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KORĖJOJ TURĖTŲ BŪTI PANAUDO
TOS CIANG-KAI-ŠEKO DIVIZIJOS

Munsanas. — Po pertraukos 
buvo vėl kariaujančių šalių de
legacijos susirinkusios posė
džio, tačiau paliaubų kalusimu 
nepasiekta jokios pažangos. 
Posėdis praėjo bekaitinant a- 
biem pusėm vienai kitą. Ginčo 
dalykas vis tebėra pasikeiti
mas karo belaisviais. Kitas 
posėdis numatytas tik po sa
vaitės laiko.

Kovos fronte
Sausumoje paskutinėmis die

nomis vyko gana kietos kovos 
dėl eilės aukštumų. Vakarie
čiams pagaliau vėl pavyko ko
munistus išstumti iš Old Baldy 
aukštumos pozicijų. Tačiau 
Kelly Hill aukštuma ir toliau 
pasiliko prieš kelias dienas ją 
užėmusių komunistų rankose.

Sąjungininkų oro pajėgos ir 
toliau puolė taikinius priešo 
užnugary. Bombonešiai sunai
kino eilę kariuomenės stovyk
lų, karo medžiagų sandėlių ir 
nutraukė keliose vietose prie
šo susisiekimo linijas. Susirė
mimuose su priešo lėktuvais 
buvo numušti penki Sovietų 
gamybos naikintuvai.

Atstovų rūmų komiteto 
nuomonė

Iš Korėjos j Washingtoną 
grįžo dešimties narių kongreso 
komitetas, kuris lankė frontą 
Ir susipažino su padėtim vieto
je. Atstovų rūmų karinės pa
komisės pirm. Fisher ta proga 
pareiškė, jog stabilizuotas fron
tas Vakarų sąjungininkam lei
džia suduoti priešui skaudžių 
smūgių, patiems nepatiriant di
delių nuostolių. Fisher taip pat 
pažymėjo, kad Korėjoj turi 
būti panaudotos kinų naciona
listų pajėgos. Kad tai yra ta
riamai Jungt. Tautų akcija, 
tas pajėgas panaudoti negali 
būti jokia kliūtis. Kaip žinoma,

STEVENSONAS LAIKYSIS 
PARTIJOS PROGRAMOS

Richmond, Va. — čia pa- 
sakytoj rinkiminėj kalboj gu- 
bern. A. Stevensonas pasisakė 
lalkysiąsis pilietinių teisių 
klausimu demokratų rinkimi
nėj programoj nustatytos lini
jos. Stevensonas pažymėjo, 
kad jis nemanąs medžioti bal
sus vienur vienaip, kitur kitaip 
kalbėdamas. Tai pirmas atve
jis, kada jis pietiečiams išdėstė 
savo pažiūras tuo klausimu, 
kuris suskaldė 1948 m. demo
kratus ir atėmė Trumą nui 33 
balsus.

Anksčiau Stevensonas buvo 
prasitaręs, jog pilietinių teisių 
reikalus jis linkęs palikti pas
kiroms valstybėms spręsti. Ta
čiau vėliau nurodė, jog jis esąs 
už įstatymus, kurie verslo srity 
pašalintų rasinę bei kitokią 
diskriminaciją ir leistų įsikišti 
j tuos reikalus federalinei vy
riausybei. jei paskiros valsty
bės šių reikalų nesutvarko.

VOKIEČIAI BRITŲ 
MANEVRUOSE

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
gynybos komisaras Th. Blank 
ir grupė buvusių vokiečių ar
mijos karininkų buvo pakviesti 
ir dalyvavo anglų sausumos ir 
oro pajėgų manevruose. Ma
nevrų tikslas — atremti iš 
rytų puolantį priešą. Juose be 
anglų dalyvauja dar olandų, 
kanadiečių ir belgų daliniai.

Vokiečių kariniai specialis
tai, apžiūrėję anglų Centurion 
tankus, pareiškė, jog tai esą 
geriausi tankai pasaulyje.
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prez. Trumano vyriausybė sa
vo laiku pasisakė prieš Čiang- 
Kai-šeko dalingų panaudojimą 
Korėjoj, nurodydama, kad jos 
galinčios būti reikalingos pa
čiai Formozai ginti. Komisija 
lankė Formozą ir ten patyrė, 
kad mažiausiai dvi gerai pa
ruoštos kinų nacionalistų divi
zijos galima panaudoti Korė
joj.

Pietų Korėjos dalinių apmo
kymas daro sparčią pažangą ir 
jie jau plačiu mastu panaudoja
mi fronto veiksmuose.

Prokuroras D. C. Smith, iš Pasadena. Caiif.. viešai paskell>es vardu* 
asmenų, kurie prisidėjo prie $18,235 paramos Nnonui. Nivono rėmėju 
tarpe yra eilė žymiu Californijos pramonininku, naftos šaltiniu savi, 
ninku ir teisininku.

Nepatenkinti są
jungininkų ma

nevrais
Bonna. — Amerikos ir Pran

cūzijos kariuomenių Vokietijoj 
manevrai ir maršalo Juino. 
kuris vadovauja sąjungininkų 
sausumos kariuomenei pareiš
kimas sukėlė didelio nusivyli
mo Vokietijoje. Juinas kalbėjo, 
kad Europa turi būti ginama 
Rommelio išmėgintu keliu Af
rikoje — atsitraukiant ir už 
savęs naikinant viską. Atsi
traukimo metodas buvo pritai
kytas ir manevruose prie Rei
no. Vokiečiai mato, kad busi
majam kare V. Vokietija nori
ma paversti ne tik karo lauku, 
bet ir priešui perduoti ir kad 
pažadai ginti Elbę. ne Reiną 
eina niekais.

Pažymima taip pat. kad šiuo 
klausimu Prancūzijos ir Ame
rikos karinių vadovybių nusis
tatymai griežtai skiriasi.

Tokio pat nepasitenkinimo 
Juino planu kilo ir Olandijoje. 
Ir jie mato, kad karo atveju ji;' 
būtų palikti priešo malonei. Jų 
nepasitenkinimą pakurstą ir 
britai, kuriems būtų didesnių 
pavojų, jeigu Olandija ir Dani
ja patektų į priešo rankas.

CONNALLY KALBA 
CINIŠKA

Ziurichas.— Senatoriaus Co- 
nnally kalbą Frankfurte, ku
rioj jis pasakė, kad pavergto
sios tautos, gal būt. ir ne visos 
nori būti išvaduotos iš Sovie
tų Sąjungos, šveicarų dienraš
tis “Die Tat” vadina ciniška 
kalba.
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Sujungta Vokietija turėtų mokėti 
Sovietams reparacijas

Bonna. — Su savo pasiūly
mais dėl Vokietijos sujungimo 
buvo čia atvykusi Rytų Vokie
tijos tariamojo parlamento de
legacija. Smulkmenos apie jų 
pasiūlymus dar nepaskelbtos. 
Tačiau bendrais bruožais sovie
tinės zonos atstovai siūlė tą 
patį, ką ir ligi šiol buvo siūlę 
Sovietai.

Sutikti Sovietų zonos delega
tai buvo nepalankiai. Sus rin-

SOVIETŲ LĖKTI VAI TIES 
LABRADORU?

Goose Bay, Labradoras. — 
Čia buvo didelėj aukštumoj pa
stebėti ploni rūko ruoželiai, iš 
ko spė ama. kad tai galėjo būti 
Sovietų žvalgybiniai lėktuvai. 
Tie ruoželiai tęsėsi pagal ark
tinėje srityje esančią JAV gy
nybos liniją. Tokie pat ruože
liai prieš kiek laiko buvę pas
tebėti ir ties • Aliaska, tačiau 
nebuvo pranešta, kad tai būtų 
buvę svetimi lėktuvai. 

Lankydamasis pakrančių apsaugo* akademijoj New London, Conn.. 
prez. Tmmana* vairuoja trijų *tiebu mokomąjį laivą Ea*lr. M* laivas 
praėjusio karo metu buvo atimta* K naciu-

kusios minios nešė plakatus, 
kuriuose buvo reikalaujama su 
žmonių grobikais visai nesileis
ti į jokias derybas. Išeinant 
jiems iš viešbučio, minia juos 
apmetė pernokusiais pamido- 
rais. Vyriausybė iš savo pusės 
taip pat atmetė du tos delega
cijos prašymus pratęsti jiems 
vakarinėje zonoje buvimo lai
ką, ir jie buvo priversti, perda
vę savo pasiūlymus, nedelsda
mi išvykti.

Didelį nusistebėjimą sukėlė 
delegacijos vadovo O. Nuschke 
pareiškimas spaudos atsto
vams, kad sujungta Vokietija 
turėtų mokėti Sovietams repa
racijas. Ko tuo savo pareiški
mu Nuschke siekė, kol kas ne

aišku, nes neabejojama, jog 
tai negali paskatinti vakarinės 
Vokietijos dalies gyventojų So-

TRIUKŠMAS DĖL NIXONO GAUTOS 
PARAMOS

VVashmgtonas. — Iškilo aik
štėn, kad respublikonų kandi
datas į viceprezidentus senat. 
R. Nixon iš grupės asmenų yra 
priėmęs apie $18.000 paramos. 
Dėl to kilo didelis triukšmas. 
Nixonas ir jo draugai aiškina, 
jog iš tos sumos savo asmeni
niams reikalams senatorius 
nepanaudojęs nė vieno cento. 
Ji buvusi naudojama tik politi
nei jo akcijai remti. Tačiau iš 
kitos pusės yra reikalaujama 
ne tik visą dalyką pagrindiniai 
ištirti ir išaiškinti, ar tokia pa
ramą senatorius galėjo priimti, 
bet ir keliama, kad jis priva
ląs tuojau rfuo kandidatūros 
atsisakyti.

Pats Nixonas pareiškė, jog 
jis tikisi .kad 48 valandų lai
kotarpy visas klausimas išsi- 
spręsiąs ir paaiškėsią, ar jis to
liau paliks respublikonų kandi
datu į viceprezidentus.

Nixono spaudos sekretorius 
paskelbė, jog senatorius nuta
ręs apie savo finnansinę padėtį 
viešai paskelbti. Savo kalboj 
Portlande Nixonas pareiškė, 
jog tokią draugų paramą jis 
laiko visai leistina ir pateisina
ma.

Ryšium su Nixono byla gen. 

vietams ir su jais bendradar
biaujantiems vokiečiams drau
giškai nusiteikti. Mokėti So
vietams miliardus siekiančias 
reparacijas niekas čia nelinkęs. 
Ligi šiol iš Rytų Vokietijos So
vietai yra išreikalavę apie 16 
miliardų dolerių reparacijų. 
Bet dar ir reikalaujama suma 
siekia miliardus. 1950 m. ji 
buvo nustatyta $6,800,000,000 
ir turi būti išmokėta ligi 1965 
m.

BRITAI f ISPANUI
Barcelona. — Britanijos lėk

tuvnešis “Glory“ ir trys karo 
laivai atplaukė į Ispaniją drau
giško vizito. Tas įvykis kelia 
didelio susidomėjimo, nes tai 
pirmas toks vizitas nuo 1939 
m., kada baigėsi Ispanijos pi
lietinis karas.

Eisenhoweris gavo 400 telegra
mų. Apie pusė jų siūlo Nixo- 
nas ir toliau palikti kan
didatu j viceprezidentus, ta
čiau kita pusė reikalauja, kad 
jis nuo kandidatavimo atsisa
kytų. Pats Eisenhoueris esąs 
nuomonės, kad Nixonas kandi
datu likti galės tik tuomet, jei 
bus išaiškinta, kad gauta para
ma jo niekuo neinkriminuoja ir 
nesudaro jam jokios dėmės.

ROBOTINIŲ LĖKTUVŲ TURIMA
DIDELIS

Tokio. — Iš tolo valdomų 
raketų bandymų Korėjoje ve
dėjas kapit. Įeit. L. A. Kurtz 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad JAV laivynas turi didelį 
kiekį robotinių lėktuvų. ku
riais reikale gali Korėjoje pra
dėti plataus masto bombarda
vimą. Kartu Kurtz pastebėjo, 
jog ateity, gal būt, bus galima 
šiuo būdu atomines bombas 
pasiųsti į bet kurią pasaulio 
vietą.

šį Kurtz pareiškimą tuojau 
susilpnino adm. J. H. Sides, ku
ris Washingtone spaudos atsto
vams pareiškė, jog neatitinką 
tiesos, kad JAV turinčios pa
kankamai robotinių lėktuvų net 
ir didelio masto puolimams. 
Tačiau daroma išvada, kad jų 
turima jau nemažas skaičius.

Kurtz atsisakė pasakyti, kiek 
jų turima Korėjoje, bet pažy
mėjo. kad jau 1,800 Hellcat ti
po bombonešių esą aprūpinti 
elektroniniais aparatais ir be 
lakūno galima bus pasiųsti su 
bombomis į priešo taikinius.

Apie vieno tokio iM'pilotinio

Ryty pabėgėliai į 
JAV armiją

Sonthofen, Bavarija. — Čia 
J JAV armiją buvo priimti bu
vęs Sovietų aviacijos puskari
ninkis ir vienas čekų pėstinin
kas, kurie yra dezertiravę iš 
savo krašto j Vakarus. Jie pa
sižadėjo kovoti už savo gimtų
jų kraštų la svę. jei to iš jų 
bus pareikalauta. Su jais kar
tu buvo priimtas ir vienas bul
garas. kuris pabėgo į Vakarus 
baigęs savo krašte karinę tar
nybą.
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Paspaudžia ranka* angliakasiu unijos pirm. 4. L. I.evvis ir šiaurė* 
. rajono kasyklų savininkų atstovas Harry Mosrs. Jų pasirašyta nauja 

daria) sutartimi apie ■’oo.tHH) angliakasių pakeliamas dienos atlygini
mas Sl.So.

ANGLIAKASIAI IR KASYKLŲ
SAVININKAI SUSITARI“

H'ashingtonas. — Pirmadie
nį turėjęs prasidėti angliakasių 
streikas neteko pagrindo, nes 
unijos pirm. L. Levvis pavyko iš 
kasyklų savininkų išreikalauti 
nuolaidų ir buvo su šiaurinio 
rajono kasyklomis pasirašyta 
nauja darbo sutartis. Tikima
si. jog Lewis pavyks tomis pat 
lygiomis susitarti ir su kitais 
kasyklų savininkais.

Naujojoj sutarty šiaurinėse 
krašto kasyklose dienos atlygi
nimas pakeliamas nuo $16.35 
ligi $18.25. Taip pat už iškastą 
anglies toną premijos pakelia
mos nuo .30 centų ligi 40. Tos 
sumos tenka unijos šalpos fon-

KIEKIS
lėktuvo pasiuntimą į priešo pu
sę jau buvo paskelbta. Mano
ma. kad nuo to laiko jų jau ir 
daugiau buvo panaudota prie
šui pulti.

Toks bepilotinis lėktuvas į 
taikinį vedamas kito kartu 
skrendančio lėktuvo. Bet kaip 
dabar pranešama, vienas su į- 
gula lėktuvas gali valdyti visą 
būrį tokių bepilotinių lėktuvų. 
Be to, tie bepilotiniai lėktuvai 
ne būtinai turi kristi į taikinį 
ir kartu su bombomis susprog
ti. Jie gali ir savo sprogmenis 
numesti į taikinius, o patys 
grįžti j savo bazę.

KARINIS PERVERSMAS 
L1BANONE

Beirutas. — Opozicijai ir 
armijai spaudžiant, buvo pri
verstas pasitraukti Libanono 
prez. B. EI Chury.

Bechara EI Chury ir jo vy
riausybei buvo prikišama ne tik 
politinis bei ūkinis nesubegėji- 
mas, bet ir korupcija. Jo pašalini
mas iš pareigų yra trumpu lai
ku trečias panašios rūšies įvy
kis arabų kraštuose — visai ne
seniai buvo išvarytas iš krašto 
Egipto karalius Farukas ir pa
šalintas nuo sosto Jordanijos 
karalius Talal.

POPIEŽIUS VĖL PRIIMA 
LANKYTOJI S

Vatikanas. — Popiežius Pi
jus XII buvo sunegalavęs ir 
dėl to buvo nutrauktos visos 
audiencijos. Tačiau jau yra vėl 
pasveikęs ir savo vasaros re
zidencijoj Castelgandorfo pra
dėjo priiminėti lankytojus. Pir
moj viešoj aud encijoj buvo 
priimti tūkstančiai piligrimų. 

dui. Sutartis galios nuo s. m. 
spalių 1 d. ligi tos pat dienos 
1953 m. Jos pasirašymas kraš
tą apsaugojo nuo 170/0.) ang
liakasių streiko.

SI RUSIA NEGALIMA 
DERĖTIS

Bostonas. — Protestantų e- 
piskopalų bažn. suvažiavime 
adm. Alan Kirkas. buvęs Ame
rikos atstovas Maskvoje, pa
reiškė. kad su Rusija negalima 
derėtis. “J rusų grasinimus tu
ri būri atsakyta ginklo jėga. 
Mes turime būti tvirti ir nesi
duoti apgaunami.”

Iš toto valdomu raketų bandymu 
vedėja' kapitoną* įeit. L. A. Kurtz 
|»asikalbėjime su spaudo* atstovai* 
Tokio suteikė tani tikru duomenį) 
apie pasiektus šioj srityj rezulta
tus. Tačiau tVashingtone tuojau 
buvo atatinkamu pareigūnu daug 
kas iš jo paskelbtu dalyku užgin

čyta.

LIAUDIS PRASTAI 
DAINUOJA

Praga. — Komunistinės Če
koslovakijos įstaigos sudarė 
“juoduosius sąrašus”, kuriuose 
surašytos tos liaudies dainos, 
kurios draudžiama dainuot:. 
Pasirodo, kad čekų liaudies 
dainų tekstai nesiderina su ko
munistų partijos linija. Visa 
eilė čekų rašytojų dabar įkin
kyti į darbą tų dainų tekstus 
“pataisyti” ir pritaikyti parti
jos linijai.
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PASAULIO l.IET. BENDRIOMENEJ

DVIGUBA ŠVENTE ŠKOTIJOJ
Škotijos lietuvių ‘Aušros” 

Draugija. kurios veik visas 
centras \ ra Glasgovve. rugsėjo 
7 d gražiai ir įspūdingai pa
minėjo tautos šventę ir savo j- 
sisteigimo metines.

Tų abiejų sukakč.ų paminė
jimas pirmiausia buvo pradė
tas sv. Luko parapijos oaz, ty
čioje bendromis pam.ildenūs 2 
vai. p.p. šiuo metu Glasgovve 
vieši atvykę iš Romos du lietu
viai kunigai: dr. V. Balčiūnas— 
šv. Kazimiero Kolegijos dva
sios vadas, ir neseniai į kuni- 
gt® įšventintas kun. A. I'ur>- 
šys. Kun. dr. Balčiūnas pasakė 
turihingą pamokslų, kun. A. 
Rupšys atkalbėjo rožančių, o 
Škotijos lietuvių klebono pava
duotojas kun. dr. L. Grotus pa
teikė palaiminimų Švenč Sak
ramentu.

sirinko Blaivybės Draugijos 
svetainč:i. "Aušros" draugija 
surengė abiem paminėjimam 
pritaikytų programą. Po bend
ro pasivaišinimo kun. dr. V. 
Balčiūnas skaitė paskaitų anie 
lietuvių vienylię ir tautinį jų 
veikimą. Po paskaitos buvo 
daug sveikinimų ir kalbų. 
Blaivybės draugijos choro dai
nos. tautiniai šoklia, loterija

"Aušros" draugija pradeda 
vis plačiau reikštis, šis jauni
mas mums yra labai brangus 
ir jam linkime kuo geriausiai 
veikti ir mūsų — senesniosios 
kartos neapvilti.

J. Butkevičius

ARGENTINA

10 metu lietuvių Aušros vartų 
parapijai

Janiu*. Irako karaliu* I'aisala.* U Qurrn Klizabrth laivu i* N*w 
Yorko išvyko namo. Čia ji matome mi Irako regentu princu Alniui II- 
lah. kuris lydėjo karalių kelionėje po Amerika.

KO VERŽIASI ŽMONES
r. *2' # v.* Z‘> *

Į GRENLANDE

Po pamaldų žmonės tuoj su-

BRAZ1L1JA

Pabunda vyčiai
L. K. jaunimo "Vyčių” Są

junga. kuri ilgokai snūduriavo, 
vėl planuoja veik*:. ?•:'>- --lotą 
ja kun. AI. Arminas.

Savišalpos kasa

Pi aėjusiais m tais naujai su
organizuota. tikriau perorgani
zuota DP šalpos kasa. Liet . tų 
Kultūrinė .r S-aišalpcs Bend
ruomenė "Lithuania". didžio 
pasisekimo neturi, nes tie s -.- 
tūriniai tikslai, kuriuos savo 
programoje paskelbė, jau re
niai yra puoselėjami kitu or
ganizacijų.

Menininku Klubi*
Liet Menininkų Klubas, ku

ris kovo mėn. surengė gražiai 
pasisekusią dailės ir liaudies 
meno parodą, dėl kai kuiių 
asmenų nesusipratimo pergy
vena krizę. Gaila, kad j organi
zacinį darbą įneša daug asme
niškumų ir suvedinėja sąskai
das tie žmonės, kurie yra daug 
pasaulio matę.

Rugsėjo 16 d. suėjo 10 metų 
nuo vienintelės Argentinos lie
tuvių Aušros Vaitų bažnyčios 
iškilmingo palaimin mo Avel a- 
redojt. Ta proga į lietuvišką 
koloniją atnešta keliaujanti 
Fatimos Dievo Motinos statula, 
kuri išbus net dvi savaites. Per 
v La tą laikų įvyksta misų >s:

i savaitė skiriama ’ieiu- 
viams. antroji — vietiniams. 
Misijų metų parapijos salėje j- 
vyksta keletas reikšmingu reli- 
g nių parengimų.

