantai, nes jie 
bėgo nuo rusų, “gerų alijantų 
draugų”. US karo vadovybė, o 
ypač UNRRA, juos, labiausiai 
pabaltiečius: lietuvius, lat
vius. estus, net įvairiai terori
zavo. Nei UNRRA. nei karo 
valdžia nenorėjo iš tremtinių 
girdėt, kokias baisenybes jie 
pergyveno jau 1940-41 m. pir
mojoj Sovietų Rusijos okupa
cijoj. Komunistai išgabeno į 
į Sibirą šimtus tūkstančių pa- 
baltiečių prievartos darbams 
ir sukišo į kalėjimus. Šios tau
tos. pergyvenusios komunisti
nio “rojaus gerbūvį” nenorėjo 
vėl patekti į ių vergi os spąstus 
ir todėl 1944 m., kai Raudono

Šių metų birželio mėn-. JAV senato komisija, kuri stu
dijuoja naujo įstatymo tremtinių imigracijai į JAV ruošimo 
ir pravedimo galimybes, gavo tam reikalui 65.(XX) dol. 
Tremtinių gyvenimo tirti į Europą išvyko eilė senatorių. 
Senato pakomisė tremtinių imigracijos reikalais lankėsi ir 
Vokietijoje. Rugp. 29 d. komisija pakvietė šalpos įstaigų 
atstovus duoti žinių apie tremtinių padėtį. Dalyvavo apie 
20 atstovų. Tarp jų ir BALFo pirmininkas kan. Dr. J. B. 
Končius. Konferencijai pirmininkavo senato pakomisės 
pirmininkas šen. Hon. Robert C. Hendrickson. Kai jis pa
klausė dalyvių nuomonės apie padėtį, pirmasis ją pareiškė 
BALFo pirmininkas.

ji Armija vėl įsiveržė į Pabal
tijo kraštus, visi, kas galėjo, 
bėgo į Vakarus, ieškodami išsi
gelbėjimo. Tokių pasprukusių
jų nuo komunistinio jungo tar
pe yra ne tik intelektualų, bet 
bemokslių, paprasčiausių dar
bininkų. 1945 m. lankydamas 
juos, paprastų darbininkų 
klausiau: kodėl bėgote nuo So
vietų ? Jie man atsakydavo:

"Matėme, kaip nekalti žmo
nės, seneliai ir net vaikučiai 
užkaltuose gyvuliniuose va
gonuose buvo gabenami iš Lie
tuvos į Rusi os gilumą — Sibi
rą. Jie verkė nesavais balsais, 
prašydami vandens ir maisto, 
bet mes. geležinkelio darbinin
kai, negalėjome jiems suteikti 
jokios pagalbos, nes raudonar
miečiai sargybiniai kėsinosi

mus net nušaut. Tai todėl mes 
1944 m. bėgome nuo Sovietų, 
kur akys* nešė.”

“Panašiai man pabėgusieji 
aiškindavo savo pabėgimo prie
žastis.

“Jiems duotas UNRRA Dis- 
plaeed Persons vardas yra So
vietų Rusijos komunistų kr'kš- 
tas, nes jie, duodami ’iems šį 
vardą, nore'o užmaskuoti jų 
realią pade'-'. DP vardas atrodo 
nekaltas ir is reiškia t’k iš 
vietintus, dėl karo fronto ar 
kitų priežasčių, žmones. Todėl 
pabaltiečiai nėra joki Dkųlaeed 
Persons, jie visi y ra 100% Es
capees.

“Mūsų vyriausybės dabar 
paskirta $4.300.000 suma pas
prukusiems pro raudonų už
dangą po 1947 m. gruodžio 31

Ijūvyno pareigūnai ir FB1 agentai intensyviai stengiasi išaiškinti, kaip į Bostono uoste sioūutj 
naikintuvu Pritchard įsiveržė piktadariai, kurie padarė apie 300.000 doleriu nuostoliu. <Jie j laivo motorus 
pripylė metalo piūvenu. Admirolas L. McCrea spau dos atstovams pareiškė, jog tai galį būti ir svetimų
jų agentu darbas. Bet kaip piktadariai j laivu pateko, dar nepavyko išaiškinti. Žala buvo pastebėta, kai 
prieš mėnesį laiko laivas buvo pradėtas ruošti pratybų kelionei.

d. ir vėliau, papildomai šalpai 
■teikti ir Jų emigracijai aprū
pinti yra kilnus ir sveikintinas 
dalykas. Tačiau nesutinku su 
mūsų vyriausybės patvarkymu, 
kad papildoma pagalba reikia 
teikti tik pasprukusiems po 
minėtos datos, nes tai yra ne
teisinga kitų escapees diskrimi
nacija. Lietuviai. latviai ir es- , 
tai tremtiniai neša pabėgėlių 
jungą jau aštunti metai, jų 
kraštai įjungti į Sovietų Sąjun
gą, nors, ačiū Dievui, mūsų vy
riausybė to rusų žygio nepri
pažįsta. Todėl Pabaltijo kraš
tų čia esantie i Escapees lygiai 
privalo naudotis Presidential 
Escapee Programos teikiama 
pagalba (PEP), kaip ir tie. 
kurie pabėgo nuo komunistų 
po 1947 m. gruodžio 31 d.”

Šen. Hendrickson pertraukė 
BALF Pirmininko kalbą, pa
reikšdamas:

“Pilnai pritariu šiam Tams
tos pareiškimui — ir Pabaltie
čiai privalo būti įtraukti i PEP 
programą.”

Kan. Končius: “Tai kodėl 
PEP administraci'a tain pat
varkė. kas, mano supratimu, 
nėra teisinga?”

“Po šių naujų metų, nusto
jus IRO veikti, pabėgusiųjų 
gyvenimas, ypač Vokietijoje ir 
Austrijoje, pasidarė balsus: 
Apvažiavau Vokietijos visas 
žymesnes stovyklas, nuo Lue- 
becko. Hamburgo ir Bremeno 
iki Austrijos pakraščių ir pa
tyriau. kad tie žmonės yra pa
skirti žūti. Ištyriau jų maisto 
davinius, gaunamus iš vokiečių 
ūkio ir garbingai mūsų Senato 
komisijos žiniai pareiškiu, jog 
kiekvienam asmeniui, ypač šei
moms, Išeina tik po vieną DM 
per dieną visam pragyvenimui, 
t. y. maistui, drabužiams, vais
tams ir t.t. Gaudami tokią nor
mą, jų dauguma apsirgs džio
va ir kitomis ligomis, kylančio
mis iš išbadė imo. Patyriau, 
kad iš dabar čia esamų 160,- 
000 tremtinių: pabaltiečm, uk
rainiečių. lenkų, čekų ir t.t a- 
pie 30% jau yra džiovininkai ir 
apie 20% kiti įvairūs ligoniai.

“Likusieji dar sveiki, ypač 
jų vaikučiai, gyvendami pri
kimštuose barakuose po 8 iki 
10 asmenų vienam kambary, 
yra pasmerkti panašiam liki
mui. Gėda mums, amerikie
čiams, kad leidžiame paspru
kusiems nuo komunizmo atsi-

Anglijos min. pirm. Churchilli* 
su savo įprastiniu cigaru dantys** 
iš Downing gatvė* Londone išvyko 
keliom* dienom* i Prancūzija pa
siketi nuo rūpesnių, kurie Anglijos 
ministcrj pirmininku šiai* laikai* 
gerokai spaudžia.

durti tokiose baisiose sąlygose. 
Mes esame atsakingi už šį jų 
likimą,
ir kad jų tėvynės šiandien yra 
Sovietų Rusijos pavergtos, tai 
yra Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijų nutarimų kaltė.

“Čia turiu jums. Gerbiamieji 
Komisijos nariai, konstatuoti, 
kad tose stovyklose, be ba
do ir visokio skurdo, radau la
bai tragingų reiškinių, tai. 
būtent, išardytų šeimų. Pvz., 
Diepholz sutikau desperatinėje 
padėtyje esančiu moterį. 32 m., 
atskirtą nuo trijų vaikučiui — 
4, 6 ir 8 m., kurie su jos vyru 
dabar yra Chicagoj. į ten išvy
kę pagal DP įstatymą. Ją pali
ko Vokietijoj, kadangi ji turin
ti sukalkėjimus plaučiuose. 
Jauna motina. Albina Gavelis, 
atskirta nuo savo kūdikių, gy
vena vargingai stovykloj, ir 
nors ji turėtų čia geriausias są
lygas. vistiek gali išeiti iš nro- 
to! Tiesa. Jūs. Garbingieji Se
nato Komisijos nariai. galite 
man į tai atsakyt, kad jos vy
ras ir vaikučiai nebuvo verčia
mi vykti j USA, paliekant mo
tiną. Bet kuomet Jūs patirsite 
pabėgėlių būklę taip, kaip aš 
ją patyriau, dėl tokių išsiskyri
mų nesistebėsite, nes kiekvie
nas nenori čia pražudyt savo 
vaikučių. Panašių išardytų šei
mų, kur tėvas ar motina likę 
Piuropoj. o vaikai su vienu iš 
tėvų pateko į Ameriką, radau 
šimtus. Jūs. įstatymų gaminto
jai, nesate filantropinė karita- 
tyvinė institucija, liet teisės ir 
tiesos saugotojai. Bet, mes. a- 
merikiečiai, su mūsų Marshal- 

(nukelta į 8 psl.)
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— Andriejau, taip, rodos, tu 
vadinies, — tėvas kreipėsi į 
vyrą su juodais ūsais. — kur 
galėtume šiąnakt pernakvot? 
Prieš stodami prie darbo, tu
rim pasilsėti.

— Gi kur tik norit? Niekas 
jums neatsakys. Bet šįvakar 
jūs valgysite prie mano stalo 
ir nakvosit po mano stogu. Ei
nam.

— Dėkui, — tarė kalvis ir 
negirdėjo, kad daugelis burnų 
sakė norį matyti jį savo na
muose.

Vyrai vėl suėmė daiktus, 
lankas persiskyrė, ir jie ėjo. 
tėvas su sūnum juos sekė. Taip 
pat paskui sekė visi, kurie bu
vo susirinkę. Atrodė, kad jie 
nėmaž nenori skirtis nuo sve
čių. kad mielai stovėtų visą 
naktį prie jų lovos, norints ne
girdėtų iš jų nė vieno žodžio ir 
nematytų jų veidų. Tiek jais do 
mėjosi, kiek darbo ieškotojai 
niekaip nebuvo galėję laukti. 
Bet jie buvo taip nuvargę, kad 
to veik nė nematė.

Sodžiaus vidury jie pasuko iš 
gatvės ir įėjo į siaurą k erną, 
kurį iš visų pusių supo trobos. 

susidurdamos stogais. Nuo žie
mių buvo gyvenamasis namas 
dviem galais ir su priebučiu, 
nuo pietų kūtė su daržine, nuo 
rytų klėtis su pastogyne. o nuo 
vakarų — kamara ir vartai iš 
gatvės.

Andrius liepė kalvio daiktus 
padėti pastogynėj, paskui tarė 
visam kiemui:

— Na. pagaliau mes turim 
savo kalvį ir tikėsimės, kad 
nugyvensim kartu visą amžių, 
būdami vieni kitiems reikalin
gi, kaip pavalgyti.

Jis atsismaukė kepurę ant 
pakaušio, pasikasė aukščiau 
smilkinių ir tęsė, atsigrįžęs į 
trobą, kurios duryse stovėjo 
šeimininkė:

— Motin, jaunasis kalvelis 
norės pieno atsigerti. Paskiau 
lai jis eina ilsėtis. Vyrai, pali
kit kieme, pasitarsim, kame 
statysim naują kalvę ir kame 
lig laiko apgyvendinsim. Mote
rys gali eiti namo, putros ka
tilų žiūrėti.

Bet jos nėjo sau, likosi čia 
pat. Jos dar patogiai susėdo ant 
akmenų, kojas įsitraukė į sato 
plačiuosius sijonus, pasiruošė 

prabūti nors ir kelias valan
das.

Vyrai prisikimšo pypkes, su
sidėjo atgal į kišenes ungurines 
tabokines, o kurie buvo be ki
šenių, ar vienmarškiniai atėję, 
tie į kepures, ir ėmė tartis. 
Taip, naują kalvę statyti jie 
galėjo pradėti kad ir rytoj pat. 
Kiek tokiai trobelei rąstų rei
kės. lengvai pakiemiais galima 
surasti. Bet kol dar ją pasta
tys. tai kalvis gali apsigyventi 
sodžiaus pirty. Pirtis gana di
delė. pakaks vietos priesieny 
kalti, o pačioje pirty gyventi. 
Vasaros laikas, dulkes šešta
dieniais lengvai galės ir ežere 
nusiplauti.

Kol sodžiaus vyrai tarėsi 
kieme, ilgai šnekėdamiesi dėl 
kiekvieno nieko, pirkioje And
riaus fnotina mylėjo, vaišino 
svečius. Vaikui ji pripylė pieno 
molinį puodelį, o tėvui pastatė 
visą dubenį pieno, kuriame 
buvo iįtrupinta varškės dideliais 
gniutulais. Mediniu šaukštu ji
sai sėmė ir valgė, o užsikąsti 
abiem buvo paraikyta duonos, 
storai sviestu apteptos. Svies
tas buvo pastovėjęs, geltonas 
kaip vaškas ir nepaprastai gar
dus. Kai vaikas, atsikandęs 
kąsrtį. pasižiūrėjo į riekę, jis 
pastebėjo, jog dantys iš gardu
mo griebia labai toli.

Greit jie pavakarieniavo, 
persižegnojo prieš šventąjį pa
veikslą kertėj virš stalo ir pa

dėkojo šeimininkei. Vaikas pa
bučiavo jai ranką, ir ji mielai 
jam leido tai daryti, sakyda
ma, kad jis esąs gudrus vaikas, 
ir kad Dievas jam visuomet pa
dėtų. Paskui ji sakė, kad kal
veliai jau norėsią miego, nes 
dienos esančios gana ilgos, v- 
ra kada nuvargti. Tegu jie einą 
paskui ją.

Per kiemą, kur juos lydėjo 
smalsios akys, nuėjo jie į dar
žinę. Ant pernykščio šieno 
šeimininkė patiesė baltą paklo
dę. o užsikloti davė storą dry
žą apklotą, iš skiautelių suaus
tą. Jie pasakė labąnaktį. dar 
kartą padėkojo už tokią gar
džią vakarienę ir atsigulė nė 
nenusivilkę.

Vaikui vėl tas ežeras valan
dikę galvon atėjo. Bangų ku
meliai baltais karčiais šuoliais 
ritas vienas paskui kitą blaš
kydami ir traukdami su savim 
vienišą laivą. Kai kur sublizga 
baltų burbuliukų virtynė ties 
juoda gelme, ružavi veidai nu
kaista raudonai kaip ugnis, kai 
kur nuskamba laimingos mo
ters .juokas.

Paskui jis greit ir kietai į- 
migo. susirietęs į krumpiuką. 
kaip buvo atgulęs.

