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Iš VLIKo posėdžių
Š. m. rugsėjo mėn. 23 ir 24 

d.d. Reutlingene, Vykd. Tary
bos patalpose, įvyko VLIKo po
sėdis. Posėdis vyko vieninga Ir 
darbinga dvasia.

Kad esančių VLIKe grupių 
atstovų legitimacija būtų for
maliai užtikrinta, nutarta pra
šyti visų Vliką sudarančių gru
pių centrus raštu patvirtinti 
savo atstovų VLIKe mandatus.

Vlikas, pavedęs naujai suda
rytajam Vykdomajai Tarybai 
atlikti Teisių ir Politinės komi
sijos darbus, šias komisijas pa 
naikino. Taip pat panaikintos 
ir kitos komisijos.

Revendikuojamų Sričių Tar- 
’ nybos pavadinimas pakeistas. 

Jai duodamas naujas pavadini
mas: Bendrinių Lietuvos Rei
kalų Tarnyba. Jos valdytojas 
yra M. Brakas.
- Š. m. rugsėjo mėn. 22 d. nu
matytas min. St. Lozoraičio ir 
Vliko Pirmininko, prel. M. 
Krupavičiaus, pasimatymas ati
dėtas, min. St. Lozoraičiui dėl 
techniškų kliūčių negalėjus su
tartu laiku atvykti Vokietijon. 
Pastarimas įvyks artimiausiu 
metu. P. St. Lozoraitis laukia
mas VLIKe.

Nutarta papildyti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vyriau
siąją Valdybą dar dviem na
riais: Dr. V. Karvei iene ir T. 
šidiškiu. Vyriausioji Valdyba 
savo š. m. rugsėjo 25 d. posėdy
je pasiskirstė pareigomis taip: 
J. Norkaitis— pirmininkas, Dr. 
V. KarveHenė — vicepirminin
kė ir Moterų Sekcijos vedėja, 
T .Šidiškis — vicepirmininkas 
V. Gailius — narys ir reikalų 
vedėjas ir M. Brakas — narys.

JAPONAI NORI VĖL APSI- 
GINKLUOTI

Washingtonas. — Japonų 
pasiuntinys JAV Eikrichi Ara- 
ki pasakė per radiją kalbą, ku
rioje nurodė, jog japonų tauta 
yra pasidariusi griežta antimi- 
litaristė. Tačiau su apgailesta
vimu ji mato, jog būtinai turi 
apsiginkluoti iš naujo. Dabar ji 
savo karinių pajėgų neturi ir 
tėra saugoma JAV dalinių. O 
tai jai sudaro didelį Sovietų 
užpuolimo pavojų. Dėlto, kad ir 
labai pasitikėdami JAV, japo
nai esą priversti vėl ginkluotis, 
pakeisdami net dabartinę kon
stituciją, kuri ginkluotis drau
džia.

Galima laukti, kad Vakarai 
su japonų atsiginklavimu su
tiks, nes paskutinieji rinkimai 
parodė, jog iš tikro japonai pil
nai , eina su Vakarais. Stovinti 
už bendradarbiavimą su JAV 
liberalų partija naujame par
lamente iš 466 atstovų gavo 
240, o komunistai, lig šiol tu
rėjęs 35 atstovus, negavo nė 
vieno.

PRANCŪZAI PRADĖJO
OFENSYV.^

Hanoi, Indokinija. — Pran
cūzų karinės pajėgos iš Raudo
nos upės deltos, kur yra jų 
pagrindiniai atramos taškai, gi
liai įsiveržė į komunistų užim
tą sritį, nesutikdami didelio pa
sipriešinimo. Tankų ir motori
zuoti daliniai žygiuoja pagal 
komunistų tiekimo kelius ir 
stengiasi juos užkirsti, kad 
priešas negalėtų apsirūpinti ka
riniais reikmenimis. Laukia
ma, kad prasidės didesnio mas
to kovos, nes jas trukdęs lie
tų laikotarpis jau pasibaigė.

Iš V. T. pirm. K. Zaikausko pranešimo VLIKui
VLIKo rugsėjo 23 d. posėdy

je naujasis Vykdomosios Tary
bos pirmininkas K. Zaikauskas 
Vlike išdėstė Vykd. Tarybos 
veiklos gaires ir darbo planus.

Padėkojęs už jam ir ki
tiems Vykd. Tarybos nariams 
išreikštą pasitikėjimą, Vykd. 
Tarybos Pirmininkas pabrėžė, 
kad sėkmingesnei veiklai už 
Lietuvos laisvę yra reikalinga 
lietuviškų, Lietuvos laisvinimo 
darbą dirbančiųjų, veiksnių

konsolidacija, jų veiklos derini
mas ir stiprinimas. Todėl Vykd. 
Tarybos vienas iš pirmųjų dar
bų bus jau seniau numatytos 
veiksnių konferencijos paruoši
mas. Vykd. Tarybos Pirminin
kas pareiškė viltį, kad lietuvių 
politiniai susigrupavlmai stip
rins lietuviškąją visuomenę 
jungiančius pradus ir šalins ją 
skaldančias ir vienybę ardan
čias jėgas. Vykd. Tarybos Pir
mininkas pareiškė:

POSĖDŽIAVO BALTŲ TARYBA
Rugsėjo 13 d. įvyko eili

nis politinis Baltų Tarybos po
sėdis, kuriam iš eilės pirminin
kavo estų atstovas ats. pulk. 
Jakobsenas. Lietuviams atsto
vavo Vykd. Tarybos pirminin
kas K. Zaikauskas ir Užsienio 
Reikalų Tarnybos valdytojas 
Dr. P. Karvelis. Be kitų rei
kalų, išsamiau buvo svarsto
mas Jungt. Baltijų Valstybių 
reikalas. Nutarta prašyti, kad 
patariamosios grupės, veikian
čios prie Laisvosios Europos 
Komiteto, pradėtų ruošti Jung. 
Baltijos Valstybių konstituciją 
ir atskirus pagrindinius įstaty
mus. URT valdytojo Dr. P. 
Karvelio duoto Baltijos spaudai 
pasikalbėjimo mintys susilaukė 
visiško pritarimo. Tame pasi
kalbėjime , be kita ko, siūloma, 
kad Jungt. Baltijos Valstybių 
sostinė būtų kas 5 metai keičia
ma ir iš eilės būtų kiekvienoj 
Baltijos valstybės sostinėje. 
Tarp pat siūloma, kad vienos

KLAUSIA, KĄ MANO DARY
TI SU LATTIMORE

H’ashingtonas.— Vidaus sau
gumo senato komitetas užklau
sė teisingumo sekretorių Mc- 
Granery, ką jis mano daryti su
O. Lattimore. Komitetas yra 
paraginęs už kreivą priesaiką 
Lattimorę traukti teismo atsa
komybėn. Tiriant Lattimore 
vaidmenį, kai jis buvo vyriau
sybės ekspertas Tolimųjų Ry
tų klausimais ir vėliau, komi
tetas konstatavo, jog Lattimo
re mažiausia penkiais paskirais 
atvejate jam davė melagingus 
parodymus. Komiteto tyrimų 
išvadoj sakoma, jog Lattimore 
buvo sąmoningas sovietinio są
mokslo įrankis, kuris ypač pa
de ęs komunistams įsitvirtinti 
Kinijoj. Pats Lattinfore ginasi 
niekad komunistu nebuvęs ir 
jiems nesimpatizavęs. 

iš Baltijos valstybių preziden
tas būtų tą patį laikotarpį pre
zidentu ir Baltijos Jungtinių 
Valstybių.

Suaktyvinti Baltijos tautų 
dalyvavimui laisvinimo darbe 
nutarta sukviesti bendrą posė
dį, kuriame dalyvautų centri
niai visų tautų tremtinių veiks
niai kartu su Baltų Tarybos 
nariais. Plačiau buvo sustota 
ties Maskvos politika Baltijos 
valstybėse. Prieita išvada, kad 
tenka ypatingą dėmesį kreipti 
į jose varomą rusifikaciją. Nu
sistatyta išleisti leidinį, apibū
dinantį rusifikacijos politiką 
praeityje ir dabar. Mūsų pozi
cijas stiprinant tarptautinėje 
plotmėje, nusistatyta surinkti 
paskutiniais metais atsiradu
sius viešus aktus, kur manifes
tuojama Baltijos Valstybių ne
priklausomybė ir paskleisti 
juos fotokopijų forma. Kitas 
posėdis nusistatyta šaukti spa
lio mėn. antrojoje pusėje.

NORĖJO IŠSPROGDYTI 
IZ RAELIO U2S. RĖK.

MNISTERU4

Tel Avivas. — Izraelio užsie
nių reik, ministerijos patalpose 
buvo suimtas vienas asmuo, 
kuris ture o su savim pragaro 
mašiną. Suimtasis atsisakė 
duoti bet kokių paaiškinimų. 
Tačiau manoma, jog atentatas 
buvo ruošiamas ryšium su Iz
raelio vyriausybės sutartimi su 
Vokietija, iš kurios už žydams 
Hitlerio laikais padarytus nuo
stolius gaus stambų atlyg ni- 
mą. Žydų kraštutiniai naciona
listai yra prieš tą sutartį labai 
nusistatę, nurodydami, kad jo
kiais pin gais negalį vokiečiai 
už 6 milijonų žydų išžudymą 
atsilvgi"ti. Jei atentatas būtų 
pavykęs, galėjo padaryti dide
lės žalos, nes bomboje buvo 
daugiau kai£ pu«ptnto svaro 
sprogstamos medžifs.

“Akivaizdoje didžiosios ne
laimės, ištikusios mūsų tėvų že
mę, tarpusavio ginčai ir riete
nos .siekiai ir ambicijos, eikvo
jimas jėgų ardančiam, o ne 
konstruktyviam darbui yra tik
ra nuodėmė prieš mūsų ken
čiančius brolius ir seseris Lie
tuvoje.”

Paliesdamas VLIKo ir Vykd. 
Tarybos bendradarbiavimo su 
Lietuvos Diplomatais būtinumą 
ir reikalingumą visų lietuvių 
tėvynės išlaisvinimo labui dėti 
visas pastangas, kad tas bend
radarbiavimas būtų sklandus ir 
simbolizuotų lietuvių vieningu
mą kovoje už to paties — tiek 
VLIKo, tiek Lietuvos Diploma
tijos —siekiamo tikslo įvykdy
mą, Vykd. Tarybos Pirminin 
kas šitaip apibūdino VLIKo ir 
Lietuvos Diplomatijos santy
kius:

“VLIKas ir Diplomatai sie
kia to paties tikslo. Tačiau Vil
kas ir Diplomatai yra skirtin
gos prigimties VLIKas yra re
voliucinis - rezistencinis orga
nas, atstovaujantis už savo 
laisvę kovojančiai Lietuvai. 
Lietuvos Diplomatai gi remiasi 
suvereninės Lietuvos Respubli
kos valstybinio tęstinumo dės
niu. Todėl vieni kitiems nėra 
subordinuoti. Laisvinimo kovos 
baras toks platus, jog tiek Vil
ko, tiek Lietuvos Diplomatijos 
laukia begalybė darbų, kurie 
būs tik tada sėkmingi, jei jie 
bus suderimi' ir vykdomi vie
ningai.”

Konstatavęs liūdną faktą, 
kad iki šiol reikalingo vienin
gumo ne visur ir ne visada pa
siekta, Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas apgailestavo vienos iki 
šiol Vlike atstovaujamos gru
pės išėjimą iš Vilko sudėties. 
Tos grupės žygis esąs smerkti
nas ne vien dėl to, kad jis siau
rina Vliko bazę ir tuo ardo lie
tuviškos laisvinimo kovos vie
ningumą, bet ir dėl to, kad iš
ėjimo motyvai rodą Išstojusios 
grupės nedemokratišką galvo
seną: negalėdama savo tikslo— 
būtent savo kandidato išrinki
mo į naujai sudaromos Vykd. 
Tarybos narius — pasiekti de
mokratiškai, Vliko instituciją 
ir veiklą grindžiančiais princi- 
jais, ji nusprendė apleisti Vli
ką, tuo imdama sau didelę at

Pentagono «luog*nitio*e kalba
ma, jog aštuntojo* armijos va
das Korėjoje gen. Van Fleet, 
kuriam sueina metu, pasi
trauksiąs ateinančiai* metais iš 

karinės tarnybos. Kandidatais j 
jo vieta minimi armijos operaci
jų- ir administracijos skyriaus 
viršininkas gen. įeit. M. D. Tay- 
lor ir armijos štabo viršininko 

pavaduotojas gen. įeit. A. C. 
McAuliffe.

sakomybę už lietuviškos kovos 
ardymą ir kartu pademonst
ruodama savo nenorą ar nesu
gebėjimą daugumos valią ir lie
tuvių vienybę statyti aukščiau 
už savo politinės srovės intere
sus. Ypatingai skaudu esą kon
statuoti, kad išstojusioji grupė, 
iki šiol užėmus Vlike raktines 
pozicijas, savo žygį bando pa
teisinti motyvais, kurie nesutin
ka su tikrenybe.

“Naujai sudarytosios Vvkd 
Tarybos darbas bus sėkmingas 
ir našus tik tuomet, jei jos na
riai sudarys ne įvairių politi
nių grupių palaidą sambūri. 

(Nukelta į 2 pusi.)

ŽEMES REFORMOS PRIE- 
ŠAS | KALĖJIMU

Kairas. — Egipto teismas 
nuteisė ligi gyvos galvos kalė
ti 23 m. amžiaus Sayed Saleh 
Lamlum. Nuteistasis priklauso 
vienai turtingai šei
mai, valdančiai prie Kairo tūk
stančius akrų žemės, ir bandė 
jėga priešinti naujosios vyriau
sybės .žemės reformai. Pa
gal naujai paskelbtą 
žemės reformos potvarkį Egip
te niekam nebus paliktas dau
giau, kaip du šimtai akrų. Prieš 
šią reformą stambieji žemval
džiai ir bando priešintis. Nutei
stasis Lamlum ginkluotas at
vyko į policijos įstaigą, pareiš
kė, jog žemė, iš jo būsianti pa
imta tik per jo lavoną ir pra
dėjo šaudyti, sužeisdamas vie
ną policininką.

GALI NUTRUKTI IR ANO-ANGLIJOS 
SANTYKIAI

Lomionas. — Irano ministe
ris pirm. Mossadegh buvo ang
lams įteikęs ultimatumą, kad 
pirmiau prieš visokias derybas 
dėl naftos ir nusavintų anglų 
nuosavybių Irane turį būti Ira- 
nui išmokėti dar $137,200,000 
tantjemų. Atsakyti į tai buvo 
palikęs 10 d. terminą. Tačiau 
anglai šį Mosadegho ultimatu
mą nuleido negirdomis. Jie, a- 
pie tą ultimatumą visai neuž
simindami, įteikė notą, kurioj
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Žmona šluosto llary J. JanIn.-n ašara*, kai ji t.-i*ina* i*t«-i*iiu>. 
Ji* buvo kaltinama*, joa *uteike* v y riau»y b«-i iirt.-isitiKii inforiiia<-ijti. 
kad buvv* vyriausybė* eksprrta Aaijo* reikalam* O. I.attiiu»r<- pla
nuoja* vykti i Sovietu*. Latttonorr buvo paprašė* pa*o. to-t. aavtt* to
kiai tintų. jam pa->a* buvo nulaikyta*. Tačiau vėliau Jarv im-n buvo ap 
kaltinta*, kad jo nuteikto* žinion buvunio* neteininico*.

REIKALAUJA ATŠAUKTI JAV
pasiuntinį

Maskva. —Sovietų vyriausy
bė pareikalavo, kad JAV at
šauktų savo pasiuntinį Maskvoj 
G. P. Kennan. Jis esąs ap
šmeižęs Sovietų Sąjungą. Tokiu 
“šmeižtu” Sovietai palaikė 
Kennan pareiškimą spaudos at
stovams Berlyne, jog užsienio 
diplomatai Maskvoje turi gy
venti tokiose pat sąlygose, ko
kiose jam teko būti Berlyne kai 
naciai JAV diplomatus interna
vo, prasidėjus karui su jų są
jungininkais japonais.

Kokių priemonių imsis dėl to 
JAV. dar nėra paaiškėję. Ke
nnan atšaukimas, Sovietams 
pareikalavus, yra savaime su

ragina Irano vyriausybę dar 
kartą persvarstyti praėjusį 
mėnesį Trumano ir Churchillio 
pasiūlytą ginčui baigti planą. 
Anglai savo notoj nurodo, kad 
Irano tasai planas buvo netei
singai suprastas, ir paaiškina, 
ko juo iš tikro buvo siekiama. 
Visai panašaus turinio notą I- 
ranui įteikė ir JAV.

Ko dabar imsis Mossadeghas, 
dar nėra paaiškėję. Bet gali net 
nutraukti su Anglija diploma
tinius santykius. Už tai halsų 
Irane jau yra. Kaip pranešama, 
paskutinioji angių nota Mos- 
sadegho priimta su dideliu ne
pasitenkinimu

NUSIKALTĖLIAMS ATIMS 
PILIETYBĘ

Wash>ngtonas. — Teisingu
mo sekretorius McGrenary pa
sikalbėjime su spaudos atsto
vais pareiškė esąs nusistatęs 
imtis akcijos, kad gangste
riams ir kitiems nusikaltėliams 
būtų atimta pilietybė ir jie 
būtų ištremti iš JAV. McGrena
ry nuomone, tai paliestų ma
žiausia šimtą asmenų, kurie, 
gavę šio krašto pilietybę, pikt- 
naudoja jo laisvę ir teršia gar
bę. Tarp tokių ištremtinų na 
turalizuotų piliečių McGrenary 
paminėjo dabar kalėjime sėdin- 
“losimų carą” Costelo. žinomą 
nusikaltėlių pasauly Circella ir

Kartu su kriminaliniais nu
sikaltėliais, McGrenary nuo
mone ,tur būti imtasi priemo
nių ir prieš komunistus, šia 
proga teisingumo sekertorius 
pareiškė, jog turi būti ištirtas 
žinomo komiko Chaplirio klau-
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prantamas. Bet ar bus dėl to 
išvarytas iš JAV kur s Sovietų 
diplomatas, nežinia. Achesonas 
pareiškė, jog išvaryti tik ką sa
vo įgaliojimo raštus Tromanui 
įteikusį Sovietų pasiunt.nį Wa- 
shingtone Zarubiną "kol kas 
nenumatoma.” Pirmas žygis, 
kurį ryšium su tuo Sovietų rei
kalavimu JAV atliko, yra įtei 
kimas Maskvai protesto notos 
dėl tokio nepagrįsto reikalavi
mo. Kennain šiuo metu yra Ge- 
nevoje. Jis vyriausybės pakvie
sta* tuojau grįžti į VVashingto- 
rib ir padaryti pranešimą.

Senatorių* McCarthy priešrin
kiminėje kampanijoje K trauki
nio mUcv* kalba* prieš Trumam 
atiminint raciją.

♦

simas. Šiuo metu Chaplinas y- 
ra Išvykęs į Angliją, kurioje ijs 
yra gimęs Bet kai jis norės 
grįžti, McGranery pasiryžęs jį 
rimtai iškamantinėti. Jei esa- 
tiesa, kas apie Chapliną sako
ma, tai jis esąs niekinga as
menybe. Jam prikišama, kad 
jis buvęs komunistų partijos 
narys, padaręs dorovinių nusi
žengimų ir yra taip atsiliepęs 
apie Ameriką, jog matyti, kad 
jis niekina kraštą, kuris jį ne 
tik draugingai priėmė, bet dar 
ir davė progą pralobti.

— J Kairą atvyko dvi suda- 
niečių delegacijos kalbėtis su 
premjeru gen. Naguib dėl Su
dano ateities. Viena grupė yra 
Sudano—Egipto unijos šalinin
kė, o kita nori pilnos nepri 
klausomybės, kurią jam yra 
pažadėję paremti britai, jei su- 
daniečių dauguma to panorės.

t
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Iš V. T. PIRM. K. ŽALKAUSKO PRANEŠIMO
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MILIJONAI PASIRENKA
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MWhlrljww»l” išmėginta ke
pimui vieta duoda goriau
sią kepsniams skonį. •

reda- 
pas-

iš 
jos

įskaitant ir seną, 
geriausiomis išmokėjimo 
sąlygomis.

Lengvai šylantis žaizdras 
sutaupo (iasa. greit išver
da. sutaupo laiką.

Karalienė* Elzbietos 11 kar&naviinui lx>ndona* jau smarkiai ruo
šiasi. nors iškilmė* įvyk* tik ateinančiu metu birželio niėn. Vi*o* par
duotuvės jau užversto* vėliavėlėmis. kar&nomi* ir kitai* šiai šventei 
reikalingai* daiktai*. Čia matome gaminama popierine karūna, kokio
mis puoš angiai šventė* proga savo namu*.

nuo religijos, at 
lietuvybės, nuo 

kitam. Kas iš to.

Tai 
san- 
pa-

termostalo konlroliuojama.

Patogiausias kelias įsigyti jaukta niolcrni'-- 
ką virtuve—yra puiki Gaso virtuvės kros
nelė. kuri gali būti naudojama virimui ir 
šildymui, mažiausiai kaštuoja, nei kuri kita 
virimo ar šildymo priemonė. Išsivirsite sau 
maistą puikiausiai, taupiai ir nuolatiniu 
Gaso šildymu jūs turėsite pastovią virtuvės 
temperatūrą
Be mažiausio rūpesčio prižiūrėti, viskas au
tomatiškai — tobulas atsakymas Naujosios 
Anglijos žiemos šalčiams.

