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SNIEČKUS UŽPUOLĖ EISENHOWERĮ
KOMPAKTUOS KONGRESAS KALBA APIE KAK 4

Derybos nutrauktos neribotam laikui
Maskva. — Spalių 5 d. atida

rytas komunistų partijos suva
žiavimas. Paskutinis suvažiavi
mas buvo prieš 13 metų, prieš 
pat karo pradžią. Atidaromą
sias kalbas pasakė Molotovas ir 
Malenkovas. Spėjamasis Sta
lino įpėdinis Malenkovas kal
bėjo, kad JAV taip kaip Hitle
ris siekią pasauly pirmauti ir, 
žinodamos, kad to nepasieks 
taikos keliu, vairuoja į trečią 
pasaulinį karą. Karas vakari
niam pasauliui esąs desperatiš
kas gelbėjimasis nuo ateinan
čios ekonominės krizės. Karui 
esą sudarytas Atlanto paktas, 
ginkluojama Vokietija, Japo
nija. Molotovas taip pat kalbė
jo, kad JAV rengia trečią karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet Mo
lotovas įspėjo, kad toliau Rusi
ja nesanti viena, kad nuo ant
rojo pasaulinio karo pabaigos 
iš kapitalistinio pasaulio išsi
jungė ir perėjo į socialistinį 
600 mil. žmonių.

Kalbėdamas apie Sovietų ū- 
kį, Malenkovas pabrėžė, kad 
esama daug ūkinių trūkumų, ir 
kad dėl karo grėsmės jis rei
kalauja griežtos priežiūros vyk
dant ūkinę ofenzyvą, kuri tu
rinti pakelti gyvenimo štandar- 
tą ik tokio, kokis yra JAV.

Spalių 6 d. kalbėjo A. Snieč
kus, Lietuvos komunistų parti
jos sekretorius. Jis puolė gen. 
riiwwbnwii| ryšium su jo šū
kiu, paleistu Amerikos Legiono 
kongrese New Yorke — išlais
vinti pavergtuosius kraštus, 
tarp kurių buvo įsakmiai sumi
nėtos ir Lietuva, Latvija, Esti
ja. Sniečkus pliauškė, kad 
“Amerikos ir Anglijos imperia
listai” ir “Lietuvos buržuazi
niai nacionalistai” nori išnau
doti Lietuvos liaudį, kuri yra 
“laiminga ir patenkinta” sovie
tinių valstybių šeimoje. Veltui 
lojąs imperialistas Eisenhovve- 
ris Lietuvos liaudžiai, tikėda
masis Lietuvą pavergti, niekas 
nenukreipsiąs Lietuvos liau
dies nuo jos kelio. Esą prieš at
einant sovietų galybei, Lietuva 
buvusi JAV ir Britanijos “pu
siau kolonija” ir jos gyventojai 
turėję ne daugiau, kaip koloni
jos teises.

Ryšium su šia Sniečkaus 
kalba Voice of America palei
do penkiasdešimčia kalbų 
transliacijas, kas tas Sniečkus 
ir kokia ten laisvė Lietuvoje, 
jeigu jo paties motina turėjo 
nuo jos pabėgti.

Respublikonų tautinis komi
tetas išsiuntinėjo laikraščiams 
lietuvių respublikonų grupės

ATMETU KALTINIMUS 
KENNANUI

WMhingtonas. — Spalių 8 d. 
JAV atsakė į Sovietų raštą, ku
riuo jie reikalauja atšaukti 
JAV atstovą Kennaną iš Mask
vos. JAV vyriausybė atmetė vi
sus sovietų kaltinimus Herma
nui ir pažymėjo, kad Herma
nas tik akuračiai ir saikingai 
atvaizdavo užsienio diplomatų 
izoliaciją Sovietų sostinėje, ši
tuo atsakymu tik atmetami 
kaltinimai, bet Keimanas į Ma
skvą negrįš. Numatoma, kad 
jis ilgesnį laiką pasiliks Euro
poje kaip specialistas Rusijos 
reikalams.

Šen. W. F. Knowland, resp., 
siūlė Achesonui laikytis lygy
bės santykiuose su Sovietais ir 
paprašyti, kad Sovietai atšauk
tų savo Zarubiną iš Washing- 
tono.

W. Kvetko pareiškimą, duotą 
spaudos konferencijai, jog gen. 
Eisenhowerlo simpatijos pa
reiškimas Lietuvai ir kt. pa
vergtoms tautoms taip įskau
dino kom. partiją, kad sekreto
riui Sniečkui buvo įsakyta rea
guoti suvažiavime.

Italijoj, Adrana mierte fanatiška* komunistas įvykdė atentatu prieš 
74 m. amžiau* krikščioniu demokratu veikėja kun. V. Bascetta. Čia 
matome šūvio sunkiai suleista kun. Baocetta ligoninėje. PaMkėvintojas 
ilgu* metu* vedėję* už žmogžudystę kalėjime.

LANKOSI PRANCŪZŲ PARLA- 
MĘNTARAI

New VbrfcM. — JA valsty
bėse besilankantiems prancūzų 
parlamentarams Robert Buron 
ir Robert Bichet Henry Hud
son viešbuty Vidurio Europos 
Krikšč. Dem. Sąjunga suruošė 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
eilė žymių svečių ir didelis 
skaičius spaudos atstovų.

Priėmimo proga prancūzų 
parlamentarai pasakė kalbas 
aktualiaisiais Europos politikos 
klausimais. R. Bichet savo kal
boje nušvietė krikščionių de
mokratų įnašą į Europos ap
jungimą. R. Buron aptarė Eu
ropos ekonomines problemas 
ryšium su gauta pagal Mar- 
shallio planą JAV parama ir 
dabar pradėjus įgyvendinti 
Schumano planą.
Abu svečiai yra žymūs prancū

zų krikščionių demokratų par
tijos, vadinamos Mouvement 
Republicain Populaire, veikėjai. 
R Bichet yra buvęs Prancū
zijos propogandos ministeris 
bei MRP generalinis sekreto
rius, o dabar yra gen. sekreto
rius, krikščionių demokratų in
ternacionalo. R. Buron yra bu
vęs prancūzų ūkio ministeris. 
Jų svečiavimasis pas Vidurio 
Europos krikščionis demokra-

SOVIETAI UŽPUOLĖ JAV
LEKTUV.|

Berlynas. — Oro koridoriuje 
tarp Frankfurto ir Berlyno du 
sprausminiai Sovietų naikintu
vai užpuolė ir apšaudė JAV 
sanitarinį lėktuvą. Amerikiečių 
lėktuvas buvo pakeliui į Berly
ną paimti iš ten keturis susir
gusius amerikiečius ir juos nu
gabenti į ligoninę Frankfurte.

Užpultasis C-47 nuo perse
kiotojų pasinėrė į debesį ir lai
mingai pasiekė Berlyno aero
dromą. Jokių sužalojimų kul
komis nerasta.

Amerikiečių karinis komen
dantas Berlyne gen. L. Ma- 
theuson įteikė Sovietų atsto
vams griežtą reikalavimą, kad 
panašūs įvykiai nesikartotų.

Seoulas. — Pastarosiomis 
dienomis kovos Korėjos fronte 
labai padidėjo. Su masėm pės
tininkų, kuriuos rėmė stipri 
artilerijos ugnis ii- tankai, prie
šas pradėjo pulti Jungt. Tau
tų pajėgų linijas. Ypač smar
kios kovos vyksta j šiaurę nuo 

tus buvo Išraiška gyvo prancū
zų krikščionių demokratų susi
domėjimo šiuo Europos regio
nu. Kartu tuo jie pabrėžė jų 
tvirtą nusistatymą remti So
vietų pavergtų Europos tautų 
išsilaisvinimo pastangas. Į Vi
durio Europos Krikščionių De
mokratų Sąjungą įeina lietu
viai, latviai, čekai, vengrai, 
lenkai ir slovėnai (Jugoslavi
jos).

SAVANORIŲ ARMIJA 
PRIEŠ AGRESORIUS

New Yorkas. — JTO komisi
jos priimtas ir sesijai pasiųstas 
sumanymas sudaryti savanorių 
kariuomenę iki 60,000, kuri 
būtų skirta agresoriams su
drausti. Toje komisijoje Sovie
tų atstovo nebuvo. Jis tikriau
siai būtų protestavęs. JAV žiū
ri į projektą abejingai.

SOVIETŲ PREZIDENTAS 
BERLYNE

Berlynas.— Raudonasis Ber
lynas švenčia trejus sovietinio 
režimo metus. J Iškilmes atvy
ko net Sovietų Sąjungos prezi
dentas Švernikas, kuris retai 
kada iš Rusijos iškyla kaip ir 
Stalinas.

Helikopteri* M> įgula ir tprogmenimi* Korėjoje peairuote* pakilti II marinu pulkui j pagail a. Jo už- 
daviny* {vykdyti Maigu puolimą ir partraukti pirr. iau, negu prietas gajės panaudoti šiam puolimui at
remti aavo artilerija-

iulaikytas. Tam, gal 
įtakos latrai žymūs

Seoulo. Taip pat stiprios priešo 
pajėgos puola vidurio fronte 
prie vadinamo Finger Ridge. 
Įvairiose frtinto vietose priešui 
pavyko užimti keletą priekinių 
pozicijų. Kitos yra kelis kartus 
ėjusios iš rankų į rankas. Ta
čiau paskutinėmis žiniomis, 
nors priešas ir meta į kauty
nes naujus dalinius, jo veržima
sis yra si 
būt, turi ji 
priešo nuostoliai. Kaip prane
šama, vienos tik amerikiečių 
divizijos bare paskutinėse kau
tynėse priešas neteko apie 3,- 
000 vyrų.

Ar šiais puolimais priešas 
stengiasi užimti tik kai kurias 
svarbesnes pozicijas, ar tai 
reiškia pradžią naujos didelio 
masto ofensyvos, dar nėra pa
aiškėję. Bet laikoma galimu 
dalyku, kad jei pasisektų ko
munistams pasiekti žymesnių 
pradinių laimėjimų, jie gali 
bandyti imtis ir didesnio mas
to puolimo-

Derybos atidėtos
Paliaubų derybose nepasie

kiant jokios pažangos, Jungt. 
Tautų delegacija komunistams 
pareiškė, jog ji derybas per
traukia neribotam laikui. J po
sėdžius atvyks tik tuomet, kai 
komunistai pareikš noro toliau 
tartis ir iš anksto praneš, ko
kiu klausimu nori kalbėtis. 
Tuo būdu ckfear nuo komunis
tų priklauso, ar derybos dar 
vyks, ar jos galutinai nutruks. 

Svarbiausias nesutarimo

Reikalauja nauju 
daliniy Korėjai

New Yorkas. — Jungt. Tau
tų gen. sekr. T. Lie paskelbė 
raginimą, kad tie Jungt. Tautų 
nariai, kurie dar nėra pasiuntę 
į Korėją savo karinių dalinių, 
taip pat juos pasiųstų ir įsi
jungtų į kovą prieš agresiją. 
Kartu jis pasisakė už skubias 
paliaubas dabartinėj fronto li
nijoj.

Šis pareiškimas yra įžanga 
pranešimo, kurį T. Lie padarys 
Jungt. Tautų visumos susirin
kimui. Jame T. Lie nurodo, 
kad, ligi bus pasiekta karo pa
liaubų, charta įpareigoja Jungt. 
Tautų narius dalyvauti kovoje, 
kol tikslas bus pasiektas, ir 
prisiimti dalį naštos.