Tėvas patogiai išsitiesė kiek 
tik ilgas ir nieko kita nebema
nė, kaip tik pasilsėti. Tą aki
mirką jis buvo ramus, ir jam 
buvo gera, miela justi kūną nu- 
rimstant, raumenis atsilei

džiant. Kieme skambėjo vyrų 
ir moterų balsai. Pamažu jie 
ėjo taip tolyn, tolyn, ir paga
liau visai išnyko.

Tada ir jis gardžiai užmigo.

4.

Neilgai sodžių gaubia vasa
ros sutemos. Migla, nešdama 
sunkų pakrantės maurų ir 
dumblų dvelkimą, vos spėjo 
susimaišyti su miegančių žmo
nių ir gyvulių kvapu, kaip jau 
rytuose ėmė žiebtis liepsnos, ir 
ežero ryto vėsos virpulys nusi
rito. Išsimiegojęs šuo ėmė 
niurzgėti diendaržio šiauduose, 
nusirąžė ir, uodegą vizginda
mas išskrido gatvėn.

— Au!— jis numetė sveiki
nimą auštančiam rytui į tą 
pusę, kur turėjo tekėti saulė. 
Sodžiaus kiemuose jam atsilie
pė draugų balsai. Drėgname 
ryto ore jie skardžiai ir toli 
nuskambėjo.

Pirkios ir daržinės dar va
landėlę buvo vienišos ir tylios. 
Paskui ėmė varstyti ir girgž
dinti duris, terškinti kibirus. 
Išgirdę tuos garsus, sukilo par
šiukai tvartuose, nes jiems dar 
nebuvo atsitikę, kad taip ank
sti varstytų tvartų duris. Tin
giai gromuliodamos kėlėsi kar
vės ir davėsi čia pat kiemo pa
šaly, kur gulėjo, šeimininkei 
prisėsti su milžtuve rankose.

Saulei tekant, jau viskas bu

vo apsiruošta. Piemuo pasi
šiaušęs išlindo iš peludės, ku
rioje jis sau vasaros gyvenimą 
buvo įsitaisęs, persikabino ter- 
bą per petį ir uždūdavo mie
guistą giesmę:

— Tra-ra-ra!
Kaip mat atsivėrė visi var

tai. gatvėn pabiro avys, bliau- 
damos ir savo didelėm, bai
liom akim šaudvdamos. Links
mi veršiukai krapinėjo ryto 
vėsumoje, o karvės tarpvartėj 
apsistodamos rąžėsi, kratė ko
jas ir drožė gatvėn, sunkiai 
virtuodamos.

Kartu su sukeltu dulkių debe
siu banda traukė į miško ga
nyklas.

Ir sodžiuje vėl paliko tylu.
Kurį laiką kalvis gulėjo at

simerkęs. Jis girdėjo visus ,y- 
to garsus, jie jam buvo seniai 
pažįstami ir priprasti. įsiklau
sius šiltos putojančios srovės, 
kai melžiant karves pienas čia 
pat tekėjo indan. jį apėmė sal
dus snaudulys. Blakstienos su
lipo. tačiau greit ir vėl atsivė
rė. ir jis pergalvojo visa, kas 
vakar buvo. Sodžiuj jį priėmė 
nepaprastai meiliai, bet jis bu
vo girdėjęs, kad ūmią meilę se
ka ir ūmus pyktis. Mokesčio 
už darbą jie vakar nebuvo su- 
lygę. tai šiandien tas reiks pa
daryti. kaip ten bebūtų. Bus 
truputį nekaip, kad jis. dar nė 
kūjo nekilstelėjęs, jau lygs mo
kestį, bet jie gi tegu supras, 

jog jis gyvena iš rankos bur- 
non. Jis gi pats vienas tarp 
svetimų, ir jis turi žinoti, ko 
galįs prašyti ir kiek jam teks. 
Paskui jis galvojo apie naują ą 
vietą, kur čia jie apsistos ir 
kaip apsigyvens.

Kai jis pagaliau pasuko gal
vą į sūnaus pusę, pamatė, kad 
tasai nebemiega, tik akis išver
tęs žiūri <į daržinės stogą, kur 
prie grebėsto kregždė vaikus 
šeria.

— Išmiegojai gerai. Viktor?
— Taip, tėti.
— Pasilsėk, kol darbo diena 

prasidės.
— Ar mes vis gulėsi m dar

žinėj’ Gia taip gera,—vaikas 
vis žiūrėjo į kregždės lizdą. 
Jam patiko tie paukščiukai, 
nes jie atrodė švaresni ir gud
resni už kitus, o jų čiauškėji
mas — pati gyvybė.

— Šiandien pamatysi, kur 
apsistosim. Gera yra visur, kur 
tik esi. Visas gerumas yra bū
ti grynam pačiam. Jei tu esi 
grynas, tau niekur negali būti 
bloga.

Vaikas pergalvojo tėv'o žo
džius.

Saulė veržėsi pro sienų ply
šius daržinėn. spindulių pė

dais varstydama vėsią. bet 
malonią prieblandą. Kregdė 
linksmai išspruzdėjo oran pro 
durų ir stogo tarpą.

— Gera yra, kai esi grynas, 
(bus daugiau)
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Vieaui vieša* dykumoje

Parapijiečiai turėjo įsitikin
ti. kad padre viską daro jiems 
ir jiems aukojasi. Tačiau neat
sirado nė vieno, kuris ateitų ir 
paimtų šluotą ar kastuvą. Jie 
pasitenkindavo tik stebėjimu • 
iš šalies, tik akim padėdavo 
man dirbti. Pradėjau abejoti, 
ar jie supranta bent kiek dė
kingumą ir kunigo aukojimąsi.

Tuo tarpu vyskupas pripaži
no. kad reikia statyti naują 
bažnytėlę. Lėšų šiam reikalui 
neturėjo ir jų paskolinti ne
galėjo. nes vyskupijos pakraš
čiuose vyko didelės statybos, 
ir taip buvo daug skolos.

Prasidėjo planavimai. Vie
nas po kito siūlėsi architektai. 
Net savanorių atsirado iš para
pijiečių. kurie siūlėsi vandenį 
pravesti, tinkuoti ir t.t. Atrodė, 
kad. gavus vyskupo sutikimą ir 
miestui patvirtinus statybos 
planus, nebus sunku surasti vi
sokių specialistų ir juos į darbą 
įkinkyti.

Tačiau lengviau pastatyti pi
lį debesyse, nei žemėje papras
čiausią lūšną. Greit pažadama 
— retai ištesama. Nauji žmo
nės ir nauji papročiai. Čia leng
viau keičiamas žodis. labiau 
žiūrima savo naudos, o kito 
skriaudos nepaisoma. Aš bu 
vau pripratęs prie lietuviško 
tvirto žodžio: žodis — dar
bas.

Atėjo pavasaris su savo ka 
iria saulute. Darbo laikas. Rei
kė o parengti vietą, kur greit 
turėjo prasidėti statyba. O ji 
buvo itžgriozdinta seno pasta
to griuvėsiais. Tai buvo bandy
mo laikas, kiek aš galiu pasiti
kėti savo parapijiečiams, kiek 
galiu juos įkalkuliuoti kaip 
darbo jėgą.

Vyskupas leido sugriauti se
nąją bažnytėlę. Sekmadieni su
šaukus savuosius, viską išdės
čiau ir rytojaus dienai kie
čiau į talką.

Rytas išaušo, o darbininkai 
neprisistatė. Pagalvojau, gal 
šventė. Ėjau per namus, dai
riausi tų. kurie buvo pažadė
ję. Daugelis iš naujo pakartojo 
savo žodį ir net datą nustatė: 
ateinu ryloj, delnus trinda
mas. tuoj užvirs darbas, tik 
laikykis. Rytoj dairiausi darbi
ninkų. o jų nė vieno, tar
tum niekas nebūtų kalbėjęs ir 
prižadėjęs. Pradėjau pats suk
tis ratu aplink griuvėsius ir 
dairytis, iš kur pradėti..

Savanorių žodžiai ir darbai
Nutariau pats eiti imtynių 

su apšepusiais ir išpuvusiais

JAV LB LOKo pranešimai
J.

JAV Liet. Bendruomenes 
Laikinojo Organizacinio Komi
teto Prezidiumas kreipiasi į 
visas Bendruomenės apylinkių 
\adovybes. prašydamas LOKui 
(LOKo sekretoriaus adresui 
prisiųsti apylinkių steigimo ar 
laikinųjų vadovybių sudarymo 
protokolų nuorašus ir vadovy
bių narių sąrašus su adresais ir 
žiniomis, kaip pasiskirstyta pa
reigomis.

n.
JAV LB LOKo Prezidiumas 

pradėjo leisti rotatoriumi 
-(•ausdinamas Bendruomenė* 
Informacija*, kuriomis norima 
informuoti Bendruomenės rei
kalais besirūpinančius asmenis, 
įstaiga bei organizacijas.

Bendruomenės Informacijos 
siuntinėjamos nemokamai. No
rintieji jas gauti, maloniai pra
šomi savo adresus pranešti 
LOKo sekretoriui.

III.
Prezidiumas prašo Bendruo

menės apylinkių vadovybes 

stuobriais. Niekada gyvenime 
neteko miške ar lauke k-rsti 
medžių. Baisu pradėti be tal
kininkų. pačiam esant išdžiū
vusiam it akėtvirbaliui, nese
niai iš ligos atsikėlusiam.

Bet darbas pats nepajudės, 
jei jo nepradėsi. Gali žiūrėda
mas pasenti, numirti, o darbas 
stovės kaip stovėjęs, jei rankos 
nepridėsi. Pas vieną kaimyną 
pasiskolinau kastuvą, pas kitą 
— kirvį. Per vieną ar dvi die
nas gal aš ir neišversiu stuob
rio. bet per savaitę ir didžiau
sią kelmą su šaknim patiesiu 
ant žemės.

Smėlis kasti nesunku. Nors 
ir neturėjau didesnio patyrimo, 
bet po 6-7 valandų šaknis at
kasiau. Paėmęs virvę, užkabi
nau už šakos ir patraukiau, 
bet medis — nė krust. O žiop
lių tuoj susirinko visas būrys. 
Jiems įdomu, kaip medis grius. 
Pro šalį važiavo sunkvežimis 
(t rokas». Vai ruoto jas susido
mėjo ir pasiūlė užkabinti vir
vę prie .jo. Tik porą Lmtelėji- 
mų. ir senos bažnytėlės liudi
ninkas. tartum sunkiai atsidu
sęs senis, traškėdamas išsitie-ė 
dirvone.

Savanoriai vėl nudūmė s>vo 
keliais. Vėl likau vienui vienas 
ir mosikavau kimiu prie antro 
kelmo. Vėl atskubėjo pagalbon 
sunkvežimis. Vėl sus’rinko 
žiopliai. Ir taip kartojosi, kol 
šešį kelmai gulėjo išversti.

Pačiupinėjau savo raumenis. 
Tariausi esąs lyg koks milži
nas, nuvertęs kalnus. Ir silpni 
muskulai šio to verti. Daugiau 
tik pasitikėjimo savimi, o Ap
vaizda duos jėgų.

Tiesa. įdomu paminėti viena 
nuotykį. Viename stuobryje 
buvo įsikūrusios širšės, o kita
me — bitės. Vaikogaliai užer- 
zino jas. ir. man besidarbuo
jant. visas spiečius puolė mane 
ir sugėlė man veidą. Beregint 
ištino nosis, kad ir motulė var
gu būtų pažinusi mane.

* Kertu ir plaunu

Nuo septinto medžio susilai
kiau .kol pasiseks sutvarkyti 
bičiulystę su bitelėmis. Manęs 
neviliojo medus, lygiai ir savo 
parapijiečių negalėjau suvilioti 
medum.

Rodos, buvo sunkiausias der
lias atliktas. Dabar reikėjo 
stuobrius pašalinti ir likusias 
duobes išlyginti.

Puoselėjau mintį, kad susi
rinks visi, kurie dar malkomis 
kūrena krosnis. Bet ir tokių 

tautinio solidarumo įnašu Ben-
druomenės centrui perduotiną 
dalį, aukas ir kitokias įmokas 
siųsti LOKo iždininkui.

Taip pat Bendruomenės dar
bui nuoširdūs asmens, įstaigas 
bei organizacijos, norinčios ir 
savo pinigine pagalba paspar
tinti JAV Lietuvių Bendruo
menės organizavimą, maloniai 
prašomi savo aukas siųsti LO
Ko iždininko adresu.

rv.
Prezidiumas praneša oficia - 

liūs adresus:
1. JAV LB LOKo Pirminin

kas: Very Rev. Msgr. J Bal 
kūnas. 64-14 56th Road. Mas
peth 78, L. I.. N. Y.

2. JAV LB LOKo Iždininkas. 
Mr. W. M. Chase, 275 Far- 
mington Avė.. Hartford, Conn

3į JAV LB LOKo Sekreto
rius. Mr. A. Saulaitls. P. O. 
Box 507, Waterbury. Conn.

JAV LB LOKo
Prezidiumas 

neatsirado. Vienas prasitarė, 
jei būtų niūkias, tai jis padėtų. 
Piūklą pavyko rasti tik po 
dviejų dienų. Meksikonas. pris
pirtas jo imtis, kratėsi: gird;, 
piuklas atšipęs. Nunešiau išga
ląsti. Tuo tarpu dingo ir pats 
darbininkas. Mėginau niauti 
vienas, bet piūklas linko. Be 
padėjėjo negalėjau nė iš vietos 
pajudinti, o stuobris guli sau ir 
nejuda.

Iš Joerg Ruprecht Janoch i. 
kuris yra senelių namų Varei. 
Oldcnburge. Vokietijoje, kape
lionas. ga' ome nuorašą laiško, 
adresuoto p. Levcckiui. ki'adc- 
tuose namuose gyvenusiam. 
Tame laiške ka.•‘.ulonas Jano 
cha atsiliepia de’ p. Leveekio 
įspūdžių, paskelbtų "Darbinin
ke” apie seneli1} namus. Laiš
ką čia deda .e. sutrumpinę jo 
neesmines dalis. Ked.

•
Gerbiamas Pono Lcve-ki.
Leiskite man patikslinti Jū

sų informacijas. paskelbtas 
■ Darbininke”, ap o mūsų .'-eile
lių namus išvietimiems užsie
niečiams Varelyjt

Buvusias kareivines ; avedė 
perdirbti į se nei ų namus ne 
IRO, bet anglų okupacinės ad
ministracijos DP skyrius. Tam 
buvo išleista apie 3 4 milijono 
DM iš Vokietijos mokesčių. 
Tas pats DP skyrius apskaitė 
namų dydį iki 1100 lovų. Na
muose iš tikrųjų niekad nėra 
buvę daugiau kaip 972 gyven
tojai. Didžiausiuose kamba
riuose. apžiūrėjus IRO gydy
tojui Dr. Yap ir kitam IRO gy
dytojui iš Ženevos, Ihivo leista 
gyventi po 3. Būtų teisinga bu 
vę iš Jūsų pusės pastebėti, kad 
yra labai sunku 14 tautybių

Viena.* Varelio prieglaudos gyventojų kambarių

žmones taip suskirsyti. kad į 
kambarius galima būtų sutelk
ti tos pačios tautybės žmones, 
o kur tai negalima, bent žmo
nes. kurie gali vienas kitą su
prasti ir pakęsti. Primiršote 
pastebėti, kad šeimos žmonės 
turėjo sau atskirus kambarius.