Dviguba* virimo žaizdras 
duoda pakankamai vietos 
laisvai virti ir apsaugo 
nuo karščio.

lietuviams, gausiai aukojan- 
tiems per ALTą, Kanados lie
tuviams už gausias tiesiogines 
aukas Tautos Fondui ir visiems 
kitų kraštų lietuviams aukoto
jams .

Vlikas, išklausęs Vykd. Tar. 
Pirmininko pranešimo ir Vykd. 
Tarybos darbo planų, juos pa
tvirtino ir tiek Vykd. Tarybos 
Pirmininkui, tiek kitiems Vykd. 
Tarybos nariams pakartotinai 
pareiškė savo visišką pasitikėji
mą. ELTA

PRAGIEDRULIAI IR šESRLIAI

Universal

Kolumbija. Medellina*

Apie Medelllno lietuvius gan 
dažnai pasirodo spaudoje viena 
kita žinutė. Tad ir ši mano 
žinutė nėra pirmoji, kaip lygiai, 
tikiuosi, ne paskutinioji.

"“Tautų kilnojimasis” jau pa
sibaigė. Nauji transportai ne
atvyksta. Pavieniui atvykstą iš 
Australijos. Kanados ar Euro
pos jau nebėra tremtiniai, nes 
jie atvyksta savo lėšomis, sa- 
\"ųjų kviečiami. Anksčiau atvy
kę jau įsikūrė, įsitvirtino ir dir
ba. Kai kurie net labai gerai 
įsitaisė. Tačiau dauguma, dirb
dama ne savo darbą, dažnai la
bai sunkų, stengiasi savo bū
vį pagerinti. Dažnai jiems pade
da jau geriau įsikūrę lietuviai, 
pvz.. Butkevičius. Gaurišas, 
Proscevičienė. kuri turi Medei - 
line modernų ir labai gražiai 
įrengtą grožio salioną. Ji bene 
penkias ar šešias lietuves išmo
kė masažavimo ir kitų kosmeti
kos dalykų. Šios jos mokinės 
jau gerai atsistojo ant kojų, ge
rai uždirba ir garsina lietuvių 
vardą.

Žinoma, kai kuriems čia la
bai sunkiai sekasi įsitvirtinti. 
Tenka jiems pakelti nemaža 
skurdo ir vargo, ypač gausių 
šeimų tėvams ir neturintiems 
čia reikalingos profesijos. Be
veik visiems čia tenka persi
tvarkyti. nes visai kitos gyveni
mo sąlygos, kiti reikalavimai. 
Čia viskas mums svetima— ir 
gamta, ir žmonės, ir aplinka.

Yra nesugyvenimo. pavydo.

T

Raudonasis Kražius kreipė*! i »isuoniriię. kad aukotuA**trijo*
kraujo Korėjoj kovojantiems kariam*. Pirma*!* i kvietimą atsiliep, 
Auatrijo* kancleri* L. Pigi. 1 z *į žygį ji smarkiai puola komunistai.

50 metų anglių kasyklose

Dauguma lietuvių Škotijoje 
yra kasę anglis net ilgus metus. 
Vienas jų. Anupras Stalioraitis. 
gyv. Glasgove. kasa anglis be 
ne"*raukos jau 51-us metus. Jo 
r>o metų darbo auksinio jubih?- 
jaus proga National Board su
teikė jam atžymėjimo raštą. Iš 
1.600 tos kasyklos darbininkų 
tik A .Stalioraitis ir dar vienas 
vietinis yra išdirbę jmj 50 metų. 
A. Stalioratis dabar yra 74 m. 
amžiaus, jaučiasi stipriai ir ne
nori mesti darbo; kartu jis yra 
ir lietuviškos parapijos kolek
torius.

Lietuviškos rekolekcijos

Carfin bažnyčioje rugpiūčio 
29 d. buvo suruoštos trumpos 
moterų rekolekcijos, kurias ve
dė kun. dr. V. Balčiūnas. Ro
mos liet, kolegijos dvasios va
das. Rekolekcijose dalyvavo a 
pie 60 moterų, nors galėjo būti 
ir daugiau.

šmeižtų, prasimanymų, 
atšaldė lietuvių draugiškus 
tykius. Net į lietuviškas 
maldas besilanko tik mažuma
— bijo su kitais susitikti. Su
sirinkimus lanko dar mažiau, iš 
šimto lietuvių ateina tik 12-8, 
tai ir LPB organų negalima 
tinkamai išrinkti ir sutvarkyti, 
liūdna ir gaila, kad mes lietu
viai taip susmukome. O taip 
norėtųsi, kad bent tremtyje 
lietuvis lietuviui būtų brolis, o 
ne vilkas.

Atšalimas 
šaldo ir nuo 
meilės viens 
kad pagerins savo materialinį 
stovį, kai dvasia suskurdus. 
Dauguma, kurie geriau įsikūrė 
yra labiau susirūpinę sklypais, 
namais, mašinomis, kabinetų į- 
rengimais ir visai nemato, ka p 
jaunoji karta tolsta nuo lietu
vybės. nuo tėvų tikėjimo, nuo 
lietuviškų gerų parpočių.

V. Grigaliūnas

(Atkelta iš 1 psl.) 
bet tvirtą politinį junginį, kurio 
narius jungs meilė Lietuvai ir 
laisvinimo darbo atsakomybės 
bendrumas. Dirlnlami tik Lie
tuvos labui, jos nariai vadovau
sis ne kokiomis iš šalies gauna
momis instrukcijomis, bet savo 
sąžine, patriotiškumu ir pro
tu”. baigė Vykd. Tarybos Pir
mininkas savo pareiškimą, nu
statantį bendras naujosios 
Vykd. Tarybos gaires.

Po to Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas VLIKui pateikė atski
ru Vykd. Tarybos tarnybų pa- 
i uostus darbo planus. Užsienio 
Reikalų Tarnybas svarbiausias 
uždavinys būsianti sisteminga 
akcija už Lietuvos valstybės 
statuso atstatymą tokion plot
mėn. kokioje ji yra Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, kurios 
Lietuvą pripažįsta nepriklauso
ma valstybe. Šitą akciją Užsie
nio Reikalų Tarnyba vykdy
sianti savo prigimtį atitin
kančiais keliais ir būdais, ku
rie bus suderinami su Lietu
vos Diplomatijos veikla taip, 
kad Lietuvos užsienio politika 
būtų tik viena. Kitas Užsienio 
Reikalų Tarnybos pagrindinis, 
taip pat suderintai su Lietuvos 
Diplomatais vykdytinas užda
vinys — ryškinimas santykių 
su Lietuvos kaimynais, ypač su 
latviais ir estais. Jungtinių 
Baltijos Valstybių problema vis 
labiau aktualėja ir reikalauja 
jau dabar ypatingo dėmesio. 
Atsidėjus sektina Jungtinių 
Europos Valstybių organizavi

mosi raida, nuo kurios priklau
sys Lietuvos ir Baltijos padėtis 
naujai kuriamoje Europoje. 
Lietuvių dalyvavimas tiek Cen
trinės ir Rytų Europos, tiek 
bendro Europos vieningumo 
siekiančiuose organuose turės 
būti stiprinamas, taip pat lie
tuvių dalyvavimas visuose veik
sniuose. kurie kovoja su Krem
liaus imperializmu ir bolševiz
mu. Savo uždaviniams atlikti 
Užsienio Reikalų Tarnyba kvies 
talkon visus po platųjį pasaulį 
išblaškytus, bet Pasaulio Lietu
vių Bendroomenės jungiamus 
lietuvius.

Apibūdindamas Lietuvybei 
Išlaikyti Tarnybos planus. 
Vykd. Tarybos Pirmininkas pa
naudojo progą pabrėžti ypatin
gus prel. M. Krupavičiaus nuo
pelnus. Būdamas tos tarnybos 
valdytoju, prel. Krupavičius 
savo darban įdėjęs tiek meilės 
ir energijos, jog tai buvę jau
čiama visur, kur tik esama lie
tuvių. Vykd. Tarybas Pirminin
kas. kaip buvęs Laikinio Or
ganizacinio Komiteto Jungti
nėse Amerikos Valstybėse na
rys. tatai galįs pats paliudyti. 
Jis. kaip prel. M. Krupavičiaus 
įpėdinis tose pareigose, pasi- 
stensiąs eiti savo pirmtakūno 
nustatytu keliu toliau, t. y. iki 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo suorganizavimo ir 
sušaukimo, svarbiausios prie
monės po platųjį pasaulį vi
siems išblaškytiems lietuviams 
apjungti, jų tautinei sąmonei 
stiprinti ir tuo kovoti su nutau- 
timo pavojumi.

— Lietuvos laisvinimo bylos 
propagavimui bei parengimui 
ir visų lietuvių ko glaudesniam 
susižinojimui Informacijos Tar
nybai teks plėsti ir stiprinti sa
vo veiklą. Numatoma ne tik e- 
fektingiau rūpintis reikalingų 
žinių šaltinių suorganizavimu ir 
tirkamu jų skelbimu, bet ir vi
są Lietuvą liečiančių ir laisvi
nimo bylai reikalingų žinių su
telkimu vienon vieton.

Bet. — baigė savo pranešimą 
Vykd. Tarybos Pirmininkas.— 
visų užsibrėžtų planų įvykdy
mas priklausys nuo Tautos 
Fondo lėšų ištekliaus. Vykd. 
Taryba naudojasi Tautos Fon
do surinktomis lėšomis laiky
damasi didžiausio taupumo ir 
racionalumo. Išlaidos daromos 
tiktai Vliko kas pusmetį tvir
tinamos sąmatos rėmuose, o jos 
vykdymą prižiūri ir kontroliuo
ja Kontrolės Komsija. Visos 
sąmatos vykdymo apyskaitos 
saugojamos, kad ateityje, kai 
tik tai bus įmanoma, būtų 
skelbiamos visuomenei, sudėju
siai pinigus savo aukomis. Šia 
proga Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas nuoširdžiai padėkojo lie
tuvių visuomenei už ligšiolines 
aukas Tautos Fondui, ypač 
Jungtinių Amerikos Valstybių

• >1/
Ry.’ium su p. V. Vaitiekūno 

la šku, tilpusiu “Durbininko” 
nr. 70-me rugsėjo 26 d. laido
je. kur p. V. Vaitie’ ūnas viešai 
prisipažįsta solidarizuojąs su 
d-ro J. Griniaus vesta linija 
VLIKe, ir, sąmoningai nutylė
damas vėlesnius Lietuvos Dar- 
bo Federacijos persitvarkymus 
tremtyje, kreipasi buv. LDF 
Centro Vaidybos vardu, pasisa
kydamas, kad jeje nėra buvę 
jokios kalbos apie d-ro J. Gri
niaus atšaukimą iš Vliko sūdė- 
ties, Lietuvos Darbo Federaci
jos Centro Komitetas la ko rei
kalinga visuomenei parodyti, 
kaip dažnai žmonės patys daro 
klaidas ir kitus klaidina. 

1. Po visiems žinomų , vykių 
1927 m. pavasarį katal kiškos 
grupės iš tautininkų vyriausy
bės sąstato išėjo; vėlesniu me- — 
tu buv. Lietuvos demokratinių 
partijų veikla administratyvi- 
niu patvarkymu buvo suspen
duota. Nors partijos kaip to
kios viešai negalėjo veikti, ta
čiau jos pasiliko. Todėl ir po
grindžio veikloje (bolševikų ir 
nacių okupacijos laikais) jos ir 
nauji — kovo sąjūdžiai — ir 
sudarė pirmąją Vliko užuomaz
gą.

2. Visi gerai žino, kad visos 
politinės grupės bei sąjūdžiai ne 
vieną kartą turėjo tremty sa
vo konferencijas, susirinkimus 
bei suvažiavimus savo atstovų 
pranešimus išklausyti apie jų 
veiklą pačiame Vlike, gauti 
naujus nurodymus, jei jie to 
buvo reikalingi, ir pertvarkyti 
bei papildyti naujais žmonėmis 
tų grupių centrinius vadovauja
mus organus.

Kadangi LDF Centro Valdy
ba, prasilenkdama su statutu,

.ARBA ARTIMI ALSIAS JUMS G ASO ATSTOVAS

ĮSITIKINSITE, KAD GASO VIRTUVE YRA 
GERIAUSIA VIRIMUI... vandens šildymui.. 
rūbų džiovinimui . . . namo apšildymui . . 
virtuvės apšildymui . . . atmatų .sudeginimui

<

Virimui apskritus metus degantį, 
jei tai jums reikalinga

PAKEISKITE SEN^ KROSNELĘ J 
NAIH4 ŽEMOS KAINOS

pati nesiėmė iniciatyvos tokią 
konferenciją sušaukti, tai pada
rė patys LDF ilgamečiai Lie
tuvos Seimų federacijos atsto
vai, pakvieadami j konferenciją 
p. V. Vaitiekūno asmenyje da
lyvauti ir buv. Centro Valdy
bą. LDF konferenci o j buvo su
šaukta Felbache 1948 m. gruo
džio 19 d., kurioje buvo pasisa
kyta ir dėl jos atstovo netinka
mos taktikos Vlike, buvo pasiū
lytas ir pristatytas kitas as
muo jai atstovauti ir sudarytas 
jos vyriausias organas —Cent
rinis Komitetas.

3. Kadangi buv. Centro Val
dyba ir po Felbacho konferen
cijos nepanoro skaitytis su jos 
nutarimais bei patį vyriausi 
organą ignoravo, todėl Centro 
Komitetas rado būtiną reikalą 

“Naujieny”
PONE REDAKTORIAU,

Neatsisakykite Jūsų 
guojamam laikraštyje
kelbti šį mano pareiškimą.

Jau kuris laikas tam tikrų 
grupių žmonės leidžia Ameri
koje gandus apie šeiminį mano 
gyvenimą. J privatines apkal
bas reaguoti ligi šiol nemačiau 
reikalo. Tačiau kai socialistų 
dienraštis ‘Naujienos’ viešai 
jau paskelbė, kad esą aš “civi
line tvarka” vedęs “vokietaitę 
Vak. Vokietijoje” (š. m. rugsė
jo 25 d. nr. 227), turiu pareik
šti:

1. Aš esu vedęs Lietuvoje 
1933 m. bažnytine tvarka, ku
ri vienintelė man kaip katali
kui galioja.

2. Mano žmona ir vaikai y- 
ra pasilikę Lietuvoje, todėl jo
kios antros vedybos man nėra 

daryti sprendimus, dėl kurių 
teisėtumo ir pačiam Vlikui ne
kilo abejonių, kuriais ne vien 
tiktai p. dr. J. Grinius iš Vliko 
sudėties, kaip buv. LDF atsto
vas, bet ir pats p. V. Vaitiekū
nas iš Free Europe Committee 
Liet. Pat.Grupės, kaip persimc- 
tėlis į frontininkus, jau rugpiū
čio 24 d. š.*m. yra atšaukti ir 
jiems, kaip kad paprastai yra 
daroma padoriose draugijose, 
Lietuvos Darbo Federacijos 
vardu kalbėti ar veikti teisė v- 
ra atšaukta. Atitinkamos jstai-i 
gos apie tai yra painformuotos, 
lygiai kaip p.p. Grinius ir Vai
tiekūnas.

Gal tiems asmenims šitie nu
tarimai yra nemalonūs ,bet jau 
tokia yra taisyklė visuose de
mokratiniuose sambūriuose.

Lietuvos Darbo Federacijos 
Centro Komitetas

galimos nei juridiškai, nei 
labiau morališkai.

3. Civilinių vedybų aš 
principo nepripažįstu.^ nes
reiškia Moterystės Sakramento 
profanaciją.

4. Jokios moters — nei vo
kietaitės, nei lietuvaitės — ne
su vedęs ir nežadu vesti, nes šis 
dalykas yra nesuderinamas su 
katalikiškais mano įsitikini
mais.

5. ‘Naujienų’ naujiena yra 
tiktai nemoralus prasimany
mas, turįs tikslo žeminti kata
likus veikėjus visuomenės aky
se.

Būsiu dėkingas, jei ir kiti 
laikraščiai šį pareiškimą persi
spausdins ar juo pasinaudos

Reiškiu gilią pagarbą
Prof. Antanas Maceina
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STALINAS Išspyrė JAV atstovą Kennaną iš Maskvos. Tai 
pirmas atsitikimas per visus 19 metų, kada JAV santykiuoja su 
Sovietais. Išspyrė vieną iš autorių JAV dabartinės politikos su 
Rusija; vieną iš tikėjusių su ja sugyventi.

Išvydama Kennaną Maskva pirmiausia norėjo parodyti vėl 
savo drąsą, iš kitos pusės pagąsdinimą Vakaram, panieką Ame
rikai. Jau seniai ji eina šituo keliu “pagal plnaą”: nušovė ame
rikiečių lėktuvą, pašovė prancūzų, švedų; tampo kalėjimuose 
amerikiečių žurnalistus, grobia žmones. Apvainikavo dabar JAV 
atstovo išmetimu. Štai kokie mes galingi! J jus mum tik nusi 
spiauti! Savo Zarubiną, prityrusj šnipų organizatorių, jum įpir- 
šom j Washingtoną, o jūsų Kennaną lauk iš Msakvos — kam jis 
kalt* apie diplomatų izoliavimą Maskvoje. Dabar kaip tik buvo 
pats metas spiauti JAV j veidą, nes susirenkančiam partijos kon 
gresui reikia daugiau padrąsinimo.

Amerikos atsiliepimo į tai būdas kitokis. Dalis spaudos pri
mena prez. Trumano žodžius, kad bolševikai supranta tik tankų 
ir represijų kalbą... Tuo tarpu Achesonas atmetė tik sovietų kal
tinimus Kennanui, bet pareiškė, kad nesvarstyta, ar greitai bus 
paskirtas kitas atstovas, ar bus pritaikytos represijos sovietų 
naujam atstovui Zarubinui. Ligi rinkimų, gal būt, vyriausybė no
ri laikytis, atsargios, nesiskubinimo, nejautrumo politikos. Lyg ji 
elgtųsi pagal išmintingąjį principą: ne tas vyras, kuris muša, 
bet tas, kuris ataliko...

•

NAUJIENOS nori išstumti iš visuomeninės veiklos prof. A. Ma
ceiną, prasimanymais jo, kaip kataliko, garbei žeminti. Pabrėda- 
mos, kad Maceina yra ateitininkų ir frontininkų veikėjas, pirštu 
rodo, va, kokios tos organizacijos, kurios turi tokius veikėjus.

Tokis laikraščio pasielgimas priklauso prie kriminalinių nu
sikaltimų. Ne mūsų reikalas, ar apšmeižtas asmuo ir grupės ieš
kos satisfakcijos teisme, ar laikysis anos amerikoniškos taktikos 
— atmesti šmeižtą ir eiti savo keliu. Mum tenka tik nemaloni 
pareiga pasakyti, kad “Naujienos” nebe pirmą kartą su jom 
nepatinkamais asmenim elgias taip nežmoniškai ir neteisingai, 
melagingai ar tendencingai apie juos informuodamos.

Kompromituoti žmones ir organizacijas šmeižtais yra ne
garbingas ir neleistinas kelias. “Naujienos,” deja, tai vartoja sis- 
tematingai. Jų šmeižtus su pasitenkinimu kartodami kiti veikėjai 
tik parodo, kad šmeižtų metodas paskutiniu metu virsta "norma
liu” dalyku visuomeniniame veikime.

Šmeižtų metodą smerkiame. Pastebime taip pat, kad P. 
Grigaitis nėra tik redaktorius. Jis yra ir ALT spiritus movens. 
Apgailestaujame, kad jo globoj leidžiami šmeižtai žemina jo pa
ties vardą ir mažina juo pasitikėjimą tame bendrame darbe. Ap- 
gailestaujam taip pat, kad laikraščio vartojama šmeižimo kryptis 
meta dėmę ir jo atstovajamai socialistinei srovei, kuri bent Euro
poje laikėsi principingai ir garbingai.

Tai sakome nuoširdžiai, nes tikime, kad bendri siekimai 
verčia bendradarbiauti, o bendradarbiauti tejmanoma tik garbin
gu keliu.

Iš I.Iuencheno ao!c 5,10 vai. 
po pietų lėktuvu atvykau Vie
non.

Amerikiečių aerodromas yra 
rusų zonoje, apie 35 klm. nuo 
Vienos. Aptvertas spygliuoto
mis vielomis ir įvažiavimai 
saugojami uniformuotų Ameri
kos kareivių. Kiekvieno įva
žiuojančio ar išvažiuojančio ti
krina dokumentus. Plentu, ei
nančiu iš aerodromo per rusų 
okupuotą teritoriją iki Vienos 
miesto, yra leidžiama važiuoti 
amerikiečiams, kurie iš rusų 
kariuomenės turi specialius lei
dimus. Bet US kariai važiuoja 
be leidimo.