Šis T. Lie pareiškimas su
tampa su JAV pažiūra, kurios 
yra pareiškusios, jog ir kiti 
Jungt. Tautų nariai turi jų ko
vą Korėjoj paremti. Ligi šiol 
tik 16 valstybių dar tėra savo 
dalinius į Korėją pasiuntusios. 

klausimas yra komunistų rei
kalavimas, kad visi belais
viai turi būti grąžinami prie
varta. Su tuo Jungt. Tautų 
delegacija nesutiko. Norėdama 
rasti išeitį, ji pasiūlė, kad visi 
belaisviai būtų atgabenti į ne
utralią zoną ir jiems leista eiti, 
kur jie nori — pas komunistus, 
ar pas vakariečius. Tačiau ko
munistų delegacija ir su tuo ne
sutiko. Tuo būdu neišliko nie
ko kito, kaip derybas pertrauk
ti ir laukti, kol komunistai pri
ims sąjungininkų pasiūlymą, ar 
patys pasiūlys kokį priimtiną 
planą.

OATIS TEBEGYVAS

JAV charge d’Af-Praha.
faires Prahoje matėsi su ame- 
rikiečiu žurnalistu Oatis, kuris 
jau IX mėnesių laikomas sovie
tiniuose Čekoslovakijos kalėji
muose. Oatis esąs tokios pat 
sveikatos kaip ir per paskirt inį 
pasimatymą balandžio .30 d.
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Paliaubų derybose Korėjoje Jungt. 
Tautu delegacijos vadovas gen. W. 
K. Harrison pasakoja spaudos at
stovams apie nauja pasiūlymu ko
munistams dėl pasikeitimo belais
viais. Komunistams buvo pasiūlyta 
atgabenti visus karo belaisvius i 
demilitarizuota zona ir leisti jiems 
eiti ten. kur jie panorės — pas ko
munistus ar pas vakariečius. Ko
munistai toki pasiūlymu sutiko šal
tai. tur būt, nesitikėdami, kad daug 
belaisviu eis j ju puse.

NORI DERĖTIS, BET SU LYGIOM 
SĄLYGOM

Teheranas. — Jau IX mėne
sių trunka ginčas tarp Anglijos 
ir Persijos dėl naftos. J naują 
Anglijos ir JAV pasiūlymą spa
lių 7 d. Persijos min. pirminin
kas paprašė, kad Londonas 
siųstų delegaciją tartis. Pats

Ypatingai smarkiai (Hihlaina* gen. Kocnhourrj. prez. Trumanas U.- 
ba Oaklaml. < aiit. Šia proga Trumanas parriške. jog respublikonu 
kandidatas pritarė* amerikiečiu kariniu daliniu atitrauki nuli iš Kū
rėjo* .<> dabar pradėję* <•♦•! to “laukini petaNma.**

IMK,KACIjOS 
SKRIAUDŽIA

New Yorkas. — Petras Min
kūnas, BALFo reikalų vedėjas, 
kaip vienintelės lietuvių įstai
gos atstovas buvo pakviestas 
liudyti New Yorke Prezidento 
Trumano Komisijai, kuri renka 
mtKlžiagą ryšium su neseniai 
priimtu JAV imigracijos ir na
tūralizacijos įstatymo projek
tu, kuris dar labiau suvaržo i- 
migraciją j JAV.

, P. Minkūnas pareiškė, kad 
naujasis /statymas lietuviams 
yra nepalankus; jis plačiau pa
lietė kvotinę sistemą, kuri iki 
2087 m. lietuviams teleis at
vykti j JAV kasmet ne daugiau 
kaip 190. Jis priminė, kad ši 
kvota yra nustatyta pagal 
1920 m. gyventojų surašymą, 
kada lietuvių čia būk buvę apie 
250,000, kas yra netikslu, nes 
iš praktikos žinoma, jog tada 
daug lietuvių buvo užrašyti len
kais ar rusais. Jau 1940 m. su
rašymas parodė, kad lietuviais 
užsirašiusių buvo .394,811, nors 
1920-1940 metų laikotarpyje j 
Ameriką yra atvykę nedau 
giau, kaip 7,(MM) lietuvių. Išva
doje jis pageidavo, kad tuo at
veju, jei jau įstatyme būtų pa
likta kvotos sistema, pagrindan 

šachas daręs įtakos Mossade- 
ghui, kad atsakymas nebūtų 
per griežtas ir nenutrauktų 
santykių su Anglija. Tačiau 
ir toliau Mossadegh reikalauja, 
kad anglai sumokėtų Iranui, 
Mossadegh apskaičiavimu, dar 
priklausančias tantjemas. Ir 
tai turinti dalis tos sumos 
($50,000,000) būti įmokėta dar 
prieš derybas. Taip pat Mossa
degh reikalauja, kad anglų naf
tos bendrovė atsisakytų iš 
anksto nuo bet kurių kitų pre
tenzijų į atlyginimus, išskiriant 
nusavintus naftos laukus ir j- 
mones, o anglų vyriausybė su
tiktų atlyginti Iranui nuosto
lius, kurie jam susidarė dėl 
naftos išvežimo blokados. Tai 
vėl mažina susitarimo viltis.
J Abadaną, kur yra didžiausi 

naftos sandėliai, atplaukia a- 
morikiečių tanklaiviai. Jie no
ri paimti naftą, dėl kurios eina 
ginčas Britai lig šiol ją blokavo 
ir niekam neleidžia išvežti. Jie 
tebelaiko naftą savo nuosavybe 
ir dabar reikš pretenzijas tam, 
kas panorės ją paimti.

ĮSTATYMAI 
LIETUVIUS

vėliausiusreikėtų imti paėjus 
duomenis. Kadangi dabartinio 
įstatymo projektas p rmenybę 
vizas gaunant teikia gimusienu 
Airijoje ir Britanijoje, daugelis 
jų lieka neišnaudota, nes tie 
gyventojai neturi jokio intere
so vykti. Tuo tarpu Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų žmonės, 
gelbėdamiesi iš Sovietų pries
paudos ir pabėgę į Vakarus, 
kad ir labai norėtų, dėl vizų 
kuvaržymo negali čia atvykti.

LANKĖSI BONNOJE

Užsienio Tarnybos valdyto
jas I)r. P. Karvelis rugsėjo 10- 
12 d. lankėsi Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijoje Bon- 
noje ir parlamente t Bundesta
ge). Ta proga LRT Valdytojas 
padarė eilę vizitų parlamenta - 
rams ir aukštiems pareigū
nams. Be kitų. l'RT Valdytoją 
priėmė ir Dr. Schreibers, Pa
bėgėlių Ministerijos valstybės 
sekretorius, pažadėdamas viso
keriopą palankumą lietuviams 
tremtiniams, esantiems Vokie
tijoje. Iš parlamentinių sferų 
URT Valdytojas gavo pakvie
timą būti parlamento svečiu ir 
pateikti Lietuvos reikalais įvai
rios dokumentacinės medžia
gos.

SOVIETAI PAŠOVĖ PRIE 
JAPONUOS JAV 

BOMBONEŠĮ?

Tokio. — Ginkluoti JAV 
sprausminiai lėktuvai prie šiau
rinių Japonijos krantų ieško 
dingusio B-29 bombonešio. Ga
limas dalykas, kad jį pašovė ne
tikėtai užpuolęs Sovietų lėktu
vas. Radaro sekėjai matė, kaip 
prie dingusio lėktuvo priartėjo 
iš rytų pusės, kur yra rusų val
domos Kurilų salos, kitas lėk
tuvas. Po to pasigirdo SOS 
šauksmas, vieno įgulos nario 
riksmas, ir bombonešis dingo iš 
ekrano.

Po šio įvykio tuojau pakilo j 
pagalbą kiti amerikiečių lėktu
vai. Tačiau ligi šiol terasta jū
roje naftos dėmės, kurios gali 
būti paliktos nukritusio lėk
tuvo. Bet blogas oras kliudo 
dingusio lėktuvo ieškoti. Japo
nų policija esanti pastebėjusi, 
kad prie Nemuro j jūrą įkritęs 
lėktuvas.

— J. A. Roosevelt, mirusio 
prezidento sūnus, pasisiūlė gen. 
Eiwnhoweriui dalyvauti pro
pagandoje už generolą
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KARALIAI iŠ MINDAIGO INSTITUTO 
DARBAI

AISTRALMA

D”. P.VARVEL1S
•j 1 f •

pareik damBK-t tyje. MM.

Karaliaus Mindaugo Institu
to direktorius Pr. V. Raulinai- 
tis praneša, kad minimasis in
stitutas nenustojo veikęs, ir jo 
niekas pašalinis uždaryti nega
li. nes apie jo veik mą spren
džia patys instituto nariai. In
stituto vadovybę dabar sudaro: 
direktorius Pr. V. Raulinaitis. 
sekretorius — dail. A. Vaičai
tis. Instituto adresas: 4 The 
RklgFU'ay. Kensington. Mel- 
boume. W. 1. Vlc.. Australia. 
Institutas yra įsteigtas daliarti- 
nio direktoriau* inic atyva. — 
tada jis buvo Liet. Kul. Fondo 
Australijoje pirmininkas. Orga
nizacijos valdyba 195(1 m. rug
piūčio 6 d. posėdyje tam suma
nymui taip pat pritarė. Institu
to tikslas — tirti lietuv. moks-

ARGENT1NA
Vk» geriau lietuviai įsikuria
Mūsų tautiečiai Argentinoje 

vis geriau įsikuria. Marijam; 
polietis J. Andziulis, vadovavęs 
fabrikui Limoje, galutinai įsi
kūrė Argentinoje, kur jau pas
tatė porų namų vasarotojams 
Mar de Ajo pajūryje. Pirmiau
sia moderniškus namus ten ė- 
mė statyti agr. inž. J. Bukevi- 
čius. J. Labukas tolmlina savo 
gėlių plantacijas. A. Girdaus- 
kas turi baldii fabriką. J. Pau
ža tarnauja leitenantu Argenti
nos aviacijoje. B. Survilai fir
mos madų paroda šiemet buvo 
prašmatnesnė. Lietuvis E. Ry
ma dalyvauja filmų vaidyboje 
ir vadovauja jaunųjų meninin
kų trupei "Meeha". Kitai artis
tų trupei Buenos Aires mieste 
vadovauja Kudirka.

Koncertuos Dainavos 
ansamblis

Dainavos ansamblis, kuriam 
vadovauja pianistas A. Kuprc- 
vtčhts. spalio 12 d. ruošia kon
certą. Jie taip pat telkia pini
gus. kad galėtų įrašyti į plokš
teles naujų dainų.

DĖL PADĖTIES L. DARBO FEDERACIJOJ
Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau!