Kad lenkai mūsų namų kop
lyčioje gavo persvarą, tai yra 
atsitiktinis reiškinys, kuriam 
aš niekad nepritariau ir netole
ravau. Bet atrodo Jūs pamir
šote. kad koplyčia buvo įtaisy
ta lenkų ir kad nuo to laiko v- 
ra likęs lenkų erelis su Dievo 
Motinos paveikslu iš ėensta- 
chavos. Ukrainiečiai turi pasi
kabinę tik mažą Dievo Motinos 
paveikslėlį su ukrainietiška 
emblema, prieš kurį dega žva
kė. Ir lietuvių grupei pasiūliau 
pakabint, tautinį religinį ženk
lą mano atnaujintoje koplyčio
je. Bet mano paskatinimas li
ko be atgarsio. Nuosavo atski
ro altoriaus ukrainiečiai netu
ri. Aš tik pavedžiau naudotis 
vienu iš mano įtaisytų šoninių 
altorių ukrainiečiams, kitu lie
tuviams. Iš fakto, kad koplyčia 
įūplnasi ir ją tvarko dvi lenkės 
ir kad lenkų kunigai kas savai
tę laiko pamaldas tuo tarpu, 
kai lietuvių kunigas tegali at
vykti tik kartą per mėnesį, su

Be kopėčių ant stogo 
neužlipsi

Sekmadienį šaukiau žmones 
talkon. Po mišių susirinko mo
terėlės. būrelis vaikų ir trys 
vyrai, kurie apsiėmė sutvarky
ti medžius.

Atėję darban, vienas tik mi
nutę patempė piūklą ir tuoj 
perdavė kitai porai, girdi, be 
galo sunku piauti. Ir taip po 
pusvalandžio neliko nė vieno 
pdovėjo.

Kažkas lyg tyčia mano tal
kininkus nufotografavo. Jų 
atminimas ir šiandie puošia 
mano albumą ir kartina šir
dį-

Nusiminiau, nes vienas pats 
neįveiksiu ir pagalbos iš šalies 
negausiu. Gulėdamas ant že- 

NAMAI. KUR GYVENA 14 TAUTYBIŲ
sidaro įspūdis, kad lenkų gru
pė čia st priaustai pasireiškia. 
Bei keliais atvejais pareiškiau, 
kad ji nesinaudoja jokiomis 
pirmenybėmis, ir aš to griež
tai ž.ūriu. Aš siekiau ir siekiu, 
kad pamaldos išreikštų vir
šum visų tautybių stovinčio 
katalikų tikėjimo vieningumą. 
Aš vadovaujuosi ir vadovau
siuosi tik katalikiškais, ne tau
tiniais sumetimais.

V arelio (Vokietijoje) seneliu namų, kur gyvena prisiglaudė ir būrys 
lietuviu seneliu, bendras vaizdas.

jus rašote, kad namų vado
vybe gauna nuo žmogaus die-z 
nai 3,50 DM. Bet iš tos sumas 
reikia dar atskaityti persona
lui atlyginimą. Apie to atlygini
mo dydį nesate gerai painfor
muotas, jeigu sakote, kad jis 
padorus. Užmirštate, kad tar
nautojai turi Išlaikyti šeimas, 
vaikus auginti, aprengti, iš
maitinti ir t.t. Aš pats, nors 
gyvenu namuose, turiu mokėti

nuomą ir dovanai nieko negau
nu.

Anglų administravimo lai
kais čai dirbo 130 darbininkų 
ir tarnautojų. Jų skaičius da
bar sumažintas iki 80, bet jie 
turi nudirbti tą patį darbą. Se
nų ir ligotų gyventojų nekalim 
tam reikalui naudoti. Naudo
jame tik nedaugelį.

Jūsų minimus kišenpinigius 
10 DM išduoda :ie namų vado
vybė, bet apskrities valdyba. 
Jie neturi nieko bendra su 
tais 3,50 DM, sk.rtų išlaikymui. 
Be kita ko. ar Jums žinoma, 
kad vokiškuose senelių mimuo
se išlaikymui skiriama tik 2,50 

I arelio senelių namų koplyčia

mės paklotam guoly, vakarais 
verčiausi nuo vieno šono ant 
kito, kankinamas įvairų min
čių. nemigos bei karščio, ir įsi
tikinau. kad be darbininkų čia 
nieko nepadarysiu. Sugalvojau 
rasti vienrankį pjūklelį ir juo 
zulinti. Per mėnesį vistiek į-
veiksiu.

Pagaliau suradau ir tokį 
stebuklingą įrankį. Vienas ma
no bičiulis baltaveidis padėjo 
man juo piauti. Per dieną su- 
piaustėm medžius į kalades. 
Reikėjo gauti tik sunkveži
mius. kurie nuvežtų visas 
šiukšles. Einu pas vieną, pas 
kitą, tas siunčia kitur, šis ati
deda iki rytojaus — “mana- 
na.”

(bus daugiau f

—2.75 DM ir tik dideliuose 
miestuose iki 3 DM?

Už aprūpinimą esu aš atsa
kingas. Nuo 1950 m. liepos 

mėn. visada stengėmės paruoš
ti vokiško maisto davinius už 
1.35 DM dienai. Negalime, de
ja, aprūpinti visas 14 tautybių 
pagal jų papročius. žinome, 
kad žmonės rytuose mėgsta 
valgyti daug mėsos. Bet jeigu 
negalėjome Jums įprastų dide-

lių mėsos davinių parūpinti, tai 
tik dėl aukštų mėsas kainų, ku
rios verčia mus taupyti.

Pabaigoje Jūs raginate au
koti savo tautiečiams, esan
tiems mūsų namuose. Tai svei
kiname iš visos širdies. Bet tu
rime atmesti pavaizdavimą, iš 
■kurio susidaro įspūdis, lyg mū
sų namai būtų bado stovykla. 
Aš ir mūsų trys tarnaitės val
gome tuos pačius pietus ir tiek 
pat kaip ir mūsų gyventojai. 
Ir mums jie skanūs. Mes esam 
jauni žmonės ir dirbam, ir 
mums to užtenka. Jei gyvento
jams nėra skanu, tai dėl to, 
kad jie įpratę prie savo krašto 
valgių paruošimo, kurių ne 
kiekvienu aš pats buvau suža
vėtas. Dėl to dešrą, sūrį ir pa
našius valgius išdalinam kiek
vienam, kad galėtų panaudoti, 
kaip kiekvienam patinka.

Ar Jūs, pagalvojote, kas bū
tų .jei šitie 850-900 senų žmo
nių tuojau būtų nugabenti į 
Ameriką. Jeigu turtingoji A- 
merika būtų taip tirštai gyve
nama kaip Vokietija ir dar tu
rėtų milijonus pabėgėlių bedar
bių, tai ar toji turtingoji Ame
rika galėtą duoti daugiau kaip 
nuskurdusi suskaldyta Vokieti
ja-

Ar esam katalikai ar evan
gelikai. visi čia dirbam, kad į- 
vykdytume Dievo skirtą užda
vinį. ir mėginame mums duoto
mis priemonėmis pagelbėti 
patikėtiems žmonėms, kaip ga
lima geriau. Kartais tatai sun
ku, ir reikia meilės, tikros, 
krikščioniškos meilės būti tei
singam šių uždavinių vykdymo 
atžvilgiu.

Su senuoju asidavimu svei
kina Jus

Jūsų Jaaoeha

LIETUVIAI PASAULYJE
URUGVAJUS

Paskaita apie Lietuvą
Liepos 2 6d. Ateneo de Mon- 

tevideo, viename iš sostinės 
kultūros židinių, buvo sureng
ta paskaita apie Lietuvą. Kal
bėjo Martinez Bersetscne — 
nuoširdus lietuvių draugas. Jo 
tema buvo ‘‘Lietuva kentėda
ma atsikovos nepriklausomy
bę”. Pristatydamas paskaiti
ninką kupinai klausytojų salei, 
min. Dr. K. Graužinis pastebė
jo, kad nors Martinez Boiset- 
sche niekada Lietuvoje nebu
vo, bet pažįsta ją iš kuv-ą. iš 
fotografi.ų ir lietuvių draugų 
pasakojimų.

Savo pusantros valandos 
trukusioje paskaito e prelegen
tas gyvai ir simpatingai iškėlė 
didinguosius L.etuvos Istorijos 
bruožus, senąją mūsų tautos 
kultūrą, papročius, religiją. Su
sižavėjęs jis vaizdavo Lietu
vos gamtos grožį ir jos senųjų 
miestų įdomybes. Paskui jis 
kalbėjo apie partizanus, iškel
damas jų kovos prasmę. Buvo 
rodomi šviečiamieji paveikslai 
iš Lietuvos istorijos, gamtos ir 
moderniosios Lietuvos. Ispaniš
kai aiškino stud. Vaštakas. Pa
skaitą paruošti ir išgarsinti pa
dėjo daugiausia Alianza Cultu- 
ral Democratica Uruguavo — 
Lituano sekretorius Alb. Gum- 
baragis.

Paskaita domėjosi ii- Urug- 
vajaus užs. reikalų ministerija, 
atsiųsdama savo atstovą aukš
tą pareigūną Mendez Rivas. 
Tarp dalyvių buvo matyti dipl. 
korpo atstovų ir kitų žymių u- 
rugvajiečių. Sostinės dienraš
čiai plačiai paminėjo paskaitą.

VOKIETIJA
Tautos šventė Hamburge
Hamburgo lietuviai norėjo, 

kad šįmet Tautos šventė būtų 
iškilmingiau paminėta negu bet 
kada. Prie organizavimo darbo 
energingiausiai prisidėjo Ham
burgo Liet. Bendruomenės va
dovaujantieji asmens: pirm. VI. 
Seikus, J. Čerkus, J. Valaitis, 
A. ir E. Okmanai. Z. Duseika, 
M. Kriaušienė. M. Stelmokas. 
Šiam darbui nebuvo abejingi :r 
kiti sąmoningi lietuviai.

Tautos šventės minėjimas 
prasidėjo vokiečių katalikų 
bažnyčioje lietuviškomis pa
maldomis, kurias atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. V. Šarka.

Vakare buvo iškilmingas po
sėdis, kuriam vadovavo Ham
burgo Liet. Apylinkės pirm. VI. 
Seikus. Paskaitą skaitė A. Ma
ziliauskas, deklamavo Jankevi

PAVERGTOJE LIETI VOJE

Išsiunčia "pagilinti mokslų”
Specialiųjų mokyklų moki

niai, geriausiai baigę, dažnai 
išsiunčiami “pagilinti” mokslo 
į broliškas respublikas, šiemet 
tik iš Pedagoginio Instituto iš
siųsta 30 baigusiųjų. Nemaža 
išsiunčiama iš konseravtorijos, 
universitetų. Žemės Ūkio Aka
demijos ir iš teatro. Broliškose 
respublikose jie ne tiek “gilina” 
mokslus, kiek yra priversti pa
sisavinti rusišką, komunistinę 
dvasią, įpratinami geriau var
toti rusų kalbą, dar labiau nu
teikiami “kovai prieš kapitaliz
mą”. Kiek tai jiems pasiseka, 
tai jau kitas klausimas. Kartu 
tie, kurie yra jau buvę broliš
kose respublikose, lengviau y- 
ra paskiriami dirbti svetimuose 
kraštuose, ne Lietuvoje. Tai 
savotiška caro laikų politika, 
kada savam krašte, baigę ru
sišką mokyklą, tegalėjo gauti 
darbo tik gydytojai ir teisinin
kai.

Valstybinio ūkio tvarka
Nekartą sakitėme apie ne

tvarką kolchozuose, kur viena 
ranka nežino .ką kita daro. Pa
skutiniu laiku Lietuvoje jau
čiamas didelis kuro trūkumas. 

čius ir Jankevičiūtė, gimnazis
tė Vida Berentaitė ir 74 m. 
amžiaus senutė Elena Okma- 
nienė, kuri savo graudinančia 
deklamacija “Toli, toli nuo tė
vynės” ne vienam išspaudė a- 
šaras. Minėjimo oficialioji da
lis buvo baigta Tautos Himnu. 
Po to prasidėjo šokiai. Gaila, 
kad organizatoriai pamiršo šią 
programos dalį pradėti lietu
viškuoju “Suktiniu”, šokių me
tu visų akys krypo į du bro
lius studentus Antaną ir Bali 
Petkauskus, kurie savo nuo
taika visiems davė gerą pavy z
dį. (Pastarasis yra amerikiečių 
karys, kurs specialiai atvyko 
Tautos šventės pralesti pas sa
vuosius į Hamburgą).

Šokių metu velkė gražiai J. 
Valaičio suorganizuota loterija 
ir Z. Duseikos ir M. Kriaušie- 
nės bufetas. Minėjimas laiko
mas pasisekusiu. Jame dalyva
vo daugelis lietuvių iš Pinne- 
bergo. Spackenbergo ir iš ki
tur. Gerai čia jautėsi ne tik 
mūsų tautiečiai, bet ir mūsų 
svečiai: latviai, estai, jugosi i- 
vai ir kiti.

Pinnebergas
Tautos šventes minėjimas 

sutraukė visus sveikuosius lie
tuvius į bažny čią ir į salę. Pa
maldas katalikams laikė kun. 
V. Šarka, o evangelikams — 
kun. Jurkat. Iškilmingąją dalį 
salėje atidarė Funkas. Susirgu
sį paskaitininką turėjo pava
duoti kun. V. šarka. Gražiai 
padeklamavo du elėnriėius E. 
Šveikauskaitč. Pabaigta minė
jimas Tautos Himnu. Minėjime 
dalyvavo apie 15-2(1 asmenų. 
Besiskirstant gražiai sudainuo
ta lietuviška daina. Tai Banevi
čienės, Masiliauskienės ir mūsų 
studentų — P. Jurkaus. A. ir 
B. Petkauskų nuopelnas.

BRAZILIJA
Seniausia lietuvišk t 

organizacija
Sao Paulo seniausia lietuvių 

organizacija yra Lietuviu Kat. 
šv. Juozapo Bendruomene, ku
ri ateinančiais metais ruošiasi 
švęsti sidabrinį jubilėjų. E: rd- 
ruomenės veikimas yra išskir
stytas j Liet. Mot. Draugiją ir 
Vyrų Broliją. Turi chorą, kuris 
šiuo metu yra vienintelis lietu
vių choras Brazilijoje. Choras 
turi daugiau kaip 50 daininin
kų. Yra ir jaunimo skyrius, 
kurį sudaro daugiausia jau gi
mę Brazilijoje. L. K. Bendruo
menei pirmininkauja kun. I’. 
Ragažinskas. Jo įsteigėju yra 
kun. Jeronimas Valaitis, pir
mas Brazilijoj lietuvių kapelio
nas.