Hotelis Bristol, skirtas ame
rikiečiams, yra pačiame m.es- 
to centre .vadinamame I dis- 
trikte. šis distriktas vadinamas 
internacionalinis ,nes jis nepri
klauso nei US, nei Britų, nei 
Prancūzų, nei Rusų okupaci
nėms valdžioms. Rugsėjo mė
nesį jis yra amerikiečių žinio
je. Spalio jau bus Britų, se
kantį — Prancūzų, o vėliau So
vietų. Ir taip kas mėnesį kei
čiasi jo apsauga. Visi kiti mies
to distriktai padalinti į 1 zo
nas; kiekvienoj jų yra karinis 

komendantas, kariuomenė ir 
karinė policija. Važinėtis iš vie
nos zonas į kitą Vienos mieste 
yra nedraudžiama, jokių ženk
lų gatvėse nėra, ir niekas ne
trukdo. Važinėti gi už miesto 
ribų, ypač į rusų zoną be lei
dimo draudž ama ir pavojinga. 
Už miesto ribų prie rusų oku
pacinės teritorijos, visur yra 
užrašyta anglų ir rusų kalbo
mis, og prasideda rusų zona. 
Nuvykau pas šv. Tėvo delega
tą. kurio rezidencija yra rusų 
zonoje. Iš kairės delegatūros 
pusės, pirmame name, yra Sov. 
Rusijos komendanto butas, o iš 
dešinės pusės rusų kariuomenės 
barakai. Šv. Tėvo delegatui pa
reiškiau pasveikinimo forma: 
“Tamsta čia gyvenate labai ge
rai “apsaugotas”, nes iš Vienos 
pusės saugoja rusų komendan
tas, o iš kitos jų kariuomenė. 
Turėdami tokią apsaugą gal 
galite važinėti po visą rytų Eu
ropą ir nuvykti net į Kauną, 
Vilnių, Maskvą ir Leningradą 
ir tokiu būdu galite būti nun
cijum visai rytų Europai.” J šį 
mano pareiškimą didele šypse
na arkivyskupas nuncijus atsa
kė, jog jis laisvai galįs važiuo
ti po visą Austri ą, imant ir 
rusų zoną, bet toliau, gaila, jo
kių galimybių neduoda. Be to, 
yra ir pavojinga. Sovietai ir čia 
neapsieina be žmonių grobimo.

E Vienos miesto pagrobė tris 
lietuvaites, E. J., F. K., ir B. K.

Pagrobė iš amerikiečių sek

toriaus. Kur jos atsidūrė ir ko
kią vergiją Sov. Rusijoj neša, 
niekas iš lietuvių nežino.

Būdamas Vienoj, sušaukiau 
ten esamus lietuvius, kurių y- 
ra apie 23 asmens. Susirinki
mas įvyko pas jų p.rmįninką 
p. St. D. US zonoj. Nė vienas 
iš lietuvių nėra apsigy venęs 
rusų sektory. Susirinkusiems 
išdėsčiau apie BALE veiklą A- 
merikoj ir Europoj, šalpos ir 
emigracijos reikalais. Visi labai 
džiaugėsi ir buvo dėkingi, nes 
tai buvo pirmas atsilankymas, 
kadangi pas juos niekas iš a- 
merikiečių dar nėra buvęs. La
biausiai reikalingiesiems pašal
pos palikau 1,000 šilingų. Nu
stebino mane jų nusiskundimai 
austrais. Nustebau ir todėl, kad 
vieniečiai buvo žinomi kaip ma
lonūs, švelnūs žmonės, l>et ka
ro metu ir po karo austrai pa
sirodė pabėgėliams žiaurūs. 
Patyriau, kad juos visaip pra
vardžiuoja, kolioja. Privačiai 
gyvenančius išmeta dažnai iš 
buto. Valdžios apsaugos dėl bu
tų jokios nėra. Pvz., pabėgėlė 
p-lė Valionytė Aleksandra, iš
mesta iš buto, per 2 metus di
džiausiai vargo, .eidama iš 
kampo į kampą, negaudama 
vietos apsigyventi. Digrių šei
ma irgi gavo jau teismo spren
dimą išsikraustyti, o kadangi 
kitur niekur negali gauti, tai 
neišeina ir laukia, kol išmes 

Respublikonu kandidato* j prezidentu* gen. D. Ei*enhoweris ap- 
lankė MorganS Grove. Jackson apskr., Mieli., kur IH54 m. liepo* S d. 
įvyko pirmoji respublikonu konvencija. Stovėdamas prie akmens, ku
rsime tas i vykis atžymėtas, Eisenhovveris kalba susirinkusiems apy
linkės gyventojams.

gatvę. Gyvenimo sąlygos lie
tuviams ten šiurpulingos, 
šalpos iš Austrų valdžios gauna 
tiktai moterys per 60, vyrai 

per 65 ir ligony*.

Toji šalpa yni tik 200 šilingų 
asmeniui mėnesiui, kas sudaro 
Amerikos pinigais apie $8. Iš 
šias sumos jie turi užsimokėti 
už butą, šviesą, vandenį ir pra
gyventi. Vienoje labai brangu: 
sviesto sv. apie $1, mėsos sv. 
apie 75c ir riebalų sv. apie 50c 
ir visi kiti produktai branges
ni. negu Amerikoje. Dėl maisto 
trūkumo tremtiniai a t renio ne
paprastai suvargę, išbalę. Dra
bužiai ir avalynė brangiau, nei 
Amerikoj. Geresni batai $20. 
menkesni apie S8. Todėl jie. 
gavę iš BALF drabužių ir ava
lynės, nepaprastai d> auginsi ir 
iš širdies dėkoja. Tokio dėkin
gumo už šiuos trupinius, kur 
BALF jiems davė, dar niekur 
nepatyriau. Todėl ir čia reikėtų 
nukreipti kiek galima daugiau 
pašalpos. Visi per 16 m. am
žiaus jokios šalpos iš austrų 
negauna .nes jie patys privalo 
sau pragyvenimui užsidirbti. 
Bet gauti darbų nepaprastai 
sunku.
Vienoje yra keletas šimtų tūk
stančių savų bedarbių ir sve

timtaučiams darbų niekas 
neduoda.

Pav., jauna gydyto a E. 
j Kryžanauskaitė, baigusi me-

dic. mokslus Vienoje, dirba vie
noj ligoninėj tik už ma stą. Vi
si ten likusieji lietuviai yra at
kirsti nuo vakarų pasaulio ir 
uždaryti raudonoj saloj, nes vi
sa teriter ja a’ ie Vieną yra ru
sų okupacinėj zonoj. Palikau 
jiems US pareigūnų adn*sus. ; 
kuriuos, bėdoje atsidūrę, galė
tų kreiptis.

Patyręs jų gyvenimo sąlygas 
pareiškiau, kad BALF jų nepa
mils ir neapleis.

Rytojaus dieną, rugsėjo 9 d., 
nuvykau pas Amerikos Vyriau 
šią pareigūną pabėgėlių globai 
Mr. McGregor. savo seną pa
žįstamą, su kuriuo turėjau il
gą pasikalbėjimą ir jam išdės
čiau žodžiu tremtinių būklę 
Vienoj ir prašiau jo intervenci
jos, kad ji būtų pagerinta. Be 
to, prašė man raštu įteikti apie 
mano patyrimus Iš tremtinių 
gyvenimo ne tik Vienoj, bet vi
soje Austrijoj.

Kadangi Mr. McGregor yra 
ir Vyriausias PEP programos 
Direktorius, tai ir šiais reika
lais su juo kalbėjau. Patyriau, 
kad
lietuviai j l’EP programą 

neįtraukiami.
nes visi jie yra atvykę 1944 ir 
1945 m.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Liukų <lrt*lius menkas

Iš kolchozų pranešimų, kiek 
jie numato gauti iš apsėto plo
to derliaus, matyti, jog žemės 
dirbimas apleistas ir laukų der
lingumas kritęs. Nurodant, jog 
derlius buvęs “geras”, skelbia
ma, greičiausiai dar kiek padi
dinant, kad iš hektaro numa
toma gauti po 21 centnerį ru
gių, kai nepriklausomoj Lietu
voj vidutinis derlius buvo 25- 
26 centneriai.

Šiandieninė* kainos 
IJetuvoje

Paskutinėmis žiniomis, Lie
tuvoje įvairių reikmenų kainos 
maždaug tokios (rubliais): ru
gių centn.—200, kviečių — 250, 
bulvių — 45, kriaušių kilogr.
— 20, arbatos—150, cukraus 
pagal kortelę—15, lie kortelės
— 30, sviesto — 24-32, lašinių 
—20-30. Apdaro kainos taip 
pat labai aukštos: vidutinės rū
šies suknelė — 300-360, mote
riškas paltas — 300 ligi 3,000, 
moteriški bateliai — 50-400, 
vyriški batai — iki 500, vyriš
kas paltas — 1,200, metras 
vilnonės medžiagos — 80-200.

tiynjrboK mobilizatoriu* II. II. Fou - 
Ir r lla»hinit;t<>nr karinės n»injlio» 
komitrtui |>arriškr. joK jis numato 
aliumini jaus turtine gainjbu padi
dinti JtMt.tHMt tonų, kati ji pasirktu 
iš viso j mrtus I.Toojhhi tonu. Aliu- 
■iiinijus yra virna svarbiausiu ka- 
riqii| nirdžiaKU. kurios trūkumas 
Kalėtu žymiai sutrukdyti ginklavi
mosi pr»K ram^.

Kad geniau susipažinčiau ir 
įsitikinčiau apie teik amą Auš
rį) valdžios šalpą tremtiniams, 

(nukelta j 5 pusi.)’

_______________ I
Atostogų retai tegaunama

Kolchozų gyventojams Lie
tuvoje atostogų retai teduoda
ma ir taik tik blogam orui e 
sant. Jų kokią porą dienų ga
lima gauti tik esant geruose 
santykiuose su brigadininku, 

tačiau už jas včlaiu reikia ati
dirbti.

Darbo normos
Kolchozuose visiems dar

bams nustatytos normos. Ari
mo norma poriniu plūgu vie
nam žmogui dienai — 0,7 ha, 
daržų ravėjimo ir kaupimo — 
1/6 ha, avižų vežimas — 12 
vežimų vienam vežėjui su vie
nu mynėju [>er dieną, o žirnių
— 12-13 vežimų, linų klojimas
— 580 jiedu per dieną (kas 
minutę jx> pėdą per 9 vai. 40 
min.), 7 vyrų brigada per die
ną turi nukirsti trumpakotė- 
mis dalgėmis 2 ha ingių ir juos 
surišti bei sustatyti į gubas.

Tik tiek darbo atlikus, gali
ma gauti ir normalų darbo at
lyginimą. Tačiau dėl normų di
dumo dauguma darbininkų jų 
neįstengia atlikti. Tuo būdu jie 
vienos dienos atlyginimą pap
rastai gauna už pusantros die
nos ar net dviejų dienų darbą.

I ANTANAS MACEINA

Šv. PRANCIŠKAUS NETURTAS

Ištrauka iš prof. A. Maceinos naujo veikalo “SAULES GIESME 
— šv. Pranciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys”. Leidžia prel. P. Juras, spausdina Tėvų Pranciškonų spaustu
vė Brooklyne.

I.
Pop. Pijus XI, apibūdinda

mas šv. Pranciškaus neturtą, 
pastebi, kad “jis yra priešginy- 
bė anam nelaisvam, niuriu at
kaklumu vykdomam ir išdi
džiai rodomam kaikurių seno
vės filosofų neturtui (Encikl. 
Rite expiatis nr. 16). Kaip -ži
nome, jau Sokratas skelbė, 
kad žmogus turįs būti savaran
kiškas ir net nepriklausomas 
nuo viršinių gėrybių ir kad lai
mė esanti vidinis jo nusiteiki
mas, apsireiškiąs sielos ramybe 
ir geismų tyla. Sokrato moki
niai bei sekėjai — Antisthenas, 
Diogenas iš Sinopės, Kratas— 
išvystė šį savarankiškumo dės
nį ligi galo, mokydami kitus 
neturto ir patys gyvendami 

skurdų klajoklinį gyvenimą (y- 
pač Diogenas ir Kratas su sa
vo palydove Hipparchija). Tai 
ir buvo filosofijos istorijoje ži
noma ‘cinikų’ mokykla, kurios 
žymių randame vėlesniame 
graikų bei romėnų stoicizme, 
šių tad ‘cinikų’ neturtą pop. 
Pijus XI vadina niuriu ir išdi
džiu, gretindamas jį su šv. 
Pranciškaus džiaugsmingu ir 
nusižeminusiu turto atsisaky
mu. Tuo popiežius nori pasa
kyti, kad neturtas kaip papras
ta turto stoka dar anaiptol nė
ra Evangelijos vykdymas. 
Priešingai, grynai negatyvinis 
neturtas nesykį padaro žmogų 
pavydų, gobšų ir net plėšrų: 
jis kelia neapykantos pasitu
rintiems, gadina socialinius 

santykius ir žadina klasių ko
vą. Kapitalizmo apiplėšta da
barties darbininkija yra ge
riausias šitokio neevangeliško- 
jo neturto pavyzdys. Todėl 
Bažnyčia, laimindama ‘neturtą 
dvasioje’, niekad nelaimino ir 
nelaimina priverstinio neturto. 
Ji skelbia, kad naudojimasis 
žemės gėrybėmis yra prigimta 
žmogaus teisė, kurios jam nie
kas negali atimti, ir kad šis 
naudojimasis “padeda žmogui 
medžiaginį pagrindą atlikti di
džiulės reikšmės turinčioms jo 
dorinėms pareigoms” (Pop. Pi
jus XII savo kalboje 1941 m. 
birž. 1 d.). Tuo tarpu nelaisvas, 
pyktį keliąs ir godumą ugdąs 
neturtas kaip tik šioms parei
goms kenkia. Todėl jis nėra 
būdas sekti Kristumi. Dangaus 
Karalystė atsiskleidžia tiktai 
beturčiui dvasioje, tiktai tam, 
kuris, nors teisiškai ir būtų 
turtingas, tačiau praktiškai gy
vena taip, tarsi nieko neturėtų. 
— Kuo tad skiriasi šie du ne
turto pavidalai’ Kuo skiriasi 
šv. Pranciškaus neturtas nuo 
senovinių ‘cinikų’ arba nuo 
šiandieninių darbininkų netur
to? Kuo užlaido beturtis dva
sioje žemės gėrybių stoką?

J šį klausimą atsako Kris
tus Kalno pamokslu. Paliepęs 

Jo klausančioms minioms ne
krauti turtų žemėje, nes nega
lima tarnauti dviem valdovam 
— Dievui ir Mamonai, Išgany
tojas kalbėjo: “Nebūkite bai
liai susirūpinę savo gyvybe, ką 
valgysite, nei savo kūnu, kuo 
vilkėsite. Argi gyvybė ne svar
besnė už valgį ir kūnas už dra
bužį? Žvilgterėkite į dangaus 
sparnuočius: jie nesėja, nei 
pjauna ,nei į kluonus nekrau
na, o jūsų dangiškasis Tėvas 
juos maitina. Argi jūs ne dau
giau verti kaip jie? Kas gi gali 
savo rūpesčiu padidinti savo 
ūgį vienu mastu? Ir kam jūs 
bailiai rūpinatės drabužiu? įsi
žiūrėkite į laukines lelijas, kaip 
jos auga. Jos nesidarbuoja ir 
neverda, tačiau aš jums sakau, 
kad Saliamonas visoje savo 
garbėje nebuvo taip apsivilkęs, 
kaip kiekviena iš jų. Taigi, .jei 
Dievas taip apvelka laukinę žo
lę, kuri šiandien yra, o rytoj 
metama į krosnį, kaipgi labiau 
jus, žmones menko tikėjimo. 
Nebūkite tad bailiai susirūpinę 
ir nesakykite: Ką valgysime, 
ar ką gersime, ar kuo apsi
dengsime? Nes visų šių dalykų 
labai ieško pagonys. Juk jūsų 
Tėvas žino, kad viso to jums 
reikia. Taigi jieškokite visų 
pirma Dievo Karalystės ir jos 

teisybės, o visa tai bus jums 
pridėta. Nebūkie baisiai susirū
pinę rytojumi, nes rytdiena 
pati savimi rūpinsis. Kiekvie
nai dienai gana jos vargo’’ 
(Mat 6,25-34).

Šiuose 'žodžiuose kaip tik ir 
glūdi tikrojo neturto esmės at
skleidimas. Turto žmogus įieš
ko todėl, kad jis yra neaprū
pinta būtybė: ens insecurum 
(P. Wust). Iš gamtos jis nėra 
beveik nieko gavęs, kas galėtų 
jam užtikrinti rytojų. Anas 
pirmykštis Viešpaties stalas 
rojuje, kada gamta jį dengė, o 
žmogus sėdosi ir valgė, yra am
žinai prarastas. Žemės žmogus 
yra nuolatos grasomas bado, 
šalčio, oro negandų, socialinės 
santvarkos netobulybių, ūkio 
svyravimų, piktos kitų valios, 
kahdžių, rūdžių ir vagių. Visus 
šiuos jo išsilaikymo pavojus jis 
turi pergalėti, susikurdamas 
reikalingų šiam sunkiam užda
viniui priemonių. Turtas kaip 
tik ir yra viena Iš tokių prie
monių gintis nuo rytdienos 
grėsmės. Šiandien žmogus yra 
dar pavalgęs ir apsirengęs, 
šiandien jis dar turi pastogę ir 
darbą. Bet rytoj? Bet už mė
nesio, už metų, už dešimties 
metų? Kas bus tada’ Kas bus, 
kai ateis ūkinė krizė, kai ištiks 

nedarbas, nusilps sveikata, pri
artės senatvė? Kuo tada žmo
gus pašalins rytdienos vargą? 
Todėl jis ir jieško turto, ir ren
ka jo ,ir taupo. Todėl jis ir yra 
susirūpinęs, ką valgys ir kuo 
vilkės. Apsirūpinimas rytdic-
nai yra pagrindinis turto aks
tinas. Nuosekliai tad turtingas 
yra ne tas, kuris daug turi, 
bet tas, kuris į žemiškąsias gė
rybes atremia savo ateitį, tikė
damasis jomis pergalėsiąs ryt
dienos netikrumą. Tai yra a- 
nas Evangelijos ūkininkas, ku
ris žiūrėjo į pilnus savo kluonus 
ir sakėė: “Mano isela, tu turi 
daug gėrybių, sukrautų dauge
liui metų” (Luik 12,19.
Turtingumas Krikščionybės
šviesoje yra ne tiek medžiagos 
kiekybė, kiek dvasios kokybė: 
tai jos nusiteikimas žemiško
sios ateities atžvilgiu, pagrin
džiant ją turto galia. Turtuolis 
yra tasai, kuriam rytdiena yra 
jo paties rankoje, kuris jau
čias pats esąs ateities viešpats.

Prieš šitą tad ‘turtuolį dva
sioje’ Kristus kaip tik ir stato 
beturtį dvasioje, liepdamas ne
sirūpinti, “ką valgysime, ar 
ką gersime, ar kuo apsidengsi
me” (Mat 6,31). šio rūpesčio 
yra pilni pagonys. Tačiau jie 

kitokį ir liūti negali. Jie tiki juk 
tik į savo rankų darlio stabus, 
kurie dūžta jų akivaizdoje, to
dėl žmogaus aprūpinti nepajė
gia. Grįsti šiais negyvais sta-
bais savo ateitį būtų lengva
pėdiškumas, nevertas žmogaus 
protingumo. Bet krikščionis? 
Juk jis tiki į dangiškąjį Tėvą, 
kuris yra Meilė, kuris siuntė 
savo Sūnų Jėzų Kristų pasau
lio vaduoti, kurio sprendimu 
randa maisto žvirbliai ir apda
ro lauko lelijos. Jeigu tas Vieš
pats iš meilės sukūrė žmogų ir 
jį atpirko, guldydamas gyvybę 
už jį, tai yra didelio netikėji
mo ženklas manyti, kad Jis pa
mirš žmogų jo istorijos kelyje 
ir juo nepasirūpins sunkią jo 
egzistencijos valandą. “Jeigu 
Dievas apvelka laukinę žolę, 
kuri šiandien yra, o rytoj meta
ma į krosnį, kaip gi labiau jus, 
žmones menko tikėjimo” (Mat 
6,30). Juk argi žmogus nėra 
vertesnis už visus kitus gamtos 
padarus? Argi ne po jo kojo
mis yra padėta visa Viešpaties 
kūrinija (plg. Ps 8.7)? Kaip 
gi tad galėtų įvykti, kad Die
vas, aprūpindamas visus kitus 
padarus, paliktų nežinai žmo
gų, sukurtą pagal Jo paties pa
veikslą?

(bus daugiau)



KŪRYBOS
Pabaltiečių

Visą pirmą 
laikotarpi 
po visiška 
diktatūra;

Simfoninė muzika Lietuvoje 
tik paskutiniuoju laiku buvo 
pasidariusi populiari platesnės 
visuomenės tarpe. 
Nepriklausomybės 
mes pragyvenome 
Valstybės operos
aukštai iškilusi opera nustelbė 
kitas dar nepradėjusias bujoti 
muzikos meno šakas ir net tik
rai apsišvietusių inteligentų 
tarpe sukūrė tvirtą įsitikinimą, 
kad su opera prasideda ir bai
giasi aukštasis muzikos menas. 
Ir dabar dar daugelis tremtinių 
neigia Amerikos miestų kultū
ringumą, taikindami jiems “ne
klaidingą” kriterijų: ar juose 
yra opera? Tuo tarpu daugelis 
net nepasiinteresuoja, — ar y- 
r» simfoninis orkestras? O juk 
tų orkestrų Amerikoje yra Le- 
veik kiekviename didesniame 
mieste ir jų dauguma yra aukš
to lygio ir gausiai lankomi.

Simfoninė muzika Lietuvoje
Simfoninė muzika ir Lietu

voje paskutiniuoju laiku prieš 
tremtį buvo pradėjusi smalkiai 
kilti. Kaune 1935-’8 metų lai
kotarpyje palaipsniui išaugo 
Valstybės radiofono orkestras, 
kuris gabių ir nuoseklių diri
gentų — Balio Dvariono, o vė
liau Jeronimo Kačinsko vado
vybėje smarkiai pakilo savo 
lygiu. Prasidėjus II Pasauliniui 
Karui, kai mums atiteko Vil
nius, ten tapo perkeltas ir Ra
diofono orkestras, jis išsyk nu
stebino šiaip priešiškai nusitei
kusią lenkų visuomenę savo 
menišku ir tiksliu grojimu. 
Filharmonijos koncertai pasi
darė lietuviams vilniečiams lyg 
savotiška meno šventovė, lyg 
kad savo laiku Kauno opera; j- 
domu, kad ir dabar iš tremti
nių, kurie vertina ir mėgsta 
simfoninę muziką, daugiausiai 
yra gyvenę per karą Vilniuje.