Steigiama “Ijtiko” 
spaustuvė

gentines Tėvai Marijonai 
.-'v llnnedoje steigia spaustuvę, 
kur spausdins išeinantį "Lai- 
k j" laikraštį. Ši spaustuvė bus 
lyg apvainikavimas jau 10 me
ti! veikiančio kultūrinio ir re
liginio Argentinos Lietuvių 
Centro Avellanetioje. Kaip lie
tuvių bažnyčią, mokyklą, salę 
tenka statyti pačių lietuvių au
komis. taip ir spaustuvei pas
kelbtas aukų rinkimas. Ji bus 
gerai įrengta ii- iš jos lietuviš
kas žodis ir kultūra sklis vi
sur. lietuvius jungdama vienon 
šeimon.

MES GYVENAME BIČIULIŠKAI
(I.AlsKAS Lš PARYŽIAUS,)

Tikrai, jau daug buvo rašy
ta iš mūsų gyvenimo Paryžiu
je. Kad mūsų ateityje neuž
miršt umėt. kartas nuo karto 
atsiliepsime atskirais laiškais 
iš Paryžiaus.

Mūsiškių čia yra apie 300. 
Gyvename išsiblaškę visame 
didmiestyje ir jo pakraščiuose. 
Kartais dėl to pasivėliname 
trupučiuką į bažnyčią (Dieve, 
atleisk mums!). Mūsų bažny tė
lė — lotynų kvartale. Lietu
viams ji brangi. kiekvienas 
stengiasi atvykti į pamaldas. 
Mums bažnytėlę skolina Tėvai 
Jėzuitai, net ir kunigą "pasko
lino". kai pritrūkome lietuvio. 
Tai Tėvas Braun. kuris savo 
jautriais pamokslais prancūzą 
kalba užkariavo mūsų širdis. 
Mes dėkingi jam už jo norą su
prasti mūsų vargus bei rūpes
čius ir jo pastangas pažinti mū
sų tėvynės praeitį.

Paskutinį sekmadienį - - rug
sėjo 7 d. — po ilgų vasaros

atostogų vėl prasidėjo pamal
dos. kurias atlaikė lietuvis ku
nigas Jucevičius.

Bažnyčia mums yra viskas. 
Čia galima pasimelsti ir pagie
doti lietuviškai, paminėti tauti
nes šventes ir po pamaldų 
šventoriuje, kaip Lietuvoje, pa
spausti viens kitam ranką, pa
sišnekučiuoti ar net nueiti iš
gerti į>o “stikliuką", nes visi 
nori ilgiau pabūti tarp savųjų. 
Šitas paprotys žymiai ‘susilp
nėjo". šiandien geriame kava, 
arbatą arba, amerikiečių pa
vyzdžiu. Coca-Cola. Nenorėtu
me paversti taip rimto dalyko 
juokais, bet — kai rašome apie 
savo tautiečius lietuvius, taip ir 
darosi šilta širdyje. — nes mes 
lietuviai Paryžiuje labai gerai 
sugyvename. Jei vienam pasi
seka gauti geresnį darbą, dau
giau uždirbti .tas tuoj ir kitam 
pataria, kaip daryti. Lygiai ir 
studentas, gavęs stipendiją, ne
laiko paslaptyje, nurodo duris, 
į kurias reikia belstis. Žinoma, 
šiandien. nežiūrint geriausių

Britų mokslinė ekspedicija, 
susidurdama su didžiausiais 
sunkumais rugpiūčio mėnesį 
pradėjo Grenlando tyrinę.,i- 
mus. Reikia pasakyti, kad po
liarinės eskepedicijos nėra ma
lonus pasivaikščiojimas —ten 
žmogų sutinka milžiniški pa - 
vojai. Dabar klausimas, ku
riam galui, nežiūrint didžiausių 
pavojų, šitos ekspedicijos daro
mos.

Grenlandas — didžiausia pa
saulio sala, kurios plotas du 
milijonai kvadratinių kilomet- 
rų. Prie 70 paralelės jo platu
mas sudaro 1000 km. Grenlan
das nuo Kap Morris Jessup ligi 
Kap Farevvell turi 2650 km il
gumo. kuris prilygsta atstumui 
tarp Norvegijos ir Viduržemio 
jūros. S4G viso Grenlando pa
dengta 2000 m storumo ledy
nu. Tik Grenlando pakraščiai 
nėra pridengti. Būdinga, kad 
ledynų nepridengtų plotų dau
giausia turi šiaurinė Grenlando 
pusė.

Didžiausias ledynas susifor
mavo pietuose — ten jis suda
ro 3000 m aukštumo. Prancū
zų Grenlando ekspedicija 1950- 
1951 m. nustatė, kad pietinio 
Grenlando ledyno dugnas yra 
žemiau jūros lygio. Klausimas, 
kodėl pietiniam Grenlande yra 
didžiausias ledynas? Pietiniam 
Grenlande krinta labai daug 
sniego, prie kurio dar praside
da geologinis sudėjimas. Vi
siems Grenlando ledynams iš-

V. UTERSKIS

Trūksta vadovėliu
Lietuvių kalbos pamokoms 

nėra vadovėlių. Tai lai>ai ap
sunkina darini. Laukiama iš

Jau pradėta ruoštis BALFo 
vajui Nev orke

Amerikos, bet ir ten. atrodo. 
daug.au pakalbama, negu pa
daroma. Jau ne vieną kai tą į- 
vairūs suvažiavimai iškilmine ū

Pereitos savaitės viduryje 
Balfo centro patalpose buvo 
susirinkęs vajaus komitetas ap
tarti savo veiklos. Balfo cent-

nutarė išleisti vadovėlius. iš
rinko komisijas ir tuo viskas 
pasibaigė, šiandien reikia ne 
tiek karštu straipsnių apie lie
tuvybės išlaikymą, kiek pr ik- 
tiško darbo — vadovėlių. Ypač 
jų reikia lietuviams, gyvenan
tiems toliau nuo didelių centrų 
ir norintiems savo namuose 
jaunąją kartą pramokyti lie
tuviškai.

Lietuvių Są uoga 
Bi ažili joje

Liet. Są unga Brazilijoje irgi 
• ■•-'rntė 20 metų sukaktį. Ji 
‘::”i ”0 r,':::u ir rūr-in.asi RUI. 
R pastatytais pastatais Brazi- 
:’o e. I':;1 .ko dvi im> V.eną 

■. ■ ■ ■ ■ s

ro reikalų vedėjas P. Mmkūnas 
painformavo, kad iš Nevv Yor
ko miesto yra gautas leidimas 
viešai aukoms rinkti ir ruošti 
vajaus užbaigimo koncertą. 
Kadangi paskutiniu metu mies
te buvo įvy kių, jog asmens 
piktnaudodavo miesto duotąjį 
leidimą .r aukas rinkdavo kar
tais neaiškiems tikslams, tai 
prieš duodamas leidimą, mies
tas j BALF centrą atsiuntė sa
vo ins;>ekiorių ištirti reikalo, 
šis. -•.įsipažinę - su BALF veik
los ir atskaitomybės knygo
mis. pasidžiaugęs. Jog galįs 
BALF rekome"duoti kaip tvar- 
k.ręą ištaigą. Po to BALF' ga
vo leidimą vajui nuo spalio 1- 
m< • ik: lapkričio 16 d., nors

l'i.lil Korėjoj*. ivtoli Seoulo. iv.vko traukimo kuln-lrofe.

j ari >• mrfu !•< as:.:,n'l ž'i'o ir 3’0 bu'.o stiž'-i.ti. <*•/•• io rt»’-

^uina yra mok'k' >s vaikai. < ia matom* amerikieti karo (tolieininka. 
kurt- ieMcodania l ‘a-'r O - aukų aplinka ii i i»/o T.i'ar.ėia vlrro

BALF tebuvo prašęs tik nuo 
spalio 26 d. iki lapkričio 16 d.

Šitoks faktas susirinkimo 
dalyvius uždegė energingai 
imtis darlto. įtraukiant visus 
D. Ne* Yorko organizacijas ir 
pavienius lietuvius. Aptarta 
bendra vajaus vyksmo tvarka 
ir sudarytos paskiros komisi
jos. jų pirmininkais parenkant 
[>o vieną komiteto narį. Vidaus 
rinkliavos komisijai pirminin
kaus Komiteto vicepirm. kun. 
A. Račkauskas, joje talkinin
kauti pakviesta susirinkime 

dalyvavusi č. Sakalauskaitė.
Informacijos komisijos pirmi
ninkė — Salomėja NarkėLū- 
naitė. kuri talkon kvies vieti
nius laikraštininkus ir radijo 
vedė us. Amerikiečių radiją, 
spaudą, televiz jos programas 
informuoti apie vajų nutarta 
kviesti Juozą Boley. Koncerto 
programos leidiniui paruošti 
komisijos pirm, yra O. Valai
tienė. Talkininkė Iz. Radzevi
čiūtė. Koncerto bilietų komisi
jos pirm. Leopoldas Dvmša. 
laimėjimų komisijos pirminin
kas Antanas Reventas. Visa 
koncerto programą galutinai 
nuspręs pats Komitetas vėliau, 
o |»er šį posėdį pasidalinta tik 
mintimis dėl jo organizavimo.

Sugrįžus Nevv Yoikan Ko
miteto pirm. Al. Braziui. Ko
mitetas sukvies platų susirin
kimą. dalyvaujant organizacijų 
atstovams.

nukentėjusio ranku

fireat Necko gcgiižininkai

p»T BALF 2o skyriaus su
rengtą tonai gegužinę šalpos 
reikalams suaukojo 120 dol. 
pinigais. l’rooramno dalyvavo 
dainininkė Rožė Mainelytė.

pastangų ir norų, ne visi gali 
studijuoti. Dauguma studijuoja 
ir dirba. Deja. Paryžius tai ne 
Amerika. Čia sunku uždirbti 
tiek, kad galėtum sutaupyti 
pinigų ir jėgų kitiems dar
bams. Taip dirbančiųjų stu
dentų gyvenimas yra sunkus, 
bet užsispyręs lietuvio būdas 
viską nugali. Bendrai imant, 
lietuviai Paryžiuj, nežiūrint iš
silavinimo. daugumoje dirba 
kaip paprasti darbininkai.

Vienas iš svarbiausių klausi
mų yra lietuviškos šeimos su
kūrimas. Paryžiuj ir jo apylin
kėse maža lietuvaičių. Tad 
mūsų jaunuoliai ir laukia, kada 
galės sugrįžti į Lietuvą ir ten 
susirasti sau žmoną.

Vasarą turėjom keletą gegu
žinių. kurias surengė Lietuvių 
Šalpos Draugija. Ši draugija— 
tai mūsų tautinis židinys, kurio 
gaivinančią ugnelę globoja ir 
saugoja Ona Bačkienė. Ji ruo
šia tautos šventes ir Motinos 
dienos minėjimus. Kūčias, lie
tuvių. latvių, estų pobūvius su 
arbatėlėmis ir programomis, 
kad geriau pažintume broliškas 
tautas. Mūsų atstovas dr. S. A. 
Barkis niekuomet neatsisako 
suteikti kiekvienam lietuviui 
moralinę ir .reikalui esant, ma
terialinę paramą.

Tuo tarpu tai ir būtų viskas 
tmmpai iš lietuvių gyvenimo 
Paryžiuje, čia prisiminėme tik 
gerąsias puses. Prisimenant 
blogąsias, reiktų paliesti mažą 
atlyginimą, ilgas darbo valan
das, blogus ir drėgnus viešbu
čio kambarėlius ir tą amžiną 
pavergtosios tėvynės ilgesį.

J. A. Sirtantaitė

Alg. Kačanauskas. ją vadova
vo A. Vasiliauskas. Kalbėjo 
BALF centro atstovas .L Va
laitis.

Majoras F. Bl*so* Kerėjoj* nu
šovė 3-ta priedo naikintuvu—So
vietu gamybos MIG. Tai buvo šj
mėnesi jau 47-tas numuštas pri*- 
šo lėktuvas.

prasti, kuo mums svarbus 
Grenlandas. Kiekvieną dieną 
19 stambių Grenlando klima
tologinių stočių duoda oro pra
nešimus, kurie mums padeda 
nustatyti rytojaus orą.

Žinoma. Grenlando klimato
loginės stotys daugiausia į- 
rengtos Grenlando pakraščiuo
se. kur nėra ledynų. Vokiečių 
Alfred VVegener ekspedicija 
1930-31 ir prancūzų Paul-Emil 
Victor ekspedicija 1950-51 m.. 
įsirengusios klimatologines sto
tis Grenlando vidury, surinko 
nepaprasto svarbumo duome
nų, koks yra bendras Grenlan
do oro masių stovis. Supranta
ma. kad Grenlande. kuriame 
gyvena viso tik 17,000 žmonių, 
dideli plotai dar visai neištir
ti

Nustatyta, kad dabar Gren
lando ir aplinkinių jūrų oras, 
palyginus su 1920 metais, pa
sidarė kiek šiltesnis. Oro atšili
mas dabar pastebimas Kana
doje. Aliaskoje, Sibire, žodžiu, 
visur aplink šiaurės polių, ži
noma, Grenlandui toks oro at
šilimas turi daug naudos ir ža
los. Pietuose pradeda plėstis 
gyvulininkystė. Oro atšilimas 
tačiau grenlandiečius verčia 
perorganizuoti ruonių me
džioklę ir žvejybą. Atšilus o- 
rui, ruoniai įraukia daugiau į 
šiaurę. Pietų Grenlando gyven
tojams šitas ruonių pasitrauki
mas į šiaurę labai nuostolingas, 
nes jie yra svarbiausias pra
gyvenimo šaltinis.

Mokslinės ekspedicijos su
randa daug žemės turtų. 18 
šimtmety pietvakarių Grenlan
de buvo surasta dideli kryoli- 
to ištekliai, dabar neseniai da
nų geologas Lauge Koch sura
do švino sluoksnius, kurių 
bendras svoris 1 milijonas to
nų. Tai vis mokslinės ekspedi
cijos nuopelnas.

Reikia pasakyti, kad ekspe
dicijos į poliarinius kraštus

surištos su dideliais pavojais ir 
išlaidomis, todėl jų priskirti 
prie pramogų negalima. Ekspe
dicijos dalyviai turi turėti di
delį mokslinį pasirengimą, nes 
tik tada ekspedicija gali būti 
sėkminga.

Dabar Grenlandas pasidarė 
svarbus ir strateginiu požiū
riu: jis yra nepaskandinamas 
Amerikos lėktuvnešis. Ten 
daug įrengta oro pajėgoms ba
zių, kurios bus reikalingos ko
voje prieš bolševizmą.

------------------------------ -----

F. R. Robichaud
GELEŽIES PREKES 

dažai, lakas.
aliejaus krosnys 

ir įrengimai

L
 Tel. Lawrence 2-2695

1 LOWELL STREET

METHVEN, MASS.

Jūsų įstaigą 1.5 meti; 
sukakties proga!

☆
i

Kreipkitės į šį. jau MII me
tų gyvuojantį banką:

morgičiaus, 
asmeninės paskolos, 

einamosios 
taupymo ir klubų 

sąskaitos, 
kelionės čekiai.

Ana
BANK

• wesr ««ieotw«T««>

I
į

tirpus, pasaulio vandenynų ir 
jūrų lygis pakiltų 8 metrus.

Pažiūrėjus į žemėlapį, mums 
atrodo keista: Grenlandas yra 
tolimos šiaurės sala, todėl kam 
tos brangios ekspedicijos poka
rinių nepriteklių metu? Žino
ma. žemėlapis tikro supratimo 
apie Grenlandą neduoda. Glo
bas duoda tikrą žemės vaizdą. 
Iš kurio matyti, kad didžiausi 
sausažemiai su devyniais de
šimtadaliais pasaulio gyvento
jų susispietė aplink šiaurės |>o- 
liarines jūras, šitie žemynai 
sudaro ūkinio potencialo pasau
linį centrą. Šiaurinio žemės 
pusrutulio centrą sudaro šiau
rės polius, tuo būdu kraštai, 
kurie yra arčiau prie poliaus, 
užima daugiau centrinę padė
tį. Dabar, žinoma, šitoks klau
simo statymas atrodo perdaug 
Išpūstas, bet ateity viskas ki
taip atrodys. Oriniam susisie
kimui turi būti žinomas oro 
stovis, todėl Grenlandas šituo 
atžvilgiu labai svarbus.

Pietinis Grenlandas yra po
liarinio fronto srityje, vadinasi, 
vieta, kur susitinka šalto ir šil
to oro masės. Oras .susiforma
vęs poliariniam fronte, sudaro 
svarbų poveiki ir vidutinių ge
ografinių platumų orui, todėl, 
norint daryti oro spėjimus, rei
kia žinoti, koki oro duomenys, 
vadinasi, temperatūra, spaudi
mas. drėgmė, debesuotumas 
ir vėjų kryptis. dabar yra 
Grenlande. 1* to galima su-

L I B E R T Y
MOTOR SALES

m

19-23 Jjlwrfy St.

Ncwbnryport, Mass.

PERLEY F. 
KEITIL Ine.

Puikus 
DEGTINIU.
VYNU IR

ALAUS 
pasirinkimas

25 MARLE STREET 
Tel. Danvcrs 1120, 
DANVERS, MASS.

lį

LIMMIART
LINOLEUM 

ir
KOKLINĖS 
PLYTELĖS 

grindims ir sienoms

Tikrai sąžiningas 
patarnavimas

10 CHARTER ST. 
Tel. 1743 

Neuburvport, Mass.

EASTMAN 
CAV1ERA 
lACIIANfri;

F O T O
REIKMENYS

5L> CHARTER STREET, 
Tel. 2283 

Nevburvport, Mass. '. I
■ ------------
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DARBININKAS Kenčiu dėl suomių, lenkų, lietuvių
Kalbėjo L. Tolstojus suomi y laikraštininkui

lleentered as second class matter at Brooklyn, N. T. May 25, 1951, under the 
Act of March 3, 1879. originally entered as second class matter at 

Boston, Mass., September 12. 1915.
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FRANCISCAN FATHERS

SUBSCRIPTION RAltS PRENUMERATOS KAINA
Domestle yeariy .......... J5.00 Amerikoje metams ................ 85.00
Brooklyn, N. Y. _....... ............ 85-50 Brooklyn, N. Y................. ....... 85.50
Half year .................... _____  83.00 Pusei metų ............................. 83.00
foreign ......................... ......_.. 85.50 Užsienyje .............................. .. 85.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant Pavarde pasira- 
•yti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini 
ir kalbą redakcija neatsako.

I NO IR DIEVAS
PAKARTOJAM pasisakymus “Dailv Miror” vedamojo, ku

ris turi keistą antraštę: UNO ir Dievas. Jame rašoma:
Ar Jungtinės Tautos nekenčia Dievo ar bijosi? Tai keistas 

klausimas. Taip, bet ne keistesnis kaip Jungtinių Tautų neišsiga- 
lėjimas paskirti 10.000 dol. įrengti patalpą amžinajam Viešpa
čiui.

Jos surado pinigų barui, restoranam, suvenyrų krautuvei, 
viskam. Tik nė cento Dievui.

Gal kai kas iš mūsų piliečių galėtų paaukoti "Jungtinėms 
Tautoms, kad įrengtų ir dekoruotų koplyčią. Jeigu jos tokią auką 
atmes, tai žinosime, kad reikalas eina ne dėl centų, bet kad Jung- 
tinių Tautų administracija atmeta Dievą; dėl to Jo ir nekenčia.

Negali teisintis tuo, kad Jungtinėse Tautose atstovaujami 
daugelis tikėjimų ir jos nežino kas daryt.

Mūsų kariuomenė išsprendė tą klausimą gausiai vartoiamu 
“trilypiu altorium”, kuris patenkina įvairius mūsų krašto tikėji
mus. Bet čia ne altoriaus problema, o nenoras pripažinti amžina 
tiesą, kad negali būti jokios taikos širdy žmogaus, kuris neturi 
meilės Dievui.

Jungtinėse Tautose nėra jokios meilės Dievui nei jokios tai
kos žmogui.

Tiesa yra ta, kad Jungtinėm Tautom vadovaujantieji bijo 
rūstybės atelstiškų marksistų, Sovietų Sąjungos ir tu bėdinų sa
telitų, kurie nusisukdami nuo Dievo, sudievino Staliną.

Stalinistai, kur jie bebūtų, savo menkutėm kumščiom grū
moja Dievui. Jie tie mažosios kreaturos, tie žudikai kunigų, mi- 
nisterių, rabinų, vienuolių, pastorių. Jie verčia istorines bažny
čias ir sinagogas į klubus—jose išdrįso jie sustatyti arklius. Jie 
ima šventųjų paveikslus ir piešia juose Gruzijos žudiką, jį sudie
vindami.

Jie kankino arkivyskupą Stepinac ir kardinolaą Mindszen- 
tį. Dabar jie nužudė vyskupą Pranciškų X. Fordą, vieną iš švie
siausių asmenų, palikusių Ameriką, kad nuneštų Dievo meilę ki
tai tautai...

Vyskupas Fordas yra ne vienintelis amerikietis, kuri kankino 
tos kiauliškos marksistų rankos. William Oatis. amerikiečiu laik
raštininkas, pūdomas Čekoslovakijos kalėjime. John Hvasta yra 
dingęs komunistų pinklėse. Amerikiečiai žudomi ar laikomi visų 
komunistinių kraštų kalėiimuse.

Ką dėl to sako Jungtinės Tautos1 šis Dienių organas jau 
prieš keletą metų prisižaidę Žmogaus te siu konvencija ir Žmo
gaus teisių deklaracija.

Bet ką jis padarė vardan teisiu tų. kurie yra komunistu pa
grobti, laikomi ir žudomi, kadangi jie t ki Dievą? Ką padarė dėl 
to Achesonas?

*
Prie to straipsnio kelios išvados prašosi. — Kai tebuvo žu

domi Baltijos kraštų vyskupai ir kunigai, buvo didele tvla Vaka
ruose. Kai niekeno nekliudomi bolševikai užgriebia vakarieč;us. 
netgi jau amerikiečius, prasideda dėl to šauksmas sykiu su nusi
vylimu UNO.