I
Daug kur įmones nutrauko 
darbą, o valstybiniuose durpy
nuose durpės stovi suverstos, 
ir nėra priemonių jų nuvežti. 
Kai kur suverstos durpės nuo 
1946 metų, šių durpynų darbi
ninkai yra labai blogai apmo
kami ir gyvena labai blogose 
sąlygose.

Rusai profesoriai į 
universitetą

Jau pirmaisiais okupacijos 
metais, rusai buvo atsiuntę į 
Kauno ir Vilniaus universite
tus rusas profesorius dėstyti 
marksizmo ir leninizmo. šie 
buvo įsitaisę kaip inkstai tau
kuose. Dabar sovietinė Lietu 
vos spauda džiaugiasi, kad vis 
daugiau mokslininkų atvyksta 
į lietuviškus universitetus pa
talkininkauti. Tiek Vilniaus 
tiek Kauno universitete jie už
ima aukštas vietas ir pasidarė 
politrukais. Jie vėliau spau
doje puola, kad per maža skie
pijama neapykanta prieš bur
žuaziją ir imperializmą, nede
maskuojami karo kurstytojai. 
Dabar Vilniaus universitete 
dirba 179 profesoriai, 60 mok 
slo kandidatų ir 15 mokslo 
daktarų gilima savo žinias po
litiniuose seminaruose.
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ŽYGIAI
VISUOMENINIAI MOKSLAI JAV 

kolei; i jose
Stud. Kęstutis J. Kudžma

Kiekv ienos mokslo šakos 
į rograma. dėstymo būdas bei 
reikalavimai amerikiečių kole
gijose nėra nei vieni nei pa
stovūs. Tie dalykai dažnai kei
čiasi su mokyklos rūšimi, su 
atskiromis institucijomis, daž
nai skiriasi toj pačioj mokyklo
je tarp tos pačios mokslo šakos 
profesorių. Tas įvairumas ge
ras tiems studenatms. kurie sa
vo studijas pradeda ir pabai
gia toje pačioje kolegijoje. Ta
čiau norintiems persikelti j ki
tą universitetą, pvz., iš miesto 
laikomo j katalikišką, arba at
virkščiai ( kas yra retokas ir 
nepageidautinas reiškinys), ši
tie programos skirtumai suda
ro nemažų sunkumų, užskai 
tant išeitą kursą.

Nors visuomeninių mokslų 
programos ir dėstymo būdai 
skiriasi tarp Įvairių akademijų, 
tačiau galima įžiūrėti ir bendrų 
metodinių bruožų, daugiau ar 
mažiau praktikuojamų šio 
krašto švietimo Įstaigose.

Nukrypimas nuo tradicinės 
programos

Gal būt, pats bendriai>i i> iš 
tekių rei k nią yra nukryp'mas 
nuo pasenusios tradicinės vi- 
sucmcni'ių mokslų progra
mos. Tradicinei programoj bu
vę tikimasi, kad studentas, iš- 
nio’-ęs didž u’j vadovėlio to
mą. savaime mokės tą medžia
gą pritaikyti gyvenimui. Tokių 
studijų vaisiai dažnai buvo 
menki, nes tokiu būdu negalėjo 
paliesti daugelio praktinių da
lykų: be to. ir išmoktoji me
džiaga greit išgaruodavo iš gal
vos.

Ši tradicinė programa susi
laukė stiprios kritikos, ir nū
nai yra daug kas pakeista ir 
studijų programoje ir pačiame 
dėstyme.

Kuriuo keliu pasukta?

Pedagogai dabar kreipia 
daug dėmesio, kiek studentai 
yra subrendę visuomeniniuose 
klausimuose. Profesoriai sten
giasi arčiau bendrauti .-a stu
dentais. Atsižvelgia j bendrus 
studijuojančiųjų reikalus ir jįj 
veiklą. Studentams leidžia nu
krypti nuo vadovėlių, vartoja 
tokias pagalbines mokymo 
priemones, kaip akaderrniai 
laikraščiai, radijas, televizija, 
kinas ir t.t. Dauguma profeso
riui pasirenka tokius dėstymo 
metodus, kurie jiems atrodo 
geriausi, kurie labiau įprasmin
tų mokslą ir gorintų santykius 
su studentais. Prisimindami 
dažnai cituojamą John Devvey 
posaki “Mokykitės veikdami”, 
jie pratina studentus veikti 
eksperimentiniame moksle.

Programos dažnai’yra papil
domos naujomis ir aktualiomis 
temomis ir atskirais kursais. 
Tai labiau patraukia studentus 
ir plečia jų interesus.

Moksleiviai stov y klautojai vasaros metu. “Ateities” klišė

skutiniųjų metų įvykių raida 
paskatino studentus artimiau 

susipažinti su Tolimaisiais Ry
tais. atkreipė studentų dėmesį 
į netvarką savo krašto vyriau
sybėje. privertė įsigilinti j kari
nės tarnybos šakas, davė pro
gos susirūpinti savo pietiniais 
kaimynais, peržvelgti Ketvirto
jo Punkto programą, daugelį 
paskatino imtis civilinės ekono
mijos ir pokarinio atstatymo 
problemų. Kai kurie universi
tetai net deda pastangų įsive
sti specialius kursus aktuali
joms. Tačiau šis dalykas juda 
pamažu, nes nesutariama, kaip 
tą medžiagą geriausiai panau 
doti.

Planavimo idėja

Viena iš naujesnių visuome
niniuose moksluose įsivestų te
mų yra planavimas. Ir Ameri
ka. tas didžio pertekliaus kraš
tas, jau pradeda daug ko sto
koti. Nualinti didžiuliai žemės 
plotai, nerūpestingai juos nau
dojant, išbaigta daugelis gam
tos gėrybių. Tas privertė susi

Fizikos pamoka Nepriklausomos Lietuvos gimnazijoj

rūpinti ne vieną šios srities 
žmogų. Jie rūpestingai paruošė 
žemės apsaugos programą, 
miškų atželdinimo ir kitokius 
planus. Šie jų darbai susilaukė 
plataus susidomėjimo ir para
mos. Visuomeniniu mokslų 
profesoriai dabar tikisi, kad jie 
nustatys socialinių blogybių 
diagnozę ir pramatys visuome
nines kryptis. Todėl į socialinio 
planavimo praktiką yra kni 
piama daug dėmesio, jauną ą 
kartą paruošiant.

Be šių problemų studentas 
dar turi gerai nusimanyti ir 
savo bendruomeniniuose reika
luose. Bendruomenė jam daž
nai yra visuomeninių mokslų 
laboratorija. Dažnai ii pačioje 
programoje yra pramatytos vi
sokios išvykos, apžiūrėjimai, 
apklausinėjimai. Todėl profe
sorius, pasinaudodamas gyva 
iliustracine medžiaga, gražiai 
praskleidžia dabartinius ir se
nuosius laikus.

NEPAMIRŠKITE PAMINĖT!
Šiemet sueina 20 metų nuo 

Maironio mirties. Apie tai rašė 
jau mūsų spauda, dabar ren
giamos platesnio masto akade
mijos Bostone ir Nevv Yorke. 
Būtų gera, kad ir jaunimo or
ganizacijos: ateitininkai ir
skautai atžymėtų šitą sukaktį 
savo susirinkimuose. 
Reikia surasti vieną paskaiti
ninką, kuris papasakotų apie 
Maironį, patiems nariams pa

vesti parašyti keletą trumpų 

• <

ANTANAS MIŠKINIS

VASARA BAIGIASI

Iš kur žinot galėjai, mama. 
Kad greitai vasara praeis? — 
Balčiausia vy šnia šalia namo 
Nuogas rankas žemyn paleis?

Dar užsimojau saulę rasti, ;
įraukus dar nudažyt žaliai — 
Tegu sau baltos varpos bręsta
Ir dega saulėje keliai!

Sidabro paukštis balsu klykti
Sode, viršūnėj obelies;
—Dar kraštas vasaros paliko, 
Ir laimė dar žaliuot galės!

Stud. Vytautas Vygantas, 
aktyvus ateitininkų narys, 
baigdamas psichologijos moks
lus rašo įdomią studiją. Jis ti
ria. kaip, netekus tėvynės, pa
keitė tam tikros klasės psicho
logija. Šalia studijų ir organi
zacinio darbo js aktyviai da
lyvauja spaudoje, rašo iš spor
to gyvenimo “Darbininke ’ ir 
“Ateityje”. Iki šiol jis studi
javo Brooklyne. dabar žada 
persikelti į Chieagą ar kur ki
tur į gretimą universitetą.

Al. Eidukevičius ir Vyt. Vai- 
taitis, Nevv Yorko skautų vy
čių draugovės nariai, išvyko j 
JAV kariuomenę.

Dabartiniai visuomeninių stu
dijų metodai reikalauja kritiš
kai klausimus analizuoti, in
formacinius šaltinius susirasti 
bei juos įvertinti, daryti pasto
vesnes išvadas ir t.t. Viso to 
stengiamasi pasiekti per sjie- 
cialias diskusijas klasėje, pa
naudojant ir gyvus pavyzdžius 
ir studentų praktiką, kad tik 
geriau įsisąmonintų.

Tradicinėje visuomen n i ų 
mokslų programoje svarbiau 
šią vietą užėmė moralinės ir 
etinės vertybės. Jos ir šiandien 
programose nėra paneigtos, y- 
pač katalikiškose akademijose. 
Tačiau dabartinės studijos 
daugiau dėmesio kreipia j stu
dentų žinių praturtinimą ir tin
kamą medžiagos panaudojimą. 
Šiandieninis universitetas rūpi
nasi ir studentų gabumų išvy
stymų, jo interesų praplėtimu 
jr parengia jj kuriam nors vaid
meniui demokratinėje bend
ruomenėje.

referatėlių. Minėjimo metu 
duoti gražių deklamacijų, me
lodeklamacijų iš įvairių Mai
ronio veikalų ir sudainuoti ke
letą dainų. Gailina padaryti ir 
konkursą — paskelbti. kas 
daugiausia išmoks Maironio ei
lėraščių, kas daugiausia žinos 
jo dainų. Galima pravesti ir 
piešimo konkursus (toks buvo 
Putnam mergaičių stovykloje, 
pravedė Bern. Brazdžionis). 
Skatinti sukurti atskirų eilėra
ščių iliustracijų, veikalų virše
lių ir paskui padaryti parodė
lę. Nerinkti .jokios jurv komi
sijos .tegu patys nariai išren- 
kra gražiausias iliustracijas ir 
viršelius.

Taip pat šiemet sukanka 50 
metų nuo pirmo o mūsą jauni
mo rašytojo Vinco Pietario

Naujas "AleiIirs*’
Po vasaros atostogų pasiro

dė naujas Ateities numeris. Ja
me rašo prof. Dr. A. Darnusis 
— Jūs ryžtatės sustiprėti. Pet
ras Jurgėla — Laisvės, ryžto 
ir vyriškumo simboliai (Da
riaus ir Girėno paminėjimas», 
A. Kleiva, MIC — Menas ir 
dorovė. Plačiai aprašomos at
eitininkų ir kitos stovyklos. 
Džiugu pastebėti, kad pamažu 
ateina nauji vardai, nauji ra
šytojai ir poetai. Džiaugiamos 
Daivos Nhuragvtės, Romualdo 
Kisieliaus eilėmis. Savo bele 
tristikos spausdina — Alb. Ba
ranauskas — Mergaičių logika. 
Kregždė — Paskutine diena. J- 
vairus jaunesniųjų skyrius, 
plačios apžvalgos. įvesta ir 
“mintį miklink.” Numeris gra
žiai iliustruotas Lietuvos vaiz
dais (Augustino nuotraukos). 
Viršelį puošia Augustino nuo
trauka — Rudens aitvarai 
moksleivių avimodelistų šven
tė Lietuvoje.

Redakcija deda pastangas.

Persitvarkymai “Ate lū s” 
redakcijoj? ir adminis- 

tračioj ’e
Po vasaros atostogų “Alei 

ties” redakcija pradėjo savo 
darbą ir Išleido rugsėjo nume
rį. Kaip ir pernai, taip ir šie
met truput; persitvarko Atei
ties redakcija ir administraci
ja. Iš redakcijos pasitraukė 
Antanas Mažiulis, išd rb < ' 
sus metus. .Jis nori a t įdėti 
moksliniam darbui. Greit stu
dijuoti išvažiuoja Danutė A- 
leaksandravičiūtė — redakcijos 
narė. Pasitraukiančiąių vietos 
bus papildytos kita s žmono
mis.

Dr. A. skėrys, tvarkęs At
eities administraciją dve us 
metus, iš savo darbo pasitrau
kė. norėdamas labiau atsidėti 
kitiems visuomeniniams reika
lams. Administratoriaus parei
gas perėmė kun. Viktoras Du
busis, kuris subūręs aplink sa 
ve jaunimą, pradeda tvarkyti 
administracijos reikalus.

Moksleiviu avioinodelistu švente Lietuvos nepriklausomybes laikais. Nuo t r. Vyt. Augustino

mirties. Kas nėra jo "Algiman-
to” skaitęs ir džiaugęsis! Taip 
pat sukanka 50 m. ii’ nuo Anta
no Baranausko mirties. Kas 
nesimokė mintinai "Anykščių 
šilelio”! Panašiu būdu galima 
ir juos paminėti, paskaityti jų 
veikalus, padaryti įvairių kon
kursų.

Tai praturtins susirinkimo 
programą .kartu įtrauks ir vi
sus daly vius, paskatins susipa
žinti su mūsų rašytojais.

iHiižirris

kad kiekv<wms mn mis I ūku 
jšeilų ir laiku pasiektų ūty- 
tojus. Jau dabar atidų >ta< rin
kt: spalių mėn. numeris. \ mis 
pasirodys dar šio r.> iesi<> pa
čiam gale ir bus tuoj pat ;š- 
siuntin'-tas.

Studentų ateitininkų 
stovykla

Rugsėjo 0-1 1 d.d. \Va1er- 
vilct. Mich., Sigalas Uote], į- 
vvk<> s1ud. at-kų stovykla. 
Rūgs. S d. įvyko suvažiavimas, 
rūgs. 9 d buvo pramatyta į- 
vairūs referatai, kuriuose buvo 
iškelta veikimo metodika, san
tykiai su spauda; rugsėjo p)— 
T. Borevičiaus paskaita. V. 
žvirzdžio pranešimas apie Pax 
Romaną suvažiavimą K mado
je. 11 rūgs. — dr. Pikūno pas
kaita — Charakterio lavini
mas. 12 rūgs. — prof. A. Da 
mūšio — Studentas jaunesnių 
draugas, rūgs. 13—Ged. Gal
vos paskaita Lietuvos atkūri
mas ir mes: studento ateit Ir in
kų teismas ir literatūros vaka
ras.

Iš Brooklvno stovvklon buvo 
nuvykęs būrelis studentu. Di
desnę ji) dalį nuvežė kun. J 
Pakalniškis.