Nevien simfoniniai koncertai 
vystėsi: išaugo pas mus ir ne
maža simfoninė literatūra. Vie
ną kitą kūrinį turėjom iš se
nesnės kartos muzikų: J. Nau
jalio, Čiurlionio. Vienu kitu 
simfoniniu veikalu pasireiškė ir 
St. Šimkus; gausus šioje srity
je buvo mūsų iki šiol gal žy
miausias instrumentalistas J. 
Gruodis. Kiek nuošaliai čia sto
ri K. V. Banaitis, pasišventęs 
labiausiai vokalinei ir kameri
nei muzikai. Užtat kiek jau
nesni (dabar, deja, jau nebe
riša! jauni) mūsų kompozito
riai visi gan gausiai pasireiškė 
simfoniniame mane: iš ju gau
siausias — V. Bacevičius; to
liau seka VI. Jakubėnas. A. Ra
čiūnas, J. Gaidelis, Kl. Gr’auz 
dė. kartu su visa grupe dabar
tinėje tarybinėje Lietuvoje pri
augusių jaunų lietuvių kompo
zitorių. — visi jie turi nemažai 
simfoninių kūrinių. Keletą sim
foninių poemų naujoviškame 
stiliuje turi ir Jer. Kačinskas.

Didelio paskatinimo kurti 
simfoninius veikalus Lietuvoje 
teikė faktas, kad kiekvienas 
nors kiek padoraus lygio sim
foninis veikalas galėjo būti 
lengvai atliktas. Valstybės ra
diofonas, kartą priėmęs veikalą 
pastatymui, automatiškai išsi
rašydavo orkestro balsus ir pa
sidarydavo partitūros nuora
šą. pasiimdamas šią visa me
džiagą į savo biblioteką. Deja, 
visos šios partitūros su visa me
džiaga pasiliko už geležinės už
dangos.

Tai prisiminus, būt i sunku 
suruošti simfoninį koncertą 
vien iš lietuvių "kūrinių, norint 
duoti pilną lietuviškos simfoni
nės muzikos vaizda. Re to. nė
ra tikra, ar mūsų visuomenė, 
kuri vos tik buvo pradėjusi su
sipažinti su simfonine muzika, 
pakankamai paremtų tokį kon
certą.
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Trijų tautų koncertas
Todėl V. Tysliavienės suma

nyta idėja — ruošti bendrą tri
jų Pabaltijo tautų konceitą y- 
ra natūrali ir sveikintina. Rei
kia žinoti, kad latviu ir estų 
muzikos gyvenimas buvo jau iš 
XIX šimtmečio labiau išvysty
tas, negu pas mus ir jų visuo
menė i simfoninę ir instrumen

Komp. i. JakubėiuM

tinę muziką itin vertina. Ka
dangi New Yorkas su apylin
kėmis turi gan gausias latvių 
ir estų naujųjų ateivių koloni
jas, ir kadangi dar kiekvienos 
tautos muziką diriguos tos pa
čios tautos dirigentas, tai gali
ma laukti nemaža publikos.

Lietuvių programa
Kalbant apie lietuvių progra

mą, visų pirma galima pasi
džiaugti dėl dirigento pasirin
kimo: Jeronimas Kačinskas y- 
ra asmuo, kuriam iš viso nau- 
joviškesnė, o ypač lietuvių sim
foninė munka buvo visuomet 
labai artima; jis yra Lietuvoje 
po keletą kartų pradirigayęs 
kuo ne visus žymesnius lietu
viškus simfoninius kūrinius, 
juos ypač kruopščiai ir sąžinin
gai paruošdamas. J. Kačinsko 
klausa yra fenomenali.

J. Kačinskui, aišku, turi pri
klausyti galutinas žodis dėl pro
gramos sudarymo. New Yorko 
koncerte, tarp kitko, numaty
ta atlikti Jakubėno “Rapsodi
ja”, pirmą kartą J. Kačinsko 
atliktą 1940 m. Kaune ir vėliau 
daug kartų pakartotą; taip pat 
“Legenda”, kuri buvo atlikta 
Lietuvoje 1943 m. V. Bacevi
čiaus simfonijos įtraukimą į 
programą tenka vertinti labai 
teigiamai: nors šio talentingo 
moderniojo kompozitoriaus kū
ryba platesnei lietuvių publikai 
buvo kiek tolimesnė, bet ji bu
vo užtat itin vertinama mūsų 
rimtų muzikų, o užsienio pasi
rodymuose ypač susilaukdavo 
palankių atsiliepimų. Malonu 
pažymėti, kad J. GriteMo var
das. be kurio jokia lietuviška 
simfoninė programa yra nepil
na. vis dėlto figūruosiąs šia
me koncerte, nežiūrint to, kad 
visi jo originaliniai veikalai liko 
už geležinės uždangos. Emigra
cijos sąlygomis tai bus gražus

pagarbos pareiškimas šiam 
1946 m. Lietuvoje mirusiaip 
mūsų didžiam kūrėjui.

Latvių atstovai
Bruno Skuite buvo Latvijoje 

iškilęs kaipo talentingas jaunos 
kartos dirigentas ir kompozito
rius. Tremtyje jis buvo suorga
nizavęs Oldenburgo stovykloje 
latvių operą, gyvavusią keleris 
metus ir davusią keletą gražių 
pastatymų.

J. Vitob» kurio kūriniai 
bus grojami, yra laikomas lat
vių muzikos patriarchu, jis bu
vo žymiu kompozicijos profeso
rium Petrapilyje Rimskio Kor- 
sakovo aplinkumoje. 1919 m., 
grįžęs J Latviją, suorganizavo 
konservatoriją ir jai iki trem
ties vadovavę. 1947 m. jis mi
rė Liubecke, eidamas 86 am
žiaus metus, iki pat mirties die
nos uoliai dalyvaudamas latvių 
kultūrinėje veikloje. Pas J. Vi- 
tolį tiek Petrapilyje, tiek ir 
Rygoje mokėsi visa eilė lietu
vių muzikų, jų tarpe J. Tallat- 
Kelpša, St. Šimkus ir Vi. Ja
kubėnas.

Estų muzikai
Endel Kalam yra žinomas

us estų muzikos gyve- 
cfiM&zbritų zo- 
». Kartu jis yra 

pasirodęs kaip tikslus ir rinitas
dirigėhtas. E. TuMnas, kurio 
slmfdhiją jis diriguos, gyvena 
Švedijoje, ir yra labai pagarsė
jęs: jo visi kūriniai spausdina
mi švedų leidyklų, simfonijos 
grojamos visoje Skandinavijo
je, o kritikai jį apibūdina kaip 
“antrą Sibelijų”. Amerikoje 
Tubino kūryba praskambės 
pirmą kartą.

Pabaltiečių simfoninis kon
certas bus, neabejotinai, stam
biu įvykiu, tiek kultūrinėje, 
tiek ir politinėje srityje.

Bet neužmikime, kad toks 
žygis yra sunkus ir rizikingas, 
reikalaująs didelio organizuo
tumo ir kruopštaus pasiruoši
mo. Tokio koncerto išlaidos yra 
milžiniškos; jos gali būti pa
dengtos tik tada, kai bus dide
lė parama iš visų trijų tautų 
visuomenės tarpo. Tikėkimės, 
kad ir lietuviai neatsiliks nuo 
kitų ir gausiai dalyvaus šiame 
įdomiame ir meniškame kon
certe.

RETIEJI MCSŲ KULTŪROS 
LIUDYTOJAI

Pirmoji mokslo metų savai
tė Pittsburgho Universitete y- 
ra vadinama naujokų savaite. 
Trims tūkstančiams beprade
dančių studentų kiekviehą ru
denį šią savaitę yra sudaromos 
specialios sąlygos greitesniam 
susipažinimui su tvarka, moko
muoju personalu ir mokyklos 
patalpomis. Nenuostabu todėl, 
kad Tautybių Kambariai šiuo 
metu Irgi perleidžia daugiausia 
naujų lankytojų. Vėliau šie 
kambariai yra naudojami mo
kymui, kur diena iš dienos šim
tai studentų praleidžia valan-

LIETUVIŲ POEZIJOS LOBYNAS
Mūsų laikai yra didesni ko

vos už buitį laikai, negu bet ka
da. Dėl to ir tos kovos filoso
fija. vadinamasis egzistencia
lizmas, taip labai šiandien ma
doj. Kai dreba tautų pamatai, 
dreba ir pavienis žmogus dėl 
savo buities, savo išsilaikymo.

Bet atrodo, kad rūpestis dva
sinių vertybių išlaikymu mūsų 
dienomis yra taip pat šoktelė
jęs aukštyn. aTi ypač patyrė 
nuo savo kamieno atskirtas 
žmogus, štai kodėl, ypač mūsų 
tautiečių tremties dienomis, 
buvo uoliai imtasi dvasinės kū
rybos ir jos užfiksavimo, išlai
kymo. Daugiausia tai buvo at
sineštinis dvasinis tėviškės 
kraitis.

Palinkimas dvasines verty
bes kaupti ir skelbti nesumažė
jo ir šiame krašte. Priešingai, 
gal net padidėjo, atsiradus ge
resnėms materialinėms sąly
goms. Rinktiniai raštai, vado
vai, žinynai. lobynai, net drą
sus lietuviškosios enciklopedi
jos sumanymas — štai 
kauptinių dvasinių,
vertybių pasireiškimas.

Tuo pačiu pagrindu bus atsi
radusi ir didžiulė. 832 puslapių, 
rinktinės lietuvių poezijos kny
ga — Lietuvių Poezijos Antolo
gija, prieš kelis mėnesius Liet. 
Knygos Klubo Čikagoj išleista. 
Jos redaktoriai, mūsų žymieji 
rašytojai J. Aistis ir A. Vaičiu
laitis. atliko tikrai didelį dar
bą. Ne mažesnis, atrodo, bus 
ir leidėjo. Nes tokios didžiulės 
rinktinės knygos, berods, nebu
vo išleista nė tais laika s, kada 
jie tam buvo kur kas palankes
ni.

Reikia pasakyti, kad šalia 
Lietuvos Istorijos ir Lietuvių 
Kalbos Vadovo šis poezijos rin
kinys bus viena svarbiausių- 
pagrindinių knygų. Ji padės 
geriau suprasti ne tik lietuviš
kąjį kūrybos genijų, bet ir dar 
labiau paryškins mūsų tautos 
praeities ir dabarties veidą. Jei
gu dar susilauksim Lietuvių

A. Tyruofis
---------------------- •
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tų
kultūrinių

Prozos Antologijos ir Pasauli
nės Poezijos Antologijos, ku
rios jau ruošiamos, galėsim pa
sakyti, kad visais atžvilgiais tu
rim iš dvasinių vertybių visa 
tai. ką daugelis didžiųjų ir kul
tūringųjų tautų jau tūri ir di
džiuojasi. Bet joms prie viso to 
buvo daug lengviau prieiti kaip 
mums, dargi po platų pasauli 
išblaškytiems.

Jeigu sakau, kad ši lietuvių 
poezijos antologija paryškins 
mūsų tautos praeities ir dabar
ties veidą, tai tuo suprantu jos 
turinio amplitudę. Tai. galėtu
me sakyti, kelių klodų rinkinys, 
čia įeina ir nežinomo lietuvių 
poeto kūriniai — lietuvių liau
dies dainos. Jų čia įdėta Visas 
šimtas, žymieji vokiečių ir 
prancūzų poetai, kaip Goethe 
ar Victor Hugo, lietuvių liau
dies dainas vertino net labiau 
už individualinę kūrybą. Todėl 
priekaištas, kad dainos nepri
klauso antologijai, kritikos ne
išlaiko. Bet jeigu kas užsispy
ręs ir norėtų tuo įtikinti, rei
kia neužmiršti, kad antologijos 
redaktoriai norėjo mums duo
ti daugiau istorinę kaip indivi
dualinę lietuvių poezijos sumą. 
Taip reikia suprasti ir visą ei
lę ankstyvesniųjų poetų, kurie 
šiandie iš tiesų teturi tik isto
rinės reikšmės ir pro kuriuos 
visus prasikiša toks Chądzitts- 
kis su savo 4 eilučių “Ver Lu- 
ciscanum”... Mes turime būti 
dėkingi prof. Vacį. Biržiškai ir 
Dr. V. Maciūnui, kad jie tom 
literatūrinėm “iškasenom” vis 
dėlto žymiai praplėtė lietuvių 
literatūros horizontą. Nūn mū
sų redaktoriai davė čia ir jų 
kūrybos vaisių.

O dabarties mūsų tautos vei
dą
ryškina ne tik šių dienų už ge
ležinės uždangos likusių, iš
tremtų ar iškeliavusių poetų

skaudų ir liūdną — pa-

kūryba, bet ir po žalia eglele, 
ar beržu svyrūnėlių girioj su
kurta partizano daina. Jai irgi 
šioj knygoj atstovaujama. Ir 
taip turmi mūsų tautos kelio 
vaizdą nuo neatmenamų laikų 
per liaudies dainą, individuali
nę kūrybą, tautos kančios žo
di-

Tie, kurie liko už geležinės 
sienos, rašė ir dabar teberašo, 
ne visi yra mums pakeliui. 
Bent ankstyvesnė jų kūryba 
buvo nesupteptos žemės, tyros 
širtties kūryba. Tbkiu pavyz
džiu galėtų eiti Salomėja Nė
ris, viena gabiausių tyrosios 
Lietuvos poečių, suklaidinta ir 
apsivylusi vėliau. Šviesiais pos
mais dainavo ir žymiausias 
Maironio įpėdinis — Putinas.

Pagaliau ir tie iš jaunųjų, 
dėl kurių vieno kito kai kas 
norės priekaištauti, reikia pa
sakyti, čia pateko greičiausia 
vaizdo pilnumo dūliai. Tačiau 
nebūtų teisinga, kad ši antolo
gija tai tik istorinio pobūdžio 
poezijos rinkinys. C a eina kal
ba tik apie tobulumo amplitu
dę, bet .joj randam pačius gra
žiausius mūsų individualinės 
kūrybos žiedus 166 6poetų, ku
rių mažiausia šimtas priklauso 
Eolo arfai (yra mirę), o kiti 
išblaškyti po visą platų Dievo 
pasaulį — vieni jų yra už ge
ležinė* uždangos, kiti visuose 
penkiuose pasaulio kontineh- 
tuose, dauguma gi šiaipe kraš
te susispietę.

Koks tai buvo ilgas techninis 
darbas, rodo ir tai, kad, šį pas
tatą bestatant, viena kita stam
bi plyta spėjo iškristi — išsis
kirti Iš gyvųjų tarpo, kaip tat 
atsitiko su Jonu Kmitu, kurs 
knygoj tebepažvmėtas gyvuo
ju. Nemaža darbo pareikalavo 
ir daugiau kaip šimto poetų 
klišių pagaminimas.

Amerikos lietuviams ši anto
logija bus juo reikšmingesnė, 
kad čia užtinkama ir Amerikoj 
gimusių lietuvių poetų kūrybos.

das klausydamiesi paskaitų, 
šalia amerikiečių studentų 
Tautybių Kambariai yra nuola
tos lankomi užsieniečių stu
dentų ar svečių iš Pietų Ameri
kos, Europos, Azijos kraštų ar 
Jungt. Tautų atstovų, kuriems 
šie kambariai tankiai būna jų 
lankymosi ar studijų Pittsbur- 
ghe priežastimi.

Neseniai Pittsburgho Uni
versitete besilankantiems Jung. 
Tautų atstovams Tautybių 
Kambariai buvo rodomi kaip 
pavyzdys universiteto vaid
mens tarptautinėse problemo
se.

Lietuvių Kambaryje iš sun
kių ąžuolinių kėdžių, stalo, du
rą ir senų kąmpų .iškyla bū
dingieji mūsų ornamentai iš. 
drožinėti kietame lietuviško ą- 
žuolo medyje; drobe išmuštose 
sienose palengva išryškėja į- 
austa “Paukščių Kelias”, o lan
guose garsieji mūsų pakelių 
kryžiai. Amerikiečiams ar sve
čiams visa tai išaiškinama spe
cialių studenčių - vadovių. Taip 
pat gaha vaizdžiai yra kiekvie
nam lankytojui išaiškinamas 
užpakalinėje kambario sienoje 
įkopijuotas Ciurlionies Dviejų 
Karalių paveikslas. Stovėdami 
tamsiame fone, vaizduojančiam

Naujaa “Šv. Fr. Varpelio 
numeris

“Šv. Pranciškaus Varpelio” 
spalio mėn. numeris atkreipia 
dėmesį savo religiniais straips
niais, paveikslais ir žiniomis iš 
katalikų pasaulio bei pavergtos 
Lietuvos. Šiame numeryje pir
moje vietoje paminėtas šv. 
Pranciškus straipsniu ir EI 
Greco Būsracija. Be to, rašo 
Prel. F» Bartkus apie Marijos 
kūdikystę pagal mistikų regė
jimus, T. Kl. Žalalis, OFM, apie 
angelus, T. M. Stepaitis apie 
katalikų Vafgus už “geležinės 
uždangos.” Trečiojo Ordino na
riams skirtoje daly aiškinama 
apie tretininkų pareigas šv. 
mišių atžvilgiu.
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niūrią Lietuvos praeitį, vienas 
iš karat ų rankose laiko bran
genybę, antrojo su kar iu sau
gomą. Iš brangakmenio sklin
da ypatinga šviesa, išryškinanti 
viduje baltų beržų ir sodų ap
suptą lietuvišką sodybą — sim
bolį lietuviui nepakeičiamo tur
to.

Pačiais universiteto vadovy
bės žodžiais — šiuo metu kara
liai esą bejėgiai apsaugoti arba 
grąžinti iš mūsų išplėštą ir nai- 
kiojamą brangenybę, šiandien 
esą mūsų pačių pareiga skleis
ti šią mūsų prisirišimo prie 
gamtas ir laisvės troškimo 
šviesą po laisvąjį pasaulį ir da
ryti tai pačiais efektyvingiau- 
siais būdais. Lietuvių Kamba
rys Pittsburgho Universitete 
šiandien nebėra vien tik nuo
savas kampelis lietuviui stu
dentui. Šalia Čekoslovakų, Len
kų, Rumunų, Vengrų kambarių 
Lietuvių Kambarys šiandien y- 
ra retas liudytojas mūsų tau
tos vargų ir mūsų laisvės troš
kimo tūkstančiams studentų 
bei lankytojų.

Su nuoširdžiu dėkingumu 
šiandien tenka prisiminti Lie
tuvių Kambario pionierius, ku
rie nesigailėdami jėgų nei išlai
dų net penketą metų dirbo šiai 
idėjai gyventi. Iš jų dau
giausia nusipelnę yra Vyriau- 
iso Lietuvių Kambario Rengi
mo Komiteto nariai: P. Pivarū- 
nas, J. V. Gray, J. Baltrušaitis,

A. S. Marčiulaitis, W. Zamb- 
lauskas, dr. Johann T. Baltru
šaitis, J. Virbickas ir E. A. 
Schultzas. Jdomu, kad ir šian
dien, dvylika metų po kamba
rio įrengimo, Lietuvių Kamba
rio Komitetas, susidedąs iš 
maždaug tų pačių asmenų ir 
toliau nenuilstamai deda pas
tangas, kad pagyvintų ir pra
plėstų šią gražią idėją. Universi
teto vadovybė šiai jų velkiai y- 
ra palanki ir kur kiek galėda
ma stengiasi padėti. Kaip re
zultatą šio nuoširdaus bendra
darbiavimo galima būtų sumi
nėti sekantį semestrą numato
mą lietuvių literatūros dėsty
mą Pittsburgho Universitete, 
lietuviams studentams sudaro
mas pinigines lengvatas, ar lei
dimą nemokamai naudotis uni
versiteto patalpomis rengia.- 
miems lietuviškų dainų kancer- 
tams. Pats Lietuvių Kambario 
Komitetas yra universiteto pri
pažintas kaip nuolatinis ir vie
nintelis organizuotas lietuvių 
vienetas Pittsburgho Universi
tete. š. m. spalio 18 d. rengia
mas Ciurlionies Ansamblio 
koncertas Pittsburgho Univer
sitete, tikslu supažinti galimai 
daugiau amerikiečių inteligenti
jos su mūsų dainos grožiu ir 
kartu papildyti lietuvių stu
dentų šelpimo fondą, yra retas 
savo pavyzdžiu ir užsitarnaująs 
mūsų visų dėkingumo ir para
mos. P. B.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Kultūros Instituto Tary

bos nariais naujoji ALRK Fe
deracijos Valdyba pakvietė: J. 
Aistį, J. Brazaitį, A. Bendorių, 
K. Jurgėlą, Pr. Naujokaitį, 
kun. M. Ražaitį, A. Vaičiulaitį, 
VI. Viliamą ir S. Sužiedėlį.

• Darnus muzikinis vienetas 
Brazilijoje. Liet. Katalikų Ben
druomenė turi savo chorą Sao 
Paulo mieste. Chorui vadovau
ja Al. Ambrozaitis. šiemet jau 
turėjo du koncertus, buvo iš
pildyti gana sudėtingi ir sunkūs 
kūriniai. Choras turi ir savo 
kvartetą, kurį sudaro: J. Vala
vičius, St. Zacharka, AI. Bogu- 
slavskas ir J. Gaigalas; ir du 
solistus: K. Ambrazevičių ir V. 
Tatarūną.