Ryšium su spaudoje ("Drau
gas” Nr. 229. "Darbininkas" 
Nr. 73) pasirodžiusiu "Lietuvos 
Darbo Federacijos Centro Ko
miteto" vardu raštu maloniai 
prašau Tamstą paskelbti 
šį Lietuvos Darbo Federacijos 
Centro Valdybos įgaliotinio 
Jungtinėse Valstybėse pareiški
mą:

— Tautininkų vyriausybei 
formaliai uždarus visas Lietu
ves demokratine-: parijas.
Dari*' FcdcrarLa. kad išsa i- 
gc*n k’-ik'čioniu darbininkų or
ganizuotą i išk mąsi. savo s' i- 
tute padarė kažkurių pakeiti
mu. Būtent. 1934 m. balandžio 
11-15 d.d. įvykę®. Darbo Fede
racijos a,stovu sm ažiav ma< 
Kaune nutarė Darbo Federaci
ją pavadinti Krikščionių Dar
biu rku Sąjungą. Kauno Aps
krities Viršininkas 19.34 m. bir
želio mėn. ta Dat’to Fedorac'- 
jos suvažiavimo nutarimą j- 
traukė i draugijų registrą. Tuo 
N'idti Darbo Federacija virto 
Krikščioniu Darbinirkų Sa un 
,ra. kuri priėmė ir Darbo Fe
deracijos tikslu* bei uždavi
nius. ir Darbo Federac jos cen
tro funkcijas, visus padaliniu*, 
visus akiyvus ir pasyvus, laik
ai aštj "Darbininką” ir t.t. pek
tinai. išskyrus vardą, n ekas 
nepakito. Tas pat* Darbo Fr- 
drfltrijns suvažiavimas išrinko 
Krikščionių Dnrbir.nkų Sąjun
gos Centro Vaklvhą. kurią su
darė prof. Dovydaitis. buv. 
Darbo Federacijos vicepirmi
ninkas. adv. Katilius, buv Dar
bo Federacijos iždininkas. V. 
Kalakauskas. buv. Darbo Fede
racijos reikalų vedėjas, dr. P. 
Diclininkaitis, dr. A. Maceina. 

lūs ir kultūrą ir padėti lietuvi’! 
jaunimui eiti lituanistinius da
lykus. taip pat šviesti lietuvių 
visuomenę paskaitomis. Institu
tą sudaro nariai. koiwpor.den- 
tai ir lėmėjai. Institutas savo 
narių profesoriais nekelia, bet 
jų turimus titulus pripažįsta. 
Viešų paskaitų visuomenei
1951 m. laivo suruošta 12. o
1952 m. nustatytos 8 eina nor
malia tvarka.

I». BRITANIJA

I4rt. Bendruomenės pirminin
kų suvažiavimas

Londone įvyko Europos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kų suvažiavimas. kuris apsvar
stė aktualiuosius bendiuome- 
nių reikalus. Ieškota kelių, kaip 
ateity dar daugiau suintensy
vinti ir koordinuoti darbo veik
lą. tvarkyti spaudinių leidimą, 
lietuvių propagandą taip sveti
mųjų. išlaikyti tarp tautiečių 
lietuvybę ir kt. J suvažiavimą 
VT pirm. K. Zaikauskas nega
lėjo nuvykti, nespėjus sutvar
kyti vizos formalumų.

Pasirodė lietuviai
Londone Albert Hali salėje 

spalio 4 d. įvyko įvairių tautų 
koncertas, kur lėtiniai pasiro
dė su savo tautiniais šokiais, 
chom ir solistu.

PRANCCZMA

Iškelia lietuvius 
krepšininkus

Prancūzų sporto laikraštis 
"L’Eųuipe” š. m. rugsėjo 16 d. 
numeryje įsidėjo apžvalgą, kaip 
žaidžia prancūzų krepšinio ko
mandos. Ten iškeliama gera 
lietuvių krepšininkų, vadinamų 
čempionais, žaidimo technika, 
pagal kurią nori persitvarkyti 
taip pat kai kurios prancūzų 
komandos.

kun. V. Reičiūnas. KDS vaidu 
DF išsiiaikė Lietuvoje legalia 
organizacija per visą tautinin
kų režimą. Paskutinis KDS su
važiavimas įvyko Vilniuje 1940 
m .gegužės 9-10 d.d. J Centro 
Valdybą jis išrinko prof. Dovy
daitį. dr. Dielininkaitį. adv. Ka
tilių. dr. Maceiną, kun. B., kan
didatais —dr. Grinių, kn. L.. 
V. Kalakauską ir kt. Dr. Die- 
lininkaičiui 1942 m. mirus, jo 
vieton į Centro Valdybą atėjo 
dr. Grinius. 1941 m. suimtas ir 
deportuotas prof. Dovydaitis. 
Centro Vaidyba, gerbdama la- 
Ikč. didelius jo nuopelnus Lie
tuvos darlx> žmonėms, tebelai
ko jį savo pirminink ’. Iaikmai 
n< galinčiu savo pareigu eiti. Jo 
pareigas e na vicepirmininkas 
dr. Grinius.

Prieš Lic’uvos okupantus 
pra*idėiu<i kova įtraukė ir 
Darl>o Federacijos veikė us. Iš
kilus klausimui, kuriuo vardu 
—KDS ar LDF — dalyvauti 
VLIKe. Centro Valdyln nusis
tatė e’.ti LDF vardu, n's KDS 
vardas tebuvo pseudonimas 
Darbo Federacijai nuo tauti
ninkų režimo apsaugot . Šioji 
Centro Valdyba 191.3 m. DF 
atstovu Vlike paskyrė Vaitie
kūną. Kadangi jo atstovauta 
DF linija Vlike kaikar.i nepati
ko. tai 1948 m. sumanyta prieš 
Centro Valdybą m jos skirtą 
Vlikui atstovą suruošti atenta
tą. 1918 m. 12.19. Fellbache 
susirir.ko buv. iki 1930 m. DF' 
veikėjas Jočys, buv. Vilkaviš
kio skyriaus DF' veikėjas Va
laitis buv. tremtyje kurį laiką 
DF antrininkas Vlike. vėliau 
perėjęs į KDP. jos centro val- 
d.vhos narys V. Šimaitis (žiūr. 
LKD Sąjungos 1951.7.K), biu
letenį) ir visai nieko bendra su 
DF Ijont nuo 1920 m. neturį*

Demokratu prezidentini* kandidatu* Adlai StesenM>n kalba St. Bau
.Minn.. gyventajam* stipriai pasisak.vdaina* prieš D. Eiaeakou'rrio po
litika.

DIENOS VEIDAI

Pastarosiomis dienomis gal 
daugiausia pasaulio dėmesį į 
save atkreipė anglų darbiečių 
partijos "baisusis vaikas” An- 
eurin Bevan. Jo šūkavimai par
tijos konferencijoj prieš apsi
ginklavimą. gana ryškus pa
lankumas Sovietams ir JAV 
puolimas, sulaukęs gana žy
mios darbiečių partijos dalies 
pritarimo. Sovietams kelia 
džiaugsmo, o Vakarams rūpes
čio. Jei ateinančiuose rinki
muose darbieėiams pavyktų vėl 
sugrįžti prie valdžios vairo ir 
joje svarų žodį turėtų Bevanas. 
Vakarų gretose galėtų susida
ryti labai nepatogus plyšys. 
Kas gi tas Bevanas ir ko jis 
nori?

Darbiečių vyriausybėje jis 
penkerius metus buvo sveika
tos ministeris. Ten atsirado 
tuojau po karo (1945) ir pir
mieji jo žodžiai buvo tpkie: 
“Darbiečių partija’dgl savo sto- 
cialifttinio nusistatymo yra pa
ti tinkamiausia palaikyti glau
diems bendradarbiavimo ry-

D. M’.cuta ir pasiskelbė DF 
“suvažiavimu". DF Centro 
Valdyba šiam “suvažiavimui" 
paneigė l>et kurį titulą kalbėti 
DF vardu. Tačiau minėti 4 as
menys vis tiek nutarė sudaryti 
“Centro Komitetą.”

Ryšium su šiomis pastango
mis iš vidaus sprogdinti DF 
organizaciją. DF atstovas Vlike 
1949 m. vasario 27 d. kreipėsi 
į specialią komisiją (prof. Bra
zaitis. dr. D. Jesaitis. ir kun. 
A. Šidlauskas), kuri 1949 m. 
liepos 5 d. šį metodą pasmerk 
o KDP pirm. NI. Krupavičius 
komisijai partijos vardu atsiri- 
lw\jo nuo to "suvažiavimo" or
ganizavimo. Nežiūrint į visa 
tai. “suvažiavimo" organizato
riai ir toliau "veikia”, savinda
mies joms nepriklausantį DF 
Centro Komiteto ‘itulą.

Nuo 1940 m. KDS suvažia
vimas dėl vis major negalėjo 
įvykti ir 1910 m. suvažiavimo 
išrinktoji Centro Valdyba savo 
funkcijas tebevykdo. Laimingu 
sutapimu laisva .jame pasauly 
yra dauguma šios valdybos na
riu ir kandidatų. Šio i Valdyba 
tęsia ir tęs DF organizaciją, at
sakomybę bei uždavinius, iki 
išlaisvintoj Lietuvoj raujo tei
sėto oigano bus nuo tų parei
gu atleista. Niekas ki’as LDF' 
vardu nėra kompetentingas 
r< ikštis. P. Šimaičio pastangos 
užgrobti DF centro funkcijas 
nėra nei demokratiškos, nei. 
juo labiau, krikščioniškos. Šias 
pastangas liečiančius doku
mentus DF Centro Valdyba y- 
ri nusistačiusi artimiausiu lai
ku paskelbti atskiru leidiniu.

Su pagarita
V. Vaitiekūnas

LDF Centro Valdybos 
įgaliotinis JV 

šiams su Rusija." Žinoma, ir 
stengėsi juos laikyti, kol daug 
kas pamatė, kad nauda iš to 
yra tik Sovietams. Dar dau
giau: Rusijos ginklavimasis ė- 
mė bauginti anglus ir tą pačią 
darbiečių partiją. Reikėjo taip 
pat ginkluotis. O <*ia jau Stali
nui atrodė negerai, ir Bevanas 
stojo Maskvos reikalų ginti.

Yra Anglijoje miestas Shef- 
field. kur visokiausias mašinas 
gamina. Darbininkų unija čia 
yra pati komunistišk ausia. Ji 
suruošė didžiulį mitingą ir pa
grindiniu kalbėtoju pasikvietė 
ne ką kitą, o Bevaną. Ten jis 
pašnekėjo, kad į naują pasauli
nį karą netikįs. Rusai nesą jau 
tokie bepročiai, kad į kaią mes- 
tųsi. Jų ginklavimasis Vaka
rams pavojaus nesudarąs. Bet 
jei Vakarai taip pat ginkluotis, 
tai karas galįs lengvai įsideg
ti. Nuo jo galintfcapsaugoti tik
tai išmintinga pasaulio vadovy- 
vė, sudaryta darbiečių socialis
tų. “Amerikiečiai neturi tiek 
proto, nuosaikumo ir kantru
mo. kad galėtų pasauliui vado
vauti". užgiedojo jis.

«
Mr. Bevano burna toliau va

ro sovietišką propagandą ir 
prieš konservatorius ir prieš 
savo paties partiją. Prieš kiek 
laiko Anglijos parlamente jis 
sutelkė apie save 56 darbiečių 
atstovus (visą penktadalį) ir 
nutarė neklausyti bendros par
tijos linijos: kovoti prieš kraš
to ginklavimą. Tam jis kursto 
ir darbininkus: girdi, valgyti 
reikia, o ne ginkluotis: nišai nė 
nemaną ko nors pulti. I tai jam 
atsakė profesinių sąjungų pir
mininkas Arthur Deakin. pa
reiškęs: "Tokia akcija veda į 
mūsų pač ų sunaikinimą." Taip 
pat darbiečių ofic ozas "Daily 
Herald” parašė: "Mr. Bevanas 
ir jo sekėjai kenkia kraštui ir 
pačius darbininkus stato į pa
vojų. Iš praeities yra žinoma, 
kad dar 1936 m. Bevanas ko
munistų laikrašty “Daily 
\Vorker” paskelbė laišką, siū
lydamas darbiečių ir komunis
tų partijoms susike'i. Tame 
laiške jis save vadino "draugu 
Ik va nu.” Paskui redagavo 
kraštutinių kairiųjų laikraštį 
“Tribūne". Nuosaikesni dar
bščiai jam prikiša, kad jis po 
demokratijos skraiste slepia 
diktatūros durklą. ‘Mes savo 
tarpe turime atominę bombą— 
Mr. Bevaną", pareiškė vienas 
iš darbiečių Žemuose Rūmuose.