Stud. Otonas Vaitkeviria*. 
studi otijąs mediciną Frankfur
te a M., Vokietijoje, buvo par 
važiavęs vasaros atostogų pas 
save, tėvelius ) Bostoną, kur su
tvarkė ir visus dokumentacijos 
reikalus. Rugsėo 11 d. iis vėl 
iš; laukė į Vokietiją tęsti moks
lo.

Lietuvių studentų antrasis 
suvažiavimas įvyko (Thicago.e 
rugpiūčio 23-24 dd. Suvažiavi 
mas nutarė aktyviai remti L i- 
tuar.isticos Institutą ir palaiky
ti lietuvių kalbos grvnr.mą. t ijp 
pat remti lietuviškąją spaudą 
ir skatinti lietuvybės išlaiky
mą.

PASIBAIGĖ
Pasibaigė vasara, o su ja ir 

nuotaikingos mūsų stovyklas. 
Užgeso laužai, susiglaudė pala
pinės. Baigia vysti ir žiedai, ku
riuos surinkome stovyklos lau
kuose ir miškeliuose ir suslė
gėme tarp knygų. Pasiliko tik 
gražūs prisiminimai.

Stovyklavo ateitininkai, 
skautai ir neorganizuotas jau
nimas. Stovyklavo Amerikoje, 
Kanadoje. Vokietijoje ir kituo
se kraštuose. Ar nebus šie me
tai laimingieji mūsų jaunimui? 
Ar tik ne daugiausia stovyklų 
buvo surengta? Kiekvienoje 
stovykloje buvo mažiausiai 10 
ir daugiausia — 100. ar dau
giau jaunimo. Tad kiek mūsų 
jaunimo, ištrūkę iš miesto dul
kių. įš karštų ir tvankiu gai
viu. džiaugėsi atvira gamta, 
maudėsi, sportavo ir kartu mo
kėsi. Klek išklausė paskaitų a- 
pie Lietuvą, ko negavo mokyk
lose. rado čia stovykloje.

Tad reikia pirmiausia dėko
ti visiems tiems, kurie tas sto
vyklas organizavo, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prie jų 
prisidėjo.

Užskleidžiant stovyklų la
pus*. pradėdami mokslą, paž 
veikime ir įvertinkime.
kas buvo gera ir ko dar trūko 

mūsų stovyklose.

Pažvelkime, ni's ir vėl reiks 
stovyklauti. Tad kiekviena sto
vykla tebūna tobulesnė ir gra- 
ž('sne.

Reikia džiaugtis, kad vis 
daugiau jaunimo persisunkia 
stovyklavimo dvasia, suranda 
laiko ir lėšų. Šiemet tikrai jau
nimo stovyklavo daugiau, negu 
pernai. Tad šį entuziazmą rei
kia išlaikyti ir kitais metais d ar 
daugiau jaunimo sutraukti j 
stovyklas.

Gera, kad ir vyresnio i jau
nimo bičiuliai aktyviau buriasi 
ir padeda surengti stovyklas. 
Jie negailėjo nei laiko, nei au
kų. Ir šios bičiulių gretos pa 
didėjo. Niekas jiems už tai ne
atlygins. Tegu juos paguodžia 
ta graži jaunimo daina, jų di
namizmas juos teužkreči-a nau
jiems darbams. — tegu sutel
kia daugiau bičiulių, kurie tal
kininkautą jaunimui ir jį glo
botų.

Peržvalgę stovyklas, ar ne
naši rosime organizacijos ir pla
navimo stokos. Dįžnai siuvyk
los buvo rengtos paskuix>m. 
gerai neišplanuojanf nei darbo 
nei laiko. Visi organiz i- niai 
darbai griuvo ant vieno žmo- 
g aus p.-.-ią. T k paskutinėm 
savaitėm surengta stovy .G i ne
galėjo nei gerai jaunimo su
są:.kti .nei pati pasižymėti ge
ra programa lx'i drausme. Ne

STOVYKLOS
1

išplanavus ir nesusitvarkius, 
patys stovyklos vadovai buvo 
perkrauti darbų, o kitas jauni
mas likosi nuošalyje.

Daugiau dėmesio reikia kreip
ti į drausmę, kurios stigo šių 
metų stovyklose. Tiesa, sunku 
ją išugdyti, bet reikia, nes ki
taip stovykla pavirs paprastu 
cirku. Dabar vyresnieji ir va
dai turi pasvarstyti, kodėi ne
pasisekė jiems Įvesti tvirtesnes 
drausmės, ir paieškoti priemo
nių ateičiai.

Žvelgiant į ateitį .pirmi tusia 
reikia studijuot galimumus, gal 
kur pavyks surengti žirm»»s 
stovyklas ir pasislidine jimus 
pašliūžomis. J j is negalės daug 
jaunimo sutelkti. Užteks, kad 
tos vietovės jaunimas keletą 
kartų savaitgaliais išsikels ’cor 
į kalnus. Šalia sporto reikia 
pramatyti ir vieną kitą į.-skai- 
tėlę bei diskusijas.

Jau lyg dabar reikia
Ii vasaros stovyklas 
metams, studijuoti jų
ir iš anksto užsiimti vieta, kad 
paskui nebūtume nustumti.
Jau dabar reikia paruošti
geras programas, sutelkti tuos 
virtos šviesiuosius jaunimo bi
čiulius. kad prisidėtu paskaito
mis. Taip pat dabar reikia 
telkti ir pinigus. Visam0 jauni
me reikia paskelbti taupymo 
vajų: taupymą stovyklai! Dūki 
me centą prie cento, atsisaky
kime kino, kad vasarą galėtu
me jiasidžiaugti gamta ir susi
tikti su draugais!

Tad atsisveikindami su va
sara, puoselėjame viltis, kad 
kitais metais mūsų jaunimo dar 
didesni būriai stovyklaus, degs 
laužai. skambės lietuviškos 
dainos, per lietuviškas paskai
tas skleisis paliktos tėvynes 
paveikslas’ A. I>.

planuo
ki tiems 
salvgas

Kok» baisu, miestas. Migrjžu* iš 
stovyklos

Pieitn. C. Bot v
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TARP AMERIKOS LIETUVĮ!?
CLEVEI. VND. OIIIO

• Prof. dr. K. Regelis išrink- 
s tarptautinės biologijos

mokslų unijos botanikos sekci
jos pirmininku. Nepriklauso
moje Lietuvoje prof. K. Rege
lis profesoriavo Vyt. Didž. U- 
niversitete ir įsteigė Kauno bo
tanikos sodą bei buvo jo di
rektorius.

• Kun. 4r. Rauba. kurį laiką 
buvęs Custer. Mich. šiomis 
dienomis perkeltas į Grand Ra- 
pids. 4. Mich. Jo naujas adre
sas: S. S. Peter-Paul’s Recto- 
ry. 1343 Quarry Avė.. N. \V. 
Grand Rapids 4. Mich.

• Op. sol. A. Dambrauskaitė 
praneša, kad rudens sezonui 
keliems koncertams atvyksta į 
rytus. Norintieji su soliste dėl 
koncertų susitarti, prašomi ra
šyti šiuo adresu: A. Dambraus
kaitė. 12121 N. E. 5th Avė. 
North Miami. Fla.

• Detroito L. Vyčiai pradėjo 
’bouling' sezoną. Žaidimai vyks 
kiekvieną ketvirtadienį. 7.30 v. 
vak. Hali Dodds Recreation. 
Grand Blvd.. prie Michigan.

Buvę Haunstetteno (Augs
burge t stovyklos gyventojai 
dabar gyveną Chicagoje. suda
rė rėmėjų grupę Diepholzc 
gimnazijos vienam mokiniui 
šelpti.

• Dr. Pr. Juodviršis Illinois 
valstybėje išlaikė egzaminus 
gydytojo ir chirurgo praktikai.

• Ateitininkų Šelpimo Fon
do Chicagos skyrius lapkričio 
23 d. ruošia didžiulį koncertą 
Fondo naudai.

• Juzė Augaitytč, Lietuvos 
operos solistė, paskutiniu laiku 
gavo visą eilę pakvietimų dai
nuoti koncertuose. Spalio 19 d. 
ji dainuos Philadelphi.jo^e prof. 
V. Krėvės 70 m. sukakties mi
nėjime. spalio 20 d. — Ameri
kiečių Paulsboro Moterų Klu
bo koncerte, kuriame ji buvo 
kviesta specialiai lietuvių liau
dies dainoms, prašant- dainuoti 
liet, tautiniuose drabužiuose, ir 
spalio 26 d ji dainuos \Vilkes 
Barre. Pa., liet, bažnytiniame 
koncerte.

• .Antanas Masionis, kuris 
jau ketvirti metai dirba vienos 
didelės Patersono medžiagų 
dažyklos labaratori oje, nuo 
š. m. rugsėjo 17 d. pradėjo stu
dijuoti chemiją ir tekstilę Fair- 
leigh Dickinson Evening 
lege. Rutherford. N. J.

s 3

Col-

Hatford. Conn
Pranešimas LDS nariams
Rugsėjo 21 d. 2 vai. p.p. mo

kyklos salėj įvyks pirmas po 
vasaros atostogų LDS 6-tos kp. 
susirinkimas. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.

Bus rinkimas delegatu i 
Conn. Aps. suvažiavimu, kuris 
įvyks spalio mėn. Hartfordo.

Taipgi kaikurie nariai yra ne
sumokė ę prenumeratos už 
Darbininką, todėl prašomi šio 
susirinkimo metu atsilvgirti.

A 4. P.

kad

Rugsėjo S d. šventės 
minėjimas

Jau susidarė tradicija. 
Clevelando lietuvių visuomenė
šią tautos šventę kasmet pa
mini Lietuvių Kultūros Fondo 
skyriaus iškilmingame susirin
kime. Ir šiemet toks susirinki
mas įvyko rugsėjo 7 d. lietuvių 
salėje tuoj po pamaldų. Val
dybos pirm. A. Augustinavičie- 
nei tarus atidaromąjį žodį. su
giedojus tautos himną ir atsis
tojimu pagerbus mirusius bei 
žuvusius kultūrininkus lietu
vius. prof. dr. Pr. Skardžius 
padarė pranešimą. iškeliantį 
tautinės lietuvių kultūros reik
šmę. Jei lenkai galėjo pavogti 
Vytautui Didžiajam vežamą 
aukso karūną. — sakė kalbė
tojas. — tai yra ir kita karūna, 
kurios negali mums išplėšti jo
kie priešai. Ta nežūstančioū 
karūna — tai tautinė lietuvių 
kultūra. Ji yra tautą jungiąs 
ryšys, nes .jos dėka mes jaučia
mės esą artimi ir toli vieni nuo 
kitų gyvendami, skirtingai gal
vodami ir t.t. Kaip tautinė kul
tūra mūsų tautą išlaikė gy vą 
per tūkstančius metų, taip ji ir 
toliau tautą kels bei gaivins. 
Tik ir pačiai kultūrai klestėti 
reikia sąlygų. Jas telkia tautos 
la svė ir nepriklausomybė To
dėl rūpindamiesi tautinės kul
tūros išlaikymo bei ugdymo 
reikalais, visomis jėgomis turi
me siekti ir savo tėvynės išlais
vinimo.

Visa tai yra teisinga. Apie 
tai mes turime nuolatos kalbė
ti ir galvoti. Net ir iškilmių 
progomis. Bet didžiai gerbia
mas profesorius savo praneši
me neišvengė neatidaręs duok
lės ir dienos •‘aktualijoms". O 
prie jų priklauso srovinio susi
skaldymo. politinių rietenų, 
ambicinių užgaidų, asmeninių 
siekimų ir pn. negerovių pas
merkimas. Visa tai dabar smer
kiama mūsų spaudoje, politi
niuose ir kitokiuose susirinki
muose. pagaliau iškilminguose 
minėjimuose — ir klausytojui 
net širdis apkarsta. Ir tai 
reikalinga: negi tylėsi, kai 
mynas negerai daro? Bar 
ketų čia atsiminti dar ir 
kad tai yra taškymasis tik
žuose vandenėliuose. O norėtų
si vieną kartą išplaukti ir į

yra 
kai
rei- 
tai.

ma-

PUTNAM, CONN.
Uždaros moterų rekolekcijos

Uždaros moterų rekolekcijos 
įvyks rugsėjo mėn. 26. 27 ir 
28 dienomis Nekalto Prasidė i- 
mo Vienuolyne. Putnam. Conn. 
Rekolekcijos prasidės penkta
dienį vakare ir baigsis sekma
dieni, ves vienas iš Tėvų Pran
ciškonų. Atlyginimas $7.00.

Visos moterys. galinčios 
trumpai pasitraukti nuo savo 
tiesioginių pareigų, kviečiamos 
pasinaudoti šiomis susitelkimo 
dienom s. bei pasidžiaugti gra
žia rudens gamta. Norinčios 
dalyvauti rekolekcijose, prašo
mos skubiai įsiregistruoti šiuo 
adresu: Rev. Sister Superior. 
Immaculate Conception Con- 
vent. RFD 2. Putnam. Conn.

Telef. 8-5828.

“platesnius vandenis" — imti iš 
tikrųjų jieškoti tų konkrečių 
kelių, kaip mes galėtume pra
dėti tikrai vyriškai kibti kad ir 
už to kultūros darbo.

Meninėj minėjimo daly Jau
nimo Rūtos teatro artistai Ja- 
nulevičiūtė. Kijauskas. Vy š- 
niauskas. Žilionis su savo va
dovu rež. P. Maželiu paskaitė 
sceną iš B. Sruogos “Sapiegos“, 
šios rūšies pasirodymas buvo 
"įdomus. Pabaigoj Maželis dar 
paskaitė V. Rastenio “Veiks
mą". tam tikrą vaizdelį.

Žmonių į minėjimą prisirinko 
artipilnė salė.

St. Papartis

Įsteikime Lietuvių Bendruo
menės apylinkę

Mus kaip lietuvius jungia 
tautybės ryšys. Kad jis nenu
truktų — mums reikia bend
rauti savo tarpe. Kaip ir kitos 
tautos, ir mes turime savo kul
tūrą — savo kalbą, literatūrą, 
meną, mokslą, savo tradicijas 
bei papročius ir t.t. Visa tai rei
kia ne tik išlaikyti, bet ir ug
dyti. Tai padarysime tik patys 
būdami tautiškai gyvi ir šamo 
ningi. Taigi lietuvybės išlaiky
mas yra antrasis mūsų uždavi
nys. Bet kultūra gali kilti, kai 
padedama jai materialinė atra
ma. Pinigo taip pat reikia ir 
mūsų tautos laisvės kovai. Tai
gi piniginių išteklių sutelkimas 
yra trečiasis mūsų uždavinys.

Šituos uždavinius vykdyti 
imasi dabar steigiama Lietuvių 
Bendruomenė. Daug kur Ame
rikoje Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės jau susiorg’.mzavo ir 
sėkmingai pradėjo savo darbą. 
Jau pats laikas išsijudinti ir 
Clevelandui.

Spalio 5 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje šaukiamas informa
cinis susirinkimas. į Kurį kvie
čiami atvykti tiek lie’-.ivių or
ganizacijų atstovai, tiek atskiri 
asmenys, kuriems rūpi Lietu
vių Bendruomenės idėja ir pa
stangos ją ko geriausiai suor
ganizuoti.