• Smuikininkas Iz. Vasyliū- 
ms, dirbdamas prie universi
teto Papayane, Kolumbijoje, 
nuolat koncertuoja. Kas sek
madienį jis groja smuiku Re- 
demptoristų bažnyčioje, dažnai 
surengdamas ir didesnius reli
ginius koncertus. Savo koncer-

tuose, skirtuose publikai ar ra
diofonui. jis nepamiršta įtr ink
ti ir lietuvių kompozitorių kūri
nių.

• Dainavos Ansamblis Ar
gentinoje rengiasi įdainuoti tris 
naujas plokšteles. Susidurda
mas su finansiniais sunkumais, 
ansamblis kreipėsi į vietinius 
lietuvius, kad paremtų aukomis 
ir iš anksto užsisakytų -plokšte
les.

• Architektas J. Sieikiinas 
ruošia planus Montrvideo lie
tuvių bažnyčiai ir kitiems pas
tatams.
• Dr. J. Mačernis, studijavęs 
filosofiją ir matematiką, dės
tęs matematiką Telšių kunigu 
seminarijoje, yra parašęs ispa
nų kalba filosofinį veiKalą. ku
rį tikimasi artimu laiku atspau
sdinti.

Atsiusta paminėti

SPALIO MF.N. AIDAI
Jau atspausdintame "Aidų” 

spalio mėnesio numeryje ran
dami šiė straipsniai: Antanas 
Musteikis — Kultūra mokslo 
šviesoj, Pr. Gaidamavičius — 
Stigmatizuotieji naujoj švie
soj, Jonas Balys — Retos dai
nos, Juozas Girnius — Laisvė 
ir religija (žurnale spausdintos 
ir greit atskira knyga pasiro
dysiančios studijos pabaiga), 
V. K. .Banaitis — Lietuvių mu
zikos raida. Grožinės literatū
ros dalį, užpildo St. Santvara ir 
Bem. Brazdžionio eilės ir An
tanę Vaičiulaičio novelė.

Platus apžvalgų skyrius. Ja
me paminėtina “Lietuvių poe
zijos antologijos” ir romano 
“Namai ant smėlio” recenzijos. 
Be to, įdomūs apžvalginiai: A. 
Maceina — Titulai Bažnyčioje 
ir K. Mockus —Žemaičių kul
tūrinis gyvenimas. Mokslo sky
riuje nušviečiama Amerikos 
mdkyklų sistema.

Numeris iliustruotas A. Va
leikos, A. Galdiko, Z. Kolbos, 
L. Viliamo. Michelangelo ir ki
tų darbais.

LITERATŪROS LANKAI — 
neperiodinis poezijos, prozos ir 
kritikos žodis. Nr. 1, Išleistas 
Buenos Aires, Argentinoje. Re
daguoja kolektyvas: Kazys
Bradūnas, Juozas Girnius, Juo
zas Kėkštas, Henrikas Nagys, 
Alfonsas Nyka - Nyliūnas. Vi
sais laikraščio reikalais rašy
ti: Kazys Bradūnas, 1127 Ba- 
yard St., Baltimorė 23, Md., 
USA.

EGLIT’ft — Spalio mėn. nu
meris. Pažymėtina, kad virše
lis ir kai kurios teksto ilius
tracijos pieštos dail. Birulės 
Vilkutaitvtės - Gedvilienės. Jos 
visam numeriui įnešė daug 
nhujUmo.

Karys, mėnesinis žurnalas, 
nr. 5. nr. 6. Nuo 5 nr. reda
guoja Penikas.
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KVIEČIAME I TALKI
Sunkiausius lietuvių tautos laikus gyvendami, savaime dau

giausia energijos skiriam kovai Lietuvos nepriklausomybei at
statyti ir lietuvių tautai apsaugoti nuo visiško sunaikinimo. Ta
čiau, kaip kiekvienos tautos, taip ir lietuvių gaivumas reiškiasi 
ne vien fiziniu, bet ir kultūriniu gyvenimu. Fiziškai tauta gali 
išlikti ir nesunaikinta, bet nustojusi kultūrinės pažangos, ji sa
vaime gali ištirpti kitų tautų tarpe. Jau spaudos draudimo laiku, 
1865-1904 m., tokiu būdu bandė mus sunaikinti maskolių val
džia ir išbraukti iš kultūringų tautų, atimdama mums mūsų raš
tą. Tačiau, visai lietuvių tautai stojus į kovą dėl savo kultūros, 
po 40 metų pavyko laimėti. Nepriklausomai Lietuvos valstybei 
atsistačius, visuose baruose plito ir mūsų kultūra, ir netrukus 
mums pavyko užgydyti senąsias žaizdas, ir užimti lygią vietą 
tarp kitų tautų.

Naujoji mūsų krašto okupacija sustabdė normalų mūsų kul
tūros plėtimąsi; sugriovė visa, ką buvome šioje srityje laimėję. 
Dabar ne vien griaunamas visas lietuvių tautos pastatas senomis, 
tik žymiai patobulintomis Muravjovo Koriko priemonėmis, bet ir 
fiziškai yra naikinama visa mūsų lietuvių tauta. Mums, laisvaja
me pasaulyje gyvenantiems lietuviams, tenka atsakingumas— 
greta kovos už savo laisvės atstatymą — kovoti ir už savo kultū
ros išlaikymą, už jos nuolatinį kėlimą ir tobulinimą.

šioje plotmėje nemaža jau yra atlikta, bet lieka dar platūs 
nepaliesti dirvonai, kurie laukia darbininkų. Mes, žemiau pasira
šę, esame pasiryžę į tą bendrą mūsų darbą įsijungti. Būtent, esa
me pasiryžę leisti “Lietuvių Enciklopediją”.

Suprasdami savo atsakingumą lietuvių tautai, stengsimės ją 
išleisti tokią, kad ji patenkintų išsklaidytą visame pasaulyje mū
sų laisvąją visuomenę, kad ji būtų, Lietuvai nepriklausomybę at
gavus, nors mažas mūsų tremtinių atpildas kovojančiai tautai.

Dabartinės Enciklopedijos leidėjas yra Juozas Kapočius, 
prityręs spaudos srities žinovas, o faktiškieji leidėjai yra visi tie, 
kurie ją užsisakys. Jos tiesioginis redagavimas pavedamas tiems, 
kurie ir Lietuvoje tokį pat darbą dirbo, būtent prof. Vaclovui Bir
žiškai, prof. Pr. Čepėnui, prof. P. Jonikui ir A. Bendoriul. Re
dakcijos sekretorius bus rašytojas St. Santvaras. Tačiau, norėda
mi, kad ir redakcija rastų stiprią atramą mūsų visuomenėje ir 

.pati toji visuomenė turėtų garantiją “Lietuvių Enciklopedijos” 
nešališkumu, greta faktiškos redakcijos, sudarome ir Redakcijos 
Komisiją, kurion, be pačių redakcijos narių, sutiko įeiti: prel. 
J. Balkūnas, prof. M. Biržiška, prof. V. Kanauka, prof. Stp. Ko
lupaila, prof. V. Krėvė-Mickevičius, prof. K. Pakštas, prof. J. 
Puzinas, Vytautas Sirvydas, adv. M. Tolišius, prof. J. Vengris ir 
dr. A. Želvys.

Kartu kreipiamės tiek į visus, laisvame pasaulyje gyvenan
čius senosios enciklopedijos buvusius bendradarbius, tiek ir į 
visus senosios emigracijos kultūros darbuotojus ir ypač į jaunuo
sius mūsų mokslo kadrus, išaugusius jau tremtyje ir emigracijo
je, kviesdami paremti mūsų sumanymą savo bendradarbiavimu. 
O į geros valios lietuvius, susirūpinusius savo krašto ir tautos 
ateitimi, kreipiamės, kviesdami mūsų darbą paremti, užsakant 
“Lietuvių Enciklopediją”, nes tai ir duos galimumo darbą prives
ti prie galo ir jį jau laisvon Lietuvon atgabenti, o tiems, kurie 
liks toje svetingoje šalyje, tie tomai bus amžinas priminimas jų 
ryšio su visa lietuvių tauta.

Taigi, visus kviečiame į talką.

Redakcija 
prof. Vacį. Biržiška 
prof. Pr. Čepėną* 
prof. P. Joniką* 
Antanu* Benderius 
Stasy* Santvara*

Pastaba: Visais

Redakcinė
prel. i. Balk&na* 
prof. M. BirtHka 
prof. V. Kanauka 
prof. Stp. Kolupaila 
prof. Vincą* Krėvė 
prof. K. Pakita*

redakcijos reikalais
redaktorių prof. Vadovą Biržišką, 1222 llth Street, N. W., Wa- 
shington, D. C.

iš VUKo paaiškinimai
Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių biuro spauda perduota* pasikalbejjtoat su Liet. Frontū ir Liet. 
Vieny bis Bąjūdlln buvusiais VLIKe atstovais prof. Z. Ivinskiu ir L. Prapuoleniu.

Ryšium su Lietuvių Fronto 
bei Lietuvių Vienybės Sąjūdžio 
atstovų pasitraukimu iš Vliko 
ir Dr. P. Karvelio, einančio 
VLIKo pirmininko pareigas, 
pareiškimu “Eltos biuleteny” 
gavome eilę pageidavimų, kad 
butų paaiškinta iš antros pu
sės, neš, anot vieno redakto
riaus, kuris į mus kreipėsi. “El
tos biuletenis” jau ktiris laikas 
virto partiniu organu. Pageida
vimui tenkinti siunčiame re
dakcijoms šį pasikalbėjimą 
“audiatur et altera para” prin
cipu. Iš anksto dėkojame už pa
rodytą dėmesį ir eventualų pa
naudojimą šiokia ar tokia for
ma. ALFfc Biurą*

Lietuvos 
sukilimo

ryšio su 
Vyriausybe, 

pastatyta

Kom i si j a 
prof. J. Purina* 
Vyt. Sirvydą* .
adv. M. ToHMM 
prof. J. Vengri!
dr. A. Želvy*

kreiptis į vyriausią

RUSAI PAGROBĖ...
(atkelta iš 3 psl.) 

nuvykau į Austrijos vidaus rei
kalų ministeriją pas visos Aus
trijos tremtinių reikalais virši
ninką Dr. Adolf Popelka. Šis 
pareigūnas paaiškino man, kad 
pabėgėliams iš tikro esą tik 
duodama 200 šilingų šalpos 
mėnesiui ir kad galintiems 
dirbti jokios šalpos neduoda. 
Kai jam pastebėjau, kad žmo
nės negali gauti darbo, tai jis 
atsakė, kad jų darbo biuras ga
li parūpinti darbo ūkiuose arba 
įmonėse, už Vienos miesto ri
bų. Kadangi darbų atsiranda ir 
rusų zonoj, o ten jų esama dau
giausia, tai, suprantama, pa
bėgėliai jokiu būdu nesutinka 
vykti dirbti, nes vietoj darbo 
Austrijoj, gali atsidurti Sibire. 
Paklausus, kodėl tremtiniams 
negarantuojami butai, tai jis 
atsakė, kad nėra tokio globo
jančio įstatymo, ir jie iš buto 
yra išmetami. Privalėtų kreip
tis į mūsų biurą, kuris nusiųs 
į kokią nors stovyklą. Dėl men
kos teikimo pašalpos ir Austrų 
iždo jis man paaiškino, kad .jų 
Valstybės iždas yra menkas, y- 
pač dar esant rusų kariuome
nei, kuri viską į Rusiją išveža. 
Re to, jis man pranešė, kad ir 
pačių pabėgėlių yra daug — iš 
viso 360 tūkstančių. Iš .jų apie 
45 tūkstančiai yra svetimtau
čių k .t. vengrų, ukrainų, lietu
vių .lenkų ir t.t. Šis skaičius .jo 
nuomone, yra didelė našta, o 
dar labiau, kad ir pačių austrų 
esama bedarbių.

NCWC Direktorius Vienoj

Dr. Amiel pasikvietė pas save 
pietų, ir turėjau su juo pasita
rimą apie pabėgėlių šalpą. Ne 
tik iš lietuvių pastebėjau, kad 
iš NCWC pašalpos negauna, bet 
ir šios organizacijos direkto
rius patvirtino, kad tremti
niams jie dabar pašalpos nebe
duoda. Mat, nuo Naujų Metų 
NCWC visas savo gėrybes šal
pai siunčia Austrą katalikų or
ganizacijai Caritas, o šioji or
ganizacija veikia kiekvienoj pa
rapijoj, kuri ir išdalina netur

tingiems austrams.
Pareiškiau didelį nepasiten

kinimą dėl to, nes tremtiniai, 
IRO nustojus vekti, yra kur 
kas reikalingesni pagalbos, nei 
austrai. Be to, šios tvarkos dė
ka, gaunantieji pašalpas net ne
žino, kad jos yra suaukotos A- 
merikos visuomenės. Pagaliau 
Amerikoj duodami aukas žmo
nės skiria labiausiai pabėgė
liams, o dabar jie visai jos ne
gauna. Dr. Amiel su mano 
nuomone sutiko ir paaiškino, 
kad jis šiuo klausimu, turėjęs 
daug ginčo su aukštais pareigū
nais Europoj ir dėl tos prie
žasties jis yra iš Vienos atšau
kiamas į New Yorką, o jo vie
ton esąs paskirtas kun. Flynn, 
kuris už mėnesio laiko jau at
vyks iš USA. Dr. Amiel pasi
žadėjo. iki išvyks, kuo tik ga
lės lietuviams pagelbėti, nes jo 
įsitikinimu, jie labiausiai glo
bos reikalingi.

Užbaigęs svarbiausius reika
lus Vienoj, lėktuvu išskridau 
tiesiog į Berlyną.

1. Ar tirta, kaip rinąs Vliko 
pirmininko pareigas br. P. 
Karvelis skelbia, kad Uetavių 
Fronto ir Lietuvių Vienybės 
Sąjūdžio pasitraukimo K Vliko 

pareiškimo “skaudžiai prasi
lenkia su tikrove”?

— Anaiptol!! Mūsų pareiški
mas konstatuoja keturias žy
mes, kurios yra būdingos da
bartiniam Vilkui, būtent (ai 
netekimas ryšio su Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybe; (b) ne
tekimas ryšio su krašto režfc- 
tenc'jos jgaliotiniais Užsienyje; 
(c) išvirtimas j grynai politinę 
instituciją, neteikiant rezistenci
nio charakterio; (d) nusilenki
mas nemoraliems politinės ko
vos metodams. Deja, turime 
pabrėžti, kad visos šios žymės 
kaip tik dabartinę Vliko tikro
vę atitinka.

(a) Formalinio
Laik.
Tautos
1941 m. birželio 23 d., VLIKas 
niekad
nė nutraukti negalėjo. Veltui 
tad pulk. K. Škirpa, kaip Laik. 
Vyriausybės galva, lauktų pra
nešimo ir džiaugtųsi ligi šiai 
dienai jo negavęs, kaip tai jis 
teigia ELTOJE (Nr. 17, 24 p ). 
Tačiau Vlikas yra turėjęs su 
Laikinąja Vyriausybe priiktin-į 
ryšį tuo, kad ligi šių metų visą 
laiką jo sąstate yra dalyvavę 
asmenų, kurie yra kartu ir 
Laikinosios Vyriausybės nariai. 
Žinoma, jie nebuvo jos forma
liai j Vliką deleguoti, tačiau ši
toks jų dalyvavimas palaiko 
Vliko praktinį kontinuitėtą su 
Laikinąja Vyriausybe, kaip su 
pirmuoju mūsų Tautos režis- 
tenciniu organu, kuris krašto 
rezistencijos buvo sukurtas. 
Šiahdienihiame Vliko sąstate 
tokių asmenų nebėra nė vieno. 
Prof. J. Brazaitis buvo paskuti
nis. Tai mes konstatuojame 
kaip liūdną faktą, nesiimdami 
kalbėti Laik. Vyriausybės var
du, kaip to nemanėme daryti ir 
savo pareiškime. Tačiau tokia 
yra tikrovė, o apie tikrovę kal
bėti turi teisės kievienas; kuris 
jų regi.

(b) Tiek Vliko pirmininkas, 
tiek jo pareigas einąs Dr. P. 
Karvelis gerai žino, kas turi 
krašto režrstencijos įgaliojimus 
užsienyje. Jie taip pat gerai ži
no, kad dėl tam tikrų priešas 
čių jų bendradarbiavimas su 
Vliku yra nutrūkęs, ar beveik 
nutrūkęs. DatJJėra atėjus lai
kas rezistencinėms detalėms 
skelbti.

(c) Jau senokai Vilta? reiš
kiasi netinkama linkmė: užuot

nėra turėjęs, todėl jo
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tarnavus bendram krašto lais
vinimo reikalui, kreipti daug 
dėmesio į vienos ar kelių gru
pių partinį interesą, ši tenden
cija savo viršūnę pasiekė rug
piūčio 3 dieną, kada Vliko Vyk
domoji Taryba — pagrindinis 
Vliko veiklos organas — buvo 
sudaryta, išjungiant iš jo rezis
tencinės kovos grupes. Kaip 
visuomenei dabar žinoma, ši 
taryba susideda šiuo tarpu iš 
trijų politinių partijų, kurios ne 
tik neatstovauja kovos organi
zacijoms, bet pasižymi savo 
buržuaziniais konservatyviniais 
polinkiais, būtent: iš tautininkų 
(p. Šidiškis), valst. liaudininkų 
(p. Žalkauskast ir Ūkininkų 
Sąjungos (p. Karvelis). M. 
Brakas neatstovauja jokiai 
grupei: jis yra atėjęs specialia 
sutartimi ir pasilieka kiekvie
noje Vykdomoje Tarytoje, kol 
ši sutartis galioja (tarp kita 
ko. jis netrukus išvyksta į A- 
meriką su šeimai, šitokios tad 
Vykdomosios Tarybos sudary
mas, be to ankstesnio ryšio 
netekimas su pirmuoju rezis
tenciniu organu Laikinąja Vy
riausybe, atstūmimas krašto į- 
galiotinių užsienyje, padarė, 
kad VLIKas iš tikro neteko re
zistencinio charakterio, kurio 
buvo turėjęs Lietuvoje.

(d) Kai kurie laicistinio ir 
net katalikiškojo bloko atsto
vai, paleidę gandus, neturin
čius absoliučiai jokio pagrindo, 
apie rezistencijos veikėjus 
(konkrečiai apie prof. Brazai
tį ir L. Prapuolenį), parodė, 
kad jie griebiasi nemoralių po
litinės kovos priemonių politi
niams savo priešininkams nu
galėti. Tai yra jau nepateisina
ma grynai politinėje instituci
joje, bet tai yra tiesiog nepa
kenčiama rezistenciniame lais
vinimo organe, kuriame pasiti
kėjimas savo bendradarbiais, 
jų garbės gynimas, tarpusavio 
susigyvenimas, reikalingos pa
slapties išlaikymas yra būtinos 
vaisingo darbo sąlygos. Deja, 
VLlKas nepajėgė šitų sąlygų 
sukurti. Priešingai. Vliko dau
guma kaip tik nuėjo su tais, 
kurie šiuos šmeižtus laidė, nors 
patys jais, kaip iš privatinių 
pasikalbėjimų paaiškėjo, neti- 

bet tik skelbė kaip prie
monę diskredituoti nepatinka
miems žmonėms. Turime di
džiai apgailestauti, kad šito
kiems nešvariems metodams 
nusilenkė ir du krikščioniškojo 
bloko atstovai. O kai dėl rezis
tenciniam organui reikalingo 
paslapčių išlaikymo, tai jos iš 
Vliko išėjusios buvo tiesiog 
valkiojamos spaudoje.

2. Kokios reikšmės Jūsų ap
sisprendimui iš VI.IKo išstoti 
turėjo prof. J. Brazaičio neiš- 
rinkitna.s į Vykdomąją Tary
bą?

— Anaiptol no pagrindinės, 
kaip tai skelbia kai kuri spau
da ir kaip tai tvirtina Dr. P. 
Karvelis. Svarbiausios priežas
tys kaip tik buvo anksčiau su
minėtos. Prof. Brazaičio neiš- 
rinkimas tik išryškino nemo
ralius metodus Vlike. Tatai tik 
parodė, kad Vlikas, nieko ne
paisydamas, ryžtasi žygiuoti 
kltolifa krlhl, negu jis yra žy
giavęs Lietuvoje, kuriame jis 
grupines kombinacijas stato
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aukščiau, negu faktinį laisvini
mo darbą. Lietuvių Fronto iš
stojimo iš Vliko klausimas bu
vo svarstomas žymiai anksčiau 
Tačiau buvo vis dar manyta, 
kad Ihjs galima netikusią Vliko 
linkmę atitiesti. Tačiau Vykdo
mosios Tarybos sudarymas iš 
buržuazinių part.jų ir sudari- 
nėjimo metodai palaidojo bet 
kokią viltį. Grįžtant prie prof. 
Brazaičio, turime pa
sakyti. kad apie jį paleisti gan
dai yra grynas šmeižtas. Prof. 
Brazaitis ėjo tik tas Vlike pa
reigas. kurios jam buvo paves
tos; jas ėjo su Vliko pirminin
ko žinia ir Tautas Fondo Val
dytojo priežiūroje; jokių kito
kių reikalų jis neatlikinėjo 
kaip tik tuos, kuriuos dabar 
atlieka Dr. Karvelis ir Norkai- 
tis. Šie šmeižtai nedaro garbės 
jų autoriams. Jie tik rudo. kad 
mūsų politinė moralė iš tikro 
yra labai žema ir kad mes ne
sugebame su savo politiniais 
priešininkais džentelmeniškai 
kovoti, išsilaikydami dorovės 
ir žmoniškumo riliose. Prie šios 
moralės kėlimo neprisideda ir 
ir ta spauda, kuri prasimanytas 
insinuacijas su pasigardžiavi
mu skelbia.