Si darbiečių “atominė bom
ba" šį kartą dar nesprogo. Ta
čiau ji sudaro didelę giesmę 
tiek Vakarų bloko vieningumui, 
tiek ir pačiai darbiečių partijai. 
Po smarkių diskusijų ir tarpu
saviu kovų partijos konferenci
ja baigėsi, triukšmingai Beva
lio ir Attlee grupėms vienai 
prieš kitą protestuojant. Nors 
formalus partijos skilimas dar 
neįvyko, bet jos viduje kova 
eis neabejotinai toliau ir kuo 
ji baigsis, parodys tik ateitis.

Einąs VLIKo pirmini: ko pa
reigas Dr. P. Kal velis apsikal- 
hėjime su Eltos atstovu atsakė 
į eilę kiaušinių aktua iaisiais 
mūsų politiniais klausiniais.

Plačioji v-stiomenė lomiai* 
kas yra iš tikrųjų s ’t'.Fę Lie- 
t tv'ą Frc.’to reiškimą išeiti 
iš VLIKo?

— Pakeliui iš Berlyno į Nevv 
Yorką rugpiūčio mėn. pradžio
je į VLIKo posėdžius atsilankė 
Dr. A. Trimakas, kuris ta p>--- 
ga išdėstė Amerikos 1 etuvių 
visuomenėje ir oficialios? sfe
rose vyraujančias r.uom< nes a- 
pie mūsų laisvinimo v • ksr.i-Į 
crgankaciją. Pačiame VLIKe 
buvo jau pribrendęs rus staty
mas užsitęsusį Vykdomosios 
Tarybos sudarymą k e’< galint 
greičiau baigti. Paaiškėjus, kad 
visa padėtis yra pakankamai 
išryškėjusi, buvo nusistatyta 
Vykd Tary bą patv rtinti nedel
siant. Visas Vlikas buvo vienin
gas. kad Vykd. Taryba būtų su
daroma plačios koalicijos pa
grindais. lygiomis joje atsto
vaujant abu sparnus: ir laicisti
nį, ir vad. krikščioniškosios ide
ologijos. Dėl koalicijos pagrin
dų jokių nuomonių skirtumų 
nebuvo. Buvo įtekti du Vykd. 
Tarybos sąstato sąrašai, kurie 
skyrėsi tik tuo. kad viename 
sąraše Liet. Fronto atstovu bu
vo siūlomas p. Brazaitis, o ant
rame — prof. Ivinskis. Pasta- 
rasis buvo pareiškęs, kad jis 
savo kandidatūrą atsiima. Ka
dangi Vykd. Tarybos sudary
mas reikalauja kvalifikuotos 
daugumos, būtent — 7 10 Iml- 
sų. tai. per pirmąjį balsavimą 
nė vienam sąrašui nesusirinkus 
reikiamos daugumos, buvo bal
suojama antrą kartą, ir to bal
savimo rezultatas — patvirtin
ta Vykd. Taryba šio sąstato: 
1) prof. K. Zaikauskas. 2) 
Dr. J. Karvelis. 3) T. šidišk s, 
4) doc. M. Brakas, 5) prof. I- 
xinskis. šį nutarimą VLJKui 
padarius, Vienybės Sąjūdis, 
I etinių Frontas ir Darbo Fe
deracija rezervavo sau teisę 
padaryti pareiškimus. Kaip ži- 
roma. Liet. Frontas ir Vieny
bės Sąjūd s buvo padarę labai 
toli einančias išvadas. Vieny
bės Sąjūdis, kaip žinoma, savo 
tuometinio atstovo p. Prapuo
lenio žygius pasmerkė ir jį iš

Tik NAUJAS Fordo sunkvežimis 
gali sumažinti važiavimo išlaidas

Pamatykite ir išmėginkite dar prieš perkant!

Vieninteli* Piekup 
su nauju mažus trin
ties motoru! Pasirinkite naują
1<9 h. p.. Six arba V-S. dabar h. p.
Trimis ii keturiu Pickups mylia nu
važiuoti atsieina pigiau negu 2'.. cento

H\\l RFSUITS

IX)KD TRIJCK 
U ONOMY KUN

Čia yra III psl Fordais važiavimo 
registracijos knyga iš viso Ameri
kos. Ateikite ir pažiūrėkite ja dar 
prieš perkant bet koki sunkvežimį

Tiktai FORDO sunkvežimiai 
mažai kainuoja
Mes tai galime jums įrodyti 
iš ekonominiu darbo knygų 
5.500 Fordo sunkvežimių va
žiavimo registracijos. Kreip
kite dėmesį i jūsų darbo rūšį 
ir pamatysite, kaip pigiai at-

Atsarginė*

gali jums įrodyti, kaip 
važiavimas bent kuriant darlnti.

dalys, popuoiimai
parodyta pavyzdyje, gaunami

pristatymo galimybes.

sieis jums važias ima* 
Ateikite dar šiandi'-n ii r.-t 

šile sunkvežimi pr it ;ul. m' i 
jūsų darbui. Taip | :rt gn!lt<- 
išmainyti sunkvežimi l:»t>.»i 
gerom sąlygom.

ir priedai, kaip 
pagal medžiagų

Dabar sutaupoma dar daugiau 
kuro iki

Nauji Fordo sunkvežimiai pagaminti 
•■konomiškiatisiam važiavimui. Trys 
nauji mažos trinties motorai sumaži
na trinti, sutaupo kuro 1 iŠ 7 galionu. 
Penki dideli motorai pritaikinti jūsų 
pareikalavimui.

FORDO SUNKVEŽIMIAIS VAŽIAVIMAS 
KAŠTUOJA PIGIAUSIAI

...FORDO Si NKVE21MIAI I.AfKO IMHAf sJAI. 
Pagal nauja registraciją iš 8.009.oro sunkvežimių, 
apdraudos specialistai nustatė, kad Fordo sunk- 
veMmiki išlaiko ilgiausiai.

Vliko atšaukė.
kad Sąjūdis Vlike pasilieka ir 
paskirs savo naują atstovą.
Liet. Frontas iš VI ko pasi
traukė. Darbo Federacijos C. 
Komitetas, tuometiniam atsto
vui Dr. J. Griniui pareiškus, kad 
ir jis solidarizco;a su aukš
čiau minėtais pare'škimais, jį 
iš Vliko taip pat atšaukė. Su
darant Vykdomąją Tarybą, 
balsavimas buvo slaptas ir ė;o 
vsiškai tvarkingai. Jok.ų pro
graminės rūšies pasiūlymų ta 
proga niekas nebuvo įteikęs, ir 
bet kurių Vliko pagrindinių nu
sistatymų vienoj ar k toj srity 
keitimas nebuvo iš viso svars
tomas. Tiesa. Vienybės Sąjū
džio vardu buvo pasiūlyta Vil
ką kelti į JAV. tačiau, tam pa
siūlymui neradus pritarimo, 
buvo nusistatyta eiti prie Vykd. 
Tarybos čia, Europoje.

Klaidintų visuomenę kiekvie
nas. kas bandytų teigti, kad 
viena ar kita grupė ar asmuo 
būtų buvę diskriminuojami ar
ba kad būtų buvę iš kurio nors 
sparno pastangų siekti sau per
svaros. Lietuvių Frontas savo 
išvadas padarė teisoginiame ir 
betarpiškame sąryšy su p. Bra
zaičio neišrinkimu į Vykd. Ta
rybą. Niekam iš dalyvavusių 
VLIKo posėdy, manau, nebuvo 
jokio abejojimo, kad, jei p. Bra
zaitis būtų buvęs išrinktas, jo
kių pareiškimų nebūtų buvę su
silaukta. Patį įvykį tenka la
bai apgailestauti, nes kiekvie
nas mūsų nevieningumo pasi
reiškimas neina mūsų naudai. 
Būtų labai sveikinfcna, jeigu 
vienybė būtų atstatyta.

Kaip tenka vertinti VLlKo ir 
diplomatų susitarimą Paryžiu
je?

— Labai apgailėtina, kad ir 
vėl mūsų spaudoje pasirodo 
balsų, reiškiančių nepasitenki
nimo pasiekus susitarimo Vil
kui ir diplomatams. Būtų labai 
neteisinga, jeigu Paryžiuje pa
siektas susitarimas būtų laiko
mas neišsprendusiu buvusių 
nuomonių skirtumų tarp Vliko 
ir diplomatų. Nustatytas bend- 
darbiavimo būdas atskleidžia 
kelią derinti visai mūsų užsie
ninės politikos veiklai. Pary
žiaus susitarimą vykdant, pir
mas pasitarimas jau numatytas 
ir turėtų įvykti artimoje atei- 

EozOrailis šam rei
kalui atvyksta į Vilką, kur jis 
mielai laukiamas. Mano many
mu. nėra jokių kliūčių Vlikti: 
su diplomatais bendradarbiau
ti praktiniais klausimais. Pa
sektas susitarimas turi savo 
reikšmę tuo atžvilgiu, jog pra
nyksta vienas iš svarbiausių 
skirtumų, kurie skaidė mūsų 
visuomenę ir lietė net Vliko 
vieringumą. Visas Vlikas yra 
vieningas pradėti su diploma
tais bendradarbiavimą apta
riant ir derinant užsieny daro
mus žygius. Radus šiuo, klau
simu laimingu būdu išeit1, bet 
kurių blokų reikalas Vlike nu
stoja prasmės. Susidaro atmo
sfera spręsti visus reikalus vien 
tikslingumo sumetimais. Atro
do, kad jokių kliūčių visiškai 
VLIKo konsolidacijai nėra ir 
kad visos jėgos galės būti su
telktai nukreiptos į pozityvų 
darbą.

Kaip tenka vertinti naujos 
Vykd. Tarybos sudarymą?

—Visų pirma tenka džiaugtis, 
kad Vykd. Tarybos pirminin
kas iš JAV jau yra atvykęs ir 
įsitraukė į darbą. P. Zaikaus
kas yra pirmas iš mūsų politi
nių veikėjų, kuris iš patogių 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atsirado Europoje, pasiimda
mas Vykd. Tarybos pirmininko 
naštą. Ligi šiol daug kas buvo 
žadėjęs grjžti, bet, tų ar kitų 
sąlygų sutrukdytas, negalėjo 
tai įvykdyti. Aišku, kad laisvi
nimo darbui reikalinga kompe
tentingų ir visuomenei žinomų 
asmenybių. P. Zaikausko par
vykimas reiškia gražią pradžią. 
Yra visai apčiuopiamų duome
nų. kad p. K. Zaikausku paseks 
dar vienas kitas plačiajai vi
suomenei labai gerai žinomų 
asmenų — VLIKo darbui tal
kinti. Iš Vliko pusės bus deda
mos visos pastangos pritraukti 
ko daugiausia kompetentingų 
asmenų ar.Europos* ar iš už
jūrių juos parenkant.

Apie pačią Vykd. Tarybą vi
suomenė galės spręsti ’š jos 
darbų. Svarstant sąmatą Vykd. 
Taryba turėjo progą pateikti 
savo darbo planus ir juos pla
čiau išdiskutuoti Vlike. Kiek iš 
ligšiolinio patyrimo galima 
spręst. Vykd. Taryba rodo no
ro savo tarpe dirbti sutartinai.
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DOMAI Iš MASKVOS
«

DOMAIS buvo aptraukta kalva, kurioje buvo įsitvirtinę 
graikai Korėjoje, kai juos subombardavo pačių sąjungininkų lėk
tuvai.