Spalio 19 d. 11:30 vai. taip 
pat lietuvių salėje šaukiamas 
pirmasis pirmosios Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando apy
linkės susirinkimas. kuriame 
jau bus renkama apylinkes val
dyba ir kontrolės komisija.

Clevelando laikinasis organi
zacinis komitetas yra sudaręs 
šiems rinkimams tvarkyti ko
misiją. į kurią įeina A. Garga- 
sas. K. S. Karpius. S. Damau
skas ir Flor. Saukevičius.

Mūsų apylinkė bus tokia, 
kiek mes patys parodysime jai 
dėmesio. Tad kviečiame visus 
tautiečius į darbą!

JAV LB Ctn elando 
apylinkės LOK

ATSIMINIMAI
RADIO VALANDOS

ISESTAD1ENIĄIS
530:;

JAckjstukaS
OI R(k rot jus

1264 WHITE ST. 
u I LLSioe. n. j

’ Tt L.
VVAVERLY

6 3525

Savo rinkiminės propagandos kelionėj demokratu kandidatas j 
prezidentus gub. A. Stevensonas aplankė ir Los Angeles. kur stengėsi 
vietos gyventojus patraukti savo pusėn. Sustojimas Los Angeles buvo 
paskutinė vieta, kurias šiuo kartu Stevensonas aplankė, pasakydamas 
astuonias rinkimines kalbas.

PATERSON, N. J.
Graži parapijos šventė

Rugsėjo 7 d. Paterson. N. J., 
lietuvių šv. Kazimiero parapi
ja šventė savo 40 metų jubilė- 
jų. J Iškilmes atsilankė pats 
Patersono vyskupijos ordina
ras J. E. vysk. Thomas Bo- 
land. šventės ceremonijas pra
vedė prel. William Louis. Iš
kilmingas šv. mišias atlaikė pa
rapijos klebonas kun. J. Kinta. 
Jam asistavo diakonu kun St. 
Stonys, buvęs šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, subciiako- 
nu Tėv. Pr. Giedgaudas. OFM.. 
Patersone gimęs, pakrikštytas 
ir čia atlaikęs pirmąsias šv. mi
šias. Vyskupui asistavo ar hi- 
diakonu kun. J. Simonaitis, 
diakonu kun. M. Kernėžis r 
subdiakonu kun D. Pocius. 
Šventei pritaikinti pamokslą 
pasakė Tėv. V. Gidžiūnas. G. 
F.M.

Tuojau po pamaldų J. E. 
vysk. Th. Boland suteikė apaš
tališką palaiminimą ir pasakė 

. pamokslą.
Sutvirtinimo sakramentą

Jo *Ekscelencija 2 vai. p.p. 
suteikė 20-čiai vaikučių. I šias 
iškilmes dar atsilankė naujų 
svečių: prel. J. Balkūnas. prel.

Telephone: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE IIELP VVANTED ADS.

Ask For Ad Taker

llelp Wanted—Malė and Female

YES BEGINNERS!
WE IIAVĖ SEVERAL OPENINGS — NO MONOTONY!

INTERESTING and OPPORTUNITIES 
for

ADVANCEMENT and PEMANNENTI!
STENOGRAPHERS — TYPISTS

and
GENERAL OFFICE VVORKEKS

VVorking Conditions Ideal in Mudern Airconditioned Office. Also Experienced

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

FACTORY IIELP
NO EXPERIENCE NECESSARY

VVE NEED IN OI R PACKING KOOM

3 STEADY, ABLE BODIED MEN
WHO ARE MILLING TO WORK 

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

I. Kelmelis, prel. J. \Vreczionis, 
lenkų šv. Stepono parapijos 
klebonas, kun. dr. J. Starkus, 
kun. J. Šernas, kun. A. Kaspe- 
ras ir kun. P. Totoraitis. Vai
dučius prie sutvirtinimo sakra
mento priruošė Harrisono lie
tuvių parapijos seselės pranei- 
škietės.

Choras, vad. muz. V. Justo, 
gražiai pagiedojo “Ecce Sa- 
cerdos Magnus" ir šv. mišias.' 
Vargoninkas ir choristai daug 
pasiaukojimo parodė besiruoš
dami šioms iškilmėms, po sun-j 
kaus dienos darbo fabrike uo
liai lankydami choro repetici
jas.

Svečiams pietus suruošė šv. 
Rožančiaus draugija, o prie 
stalų patarnavo parapijos so- 
dalietės.

Šventė praėjo pakilusia nuo
taika. Jubiliatės bažnyčios vi
dus gražiai atnaujintas ir sudė
ti nau i suolai. Parapijiečiai 
savo aukomis gausiai šį klebo- 
no rūpestį parėmė, bet dar ne
maža aukų reikia, kol bus iš
lygintos visos skolos. Tikimasi, 
kad ir tie, kurie nesuskubo sa
vo dalį įnešti, tai padarys arti
miausiu laiku. K. V. D.

WILL TRAIN
LABORATORY ASSISTANTS

YOUNG SINGLE MEN OVER 18
ROTATING SHIFT PLENTY OVERTIME

GOOD SALARY 
OPPORTUNITY FOR ADVANCEMENT 
PAID HOLIDAYS — PAID VACATIONS 

EMPLOYEE BENEFITS

STANDARD BRANDS, Ine.
2133 W. PERSHING ROAD

GENERAL FACTORY JOBS
FOR WOMEN

WHO HAVE TO WORK FOR A LIVING. 
Here is an opportunity to work in

your ovvn neighbcrhood on the southvvest side 
For a National Firm.

48 Hours — 6 Day Merk

J L? Time For Overtime

• GOOD M AGES
• STEADY EMPLOYMENT
• MANY EMPLOYEE BENEFITS

Apply between
9 A. M. - 11 A. M. — 1 P. M. - 4 P. M.

NATIONAL V IDEO CORP.
3019 W. 47th ST.

ADANCEMENT ACCORDING TO ABI L IT Y 
EMPLOYEE BENEFITS—7 PAID HOLIDAYS A YEAR 

PAID VACATIONS
SEE MR. T A B O R

STANDARD BRANDS, INC
2133 W. PERSHING ROAD

MEN FOR GENERAL 
FACTORY WORK

FRIENDLY BONUS PROGRAM
INCREASE YOUR EARNING POWER WITH US 

RECREATION — COMFORT — PLEASANT 
SURROUNDLNGS

ALL EMPLOYEE BENEFITS

JAS. P. MARSH CORP.
. 3501 W. HOVVARD

SKOKIE

Apply at 7543 N. M'estern before noon

• PUNCH PRESS
OPERATORS

• SHEAR HELP
• MATERIAL 

HANDLERS

3 SHIFTS
6 DAY WEEK 
PERMANENT 

GOOD WORKING
CONDITIONS

ALGONQUIN TOOL 
& DIE CO.

4908 W. Flournoy St.

BIRUS - WOMEN

Needed at once

for light assembly work

• Steady Employment
; * Excellent vvorking

conditions
• 5 days week
• Profit sharing
• Paid Insurance

Apply todav

MECHANICAL 
DRAFTSMEN

If vou are aggressive and 
looking ahead

to unlimited opportunities 
DON’T LOOK ANY FURTHER 
Some of our Company benefits 

Free Insurance
Hospitalization

Paid holidays & vacafions 
Please bring sample of work

CROWN RHEOSTAT & 
SUPPLY CO. 

3465 N. Khnban Avė.
Applicants mušt speak English

PRECISION PAPER T1BE
CO.

2035 W. Charleston 
Near Damen, Ekton & 

Armittage

ATTF.NTIOV—(1HCKEN KAISF.RS

Here is an id<>al set-up. brick colo- 
nial S-room mansion, modArn kitchen. 
hot-water heat. on hard-surfacod; 
road. barn. cottage, 1000-capacity 
honhouse. 2-car garage, 38 acres.1 
Moiintain str#>am. also spring water 
to house and barn. For B*»tter Buys

DORIS J. WATERS

647 Main St., Hartford, Conn.
Pbone 2-9749 I

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

Exeellently located for 
suburban resident.

Will pay Commutation ticket, 
plūs good starting salary with 

good opportunity for good 
increases

Apply or Call
Randolph 6-4295

MONARCH MACH1NE
TOOL CO.

622 W. Mashington St



1952 m. rugsėjo 16 d., nr. 6? B i i t - i

SPORTAS
SPORTAS PASAULY ŠACHMATAI

Miscellaneous 
For Sale

Kunigas B. Riehards, Kanados 
lengvosios atlaukos varžybose, ku
rios įvyko Toronto mieste, šuolyje 
su kartim Į>asiekė 15'1,5". Tai nau
jas Kanados rekordas. Be Richards 
tik du amerikiečiai dar yra pasiekė 
ta magiška 15 pėdų aukšti.

Ford Konno, Ohio universitetą 
lankas iš Hauajų kilęs studentas 
Amerikos pirmenybėse laimėjo 3 
pirmas vietas: 440 yardų, 880 yardų 
ir 1 mylios laisvu stiliumi varžybas.

28 met--. Ray Carma**i per 18 vai. 
ir 7 min. iš Catalina salos nuplaukė 
j Amerikos Žemyna. Tai 7-tas vyras 
pasaulyje tai atsiekęs. Nuplaukta 
distancija yra 21 mylios.

Amerikieti* B. Palty laimėjo pir 
ma vietą Instanbul’yje pravestam 
tarptautiniame teniso turnyre. Fina 
Je jis nugalėjo A. Vieirą iš Brazili
jos per 3 setus. Moterų grupėje pir
ma vietą laimėjo D. Head, JAV.

Polo pasaulio meisteris Long Is- 
land Hurrieanes turėjo netikėtai nu
sileisti geriau jojančiai Argentinos 
Cibao La Paima komandai, kuri 
Deauvilie-Prancūzijoje įvykusiose 
rungtynėse amerikiečius nugalėjo 
9:3.

Pasaulinėse dviračiu lenktynių 
pirmenybėse belgas Adoiphe Vers- 
chueren laimėjo 100 km <62 mylios) 
lenktynes, nuvažiavęs per 1 vai. 20 
min.. 49.2 sek. Žinomas vokiečių 
dviratininkas VValter Lohman lai
mėjo antrą vietą.

Italijos ir Ispanijos beisbolo ko
mandos susitiko Romoje. Ispanai 
rungtynes laimėjo 7:3. Tačiau dau
guma žiūrovų, kurių buvo apie 15,- 
(■00, aikštę apleido po 7 kelinio sa
kydami. kad žaidimas per ilgas ir 
nelabai įdomus. Po rungtynių žaidė
jus priėmė Sv. Tėvas specialioje 
audiencijoje. P. V.

Veda K. Merkis
— Vaitonio simultanas prieš Mon 

trealio žaidėjus, baigėsi Vaitonit 
laimėjimu plūs 13 minus 2 — 1 
Prieš Vaitonj laimėjo tas pat Wil 
liams ir Ignas Žalys.

K. Merkis gavo antrą sidabro me 
dali, šiuokart už 1951 m. Grand Na 
tional koresp. turnyrą, kurio 1-j 
ratą Merkis laimėjo santykiu 6—1 
Neseniai K. Merkiui buvo suteik 
tas sidabro medalis už 1950 m 
Grand National turnyro laimėtą 1 
ratą .pasekme 71/.,—1U

Latvi* Žemgalis, itin pasižymėję 
Vokietijoje, neseniai atvyko i JAV 
Čia jis jau turėjo matčą su Ameri 
kos meisteriu Olaf Ulvestad. Žem
galis laimėjo santykiu 3-1 (laimėjo 
2 ir lygiom 2).

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Vincas Kudirka, 

37 Franklin St. Norwood. Mass.
Vicepit mininkai — Vladas Pau

lauskas. 573 Laurence St., Lowell, 
Mass. ir

Pranas Racvadauska*, 5 G St. So 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant Knetžys, 50 
Coltage St, Nonvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant Pel 
džiną, 32 VVilder St., Brockton. Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

T*dininkė — Bronė Čiunienė, 79 
Ba_ry St, Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEIZIO vardu, 5 
Cottage St., Norvood. Mass.. Tel 
NOrvvood 7-1449. Piniginės perlaidos 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

FRAM UNDERSELLS EVERYBO 
DY! HOUSING PROJECT - Be? u 
tiful used automatic gas heater, 20 
% 30 gal.. §15: beautiful used 4-bur- 
ner gas rangės. $23: t oi let 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 showers 
Grade 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 F.M.

Real Estate

LIVE RENT FREE: 8 Family 
Brick—Bronx—Po**. 5 rm. apt. 
Fordham section, modern. clean 
up-to-date apjs.—Conveniences. 
many extras, steam. hot vvater 
heat. Let your property work 
for you. Near shopping. school. 
churches, transit. $6.000 <-a*h 
nee. M’rite Bo\ 106. Rm 10. II 
W. 42nd St. N.V. or call eve*. 
and wkend* — SE 3-9106.

OZONE PARK—Pvt. owner —Nevv 
Bungalovv 40x100. 5 rm. oil burner. 
Convienences. 102-ll-97th avė. §14.000 
—2 fam. 11 rms. Ali convies, 65x50. 
102—0197th avė. Property backs on 
other — $15.000. Also 4 Rms. 3 car 
garage — conveniences — $10,000. 
FRATIANT, 102-01-97th Avė., Ozone 
Park. L. I. VIrginia 9-7299.

<12496-14)

A. ANDRIUšKEVK’lUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

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

Villiam K. Carpenter. iš Milming- 
tono. Dėl., per 54 minutes sužve
jojo 670 svarų Tuną žuvies Tarę 
tautinėse žvejybos varžybose ir lai
mėjo antrą vietą.

ADIRONDACKS — ROl TE 9 
9 RM. TOURIST HOME — 2 BATUS

—PERFECT LOCATION FOR 
CABINS. PLOT 60x100. 

KIRSCHHEIMER — AC.ENT 
GARDEN CITY 3-0899

— B R O N X —
2—Fam. dėt. — 1-4-1-5: 2 car ga

rage, oil. brass plumbing, possession 
4-Rms. §7.950.

1—2 fam. Brick —
garden. 10 yrs.

New t fam.
garage, bsmt..

BELLROSE
l PHOLSTERY. INC.

PAl'L BELLINO
66-69 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.
Tel. Havemeyer 9-0590

Į*................................................ ą

Stephen Bredes Jr.j
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083 j

Ftir Coats

NEW MINK
CAPES & STOLES

For rent—for all occasions
D. KALINA

253 W. 27th St. N.Y.C.
LA 4-2529

Tel. EV 6-6438
M and Z ACTO COLLISION WORKS

Lietuvių specialisių collision ir auto taisymo d-vė
Bodies and Frnders straightened — Complete auto painting 

D U C O Refinishing
Atliekami visi collision. dažymo ir mech. taisymo darbai.

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

J. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir IJnden St.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
IJrtuvtška Užeiga, kur visi myH užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai • UtteaMai • Tetertrija • MusAca • Sportą® 

' » i
502 GRAND 8T., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

*

Bostone ir apylinkėse
•//r.——

A. J. NAMAKSY
Office TeL SO 8-0948

Tel. EVergreen 7-4335

Matllieu P. Dalias
(BIELIAUSKAS)

F F N E R A L H O M E
M. P. Railas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
BROOKLYN. N. Y.