Antra, šauksmas leidžiamas į vad. gatvės žmogų, kuriu ■'Ta 
dauguma ir kurių nuomones reiškia ir formuoja tokie pigieji 
laikraščiai kaip minėtasis.

Trečia, šaukti prieš komunizmą ir prieš jo netramdančia i- 
staigą, stoti kovos prieky imasi ir tie sluogsniai. kurie lig šiol 
žiauriai tildė prieš komunizmą kovojančius.

Šitoje raidoje dabar visas klausimas: ar šauksmas prieš ko
munistus truks tik iki Amerikos rinkimų, ar nuo rinkimų dar 
sustiprės.?

Narsioji Suomija jau šį mėn. 
išmoka paskutinę duoklę So
vietų Sąjungai. Garbingai ko
vojusi, garbingai pakėlė ir pra
laimėto karo nuostolius. Juos 
baigia ir grįžta į savarankiškų 
valstybių eiles. — kiek galima 
būti savarankiškai Sovietų Są
jungos kaimynystė e ir grės
mėje.

Šia proga primenam vi<mą 
epizodą iš Suomijos senesnių 
kovų su Rusija, caristine, kuri 
vis labiau ėmė siaurinti Suomi
jos autonomiją, ypačiai po 
1905 metų.

1905 m., kada Stolypinas 
siuntinėjo baudžiamąsias eks
pedicijas ir sėjo baimę po visą 
kraštą, buvo pritildyta visa pa
žangioji Rusija. Išdrįso tada 
viešą protestą kelti Levas Tol
stojus. Dar 1901 m. rengda
masis mirti. Tolstojus buvo iš
leidęs raštą į carą Nikalojų II. 
pasmerkdamas tautinių mažu
mų persekiojimą Rusijoje, ir 
specialiai suminėjo, kad caro 
įsakymai. kuriais liečiama 
Suomija, yra neteisingi. Pas
kesni jo protestai dėl žydų, 
dėl ūkininkų persekiojimo, pa
siekdavo taip pat ir vakarų Eu
ropą ir aidais darydavo įtakos 
vėl pačiam Petrapiliui.

Suomijos patriotai pripažino, 
kad būtų naudinga kreiptis į 
Tolstojų, ieškant paramos Suo
mijai kovo e dėl teisių. Nuvyko 
pas Tolstojų į Jasnaja Polianą
P. Olbergas. laikraštininkas, 
kuris savo įspūdžius pri
simena šveicarų laikraštyje 
“Das Recht.”

•
Tai buvo 1910 m. kovo 30 d. 

Kai nuvykau — pasakoja ko
respondentas.— buvau priim
tas Tolstojaus darbo kambary. 
Ant didžiulio rašomojo stalo 
gulėjo “New York Times’, 
“Times”, “Russkije Vedemos- 
ti.” Tolstojus buvo apsivilkęs, 
kaip paprastai, kaimiškais

Po didžiulės audros. kurio* metu vėjas pasiekė 160 mylių Kreitj j valanda, oro susisiekimo linijos 
tarnautojas ir JAV oro pajėgu karys apžiūri Wake saloje sugriauta koplyčia- Audros padaryti nuosto
liai vertinami $10,000,000. Apie 300 salos gyventojų turėjo būti perkelti i Honolulus.

LAIŠKAS EUROPOS

marškiniais ir susijuosęs dir
žu. oJ žvilgsnis buvo aiškus ir 
perveriantis, jo balsas buvo gy
vas ir juo įspūdingesnis, kad 
tai buvo 82 metų žmogus.

Kai reikalą išdėstė. Tolstojus 
į Suomijos interesus pažiūrėjo 
savo turimos religijos akinus.

“Jūs turėjote savo kariuome
nę ,bet ji panaikinta. Ir Suomi
ja už tai moka Rusijai tam tik
rus mokesčius. Už tuos pini
gus yra išlaikomi kareiviai ir 
siunčiami į Suomiją, kad pa
vergtų brolius suomius. Tai 
kam duodate pinigus tokiam 
reikalui? — sušuko Tolstojus 
su nustebimu.

Kai žurnalistas pastebėjo, 
kad maža suomių tauta negali 
priešintis Rusijai. Tolstojus ka
tegoriškai tęsė:

“Tai nesusipratimas. Negali
ma Suomijos piliečių priversti 
pinigus mokėti Rusijai tam 
tikslui, kuris priešinasi jų tikė
jimui. Suprantu, kad gali atei
ti ir man atimti karvę, arklį. 
Bet negaliu suprasti, kaip gali
ma išimti pinigus iš mano kiše- 
niaus ir už tuos pinigus remti 
begėdiškus darbus. Pats caras 
Nikalojus manęs to negalėtų 
priversti.”

“O represijos?” i p įrodė 
praktinį gyvenimą korespon
dentas.

“Jų negalima nuneigti. Bet 
tikėkit: jeigu, sakysim, šiais 
metais šimtas asmenų atsi 
kys religiniais sumetimais nuo 
karo prievolės ir mokesčiu ka
rui remti, ir juos pasiųs į kalė
jimą. tai per metus tok.ų bus 
tūkstantis, o per dvejus dar 
daugiau jų skaičius pakils. Jie 
pagaliau privers valdovus atsi
sakyti nuo prievartos.”

Kai korespondentas nurodė 
praktinius pavyzdžius, kaip na

cionalistinė Rusi.a prievartau
ja suomius, Tolstojus kalbėjo: 

“Suprantu. Žinau jūsų suo
mių reikalus labai gerai. Nese
niai buvo pas mane mano 
draugas suomių rašytojas Ar- 
vid Jaernfeld. Su juo apie Suo
miją išsikalbėjau. Galiu jus už
tikrinti: vargiai yra tokis suo
mis. kuris dėl padėties, Ištiku
sios Suomiją, tiek kentėtų, kaip 
aš. Ir aš kenčiu ne tik dėl suo
mių tautos likimo, bet taip ir 
dėl padėties lenkų, lietuvių ir 
žydų. Man liūdna dėl šitų tau
tybių persekiojimo. Kenčiu dėl 
viso to. ką publicistas Menši- 
kovas skelbia ir Stolypinas 
vykdo. Aš jaučiuosi, lyg pats 
dalyvaučiau šitų žmonių smur
to veiksmuose ir dėl to turįs su 
jais nešti atsakomybę.”

Senas rašytojas susijau tino 
iki ašarų. Gal — pastebi ko
respondentas — jį kankino be
jėgiškumas prieš caro prievar- 
tą.

Kai Olbergo pasikalbėjimas 
buvo paskelbtas spaudoje, kilo 
didelis triukšmas visoje Rusijo
je. “Novoje Vremia” minėtas 
publicistas Menšikovas skelbė, 
kad L. Tolstojus yra “Rusijos 
imperijos priešas”, susidėjęs su 
Rusijos priešais: kad pagaliau 
r.erusų tautybės, suomiai, lie
tuviai, žydai, lenkai ir kt. Ru
si os caro prieglobstyje gyvena 
taikoje ir laimėje. Jos neturin
čios jokio pagrindo skųstis. O 
kai dėl Suomijos, kad jai pa
naikinta kariuomenė ir laivy
nas, tai tų priemonių Rusijos 
vyriausybė turėjo imtis, kad 
“užtikrintų saugumą iš šios 
pusės.”

•
Anas praeities krislelis įdo

mus dviem dalykais. Viena, jis 
stebina Tolstojaus ir kitų ano 
meto žmonių nemokėjimą įsi- 
vaizdboti. kaip gali žmonėms 
atimti iš kišen.aus pinigus. 
Šiandien būtų nesuprantama.

Iškilmių Baltuosiuose Rūmuose proga ketverių metų amžiaus .Mari- 
lyn Pogoloff perduoda prez. Trumanui pirmąjį pluošta neužmirštuo
lių. kurios platinamos metinės veteranų fondo rinkliavos proga. Iš 
rinkliavos gautos sumos skiriamos ligoninėse gydomiems veteranams 
remti.

kaip gali neatimti bolševikas, 
kai esi jo valdžioje. Atima mi
lijonams gyvybes, ir niekas ne
sistebi.

Antra, stebėtina, kad pareiš
kimuose bolševikai nedaug nu
tolo nuo caro reakcionieriaus 
Menšikovo: jie skelbia tą patį 
argumentą, kam jiems reikėjo 
užimti Baltijos krantus — esą 
kad jų valstybei būtų saugu.

PAVERGTOJE LIETUVOJE I 
_______________________________________ I

Susovietintas karo muzėjus 
Kaune

Karo Muzėjaus aikštė dabar 
pavadinta J. Janonio aikštė. 
Joje yra Dzeržinskio pamink
las, K. Požėlos ir Sal. Neries 
kapai. Pačiame muzėjuje ras
ta “rimtų klaidų”. Centrinėje 
salėje per daug dominuojanti 
Vytautos Didžiojo statula, ša
lia — kunigaikščių biustai. 
Kunigaikščiai, karaliai ir feo
dalai parodomi kaip svarbiausi 
Lietuvos likimo lėmėjai. “Vel
tui čia ieškosite eksponatų, 
charakterizuojančių Lietuvos 
darbo masių vergijos gyveni
mą ir žiaurią eksplotaciją fe
odalizmo laikais”, — rašo So- 

lodnikovas komunistinėje 
spaudoje. Muzėjaus vadovai 
per daug išryškinę feodalinę 
Lietuvos praeitį, kunigaikščių 
vaidmenį, kas prieštaraują 
marksistiniam istorinio proceso 
supratimui. Rimtų klaidų ras
ta ir Napoleono invazijos 
(1812 m.) skyriuje. Čia rodo
ma per didelė pagarbą “maža
jam kapralui”, mėginusiam at
imti iš Rusijos valstybinę ne
priklausomybę. Čia visai esą 
neparodyta dėmesio Kutuzo- 
vui, kuris sutriuškino Napoleo
no armiją ir kuris savo veikla 
tiesiogiai susijęs su Lietuva. 

nors nei vieni nei kiti nemanė, 
kad Baltijos kraštai galėtų iš
pulti Rusiją. čia bolševikai 
nedaug ką naujo išrado. Ne
daug kas naujo, kai sovietiniai 
menšikovai skelbia apie tautų 
laimę caro., atsiprašau. Stalino 
prieglobstyje. Skirtumas tik 
vienas: caras nereikalavo, Kad 
kariamas žmogus dėkotų bude
liui už virvę...

Muzėjaus klaidos išplaukiančios 
iš to, kad neparodoma Lietu
vos prie Rusijos prijungimo 18 
a. gale progresyvinė svarba. 
Neparodyta muzėjuj ir grobo- 
niška anglų-amerikiečių veik
la Lietuvoje, kaip ir jų paka
likų — buržuazinių nacionalis
tų. Neparodyta, kaip dėl socia
listinių permainų pasikeitęs 
Lietuvos gyvenimas.

Jei Vytauto Didžiojo ir kitų 
kunigaikščių vietoj stovėtų 
Stalinas ir kiti komunistai, tai 
muzėjus būtų tikrai “tvarko
mas gerai.”

Į Korėjos frontą
Jau ne kartą buvo gauta ži

nių. kad komunistai iš okupuo
tų kraštų “savanoriais” jauni
mą siunčia į Korėjos frontą. 
Dabar pasiekusios žinios tvir
tina, kad ir prievarta mobili
zuotą lietuvišką jaunimą siun
čią ten kariauti.

“Tėvynės Balsas”
Lietuviams vilioti leidžiamas 

‘Tėvynės Balsas” paskiausiai 
smarkiai .išplūdo V. Sidzikaus
ką ir visą eilę kitų veikėjų, 
taip pat D. Britanijos lietu
vius, ypač "D. B. Lietuvio” 
redakcijoje dirbantį Br. Dau
norą, prirašydamas apie juos 
būtų ir nebūtų dalykų. Tokie 
plūdimai nesiliauja.

= ALBERTAS SPRCDŽAS ----- -------

EŽERO DŽIAUGSMAS

Ir kalvis padėkojo gerie
siems žmonėms už tą meilumą, 
su kuriuo jie jį sutiko, žadėda
mas būti jiems taip pat geras 
ir padėti jiems visuose jų rei
kaluose. Jo nei ausys nebū
siančios pakankamai klusnios, 
nei rankos pakankamai žva
lios, kad jiems atsilygintų. To
kius gerus žmones jis sutinkąs 
pirmą kartą.

— Ne. ne. — susijaudinęs 
pertraukė Andrius, — mes ne
sam verti tų šiltų žodžių, ku
riuos tu čia mums kalbi. Mūsų 
sodžiui reikėjo kalvio, nes mes 
turim daug plūgų lopyti ir 
šiaip kitų daiktų kaldintis ir 
mes niekaip nenorim žemintis 
ėgliškiams, kurie yra daug už 
mus niekesni, bet pas kuriuos 
jau dveji metai dzingsi kalvis. 

Priekalo dūžiai, kurie skamba 
nuo Eglių, mus į pasiutimą va
ro. Mums reikėjo kalvio, ir ga
lim tik dėkoti Dievui, kad jį su
siradom.

Mūsų sodžiui reikia kalvio, 
kuris nuolatos dzing
sėtų Ar ne taip? Andrius 
atsistojo, peržvelgė sėdinčiųjų 
eilę ir nusmaukė kepurę ant 
pakaušio. — Kalvis yra so
džiaus širdis. Ir tokia širdis, į 
kurią sueina visi keliai. Taip 
pat, kaip mes rūpinamės savo 
širdimi, taip pat rūpinkimės ir 
viso sodžiaus širdimi. Sodžiaus 
vardu aš tą pažadu.

Jis priėjo ir ištiesė kalviui 
ranką:

— Priimk už gerą, ką išga- 
lim tau duoti. Kad turėtum iš 
ko gyventi ,mes tau paskirsim 

žemės gabalą, rudenį suvešim 
javų, kad pakaktų visiems me
tam ir kad tu niekad nemany
tum mus pamesti. Jei tau rei
kės kokio indo, ar padėti, sa
kyk mūsų vienam. — jis paro
dė ranka į visus, kurie buvo ap
linkui, — sakyk, ir mes tavęs 
klausvsim sulig žodžiu.

— Dėkui! — kalvis paėmė
jo ranką.

Dabar ir vyrai, ir visos mo
terys įdrįso. ėjo artyn, sveiki
nosi su kalviu, kaip su savu 
žmogumi, ir stengėsi kits kitą 
pralenkti dovanomis.

— Mažajam kalveliui pieno 
reikia, — tarė kuri moteris.— 
Mūsų namai pirmutiniai nuo 
čia. Tegu tik ateina kas rytą 
ir vakarą, aš jam duosiu po 
puodą, tegu ir namo parsine
ša. Mes turim keturias karves.

— Aš esu puodžius, — seny
vas vyriškis spaudė kalviui 
ranką, — ir aš tau atnešiu in
dų. Žinau, kad viengungis žmo
gus jų neturi.

Ir stalius, ir kurpius taip 
pat siūlė savo pagalbą. Visas 

sodžius buvo nusitei
kęs kalvį kuo nors apdovanoti. 
Kalvis negalėjo spėti nė padė
koti. Jam net ašaros į akis 
lipo, ir. jei jis nebutū buvęs 
kalvis, jis būtų apsiverkęs.

Kai jau jam buvo pasiūlytos 
visos gyvenimo gėrybės, ir jis 
visiems rankas paspaudė, And
rius vadino jį pusryčių.

Tuo pačiu keliu, kuriuo buvo 
atėję, jie grįžo atgal į sodžių.

Atė.įo vakaras. Kalvis su sū
numi jau buvo susitvarkę savo 
naująjį gyvenimą. Pirties kros
nyje išsikepė bulvių, kurių 
jiems atnešė kažkurį moteriš
kė, luposi jas ir valgė su svies
tu ir varške.

Visko jie turėjo. Po pietų iš 
kiekvienos sodžiaus trobos 
jiems atsiuntė ką nors į pirtį, 
ir plautai buvo apkrauti, kaip 
klėties užlos.

Jiems buvo labai smagu. Ir 
pirmutinė vakarienė, pačių 
ruošta vakarienė, jiems buvo 
tokia gardi, kokios jie niekad 
ir niekur dar nebuvo va’gę.

— Nebevalgvsi? — klausė 
tėvas, matydamas, kad sūnus 
jau žegnojasi.

— Dėkų, privalgiau. Eisiu 
rankų nusimazgoti ežere.

Jis išėjo. Tėvas liko vienas 
pirty. Krosnyje blėso ir geso 
žarijos. Bežiūrėdamas į jas. 
kalvis mąstė apie savo gyveni
mą. Kur jo nebūta, kokių pa
saulio kraštų ir žmonių neiš
vaikščiota Ir kiekvienoje vieto
je jo palikta dalis savęs, pa
versta darbu. Dvaro jaujoj te- 
beplumpsėjo jo kilnoti spragi
lai, armijos kalvėje skambėjo 
jo kūjo dūžiai. Jaunas ir stip
rus tada jis buvo. Kaip anų 
dienų atbalsis dabar beliko tik 
dūžiai į priekalą, kurie nuaidi 
per pasišiaušusias sodžiaus 
trobeles.

Baigia žėruoti ir blėsti žari
jos...

Juk ir jo amžius baigia žė
ruoti. Jis užaugo kaip beržas, 
kurio pliuškes neseniai metė 
krosnin, siūbavo vėtrose ir da
bar... Plaukai pražilo. Nebėr 

sveikatos. Dar keli metai, ir jis 
užblės visiškai.

Dar bliksteli liespnele žarijos 
ir apsitraukia plikom pelenų 
pienėm.

Kalvis atsistojo ir Išėjo o- 
ran. Akimis ieškojo sūnaus.

Buvo šviesi naktis. Mėnulio 
pilnatis blizgėjo padangėse, nu- 
žerdamas ežero paviršių mir
gančiais ripuliais. Tyliai šnarė
jo pakrančių nendrės, ir jų 
šnarėjimas buvo kaip vakari
nės maldos aidas, pro kurį vis 
stipriau ir stipriau pasigirsda
vo vilnių šniokštimas.

Kalvis nusileido krantan. Jis 
jau norėjo šaukti sūnų, kai ne
tyčia kažką pastebėjo. Už nen
drių kuokštos virš vandens ky
šojo akmuo. Kaip šmėkla sto
vėjo ant to akmens, iškelta de
šine ranka mojuodamas lauki
nėms antims, kurios švilpian
čiais sparnais nusileido patam- 
sin. Valandikę atidžiau pažiū
rėjo. jis pažino savo sūnų.

Balsas jam gerklėj Užlūžo. 
Jis nedrįso išplėšti vaikui 
džiauf«mo, kurį jam teikė eže

ras. Tai buvo ežero džiaugs
mas. nerūpestingos vaikystės 
džiaugsmas. Ir beveizint į tai, 
kalvio širdyje gimė ir krūtinę 
kilnojo tas vienas vienintelis 
troškimas: kad šis ežero 
džiaugsmas vaikui į petį suau
gus pavirstų tokiu pat giliu ir 
gražiu darbo džiaugsmu!

Ilgai nekrutėdamas jis sto
vėjo krante, lyg melsdamasis, 
lyg dvasioj Jaimindamas ką.

Mėnulis ramiai nardė dan
gaus platybių mariose ir ežero 
gelmėje, vėsos dvelkimas šna
rėjo nendrėse.

— Tėti, tu manęs lauki? — 
staiga suskambo spiegiantis 
balsas šalia kalvio, ir gerbenė- 
ta galvikė prisiglaudė prie jo.

— Taip, sūnuti! Eikš, pasi- 
melsim kartu ir padėkosim 
Dievui už viską, ką jis šiandie 
mums davė. — vadino tėvas, 
ir sūnus klausė linksmas, nes 
jo širdis jau buvo pakilusi Die- 
vop.

Pamažu jie užkopė krantu ir 
pranyko pirties priesienvje.

(Pabaiga)
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Svečiuos pas dail. Adomą Galdiką
Ruduo ,iau dažo margom 

spalvom sodus ir parkus. Su 
šiom spalvom prisimeni ir dai
lininką Adomą Galdiką, jo di
delius paveikslus, kur spalvų 
spalvom liejasi ruduo. Ir kaip 
pas jj nenukeliausi, nepažiūrė
si kokie paveikslai prasiskleidė 
iš po jo teptuko! Atvykęs šią 
vasarą iš Paryžiaus, jis apsigy
veno didžiajam New Yorke.

Vieną ramų popietį mūsų 
būrelis susirado miesto plane jo 
gatvę. Netoli Queens Blvd. ir 
Jamaicos Avė. susikirtimo yra 
jo gyvenamasis kvartalas. Ten 
kryžiuojasi dar keli dideli ke
liai. O tarp jų. pasislėpęs me
džiuose. stovi nedidelis žalias 
namelis. Ten mes ir pasuko
me.

Pasibeldžiame ir visas mūsų 
penketukas įsibrauname pas 
dailininką. Žinome, kas daili
ninkui yra dienos šviesa, kas 
saulė ir laikas, bet mes brau
namės. — norime pamatyti jo 
studiją ir jį patį.

Jis. apsivilkės darbo di.(Ku
žiais. ką tik pakilęs nuo pie
šiamo paveikslo, mus pasitiko 
su visu savo temperamentu. 
Nustemba, iš kur mūsų tiek 
daug. Mes spėjam vos apsižval
gyti. kaip mus veda į kitą kam
barį. kur pasieniais sudėti pa
veikslai. sustumdytos dėžės, 
kurios kalba apie dailininko 
neseną kelionę iš Prancūzijos. 
Ir tose dėžėse — paveikslai.

Nieko nelaukęs, tuoj pastato 
veną kėdę ir ant jos — pa- 
veikslus. Jis skuba, o mes no
rime jį sulaikyti. įsigilinti. bet 
jis tuoj atsako:

— Tiek neturime laiko, kad 
galėtume visus paveikslus iš
žiūrėti.