Dūmus sustiprino sovietai ir jų agentai paskutinėm dienom 
Europoje. Gal tam, kad sąjungininkai vienas kitam smogtų. Vie 
ną kamuolį dar prieš partijos kongresą Maskvoje paleido britų 
prokomunistinis socialistas Crossmanas apie tariamus Stalino 
pareiškimus tokiam pat socialistui italui Nenni. Esą jam Stalinas 
kalbėjęs nesiduosiąs provokuojamas pradėti karą; esą jis pasiry
žęs tęsti šaltąjį karą 10-15 metų, nes ūkinę konkurenciją Rusija 
lengviau atlaikysianti nei Vakarai; esą Vokietijos sujungimu jau 
ji nesidominti; kare oro pajėgos nebūsiančios lemiamos, nes gali
ma Washingtoną ir Maskvą nušluoti, bet negalima lėktuvais Ru
sijos nei Amerikos užimti, o Europos ginklavimosi sovietų štabas 
nevertinąs... Toks dūmas per Europos komunistus paleistas.

Pats Stalinas prieš pat Maskvos kongresą paskelbė “Bolševi
ke”: karas neišvengiamas. Bet karas tik tarp kapitalistinių kraš
tų dėl konkurencijos rinkose.

Jau partijos suvažiavime Malenkovas ir Berija pučia, kad 
Amerika rengiasi pulti Sovietų Sąjungą; dėl to kreipiasi į viso 
pasaulio komunistus, o Ameriką įspėja, kad Amerikos “agresija” 
reikš savižudybę.

Šioje partijos atakoje prieš Ameriką išgarsėjo ir Lietuva. 
Išgarsėjo kaip Gogolio didvyris, kuris gyrėsi, kad apie jį laikraš
čiai parašė, kai jis, girtas būdamas, pakliuvo gatvėj po vežimu. 
Tokią girto žmogaus garbę šiuo tarpu gavo Sniečkus, Lietuvos 
kompartijos sekretorius, Maskvoje šaukdamas prieš Eisenhovverį. 
kam jis “veltui loja į lietuvius”, tikėdamas “pavergti” lietuvių 
tautą, kuri esanti laminga Sovietų Sąjungos tautų še.mo-e. Tik 
užmiršo Maskvos dūmininkas Sniečkus pasakyti, kad nuo tos lai
mės jo tikroji motina pabėgo į Vakarus ir čia pasirinko mirti, bet 
tik negrįžti j sūnaus Sniečkaus ir tėvo Stalino laimę.

Kažkoki dūmai tuo pačiu metu yra ir Wehnerio, buv komu
nisto, Vokietijos socialdemokratų kongrese, pareiškimas, kad 
Ženevoje, Šveicarijoje, Prancūzai ir Sovietai slaptai susitarę lai- 
kyti Vokietiją nesujungtą ir neleisti jos apginkluoti.

Balsų tiesiai iš Maskvos ar per jos agentus, nervinančių, kur
stančių klaidinančių, pagausėjo. Kur juose tiesos grūdas, kur tik 
leidžiami dūmai, sunku beatsekti. Jų tikrajai prasmei suprasti 
gal teisingas aziatų patarimas; jei nežinai, kaip elgtis, pasiklausk 
žmonos ir padaryk priešingai, šiuo atveju: išklausyk Sovietų ir 
suprask jų pareiškimus priešingai: ką jie apie save ir savo san
tykius su kitais tvirtina, skiria priešui klaidinti ir jam skaldy
ti; kuo jie kitus kaltina, tą jie patys daro ar dar rengiasi daryti.

Šitoj padūmavusioje, Europą prinervinusioje ir tarpusavio 
santykius apgadinusioje atmosferoje švyturiu ir kelrodžiu yra 
skardus ir įspėjantis gen. Ridgway, sąjungininkų ginkluotų pa
jėgų Europoje viršininko, spalio 5 d. balsas: tikėjimas, kad agre
sorius nenori karo, yra nepagrįstas ir pavojingas; Europos kari
nis saugumas tebėra pavojingai nelygus.

Šiais metais sukako septyni 
šimtai metų, kai vokiečiai kolo
nizatoriai ordininkai lietuviška
me pajūry įsteigė savo karinį 
postą — Mimelburgo pilį. Tai 
buvo Mimelburgo, bet ne Klai
pėdos pilis, nes ten jau prieš 
tai būta lietuvių genties, grei
čiausia senųjų kui-šių. gyvena
mosios vietovės Klaipėdos. Ne
tenka abejoti, kad toji pir
mykštė Klaipėda buvo ne tik 
prekybinė ano meto uostavie- 
tė. bet drauge ir karinė tvirto
vė. Už tai iškalbingai byloja 
tos vietos nepaprastai svarbi to
pologinė - strateginė padėtis. 
Klaipėda yra raktas į visą Ne
muno upyną. Ties ja Nemuno 
vandens įsilieja į Baltijos jūrą. 
Tik pro Klaipėdą galima iš
plaukti į jūrą ir iš jūros patek
ti į Nemuną. Tiesa, mūsų laikais 
šie Nemuno vartai iš dalies ga
lima apeiti nežymia mūsų “upių 
tėvo“ deltos šaka Gilija, ku
ri kanalu sujungta su Prieg
liaus šaka Deimena, bet seno
vėje tai padaryti nebuvo įma
noma. nes ir Gilija įsilieja į

Klaipėdos sukaktį minint

tas pačias Kuršių marias, tu- 
riničas vienintelį išėjimą į Bal
tiją tik pro Klaipėdą. Be to. 
Klaipėda yra ir prie kitos upės 
— Dangės, kitaip vadinamos 
Akmenos, žiočių. Tegul Dangė 
-Akmena yra nedidelė upė, bet 
jos vaidmuo susisiekimo—trans
porto srityje net ir mūsų lai
kais yra gana reikšmingas: jos- 
žemupis puikiai tinka gana ne
mažiems laivams plaukioti ir ji 
srovena per patį Klapėdos mie
sto vidurį.

Ordininkų Mimelburgas Iš
virto vokiškuoju Memeliu ir šis 
vardas savo ruožu buvo vokie
čių spaudos paskleistas plačia
me pasaulyje, o lietuviškoji 
Klaipėda pasiliko nuo neatme
namų, net seniausiose kroniko
se neatžymėtų laikų. Daug Ne
munėlio vandens sutekėjo pro 
ją į Baltiją, bet dar daug dau
giau nutekės, o Klaipėda pasi
liks ta pati — Lietuvos vartai 
į laisvąjį pasaulį, raktas į Ne-

muną. Vokiečiai kairio ordi-
ninkai ten įsikūrę tikėjosi ir vi
sas lietuviškąsias žemes uždu
sinti. jas pasisavinti, bet greit 
jiems patiems ten pasidaro kar
šta dėl nuolatinių žemaičių pul
dinėjimų. ir 1328 m. kardinin
kai Klaipėdą perleidžia savo 
stipresniesiems idėjos bro
liams kryžiuočiams.

l.eiigva pradžia — greitas 
galas.

Reikia stebėtis ordininkų di
deliu strategijos išmanymu, jų 
blaiviu įvertinimu svarbių geo
grafinių vietų, tiksliu parink- 
mu išeities taškų savo dideliuo
se kolonizaciniuose užsimoji
muose. Jie savo kariniais pos
tais nusagstė pietiri-rytinį Bal
tijos pajūrį svarbiausiose jo 
vietose. Įsikūrę Marienburge 
prie Vislos žiočių ir Karaliau
čiuje prie Priegliaus žiočių jie 
susidorojo su mozūrais ir prū-

Klaipėdo* uostau Nuotrauka V. Aupnstina

sals, įsistiprinę Rygoje prie 
Dauguvos žiočių, jie 
“susitvarkė” su latvių genti
mis. įsikūrė Taline — jie suge
bėjo pajungti estus, o įsitvirti
nę Klaipėdoje prie Nemuno žio
čių. jie tikėjosi apsidirbti ir su 
lietuviai. Bet čia tiems drąsuo- 
lams nepasisekė. Lietuviai ats- 
laikė. Nepadėjo ir eilė ’ų kitų 
pilių, pastatytų ant Nemuno 
krantų. Jeigu Karaliaučius, 
Ryga ir Talinas anviams slen
kant išaugo į didmiesčius su 
gana stipriu vokišku antspau
du, tai vokiškasis Memelis 
skurdo ir vos laikėsi lyg pikt- 
šašis ant svetimo kūno. Nepri
gijo jis čia ir nesuklestėjo, o 
buvo per amžius palaikomas tik 
iš šalies. Jo skurdi egzistencija 
buvo dirbtinai palaikoma.

Kardininkams pasisekė leng
vai Klaipėdoje įsikurti. Kodėl 
taip įvyko — nėra žinių. Pir
masis mums žinomas dokumen
tas (Iš 1252 m.) yra ordino ir 
Rygos vyskupo sutartis pasta
tyti pilį. Ta pilis buvo pasta
tyta neįtikėtinai trumpu laiku 
— vos per keletą mėnesių. Tai 
padaryti buvo neįmanoma net 
ir labai geriems ano meto vo
kiečių statybos meistrams. O 
visgi pilį naujieji ateiviai po 
jrtjsmečio jau turėjo. Tai maty
ti iš kito dokumento (1253 m.

sčiau ten buvusią Klaipėdos pilį, 
kurį per kautynes buvo apnai
kinta. Kur oje vietoje ta pir
moji pilis buvo, šiandien dar 
neišaiškinta. Būčiau linkęs jos 
ieškot kurioj nors pakilesnėj 
vietoj, gal būt. plote taip da
bartinio Viktorijos viešbučio ir 
katalikų bažnyčios. Tikėkimės, 
kad ateity mūsų archeologai 
suras jos vietą. Jau 1254 m. 
Klaipėdai suteikiamos “Liubec- 
ko teisės" —gauna miesto var
dą. Kodėl taip greitai? Antai, 
Dancigas įkurtas anksčiau 
(1235 m.), bet tokias teises 
gauna tik 1263 m., o čia vos 
dviejų metų naujagimis jau pri
pažįstamas miestu. Šis faktas 
tik byloja, kad Klaipėda jau bu
vo gyvenamoji vietovė dar 
prieš vokiečių įsiveržimą Iš 
kitos pusės, gal būt, vokiečiai 
daugiau dėmesio skyrė šam 
postui, kaip Daneigui. Ši pirmo
ji pilis nepajėgė apsaugoti ne
kviestų ateivių, nes ji greičiau
siai buvo tik paskubomis atsta
tytoji pirmykštė lietuvių ar 
kuršių pilaitė. Dėlto ordinas 
jau 1253 m. statosi naują mūri
nę pilį su keturiais bokštais.
Neliko akmens ant akmens
Lietuviai nepabūgo ir nau o- 

sios mūrinės pilies. Jie 1323 
m. ją puola ir nors jos nepa-
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PAVERGTOJE LIETUVOJE 1 
_____________________________________ I

Sunku nusipirkti maisto

Šiais metais iš Lietuvos grį
žę vokiečiai praneša, jog Lie
tuvoje kolchozininkai dažnai 
pritrūksta maisto. Jo nūs pirk
ti reikia keliauti j miestą. Ta
čiau kol kok'hozininkai į mies
tą atvyksta, daugeliu atvejų 
vietos gyventojai būna viską iš- 
pirkę, ir kaimiečiai be nieko 
turi grįžti namo.

Lietuva naujame Sovietą 
penkmečio plane

Komunistų partijos kongre
sui patiektas penkmečio planas, 
kur minima ir Lietuva. Didesnę 
projekto dalį užima pramonės 
sritys. Lietuvoje numatoma iš
vystyti didesnę pramonę, to
dėl rūpinamasi padidinti elekt 
ros energiją, suintensyvinti 
ties Kauno vandens jėgainės 
darbus. Kartu būsianti organi
zuojama laivų, turbinų ir įran
kių mašinų statybą. Toliau 
penkmečio plane prisimenama 
ir žemės ūkio reikalai: kelia
mas rūpestis, kaip auginti ge

rus gyvulius, pravesti balų nu
šaus'nimą, daugiau mesti maši
nų į žemės darbą. Numatoma 
praplėsti Klaipėdos uostą.