NOTA R Y P C B L J C

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

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

FUNERAL

V

T|l

Ofiso valandos: kasdien 10-6:4::

I

(at

į
■

š

Sekmadieniais -nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p.p.

PAKUODAMI NAMAI
P1GC8, GERI, GEROJE VIETOJE

M - 03 H’AREHAM PL. 
JAMA1CA, N. Y.

TeL JAmica 3-7728

Dr. S. Chernoff
ta — 2n<l Are.. N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Telcf. GRamercy 7-7697

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

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Boshwick Ave^ Brooklyn 7, N. Y.

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. rOrc^st 8212

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

•10 W. Ix>mbard Street, Baltimore 23, Maryland

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

JOIIN DERUHA, M. I)
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitę ligi) gydytojas.

1-6; 1-3; oil 
old. possession 6 Rms. Į 
$14.750. i
— brick, dėt. 2 car. 

oil, brass plumbing —’
§4.500 down.

MANZI — MO 9-4783

---- BEKT BROX VALUE ----
2 FAMILIES

61 j and 3 Room Apts.
Vet* $2.500 ( ivilians $3.860t
Eąatehcstcr Rd. & Givąn Avė. 

________ KI 7-9080 ________
MANTAGH — $11.500. 

room bungalovvs. Large 
down payments.

Hicks - Little IVhitc
For Finer Nassau Buys 

Sunrise Hwy—Beech St. 
VVA 2-7297 VVantagh.

Nevv 
plots.

House

41: 
lovv

L.

FLISHING—$23.950. Nnv 2 Family 
>louse», 149-49 45th Avė., open for in 
spection. Immediate oceupancy; 2 
new custom bilt homes. solid brick 
detached. 41/,—3io largo room apts. 
terrace and garage. near everything 
Call NEwtown 9-8626 or FLttshing 
9-8626.

DON'T MISS THisrr
WOODHAM. L. I. — 8 rm. house. de
tached. Modern. all conveniences. ma
ny extras — 3 lavatories, 2 bath<. fi 
nished basement with bar. Hot water 
oil heat. 1 block shopping. schoois 
churches. transit. Price 815,500. Re 
duetion on svvift action. VI 7-b7”7 J 
Write Box 777. Rm. 10. 11 W. 12n< 
St.. N.Y.C.

ROOSEVELT. K f. — $21.900.
5 yrs old. 6-room centre hall. brick 
and stone Cape Cod. large screene< 
in porch. fireplace, Venetian blinds 
screens and storm windows, carpets 
wall to wall. 2-car garage. Plot 80x 
100. veli landscaped. Finest section 
H. SOCHACKI. 23 W. Raymond Avė. 
Roosevelt. L. I. Tel. Freeport 9-237.3

on 
ai 

kit-

-TOMARDS GRACIO4 S LIVING”
MILL NECK — 9 room aircondi 

fioned house. beautiful location 
high airy elevation. 61/, aeres; 
modern improvements. modern
chen. pantrv, 4 baths. 5 bedrooms, oil 
burner. eleetric hot vvater. Stable. 
box stalls. 5 rm.. modern apartmen 
above. Only §55,000. Write. P. O. Box 
175. Oyster Bay. L. I. Call mornings 
9—12 OY 6-1645.

UVE RENT FKEEt: S Family
S5.OO0. Poss. 4 Rm. Apt. Bklyn.
11 rms. bathtubs & individual 
heaters in each apt. 2/4 & 1/3. 
Near everything — ouner sel- 
ling for personai reasons. Gan 
be seen at 180 lOth St.. South 
Bklyn.— or call betvveęn 9-12 
A.M. — 7.10 P.M. I Later 8-343Z

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

RIDGEWOOD •— 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; W0ODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEVV 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir bizni*. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

LVASTONAS
REALTY and INSURANCE

108 (17 Liberty Avė. 
Rkhmond Hill 19, L. I., N. Y.

Tel. VIrginia 8-2239

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS

BITAS SI BALDAIS
Kas norėtų gauti butą iš fri 

jų kambarių ir virtuvės 4 aukš 
te (20 dol. mėnesiui), prašomi 
kreiptis j 100 Cook St., 10 bu 
tas. Ten pat galima pigiai gau
ti kai kurių baldų.

t 

i 
j
i
I

X

EVergreen 8-9<<0

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

S H A LI N S
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONEIl 
84-02 Jamaica Avė. 
Forest Parkwąy Ntatlon) 
M’oodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. Shalins ir J. lt. Shalins 

TeL VIrginia 7-4499
,,.W.•...•••< V,...•••■J

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven, 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, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

HOME

Tel. SOuth Boston 8-2590

254 W. BROADUAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAR.1SEVICIUS
Laidotuvių Direktorius

S. Barasevičius ir Sūnus

Res. 87 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY
South Booton, Ma**.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletaka* 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-8815 

SOatb Beatos 8-2606

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBNTER AVĖ. 
Cauibridge, M***.

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

galvos skaudėjimų.

PRANAS VVAITKI S
Laidotuvių Direktorių* 

ir Baisamuotoja* 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir aalrtl.
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas lo
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir 1 kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

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 sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.

ALENANDER’S CO. 
414 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.

TIME 1
MONEY } 7reat
W0RK J /7

Mes instaliuojame visokios rūšies
IiĮ^7 žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 

nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuoa.

BROCKTON SERV1CE
On. BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MA1N STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

i

DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
Brooklyn, N. Y

PRIIMAMI SPAUSDINTI

Žurnalai
Laikraščiai
Knygos
Jubiiėjiniai leidinai

Parengimų programos 
Plakatai
Bilietai
Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”
680 Bushtvick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Tel. GL. 5-7068

Nedelsdamas įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVU PRANCIŠKONŲ LEIDINĮ

•LIETUVOS ARCHYVU
(BOLŠEVIZMO METAI)

Knyga vaizdžiai piešia orginialiais dokumentais komunizmo 
smurtą ir lietuvių kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai ribo'as kiekis, todėl patartina ją skubiai įsigytu

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.
Šių atkarpų pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo adresu:

^DAKIIIMNKAS^
BROOKLYN 21, N. Y.680 Bl K AVĖ.,

Geri, Tamsta,
Malonėkit prisiųsti 

sekančiu adresu:
... cgz. “LIETUVIŲ ARCHYVO”

Vardas Pavardė
Adresas

; PS. Pinigus, sumoje siunčiu laiške j. vėliau prisiųsiu Q
(Savu pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku'



8 DARBININKAS

DARBININKAS
nacių

Glen
Są-

at ir romutį
NAUJIENOS,

Besidairant po plačią lietu- 
šką JAV apknkumą, neno-

Jurgis Sirusas
jau ilgesnis laikas. kai lanko 

už akių Los Angeles National 
Landscape Institutą ir ruošia 
daibą. norėdamas gauti tos 
srities diplomą, šiuo metu su 
šeima jis gyvena neseniai įsi
gytame name VVoodhavene.

Petras Jurgėla,
Lietuvos Skautų kūrėjas, 

šiuo metu teberuošia spaudai 
istorinę apžvalgą "Lietuvi; koji 
skautija.”
Liet. Kariuomenė* minė imą

šiemet Didžiojo Nevv Verk 
lietuviams rengia ALTS 1 sky
rius, talkininkaujant lietu
viams legionieriams. Minėji- 

įvyks švabų salėje.
Pulk. Andrius

atostogų metu iš Bostono 
atvykęs į Brooklyną. Ap- 

Musteikius. lankė 
rinkda-

v
rem kyla mintis, o kasgi čia tą 
lietuvybę atnešė Kas ją čia 
pasėjo, išugdė ir dabar rūpes
tingai prižiūri? Jos neatnešė 
keli tūkstančiai naujųjų atei
vių. Ne. Jie čia atvykę ją jau 
rado. Lietuvybę šian kraštan 
atnešė prieš keliasdešimt metų 
atvykę lietuviai, vieni bėgdami 
nuo rusų žandarų persekioji
mo. kiti geresnio gyvenimo ieš-

darbiauti lietuviškame darbe.
Jonas Liudvinaitis atvyko 

Amerikon prieš 50 metų. Ne
mokėdamas jokio amato, išski
riant šiek tiek staliaus, nei šio 
krašto kalbos, be artimųjų, 
pradžia, kaip ir daugeliui atei
vių. buvo labai sunki.

Pradžioje sustoja Nevvark ir 
gauna darbo sagų fabrike, už 
kurį į valandą mokėjo 10 c. 
Išdirbęs apie 5 metus, pajau
čia negalavimus ir gydyto Jų

mas

M

o 8

savo 
buvo 
sisto'ęs pas 
Nevv Yorko muziejus,
mas medžiagą Free Europe lie
tuvių skyriui ruošiamam Lie
tuvos žemėlapiui.

Mot. Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 17 
d., trečiadienį. 8 vai. Apreiški
mo par. salėje.
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’Užaugau kaime pas mamą "Būti ar nebūti, štai kur klausima 
ir pape" V. Vaitkus Fillip rolėje.

*

i

I

3
Š

.Anglų k. kursai
Apreiškimo par. mokyk’o e 

prasideda rugsėjo 30 d.. 7.30
vai. vakare.

BALF va aus komitetas 
pereitą trečiadienį buvo susi- 

: nkęs posėdžio ir aptarė visą 
rudens vajaus vykdymo tvar
ką. Sudarytos įvairios darbo 
komisijos ir išrinkti jų pirmi
ninkai. Netrukus bus šaukia
mas platus D. Nevv Yorko or
ganizacijų atstovų patsitarimas

š 

y

$

i'
X-

Reda Valterytė Lisbet rolėje “Mokvklos Draugų” ko- 
medijo ė. kuri bus suvaidinta Angelų Karalienės parapijos 
metiniame koncerte. Puikus vaidinimas, gražios choro dai
nos. geras orkestras šokiams. Vakaras bus šv. Stanislavo 
salėje 21 rugsė o 5 vai. vakare.

<«•«• ae- -ae- -ae- -ae- -ae- ae- ae- ae- -ae- ae -ae- -ae- «• as- •»>

ėdami laisvės 
nes anuo- 
vysk. A. 

“anei dru-

tuo reikalu.
Namų savininkams, 

susibūrusiems į Brooklyn ir 
Queens Home Ovvners. Ine.. 
Draugiją, pranešama, kad šį 
penktadienį, rūgs. 19. 8 vai. va
kare. įvyksta susirinkimas. Ta 
proga bus visa eilė naujų ir į- 
domių pranešimų. Susirinki
mas bus Leader Observer sve
tainė e. 80-30 Jamaica Avė., 
VVoodhavene.

2.374 svarai drabužių
BALFo centre gauti per rug

pjūčio mėn. Daugiausia aukojo 
Didžiojo Nevv Yorko lietuviai— 
vien V. J. Atsimainymo para
pija paaukojo 100 sv.

New Yorko Liet. Tarybos
svarbus ir

rinkimas įvyks rugsėjo 19 die
ną. Apreiškimo parapijos mo
kyklos selėje. penktadienį. 8 
vai. vakare. Bus valdybos rin
kimai. Valdyba

visuotinis susi-

kodam: .treti ieš 
lietuviškam daibui. 
met r.e be reikalo 
Baranauskas sakė:
ko. anei rašto mums turėt ne
duoda. tegu. sako, bus Lietuva 
ir tamsi ir juoda.”

Dauguma ano meto lietuvių 
ateivių buvo be didesnio išsi- 
silavinlmo. paprasti savo žemės 
artojai, bet ją didžiai mylėjo ir 
dėlto labai daug kentėjo. Tos 
jų meilės didieji liudininkai 
šiand en yra: lietuviškos para
pijos. su gražiomis bažnyčio
mis. mokyklos, bankai, knygų 
leidyklos. radijo valandėlės, 
laikraščiai, kultūrinės ir savi
šalpos organizacijos, išvariu
sios gilią lietuvybės vagą ir 
daug padėjusios savo tėvų že
mei jos sunkiose vaiandose.

Čia norėčiau nors trumpai 
paminėti vieną iš tų lietuviškai 
srovenančių šaltinėlių, kitaip 
tariant, pilkųjų lietuviškos dir
vos purentojų. Joną Liudvinai- 
ti, gyv. 14 Palisade. Linden. 
N. J., kurio gyslose teka tikras 
lietuviškas kraujas ir krūtinėje 
dega gili meilė Tėvų žemei. Jį 
teko pažinti vos įkėlus koją į 
šį kraštą Ir kurį laiką bendra-

ANGELŲ KARALIENES PARAPI JOS

METINIS

KONCERTAS - VAKARAS
JVYKS

<«-

privalėjo keisti

rugsejo 21 d.. 5 vai. vakare
ŠV. STANISLOVO PARAPIJOS SALEJE

(Newell St. ir Driggs Avė. kampas, Greenpoint)
PUIKI PROGRAMA: \Vaterburio Lietuvių Scenos Mėgė

jų Teatras suvaidins linksmą 4-ių veiksmų komediją
“MOKYKLOS DRAUGAI”. Juoksitės iki ašarų.
Be to, parapijos choras padainuos linksmų dainų.
Po koncerto bus šokiai • Gros puikus orkestras 
• Veiks bufetas.

Bilietas, perkant iš anksto tik 1 dol., o prie įėjimo 1.25. 
Bilietus galima gauti parapijos raštinėje, pas vargoninin
ką Pr. Dulkę ir pas J. Ginkų.

♦
*
♦

♦
♦

i

N Al JOS PATEFONO PLOKŠTELES
Leidyk’a PAŠVAISTE iUejdo dvi naujas Broniau* Budrumo Vyrų 
Kvarteto ■'i':' Mich.- įdainuotas plokšteles: KAUKSMAS ALU
TIS ir TSVYNEUSUBATOS VAKARĖLI. Kiekvienos plokštelės kai
na $1 75. gj siunčiant paštu po $2.— Užsakymus siuskite:

PAAVAISTF.. 560 Grant Avė., Brooklyn S, N. Y.

Bolševikams pakenkė jų 
nuostatai

Netoli Nevv Yorko, 
Cove apylinkė e. Sovietų
jungos delegacija prie Jungti
nių Tautų (UN) buvo išsino- 
mavusi didelę J. P. Morgano vi
lą iš 57 kambarių. Bolševikai 
č:a išgyveno nuo 1947 Iki 1950 
metų. Aplinkiniai gyventojai 
pradėjo skųstis miesto vado
vybei ir policijai, kad yra var
žoma jų teisė laisvai judėti ta
me rajone, kaimynai varginami 
atsltvėrimų, slaptų sargų, sėk
lių ir nevietoje sudėtų “Keep 
out”, o taip pat baldymosi nak
timis. keistų prožektorių švie
sų ir t.t. Miesto valdyba, skun
dus ištyrusi, rado juos pagrįs
tus ir nuomos po to sutartis ne
buvo atnaujinta. Tačiau nebu
vo kam už tą puikią rezidenci
ją ir mokesčių mokėti. 
1949 metų susidarė 
miestui apie -5,000 dol.
tada yėl pradėjo kabintis prie 
tos vilos, pareiškę, kad norėtų 
ją pirkti. Jie apmokėjo visus 
mokesčius ir dar įmokėjo 30,- 
000 dol. užstato. Gyventojai, 
tai nug rdę. ir vėl sujudo.