3. Leiskite gi paklausti, kodėl 
anksčiau Jūs šitų visų Vliko 
negerovių spaudoje nekėlėte?

— Todėl, kad mes laikėmės 
garbingos taktikos pirma Išmė
ginti visus būdus šias negero
ves išveisti iš vidaus, nenešant 
jų viešumon. Mes nesutikom su 
kai kurios spaudos taktika juo
dinti Vliką nesiūlant .jokių kon
krečių pataisų. Mes mėginome 
teikti projektų pačiam Vlikui. 
Dar 1951 m. pradžioje prof. J. 
Brazaitis, kaip Vliko narys, pa
teikė ištisą referatą, kaip Vli
kas būtų atitiestas į tikrąsias 
vėžes. Kaip Išvada buvo suda
ryta vad. Vliko autoritetui kel
ti 1r Vykdomosios Tarybos dar
bingumui stiprinti komisija. 
Deja, du tos komisijos nariai, 
prisidėdami prie insinuacijų ir 
diskriminacijų. Vilko autorite
tą tik labiau susmukdė. šian
dien, kada Vlikas mūsų siūly
mus yra atmetęs ar nuleidęs 
negirdomis, manome, kad pa
aiškinti visuomenei jau yra 
metas. Manome, kad šitokia 
taktika yra ir krikščioniška ir 
garbinga.

4. Kaip žiūrite j tolimesnę 
VI.IKo ateitį? ,

— Vlikas šiandien reikalin
gas didelių reformų. Aštuoneri 
emigracijos metai yra nudilinę 
.jo kovingą pobūdį, padarę .jį 
nebedarbingą, pakenkę jo au
toritetui visuomenėje. Kad

laisvinimo organas būtų ati
tiestas. jam reikia:

(a) asmeninės reformos — 
kad partijos ir kovos organiza
cijos į Vliką siųstų visuomeni
niam darbui prityrusius ir pa 
jėgius žmones;

(b) politinės reformos — 
kad būtų atstatytas aiškus ir 
neal>ejotinas rezistencinis Vli
ko charakteris ir kad jo visa 
veikla eitų laisvinimo kovos. o 
ne atskirų grupių ar blokų in
teresų linkme;

(c) moralinės reformos — 
kad liūtų išveistos visokios dis
kriminacijos .šmeižtai ir kad 
būtų atstatytas VLIKo narių 
tarpusavio pasitikėjimas ir so
lidarumas;

(d) ekonominės reformos— 
kad Vlikas konkrečiais ir re
giniais darbais pateisintų j^m 
visuomenės sudedamas lėšas.

Jeigu Vlikas šias reformas į- 
vykdys, jis sugrįš į senąją ko
vos vagą, kurią jis yra išvaręs 
Lietuvoje ir atgaus pasitikė
jimą visuomenėje. Be reformų 
bus tik kuriam laikui vegetaci
ja. Nuo tų reformų priklausys 
ir tolimesnis mūsų nusistaty
mas Vliko atžvilgiu.

4. Kiek turi pagrindo sklei
džiamos kai kurių politikierių 
žinios, kad LF ir Viefcyt»fe Są
jūdžio Lietuvoje visai nebuvę 
ir kad dabar jie visuomenėje 
neturi pritarimo?

— Kam malonu taip tikėti, 
tegul tiki. O kam svarini fak
tus žinoti, tam užteks prisi
minti Lietuvių Fronto ir Lietu
vių Vienybės Sąjūdžio Lietu
voje leistą pogrindinę spaudą ir 
turės pats teisingą ats. Kvnv>. 
O dėl visuomenės p itari'no 
treinlyje girtis neturime, o 
skųstis neturime k-a,- - tega
lime būti dėkingi jai.

6. I>ar vienas klausimas — 
buvo kreiptasi specialiai j LF 
atstovą — ką žada dabar veikti 
l ietuvių Frontas, Išėjęs iš \ li
ko?

— Lietuvių Frontas yra re- 
z'stencines kovos organizacįj i. 
kuri veikė prieš Vlikui atsi
randant Lietuvoje, {taškui savo 
jėgas įjungė į Vliką. dabar vėl 
reiškiasi šalia Vliko. Be! nuo 
pakitusios padėtas darbas nei 
jo uždaviniai nesikeičia, iki 
bus ištesėti įsipareigojimai, 
prisiimti kuriant organizaciją.

“Liehiviy Enciklopedijo*" Leidyklos 
pranešimas

Ištyręs leidimo galimybes ir sąlygas ir radęs visuotinį lie
tuvių susidomėjimą, ryžausi sukviesti Uet. Enciklopedijos kva
lifikuotus darbuotojus, su kuriais išdiskutuota ir prieita galuti
nės išvados leisti bendrą pilną Enciklopediją, kurios būtų 20-24 
tomai.

Vidutiniškai per metus išeitų 3-4 tomai. Kiekvienas tomas turės 
600-640 psl. (buvusio Liet. Enciklopedijos formato), atspaustų 
gerame popieriuje, įrištų liuksusiniais viršeliais, su futliaru. Vie
nas tomas kaštuotų 7,50 dol.

Prieš pradėdami Enciklopediją spausdinti, norime patirti, 
ar visame laisvajame pasaulyje atsiras reikalingas jos prenume
ratorių minimumas. Todėl didesnėse lietuvių kolonijose yra Liet. 
Enciklopedijos generaliniai atstovai, kurie rinks Enciklopedijos 
prenumeratorius. Jokių pinigų iš anksto nebus imama: kiekvie
nas išėjęs Lš spaudos tomas prenumeratoriams bus pasiunčiamas 
apdėtu mokesčiu. Todėl prenumeratorius čia niekuo nerizikuoja, 
nes j» mokės už tai, ką jis gaus. Enciklopedijos prenumeratorius 
pačioje pradžioje bus prašomas pasirašyti pasižadėjimą, kuriuo 
jis įsipareigoja išpirkti kiekvieną jam prisiųstą Enciklopedijos 
vieno komplekto tomą.

Jei iki N. Metų paaiškės, kad reikalingasis prenumeratorių 
minimumas susidaro, tai apie kovą-balandį išeis pirmas tomas. 
Ir paskui eis reguliariai kas 3-4 mėnesiai.

Šiuo metu Leidyklos susitarta yra su šiais gen. atstovais, 
kurie Lietuvių Enciklopediją atstovaus savo gyvenamose vietose 
ir jų apylinkėse.

Jungtinėje Amerikos Valstybėje:

✓

S n s h c Ts 
l)rlicat<*sM,ii

SAM LEVINE, sav.

Imfiorf uolos 
ir virtinės

groserines prekės,
PIENO GAMINIAI

«B LAFAYETTE ST. 
SALĖM. MASS.
Tel. 3694-3695.

KOLIMBUA

R. Klaatamka*
AparMn nae. MB
Medellln. Colombia
S. Ameriea

VL Baitrutniti* A. Sahaiiauakaa
4311 So. Brighton 251 Alphomse Sk
to* Angele*. Cal. Roeheoter, N. Y.

Jer. Cicėną* E. Maieikienė
SSM So. Srd Sk 22 Brett StOmaha, N’ebr. Broekton. Maaa
N. Cereka*
aaa Main st Sal. Narkė»»nalU
Stamford. riran. 4« Stafg Street

Brooklyn *, M. Y.
J. čyva*

E. Mato st. -Neringa”
Amsterdam, N. Y. ItM 25tk St
St OhrtauAM Detroit, Mich.
414 Stot st
Naw Britam, Conn. J. Seky*

444 Broad St.
Vyk Jueevičhrt Ifartford, Conn.
l2t« sarah st
Ptttabnrzh S, Pk K. Trečioką*

Simona* Kontrimas 315 Walnut St.

37 Manjer St.. Newark 5. N. J.

Brooklyn fi. N. Y. A. Paliuli*
J. KoMfMfiaa I5» Mashington Ava.
272 faw re ne r PI. Materbiiry. Conn.
Patemoh, N. J.

Pr. PauHnkoni*
Albina IJprirnė » Aetna St
71 Elteabeth <Y. Worre*ter 4, Man*.
PlailMville. Conn.

Rev. S. Markftnas J. Purina*
25 H Merk Avė. 2*a« Mt. Vernon St
Ntoav City II, low* Philadelphia. P*.

V. Roeeviėiu* Bomas Velička
ĮSI* E. 3»th St. 7*3* So. Oreen St
Cleveland 3, Ohio CMcaco. m.

Al STRAUJOJE

24 Grand via* Ava.
Maribymong W. 3/Vtr.
Australta

MILU IIILL
BEVERAGE CO.

❖

256 Washington St., 
Tel. 2314

S A I. K M
b m; .»r

•**«**«**«**o**«**«^*«**«**«*****«**«**

Papildomi sąrašai bus paskelbti vėliau. Tų vietovių lietuviai, 
kur nėra gen. atstovų, prenumeratos reikalu gali kreiptis j arti
mesnį atstovą arba tiesiai į Enciklopedijos Administraciją. 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y. USA. Taip pat dar yra rei
kalingi atstovai tose lietuvių kolonijose, kurios čia nelšminėtos, 
bet kuriose gyvena gausiau lietuvių. Jei kas sutiktų apsiimti to
kias pareigas, maloniai kviečiamas pranešti Enciklopedijos Ad
ministracijai.

Liet. Enciklopedijos bus spausdinama tiktai tiek, kiek jos 
prenumeratoriai užsisakys iš anksto. Atsarginio kiekio Leidykla 
negalės išleisti, nes tam reikalingas didesnis kapitalas, kurio Lei
dykla neturi. Dėl to tie prenumeratoriai, kurie norėtų vėliau už
sisakyti, jau negalės gauti pirmųjų tomų. Todėl Leidykla kviečia 
užsiprenumeruoti i* anksto—tuojau pat.

Ryžomės dideliam darbui. Jei lietuviškoji visuomene jį j ver
tins — tęsėsime. ’

JI OZ AS K APOGI S,
“lietuvių Enciklopedijos“ leidėjas
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DYKAI! DYKAI!

DEKEN’S PRODl'CTS,
P. O. Box 666. Newark, N. J.

Vardas ir pavardė

• Stud. Tadas Mickevičius, 
vienus metus dirbęs didžiulia
me fabrike Hartforde. Conn. 
fabriko direkcijos pasiųstas 
pasitobulinti savo specialvbė- 
bėje.
■ • Eugenijus l'žpurvis iš 
Hartfordo, pašauktas į JAV 
kariuomenę, pereitą savaite iš
vyko tarnybon.

• Bronius Aleksandravičius 
rugsėjo 28 d. Hartforde, Conn. 
susituokė su Gražina Dziubins- 
kaite.

— Čikagos Imigrantų Globos 
įstaigoje dirba lietuvė Elena 
Jerry. Aukų rinkti padeda šiai 
įstaigai p. Daužvardienė. N. 
Gugienė, S. Barčus.

— Čikagos metinė Alto kon
ferencija įvyks spalio 12 d. Lie
tuvių Auditorijoj 1 vai. p.p. Or
ganizacijos prašomos atsiųsti 
atstovus.

Išmėginimas, kurie kenčiate REU- 
MATISKUS SKAUSMUS: RANKU. 
KOJŲ SKAUDEJIMA IR TINIMĄ: 
NEURALGIJA. NUOVARGI. DIEG
LIUS. ;

Jeigu Tamsta įvertini savo sveikata ir ja brangini, tai tuojau para
šyk savo vardą, pavardę ir adresą ir 
siųsk šį skelbimą dėl naujai pagerin
tos Deksnio Galingos Mosties. Gausite 
be jokio mokesčio. Pavartojęs sa
vaitę laiko ir jeigu nesijaustum svei
kesnis ir stipresnis, jeigu negelbėtų 

jums, tada grąžink mums likusia ir 
jums daugiau niekas nekainuos. Mes 
žinom. kad tūkstančiams pagelbėjo, 
pagelbės ir tamstai. Užtikrinam pašė, 
kas.
Šio laikraščio skaitytojams vaistai 

siunčiami dykai.
Yra senas ir teisingas priežodis: Kas 

tepa tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai tepk ir vėl tepk DEKS
NIO GALINGA MOSCIA.

Siųsk tuojau. Atsimink, kad atidė
liojimas. tai yra didžiausias pasaulio 
skriaudėjas.

Gatvė ir numeris 
Miestas

Valstija

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PITTSBURGH, PA.

darė vizitą Pittsburgho vysku
pui J. E. John F. Dearden. 
Provincijolui asistavo Bridge- 
ville lietuvių parapijos klebo
nas kun. Al. Žiubry OFM. Vi
zitas praėjo labai nuoširdžioj 
nuotaikoj. J. E. Vyskupas pa
gyrė Bridgeville lietuvius už jų 
darbštumą.

• Kun. Magnus Kazėnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
South Side, Pa., išvyko atosto
gų į Kennebunk Port, Me.

Vyskupas aplankė parapiją
Rugsėjo 30 d. J. E . vysk. 

John Fr. Dearden. D. D., ap
lankė šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją Pittsburgh, South 
Side. Pa., ir suteikė sutvirti
nimo sakramentą. Iškilmingos 
apeigos buvo 6 vai. vak. Žmo
nių buvo prisirinkusi pilna 
bažnyčia. Labai gražų vaizdą 
sudarė seselių pranciškiečių 
paruošti vaikučiai, apvilkti 
rausvomis togomis arba kepu
raitėmis. Nemažas skaičius ir 
suaugusių priėmė sutvirtinimo 
rfkramentą. Iš lietuvių kuni
gų, be paties klebono kun. 
Magnus Kazėno ir jo asisten
tų — kun. Alf. Sušinsko ir 
kun. Karavecko. dar dalyvavo 
kun. J. Girdis, kun. Skripkus, 
kun. Urbonas, kun. Sadauskas 
ir Tėv. Ben. Bagdonas, OFM., 
Bridgeville tėvų pranciškonų 
namų vyresnysis.

Po apeigų bažnyčioje buvo 
smagios vaišės klebonijoje da
lyvaujant pačiam J. E. vysk. J. 
F. Dearden ir gausiam dvasi
ninkų būriui.

Provincijolas pas Vyskupą
Tėvų Pranciškonų provinci

jolas Tėvas Jurgis Gailiušis 
lankydamasis Bridgevillėje, pa-

Niikrvžiuoto Jėzaus Seselių padėka
Dėl mūsų Kongregacijos rė

mėjų pikniko, įvykusio “Darbo 
dienos” šventės metu'vienuoly
no sodyboje, Brocktone. taria
me nuoširdų ačiū visiems ren
gėjams. visiems pikniko vykdy
tojams ir programos dalyviams 
ir visiems, kurie savo atsilan
kymu ir auka prisidėjo prie 
pikniko pasisekimo. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojame už svei
kinimus pareikštus žodžiu ir 
raštu bei telegrafu. Atskira 
padėka priklauso už maldas bei 
dalyvavimą šv. .mišiose seselių 
intencija ir pamaldų vado
vams, atnašavusiems šv. mi
šias: kun. dr. J. Klebauskui. 
MIC, jo asistentams, kun. K. 
Butkevičiui OFM. ir kun. P. 
Šakaliui ir pasakiusiam turi
ningą pamokslą kun. V. Pau
lauskui. Labai dėkingos esame 
ir muz. J. Beinoriui ir jo vai
kučių chorui už giesmes per 
pamaldas ir už lietuviškų dainų 
koncertą. Ypačiai esame dėkin
gos gerb. kunigams, kurie sa
vo gausiu atsilankymu (buvo 
net 45 kunigai) mus sustiprino 
ir parėmė.

Ypatingą padėką reiškiame 
mūsų nuolatiniam rūpintojui 
mielam prel. P. Jurui už rūpes
čius pikniką organizuojant ir 
už gražų pasveikinmą. jo se
kretorei. mūsų geradarei p-lei 
Julei Jakavonvtei už organiza-

NASHUA. N. H.
— Kun. Adolfo Vainausko 

sveikata, po tonsulų operacijos, 
jau gerėja.

— Nuo spalio 6 dienos ku
nigai pradės lankyti parapiją.

Staiga mirė
Advokatas Kazimieras Ta- 

mulonis, Vinco= Taumlonio sū
nus, gyvenęs Worcester, Mass. 
Palaidotas Nashua, N. H. lie
tuvių parap. kapinėse. Liko 
žmona su mažais vaikais.

— Parapijos 40 valandų at
laidai prasidės spalio 1 9d. Per 
atlaidus pamokslus sakys kun. 
Mažukna, MIC.

— Maldos Apaštalystės Dr- 
ja ruošiasi paminėti Kristaus 
Karaliaus šventę. Koresp.

cinį darbą su savo talkinin
kais, už miesto majoro prista
tymą pikniko dalyviams ir ta 
proga pareikštus sveikinmus. 
Dėkojame miesto majorui C. 
Gerald Lucey už atvykimą į 
pikniką, už sveikinimus bei lin
kėjimus ir už miesto dūdų or
kestro koncertą kurs grojo 
be atlyginimo, ir senatoriui 
John F. Kennedy už sveikini
mus telegrama.

Nuoširdžiai dėkojame vy
riausiam pikniko komisijos pir
mininkui P. Kubiliui ir jo talki
ninkams .komisijos nariams. 
Labiausiai gi dėkojame rėmėjų 
skyriams ir jų valdyboms ir 
pirmininkams, kurie parodė di
delio pasiaukojimo įrengdami 
savo stalus, būtent: So. Bosto
no, Brocktono, Brightono, 
Lawrenęe, Norwoodo, Haver- 
hill, ir Worcesterio skyriams 
ir Cambridge Vyčiams.

Dėl vietos stokos, negalėda
mos išvardyti visų pikniko ren
gėjų, visų bendradarbių ir tal
kininkų, tiek laiko ir jegij pa
aukojusių pikniką rengiant ir jį 
pravedant, taip pat visų malo
nių geradarių parėmusių mus 
aukomis, prašome Viešpaties 
atlyginti už pasišventimą ir au
kas.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių Kongregacijos

GeneraM Motina

DARBININKAS

CHICAGOJ IR
— Juozas Būga, tautosakos 

rinkėjas truputį sirguliuoja. 
Todėl negali intensyviai atsidė
ti savo pamėgtam darbui. Be 
to, tam reikia ir lėšų, o esant 
silpnos sveikatos, nelengva ras
ti tinkamą darbą.

— Žvilgsnis atgal ir priekin 
—Ig. Šeinius tokia tema prisi
mena “Draugo” priede Lietu
vos Rašytojų Draugijos istori
ją ir jos įkūrėjus. Draugija 
švenčia savo 20 metų gyvavi
mo sukaktį. Tenka palinkėti 
dar ilgus metus jai gyvuoti ir 
stiprėti.

SECRETARIES 
GENERAL CLERKS

COULD YOU QUALIFY TO ANY 
OF THE FOLLOWING:

ACCOUNTING MANAGER 
SALES MANAGER

STATISTICAL DIRECTOR
WE WOULD LIKĘ YOUNG WOMEN 21-45. 
SOME COLLEGE PREFERRED BŪT NOT 
ESSENTIAL. WELL - DEFINED EMPLOYEE 
BENEFITS.

SALARY COMMENSURATE WITH 
AND ABILITY.

PLEASANT WORKING CONDITIONS
CALL MES. ANDERSON

NEVADA 2-3000

5 DAY WORK WEEK.
EXPERIENCE

PERMANENT ‘EMPLOYMENT.

EXCELLENT OPPORTUNITY 
FOR A YOUNG MAN AS

MIMEOGRAPH OPERATOR
We also have several opening for 

CLERKS
Pleasant working conditions—Good Starting Salary 

Company Benefits
APPLY TO ROOM 700

MERCHANDISE MART

WILL TRAIN
LABORATORY ASSISTANTS

YOUNG SINGLE MEN OVER 18 
ROTATING SHIFT PLENTY OVERTIME

GOOD SALARY
OPPORTUNITY FOR ADVANCEMENT 
PAID HOLIDAYS — PAID VACATIONS 

EMPLOYEE BENEFITS

STANDARD BRANDS, Ine.
2133 W. PERSHING ROAD

OUTSTANDING OPPORTUNITY
FOR

SHIPPING CLERKS

account will you enjoy that safe

Money received 
before the lOth 
of any month 
eams interest 
from the first 
of that month.

Enjoy that Feeling 

of SECURITY
DRILL PRESS

SĖT UP & OPERATE

TURRET LATHE
SĖT UP & OPERATE

O. D. GRINDER
EXPERIENCED — READ BLUE PRINTS 

HOLD CLOSE TOLORENCES—Sharpen own tool etc. 
Good Working Conditions — Many Co. Benefits

APPLY MISS TAFEL

CUMMINS CHICAGO CORP 
1740 N. Ravenswood

APYLINKĖSEs*. - .
— Praeitą šeštadienį, So. 

Hermitage Avė., ties 2339 nr. 
namų netikėtai buvo sutrenk
tas vienas lietuvis — tremtinys 
greitai pravažiuojančios maši
nos. Jos nepavyko sugauti ir 
nelaimingasis liko labai sunkiai 
sužalotas. Gatvėje policija nie
ko negali padėti šiame atsitiki
me, nes niekas nakties metu 
nepastebėjo mašinos numerio.

— Vyčių karnavalą, kuris 
vyko visą savatę jų salėje, ap
lankė nemaža jaunimo ir senes
nio amžiaus tautiečių, spalio 
2 d. uždarė.

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

Ask For Ad Taker

Help Wanted—-Malė and Female

Jūs galite sutaupyti
Į METUS $104, 

kuriuos išleidžiate važinėjimui 
Darbas netoli namų 
tuojau prasideda.

MONTUOTOJAMS 
(ASSEMBLERSJ 

Lengvas farbiko darbas 
su instrumentais.

Patyrimas nebūtinas. 
' Darbas pastovus. 

Malonios darbo sąlygos. 
Gera pradinė alga.

Apmokamos šventės ir 
atostogos. 