Vaizdai keičiasi kaip kino ek
rane.

Kelionė į užmirštas 
kapinaites

Savo paveikslais jis nukelia 
mus į Lietuvą. į gilius Žemaiti
jos užkampius. į vienišas kapi
naites. kurias dailininkas su 
pamėgimu vaizduoja. Vienur 
skamba giedrūs rudens tonai, 
ramūs medžiai pasakoja mūsų 
žemės laimingus metus. — ki
tur staiga suliepsnoja medžiai 
—jų šakos išsilenkia, dangų.?- 
pakimba debesys tartum slib - 
nai. Žiūrėdamas j šiuos vaiz
dus. jauti ne tik gilią senovę, 
bet ir kažkokią mistinę jėgą. 
Atrodo, lyg motulė pasakotų 
seną legendą apie kapinaites, 
kaip ten anais metais siautė 
maras, švedai puolė žmones.

Šios kapinaitės dažniausiai 
vaizduoja Beržorą prie Plate
lių. kur net iki antrojo pasauli-

IMil. prof. A. GaMiKu- ŽEMAITIJA

A. DŽIIGĖNAS

nio karo išsilaikė gili senovė.
Šalia kapinaičių legendos 

plačiai išsilieja jūros motyvas. 
Susmigusios žvejų trobelės, pa
džiauti tinklai .r begalinės jū
ros platumos kalba taip pa
gaunančiai. kad. rodos, imsi ir 
keliausi į ten. kur ošia tie ne
ramūs vandenys. Čią jis mum 
išdėstė visą eilę paveikslų iš 
pietų Prancūzijos, kur įvairiom 
spalvom žaidžiaa jūra, uostuo
se plūduriuoja ramios jachtos.

Dail. prof. Adomas tialdikas prie piešiamo paveikslo.

Prie vieno tokio paveikslo jis 
ilgiau sustoja ir sako:

— Kai jį piešiau, atėjo vie
nas anglų lordas, kuris buvo 
atplaukęs savo jachta, va. šita. 
— jis parodė pirštu. — Lordas 
sako man. nupiešk ant stiebo 
anglų vėliavą, tai nupirksiu pa
veikslą. Aš jam atsakiau: eik 
tu į peklą, dėl tavęs negadinsiu 
paveikslo.

Rudens me I<mB šos

Vienas iš mėgstamiausių dai
lininko siužetų yra ruduo, čia 
tiesiog poetiniu pajautimu jis 
atvėrė gamtos paslaptis, ru
dens stichiją. Vienur ramiai 
suskamba rudens tonai, kitur 
jie pamažu auga į sodrią ru
dens muziką. Čia liejasi spalvos 
iš savo kontūrų, jungiasi į vjo- 
ną muz'kalinį ritmą. Kartais 
šitame spalvų siautime neišski- 

r i nei medžio, nei kryžiaus, bet 
jauti visu platumu išsiliejusią 
gamtą, begalinį rudens vėją.

Iš šių paveikslų tik mažas 
žingsnis, kur visai atsisakoma 
siužeto, kur žaidžia tik spalvos 
ir ritmas. Čia pamatysi įvai
riais būdais susplndusias spal
vas. lyg pro ūkanas įžiūrėsi 
namų kontūrus. Šie dailininko 
abstraktūs pergyvenimai vei
kia kaip muzika, ir pats profe
sorius juos apibūdina muzikos 
pajautimu.

Kai žiūri į šių paveikslų dau
gybę. tiesiog išsigąsti dailinin-

ko energija. Kiek reikėjo dar
bo. kokios kantrybės, kad ši 
daugybė paveikslų gautų tvir
tą meno formą! Tik dailininko 
kantrybė, tik jo žemaitiškas 
užsspyrimas ir ištikimumas 
menui tegalėjo tai padaryti.

Dail. A. Galdikas veržte ver
žiasi į dailės pasaulį. Veržiasi 
neramiai, kaip .jo rudens vėjas. 
Niekur jis nesustojo ir ncsiis- 
tingo. Nuolat ieškojo naujų 
pas sakymo būdų. Kiekviena 
diena jam buvo nauja, kiekvie
ną temą jis savaip suprato, ne- 
įpuldamas į kokį šabloną. Ir 
piešė, tiesiog degte degė savo 
kūryboje per metų metus. Ne
žiūrėjo. ar geri ar blogi laikai. 
Jis papasakojo, kaip jį buvo su
ėmę rusai sargybiniai, kada jis 
piešė Palangoje. Norėjo net su- 
audyti. įtardami jį šnipu. Bet 

jis nepasidavė. Tas pats alsiti- 

ko ir Vokietijoje. Ir ten bu\-o 
suėmę žandarai bepiešiantį. Ir 
vėl palaikė šnipu.

Staiga prie vieno paveikslo 
jis ilgiau sustoja ir sako:

— Va. čia po šiom spalvom 
yra palaidotas kitas paveikslas, 
ir geras paveikslas.

Visi sužiurom į jį. Jis mums 
paaiškino.

— Tai atsitiko Paryžiuje, 
kada neturėjau medžiagos. 
Dažnai vieną pabaigęs, ant 
viršaus piešdavau kitą.

Sudegė 30 mėty darbai
Dail. A. Galdikas gimė 1893 

m. spalio 18 d. Žemaitijoje— 
Mosėdžiu valse. Mokėsi Palan
goje ir Liepojoje, meną studi
javo pas Steglizą Petrapilio 
Meno Akademijoje. Jis reiškėsi 
tapyboje, grafikoje ir teatro 
dekoracijose, kurių parodas su
rengė Paryžiuje 1931 m. ir 
1948 metais. Grafiką dėstė 
Kauno Meno Mokykloje nuo 
1923 iki 1944 metų. Galdikas 
yra iliustravęs pirmąsias nepri
klausomoje Lietuvoje išleistas 
knygas ir paruošęs projektus 
pirmiesiems popieriniams lie
tuvių pinigams. Dailininko pa
veikslų yra Luksembrugo mu- 
zėjuje Paryžiuje. Viena mono
grafija. paruošta Waldemar 
George, išleista Paryžiuje. Pa
saulinėje parodoje Paryžiuje 
1937 m. dailininkas už išstaty
tus kūrinius yra gavęs didžią
ją premiją ir aukso medalj. 
Vokieti joje jis kurį laiką pro
fesoriavo Freiburgo i. Br. Tai
komosios Dailės Institute ir 
nuo 1948 m. gyveno Paryžiu
je

Mes paklausėm, kur .jo kiti 
darbai, sukurti Lietuvoje. Dai
lininkas liūdnai palingavo gal
vą.

— Mano 30 metų kūryba su
degė. Kai Kaune grėsė pavo
jus. geriausius paveikslus išrė

LITERATŪRINE NAUJIENA
Neperiodinio poezijos, prozos 

ir kritikos žodžio Literatūros 
įlankų pirmasis numeris jau 
pasiekė Jungt. Amerikos Vals
tybes ir Kanadą. Leidinys 
spausdinamas Argentinoje. Jj 
redaguoja Kazys Bradūnas, 
Juozas Girnius, Juozas Kėkš
tas, Henrikas Nagys ir Alfon
sas Nyka-Niliūnas. Anot jų 
“Literatūros Lankų tikslai yra 
aiškūs ir paprasti: grąžinti be
veik totaliai prarastą Iteratū- 
ros. kaip estetinės kūrybos, ne
priklausomybę. atstatyti nor
malią vertybių gradaciją, kuri 
paskutiniu metu periodinėje 
spaudoje infliacinės kritikos 
buvo visiškai sunaikinta .ir iš
laikyti nuolatinį kontaktą su 
Vakarais.

šiame numery rašo: Antanas

GERIAUSIOS FILMOS
Tarptautinis filmų festivalis 

šiemet buvo Berlyne. Užtruko 
porą savaičių, iki visos buvo iš
žiūrėtos. Iš 30 parodytų filmų 
buvo atrinktos 9, kurioms pri
pažintas meninis lygis. Bū- 
tnet: Fanfan !a fulipe — pran
cūzių. Agence Matrimonialo — 
prancūzių. La verite sur bebe 
Donge — prancūzų. Rashomon
— japonų. The R ver—ameri
kiečių. Death of a Salesman— 
amerikiečių. ?Jiracolo a Milano
— italų. II Capotto — italų. 
BrUissima — italų.

Ypatingai -i'pnos buvusios 
ispanų filmus. Ryšium su tuo 
jėzuitų laikraštis “S*!mmen 
der Zeit” lašo: "Kaip kunigas 
negalėjau nusikratyti ainmo. 
kad mūsų bažnytinės įstaigos 
ir katalikai pasauliečiai atsa
kingose vietose vis dar nesu
pranta, ką reiškia, iš tikrųjų 
publicistika. Jegu Ignacas Lo- 
yola ar Pranciškus Ksaveras 
nusileistų į žemę, jiems tikrai 
krislų į akį. kaip konservaty
vūs yra katalikų misijų centrai. 
Metodas veikti misijų lapelais 
ar misijų laikraštėliais 1550 
metais buvo dar nauji, bet šian
dien jie mažai daro' įspūdžio. 

žiau į Kulautuvą. Per karą tas 
namas sudegė, mano darbai žu
vo. Kaune savo namuose bu
vau palikęs antraeilius paveik
slus, sako, ir tie sudegę. Iš se
nųjų mano darbų yra tik Luk
sembrugo muzėjuje ir pas Jur
gį Savickį.

Dailininkas. berodydamas 
paveikslus, net sušilo. Staiga 
jis sustojo ir sako:

— Užteks. Kitą kartą. —jis 
mosteli ranka į krūvas dar ne
parodytų paveikslų.

Mes dar kalbamės. Jis mum 
pasakoja :

— Prisidarai škicų, nori pie
šti. bet negali. Gali ir pakarti, 
vistiek kai kada nieko nepada
rysi, nenupieši paveikslo. Rei
kia visą laiką jį nešiotis, gro- 
muluoti .kol vieną kartą viskas 
savaime išsisprendžia. Tada 
labai lengvai piešiasi. Tačiau 
nuolatos turi studijuoti gamtą, 
miklinti save, ieškoti.

— Kaip jūs čia verčia tės?
— Spnku naujakuriui, bet 

šiaip taip verčiuos. Parduodu 
vieną kitą paveikslą. Iki šiol 
pirkėjai buvo lietuviai. — Čia 
suminėjo keletą pavardžių, ku
rie įsigijo jo paveikslų. —Kar
tais nenoriu atsiskirti su savo 
brangiais ir gerais darbais, bet 
ką darysi, taip išeina, kad ten
ka parduoti. Dabar mėginsiu, 
gal įeisiu į amerikonišką pub
liką.

Vakaro sutemos užliejo kam
barius. Mes atsisveikinome, pa
dėkojome už tas mielas valan
das su kūrybos mostais ir tėvy
nės prisiminimais. Dailininkas 
dar mus palydėjo į gatvę, kur 
sriuvo automobiliai. Kai mes 
nuvažiavome, jis valandėlę pa
stovėję ir paskui dingo medžių 
žalume!

(Dail. Ad. Galdikas gyvena: 
125-41 82 Avė.. Kew Garden,
L. I., N. Y. Telef.: BO 3-1198).

Škėma. Kazys Bradūnas, Jonas 
Mekas, Vladas šlaitas, Juozas 
Kėkštas. Julius Kaupas, Albi
nas M. Katiliškis. Czeslavv Mi- 
losz. Thomton Wilder. Carlos 
Bousono. Langston Hughes, 
Walt Whitman, švedų lyrikai. 
Jonas Staniškis, Juozas Gir
nius. Henrikas Nagys, Vytau
tas Statkus, Coppelius. Andrius 
Sietynas, Leonas Miškinas, 
Juozas Lingis.

Numeris iliustruotas Kazio 
Janulio. Isabelle Rimbaud. Jo- 
an Miro, Archipenko, Edouard 
Gocrg, Marcei Gromaire ir 
Viotor Soldatti darbais.

Pavienio Literatūros Lankų 
egz. kaina 1 dol.

Visais leidinio reikalais ra
šyti: Kazys Bradūnas. 1127
Bayard St., Baltimore 23, Md.

Filmų festivaly Berlyne buvo 
parodyta pora filmų, iš kurių 
galima pasimokyti, kaip šian
dien reiktų veikti. Tai buvo 
“The River” (vaizduojamas 
gyvenimas Bengalijoje prie 
Gango) ir “Rashomon” (gyve
nimas Japonijoje.”

Kad visos šios fiimos rodo 
svetimus kraštus ir svetimus 
žmones, ’oct nieko nesako apie 
pagonių religinį reikalą, apie 
jų susitikimą su Evangelija, 
.jėzuitas nekaltina filmų gamin
tojų. kurie yra nekatalikai. Tik 
jis kaltina savuosius ir pabrė
žia. kad reikalingas bažnytinis 
institutas mokoma jai, doku
mentinei ir misijų filmai orga
nizuoti.

Putrini mišios
Chicagoje pastatomos Pucci- 

ni iškilmingos mišios. Jos A- 
merikoje bus išpildytos tik pir
mą kartą ir antrą kartą visame 
pasaulyje. Mišios yra parašy
tos chorui ir trim l>alsam. 
Nors jos sukurtos muziko 
jaunystėje, bet pasižymi savo 
melodijų turtingumu, religine 
nuotaika.

Leonardas Andriekus
SVAJONĖ

Deja, tavęs aš niekaip nepažįstu. 
Lyg būtų jau migi* apvilkusi akis, 
Bet nekalbėk apie praėjusi* jaunystę 
Ir savo tikro vardo nesakyk.

Tiktai primink, kad švento Jono vabalėliai 
Naktim nušviesdavo gaivias lankas. 
Ir aš, kaip kūdikis švelnutei gėlei, 
Ištiesiu tau abi rankas.

I

PASKUTINIS RUDUO

Visą rudenį virtine* | k* aksčių seku. 
Susimąstęs, kaip sersas žynys,
Bet jie skuba kažkur virš geltonų lauku. 
Skuba mano džiaugsmu nešini.

Kas dabar beprimins, kad kliedėjo žieduos 
Išsiilgusi laimės širdis —
Kas dabar begiedos, kas dabar begiedos, 
Kai ruduo visą žemę virkdys?

Sako, paukščiai žiną nemažai paslapčių, 
Galį ženklus pavojuose duot— 
Lš jų balso graudaus, iš lėkimo jaučiu, 
Kad jau man paskutinis ruduo.
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SUSIRŪPINO RELIGINIU MENU
Vatikano Sanctum Officium 

išleido, kaip praneša “Osser- 
vatore Romano”, vyskupams 
nurodymus “de Arte Sacra” — 
apie bažnytinį meną. Naujų 
nuostatų ten nėra, tik surinkti 
ir pakartoti ankstesni nuosta
tai dėl bažnytinių pastatų ir 
jiems deramos formos.

Tas pats “Osservatore Ro
mano” paskelbė mons. Celso 
Constantini paaiškinimus dėl 
tų nuostatų. Aiškėja, kokiu 
būdu atsirado reikalas skelbti 
tuos nuostatus ir griežčiau pri- 
žiūrinėti bažnytinį meną. Jis 
rašo:

“Pasitaiko, deja, nukrypimų 
-ir tai vardan meno moderni
nio supratimo ar vardan naujų 
laikų galvojimo, ar vardan 
menkesnių bizninių interesų 
prie šventyklos durų. Vienas 
prancūzų vyskupas man rašė, 
kad esą atsidurta kovos lauke 
dėl bažnytinio meno. Meno 
žurnalas, kurį leidžia net vie
nuolynų žmonės, garbina nau-

• Gerhart Hauptmanno po 
mirties rasta nespausdmta no
velė “Winckelmann” bus kitą 
metą Vokietijoje Išleista. Ją 
sutvarko ir spaudai parengia 
Frank Thiess.

• Atstatomas Muencheno pi- 
nakotekas. Garsioji Muencheno 
meno galerija Pinakothek. kur 
buvo sutelkti didieji vokiečių ir 
nemaža kitų tautu dailininkų 
kūrinių, per karą buvo smar
kiai nukentėjusi. Bavarijos mi- 
nisterių kabinetas nutarė ją at
statyti pagal senuosius planus. 
Darbas pavestas architektūros 
prof. Doellgast.

• Opera karalienės Elzbie
tos II garbei. Anglijos karalie
nė Elzbieta II davė leidimą 
kompozitoriui Benjamin Brit- 
ten parašyti specialią operą jos 
vainikavimui. Libretto rašo P. 
Afrikos poetas VVilliam Plo- 
mer. Medžiaga paimta iš Elz
bietos I (1550-1603) laikų. Tai 
bus kompozitoriaus 5 dramai i- 
nis kūrinys. Opera bus pasta
tyta ateinančią vasarą Covent 
— Garden Operoje.

• Hermano Hessc, Nolje'io 
premijos laureatas, švenčia 75 
metų sukaktį. Austrijos viena 
knygų leidykla išleido liuksusi
nį leidinį “Dvi idilės”, parašy
tas hegzametru. Idilėse poetas 
giria gamtą, sodo darbus.

• Anglijos viešosios bibliote
kos kas metai perka nemažesni 
knygų. Apskaičiuojama, kad 
kiekvienam Anglijos piliečiui 
valstybinės bibliotekos nuper
ka knygų už 25 et.

.jąsias linijas. Pagarsėjo neri
mas dėl vienos koplyčios, kurią 
išpuošė dailininkas Matisse. Ir 
žydų dailininkas Chagall pano
ro tapyti katalikų koplyčią. Pi- 
casso susirūpinęs komunistinės 
koplyčios dekoravimu. Pasku
tiniu laiku Paryžiuje sukėlė su
sijaudinimo G. Roualt savo at
stumiančiais kryžiais - kruci
fiksais... Mes atsidūrėme vieša
me dailiojo meno babelyje.”

Jėzuitų žurnalas “Stimmen 
der Zeit” sako, kad iš tokių žo
džių nereikia daryti išvados, 
jog šių dienų meno pajautimo 
pažangiosios formos yra pas
merkiamos. Kaip tik tas pats 
Constantini pasirodė plataus 
supratimo žmogus, palaikyda
mas vietinio meno formas misi
jų kraštuose. Ir Officium nuro
dymai atsižiūri į mūsų laikų 
teisingus reikalavimus. Dėl to 
esą juo svarbiau atsižiūrėti į 
pagrindinį viso įspėjimo tikslą: 
kad visas bažnytinis menas 
Dievo namuose tarnautų šven
tam uždaviniui — tikėjimo gy
venimą gyvintų ir Dievo garbę 

keltų. Svarbesniais atsitiki
mais. kai vyskupai abejoja, ar 
bažnytinis menas tą uždavinį 
atlieka, jie įpareigojami atsi
klausti Romos. Toks atsiklausi- 
mas nereiškia, kad vietiniu 
skoniu nudažytas romėniška
sis mf»no pajautimas turi būti 
standartu viso pasaulio bažny
čioms, — baigia jėzuitų laik
raštis.

Atsiysla paminėti

K. Sčesnulevičius, Šen. — 
KUN. SILV. GIMŽAUSKAS 
VALKININKUOSE. Atspau
das iš “Naujienų.”

Balys Rukša — UGNIES 
PARDAVĖJAS. Poe/ija. Išlei
do 1952 m. Baltija. Toronte. 
Kanada. Iliustravo Viktoras 
Bričkus. 95 psl. Kaina nepažy
mėta.

Ijefuvos Valstybes Konstitu
cijos — Išrašai iš “Vyriausv- 
l>ės Ž nių’ 1922, 1928 ir 1938 
metų. Išleido Spaudos Bendro
vė “Žiburiai” Toronto, Kana
da, 19.52 m., 18 psl. Kaina 0,70 
dol.

Muzikos žinios — rugpiūčio 
mėn. — 8 nr. Turinyje pažymė
tina: Tomas Žiūraitis — Daina 
ir gyvenimas, Iz. Vasiliūnas. 
“Jūrate ir Kastytis” mūsų mu
zikinėje kūryboje: prof. T. 
Schrems — Bažnytinio choro 
paruošimas. Plati vargoninin
ko gyvenimo kronika ir atspau
stos gaidos: J. Naujalio —Kad 
širdį tau skausmas. Vyr. red. 
kun. Vac. Zakarau.sk s.

Zakarau.sk


1932 m. rugsėjo 23 d., nr. 69 5

Lietuvis misionierius tarp indeny
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IŠ BARAKO STATOMA BAŽNYČIA
Tikiu, kad Apvaizda ir Die

vo Motina norėjo susilaukti ši
toje vietoje pagarbos. Kasoje 
trūko 17 dol. Visą naktį ka
mavausi, iš kur juos ištrauksiu, 
nes rytojaus dieną turėjau su
mokėti prižadėtą dalį.

Atėjus skolintojui, paprašiau 
jį palaukti ir pats nudūmiau 
paštan. Ten radau voką ir 17 
dol. Ir netikėk Apvaizda ir jo 
planais!

Tame valdžios paskirtame 
lauke buvo keturi keliai, ku
rie miesto plane nebuvo numa- 
ti. Dar buvo kelios lūšnos, ne
priklausančios bažnyčiai, ku
rias reikėjo nugriauti.

Vienas kelias pasisekė užba
rikaduoti, trys pasiliko atviri. 
Lūšnelių nukelti taip lengvai 
nepasisekė.

Iš manęs pareikalavo daug 
triūso. Trūko lėšų. Kasoje be
buvo vos 658 doleriai iš buvu
sios “fiestos.”

Reikalai vertė veikti. Teko 
užmegsti ryšius su visais pa
žįstamais, kreiptis į draugus, 
geros valios žmones, kuriuos 
buvau sutikęs piknikuose. įvai
riuose pobūviuose, paskaitose.

Tie pažįstami suteikė antra 
tiek adresų. Tada nedrąsiai 
kreipiausi į bičiulius lietuvius 
Amerikoje. Tiesa, didelių vil
čių neturėjau, juk daug kas 
kreipiasi į dosnius lietuvius. 
Visiems negi pripilsi!