Tai vis planai popieriuje, 
kaip jie bus išpildyti parodys 
ateitis. Tik v>ną aišku. Sovie
tai nori sukurti stambesnę pra
monę, į kurią, žinoma, sutelks 
.rusus.

| Klaipėdos kraštą

Kaip praneša vokiečių spau
da. Vokietijoje 1948-49 m. tarp 
klaipėdiečių buvo paskleista 
bolševikinė brošiūrėlė, raginan
ti grįžti į Klaipėdos kraštą. 
Kartu ten buvo žadama darbas 
ir buvus eji ūkiai. Buvo tokių 
susigundžiusių, kurie grįžo, bet 
jie negavo nieko. Jeigu namai 
nebuvo sugriauti, tai juose jau 
sėdė o atvykę rusai. Kas pri
mindavo pažadus ar bandė ieš
koti teisybės, tam tuoj buvo pa
aiškinta, kad tokiems žmonėms 
tinkamiausia vėtą — Sibiras. 
Tik keliems sugrįžusiems vėl 
pavyko pasiekti Vakarų Vokie
tiją.

ANTANAS MACEINA

Šv. PRANCIŠKAUS NETURTAS
2.

Todėl Kristus aiškiai ir 
sako: “Nebūkite bailiai susirū
pinę rytojumi, nes rytdiena pa
ti savimi rūpinsis (Mat 6,34). 
Krikščioniui rūpestis ateitimi 
turėtų būti nežinomas, nes Iš
ganytojas paima rydieną iš 
žmogaus rankų ir sudeda ją į 
dangiškojo Tėvo rankas. Die
vas yra rytdienos Viešpats, Be 
žmogus. Pavesti tad šiuos rū
pesčius Viešpačiui, atremti ryt
dieną ne į medžiagines žemes 
gėrybes, bet į dieviškąją Ap
vaizdą ir yra būti beturčiu 
dvasioje.

Neturto tad esmė glūdi reli
giniame nesirūpinime rytoju
mi. Tačiau šis nesirūpinimas 
nėra grynas negalvojjmas net 
lengvapėdiškas pamiršimas to, 
kas bus, vadinasi, grynai nega
tyvinis dalykas, bet j:s yra gi
lus tikėjimas į Dievo apvaizdą 
ir nuoširdus pasitikėjimas Jos 
galia. Neturtas yra apsispren

dimas prisiimti rytdienos rizi
ką. Todėl krikščioniškasis be
turtis nėra tasai, kuris nieko 
neturi, bet kaip dėlto graužia
si, nes rytdienos netikrumas 
neduoda jam ramybės. Rūpes
tis rytdiena ir sykiu negalia šį 
rūpestį pergalėti padaro žmo
gų, kaip sakyta ,godų, piktą, 
kerštingą ir nesugyvenamą. 
Netikras rytojus yra vienas iš 
pagrindinių žemiškosios kovos 
šaltinių; kovos, kurioje žūsta 
net ir tai, kas šiandien dar tu
rima. Teisingai tad Evangelija 
skelbia, kad žemę oaveldės 
kaip tik ramien (plg. Mat 5.4), 
vadinasi, tie, kurie nesiplėšys 
dėl duonos, nesirgs jos rūpes
čiu, bet žinos, kad savo valia 
bei galia jie nepadidins savo ū- 
gio nė vienu mastu. Krikščio
niškasis beturtis yra tasai, ku
ris žemiškąsias gėrybes tvarko 
ne pagal rytdienos, bet pagal 
šiandienos dėsnį. “Kiekvienai 

dienai gana jos vargo” (Mat 6,- 
34) — šis Išganytojo posakis 
kaip tik ir nurodo žemiškųjų 
gėrybių esminę linkmę: turtas, 
būdamas dabartyje, turi šiai 
dabarčiai ir tarnauti. Jis yra iš 
esmės šiai dienai, šios dienos 
vargui atsimušti, šios dienos 
mažiausiojo brolio reikalams 
patenkinti.

Todėl beturtis dvasioje šian
dienos reikalo akivaizdoje ne
svarsto, ar jo išlaidos nepa
kenks jo rytdienai. Jis dalina 
savo turimas gėrybes be ato
dairos į ateitį, kadangi ši yra 
ne jo, bet Viešpaties rankose. 
Jis visados atsimena Evangeli
jos turtuolį, kuris geru savo 
dirvų derliumi manė apsirūpi
nęs daugeliui metų, tuo tarpu 
Viešpats jam pasakė: “Paikas, 
šią naktį bus pareikalauta iš 
tavęs tavo sielos; tai keno gi 
bus, ką tu prirengei?” (Luk 
12,20). Apsirūpinimas rytdie
nai yra žmogaus pastangos 
tapti laiko valdovu. Todėl jos 
yra ne tik juokingos savo ne
galia, bet sykiu ir nuodėmin
gos savo mostu, nes vietoje 
Dievo .jos stato Mamoną. Evan
gelija jas vadina paikomis, nes 
kol žmogus negali pergalėti 
mirties, tol jis negali valdyti nė 
laiko; o nevaldydamas laiko, jis 

negali nė apsirūpinti rytdienai 
taip, kad galėtų pasakyti savo 
sielai: “Ilsėkis, gerk ir poky
liauk!” (Luk 12,19). Prieš vi
sokį šios rūšies apsirūpinimą, 
prieš visokį turtu pagrįstą ry
tojaus tikrumą stovi mums ne
žinomos mirties grėsmė, nie
kais paverčianti visas mūsų 
pastangas. Kaip niekas negali 
pats savo valia padidinti savo 
ūgio, taip lygiai niekas negali 
būti tikras savo rytojumi. To
dėl beturtis dvasioje nesidžiau
gia pilnais savo kluonais ir į 
juos neatremia savo ateities. 
Jis žiūri j juos grynai šiandie
nos žvilgiu, todėl juos atidaro 
visiems, kurie yra žemės gėry
bių reikalingi. O jeigu jis šių 
kluonų neturi, jis yra patenkin
tas tuo, ką šiandien gauna, ne
sistengdamas vaikytis turto, 
kad užsitikrintų rytojų. Šitoks 
tad beturtis yra laiminamas 
Kalno pamokslo, ir šitoks žmo
gus savo neturtu vykdo Evan
geliją tuo būdu, kad vietoje 
turto jis savo būties pagrindu 
padaro Dievą, j Jį sudeda savo 
viltį. Jo rankose regi savo atei
tį ir ryžtasi pakelti rytojaus 
vargą, kuris jį Ištinka taip pat 
ne be Viešpaties sprendimo. 
“Jeigu gėrybes priimame iš 
Viešpaties, kodėl neturėtume 

priimti blogybių?” (Job 2,10).
Tuo būdu krikščioniškasis 

neturtas, būdamas esmėje vi
siškas savo buvimo sudėjimas 
į Dievo rankas, virsta žmogaus 
tobulėjimo keliu. Kai Kristus 
kvietė jaunikaitį ateiti, parduo
ti visa ir išdalinti pavargė
liams, tai jis norėjo skelbti ne 
proletariato mintį, bet duoti 
žmogaus buvimui naują kryptį, 
būtent: kryptį Dievop. Jauni
kaitis, tiesa, vykdė įstatymą: 
jis neužmušinėjo, nesvetimote
riavo, nevogė, neteisiai neliūdi - 
jo, gerbė savo tėvą ir motiną 
(plg. Mat 19,20).Tačiau jis “tu
rėjo labai daug lobio” (19,20). 
Todėl jo buvimo linkmė vedė jį 
žemyn, j šiapus, į daiktą. Jo 
dėmesys ir jo širdis gyveno tik
tai čia ir tiktai dabar. Jo vil
tis buvo turtas. Todėl Kristaus 
pakvietimas viso to išsižadėti 
pastatė jį didžio apsisprendimo 
akivaizdoje. Jis turėjo pasi
rinkti: arba savo Mamoną arba 
Kristaus skelbiamą ir rodomą 
Dievą. Ir .jis pasirinko — Ma
moną. Jis "nuėjo nuliūdęs” 
(19,22), nes jam buvo gaila lo
bio; gaila ne medžiagos kiekio, 
liet savo dvasios santykio su 
savo lobiu, būtent: savo įsitiki
nimo, kad jis esąs ateities vieš
pats, kad galįs būti ramus dėl 

rytdienos, galįs ilsėtis, valgyti 
ir gerti, nes turįs gėrybių dau
geliui metų.

Vis dėlto nevisi, Kristaus pa
raginti, apsisprendžia už Ma
moną. Nevienas pasirenka Die
vą ir išsižada savo lobių; išsiža
da arba tik ano nelemto san
tykio su jais, pasilaikydami jų 
kiekį, tačiau jį palenkdami 
šiandienos tarnybai; arba net 
ir paties kiekio, pasirinkdami 
elgetos gyvenimą. Kiekvienu 
tačiau atveju apsisprendimas 
už Dievą, išsižadant Mamonos, 
yra savo buvimo palenkimas 
dieviškosios Apvaizdos dėsniui. 
Niekas negali būti beturtis 
dvasioje, jei jis Dievo-Palaiky- 
tojo nepadaro savo būties pa
grindu, o jieškosi atramos pa
saulio gėrybėse, net jeigu jų 
didesnio kiekio jis ir neturėtų. 
Ir priešingai, kiekvienas yra be
turtis dvasioje, kurio buvime 
Apvaizdas yra lenkiantysis pra
das. Kam rytdiena iš tikro yra 
Viešpaties rankose, tas veda 
neturtėlio būseną, net jeigu 
jam to paties Dievo sprendimu 
ir būtų tekę būti tam tikro me
džiaginių gėrybių kiekio už
vaizdą.

2.
šitoks tad beturtis dvasioje 

kaip tik ir buvo šv. Pranciš

kus. Dabartinis žmogus žavisi 
tuo, kad Asyžiaus šventasis 
nieko neturėjo Tačiau kaip tik 
ne čia glūdi tikroji šv. Pranciš
kaus neturto prasmė. Ne tuo 
šis šventasis yra būdingas, kad 
jis nieko neturėjo, bet tuo, kad 
jis nesirūpino rytdiena, sudeda
mas Ją i Viešpaties rankas. Nie
ko neturėjo nevienas krikščio
nis pirmykštėje Jeruzalės ben
druomenėje, kurioje “kas tik 
turėjo dirvų ar namų, tie par
duodavo, pinigus už parduotąjį 
turtą atnešdavo ir dėdavo prie 
apaštalų kojų; kiekvienam gi 
buvo dalinama, k ek jam pri
valu" (ApD 4, 34-35); todėl 
čia “nė vienas iš jų nesakė apie 
savo lobį, kad tai jo vieno bū
tų, bet visa buvo jiems bend
ra” (4,32). Eigipto dykumose 
įsikūrę pirmieji vienuoliai taip 
pat gyveno griežtame neturte. 
Neturtas žymėjo ir šv. Bene
dikto vienuoli jos kelią. Viršinio 
neturėjimo atžvilgiu šv. Pran

ciškus buvo tik vienas Iš dauge
lio. Tačiau Iš visų krikščioniš
kųjų beturčių jis išsiskiria 
ypatingu pasitikėjimu Dievo 
Apvaizda. Jis išsiskria vidinės 
neturto prasmės pergyvenimu 
ir jos išreiškimu savoje būtyje.