Nemokamas apdraudimas 
Kreiptis į

Fee and Stemwedel
2210 WABANSIA AVĖ.

Tarnautojų raštinė atvira kas
dien nuo 8:30 iki 5:30 P. M. nuo 
pirmadienio iki penktadienio 

imtinai
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TRAINEES
Men under 40 Chance for 

Advancement
Steady Work in General Laboratory 
in Tar Factory. 5 day week. Pleanty 
of overtime. Starting salary $57 week. 
Some experience preferred. Mušt read, 

•write and speak English. Proof of ci- 
tizenship required.

Call or See Mr. Vartnell 
BISHOP 2-1720 

or TOWNHALL 3-8100

FACTORY 
WORKERS

How uould you likę a job that 
IS STEADY 

HAS SECURITY 
NEVER HAS HAD A STRIKE 

WILL PAY MORE 
IF YOU PRODUCE MORE 

(Piece work) 
opportunity for promotion, 

Then come in and see us for

ASSEMBLERS-CONVEYOR 
INSPECTORS 

PULL UP—TRUERS 
POLISHERS-BUFFERS 

WELDERS—ARC OR GAS 
MACHNE OPERATORS 

HAND TRUCKERS
Apply at

6501 W. Grand Avė.
<NEAR FULERTON)

1952 m. spalio 7 d., nr. 73

Immediate Openings For
Order Assemblers

and
L O A D E R S

Age 18 to 50
Start Working With Us Now 

At
2545 W. Polk St.

And Movė With Us To Our 
New Plant At 

73rd and Kedzie 
About January lst

Clean Shop, Hours 7:30 to 4:00 P.M.
Relief Periods, Siek Benefits 

Including Dependents. 

Uniforms furnished and 
laundered

Good Working Conditions

National Biscuit Co.
t545 W. POLK ST.
See Mr. Naumann

SAVE $104 A YEAR CARFARE 
WORK NEAR HOME!

. Switchboard 
Operator

For 5 trunk board, key type 
Should also be capable 
of doing light typing 

Pleasant Office 
40-hour, 5-day week

850 *
Phone Mr. Dunbar 

SEeley 3-0400 

Carmen & Co. 
1754 H’ALNL’T ST.

x

THESE JOBS ARE STEADY
MEN

Wanted For Factory 
Work in Modem Plant 

DRILL PRESS OPERATORS
ASSEMBLERS 

And
GENERAL FACTORY

, Experieqce Not Necessary 
WH1 Trata

FREE INSURANCE 
OTHER EMPLOYEE

McDonnell & Miller, 
Ine.

3500 N. SPAULDING AVĖ. 
One Block South of Addison St.

FILE CLERK 
Light Typing, Good salary, Pieanant 
Air Conditioned Office, 371^ Hr. Wk. 
Many employee Benefits. including 
Free Hospitalization. Apply J. M. 
BLATTNER, J. W. ALLEN A CO-, 
11* N. Peoria St.

MONROE »-144«

Only with a Savinas
secure feeling that you’re prepared for any emergency. 
At CmZEN’S FEDERAL your savings will earn substan- 
tįal dividends. In addition we give personai attention to 
all your financial problems uhether large or small. COME 
IN AND SEE US TODAY.

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL.
EARN AND SAVE

Ali Acconnts Insurrd Federally op to $10,000
• Z t . ' P

EXCELLENT WORKING CONDITIONS ' 
This Firm Offers ExcHlent 

Opportunity for Advancement
MANY EMPLOYEE BENEFITS 

PAID VACATIONS AFTER 6 MONTHS 
PAID HOLIDAYS—BLUE CROSS HOSPITALIZATION 

5 DAY — 40 HOUR WEEK

For Appointment Phone Mr. CODY 
WABASH 2-1767

MEDICAL MAILING SERVICE
426 So. Clinton Street
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Wembley stadione, Londone. 
neM«niai buvo pravertas profesiona
lu tenisininku turnyru, kuri būtu 
galima laikyti pasaulinėmis pirme
nybėmis. Rlchard Gonzales iš Los 
Angeles nugalėjo savo kolegą .Jack 
Kramer per 4 setu* ir tuo laimėjo
I vietą. III vieta laimėjo Segura nu- 
Jalėjęs Kramer ir Budge per 4 se
tus.

— Remiantis “Sydney Sun” prane
šimais, žymieji Australijos tenisinin
kai Frank Sedgman ir McGregor po 
Davis taurės finaliniu varžybų, ku
rios įvyk* Australijoje šią žiemą, ža
da pereiti j profesionalus.

— We*t Point karinės akademijos 
futbolo komandos kapitonu šiais me
tais yra pasižymėję* sportininkas 
lietuvis A. E. Paulekas.

— Ganioji dailaus čiuožimo |H>ra 
vokiečiai Baran-Falk šiais metais 
perėjo j profesionalu*. Savo laiku jie 
yra laimėję Vokietijos pirmenybes
II kartu Europos pirmenybes 3 
kartus ir pasaulines pirmenybes irgi 
3 kartus. Be to, jie šiais metais Oslo 
mieste įvykusiu žiemos olimpiniu 
žaidimu metu laimėjo aukso meda
li-

— Wo)verhampton - Anglijoje 
pravesto* futbolo rungtynės tarp 
Anglijos ir Airijos futbolo lygos 
rinktiniu baigėsi anglu laimėjimu 
7:1. Už Bolton Wanderers žaidžiąs 
Lofthouse įmušė 6 įvarčius.

— žymaus britu universiteto Ox- 
ford rugby rinktinė ir toliau sėk
mingai tęsia savo gastrolės po Ja
poniją. Osaka mieste pravestose 
rungtynėse britai nugalėjo Japonijos 
rinktinę rezultatu 35:0. Tai šeštas ją 
laimėjimas Japonijoje.

ja. Ypatinga sportininku padėka p. 
Juozui Cinkui už padovanotą ka 
m uoli ir piniginę auką

Rpartiainkų teima didėja
Prieš kuri laika nuolatini* rungty 

niu žiūrovas dail. Juozas Šukys susi 
tuokė su dr. J. 8 v ilsite, gi spalių 
d. susituokia klubo narys Mindauge* 
Petrikas su Danute Klimavičiūte 
Sportininkai linki jaunavedžiams 
sėkmės naujame gyvenime.

Aat Bagdtikna*

6 ROOMS VACANT.
MIK E 8I«,«M CASH ŽMM

302 SUMPTER S. B’KLYN
(Ind. 8th Avė. Subway Station Rock 
away Avė.) 4 family white tile brick 
1-5.—3-6 Rm. Apt*- Readv to movė in 
M. GRIMALDI—EV 5-2512. 2110 Ful- 
ton St., Brooklyn.

Hsnderfui Ineome^JppertuaTtr^” 
GREENPO1NT 8-FAMILY FRAME 

Widow Seilins—Illness
4 ROOMS. BATH. HOT WATER 

APT. AVAILABLE: NEAR SUBWAY 
GOOD CONDITION EV. 3-4966
Or write: Box 966. Rm 10. 11 W. 42nd 
St., N. Y.

J. V.

vi-
au-
Pa-

Pirmosios kregždės
Savo laiku lietuvių .spaudoje 

suonienė buvo prašoma paremti 
gantj ir kovojanti sporto klubą,
sirodo, tai nebuvo tyruose šaukian
čiojo balsas: visuomenė puikiai su
prato sportininkų darbą ir štai Ku- 
the’s Laboratories Ine. Nevvarke 
dirbantieji lietuviai: Vladas Lišaus- 
kas, Artūras. Adolfas ir Alfonsas An
driuliai, Albertas Arminas. Artūras 
Cenfeldas. John Jesinski, Zigmas I 
Krasauskas, Adolfas Mockus. VI. £ 
Kiaunė. V. Kryževičius, V. Rama- > 
nauskas, Antanėlis paskyrė sportuo- > 
jančiam jaunimui 23 dolerius, gi St. £ 
Ivaškevičiaus, G. ir V. Veršelių ir V. ► 
Griaužinio sudarytoji grupė apren- » 
gė pirmąją vienuolike nauja unifor- * 
ma. Tai tikrai džiugi pradžia ir * 
tiems sporto mėgėjams — aukoto- £ 
jam* sportininkai nuoširdžiai dėkų- a»r

Oera Beview, rugsėjo nr. 
bia apie Chicago* lietuviu Perkūno 
šachmatininku laimėjimą Chicago 
miesto lygos pirmenybėse. Pabrėžta 
kad Perkūnas sudarytas iš lietuvių 
DP's, o Lions, kurie laimėjo antrą 
vietą, iš ukrainiečių.

— Paskelbtas P. Tautvaišos laimė, 
jimaa prieš Wildt 1950 Goidet 
Knights turnyro baigmėje.

— Tarp naujai pradėjusių koreap 
lošėjų suminėti: P. Kontautas (A 
klasėje), J. Senauska* ir R. A. Ske- 
ris (D klasėje).

Latvis E. Žemgalis davė simultaną' 
Seattle (Wash). Žemgalis laimėjo 41 
lygiom 6 ir pralaimėjo 3.

K. Merkia įveikė Mnamą Hnrira* 
Daly (buv. New England. Masaa 
chusetts ir Bostono meisteris) ko 
resp. partijoje iš 1950 Grand Natio 
jmI antrojo rato (Eastem Division) 
K. Merkis šiuo metu vyrauja tan 
rate, t ui ėdamas 6-0 taškų (dar Ilki 
5 priešininkai). Po 1 pralaimėjim. 
turi Heekman, Conn. ir Simpson 
Md.; H. Daly. Mass. turi 2 minusus 
o kiti daugiau. 2-rojo rato nugalėto 
jai (iš Amerikos 8 Divisions) įeis 
1950 Grand National. t. y. Ameriko 
koresp. 1950 m. pirmenybių baig 
mę.

Ar pavyks K. Merkiui įžengti 
Amerikos pirmenybių baigmę?

F t

r

ske) BKONXV1LLE VK. MOHEGAN IITS 
Lovely Tudor on nicely landscaped cor 
nėr •« acre. lai Or center hall, Ig dr<>|>- 
ped liv. rm, picture windows. dining, 
sitting rms. modern kitchen, library, 
den or bedroom, powder rm. dining 
patio. Especially deairabie for profes- 
sional man. 2d H: 3 bedrms, 2 baths, 
lg screened porch; 337,500. Many ex- 
tras. Owner. Spencer 9-4628

NBW JEBMEY
HACKENSACK—4 family house. 4- 

car garage; on 6 lot* 75x200; next 
school; bus stops at door. 20 minutes 
N.YC.

SACRIF1CE $13,000
ES. 7-9036 EV. 4-345

Write Masoa, 2065 Flatbush Avė., 
B'klyn, N. Y.

RTAPLETON — S. I.
Corner location on Gordon Street - 2 
story 7 rm house. Cedar shingle sid 
ing. Hot air furnace. Lot 25x100 fac 
ing on 3 sfl-eets. Accrora street fi 
Stapleton Court House. Tenant occi 
pied ONLY 65566.

ALSO
Ready to wear — Women's & Child 

ren Sh<ą> Established 18 years--g 
income $8Č00 for everything -owner: 
leaving town. Call GI 7-2155, or write 
235 Canal St., Stapleton. S. 1. 4.

u.

OfiM> valandos: kasdien 10-6:45i
I

Sekmadieniais nuo 11 \al. 
iki 1 vai. p.p.

— Snd Avė.. N. Y. C. 
(Cor. 14lh St.)

Telef. iiRanierey 7.7697
Aštrūs ir choniški susirgimai 

gydomi pennieilinu. oda. hormo
nai Kraujo ir slapumo tyrimai.

✓

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskit

Dr. S. Chernoff EVergreen 8-VT70

Joseph Garszva
Graborius • babamootojM

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STazg 2-5043

Mattheu P. Railas
(BIEUAIMKAA)

FUNERAL HOME

••X

I
(Armakauskas) M. P. Railas — Direktorii

Alb. Baltrūnas—Baltsa
Graborius - Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia
423 Metropollntan Avė.

Brooklyn, N. Y.

William J. Drake
( I) K A G t' N A S )

IJETUVIS ADVOK.ATAS
85 - 03 VVAKF.IIAM PL85 - 03 M AREIIAM PU 

JAMAK'A, N. Y.
TeL JAinaica 3-7772

JAMAICA, N. Y.
TeL JAmaica 3-7772

Palaiky kitę ir paremkite tuos
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke/’

Reiksią Vedėjas

660 Grand Street
BKOOKI.YN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

&

i

SHALINSSHALINS
(ShalinslaM)(Shalinskas)

FUNERAL HOME

8CHOLES BAKING, Ine. 
V. Lukas — Vedėjas

SIS Grand St., Brooklyn, N. T. 
Tel. EVergreen 4*8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu

44 4 44 4 4 4 44 44 4 4skonį. Tortai, ypatingai pyragai 4 
vestuvėms, krikštynoms ir ki- | 
tokioms iškilmingoms progoms. 4 
Užsakymai Išpildomi kogeriau- J 
šiai. Išvežiojame j krautuves ir 4

Business opportu 
n i ties

Tel. BU 4—8313

Z-

DANTISTAS 
•’ Darbas 

Kiekvienas

I. LANS
— TURJS ILGĄ PRAKTIKĄ 

atliekamas sąžiningai. 
l>acientas bus patekintas.
BEDFORI) AVENUE2101

BROKLYN 26, N. Y

I 6666666666666M Š»»»VŠ»66Š
<' Telefonas: EVergreen 4-8934

NEW HAVEN, CONN
A. a. Antano žaromskio mir

tis skaudžiai palietė New Ha- 
ven lietuvių visuomenę. Ilgą 
laikų gyvenęs New Haven, 
prieš keletu savaičių buvo per
sikėlęs į Hartfordą ir ten gavo 
atsakingas pareigas Hamilton 
Propeller Co.

Velionis iš ryto jautėsi kiek 
blogiau, bet išėjo į darbą. Pie
tų metu staiga susirgo ir nu
vežtas j ligoninę mirė.

Lankydamas gimnaziją
komercijos mokyklų velionis 
pasižymėjo dideliais gabumais 
moksle ir buvo labai visų mė
giamas. Išaugęs lietuviškoj 
patrijotiškoj šeimoj, nuo jaunų 
dienų buvo įsitraukęs į lietuviš
ką visuomeninę veiklą. Uoliai 
dalyvavo lietuviškuose vaidi
nimuose ypač gerai atlikdavo 
komiškas roles.

Nors buvo pašarvotas Hart
forde, bet New Haveno lietu
viai gausiai aplankė jo karstų.

Nuliūdę liko žmona Julija, 
sūnus Allen .tėvas ir du bro
liai.

Korespondentė ir visa lietu
vių bendruomenė reiškia gilią 
užuojautų 
minėms.

E MT. BAKERY — BRONX
Completely modern, fully eąuipped up 
to-date Bakery shop. Steady and 
transit trade. High weekiy Income. 
Wonderful ooportunity to make bet
ter than avarage living. Owner sel- 
ling for personai reasons. Reasonable 
price. Act Today—Save Toniorrow!! 
Call bet. 8-9 A.M. or 9-10 P.M.

StT 7-0158
Write Box 158, Rm 10. 11 W. 42nd St. 

N. Y.

Display

ir

TREMTINIU MOTERŲ 
REKOLEKCIJOS

Tremtinių moterų rekolekci
jos įvyks š. m. spalio 10, 11 ir 
12 dienomis. Prasidės penkta
dienį vakare, 8:00 vai., baigsis 
sekmadienį, 4:00 vai. Reko
lekcijų tema: “Gyvenimo prie
šybės ir jų derinimas,” ves 
kun. prof. St. Yla. Atlyginimas 
57.00.

Visos moterys. galinčios 
nors trumpai palikti savo na
mus, nuoširdžiai Kviečiamos 
pasinaudoti dvasinio susitelki
mo dienomis. Atvykite ir Dievo 
malonės veikime apsvarstykite 
savo ir savo šeimos problemas. 
O kas jų neturi .’... Uždaro.? re
kolekcijos padės jums jas iš
spręsti, rasite palengvinimą ir 
atsinaujinimą.

Norinčios dalyvauti šiose re
kolekcijose prašomos įsiregis
truoti šiuo adresu: Rev. Sister 
Superior, Immaculate Concep- 
tion Convent, RFD 2, Putnam. 
Conn. Telef. 8*5828.

BALFo

artimiesiems ir gi-

bei Šalpos Fontlo 
Yaldybų

sudaro pirm. M. Jokubaitė, vj- 
cepirm. A. Ramanauskas, fi
nansų sekr. A. Leikus, protok. 
raštin. A. Gruzdys, ižd. M. 
Ramanauskienč. Iždo globėjai 
J. šilkienė ir S. Kruvelis.

Valdyba skelbia naujų narių 
organizavimo vajų, įmokant 
1,00 dol. metinio mokesčio.

Spalio mėn. pradedama pini
ginė ir rūbų rinkliava visoje 
kolonijoje.

Valdyba yra padariusi pra
džių išlaikyti vieną mokinį va
sario 16-sios gimnazijoj Diep- 
holze. Kviečiami visi lietuviai 
prie šio darbo prisidėti.

M. J.

Ch risima* Gards
MELU CATHOLfC CHRINMAN C ARDS 

Make SS* aasy in ų*nre Tfcne. Show 
your friends lovely, new. Religiotis 
Cards, never before offered. Amazing 
values. Sėli 21 for S1.00. Up to SlOO-% 
profit. Over 57 other assortments on 
which you can make easy money fast. 
Start now — write for samples today. 
EXCELSfOR, 5938 FieMston Road. 
New York 11, N. Y.

REIKALINGA SEIMININKft 
Reikalinga šeirtiininkė-virėja ir kam 
bariu prižiūrėtoja, šeimoje 3 vaikai 
150 dol. mėnesiui įskaitant valgi i 
butą. Kreiptis telefonu: UNion 7-191 

North Bergen, N. J.

“DARBININKU” 
Skaitykite ir platinkite

SALE
ON ALL PURE BRISTLE 

USB PAINT BRl'SHEN 
Apply

H. B. SALES
19 E. 135 St - N. Y. C.

AT. 9-3545

GUARANTEED SERVICE 
— BONDED — 

By Amer. Mutual Liability Ins. Co. 
All work done and parts replaced 

Guaranteed for 90 days 
$$.*• per call pins parts

IMPERIAL TELEVISION 
SALES A SERVICE CO.

EV. 4-3685 or 7-1262

Help wanted—Malė 
and Female

ASNEMBLERS 
No Experience Nrceraary 

90c per hour to start 
Rapid Advancement — Overtime

Other Benefits 
ROTI8S-O-MAT CORP. 

10-02 44 Dr.; L. I. City

• PARAMOUNT BAR & GR1LL
' 8TANLEY MHIUNAS IR SENUS EDWARD MISIŪNAS
Į ’ ’ ' SAVININKAI
[ LietuvHka Užeiga, kur vM myM užriti.
Į Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

Importuoti konjakai - Llkaadžial - Tetovtašja - Mmiba - Nportad

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED 
81 02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkusy Statioal 
H oodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbinga* laidota*** 
Koplyčia* suteikiam Bemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTI VIU DIREKTORIAI:
F. W. Shalins ir J. B. Skalia* 

TeL VIrginia 7-4466

AIR CONDITIONED
81 02 Jamaica Avė.

(aš Forest Parkuay Statioal
H oodhaven. N. Y.

Suteikiam garbinga* lašdotave*
Koplyčia* suteikiam

visose miesto dalys*.
LAIDOTI VIU DIREKTORIAI:
F. W. Shalins ir J. B. Skalia*

TeL VIrginia 7-44W

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

J. P. MACIIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Strret, Woodhavra 21, N. Y
Tel. VIrginia 7-1896

FIJNER/L

Tel. SOuth Boston 8-2590

25 W. BKOADMAY 
* .»uth Boston, Mass.

JOSEPH BARASEV1CHJS 
laidotuvių Direktorių*002 GRAND 8T., kampa* Unioo Avė. BROOKLYN, N. Y. X

I

NAUJA GYDUOLE

Žaliauskas

darbai.

197 WF.RSTF.ll AVĖ. 
Cambridge, Mara.

PRANAS WATTKUS 
lai'totnviu toriu*

ir Rnlramuotojra 
NUTakY PUBLIC

1INTER GARDEN TAVERN, Ine
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

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

VLM KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV.

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD>
2-9586

Tel. EV 6-6138
M and Z AUTO C’OLLISION WORKS

Lietuvių specialistų colliflon ir auto taisymo d-vė
Bodies and Fcnders straightened — Complctr auto pamting 

BUCO Refinishing
Atliekami visi coliision, dažymo ir moch. taisymo

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

<1. Maldutis Z.
1506-16 Myrtle Avė. • Brooklyn, N. Y

Tarpe Gatės Avė. ir Lindcn St.

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, aįtšildomi ir ap
tarnaujami.
M Grand SU Brooklyn II, N. Y.

2

S. Baram-vičius ir Sūnus

OOM£
A. J. N AM AKS Y

Office Tel. SO »O»«

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST P.ROADWAY
South Boston. Mara.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tol. NO 8-6615

NOutk

W AITRUS
FUNERAL I

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

galvos skaudėjimų.

FIGOS, GEBI, GEROJE VBCT/ME
RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū

rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimom* tūžti 
kambariai; WOODHAVEN 3 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
na, restoranu ir 2 šeimony viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, be. 
tuvių aplinkoje.

LVASTONAS
REALTY and INSURANCE

108-07 Liberty Ąve. i‘
Ricbmond Hill 19, I*. I., N. Y. 

TeL VIrginia 8-2231

I

*

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

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

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

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas Vincas Kudirka,

37 Franklin St, Norwood, Mass.
Vicepirmininkai Vladas Pau

lauskas, 573 I^twrence St., LoweII, 
Mass. ir

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

Sekretorius — Ant. Kneižys, 5r 
Cottage St., Norvvood, Mass.