Teko atsisakyti nuo kitų di
desnių ' planų, nes reikėjo su
medžioti pinigų, kad galėtum 
ką nors didesnio pradėti.

Pasitenkinau atsitiktinai nu
rodytu baraku, priklausančiu 
Amerikos kariuomenei. Jis bu
vo įvertintas 2,800 dol. Už jo 
{♦ervežimą pareikalavo bemaž 
tiek pat — 2.278 dol. Pasira
šiau sutartį su kontraktorium 
ir prižadėjau per mėnesį išmo
kėti. Barakas buvo netoli mie
sto mokyklos. Kadaise jis bu
vo dvigubai ilgesnis, bet vieną 
dalį nupirko kažkas anksčiau. 
Likusiąją dalį žmonės smar
kiai apgrobstė. išnešiojo lan
gus. rėmus, linoleumą, vamz
džius. Pertraukų metu moki
niai čia mėtė akmenis, gelžga
lius ir taip apdaužė stogą, iš
mušė langų stiklus. Man liko 
tik griaučiai. Venos sienos irgi 
trūko, nes ją nusivežė pirmos 
dalies pirkėjas. Turėjau ten
kintis tuo gremėzdu.

Pradėjau kasti pamatus ir 
ant jų uždėjau šį pastatą. Greit 
pastačiau stalą ir pradėjau lai
kyti pamaldas. Mano bažnytė
lė buvo lx? sienos, be durų, be 
langų. Rezervate vaikų daugy
bė. Jie visi suėjo melstis. Vy
riausio vado pusbrolis atėjo 
gerokai išgėręs Kalifornijos 
vynelio. Per pamaldas jis niur
zgėjo. o kai sakiau pamokslą, 
jo nutildyti niekas nedrįso. Tu
rėjau vyram mirkteli akim ir 
parodyti duris, kad šį "didvyrį” 
išvestu ir man leistų pamaldas 
ramiai laikyti.

Staliai moka įkalti tik vinį
Pastatą atgabeno 1949 m. 

rugpiūčio 22 d. — Fatimos 
Madonos dieną. Žmonės, pra
važiuodami kciiu, pradėjo dė* 

teirautis, kas ęia da-

jam padėti. Busimoji bažnyčia 
statoma iš pusės barako, kur 
langai išdaužyti. Nei medžia
gos. nei pinigo. Du pakeleiviai 
padėjo įrengti laikiną altorių 
sekmadienio mišioms atlaikyti. 
Jokio suolo, kėdės, jokių durų. 
Viskas atvira. Tik vienas pas
tatas su 3 sienom — gražiai 
plevėsuojanti JAV vėliava.

Bažnyčiai reikalinga kėdės, 
durys, reikia dažų, miško me
džiagos, cemento. Reikalingi 
meistrai: staliai, stogo dengė
jai. dažytojai, monteriai, o la
biausiai reikalingi pinigai. 
Kviečiu nors vienai dienai kiek
vieną užsukti ir paaukoti nors 
vieną darbo valandą. Tai tikrai 
kilnus darbas, ir visi savano
riai bus skelbiami “Desert 
Sun” skiltyse. Misija turi būti 
įrengta.

Taip pat laikraštyje įdėjo ir 
statytojo nuotrauką, kaip su 
kirviu doroja milžinišką 
rį-

Rezultatas buvo toks: 
šeši staliai ir siūlosi
nors sienas suleisti. Bet. pasi
rodo. kad tai II pasaulinio ka
ro staliai, moka tik vinį sienon 
įkalti ir ką nors iš teorijos nu
braižyti.

Padirbėję penkias minutes, 
sienoje išraižė neaiškius brūkš
nius ir tarėsi gerokai pavargę 
ir prisidėję. Žadėjo ateiti kitą 
kartą ir atsivesti dar kitus pa
galbininkus. Taip darbas ir vėl 
stovėjo vietoje.

Reporteriai tikėjosi šimto sa
vanorių. bet pamatę, tokią pa
žangą. didžiai nustebo. Dirbo 
visi nespecialistai, fušeriai ir 
visus tai pykino. Net pats sta
lių unijos pirmininkas buvo 
daugiau žodžių meistras.

Altorių įrengiant, vėl buvo 
visokio vargo. Kai reikėjo 
nudažyti, pasisiūlė airis daili-

stuob-

ateina 
padėti

ninkas. Vyskupas žadėjo at
vykti už savaitės ir pašventin
ti, o dailininkas pareikalavo 
trijų savaičių, kai kitas spe
cialistas būtų dirbęs tik šešias 
valandas. Dažai negi gali bū
ti sausi, reikia juos pavilgyti ir 
pradėjo savo burną skalauti 
vynu. Net 20 butelių gulėjo iš
mėtyta, o pats slampinėjo griu
vinėdamas.

Prispirtas darbą užbaigti, 
susirado pagalbininką ir pri
žadėjo paskubėti. Miela buvo 
žiūrėti į naujai atvestą pagal
bininką. Tai tikras valkata!Nei 
Leonardo da Vinci nebūtų ra
dęs geresnio Judui nupiešti. 
Kol juos stebėjau, jie šiaip taip 
krapštės, bet kai tik pasišalin
davau nors trumpam, taip ir 
padėdavo darbus į šalį ir stver
davosi buteliuko.

Kartais ateidavo nelaukti 
svečiai pasižiūrėti darbo. Vieno 
tokio lankymosi metu staiga 
išgirdau bildesį. Mano meistras 
griuvo stačia galva kaip maišas ___
su visais įrankiais ir dažais. 
Viską sugriovė, bet pats Išliko 
gyvas. Teko tik padėkoti ir pa
prašyti. kad daugiau nebeatei
tų. Jų vieton stojo kiti keturi. 
Šie savo tarpe nesutardavo, 
ginčydavosi. Pagaliau net susi
pešė ir iškriko. Vėl likausi vie
nas.

Bažnytėlė jau gavo savo iš
vaizdą, savanorių irgi nestigo, 
bet baimės įvarydavo laiko 
stoka. Už kelių dienų — iškil
mės. Todėl, viską užmiršęs, tu
rėjau skubėti per naktis, kad 
darbą užbaigtume laiku. Taip 
užbaigėme 7-tą, o už valandos 
atvyko vyskupas.

Baltaodžiai draugai mėgina 
kantrybę

Prie bažnytėlės sienų tvar
kymo atėjo keturi baltieji ir ti
kino. kad jie darbą rimčiau ve-

PRASIKCRę LIETUVIAI
INDIANA HARBOR, IND.

pastatas 
pinigėlio 

galvosūkis.

buvo neiš- 
nėr! Vėl

Einu į 
prašau pa-

metis ir 
romą!

Tačiau 
mokėtas, 
naujas
“Builder Supply 
tikėt ir metams paskolinti rei
kalingiausios statybinės me
džiagos. Stebiuos—sutiko.

Vėl dairiausi talkininko. Gal 
šitas mūsų nuveiktas 
juos išjudins iš miego.

Susidomėjo spauda, 
laikytis reporteriai ir
riaflc” tilpo vietos stalių unijos 
atsišaukimas:
' “Radau žinią apie Tėvą 
Klumbį ir jo pastangas atsta
tyti misiją. Nuėjęs pamačiau, 
ko ten trūksta ir kuo galime

darbas

pradėjo 
“Edito-

Šio miesto ribose yra keletas 
senosios kartos lietuvių atei
vių. kurie savo darbštumu, su
manumu ir energija yra pasie
kę geresni ir pelningesnį gyve
nimą. Jų tarpe yra

Juozas Eisminskas,
kuris į šį laisvės kraštą yra 
atvažiavęs prieš 40 metų lai
mės ieškoti. Kilimo žemaitis ir 
iki šioliai dar tebekalba gra
žiai. taisyklingai žemaitiškai, be 
jokių svetimybių ir ameriko
niško akcento. Atrodo, kad jis 
būtų tik prieš kokius metus at
važiavęs iš savo mylimosios 
Sedos. Atvažiavęs po plačiąją 
Ameriką neklajojo. bet pasto
viai įsikūrė ir viename plieno 
fabrike išdirbo per 30 metų. 
Laisvu laiku mokėsi. be to, 
priklausė prie vietos lietuvių 
parapijos ir buvo aktyvus Vy
čių narys. Po kurio laiko su
sipažino su čia gimusia lietu
vaite Endriekaite, kurią 1922 
metais vedė. Užaugino 1 sūnų 
ir 2 dukras. Truputį susitaupęs 
pinigų. 1945 metais atsisveiki
no su plieno fabriku ir pradėjo 
dirbti prekyboje. Atidarė radi
jo. televizijos ir kitokių elek
trinių dirbinių parduotuvę bei 
įvairių aparatų tąsymo dirbtu
vėlę. šis amatas pradžioje ne 
kaip tesisekė. susiduri1 su vi- 
sok'ai sunkumais, bet vėliau 
padėtis palengvėl pradėjo ge
rėti, turimos patalpas pasida
rė per mažos ir praeitais me
tais pasistatė erdvias, moder
niškas patalpas, į kurias per
kėlė savo biznį. Dabar pas jį 
yra didelis pasirinkimas įvai
rių rodio, televizijos aparatų, 
šaldytuvų, skalbiamųjų mašinų 
ir šiaip visokių elektrinių dir
binių. Čia yra netik didelis į- 
vairių daiktų pasirinkimas.

si<. Pirmasis tuoj sukritikavo 
pirmykštį darbą. Leidau jam 
pasireikšti. Ir šis tuojau gra
žiai suvedė sienas, liko tik tin
kuoti.

Sudėjus duris ir langus, stvė- 
rėmės kito darbo. Tačiau visa 
nelaimė — vienas jų buvo už
uomarša — vis pamiršdavo at
sinešti įrankius. Prasidėjus 
darbui, jis traukdavo kelias 
mylias namo įrankių parsineš
ti.

Vienas mėgo laiku valgyti. 
Kai mušdavo pietų valandą, 
viską mesdavo be jokios tvar
kos. Kitas nelaiku užsimany
davo parūkyti ir vėl pasišalin
davo pypkės pirsikimšti. Aš 
turėjau juos pavaduoti. l>et jie 
nepaisė, ar aš valgęs ar ne. Kai 
su reikalais nueidavau į paštą 
ar kur kitur, grįžęs jų neras
davau.

Iš viso prie darbo stojo apie 
80 savanorių. Visi jie sekiojo 
šeimininką. Ir vos pasitraukda
vau iš savo vietos, visi skubė
davo savo keliais. O man daž
nai teko vykti pas ligonį, krik
štyti ar sutuokti. Taip visada 
pirmas turėjau rytą stoti dar
ban ir paskutinis vakare pasi
traukti.

Kartą vienas man sako:
— Dirbsiu ilgiau. Padre, tik

bet daug kas pigiau ir geresnė
mis sąlygomis gaunama, o be 
to. čia ir patarnavimas nuošir
džiai lietuviškas. Šioje biznio į- 
staigoie dirba 6 žmonės, kurių 
tarpe ir .jo sūnus. Nors ši biz
nio įstaiga yra be jokių aki
nančių amerikoniškų reklamų, 
bet pirkėjų yra daug ir apy 
varta didelė. Tiesa, lietuvių 
pirkėjų neperdaugiausia atei
na. Gal dėl reklamos stokos, 
mažai kas žino, kad 2013 Bro- 
adway Avė., East Chicago, Ind. 
yra lietuviška radio. televizi
jos ir kitokių visokių elektri
nių dirbinių parduotuve ir čia 
galima geriausiomis sąlygomis 
reikalingi] satl reikmenų nusi
pirkti. Be to, kiek to’;au 3717 
I>odor St. yra jo dirbtuvei'', 
kur galima, reikalui esant. vie
ną ar kitą daiktą pusi i:nis.vti.

Pats su šeima gyvena nuosa- 
vuose namuose 439 Wcb’> St.. 
Caiumet City. III. Iš kur kas
dieną važinėja į savo darbovie
tę.

Padėkos laiškus pavarčius
Pereitais ir šiais metais šios 

apylinkės Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės Valdyba iš savo 
kuklių santaupų pasiuntė Vo
kietijoje likusiems tautiečiams 
šelpti 450 dol. Dalis šių pinigų 
buvo skirta lietuvių švietimo 
reikalams, kita dalis negalin
tiems išemigruoti seneliams ir 
ligoniams. Pinigai buvo pasių
sti per Balfą.

Gauta visa eilė nuoširdžios 
padėkos laiškų. Jų turinys la
bai įvairus ir čia jų visų nega
lima suminėti.

Padėkos laiškus atsiuntė: 
Ant. Janulis, septyneris motus 
gulįs ligoninėje. A. Malūkaitis, 
gyv, Diepholzo stovykloje, jis 
pats keliais atvejais gulėjo li-

duok man valgyti.
Turėjau vienoje krautuvėje 

išsiderėti valgį. Ten jie greit 
skubėjo, o darbas vis stovėjo. 
Čia jie mėgo pritaikyti:—take 
it easy.

Visi planai, iš vakaro prama
tyti, nebuvo pabaigti. Toks, 
mat, savanorių būdas. Tai gar
ins darbas! Dar prisidėjo sa
vitarpio ginčai. Tikras Babelio 
bokštas! Kiekvieno nuomonės 
išklausyk, pritark. Jei nepri
tarsi, tai supyks ir pasitrauks. 
Juk jie darė malonę, ir turėjau 
su jais skaitytis.

Drąsesnieji pasiimdavo net į- 
rankius į namus, kitą dieną jų 
neatnešdavo. įtarti negalėjai, o 
jie neprisipažindavo paėmę ir 
reikalaudavo duoti kitų.

Darbo metu vienas kitas už
simanydavo taisyti garažą al
ką nors kitą knibinėti. Taip pa
siėmę reikalingos medžiagos ir 
įrankius, dumdavo iš akių.

Pareikalavau 
susiklausymo! 
Nerandu syk’, 
pusdienį, kul
ti. Pagaliau
vieni parapijiečiai vestuves ke
lia. Jiems prireikė stalų. Netu
rėdami jų. pasiėmė pastolus.

(bus daugiau)

drausmės ir 
Bet kur tau! 

pastolų. Ieškau 
galėjo užsimes- 
išgirdau — ogi

12 mėty oro bangomis
St. Žvangutis

New York, N. Y. Rugsėjo 6 
d., šeštadienį. “Lietuvos Atsi
minimų” lietuviška radijo va
landa. duodama kas savaitę per 
galingą Nevv Yorko radijo sto
tį WEVD ilgomis ir vidutinė
mis bangomis, atšventė savo 12 
metų sukaktį.

Ši sukaktuvinė radijo prog
rama buvo kruopščiai paruoš
ta. Nuskambėjus pirmiesiems 
giesmės akordams, su kuriais 
mus laisvoje Lietuvoje Kauno 
radijas prikeldavo dienos dar
bui, radijo direktorius Jokūbas 
Stukas prabilo į klausytojus, 
primindamas šios programos 
paskirtį, bei kviesdamas ir to
liau visus remti 
dį oro bangomis, 
ansamblis, kuris 
ga į rimčiausių
perdavėjų šioje apylinkėje, va
dovaujamas gabaus jauno mu
ziko Algirdo Kačanausko. pa
dainavo eilę gražių lietuviškų 
dainų. O Amerikos lietuvaitė 
operos solistė Zuzana Griškai- 
tė savo nuotaikingai padai
nuota Margaritos arija iš Gou- 
nod operos Faustas ir kitą 
liaudies dainą, prisidėjo prie 
šios šventiškos nuotaikos padi
dinimo.

lietuvišką žo- 
‘Rūtos’ dainos 
šiuo metu au- 
dainos meno

Kaip jau sukakčių proga į- 
prasta, neapsieita be eilės svei
kinimų. gautų iš visos eilės 
klausytojų, kurie džiaugėsi di
rektoriaus Stuko energija ir 
sugebėjimu lietuvišką progra
mą nuolat tobulinti ir gražin
ti. Ypatingai mielą ir nuošir
džią sveikinimo telegramą at
siuntė senatorius \Villiam Ben
ton iš Connecticut valstybės. 
Tarp kitko jis pasakė: “Visos 
lietuviškos sukaktys man pri
mena Lietuvos žmonių nepa
laužiamą dvasią ir jų didžią 
laisvės meilę, kurią niekas ne
gali sunaikinti.” Baigdamas 
senatorius Benton taip išsireiš
kė: “Aš sakau visiems lietu
viams draugams, kad ko! Ame
rika turi laisvę, tol mes padė
sime visiems laisvę mylintiems 
žmonėms atstatyti ir išlaikyti 
.jų nepriklausomybę”. Tikrai 
buvo smagu girdėti, kaip lietu
viai kas kartą randa naujų 
draugi], kurie padeda Lietuvos 
laisvės bylą kelti pasaulio vie
šumon Tačiau nepasieita ir l>e 
staigmenų.

VIEŠAS PROTESTAS

goninėje, o jo motina 69 motų 
amžiaus ir dabar dar guli ligo
ninėje. O, Korsakaitė, ligonė, 
pereito karo invalidas Ignas 
Arminas, našlė A. N’atijokieaė. 
Pora padėkos laiškų gauta iš 
Diepholzo gimnazi jos ir pora iš 
studentų, kurio dar tebestudi 
juoja Vokietijoje. Visi jie pa
šalpą gavo fK'ro Balfą. Jie dė
koja Tremtinių Dr-jos Ind ana 
Harbor, Ind.. skyriui ir Ralfui, 
kari jų sunkiose gyveninio die
nose nepamiršo.

Viena 80 metų senutė rašo:
“Per džiaugsmo ašaras ne

galiu žodžių ištarti už tokį 
miclaširdingumą. kurį jūs man 
suteikėte. Kokios geros mūsų 
lietuvių išrdys. kurios ir toli
miausiam žemės kampe gyve
nančių nepamirRta. Tūkstan
čius kartų dėkoju jums už jūsų 
geradarystę ir meldžiu Vieš
patį .kad gerą sveikatą jums 
suteiktų už jūsų gerus darbus. 
Sunku man senai gyventi, esu 
jau arti 80 metų amžiaus, ne
turiu artimųjų kas manim pa
sirūpintų. dirbti neįstengiu, o 
pavalgyti ir už butą užsimokėti 
reikia. Pašalpa, kurią gaunu iš 
Vokiečių yra maža ir Jos ec vi
suomet pakanka būti: 
reikalams. Todėl jūsų 
Balfą atsiųstos 23,40 
labai didelė parama, 
niekada neužmiršiu."

J. Ervydis

liausiems 
man per 
Dm. yra 

Aš jos

Šventinėje programoje daly
vavo visa eilė svečių. Jų tarpe 
Amerikos lietuvių Veteranų iš 
Brooklyn, N. Y., posto vadovy
bė su vadu Linkum. Veteranų 
posto vadas Linkus palinkėjo 
“Lietuvos Atsiminimams" ge
riausios sėkmės, ir priminė, 
kad jos direktorius Jokūbas 
Stukas. taip pat karo vetera
nas. yra labai daug prisidėjęs 
su savo radiju prie veteranų 
veiklos, ar tai skatinant lietu
vius siųsti vaikus į vasaros sto
vykla, apmokamą lietuviu ve
teranų, ar tai siųsti dovanėles 
sužeistiems kariams, ir pan. Už 
tai. pasakė Linkus, veteranų 
Taryba (nacionalinė) nutar • 
Jokūbą Stuką atžymėti šian
dien įteikiant jam bronzinę ten
tą su veteranų emblema ir ati
tinkamu įrašu.

Šitas malonus įvykis buvo 
visų šiltai priimtas. Tas įrodo, 
kad šioji lietuviška radijo va
landa yra giliai įaugus į mūsų 
lietuvišką visuomenę. Visa tik 
džiugina. Tegu ir toliau lietu
viškas žodis bei daina sklinda 
Neu Yorko ir jo apylinkių lie
tuviuose. Tegyvuoja radijo va 
landos direktorius Jokūbas 
Stukas .

Beje, parodyt: dabar paverg
tos Licuvos žmonėms, kad me- 
čia dirbame lietuviškumui iš
laikyti, “Amerikos Balsas" per 
savo kasdieninę'radijo tarnybą 
šią “Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo valandėlės sukaktį perda
vė plačiam pasauliui ir Lietu
vos žmonėms.

Mes, žemiau pasirašiusieji 
Venecuelos Lietuvių Savišal
pos Bendruomenės nariai, ran
dame gyvybinį reikalą šiuo iš
reikšti protestą prieš VLSB- 
nės Tarybos šių metų sausio 
mėn. 13 d. memorandumą VLI- 
Kui jo vedamosios politikos at
žvilgiu.

1) . Venecuelos Lietuvių Sa
višalpos Bendruomenės Tary
ba, būdama apoiitiniu-savišal- 
piniu organu, kaip tą įsakmiai 
pabrėžia pats bendniomenės 
statutas, neturi jokios kompe
tencijos atstovauti Venecuelos 
Lietuvių Savišalpos Bendruo
menę politinėj srityje.

2) . Apie šį memorandumą 
Venecuelos lietuviškoji visuo

menė jokiame viešame susirin
kime iš anksto nebuvo infor
muota ir niekas neatsiklausė 
jos nuomonės. Memorandumo 
tekstas — kaip nemaloni staig
mena — buvo sužinotas tik iš 
spaudos.

3) . Todėl prašome laisvojo 
pasaulio lietuviškąją visuome
nę ir Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą laikyti 
sausio 13 d. VLSB-nės memo
randumą tik kaip tą Tarybą 
sudarančių narių asmeninės 
nuomonės politinėj srityje pa
reiškimą. kurs jokiu būdu ne
atstovauja beveik 2000 narių 
siekiančios Venecuelos lietuviš
kosios kolonijos nuomonės.

4». Piktinamės taip vadina
majame memorandume išreiš
kimais: “Viso to priežastimi y- 
ra pats VLIKas. Tai sakome 
ne kaltinimo prasme, bet pa
brėžiame gyva realybe”: ir 
naujais — iki šioliai negirdė
tais terminais švaistymusi — 
“neoficialus VLIKas ir oficia
lus”.