(bus daugiau)
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Broctono Lietuvių bakūžėje nauji dalykai
Daugumoje mūsų liaudies 

meno parodų pasitenkinama 
audiniais, mezginiais, juosto
mis, kryžiais, koplytėlėmis, 
lėkštėms ir kitais smulkiais 
rankdarbiais. Tai lyg tų paro
dų įrengimo standartas. Ištik- 
rųjų mūsų liaudies menas yra 
daug platesnis ir įvairesnis. Jo 
pllnesn’am atskleidimui reikia 
ieškoti naujų dalykų, kurių ap
stu mūsų senovės dailėje.

Šiuo atžvilgiu lietuvių bakū
žėje, Brocktone, Mass. jaučia
mas naujas, teigiamas posūkis. 
Pernai bakūžėje paroda buvo 
įrengta įvairiais meniškais 
dail. A. Tamošaitienės audi
niais bei mezginiais, odos išdir
biniais, medžio drožiniais, gin
taro pavyzdžiais, o šiais metais 
šalia marginių duota visa eilė 
naujų dalykų, kurie bakūžėje 
dar nebuvo matyti, nors paro
dos joje ruošiamos jau šešioli
ka metų. Tie nauji dalykai—tai 
lietuvio ūkininko seklyčios į- 
rengimai, kaip šaukšdėtis, 
rankšluostinė, lietuviško sti
liaus baldai, kraitinė skrynia 
ir kt

Seniau Lietuvos kaime buvo 
labai saviti baldai, kurie rodo 
lietuvio sumanumą ir nagingu
mą. Nebūdami tiek turtingi, 
kad galėtų įsigyti dideles ir 
brangias spintas 'indams su
krauti, lietuviai vištide norėjo 
savo indus tvarkingai laikyti, 
tad tam tikslui patys pasidir- 
bindavo vadinamus šaukšdė- 
čius ir juos padabindavo prie 
sienos ant vagio. Ten buvo lai
komi ne tik šaukštai, bet ir 
lėkštės, ąsotėliai, puodukai bei 
puodynėlės, šaukšdėčiai pasižy-

medavo gražiais drožinėjimais, 
išrantymais, kurie puikiai deri
nosi prie namų darbo kerami
kos. įvykusioje šiemet bakūžė
je parodoje buvo pakabintas 
toks puošnus dail. A. Tamošai- 
čo darbo šaukšdėtis su indais 
bei mediniais šaukštais. Jis pa
sižymėjo dailiais išpiaustymais, 
paukščiukų, Žvaigždžių ir tul
pių ornamentais bei skoningais 
išmarginimais, kurie graž’ai 
papildė bakūžės įrengimus, ki
tus baldus ir kitus eksponatus.

Lietuvio sodiečio grįčiose 
kertinės sienos pačioje gražiau
sioje vietoje kabodavo rankš
luostinė (abrūsinė) su puikiu 
keturnyčiu ar aštuonianyčiu 
margu rankšluosčiu. Ji būdinga 
papuošimų grožiu ir išpiausty- 
mais. Parodoje buvo puošni, 
drožinėta rankšluostinė, prime
nanti kiekvienam lietuviui savo 
tėviškės grįčias, o joje kaban
tis rankšluostis vaizdavo lietu
vių audinių dailę. Tai irgi dail. 
A. Tamošaičio darbas.

Anksčiau Letuvoje kiekvie
na apylinkė pasižymėjo labai 
savotiškomis, margai dažyto
mis .raštuotomis skryniomis. 
Jose buvo taikomi kraičiai. Iš
tekanti jaunamartė kartais iš- 
siveždavo net keletą tokių skry
nių. prikrautų kraičio. Tokios 
skrynios ne tik talpino krai
čius, bet kartu reiškė lietuvių 
liaudies dailės simbolį, sudarė 
lyg mažą kiekvienos lietuvių 
šeimos muziejėlį. Jose būdavo 
sukrauti keletos ar keliolikos 
metų patys gražiausi margi
niai, į kuriuos lietuvės įdėdavo 
daug nemigo naktų, darbo, rū
pesčių ir sielos. Jos saugojo au-

dinius, kurių gijose būdavo su
pintas mergaičių sielvartas, 
svajonės ir lūkesčiai. Graži 
skrynios išvaizda lyg apvaini
kuodavo visą moterų audinių 
da lę. Dail. A. Tamošaitis, da
rydamas parodai tokią skry
nią, kūrybos sėmėsi iš šimta
mečių Lietuvos sodiečių kraiti
nių skrynių, kad atkurtų ir 
atskleistų dabartinėms kar
toms anų laikų lietuvių so
džiaus dailės lobynus. Jo darbo 
skrynia taip puikiai suręsta, 
apkaustyta ir numarginta, kad 
surku nuo tikros senoviškos at
skirti.

Kiekvieno lietuvio ūkininko 
seklyčią puošė originalūs, dagi
liai pagaminti ir gražiai numar
ginti baldai. Dail. A. Tamošai
tis paruošė parodai tokius bal
dus pagal senovės sodžiaus dar
bo pavyzdžiu. Staliukas ir ketu
rios kėdutės buvo dažytos ir į- 
vairiaspalviai numargintos. 
Jie puikiai derinosi su šauk- 
šdėčiu ir rankšluostine, spindė
jo savo grožiu, dvelkė lietuviš
kumu.

Šie visiškai nauji dalykai, ne 
tik bakūžės, bet ir kitose mū
sų liaudies meno parodose dar 
nematyti, kėlė didelį susidomė
jimą tiek lietuvių, tiek kitų lan
kytojų tarpe. Jie plačiau pra
skleidė lietuvių liaudies meno į- 
vairumą .turtingumą ir grožį, 
suteikdami parodai naują, ori
ginalų, nesikartojąntį pobūdį. 
O tai daug reiškia parodos pa
sisekimui.

Dail. A. Tamošaitienė su sa
vo darbais visuomet ir visur 
matoma ir aukštai vertinama. 
Ji daug kuria, bet vis palieka

originali ir įdomi, šioje parodo
je ji pasirodė vėl su naujais 
kilimais, tautiniais vyrų ir mo
terų drabužiais, langų užuolai
domis, staltiesėmis ir kitais au
diniais. Visų akis traukė trys 
nauji kilimai: “Sekminės,” “Jo
ninių naktis” ir “Žemaitija”. 
Ketvirtą kilimą “Kur bakūžė 
samanota” dailininkė pradėjo ir 
audė pačioje parodoje. Dailūs ir 
puošnūs buvo du kaišytiniai 
sieniniai kilimėliai. O langų už
uolaidos, kurių kiekviena buvo 
kito’? a, kaip ir tautiniais dra
bužiai mirgėte mirgėjo įvairio
mis spalvomis ir raštais, nukel
dami lankytoją lyg į pasakų ša
lį. Daug dėmesio susilaukė vy
ro manekenas tautiniuose rū
buose, kurių ankstyvesnėse pa
rodose niekuomet nebuvo.

Dar buvo parodoje Nosali- 
jaus milžiniško dydžio laikro
dis, inž. Manomaičlo kryžiai, 
V. Senutes medžio drožiniai, 
Bliumo darbo staklės juostoms 
austi ir Eikinlenės juostos. Ir 
šie darbai dailūs, bet kai kurie 
jų ar jiems panašūs matyti 
ankstyvesnėse palaidose, o a- 
merikiečiui reikia vis naujų, dar 
nematytų dalykų.

Visa paroda darė labai jau
kų ir malonų įspūdį. Kaip per
nai, taip ir šiemet ji toli prašo
ko kitų tautų tos rūšies paro
das, nors atrodo, kad italams, 
prancūzams ir airiams turėtų

būti lengviau, t 
ruošti/ ,
laisvieji kraštai’iš Europos, kai 
mes esame atskirti nuo savo 
tėvynės geležine uždanga.

Kiekvieno lietuvio lankytojo 
jausmus maloniai kuteno aati 
bakūžės išvaizda, pi c jos lais
vai plevėsuojanti mūsų trispal
vė ir besistiebiąs į aukšt.,rbes 
lietuviškos sodybos kryčius. Sa
voje žemėje tie dalykai uždrau
sti, bet svetur lietuvių uoliai 
prižiūrimi ir saugomi...

Paskutinės dvi pai"odos ba
kūžėje leidžia manyti, kad ba
kūžės taryba toliau eis pasi
rinktu keliu, siekdama kiekvie
nais metais duoti vis naują o- 
riginalią parodą, kuri atskleis
tų vis kitus mūsų tautinio me
no plotus ir palenktų lankyto
jų simpatijas žudomai Lietu
vai

Bakūžės pirmininkas dr. A. 
Vaitkus, paskutinių dvie u pa
rodų organiaztorius P. Višči
nis ir dail. A.ir.A. Tamošaičiai, 
uoliai padedant visiems kitiems 
bakūžės tarybos nariams, suda
ro gerą sąstatą tokioms paro
doms ruošti. Nei sumanymų, 
nei energijos, nei laiko jiems 
tam tikslui tikrai netruks, jei 
tik bus kitos reikalingos są
lygos.

Ruošiamos bakūžėje parodos 
yra labai reikšmingos, nes jas 
paprastai aplanko keli šimtai 
tūkstančių žmonių, kurie perei
na per Brockton Fair.

V—tts

«
Spalio mėn. yra rožančiaus mėnuo. Vaikai meldžiam vakare prie savo 
įrengto altorėlio, kad Marija išgelbėtų Lietuvą. Nuotr. I- Reivydo
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VASH1NGTONAS MINĖJO ŠV. RAŠTO SUKAKTI

LIETUVIŠKOJI KLAIPĖDA

Amerikoje paskelbtos šv. 
Rašto savaitės pirmąją dieną, 
rugsėjo mėn. 30 d., buvo rašy
ta “Darbininke” apie spaudos 
išradimą, jo išradėją Joną Gu- 
tenbergą, ir apie jo išspausdin
tą Sv. Raštą.

(atkelta iš 3 psl.) 
ima, bet sunaikina patį miestą 
ir sudegina uoste rastus laivtis. 
Ir toliau pilis puldinėjama. Ji 
sudeginama 1387, 1393 ir 1402 
m. Kryžiuočiai, kurie 1328 m. 
pilį perėmė iš kardininkų ordi
no, įsitikina, kad ir ši pilis yra 
persilpna atlaikyti lietuvių puo
limus. Dėlto 1402 m. pradeda 
visai naujos pilies statybą, kuri 
truko aštuonerius metus. Mūro 
darbams kalkės laivais atgabe
namos iš Gotlando salos. Staty
bos patikrinti 1409 m. atvyksta 
pats ordino magistras Ulrich 
von Jungingen, kuris po metų 
žuvo Žalgirio mūšyje. Dar ne
baigus jos statyti, pilis vėl puo
lama lietuvių, o 1455 m. mūsiš
kiams pasiseka pilį užimti ir 
kurį laiką joje išsilaikyti. 1629 
m. p lį ir Klaipėdos miestą už
ima švedai ir čia jie šeiminin
kauja ištisus seseris metus. Vė
liau. 1678 m. stiprios švedų pa
jėgos. apie 1600 karių, vėl ap
gula pilį, bet jos neįstengia pa
imti.