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

?*dininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Biury St., Dorchester, Mass. Tel 
SO 8-0948

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

Visi laiškai 
mi sekr. A.
Cottage St.,
NOrwood 7-1449. Piniginės perlaida 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

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

Į

LDS reikalais siunčia-
KNET2IO vardu, 5
Norvvood, Mass., Te|

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083
II*

----------------J____ £___ ---------------------
Jn vest nok it ę i Ml'TŠ'AI. ttt NDM. In 
formacijų rbiltalu I<r< iiddMh. i atsto
vą: AT.FrJKAŠ Ira
Haupt & (K. UI room 515.
Nevv York 6. N. Y. Members Nevv 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

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

pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. T* 6-6434

Prisiunčiam į namui.

<<v

e
K’ |

j Wltb V^eat
Mes instaliuojame visokios riliai 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MAS&
TeL 2608

1
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DARBININKAS
w mojĮ&į
NAUJIENOS.

Angelų Karalienės parapijos
Gyvojo Rožančiaus draugija 

sekmadieni šventė savo metinę 
šventę. Per 8 vai. mišias visos 
narės, kurių yra apie 140, ben
drai ėjo prie šv. Komunijos. Su
sirinkime buvo duota metinė 
veiklos apyskaita ir išrinkta at
einantiems metams valdyba: 
Pirm. M. Putinienė, sekr. M. 
Masionienė, vicepirm. R. Pan- 
kevičienė, fin. sekr. A. Butkie
nė, iždin. O. Sijevičienė..

Laimėjimų vakarą 
ruošia Angelų Karai, par. Gy
vojo Rožančiaus draugija sek
madienį, spalio 12 d., 6 v. vak. 
parapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti, bus gražių dovanų, 
įėjimas 60 centų.

Visiems Chorams
New Jersey penktoji Dainų 

Šventė čia pat — spalio 19 d. 
Brooklyno chorai — Apreiški
mo parap., Angelų Karalienės 
parap., V. J. Atsimainymo pa
rapijos Maspethe, Operetės, 
Great Necko ateinantį penkta- 
denį kviečiami bendrai repeti
cijai Angelų Karalienės parap. 
salėje So. 4th ir Roebling St. 
kampas.

Visi Gerbiamieji choristai 
prašomi susirinkti 8 v. vak.

Kviečia Chorvedžiai

Apreiškimo par. bazaras 
bus du savaitgalius, spalio 

17, 18. 19 ir 24. 25. 26 dieno
mis. Loterijos bilietų laimėto
jai paaiškės paskutinę dieną— 
spalio 26 d. Parapiečiai kviečia
mi grąžinti pasiųstus loterijos 
bilietus iki paskutinės bazaro 
dienos.

Kun. S. Mozūras,
New Philadelphijos, Pa., lie

tuvių parapijos klebonas, šiuo 
metu gydosi New Yorko Uni
versity Hospital, kur jam buvo 
padaryta kojos operacija.

Susipažinimo pobūvis
Lietuvių Bendruomenės Di

džiojo New Yorko Pirmoji A- 
pylinkė spalių 11 d., šeštadienį, 
7 vai. vak.. Angelų Karalienės 
parapijos salėje (South 4 ir 
Roebling gatvių kampas, 
Brooklyne) rengia lietuvių su
sipažinimo pobūvį su šaltais už
kandžiais ir alumi. Lietuvių vi
suomenė maloniai kviečiama 
skaitlingai dalyvauti.

Bilietus galima iš anksto įsi
gyti J. Ginkaus saldainių krau
tuvėje (495 Grand St., Brook
lyn: telef. EVergreen 4-9293) 
ir “Gabijos” knygyne (335 U- 
nion St., Brooklyn, telef. EV
ergreen 8-6163).

įėjimas tik S1.50.

Po programos šokiai. Gros JOE THOMAS orkestras. Bus bufetas. 

Įėjimas tik $1.00. • Kviečia Rengimo Komitetas

PENKTOJI NEW JERSEY

DAINŲ ŠVENTE
1952 m. spalių mėn. 19 d, sekmadienį, 5 vai vakare 

JACKSON AUDITORIUM
756 HARRISON AVENUE, HARRISON, N. J.

Dalyvauja: New Jersey — 7 chorai, New York —5, iš viso apie 400 dainininkų, Brooklyn Tautinių šokių 
grupė—21 šokėjas, vad. p. Matulaitienės. Dainuos—atskirai New Jersey, jungtinis moterų, jungtinis vyrų, jungtinis 

mišrus New York, jungtinis mišrus N’ew Jersey ir New York chorai.

Chorų Vedėjai: PROF. ŽILEVIČIUS, BERNOTAS, CIBAS, ČIŽAUSKAS, DULKfi, 
KAČANAUSKAS, LIUBERsKIS, SAKAS, VISMINAS, JAKUBČIONIS, JUSTAS

P

PRASIDĖJO BALFo VAJUS
Spalio 1 d. Apreiškimo par. 

salėje įvyko Didžiojo New Yor
ko Balfo vajaus reikalu su
šauktas susirinkimas, kuriame 
dalyvavo per 40 įvairių New 
Yorko ir apylinkės lietuvių or
ganizacijų atstovų.

Susirinkimą vedė Algirdas 
Brazis, Vajaus Komiteto pirmi
ninkas. Paskirus pranešimus a- 
pie vajaus komiteto komis jų 
veiklą padarė jų pirmininkai. 
Iš jų paaiškėjo, kad jau yra pa
rengti aukų lapai ir rinkliavos 
dėžutės, taip pat atspansd nti 
ir koncerto bilietai, k- -ių kai
na bus 1,50 dol. K' *certo pro
gramą sudarys jungtiniai New 
Yorko lietuvių chorai. Jų diri
gentai tuo pat metu ture o pa
sitarimą su Komiteto pirm. Al
girdu Braziu ir pasižadėjo pa
rengti programą kuo įspūdin
giausiai. Programoje numatyti 
gyvi pave.kslai ir solo dainos.

Koncerto proga, kaip pernai, 
taip ir šiemet, bus išleistas pro
gramos leidinys, iš kurio keti
nama Balfui padaryti pelno, te
nai atspausdintų biznierių, vei
kėjų, draugijų ar atskirų as
menų sveikinimų. Į komisiją, 
kurios pirmininkė yra O. Valai- 
nė, dar pakviesta eilė asmenų, 
Iz. Radzevičiūtė pranešė, kad 
informacijos komisijos narys J. 
Boley jau susitaręs su miesto 
radijo stotimi, kuri skirs tam 
tikrą laiką informac joms apie 
BALF vajų anglų kalba. Ame
rikiečių spaudai taip pat būsią 
parengta informacinės medžia
gos.

Dar viena naujovė bus šime-

Amerikonekime
Per greit amerikonėjame,— 

sako vieni. Per lėtai, — sako 
kiti.

Teisybės yra abiejuose pasa
kymuose. Pamėgdžiodami blo
gus papročius, atnešime tau
tai žalą, išmokdami gerų savy
bių. būsime jai naudingi.
Vienas iš daugelio gerų šio kra

što gyventojų bruožų yra jų 
mokėjimas nelaukti viso ko iš 
viršaus, mokėjimas imti inicia
tyvos į savo rankas ir siekti 
užbrėžto tikslo be vyriausybės 
pagalbos ar raginimo. Ypatin
gai pažymėtinas yra privatus 
duosnumas. Amerikos Raudo
nasis Kryžius, įvairios klinikos, 
draugijos kovai su tuberkulio
ze, polio ar vėžiu yra gilimi dėl 
to, kad privatūs žmonės aukoja 
milijonus dolerių ir kad įvairio
se srityse pasižymėję asmenys 
nesigaili tiems tikslams savo 
žinių ir savo jėgų. Tuo būdu 
milijonams nelaimingųjų neša
ma pagalba, lengvinamas jų 
sunkus likimas. 

tiniame BALF vajuje — įvai
rūs laimėjimai. Komisijos pir
mininkas A. Reventas pranešė, 
jog numatomas kelios stam
bios dovanos .

Iš susirinkimo į įvairias ko
misijas papildomai įsirašė šie 
veikėjai: V. Alksninis, J. Va
laitis, H. Kulber, E. Kašetienė,
O. Stark, M. Graužinytė, M. 
Krasauskienė, Dr. Br. Radziva- 
nas, Iz. Radzevičiūtė, kun. J. 
Pakalniškis, A. Vismanas, O. 
Tercijonienė, VI. Kulpavičius, 
St. Vaškys, Č. Sakalauskaitė, 
Br. Garankštis, I. M-kulskytė, 
K. Kudžma. Z. Raulinajtis, A. 
Bendorius, B. Darlys, A. ir V. 
Stašinskai, P. Montvila,
P. M i n k ū n a s, P. La
banauskas ir A. Vasiliauskas.

Rinkliava tebevykdoma nuo 
spalio 1 d., o oficialus vajaus 
atidarymas spalio 26 d.

Jau keturi lietuviai 
šiais mokslo metais studi

juoja Fordham universitete 
New Yorke. Naujai šiais me
tais tenai pradėjo studijuoti Ri
čardas Kontrimas ir Romual
das Adomaitis.

Sigitas Bobelis
pradėjo savo studijas Brook

lyn College.

Jadvyga Kontrimienė, 
nuo savp atvykimo į Nevv Yor- 
ką dirbusi Long Island City 
College Hospital ir vėliau Ne'.v 
Yorke baigusi laborantės kur
sus, šį rudenį įstojo į Columbia 
University savo žinių pagilinti.

šalpos darbe
Atrodo, kad ir mes nenusi- 

dėsime lietuvių tautai, jeigu šia 
prasme “suamerikonėsime”, pa
sidarysime dar duosnesnl ir dar 
daugiau padėsime Bendram A- 
merikos Lietuvių šalpos Fon
dui (Balfui), tai mūsų organi
zacijai, kuri, nepažindama sro
vinių ginčų, su kukliu techniš
ku personalu, atlieka sunkų 
labdaros darbą, norėdama nors 
truputį šilimos ir šviesos su
teikti šalto ir tamsaus likimo 
ištiktiems mūsų broliams ir se
serims Europoje.

Pagrindiniai pakeisti lietuvių 
tremtinių buities šiandien mes 
negalime, nes negalime paveik
ti tų jėgų, kurios žymiai pasau
lio daliai atnešė vergiją ir kan
čias. Bet darykime, ką įsten
giame, aukokime Balfui nors 
mažą mūsų uždarbio dalį ir ei-, 
kūne jam į talką: kada jis mus 
šaukia, vykdydamas metinį va
ju-

• LDymša

Regina Legeckaitė, 
neseniai iš tremties atvyku

sio med. gyd. Legecko duktė, 
gavusi stipendiją, iš Brooklvno 
išvyko į Minnesotos universite
tą studijuoti chemijos.

Dainų šventėn, 
kuri įvyksta spalio 19 d. Har- 
risone, N. J., kviečiami atvyk
ti visi D. New Yorko lietuviai. 
Tai bus penktoji iš eilės dainų 
šventė. Jos programoje daly
vaus visi New Jersey ir New 
Yorko chorai. Koncerto pra
džia 5 vai.

Rt. Rev. John J. Voight,
iš New Yorko arkidiecezi- 

jos, pirmininkavo jury komisi
jai, kuri paskyrė 17 įvairių 
premijų jaunimui, dalyvavu
siam pirmajam visos Amerikos 
konkurse, paruošiant religinio 
turinio Kalėdų atvirutes.

CARE organizacija,
Čilės piliečių prašoma, pas

kutiniu laiku pasiuntė į Euro
pą vėl 10 CARE siuntinių, ku
rie paskirti Romos šv. Antano 
vardo našlaičių prieglaudai. 
Kaip praneša CARE, tai buvo 
dalis čiliečių pagalbos Europai, 
siekianti jau apie 20,000 dol. 
bendros sumos vertės.

VENECIJOS FILMŲ 
FESTIVALIS

Neseniai pasibaigė vienas iš 
žymiausių filmo festivalių pa
saulyje. Romantiškame šiauri
nes Italijos mieste kasmet su
sirenka žymūs filmų kritikai, 
režisoriai ir kiti su ta pramone 
surišti asmenys. Ir šiais metais 
visos pasaulio įžymybės atvy
ko į Veneciją stebėti pasaulio 
geriausius filmus ir iš jų iš
rinkti pačius geriausius. Štai 
trumpi šio festivalio rezulta
tai.

Geriausiu f.Imu buvo pripa
žintas prancūzų gamybos “Les 
jeux interdits”. Tarptautinės 
filmų spaudos didįjį prizą lai
mėjo prancūzų filmas “Les Be
itos de Nuit.” Šį filmą režisavo 
žymusis Rene-Clair. Už gerą 
režisūrą prizus laimėjo ameri
kietis J. Ford už savo filmą 
The Quiet Man (kuris šiuo me
tu rodomas New Yorke). japo
nas K. Misoguchi už savo 'kū
rinį “Didvyrio gyvenimas” ir i- 
talas R. Rossellini už savo pa
statymą “Europa 51”.

Geriausiu artistu buvo pri
pažintas amerikietis Frederlck 
March, kuris ypatingai vyku
siai atliko savo vaidmenį filme 
“The Death of a Salesman”. 
Moterų tarpe daugiausia vilčių 
pirmą vietą laimėti turėjo I. 
Bergman, bet dėl sinchroniza
cijos kliūčių jai nebuvo skirta 
pirma vieta. Neradę geriau už 
minėtą artistę vaidinančios fil
mų žvaigždės, festivalio teisė
jai nutarė šiais metais moterų 
visai neatžymėti. Dar buvo iš
dalinti prizai už geriausį pieš
tą filmą (comicsUbei kitas fil
mų gaminimo fazes. P. V.

IJetuvo*. Universiteto minėiimas New Yorke. Viršuj garbė* prezidiumam vidury Operetės choras su jo vadovu 
Myk. Liuberskiu, apačioje minėjimo dalyviai. Viriuj He nr. Kaminskas deklamuoja V. Krėvės “Giesme apie am”.

Nuotrauka V. Maželio

BALTŲ KONCERTAS BOSTONE

Bendruomenės susirinkimas
Am. Liet. Bendruomenės 

Bostono skyriaus laik. komite
tas posėdžiavo rugsėjo 29 d. 
Nutarta kviesti skyriaus narių 
platų susirinkimą lapkričio 14 
d. 8 vai. Liet. Piliečių Dr-jos 
salėje. Susirinkimui numatyta 
įvairi programa. Taip pat nu
matyta susirinkimo metu su
daryti pastovią bendruomenes 
vadovybę. Rengiama ir trumpa 
meninė dalis. Būsimo susirin
kimo metu bus įrašomi nauji 
nariai.

Kadangi tas pats komitetas 
eina ir apygardos komiteto pa
reigas, nutarta išleisti artimu 
laiku atsišaukimą į visus N. 
Anglijos lietuvius, kviečiant or
ganizuoti bendruomenės sky
rius.

Misijos vyrams vyksta 
šią savaitę 

kiekvieną dieną 9 vai. ryto ir 7 
vai. vak. Moterų misijose da
lyvavo ypač daug lietuvių — 
bažnyčia būdavo pilna. Reikia 
to paties laukti ir vyrų misijo
se.

Ivanhoe Bostone
Dviejuose Bostono kino te

atruose eina geras filmas iš 
kryžiaus karų laikų parengtas 
pagal žinomąjį romaną ‘Ivan- 
hoe”.

Adv. J. Grigalius 
nusifotografavo su demokratų 
prez. kandidatų Stevensonu ir 
su demokratų partijos 
pirm. S. Mitchell. Nuotraukos 
bus paskelbtos lietuvių spau
doj.

Rinkimų kampanija 
Bostone

Kandidatai į senatorius, į 
gubernatorius ir kitas šios val
stybės vietas jau smarkiai gin
čijasi. Taip pat Bostone lau
kiama ir prezidentinių kandi
datų bei žymiųjų jų rėmėjų. 
Spalių 6 d. keliose Bostono vie
tose sakė kalbas respublikonų 
viceprezidentinis kandidatas 
senatorius Nixon.

Rašytojai B. Brazdžionis ir 
A. Gustaitis *

kartu su akt. H. Kačinsku spa
lių 12 d. dalyvauja Margučio 
rengiamame vakare Čikagoje.

, “Our Lady of Fatima”
kino teatre Astor (kampas 

Boylston ir Tremorrt St.) eina 
nepaprastu paksisekimu.

Pabaltijo tautos, lietuviai, 
latviai ir estai, savo muzikinėm 
pajėgom įsijungia į Bostono 
kultūrinį gyvenimą. Pirmąjį 
žingsnį žengė žinomoji N. Ang
lijos lietuvė p. Cleveland, prieš 
perą metų surengusi baltų kon
certą puošnioje Handkocko sa
lėje. Dabar Bostono Latvių 
Tautinės Bendruomenės vado
vybė surengė antrąjį koncertą 
žinomoj Jordan Hali salėje. 
Koncertas įvyko rugsėjo 27 d., 
kuriame dar sykį įrodyta, kad 
baltajame Amerikos kultūros 
centre turi tikrai pajėgių artis
tų.

Latvės seserys Ingrida ir Ka
rina Gutbergas, dvi jaunos pia
nistės, baigusios garsųjį Salz- 
burgo Mozarteumą, sutelkė į 
save klausytojų dėmesį ir sim
patijas. Tai nedažnai pasitai
kantis fortepionų duetas. In
grida ir Karina Gutbergas, ais
čių tipo geltonplaukės mergi
nos, darančios malonų įspūdį 
savo išore, pasirodė rimtai’ įsi
gilinusios į savo meną, apval- 
džiusios fortepiono techniką, 
nestokojančios lyrizmo ir kla
viatūros užgavimo jėgos, mu
zikinio jausmo ir kultūros. Jos 
su įsijautimu paskambino Chr. 
Sindingo Variacijas ir Ant. A- 
renskio siuitą dviems fortepio- 
nams. Klausytojai nuoširdžiai 
ir gausiai joms plojo, prašė bi- 
suoti ir apdovanojo gėlėm. Lat
viai gali tikrai didžiuotis sese
rų Ingridos ir Karinos Gut
bergas duetu.

Andrius Lindbergas, latvių 
smuikininkas, smuikavo J. 
Medinio, J. Vitolio, M. Brucho 
ir Paganini — Prihodos kūri
nius. Tiek savo tautines, latvių 
kompozicijas, tiek ir svetimųjų 
veikalus A. Lindbergas atliko 
jautriai, kultūringai ir tikrai 
geru smuiko technikos apval
dymu. Mums atrodė, kad ypa
čiai gerai jo paruošti ir išjau
sti yra J. Vitolio ir M. Brucho 
kūriniai. Andrius Lindbergas 
turėjo pelnytą pasisekimą.

Lietuvių vokalinį meną šia
me koncerte atstovavo buv. 
Vilniaus operos solistas Stasys 
Liepas. Reikia atžymėti, kad 
jis. nežiūrint žinomųjų sąlygų, 
su kuriomis dabar grumiasi 
mūsų kultūrininkai, neapleidžia 
mylimo dainavimo ir vis su
randa laiko naujiems kūri
niams paruošti. Ir šiame kon
certe jis padainavo K. V. Ba
naičio Maldą ir VI. Jakubėno 
naują patriotinę dainą, kurių 

tokiame koncerte jisai dar ne
buvo dainavęs. Ypačiai jautriai 
ir subtiliai jisai atliko VI. Jaku
bėno tikrai puikiai sukompo
nuotą ir gražų kūrinį. Turėda
mas gerą dainavimo techniką 
ir laisvai valdydamas aukštąjį 
balso registrą, St. Liepas gerai 
padainavo ir žinomąsiais arijas 
—A. Borodino Igoro monologą 
ir G. Rossini Sevilijos Kirpėjo 
kavatiną. Bisui jis dainavo A. 
Kačanausko ‘Tų mergelių dai
navimas”. Savo muzikine kul
tūra Stasys Liepas tinkamai 
derinosi į visą koncerto ansam
blį.

Estus koncerte atstovavo 
Liudvikas Juht, kontrabaso 
virtuozas, Bostono Simfonijos 
dalyvis. Nežiūrint regimos me
tų naštos. L. Juht tą didžiulį 
muzikos instrumentą valdė, ne
lyginant viotončelę.Kas dar pri
simena mūsų puikų kontroba- 
slstą Kajetoną Leipą — kont- 
rabasuojantį solo, tas jau turi
L. Juht’o meno vaizdą. Jis su 
muzikiniu įsijautimu atliko L. 
Juht, E. Oja, A. Corelli, E. 
Granados ir S. Kusevickio kū
rinius. Klausytojai garbinga
jam estų ‘ instrumentalistui 
reiškė regimą pagarbą ir nuo
širdžiai plojo.

Solistams pakaltomis su įsi
jautimu akompanavo seserys I. 
ir K. Gutbergas.

Baltų koncertą surengusi to
kioj geroj ir žinomoj koncertų 
salėj. Bostono Latvių Tautinės 
Bendruomenės vadovybė nusi
pelno mūsų nuoširdaus, dėkin
gumo. Reikia tikėti, kad tos 
muzikinės baltų šventės Bosto
ne bus tradicinės, kasmet ren
giamos vis kitos tautybės. To
kie koncertai neabejotinai įne
ša ir mūsų dalį į Amerikos 
kultūrinį gyvenimą.

Klausytojų susirinko apie 
700 į salę, kurioj telpa 1200. 
Trims tautoms, tai jau tikrai 
mažokas skaičius. Bet reikia 
tikėtis, kad apsnūdimą su laiku 
mes persirgsim. St. S.

Uthiianian 
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