5) . Pareiškiame visišką pasi
tikėjimą ir pasigėrėjimą ikšio
line VLIKo ir Lietuvos Diplo
matijos veikla Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo reikale.

6) . Šis mūsų pareiškimas y- 
ra surašomas dviejuose egzem
plioriuose: vienas jų siunčia
mas VLIKui. o Kitas perduoda
mas VLSB-nės pirmininkui 
saugojimui b-nės archyve. Pa
reiškimo - protesto nuorašai 
skelbiami viso pasaulio lietu- 
tuviškoje spaudoje.
Maracav, 1952. V .31.

Po šiuo viešuoju protestu pa
sirašė 165 pilnamečiai nariai, is 
kurių 5 vėliau dėl įvairių mo
tyvų savo parašus atšaukė. Pa
rašus atšaukė šie VLSB-r.es 
nariai: Tamašauskas, E. Kel
neris, Vytautas Milmantas. Al
dona Milmanticnė. Ona Mil- 
manfavičienė.

Prie Viešo Protesto

1) . Venecuelos Lietuvių Sa
višalpos Bendruomenės narių 
nuomonės dėl V.L.S.B. Tary
bos memorandumo — pageida
vimų VLIKui buvo atsikiarst » 
aplankant tiktai didžiąją dalį 
V.L.S.B. Maracav. Valone: j'>< 
Caracas’o apylinkių narių, nes 
visų Venecuelos lietuvių, k'!' i<* 
gyvena išsimėtę po didžiulę 
valstybės teritoriją, fiziškai ii 
dėl laiko stokos neįmanoma ap
lankyti.

2) . Iš aplankytųjų narių 
maždaug 95'< pasirašė po pro
testu, tuo įrodydami, jog dau
guma mano, kad bendruomenė, 
kaip tautinė, apolitinė ir s:>vi- 
šalpinė organizacija, neturėtų 
kištis į partinius ginčus — 
smerkti VLFKą ir išgirti min. 
Lozoraitį, ar atvirkščiai.

3) . Pareiškiame viešai, jog 
parašai buvo renkami l>e jo
kios agitacijas, pasiūlant pers
kaityti protesto tekstą ir. per
skaičius. j e i perskaiėiusysis 
pritaria, pasirašyti.

4». Parašus visose vietovėse 
rinko mažiausiai bent trys as
menys.

5). Parašų rinkimo metu pa
leisti šmeižtai iš kai kurių Ta
rybos narių tarpo .jog žmonės 
buvo apgaudinėjami. parašui 
neteisingai išgaunami. neturi 
nė menkiausio pagrindo.

Apgailestaujame kai ku
rių Tarybos narių elgesį, grasi
nant parašų rinkikus perduoti 
vietinės valdžios įstaigoms: 
gąsdinant pasirašiusiuosius, jog 
parašai gali patekti į raudonų
jų rankas: grasinant, jog p.įsi
rašiusiems nebus leista vė
liau grįžti laisvon Lietuvon etc., 
kaltinant parašų* rinkikus, jog 
griauja liendruomenės sugyve
nimą ir pan.

7) . Esame tikri, .jog bend
ruomenes darniam sugyveni
mui iš tikrųjų daug pakenkė 
vienašališkas memorandumas, 
padarytas visų Venecuelos lie
tuvių vardu, be jų žinios, ir į- 
žeisdamas didelės dalies narių 
įsitikinimus. Tat. griovimo dar
bą pradėjo Taryba, gal io ir 
visai nenorėdama.

8) . Randame, kad vienintelė 
išeitis tam sugyvenimui atsta
tyt i yra iš Tarybos pusės savo 
pageidavimų - memorandumo 
V’LIK u i atšaukimas arba jo 
tiktai Tarybą sudarančių na
rių asmeninės nuomonės pa
reiškimo paskelbimu.

Viešo Protesto organizatoriai 
ir parašų rinkėjai

Kelias, vieškelis mūs 
Veda tiesiai j namus...
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPH1A, PA.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

•Atidarė alaus sandėlį. In
diana Harbor. Ind.. keletas lie
tuvių gavo leidimą atidaryti 
lietuviško alaus "White Bear" 
(Baltoji Meškai sandėlį. 3448 
Michigan Avė.. East Chicago. 
Ind.. Telef. 6040. šioje biznio 
kompanijoje dalyvauja trys 
jauni, aukštesniąsias mokyklas 
baigę lietuviai, du naujakuriai 
ir vienas čiagimis.

• Teodore Niemkh iš India
na Harbor. Ind.. čia gimęs ir 
augęs lietuvis, gražiai verčiasi 
gėlininkyste. Jo tėvai kilę iš 
Lietuvos, o žmona taip pat čia 
gimusi lietuvaitė. Visi gražiai 
kalba lietuviškai.

• Bronius Nainys dirba vie
name plieno fabrike Indiana 
Harbor. Ind.. kaip mechanikas. 
Jis yra baigęs Vytauto Didžiojo 
Universitetą Technikos Fakul
teto Mechanikos skyrių Kau
ne. Tremtyje B. Nainys dirbo 
įvairiuose lietuvių bendruome
nės komitetuose bei kursuose, 
taip pat darbo kuopose kurį 
laiką ėjo kuopos vado pareigas 
kapitono laipsnyje.

• Tabako festivalis, įvy kęs 
Hartford. Conn. rugsėjo 9-11 
d., sutraukė labai daug publi
kos. Jvairi programa, gražus 
oras davė progos daugeliui fe
stivalyje dalyvauti, šiame fes
tivalyje ir lietuviai aktyviai 
reiškėsi, turėjo savo skyrių ir 
dalyvavo programoje.

• Jonas Norkūnas ruošia 
knygą - albumą iš visuotinio 
lietuvių tautos, gyvenimo Lie
tuvoje ir užsienyje, pavadintą 
•‘Lietuva ir Lietuviai." Knyga 
numatoma išleisti 1955 metais.

• Dail. Adolfas Valeška su 
bendradarbiais dail. R. Viesu
lu ir dail. Kurausku išvyko į 
Norvvoodą. Mass.. dekoruoti šv. 
Jurgio bažnyčios. Pagal kleb. 
F .Norbuto pageidavimą baž
nyčia bus išpuošta lietuviškais 
ornamentais.

DYKAI! DYKAI!

Išmėginimas. kuri<* kenčiate REU- 
MATISKCS SKAUSMUS: RANKU. 
KOJŲ SK.V’I>F:JIM A IR TINIMĄ: 
NEURALGIJA. NUOVARGI. DIEG- 
I-II S

Jeigu Tamsta įvertini savo sveika
ta ir ja brangini, tai tuojau para
šyk savo varda. pavarde ir adresą ir 
siusk š. skelbimą dėl naujai pagerin
ta rėksnio Galingos Mestiem Gausite 
be jokio mokesčio. Pavartojęs sa
vaite laiko ir jeigu nesijaustum svei
kesnis ir stipresnis. jeigu negelbėtų 

jums tada gražink mums likusia ii 
jums daugiau niekas nekainu >s M,-, 
ž riom. kad tūkstančiams pagelbėjo, 
pagelbės ir lamstai. Užtikrinam pašė, 
kas.
Šio laikraščio skaitytojams saistai 

siunčiami dykai.
Yra senas ir teisingas priežodis: Kas 

topą tas ir važiuoja Tad jeigu nori 
važiuo’i ta. t«-pk ir vėl tepk DEKS- 
NIO GALINGA MOSCIA

Siusk tuojau Atsimink, kad atidė- 
lojitnas. tai yra didžiausias pašau i<> 

sk riaudčįas

DEKE.VS PRODUCTS,
P. O. Bos 666. Nevark, N. J.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris
Miestas

Valstija

Rūpinasi visų grupių lygybe
Philadelphia Fellovvship Co- 

misslon neseniai sudarė komi
tetą. kuris ypatingu būdu rū
pinsis. kad visi philadelphi j ie
čiai. nežiūrint jų rasės, religijos 
ar kitų skirtumų, būtų vieno
dai vertinami. Daugiau kaip 
350 grupių priklauso prie Fel- 
lovvship Commission. Be kitų 
darbų komisija duoda per radi
ją ypatingą programą: “Within 
Our Gatės", pradžia rugsėjo 21 
d.. 11:30 vai. ryto, iš stoties 
\VFIL. Tai bus 400 programa, 
kuri buvo pradėta 1945 m. te
ma "\Vendel \Villkle . moder 
niškas žmogiškų laisvių apaš
talas." ši programa yra gavusi 
garbės dovanas iš Ohio Statė 
University ir kitų organizacijų.

Marijonų provinciolas Tėv. 
Atkočius. MIC. rugsėjo 9—11 
dienomis lankėsi Philadelphi- 
joj. Jis susipažino su philadel- 
phijiečiais ir aplankė savo ar
timuosius. Iš čia skubiai išvy
ko Chicagon.

Justinas Marijošaitis. ilges
nį laiką sirgęs, rugsėjo 11 d. 
grįžo iš ligoninės. Dabar dar 
stiprina savo sveikatą vasar
vietėj. Juo labai rūpinosi Bago- 
čių šeima ir parkvietėjas kun. 
I. Valančiūnas. Marijošaitis gi
liai dėkingas visiems savo ge
radariams ir visiems, kurie juo 
rūpinosi jo ligos metu.

Anglų kalbos kursai
Lnternational Institutas. 645 

N. 15th St.. vėl pradės dėstyti 
naujakuriams anglų kalbos pa
mokas. Registruotis nuo rug
sėjo 22 d., o pamokos bus pir
madieniais ir trečiadieniais — 
7-9 vai. vak. Diskusijų grupė 
renkasi kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 7-9 vai., kur svarstys savo 
pasirinktą klausimą.

Veikia lietuviška mokykla
Rugsėjo 13 d. šv. Kazimiero 

parap. mokykloj vėl pradėjo 
veikti šeštadienio lietuviška 
mokykla, šiemet uoliau lanko 
mokiniai, todėl ir mokytojams 
bus lengviau pasiekti savo už
davinius. Mokytojau a P. Bal
čius. M. Raugienė ir A. Kra- 
kauskaitė. Tėvų Komitetas, 
kurį sudaro A. Impulevičius. S. 
DJbienė ir prof. A. Jurskis. 
numatęs šiemet šeštadienio 
mokyklą išlaikyti visoj pilnu
moj.

Ateitininkų susirinkimas 
įvykęs rugsėjo 19 d. Rama
nauskų bute, ture io savo tarpe 
prof. A. Damušį iš Clevelan- 
do. Jis savo žodyje iškėlė kele
tą rimtų minčių, susilaukusių 
nemažiau rimtesnių aiškinimų 
ir klausimų. Susirinkęs gražus 
būrys ateitininkų rimtai svar
stė savo uždavinius lietuviškoj 
aplinkoj. Susirinkimui vadova
vo pirm. K. Či kotas.

Edvardas Balčaitis,
buvęs vytis, atvyko iš tolimos 
Virginijos į savo močiutės lai
dotuves. Jis atvyko su visa šei
ma. Ta proga rugsėjo 21 d. bu
vo pakrikštyta jo dukrelė. E. 
Balčaitis turi savo radio-televi- 
zijos biznį ir šiuo metu baigia 
kario tarnybą.

Patenkinti Vyčių seimu
Vyčių atstovai, parvykę iš 

Davton. Ohio. Vyčių Seimo la
bai užsidegę veikti su jaunimu 
ir jaunimui. Ypač daug žada 
vyčiai šarčevičiūtė. T. Mažei
kaitė. J. Janulaitis ir M. Grob- 
liauskaitė. Juozas Janulaitis 
gavo pagyrimą už lietuvišką 
veiklą, nors jis paskutinius 2 
metus buvo kariuomenėj ir ne
turėjo tiek daug progos tęsti 
savo lietuviško organizacinio 
darbo.
šv. Jurgio parapijos auksinio 

jubiliejaus pobūvis 
įvyksta rugsėjo 27 d. Klubo sa
lėj. Ten dalyvaus daug svečių 
ir parapijiečių. Parapijos kle
bonas kun. V. Martusevičius 
kviečia visus pobūvyje daly
vauti. Pradžia 6:30. Parapijos 
jubiliejaus proga sveikinimai 
visiems jurgiečiams iš visų 
draugų ir kaimynų.

Bendruomenės susirinkimas
LOK rūpesčiu Philadelphijos 

Apylinkės svarbus bendruome
nės ssuirinkimas jau artėja. Ti
kima. kad šį sykį visi dalyvaus 
ir visi sutartinai veiks dides
niam lietuvių laimėjimui. Pir
muoju Bendruomenės LOK 
pirmininku buvo adv. S. Man
kąs .o dabartiniu yra K. (ško
tas .

Vilos Rėmėju Susirin
kimas

Svarbus šios draugijos susi
rinkimas buvo rugsėjo 22 die
ną. Bach namuose. Ši draugija 
labai daug gera nuveikė Vilią 
Joseph Marie.

Į ALRK Federacijos Seimą
Philadelphijos atstovai išvyks
ta rugsėjo 25 d. Jie dalyvaus 
seime ir ta proga aplankys sa
vo artimuosius. Laukiam iš 
Katlikų Seimo naujų ir svar
bių darbų.

Lietuviškų vakarų vadovų 
susirinkimas

buvo rugsėjo 22 d. Dabar yra 
svarstomas reikalas turėti to
kius lietuviškus vakarus mūsų 
lietuviškam jaunimui. Tikima, 
kad po pirmo pasitarimo, bus 
galima jairir daugiau ir tiks
liau pranešti apie tuos Vaka
rus ir jų veiklą.

A, f A, 
Mirė

Agne Pszalgowskienė, 55 
metų amžiaus, gyv. 5042 Tulip 
St.. mirė rugsėjo 4 d. Frank- 
ford ligoninėje. Palaidota rug
sėjo 8 d. Our Lady of Grace 
Penndel kapinėse iš šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios.

Nuliūdę liko vyras Antanas 
ir dvi dukterys.

Laidotuvėmis rūpinosi Domi
ninkas Earaminas, laidotuvių 

direktorius.

ATITAISYMAS ,
Dėl J. Prapuolenio kores

pondencijos — Genocido reiš
kiniai Elizabethe — tilpusios 
"Darbininke" Nr. 65. rugsėjo 9 
d., redakcija patyrė, kad Lion
ginas Ramanauskas savo pa
vardę turėjo pakeisti tarnau
damas JAV kariuomenėje.

Ked.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKIS, Direktorius
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWKL 1600 ko—5000 w.

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

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

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

J. P. GINKIS AD. JEZAVJTAS J. VALAKAS
Direktorius Muzikos Dr. Pranešimu Dtr.

• Antanas Nakas turi savo 
pianino studiją, į kurią susi
būrė nemaža lietuviško jauni
mo. A. Nakas yra baigęs Kau
no konservatorijos fortepiono 
klasę su pedagoginiu skyriumi. 
Žinias dar gilino Salzburgo 
konservatorijoje.

• Chicagos jaunieji literatai, 
kuriuos iš ateitininkų tarpo su
organizavo Aloyzas Baronas, 
rugsėjo 20 turėjo savo litera
tūros vakarą. Programoje da
lyvavo: L. širmulytė, D. Bra- 
zvtė. V. Kleiza. D. Valančiūtė. 
G. Stepaitytė, Vida Tautvydai- 
tė, A. Kavaliūnas. R. Jonaus- 
kaitė ir A. Šapalaitė.

• šv. Kryžiaus parapijos 
bažnytinis choras rugsėjo 14 
d. turėjo išvyką į Coronado 
Lodge vilą. Chorui diriguoja 
Steponas Sodeika.

• Dr. J. Motiejūnas,
Kauno Veterinarijos Akademi
jos rektorius, gavo darbą savo 
profesijoje.
• Kazys Žirguly*, turėjęs Vo

kietijoje chemijos fabriką, no
ri ir čia suorganizuoti panašią 
įmonę.

buvęs

Indiana Harbor
Kun. kL K. Bičkausko pas

tangomis šiais metais šv. Pranš 
ciškaus lietuvių parapijos nau
jos statybos ir salės dekoravi
mo darbai baigti. Darbams va
dovavo naujakuris inž. Vytau
tas Bičkus. Naujojo vaikų dar
želio pašventinimo iškilmės bu
vo rugsėjo 7 d. Ta proga buvo 
pasakyta keletas kalbų, be to. 
buvo ir meninė dalis. Solistė 
P. Bičkienė solo na Įeina ve ke
lias dainas, kurios buvo paly
dėtos ilgu rankų plojimu, o tau
tinių šokių grupė paseko 3 tau
tinius šokius. Para piliečiai sa
vo aukomis stengiasi su staty
ba susijusias išlaidas padeng
ti.

Mokyt. Alg. Markevičiaus 
pastangomis čia yra susiorga
nizavę 4 būreliai lietuvių Va
sario 16 Gimnazijos mokiniams 
išlaikyti.

Z. Motiejaus vadovaujamas 
scenos mėgėjų būrelis pradėjo 
ruoštis naujam vaidinimui, ža
da pastatyti J. Grušo: “Tėvas”. 
Repeticijos jau daromos. Teko 
patirti, kad šis scenos mėgėjų 
būrelis spalių mėn. žada va
žiuoti į Čikagą su Adomėno: 
“Svetimos Plunksnos”.

Br. Andrijauskas, naujaku
rės, apie 30 metų amžiaus sun
kiai susirgo nervų liga ir yra 
patalpintas VVestfield. Ind. sa
natorijoje.

Parapijos vakarienė šiais 
metais bus spalių mėn. 19 d. 
Teko patirti, kad vakarienės 
metu bus įdomi meninė prog
rama. J. Ervyriis

UCDINčięJV PADĖKA
Didžiai Gerb. Apreišk’mo pa

rapijos klebonui kun. N. Pa
kalniui. vikarams: kun. J. Pa
kalniškiui. kun. A. Račkauskui 
ir kun. B. Kruzui už atlaikytas 
iškilmingas gedulingas pamal
das Veronikos Lazdauskaitės- 
Baltrušaitienės laidotuvių me
tu esame nuoširdžiai dėkingi. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
Gyvojo Rožančiaus draugijos 
narėms už atkalbėjimą rožan
čiaus prie velionies karsto, Tė
vams Pranciškonams už atlai
kytas šv. mišias.

Esame taip pat labai nuošir
džiai dėkingi visiems, kurie pa
reiškė užuojautos mūsų didelio 
liūdesio valandoje, už užprašy
tas šv. mišias ir kitus maldų 
vainikus už velionies vėlę, už 
gėles, už dalyvavimą laidotu
vėse bažnyčioje ir palydint į 
kapines.

Visiems mūsų mieliems gi
minaičiams. pažįstamiems bei 
draugams tariame nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

Nuliūdę:
Vyras Kazimieras Baltrušai

tis ir brolis Antanas Laz- 
danskas su seimą.

• Edmundas Jakaitis, fotog
rafas. anksčiau dirbęs namuose 
kelioms didelėms foto kompa- 
ni įoms, dabar atidarė savo foto 
studiją.

• Margučio radijo 20 metų 
sukaktis bus paminėta atskira 
knyga apie A. Vanagaičio veik
lą Amerikoje. Knygoje bendra
darbiaus artimieji velionies 
draugai.

• “Dainavos” ansamblis ruo
šiasi religiniam koncertui, ku
ris įvyks lapkričio mėn. 30 d. 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje. 
Bus išpildyta Beethoveno ora
torija “Kristus alyvų kalne”. 
Ansambliui vadovauja Stepo
nas Sodeika.

• Juozas Petraitis, buvęs 
Lietuvos karo veteranas. Vy
čio kryžiumi apdovanotas, 
kautynėse už Lietuvos laisvę 
nustojęs 68' < sveikatos, rugsė
jo 6 d. mirė širdies priepuoliu. 
Palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse.

• Ateitininkai rengiasi iškil
mingai paminėti 25 m. sukaktį 
nuo Palangos reorganizacinės • 
konferencijos. Šventė įvyks 
spalio 26 d. šv. Kryžiaus baž
nyčioje.

• Balio Sruogos “Giesmė a- 
pie Gediminą” jau išėjo iš spau
dos. Tai meniškas leidinys, ku
rio tekstas rašytas ranka ir i- 
liustruotas dail. V. Petravi
čiaus. Leidinys išleistas Terros 
dviem spalvom.
• Lietuvių Auditorijoj dabai 

koncentruojasi visas Chicagos 
lietuviškas judėjimas. Čia ne 
tik šokiai, meno ir muzikos va
karai. čia ir mokslą semiasi 
tremtiniai, lankydami įvairius 
kursus, šeimininkai visad mie
lai visiems patarnauja 
mis sąlygomis leidžia 
žarijoms ruošti savo 
mus bei pobūvius.

Telephone: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

HelpWanted—Malė and Female
»

ASSISTANT STENO-TYPIST

ir gero- 
organi- 

susirinki-

To assist Credit Manager
Knovvledge of typing. 5 day week.

Good starting salarv. Plėšant working 
conditions

i

Cleveland, Ohio
Dirvos spaudos baliuj — li

teratūros vakare - koncerte 
rugsėjo 14 d. programą atliko 
rašytojai svečiai B. Brazdžio
nis, A. Gustaitis ir St. Santva
ras. aktorius H. Kačinskas ir 
vietos solistė A. Stempužienė, 
pianinu palydima muz. K. Bra- 
zaitienės. Programos visuma 
paliko gerą įspūdį, bene dau
giausia pritarimo susilaukė A. 
Gustaitis, vykusia satyra su
duodamas įvairios rūšies men
kystai.

Pabaigoj visiems programos 
dalyviams padėkojo red. B. 
Gaidžiūnas, St. Santvarą pa
sveikindamas dar dvejopos su
kakties proga — 50 metų am
žiaus ir 20 metų kūrybinio dar
bo.

Slovėnų salė 6417 St. Clair 
avė. didesnio masto parengi
mams gera, tačiau reikėtų tik 
“patepti” girgždančius suolus. 
Šiaipjau programos klausytis 
nebuvo lengva dėl nepaprastai 
tvankaus ir šilto oro.