Tuo tarpu atsirado ir antras 
pirkėjas — šv. Jono Bapt sto 
seserys vienuolės iš Brooklyno. 
Joms namas ir parduotas, bol
ševikams pinigai grąžinti. Jų 
naudojamas atsitvėrimas nuo 
žmonių. kad niekas nematytų, 
ką Stalino tarnai užsienyje da
ro ir kaip gyvena, o taip pat 
nepaisymas kaimynų teisės, 
pakenkė jiems patiems: nepa
vyko laisvoje vieto e susidary
ti nelaisvo “mažojo Krem
liaus.”
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Nuo 
skolos 
Rusai

patariamas 
darbą.

1918 m. persikelia gyven
ti į Linden. ir pradeda dirbti 
prie statybos, vėliau tapdamas 
namų statybos kontraktoriu- 
mi (rangovu). Namų statyba 
verčiasi didesnę savo išgyvento 
laiko Amerikoje dalį.

1939 m. Linden miesto bur
mistras pakviečia dirbti miesto 
knygyne, kur ir dabar tebedir
ba. Jonas sutikdamas gyveni
me sunkumų, nemokant kraš
to kalbos, lanko vakarais ang
lų kalbos kursus, išmoksta ne 
tik kalbėti, bet ir rašyti ang
liškai. Jis kaip Dainavos šalies 
sūnus ir nuo mažens pamilęs 
lietuvišką dainą, matomas da
lyvaujant Nevvarko bažnyti
niame chore. Čia susipažįsta 
su Agne Nevarauskaite, ir ją 
vedė. Ji taip pat mylėtoja lie
tuviškos dainos ir meno. 1936 
m. organizuoja jaunųjų chorą 
ir vaidintojų grupelę. Jis pri
klauso daugeliui lietuviškų ir 
vietos organizacijų. Yra ALT 
Newark apylinkės valdybos 
narys, Balfo 132 skyr. steigė
jas ir iki šiam laikui jam sėk
mingai vadovauja. Lithuanian 
Liberty Park. Linden. pirkimo 
organizatorius ir 
namų valdybos 
tas.

1925 m., kada
vo suteiktos miesto teisės 
miestas rengė dideles iškilmes, 
kur tautybės galėjo pasirodyti 
su savo tautinėmis tradicijo
mis. Jonas organizuoja lietu
vių grupę, kuri pasirodė viena 
iš geriausiųjų. Atstatant Lie
tuvos Nepriklausomybę, kada 
buvo reikalinga sukelti atsta
tymo darbams pinigų, jis pla
tintojas Lietuvos paskolos lak
štų. Nuolat rašinėja į lietuviš
kus ir angliškus laikraščius.

Tai vienas iš daugelio tų se
nosios kartos lietuvių, kuriam 
Tėvų žemė brangesnė už vis
ką. Daugeliui, kaip senųjų, 
taip ir naujai atvykusiųjų. Jo
nas ir jam panašūs yra gra
žūs pavyzdžiai.

Pagrįstai sykį viename kul
tūriniame sambūryje vienas 
senosios kartos veikėjas pasa
kė: ...Jūs esate daug mums 
skolingi, nes mes padėjome 
Jums tada, kai Nepriklauso-

ilgametis tų
vicepreziden-

Lindenui bu- 
ir

LIETUVIŲ KARIŲ 
KARTOTEKA

Parapijos mokykla pradėjo 
darbą

Rugsėjo 11 d. su visomis Bo
stono mokyklomis kartu pra
dėjo darbą ir lietuvių parapi
jos mokykla. Mokiniai rinko
si rytą 9 vai. į pamaldas para
pijos bažnyčioje. Pamaldas lai
kė ir pamokslą pasakė mokyk
los steigėjas ir globėjas klebo
nas kun. Pr. Virmauskis. Po 
pamaldų mokiniai ėjo į sa‘ę po 
bažnyčia. Ten išklausyti pra
nešimai ir vaikai turėjo progos 
matyti įdomių kino paveikslų. 
Penktadienį abejuose mokyk
los namuose vyko normalios 
pamokos. Mokinių šiais moks
lo metais parapijos mokyklos 
kai-kuriuose skyriuose yra net 
perdaug — nebegali visų priim
ti. Klebonas ir seselės numato 
mokykloje stiprinti lietuviškų
jų dalykų dėstymą.

Adv. J. Grigalius
jau labai aktyviai įsitraukė į 
demokratų partijos rinkimų 
kampaniją. Pirmoje eilė e jis 
rūpinasi Massachusetts valsty
bės rinkimais į prezidento ir 
gubernatoriaus vietą ir akty
viai remia gub. Stevenson ir 
gub. Dever kandidatūras. De
mokratų partija tikisi, kad adv. 
J. Grigalius išplės savo įtaką 
tarp lietuvių ir k tose valsty
bėse.

> K. Nemaksienė
po sėkmingai įvykdytos opera
cijos rugsėjo 11 d. grįžo į savo 
namus.

1952 m. rugsėjo 16 d., nr. 67

Filmu artistė F. Langford mj savo vyru lauko ligoninėje iš Korė
jos grjžusj Amerikos kari F. R. Yokum, kuris yra jau 50,000-sis iš Ko
rėjos sužeista* griže* amerikieti*.

BALFo pirmininko žodis...
Atkelta iš 3 psl.

Kiekvienas lietuvis tautietis 
kove ąs už tėvų žemės laisvę y- 
ra gerbiamas. O kuris net savo 
gyvvbę paauko a už kitus, ne
gali likti nežinomas.

Šiandieną eina kova už tiesą 
ir laisvę. Visur greta galingos 
armijos vyrų rikiuo asi mūsų 
gražusis žaliuojantis jaunimas 
kovai už žmonijos laisvę. Kiek
vieną savaitę mes išlydime po 
kelis.
nežinome, nes išlydėti nevisi 
suteikia žinias karių kartote
kai. Korė jo e eina mūšiai ir 
nemažas skaičius lietuvių karių 
dalyvauja. Yra žuvusių, sužeis
tų ir apdovanotų. Kas? Kiek? 
Neturime žinių. Kodėl? Nejau
gi nesijaučiate pareigos duoti 
tautiečiams pagerbti tuos, ku
rie dėl visų paaukoja net savo 
gyvybes pačiame žydėjime? Be 
to, neužmirškime, kad turėda
mi tikslias žinias mūsų diplo
matai ir politikai galės drąsiau 
tarti žodį atstatant Neprklau- 
somą Lietuvą.

Prašome visų, 
sūnūs, broliai ar 
karinę tarnybą, 
gimęs, bet jaučias širdyje esąs 
lietuvis, tuojau suteikti šias ži
nias: pavardė, vardas, gimimo 
data, gimimo vieta, kada išvyko 
į karinę tarnybą, savanoris ar 
pašauktas ir adresas. Be to, pa
geidaujame kiekvieno fotogra
fijos ir trumpo gyvenimo apra-

Išvyko tarnauti į karo laivyną
Eduardas Sanda. jauniau

sias gausios Sandų šeimos sū
nus. išėjo savanoriu j karo lai
vyną.

Kiek jau išvyko tiksliai 
nes išlydėti

Naujos šeimos
Rugsėjo 7 d. Irena Medony- 

tė. gyv. 21 Sanger St., ištekėjo 
už Ralph W. Regan.

Rugsėjo 13 d. Eleonora San- 
daitė ištekėjo už Raymond Lot- 
ti. Sutuoktuvių apeigos su mi- 
šiomis buvo liet, parapijos baž
nyčioje. o šauni vestuvių puota 
— Liet. Piliečių Dr-jos salėje.

A. v A.

Mirė

kurių išvykę 
nepažįstami j 
nežiūrint kur

Simonas Kalinauskas, 60 m., 
mirė rugsėjo 5 d.

Margarita Danielienė, 60 m., 
mirė rugsėjo 11 d. Gyv. 100 
VVhalen St., Dorchester.

Juozas Stankevičius, 70 m., 
mirė rugsėjo 11. Gyv. 34 Bel- 
levue St., Dorchester.

šymo istorijos albumui. Siunti
nėti žinias apie išvykimą į 
frontą, sužeidimus, apdovanoji
mus ir ypatingai žuvus. Siųsti 
žinias ir visais klausimais 
kreiptis: Lietuvių Karių Karto
teka, 2124 W. 23 PI., Chicago 
8, m

A. Tamošiūnas,
L. K. Kartotekos vedėjas

lo programa ir kitais dideliais 
nutarimais, pasireiškiame taip 
humaniškai, tad negalime ir 
dabar palikti be globos čia e- 
sančius pabėgėlius, kas duotų 
apie mus labai blogą atestaci- 
ją-

“Baigdamas šiuos paaiškini
mus apie pabėgėlių padėtį, 
kreipiuosi į Jus, Gerbiamieji 
Senato Subkomisijos nariai, 
prašydamas padaryti viską, 
kad
tremtinių būklė būtų pagerinta 
ir būtų sugrąžinti bent lygūs 

daviniai, kaip buvo IRO 
laikais.

Rekomenduoju prie stovyk
lų steigti amatų dirbtuves bei 
mokyklas, vaikų darželius, re
kreacijų centrus, kalbų kursus, 
ir t.t. Svarbu paruošt tuos pa
sprukusius emigracijai, kad jie 
nuvykę į USA, Kanadą ar ki
tus kraštus, pramokę kalbą ir 
tapę specialistais, nekristų 
tam kraštui našta, bet būtų 
naudingais piliečiais. Turiu vil
ties. kad Jūs, Gerbiamieji Ko
misijos nariai, grįžę į USA, 
tinkamai perstatysite US Kon‘ 
gresui tremtinių būklę ir išva
doj vargšai susilauks reikiamos 
pagalbos.”

Baigus Balfo pirmininkui 
kalbėt, Senatorius Hendrick- 
son pareiškė Komisijos vardu 
padėką už jiems įdomų prane
šimą ir paprašė, kad šią Kan. 
Dr. Končiaus kalbą šalia spe
cialių memoarndumų, vėliau į- 
teiktų. H ,

Po BALFo Pirmininko kal
bėjo Tolstoy Foundation pir
mininkė grafaitė Tolstoy. Ji 
išdėstė pasprukusiųjų rusų gy
venimą. Dauguma jų yra nuo 
1917 m.

mes pailsome ir
Nestebėtinas ir 

iš senųjų ateivių 
naujieji steigia sa-

vra
rei-

vie-

moję Lietuvoje mokslus ėjote, 
bet mes nereikalaujame iš jū
sų doleriais, ne. ateikit į mūsų 
organizacijas ir padėkit mums 
dirbti, nes 
pasenome, 
priekaištas 
pusės, kad
vas organizacijas, tariamai ne
galėdami prie senųjų pritapti. 
Nereikalingas skaidymasis 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
kalams žalingas.

Dažnai pamirštama, kad
nybėje galybė. Altas ir Balfas 
yra geriausi vieningo darbo pa
vyzdžiai.

Šios kilnios asmenybės ver
čia mus visus šiandien giliai į- 
siklausyti Laisvės Varpo gar
sų ir nepertraukiamai karto
ti: “O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, kas negina 
laisvės, tas nevertas jos.”

St. Jurevičius,

a. t a. Z. PECUKONIS,
sulaukęs 80 metų amžiaus, rugpjūčio 15 d. mirė Philadel- 
phijoje. Palaidotas rugp. 20 d., šv. Kryžiaus kapinėse po 
gedulingų pamaldų šv. Rapolo bažnyčioje. Laidojo J. Ka
valiauskas.

Velionis gyveno 7900 Zyons Avė. J Ameriką buvo at
vykęs prieš 52 metus. Kilimo iš Vilniaus krašto, Dargužiu 
km., Valkininkų parap. Buvo susipratęs lietuvis ir katali
kas. Dideliame nuliūdime paliko žmoną.

Aldonai ir Vincui Stasiūnams, jų motinai ir uošvei

A.|A.

BOLESLAVAI VILIAUDIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Dubauskai, Matiukas Ir Merkevičiai

Vėliau kalbėjo Ukrainian 
Relief direktorius Rodek. Jis, 
pritardamas BALF pirmininko 
kalbai, pabrėžė, kad didelis uk
rainiečių skaičius yra panašioj 
padėty. Pridūrė, kad jų šalpos 
organizacija siunčia tremti
niams riebalų ir telkia pinigi
nes pašalpas.

Vienas komisijos ekspertų 
paklausė, kiek tautinės ir reli
ginės šalpos organizacijos tei
kia pagalbos tremtiniams. J tą 
klausimą. BALF Pirmininkas 
taip atsakė:

“Lankydamasis Genevoj 
UN High Commissioner 
Goodhard. patyriau, kad 
iki šiol teikia tremtiniams
politinę bei moralinę globą. 
Mūsų šalpos organizacijos tei

kia daugiau, negu moralinę 
pagalbą. Bet turiu konstatuoti.

t 
teikiama pagalba, iidali- 
kiekvienam pabėgėliui, 
vos 5 pfenigius per die-

pas 
Mr. 
jie 
tik

kad
mūsų 
nūs 
sieks
ną, arba 1 centą. Taigi, pabė
gėlis gauna iš vokiečių ūkio 1 
markę dienai, o mes pridedam 
dar 5 pfeningius. Bet ir už šią 
menką pagalbą jie yra labai 
dėkingi ir tuo džiaugiasi.”

Komisijos vienas ekspertas 
paprašė visų agentūrų prisiųsti 
davinius, kiek kur šiais metais 
ir kuom yra sušelpusi tremti
nius.

Tada BALF pirmininkas pa
klausė:

‘‘Ar Komisija darys žygių, 
kad Kongresas paskirtų dides
nę sumą pabėgėlių šalpai ir e- 
migracijai?”

Komisija atsakė, kad tai ne 
josios žinioje šis reikalas, bet 
pasižadėjo tai perduoti Finan
sų Komisijai.

NCWC Direktorius Europoj 
J. Norris skaitė iš paruošto 
rašto pranešimą apie bendras 
tremtinių problemas ir emigra
cijos klausimus.

Trumpai kalbėjo Lutheran 
World Fed. atstovas — direk
torius ir viena moteris, Good- 
man apie rusų pabėgėlių reika
lus.

BALF Pirmininkas dar klau
sė PEP Europos direktoriaus 
Hughes, kodėl vyriausybė ne
nori pabaltiečiams iš 1947 m. 
perkelti šalpos datą iki 1944. 
Atsakė, kad ribotą sumą tei
kiant, didesniam skaičiui žmo
nių. šalpa būtų neefektinga.

Investuokite j Ml'TL'AL FINOS. In
formacijų reikalu kreipkitės j atsto
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt & Co. 111 Broadvvay, room 515, 
Nevv York 6. N. Y. Members Nevv 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.