Pagerbdama Vytę Nemunė
lį (B. Brazdžionį), vysk. Va
lančiaus lituanistinė mokykla 

jam įteikė gėlių atskirai.
A. V.

ĮSPĖJIMAS LIETUVIAMS 
KATALIKAMS

By a
ENG1NEEKING

Finu of
CONSI f.TANTS

MHOLESALE LIQUOR CO.
Pilone Mr. PLATT 

Motoauk 4-47M1

BOOKKEEPER
Beginner for Accounts 

Pay atole and Miscellaneous 
Duties — Permanent 

Good tVorking Conditions

J. A. IM BOW
Sportine Goods Corp. 

1901—15 .Miluaukee Avė.

We

and Exeelleut 
Conditions

Congenial 
Working

Snūdi offiice

reųuire that you have at least
4 yrs. experience.

Wont vou vvrite and give us a 
resume of your experience 
and salarv reųuirements

HARZA ENGINEERING

COMPANV

400 W. Madison St.

FACTORY HELP
NO EXPERIENCE NECESSARY

WE NEED IN OUR PACKING ROOM

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

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

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

PAID VACATIONS
SEE MR. T A B O R

STANDARD BRANDS, INC.
2133 W. PERSHING ROAD

RYERSON STEEL
H-E-L-P

TO WORK IN STEEL WAREHOUSE
TOP WAGES 
FULL BENEFITS 
STEADY WORK 

(110 YEARS IN BUSINESS)

• ••

•l.lI t

J. T. RYERSON & SON, INC
2602 WEST 16TH ST.

VILL TRAIN
LABORATORY ASSISTANTS

YOUNG SINGLE MEN OVER 18 
ROTATTNG SHIFT PLENTY OVERTIME

GOOD SALARY 
OPPORTUNITY FOR ADVANCEMENT 
PAID HOLIDAYS — PAID VACAT1ONS 

EMPLOYEE BENEFITS

Y ra pasirodžiusi brošiūra 
vardu: “Stebuklingi Apsireiš
kimai Girkalnyje.” Kur, kada 
ir kieno išleista, nepažymėta

Nekalbant apie brošiūros 
vertę kitais atžvilgiais, ji ne
turi Bažnyčios vyresnybės lei
dimo tokiam leidiniui būtino.

Sekant Bažnyčios Kanonų’ 
Teisės kan. 1399,5, tos bro-’ 
šiūros katalikam negalima nei 
pirkti, nei dovanai imti, nei 
skaityti, nei pas save laikyti, 
nei kitiems duoti.

Brošiūrą rašę ir ją išleidę ir 
ten pasakojamam reikalui ir 
katalikams yra blogai pasitar
navę.

Vysk. V. Brizgys

STANDARD BRANDS, Ine
2133 W. PERSHING ROAD

GENERAL FACTORY JOBS
FOR WOMEN

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

your own neighborhood on the southvvest side 
For a National Firm.

48 Hours — 6 Day Week

1Time For Overtime

• GOOD MAGES
• STEADY EMPLOYMENT
• MANY EMPLOYEE BENEFITS

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

NATIONAL VIDEO CORP.
3019 W. 47th ST.

p*
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SPORTAS
SPORTAS PASAULYJE

— Cekotlovakas dirt Skobia pasie
kė naują Europos rutulio stūmimo 
rekordą. Jo pasekmė — 17^4 metrų. 
Tuo jis esto Lipp rekordą pagerino 
16 cm.

— Norvegija* lengvaatlečiu rink
tine nugalėjo Danijos atstovus 117:- 
95 taškais. Šios tarptautinės varžy
bos įvyko Kopenhagoje.

— I glrmhmth mieste, Anglijoje, 
įvyko geriausių Europos beisbolo 
komandų turnyras. Finale Madrido 
rinktinė nugalėjo D. Britanijos at
stovus rezultatu 4:2.

— Italijoje įvykusiame teniso 
tarptautiniame turnyre pirmą vietą 
laimėjo Drobny, finale nugalėjęs i- 
talą Fausto Gardini per 4 setus.

— Norvegas Sverre Strandli pa
siekė nauja pasaulinį kūjo sviedimo 
rekordą. Jis pasiekė 201'1,3”. Tuo 
vengro Czermak per olimpinius žai
dimus pasiektas pasaulinis rekordas 
pagerinta 3'1,63” (apie 93 cm.)

— Hariem Globet rot terš, žymioji 
krepšinio komanda, šiomis dienomis 
atvyko į Japoniją, kur jie sužais 11 
rungtynių. Pirmąsias rungtynes juo
dukai laimėjo, pritraukdami j sta
dioną 25.000 žiūrovų.

Dykai išbandymas
REUMATIŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis. tai kodėl juos ne
bandyti liaudim mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

Mo laikraščio skaitytojams vatetai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti, 
leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dalį ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NESIŲS- 
KIT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo varda, pavarde ir adresą-

ROSSE PRODUCTS CO.,
2766 Farwell Avė-, Ckfcago 45, DL

Dept. X-3

PARMODAMA
už pusę kainos penkiom-; kam 
bariams baldai ir vis, kiti kas
dieniniam gyvenimui reikalingi 
buto įrengimai. Noringoji pirk 
ti paskubėkite. Kreiptis šiuo 
adresu: Kazimieras Baltrušai
tis, 455 Ridsretvocd Avė.. 
Brooklyn 8, N. Y.

KAMBARIO 
patogūs kam- 
virtuve ir ki- 

Geras apšil-

IEkKANTIEMS
Išnuomojami du 
bariai su bendra 
tais patogumais, 
dymas. Kaina prieinama. Kreip
tis: A. Skarulis, 88 Elderts 
Lane, 2 aukštas, Brooklyn
N. Y.

8,

PARDUODAMI 
vartoti baldai, rūbai, radio 
televizijos setas. Kreiptis: Pr. 
Mateušaitienė. 239 N. 5th 
Brooklyn, N. Y.

ir

St..

IŠNUOMOJAMI
du kambariai ir virtuvė. Baldai 
pagal susitarimą. 1-mas aukš
tas. Kreiptis: 339 Wilson Avė., 
(prie Linden St.). Brooklyn.
N. Y.

Fiir Coats

NEW MINK
CAPES & STOLES

For reni—for afl nerastom
D. KALINA

253 W. 27th St N.Y.C.
M 1-2529

flelp Wanted
MOTERYS IR MERGINOS 

prrsno operatorės 
Asscmblcrs. Bench darbininkės 
kvalifikuotos, pastoviam darbui 
įvairioms dienos pamainoms.
Kreiptis j -

GEMEX CO. 
1200 Commercia Avė. 

Union, N. J. 
Autobusu 141 iš Nevarko 

Autobusu 94 I 15 iš Irvingtoty

VYRAI 
reikalingi išdirbimui (MoMing) 

“Boouton Warr.”
Visam krašte žinoma plastinių 

stalui reikmenų firma 
BOONTON 

MOLDING CO.
326 Myrtle Avė., 

Boonton, N. į.
Kreiptis asmeniškai j biurą 
nuo 9 iki 5 vai. (16-M)

— Detroito Dotains Pepsi-Coia lai
mėjo mėgėjų beisbolo pirmenybes. 
Finale detroitiečiai nugalėjo Royal 
Oak (Mich) Al Rogers. Tai buvo 
38-tos Amerikos mėgėjų pirmeny
bės.

— Amerikos teniso pirmenybėse 
New Yorke favoritai laimėjo pirmas 
vietas. Vyrų grupėje, nepralaimė- 
jes nei vieno seto, pirmą vietą lai
mėjo šių dienų teniso žvaigždė 
Frank Sedgman iš Australijos,, gi 
moterų grupėje jaunoji amerikietė 
Maureen Connolly išsikovojo laimė
jimą- P. V.

AE ŽINAI, KAD
• Vienuoliai mokosi žemę 

dirbti. Louisianos universitete 
(Lafayette, La.) yra daug a- 
merikiečių vienuolių, kurie ruo
šiasi misijoms kituose kraštuo
se, mokosi žemės ūkio, kad 
paskui galėtų pamokyti geriau 
žemę dirbti atsilikusius kraš
tus.

• Amerikoje kiekvienas 
žmogus vidutiniai popieriaus 
suvartoja 300 svarų per metus. 
Amerika yra didžiausia popie
riaus gamintoja ir suvartoja 
daugiausia visame pasaulyje.

• Generolo Eisenhowerio 
vardu yra pavadinamos gatvės 
ir kalnai. Jam yra suteikta į- 
vairiausių ordenų. Danija jį 
apdovanojo aukščiausiu savo

FIVE DAY P1LGRIMAGE
to ST. ANNE DE BEAITPRE, sponsored by THE RE- 

DEMPTORIST FATHERS, OCTOBER 10TH to 14TH (in- 
chisive). Visiting St. Joseph’s Oratory, Cap-De-La-Made- 
leine, Quebec, Montreal, Caughnauaga Reservation.

$70.00 AND UP
* Write to: PHgrimage Director, THE REDEMPTORIST 

FATHERS, 173 East 3rd St.. New York 9, N. Y.
(Phone ORchard 4-3366)

Real EstateReal Estate

or

75 urrs AT LONG LAKE 
LITTLETON. MASS.

for $950.00 or $25.00 per lot of 5 
more. 1 mile from the nevv Route 2 

Write MRS. TODD
Box 127, Littleton. Mass.

Tel. Littleton 75

ATTENT1ON—CfflCKEN RAISERS
Here is an ideal set-up. brick colo

nial 8-room mansion. modern kitehen. 
hot-water heat. on hard-surfaced 
road. barn. cottage. 1000-capacity 
henhouse. 2-car garage. .38 aeres. 
Mountain stream. also spring ivater 
to house and barn.

DORIS J.
647 Main St..

Phone

For Better Buys 
VVATERS

Hartford, Conn. 
2-9749

Biisiness opportu 
nities

1'AFETERIA — ON H I.TON ST.
BROOKLYN — Wondcrful OĮ>|x>r 

tunity for parties who waat to make 
better than average living—clean-up- 
to-date — steady — transit — trade 
Gd. weekly income—can be inereased 
Ovener scliing for personai rcasons

CaH GARDEN (TTY 7-1212 R

BRON%—BAR, 5 Room Apt. Ter 
rific business opportunity. 1951 Gros 

—$62,000. Ali Bar -Take it Lock — 
Stock—Barrel. Price $25.000 cash 
Write—452 Westchester Avė., Bronx 
N.Y. or phone 12-2 pm. MO 9-800 

Mr Ross.

<XEANING STORES — ITklyn vlr.
90 unit. 2 press machines, recovory 
tumbler. all new equipment. Also — 
DROP STORE with press machinc. 
$30.000 y'rly income can be inereas'-i 
Ouner selling because of illness. Sėli 
togcther or separate. Call EV 8-6685

Miseellaneoiis 
For Sale

NEW A SUGHTLY t SĖD 
MenS Soit*. C«*ot». ShorM and llaher- 
dKdiery for yourself or to sent over 
seas. At very reasonabie prives. After- 
nations free. Also ladies' Fur Coats 
Ixit* Clothing. 599 W. I87tb M., off 
St. Nicholas Avė. IRT Sub. 191st St 
LO 8-1062.

valstybės ženklu, paya^dą- 
ma jį “Dramblio riteriu”: Mar
šalas Montgomery yra kitas as
muo, kuris šalia karališkos šei
mos turi daugiausia ordinų.

• Amerikietis iš darbo į na
mus važiuoja greičiau, negu 
rytmetį į darbą. Tai patvirtina 
policija, nes ji už greitą važia
vimą nubaudžia daugiau grįž
tančių (net penkis kartus dau
giau), negu į darbą valiuojan
čių.

• Jazzo muzika pirmą kartą 
į plokšteles buvo įgrota 
metais.

1917

Opozicijoje
— Kaip buvo teatre per

premjerą?
— Visai paprastai, tik vienas 

pradėjo švilpti, tada publika•9
perejo į opoziciją
ploti.

— O kas tai švilpė?

ir pradėjo

— Tai buvo pats autorius,
kuris žino, kaip reikia elgtis su
publika.

Display
GUARANTEED SERVICE

— BONDED —
By Amer. Mutual Liability In». Co.

Display
GUARANTEED SERVICE 

— BONDED — 
By Amer. Mutual Liability In». Co. 
Ali work done and parts replaced 

Guaranteed for 96 day<t 
$3.66 per call plūs parts

IMPERIAL TELEVISION 
SALES & SERVICE CO.

EV. 4-3685 or 7-1262

Al! work done and parts replaced
Guaranteed for 96 i/s

33.66 per call parts
IMPERIAL TELEVISION
SALES & SERVICE CO.

EV. 4-3685 or 7-1262

I

APT. AVAILABLE--PROFESSIONAL
4 roms. all windows facing street — 

Ideal for Doctor - Dentis. or any si- 
miliar profession.

516 W. 136 St. N. Y.
LO 4-2266

EAST MEADOW—Sacrifk-e $11.756 
3-Room — Brick - Ranck with car- 
prot, 66x166. Many extras — Near 
schook, cburches, bus, stores, low 
down payment.

For Finer L. I. Properties, etc.
R U O C C O

45 Newbridge Rd. E. Merrick, L. I
Days — HA 6-1666

Eve's M'ANTAGH 2-1921 R

EAST BRONX — $13^66. 7 rm
house, large tile kilchen. extra lava 
tory, tile both, enelosed stall shovver 
steam. windows. Many extras— con 
crete yard. play yard in rear. Fire 
proof cellar. — Oil burner. Mušt see 
to apprcciatc. For additional informa- 
tion call BA 9-6721.

Hl NTINGTON BAY
Small Estate. 1 aere, Landscaped. 
houses recently modernized. 2 car ga 
rage. Private Beach. See to appre 
riale. Suitable offer accepted. Curti 
5-8640—Huntington 4-6281 M. Write
Panzera, 779 Elmont-Rd., Elmont, L.I

B R O N X
471 East 145 St. — 5 story brick bldg 
Steam heat, 10 apts.. 15 vacant rms.
Only $2.500 cash down. Also E. 160 
St. 4-story brick bldg.. 12 apts.. rcnt 
$.%300, cash only $900. Also 3 fam. 
house. 1 apt. vacant; cash only $500 
STEADFAST. 370 E. 145 St.. Br<mx 
MO 5-0122.

ROSEDALE. I- I. Monderftil value 
6 rm. house on 50x100 plot. Automa- 
tic heat, water, oil. heat, strawberry 
patehes — Jand 100x100. Close to 
churches. 2 blocks from (L.I.R.R. > lį 
block Bus. Mušt be soM to solve ou- 
ners Estate. 139-29 247th Sf. Ovvncr 
on premisos. Call IA 8-4686.

BRYN — MAHR — $27.MW» 
vieinity of Bronxville, Colonial. 7 rms, 
21-2 baths, eųuipped with dishwasher 
garbage disposal unit. venetian blinds, 
storm and screen windows. scrcened 
in porch: knoty pine basement; car- 
peting throughoyt. New everything

CM! owner YONkrrs 8-2496

UVT RKNT FREE’.’. 3 Family 
$5<*60. Pom. 1 Rm. Apt. Bklyn. 
11 rms. bathtubs & fndividual 
heaters in each apt. 2/4 & 1/3. 
Near evcrything — owner sei
lins for personai reasons. Can 
be seen at 180 lOth St.. South 
Bklyn — or call betvvccn 9-12 
A M. — 7.10 P.M. ULoter FMR

Ofiso teL LExington 2635 Namų tel. FOrest 8212

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

616 W. Lombard Street, Baltimore 23, Maryland

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

2-9586

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

<RIDGEWOOD>

V1NTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS. DIDELE SALE SUSIRINKI
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

VISI KVIFaIAMI

1883 MADISON STREET,
(Prie Forest Avė. stoties)

Tel. EV.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Vincas Kudirka, 

37 Franklin St. Nonvood. Mass.
Vicepirmininkai — Vladas Pau

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

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

Sekretorius — Ant Kneižys, 5? 
Cottage St, Norwood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant Pil
džius, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

T’dininkė — Bronė Chmienė. 79 
Batry St, Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J.
Bernatonis, NeO^P. Meškfinns, B

Visi laiškai 
mi sekr. A. 
Cottage St..
NOrwoo<1 7-1449. Piniginės perlaidos 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

LDS reikalais siunčia-
KNEI2IO vardu. 5
Norvvood. Mass.. Tel

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St., Brooklyn II, N. Y.

f
A. ANDRIUŠKEVIČIUS 

LAIKRODININKAS 
Čia parduodami ir taisomi 

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

brangenybes. Kreipkitės:
495 Grand St. Brooklyn 11, N. T.

* --------------------------- ę

Stephen Brcdcs Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

I
I 
i 
i

i4i

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS, GEM, GEROJE VIETOJE

RIDGE1VOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas. šviesūs kambariai: 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu. restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą Ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

198-07 Liberty Avė. 
Richmond Hill 19, L. I., N.

Tel. VIrginia 8-2236

Be-

v.

w
ATsimInimaI
RADIO VALANDOS

ISES^|Įžlį 

\VEVI)
» I ; 50X !<>7. 5 M v

JACKJSTUKAS
OI R E KTOF-ltfS 

1264 WHITE ST. 
H|LLSIDE,N.J

WAVEP.LY

n

6 3525

Dr. S. Chernoff
— 2nd Avė., N. Y. C. 

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

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

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

&-

William J. Drake
(DRAGŪNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 63 tVAREHAM PL 

JAMAICA, N. T.
Tel. JAmaica 3-7722

s
S

|
Palaikykite ir paremkite tuos 

biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

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

J. r. MACHUIJS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, IVoodhaven 21, N. Y
Tel. VIrginia 7-1896

Bostone ir apylinkėse
S. Barasevičius ir Sūnus

FUNERAL HOME
251 W. BROADtVAY
South Boston. Mass.

JOSEPH BARASEVICIUS
l.aidotuvit| Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

I ZALETSKAS
FUNERAL HOML

564 EAST BROADWAY
South Boston. Man.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskae 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-6815

SOnth Boaton 8-2666

n

VAITKUS
HOMEFUNERAL

3

197 UEBSTFK AVĖ. 
<'aiiihridc,x. Maa*.

>I
I 
!

PRANAS IVAITKI S
I^idotm ių Direktorius 

Ir Ba>ain(ioioja« 
NOTARY PUBLIC

I
i

Patarnavimas diena Ir naktį
Na u Įn moderniška koplyčia šer 
meninis dykai Aptarnauja Cam- 
bridge i- Bostono kolonijas že 
minusiomis kainomis.

pačios ir i kitus
Re-lral- šaukite: Tol.

Kainos to* 
miestus.
TR *-M34

savE“°“M
k WORK j

^Vorf<- ^/fyeat
__________________________ _________ —

i'

Mes instaliuojame visokios rflšies 
įli^/ žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
į|j nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 

apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

I.

EVergreen 8-9770

^wwwvwwwww^wv^wvwwww»

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STacg 2-5643

Mattheu P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME 
M. P. Ballas — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Baltea 
Reikalų Vedėjaa 

660 G r a n d S t r e e t 
BROOKLYN, N. T.

NOTARY PUBLIC

i

-------------------------------------------------

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED 
84-92 Jamaica Avė.

(at Fore»t Parkus/ Statton)
Woodhaven, N. Y.

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose mieste dalyse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. ShaKns ir J. B. Skalios

TeL VIrgiais 7-4496

A. J. NAMAKSY
Office TeL SO 8-0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE
AIexander’s Nauja 
Maistinga GyduoK 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

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

Prisiunčiam j namus.
ALEXANDER’S CO. 

414 West Broadvay, 
South Boston 27, Mass.

J
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Dr. D. Dulskytė.
baigusi anestesiologijos rezi- 
dentūrą Hartforde. Conn.. savo 
specialybėje pradėjo dirbti 
Doctors HospitaJ, New Yorke.

Dr. A. Valiūnas.
pradėjo x-ray rezldentūrą 

Doctors Hospital. Nevv oYrke.

Danutė Aleksandravičiūtė.
baigusi gimnaziją Brookly

ne. dirbusi dvejus metus “At
eities” redakcijoje, praeitą sa
vaitę kaip stipendininkė išva
žiavo studijuoti j Cincinnati. 

Ohio. Stotyje ją išlydėjo “Atei
ties" redakcija. Jos brolis šie
met įstojo i Marianapolio kole
giją Tampsone. Conn.

Kun. Jonas Pakalniškis.
Apreiškimo par. vikaras, bu

vo savaitei išvykęs j Studentu 
Ateitininkų stovyklą pri? Wa- 
tervliet. Mich. ir j Vyčiu Sei
mą Dayton. Ohio. Su juo kartu 
keliavo dr. A. Aviža, stud. Aldo
na Baužinskaitė. iš stovyklos 
nuvažiavo j St. Louis tęsti stu
dijų .ir stud. Galina Macelytė 
ir Vytautas Vygantas, kurie po 
stovyklos vėl sugrąžo j Nevv 
Yorką.

Tėv. Jurgis Gailiušas.
naujasis Tėvų Pranciškonų 

provinciolas. lankėsi Brookly
no vienuolyne ir išbuvo visą sa
vaitę tvarkydamas vienuolyno 
ir spaustuvės reikalus.

Tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
buvęs Tėvų Pranciškonų vie

nuolyno viršininkas Brooklyne. 
praeitą savaitę išvyko j naują 
paskyrimo vietą — Kennebunk 
Port. Maine, vienuolyną gvar- 
dijono pareigoms.

Tėvas Jonas Dyburys,
gyvenęs Pranciškonų vie

nuolyne Kennebunk Porte. Me.. 
atkeltas j Brooklyno vienuoly
ną. Čia jis tvarkys “Aidų" ad
ministraciją .kuri perkelta iš 
Kennebunk Port. Maine, j 
Brooklyną.

Tėvas Ambrozijas Prakapas, 
atkeltas iš Kanados j Brook
lyno vienuolyną, dirbs “Darbi
ninko" administracijoje.

Tėvas Gediminas Jočys
iš Brooklyno išvyko j Kenne

bunk Port. Me. provinclolo se
kretoriaus ir “Varpelio” ad
ministratoriaus pareigoms.

Kat. Federaci’os
Nevv Yorko skyriaus pereitame 
susirinkime, be delegatų no- 
minavimo j Federacijos seimą 
Detroite, dar buvo Pr. Vainau
sko pranešimas apie Socialinės 
Žmogaus Gerovės Draugiją. 
Tuo reikalu kalbėjo V. Janu- 
šonienė ir K. J. Krušinskas.

Nevv Yorko čekai
su dideliais plakatais, pasisa

kančiais prieš sovietų užs. min. 
pavaduotoją Zorin. pasitiko jį 
Nevv Yorko uoste, kai šis iš
lipo iš “Queen Elizabeth” lai
vo čia rugsėjo 16 d. Čekų or
kestras grojo Chopino “Laido
tuvių maršą.” Mat. Zorin vado-

vavo komunistų perversmą, 
kuris palaidojo Čekijos nepri
klausomybę. Zorin pakeis Mali- 
ką Jungtinėse Tautose.

.Anglų k. kursai
Apreiškimo par. mokykloje 

prasidės rugsėjo 30 d. 7.30 vai. 
vakare. Ypač tremtiniai kvie
čiami šiais kursais pasinaudo
ti.

Maironio vardo mokykla
Apreiškimo par. mokyklos 

patalpose jau pradėjo savo 
mokslo metus. Norintieji leisti 
savo vaikus kviečiami juos at
vesti šį šeštadieni.

Mišių tvarka
V. J. Atsimainymo par. baž

nyčioje šį sekmadienį bus pa
gal naują’; laiką — vieną va
landą vėliau.

šv. Vardo Draugijos 
paradas vyksta rugsėjo 28 d. 
Assention bažnyčioje įvyks už
baigimo pamaldos.

Misijų sekmadieu^
rengiamas spalio 19 d. viso

je Amerikoje, norint parinkti 
aukų, kuriomis būtų paremta 
misijonierių veikla visame pa
saulyje. Kaip vyskupas Fulton 
J. Sheen. SocJety for Propasa- 
tion of the Faith Amerikos pir
mininkas. savo pranešime 
spaudai sako, šiuo metu pasau
lyje vyksta pagrindinė kova 
ne dėl žemių, bet dėl žmogaus 
sielos. Katalikiškoji misija, ko
vojanti prieš komunizmo sklei
džiamas bedievybės idėjas, yra 
reikalinga efektingos materia
linės paramos.

Lietuviškų plokštelių
su populiariausiomis lietuvių 

liaudies dainomis Balfo centras 
per “Gabiją” pasiuntė Gamin
go sanatorijos lietuviams. Tos 
plokštelės bus panaudotos lie
tuviškai radijo valandėlei, ku
ri. kaip ir kitų tautybių progra
ma. transliuojama kasdien iš 
vietinio radiofono ir per gar
siakalbius perduodama į kiek
vieną ligonių kambarį. Prašy
damas plokštelių, kultūros rei
kalų vedėjas J. Vaivada, rašė: 
“Be visokių pranešimų, kiek
viena tautybė (o jų yra apie 
30) stengiasi reprezentuoti s sa
vo menu, muzika. Bet mūsų va
landėlė visuomet praeina tyliai, 
o būtų labai malonu pasirody
ti. kad ir mūsų tautai muzika 
nėra svetima.”

H. Kačinskas ir A. Daugu
vietytė

jau kuris laikas, kai vaidina 
pagrindines roles Nevv Yorko

Rusų Naujajame Teatre. Visas 
teatro kolektyvas, vasarą pra
leidęs prie Rockland Lake ir 
parengęs tenai 4 veikalus, šiuo 
metu ruošiasi pirmajai premje
rai. kuri įvyksta spalio 3 d. Tai 
bus A. N. Ostrovskio "Vasilisą 
Melenteva”, veikalas iš Ivano 
Žiauriojo laikų, parašytas eilė
mis. Pagrindinę rolę jame vai
dina Asė Dauguvietytė. Šis 
veikalas bus pakartotas spalio 
4 ir 5 dienomis.

Antrojoj premjeroj —pran
cūzų klasiko Scribo “Stiklas 
vandens” pagrindinę rolę vai
dins Henrikas Kačinskas. Kito
se dviejuose veikaluose daly
vaus abudu — H. Kačinskas ir 
A. Dauguvietytė. Visus veika
lus režisavo S. Orlovskis. Spek
takliai vyks Mastei- Institute 
Teatre. 103 W. Riverside Dri- 
ve. pradžia 8 vai. Bilietų kaso
je galima gauti kasdien nuo 6-8 
vai. vakare.

Reikia manyti, kad ir šie 
veikalai mūsų aktoriams atneš 
gražių atsiliepimų, nes perei
tąjį sezoną H. Kačinskas ir Asė 
Dauguvietytė susilaukė nepa
prasto pasisekimo.

Harry N. Rosenfield,
buvęs JAV DP komisionierius, 
kaip informuojama iš \Vashing- 
tono. paskirtas Executive Di- 
rector Prezidento Trumano 
naujai sudarytoje Imigracijos 
ir Natūralizacijos komisijoje.

BALF centras prašo
visus aukotojus .siunčiančius 

drabužius ar kitas gėrybes, ap
mokėti siuntas išsiuntimo vie
toje. BALF centras, apmokė
damas jas čia. dažnai turi su
mokėti daug daugiau, nes kar
tais reikia apmokėti ir už siun
tėjų sandėly išlaikytą laiką.

Valteris l'žpurvis,
kuris su šeima emigracijos į- 
staigų buvo sulaikytas nuo 
1949 m., neseniai gavo leidimą 
pasilikti JAV. Jis buvo kaltina
mas. kad jis buvęs Vokietijos 
pilietis ir neturėjęs teisės kaip 
DP atvykti į Ameriką. Buvo 
nutarta jį deportuoti. Apeliaci
jos byloje Užpurvį atstovavo 
adv. K. F. Paulis. Jr., iš Kear
ny, N. J., ir jo reikalą apgy
nė.

A. t A.

Mirė

Juozapas Jucius, “Darbinin
ko” skaitytojas iš Nevvark, N. 
J., mirė ir palaidotas rugsėjo 
11 d. Paliko žmoną Juliją, sū
nų ir brolį. Buvo kilęs iš Švėkš
nos par.. Tauragės apsk.

DARBININKO RĖMĖJAI
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Investuokite į MI T1 AI. F'l NDS. In
formacijų reikalu kreipkitės i atsto
vų: ALFONSAS MAŽEIKA, c o Ira 
Haupt & Co 111 Broadvvay. room 515. 
New York 6. N Y Members New 
York Stock Exchange Tel. VVO 4-600.

Mr. Goris. VVoodhaven, L. I.. 
N. Y. — S12.00.

Po S10: Mrs. Mary Adams. 
Brooklyn. N. Y., Mrs. A. Kaz
lauskienė, Brooklym. N. Y.

S8.00 A. Masionis. Paterson, 
N. J.

87.00 Mrs. J. Vaicekauskas, 
Brooklyn, N. Y.

$5.00 Mrs. V. Skodis, Brook
lym. N. Y.

Po $3: Miss V. Tomkevičiū- 
tė. Brooklyn. N. Y., Rev. J. 
Meškauskas. Nevv York; Mrs. 
M. Kirmilienė, Worcester, 
Mass.. Mrs. V. Frenkienė. Bal- 
timore. Md.

Po $2: Mrs. P. Lelis, Brook-

<> Tpipfnnas- EVergreen 4-8934

< PARAMOUNT BAR & GRILL
STAVf.EV MISTINAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga. kur visi myli užeiti.

t'evneniai ir su šeimom ir <rv«*čiai būsite maloniai aptarnauti
Importuoti konjakai - I tkandilal Televizija - Muzika - Sportą*

502 GRAND ST., kampa* Union Avė. BROOKLYN, N. Y.
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lyn. N. Y., Mr. J. Kavaliūnas, 
Mr. H. Atkočaitis, J. Biknevi- 
čius. Mrs. A. Jonaitis, Chicago. 
III.; K. Ralys, Amsterdam, N. 
Y.. T. Wojneiewicz, Manches- 
ter, N. H., Mrs. A. Anužis, 
Worcester, Mass., Mrs. M. Kel- 
len, Dorchester, Mass., B. Ba

landa, Detroit, Mich., Mrs. 
Matonienė, Paterson, N. J., J. 
Levinas. Brighton, Mass.

Po $1: J. Kibartas, Amster
dam. N. Y., J. Valaitis, Chica
go, III., Mrs. B. Bareviče. A. 
Wishner, Cleveland, Ohio, J. 
Rokas, Akron, Ohio, J. Versec
kas. Waterbury, Conn., Mrs. 
M. Piktelienė. Worcesetr, Mass. 
Ch. Lacey, Lavvrence, Mass.,
J. Bruzgis. Phila., Pa., Mrs. A. 
čeplinskas, Ansonia, Conn., A. 
Jurgas, Los Angeles, Calif., M. 
Kazlauskas, Hudson, Mass., J. 
Kriaučiūnas. Cincinnati. Ohio.
K. Sharauski, Kenosha. Wis„ 
R. Serapinas. Hastings, Nebr.

Dėkingi,
T. T. PRACIŠKONAI

Lietuvių šeštadieninė 
mokykla

pradėjo darbą rugsėjo 13 d. 
Salė e susirinkusius tėvus ir 
mokinius pasveikino parapijos 
klebonas ir mokyklos vedėjas. 
Mokykla naudojasi parapijos 
mokyklos patalpomis be jokio 
mokesčio ir parapijos klebonas 
rodo jai daug palankumo.

Kaip kitais, taip ir šiais me
tais veik visos pradinės moky
klos ir gimnazijos klasės. J 
pirmą skyrių užsirašė anie 20 
vaikų. įsirašyti galima kiek
vieną šeštadienį nuo 9 vai. ryto 
lig 1 vai 10 min., kai veikia 
moykkla.

Mokytojai A. Mickūnienei 
negalint dirbti, šiais metais pa
kviesta mok. L. Čepienė. Sky
riais mokytojai taip pat pasis
kirstė: L. Čepienė— Isk., S. 

Lizdenienė—II sk., S. Durickie- 
nė III-IV sk.. O. Girniuvienė
— I kl., J. Lapšienė — II- 
III kl, VI. Kulbokas — IV kl., 
B. Brazdžionis — V-VI kl. Iz. 
Giedraitis — VII-VIII kl. Mo
kyklos ved. ir istorija vyr. 
kl. — K. Mockus. Geografi
ja — V. Kulbokienė, muzika
— Vyt. Strolia.

Baltų koncertas
Jordan Hali salėje įvyksta 

ateinantį šeštadienį, rugsėjo 27 
d. 8 vai. vak. Neužmirškime 
ten dalyvauti. Iš lietuvių ten 
dalyvauja operos solistas St. 
Liepas.

Atvyks prof. J. Brazaitis
Rašytojų klubo Bostone ren

giamame Maironio minėjime 
paskaitą skaitys žinomasis 
prof. J. Brazaitis, šiuo metu 
gyvenąs Brooklyn. N. Y.

Cukraus fabriko darbininkai 
rengia vakarą

š. m. spalių 4 d. Dalyvauja 
tik unijos nariai su šeimomis.

Parapijos misijoms 
vadovaus T. Marijonai. Misi
jos pradedamos rugsėjo 29 d.

Eisenhovveris Bostone
Manoma, kad respublikonų 

prezidentinis kandidatas at
vyks į Bostoną paskutinę 
kampanijos dieną — lapkričio 
3 d. ir iš čia iškilmės per tele
viziją būsiančios transliuoja
mos visam kraštui. Sakoma, 
kad tam tikslui jau esąs rezer
vuotas Boston Garden. Jei taip 
būtų, tai Ike parodytų ypatin
go dėmesio bostoniškiui šen. 
Lodge. kuris sėkmingai prave
dė jo kandidatūrą pas respub
likonus. o dabar pats yra rei
kalingas rinkiminės pagalbos.

Jei respublikonai vykdytų 
kampanijos pabaigtuves Bosto
ne .yra nuomonių, kad ir de
mokratai panašiai darytų. Tuo 
tarpu nė vienas kandidatas nė
ra paskyręs datos, kada aplan
kys Bostoną.
Katalikų Skautų susirinkimas 
įvyko penkadienį. rugsėjo 12 

d.. 7.45 v. vak. 45 Beacon St., 
Boston. Mass.

Nacionalinio skautų katali
kų komiteto naujai paskirtas 
patarėjas A. A. Kirk iš Nevv 
Yorko skaitė paskaitą apie 
skautiją Amerikoje. Dalyvavo 
daugiau kaip 75 kat. skautų 
vadovai, padarė pranešimus iš 
vasaros darbų ir paruošė žie
mos veikimo planą.

Amerikos katalikų skautų 
Bostono skyrių atstovavo Pet
ras J. Povilaitis.

Dr. J. Leimonas
“Vyties" redaktorius, labai 

susirūpinęs tobulinti jo reda
guojamą vienintelį Amerikos 
liet, jaunimui skirtą laikraštį 
ir daro tam konkrečių žygių.

Adv. J. Grigalius
praeitą savaitę buvo išvykęs 

į Wilkes Barre, Pa., dalyvauti 
LDK Sus-mo vadovybės posė
dy. Adv. J. Grigalius yra to 
susivienijimo vicepirmininkas.

IJięphulzo gimnazijos 
mokinį

Liet. Tremt. Draugijos val
dyba ėmėsi organizuoti būrelį 
asmenų, kurie kiekvieną mėne
sį paskirtų bent mažą auką 
Diepholzo, Vokietijoj, Lietuviu 
gimnazijos mokiniui šelpti. Per 
porą dienų jau susirado 15 as
menų, kurie pasižadėjo kas 
mėnuo mokėti po 1 dol. Vie
nam mokiniui išlaikyti j mėne
sį reikia mažiausia 20 dol. Jei 
kas norėtų prisidėti prie moki
nių šelpimo ir pasiųsti vienkar
tinę ar dažnesnę, mėensinę au
ką, prašoma kreiptis į dr. Br. 
Mickevičių, 545 E. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

Lenkas padavė į teismą Bosto
no Meno Muziejų

Londone gyvenąs lenkas, po
litinis emigrantas Vladislovas 
Čartoryskis, palikuonis kuni
gaikščių čartoryskių giminės, 
žinomos Iš Lietuvos ir Lenkijos 
senesnių laikų, kreipėsi j JAV 
Federalinį Teismą, apskųsda- 
mas Bostono Meno Muziejų. 
Vladislovas čartoryskis, tebes:- 
vadinąs kunigaikščiu, savo 
skunde rašo, kad Bostono Me
no Muziejus prieš 2 metus įsi
gijo du paveikslus, kurie 1939 
m. karo metu vokiečių buvo 
pagrobti iš jo pilies Lenkijoje, 
Goluchovve. Vienas tų paveiks
lų esąs iš 12 amžiaus (“The 
Children in the Fumace”), o 
antras iš 13 amž. (“Kristaus 
Kryžius”). VI. čartoryskis rei
kalauja juos jam grąžinti. Bo
stono amerikiečių spauda pa
žymi, kad tie du paveikslai iš 
tikrųjų yra nedidelės reikšmės 
ir visa ta Istorija yra “kuni
gaikščio” išpūsta.

Praėjo pirminiai rinkbnai
Rugsėjo 16 d. Mass. valsty

bėje buvo pirminiai rinkimai. 
Buvo renkami partijų kandida
tai į federalines ir vietines in
stitucijas. Didieji kandidatai 
neturėjo oponentų. Abu kandi
datai j gubernatorius, Dever ir 
Herter ir abu j US senatą — 
Lodge ir Kennedy ėjo be kon
kurencijos. Gub. Dever gavo 
mažiau balsų už Kennedy ir ei
lę kitų kandidatų mažesnėms 
vietoms. Tas faktas visaip aiš
kinamas. Populiarus pasirodė 
demokratų kandidatas į US se
natorius jaunasis Kennedy, ku
ris sudarys rūpesčių respubli
konų senatoriui Henry Cabot 
Lodge.

Iš perrenkamų kongresmanų 
tik MacCormick turėjo konku
rentų. bet juos nesunkiai nu
galėjo..

I Mass. įstatymų leidžiamą
ją instituciją iš senųjų nepate
ko trys senatoriai ir dvidešimt 
du atstovai. Naujai išrinktųjų 
kandidatų tarpe yra du kirpė
jai (barbers) iš Brookline ir 
vienas autobuso šoferis. Apy
linkėse, kur daugiau gyvena 
lietuvių (S<x Boston, Dorches
ter, Ward 6.7) buvo perrink
tas pasižymėjęs senatorius iš 
So. Boston — John E. Powers, 
taip pat perrinkti atstovai Ty- 
nan ir Condon. Naujai išrink
tas Moakley. Lietuviai neban
dė pravesti savo kandidatą, 
nors galėtų.

ALRKF 32 KONGRESO DARBO- 
TVARKĖ

1952 m. rugsėjo 26-28 Hotel Statler, Detroit, Mich'gaa 
RUGSĖJO 26 D.

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

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

a) Posėdi pradės Elzbieta Paurazienč, ALRKF 4-to skyriaus
ir Kongreso Rengimo Komiteto pirmininkė.

b) Invokaci ja—prel. Jonas Balkūnas.
c) Stasio Plejos, ALRKF pirmininko žodis.
d) Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų rinkimas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

darymas.

Išvyko į Europą
Eleonora Vasiliauskaitė, 

Dorchesteryje gyvenančių ka
talikų organizacijų darbuotojų 
Vasiliauskų duktė, rugp. 29 d. 
su draugėmis išvyko ekskur- 
suoti po Europą, kur lanko į- 
vairius kraštus. Numato grįžti 
apie spalių 6 d.

Minės prof. M. Biržišką
Tremt. ratelio valdyba nuta

rė surengti prof. M. Biržiškos 
minėjimą rugsėjo 28 d. 11 vai. 
tuoj po liet, pamaldų.

“Progresyvių” kandidatas 
Bostone

Rugsėjo 14 d. Bostone rinki
minę kalbą sakė komunistuo
jančiųjų progresistų partijos 
kandidatas Vincent Hallinan. 
Ligi šiol nė vienas didžiųjų par
tijų kandidatas Bostone nekal
bėjo. Ketvirtadienį, rugsėjo 18 
d., į N. Angliją atvyksta Ste- 
venson, tačiau Bostone jo pasi
rodymas, atrodo, nėra numa
tytas.

Katalikų mokykla
Bostono arkidiecezijoje šiais 

mokslo metais bus 221 pradi
nė ir 93 aukštesniosios. Jose 
mokysis 122.000 mokinių ir 
dirbs apie 3500 mokytojų,

Lietuviy Radio Korporacijos metinis

“PIKNIKAS PO STOGU*
įvyks Sekmadienį, RUGSfiJO-SEPT. 28 D., 1952 m.

BROCKTON FAIR GROUNDS,
• BROCKTON, MASS.

Šokiam gros FALCONS RADIO ORKESTRAS 
nuo 3 vai. po pietų.

Programa:
1— Kalbės svečias SENATORIUS HENRY CABOT

LODGE, kurį perstatys Lietuvos Garbės Konsulas, 
adv. A. O. .Shallna, 4 vai. po pietų. Jų kalbos bus trans
liuojamos iš pikniko vietos per radiją.

2— Dainuos 35 vyrų choras, vad. J. Gaidelio.
3— Graži jaunosois ir pamergių aprėdalų paroda (Bride of

To-morrow) statys I. J. Fox, vad. Bem. Končiui.
4— šokių kontestai su dovanomis.
5— Traukimas laimėjimų ir įžangos dovanų.

BUŠAI išeis nuo So. Bostono Liet. Pil. Klubo 12:30 ir 
1:00 vai. p.p.; nuo Brightono Liet. Pil. Klubo ir Cambridge 
Liet. Klubo, 832 Main St., 12:30 vai. p.p.

Pęr^tyyarkė tremt. ratelio 
valdyba

Pirm. St. Lušiui dėl laiko 
stokos iš valdybos pasitraukus, 
nauju nariu įėjo kandidatas Pr. 
Lembertas. Naujai pasiskirsty
ta pareigomis: P. Žičkus—pirm. 
L. Lembertas vicepirm., A. 
Juknevičius —sekret., A. Mat- 
joška — kasin., K. Mockus — 
narys inform. reik.

Visa ratelio valdyba įeina į 
Am. Liet. Bendruomenės Org. 
Komitetą, kurio posėdis nu
matomas rugsėjo 19 d.

Bostono universitetas 
nuo rugsėjo 22 d. atidarė Va
tikano valstybės pašto ženklų 
parodą. Paroda tęsis visus me
tus. Galima lankyti pirmadie
niais - penktadieniais nuo 2 iki
9 vai. vak., šeštadieniais nuo
10 iki 1 vai. p.p. įėjimas iš 685 
Commonvvealth Avė.

Radijo žinios
Matysite ką naujo Lietuvių 

Radio Korp. “Piknike po sto
gu” .sekmadienį, rugsėjo 28, 
Brockton Fair Grounds. Tai 
bus Jaunosios ir jos pamergių 
aprėdalų paroda Pirmą kartą 
matysite šJą parodą lietuviš
kam piknike. Dainuos Vyrų 
Choras, vadv. Juliaus Gaidelio; 
bus šokių kontestai su gražiom 
dovanom. Gros Falcons Radio 
Orkestras. Naujos laimėjimų 
ir įžangos dovanos. Užtikrinam 
kad nesigailėsite dalyvavę šio6 
vasaros užbaigos didžiausiame 
suvažiavime.

Kviečia
Steponai ir Valentina 

Minkai

Lithuanian 
Fiimitnrp Co. 

movers—
SO 8-4618

! INSURED and BONDED ! * 
į Loeai and Long Distance Matot'

326-828 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
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