Nuo to laiko prasideda pilies 
merdėjmo laikai. Ji pasidaro 
reikšminga tolimiausio Prūsijos 
užkampio tvirtovė, kaip ir ne
svarbus pats Klaipėdos nres- 
tas, atskirtas nuo savo natūra
laus užnugario. Pilis paliekama 
savo likimui, kuris jai pasirodė 
negailestingas. Jau pereitame 
šimtmetyje ją pabaigė naikin
ti patys miesto gyventojai, iš
rankioję plytas ir akmens na
mų statybai. Net Klaipėdoje į- 
vesti vokiečiai kolonistai jos 
nebrangino, nepasirūpino jos 
išlaikymu, šiandien tik žemės 
pylimai ir pamatų likuč'ai pri
mena tas ordininkų pastangas 
įsigalėti lietuviškam pajūry. Ir 
kai kitos ordininkų pilys Ma
žojoj Lietuvoje ir senųjų prūsų 
žemėj — Karaliaučiuje, Ragai
nėje, Heilsburge ir kitur, dau
giau ar mažiau išsilaikė ligi 
mūsų dienų, tai lietuvių žemėjo 
įkurtojo Mimelburgo nebeliko 
nė akmens ant akmens.

Atgimimo dienos

Apleista, nuskurdusi Klaipė
da, pasidariusi veik Išimtinai 
medžio eksporto uostu su nc-

žymia pramone, sulaukė naujų, 
savo tikro atgimimo dienų, tik 
tada, kai 1923 m. prisijungė 
prie Lietuvos ir pasidarė vienin
teliu mūsų valstybės uostu. 
Miestas ėmė plėstis, puoštis 
naujais pastatais, pramonė di
dėjo naujomis įmonėmis, kul
tūrinis gyvenimas suklestėjo y- 
pačiai nuo 1934 m., kai buvo 
įsteigtos dvi aukštosios mokyk
los — Prekybos Institutas ir 
Pedagoginis Institutas. Žymų 
vaidmenį suvaidino ir valstybi
nis teatras. Lietuviškoji Vy
tauto D. gimnazija savo moki
nių skaičiumi prilygo didžiau
sioms Lietuvos gimnazijoms, o 
įkurtajai amatų mokyklai buvo 
pastatyti, bet nespėti įrengti 
didžiausi Pabaltijy rū
mai. Moderni “Ryto” spaus
tuvė spausdino Jūros 
•ir Pajūrio žurnalus, Vakarų 
dienraštį ir šimtus knygų, o 
naujoji radijo stotis skleidė lie
tuviškąjį Klaipėdos žodį. Lie
tuvos Raudonasis Kryžus pa
statė didžiulę ligoninę, švieti
mo ministerija — puikius kū
no kultūros rūmus. Žemės 
Banko sukurtoj’. Statybos b-vė 
stato ištisą naują Smeltės prie
miestį, kurio pirmieji kvartalai 
skiriami darbninkų butams, 
atiduodant namus labai lengvo 
mis sąlygomis išsimokėti.

Kuriantis pramonei, pleč an
tis uostui, kylant bendrai ge- 
gerovei, į miestą plaukė nauji 
gyventojai, kurių skaičius per 
15 metų padvigubėjo: 1938 m. 
Klaipėdoj buvo per 50,0(X) gyv. 
Lietuviškoji dvasia, buvusi 
šimtmečiais užgožėta atėjūną 
svetimtaučių, ėmč atbusti ir sti
prėti. Lietuvis vėl pradėjo jaus
tis esąs lietuviškame savo ša
lies uostamiestyje.

Klaipėdos atgimimas ir .jos 
gerovės kilimas ryškiausiai 
matyti iš jos uosto plėtros. Uo
ste 1930-32 m. išgilintas naujas 
baseinas laivams sustoti 96(X) 
kv. metrų ploto, 8 m. gilumo. 
Anksčiau uosto gilumas buvo 
5.5 m. Aplink uostą pastatyta 
1158 m molų ir naujų kranti
nių, įrengti 3 elektriniai kranai 
ant 485 m ilgumo estakados. 
1937 m. pradėta statyti Žvejų

Uosto kryptimi nauja 540 m. il
gumo krantinė, kuri ligi 1939 
m. buvo bevelk užbaigta. Prie 
naujų krantinių išaugo milži
niški Lietūkis, Lietuvos Bnako, 
muititnės ir Sandėlio b-vės san
dėliai. Uostą gilinant iškasta 
3.600.000 kubinių metrų žemės, 
šios žemės masės didumas ga
lima aiškiau suprasti, atsime
nant štai ką: jeigu ją sukrau
tum į vieno traukinio vagonus, 
tai tas traukinys būtų 1800 
km. ilgumo!

Laivų judėjimas uoste kas- 
me didėjo. Kai geriausiais vo
kiečių valdymo metais (1912) į 
uostą įplaukė 830 laivų, tai 
1937 m. jų apsilankė jau 1400. 
Seniau labai atplaukdavo dau
giausia tušti, o išplaukdavo pa
sikrovę medžio. Vėliau (1923- 
39 m.) jie atplaukdavo su viso
kiausiomis prekėmis iš Vaka 
j-ų Europos uostų ir pasitrauk
davo mūsų žemės ūkio gami- 
r'ų: sviesto, bekono, javų, še
rių ir kitų gėrybių.
Reguliarus keleivių judėjimas 

per Klaipėdos uostą prasidėjo 
tik 1929 m., kai uostą ėmė pas
toviai lankyti švedų Marien- 
holm laivas.
Išgilinus uostą, pradėjo jį lan

kyti didesni laivai: 1913 m. v - 
dutinis laivo didumas buvo 384 
netto neg. tonų, o 1936 m. — 
575 netto reg. tonos.

Negalima nesuminėti ir pra
monės išaugimo. Vokiečių lai
kais Klaipėdoje vyravo medžio 
apdirbamoji pramonė, lentpjū
vės, fanieros ir ceiulozės fabri
kai. Nuo 1923 m. susikuria 
naujos pramonės šakos: maisto 
dalykų ir audinių. Ypačiai žymi 
buvo audinių pramonė su as
tuoniomis įmonėmis, kurios per 
metus išaušdavo apie 1,5 mil. 
metrų daugiausia vilnonių au
dinių. Jų vertė būdavo apie 25 
mil. litų. Maisto gaminių verte 
siekė per 30 mil. litų. Vien tik 
šios dvi pramonės šakos duoda
vo per metus dirbantiesiems a- 
pie 20 mil. litų uždarbio.

Tai tik keletas skaičių, kurie 
iškalbingai liudija apie Klaipė
dos atgimimo ir suklestėjimo 
dienas, jai pasidarius Lietuvos 
uostu. A. Bendorius

Atsiygta paminėti
Balys Sraoga — GIESME 

APIE GEDIMINĄ. Dailininko 
Viktoro Petravičiaus iliustra
cijos. Išleido knygų leidykla 
TERRA, 748 W. 33rd St., Chi
cago 16, m.

šiai knygai Balys Sruoga pa
naudojo legendą apie Vilniaus 
miesto įkūrimą, gražiai atkur
damas mūsų garbingą senovę. 
Visas tekstas dailininko para
šytas ranka, iliustracijos dvie
jų spalvų.

Knyga didelio formato. Tira
žas 700 egz., iš jų 100 nuome- 
ruotų. Kaina 2 dol.

Voysge to Freedom — trijų 
žvejų: Kublicko, Grišmanaus- 
ko ir Paulausko gyvenimas 
Lietuvoje ir jų pabėgimas, iš
kastas paveiksluose su angliš
ku tekstu. Išleido Lietuvių In
formacinis Centras Amerikoje.

M. Biržiška — LIETUVIU 
TAUTOS KELIAS. I tomas, 
galvojimai apie tautą savyje ir 
kaimynų tarpe. Išleido LIETU
VIŲ DIENOS Los Angeles 
1952 m., 240 psl., kaina 3 dol.

Stepas Zobarskas — AUŠ
RELE, elementorius. Išleido 
PATRIA Stamford, Conn. Iliu
stracijos D. Tarabildienės, vir
šelis P. Osmolskio, 137 psl., 
kaina 2,50 dol.

Karolė Pažėraitė — NUSI
DĖJĖLĖ, apysaka, II laida. Iš
leido “Australijos lietuvis”. A- 
delaide 1952 m., 254 psl., kaina 
nepažymėta.

Ta sukaktis buvo ypatingai 
gyvai paminėta Washingtone, 
D. C. Kongreso bibliotekoje a- 
tidaryta šv. Rašto paroda. Ji 
prasidėjo rugsėjo mėn. 4 d. ir 
tęsis iki spalio 30 d. Ta proga 
išstatyta jos turimos ir kai ku
rios pasiskolintos šv. Rašto ko
pijos. Greta Gutenbergo spaus
dinto šv. Rašto lotynų kalba 
ant veikim, t y. ant specialios 
odos, ir vieno iš trijų geriausiai 
išplikusio egzemplioriaus iš 
1450*1446 m., tarp kitų išsta
tyta dar Didžiosios Mainz’o 
Biblijos rankraštis iš 1432 m., 
taip vadinamoji Biblia Paupe- 
rum išleista 1470 m. Olandijoje, 
Douai Biblija prancūzų kalba 
iš 1609 m., Sauer Biblija išlei
sta Germantown, Pa. 1743 m., 
penkių tomų šv. Raštas, iš
spausdintas keturiomis kalbo
mis (hebrajų, chaldėjų, graikų 
ir lotynų) Ispanijoje 1314-17 
m. ir eilė kitų. Paminėtina dar 
šv. Raštas paskolintas prezi
dento Truman ir šešių ankstes
nių Jungtinių Valstijų prezi
dentų, tarp kurių yra ir Wa- 
shingtono. Pastarojo Biblija 
autografuota ir išleista Balh, 
1785 m. anglų kalba.

Šv. Rašto savaitės proga Ka. 
talikų Universitete Washingto- 
ne biblioteka išstatė jos turi
mas senas, iš 14 ir 15 šimtme
čio, šv. Rašto kopijas miesto 
centre esamos didžiausios uni
versalinės krautuvės, Wood- 
vvard and Lothrop, lange.

Tėvų jėzuitų Georgetown U- 
niversitete biblioteka išstatė 
savo patalpose jos turimus se
nus šv. Rašto egzempliorius.

Pirmąją šv. Rašto savaitės 
dieną paleista apyvarton nauji 
trijų centų vertės pašto ženk
lai. Juose atvaizduotas Guten-

bergas į-odąs šv. Rašto egzem
pliorių Mainz’o elektoriui.

Specialios pamaldos ruošta 
vietos katalikų bažnyčiose rug
sėjo 30 d. t. y. šv. Jeronimo 
dieną, nes tas šventasis 382 m. 
užbaigė lotynų Vulgatos šv. 
Rašto vertimą. Šios sukakties 
proga pasirodė pirmas iš ketu
rių šv. Rašto Senojo įstatymo 
tomas anglų kalba, skirtas ka
talikams ir verstas tiesiog iš 
orginalių kalbų, kuriomis šv. 
Raštas rašytas. Katalikų baž
nyčiose sakyta sukakčiai pritai
kinti pamokslai ir tikintieji ra
gint šv. Rašto parodas lanky- 
t. Amerikos Katalikų šv. Raš
to Sąjungos iniciatyva suruoš
ta paskaita tema: “Gutenber- 
gas kaip žmogus ir jo Knyga”. 
Paskaitų cikle dalyvauja ir lie
tuvis kunigas J. Giedra, Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios 
klebonas ir Washingtono archi-

diocezijos krikščioniškosios do
ktrinos direktorius. Jo paskai
ta įvyko Dumbarto Šv. Kry
žiaus kolegijoje.

Be grynai katalikų sukakties 
minėjimų, buvo ir bendrų mi
nėjimų. Vienas įvyko Kongre
so bibliotekoje rugsėjo mėn. 30 
d. Jame dalyvavo Vyriausybės 
narys, Postmaster General Do- 
naldson, universitetų profeso
riai jvarių tikybų ir pasakyta 
eilė kalbų. Tą pat dieną Armo- 
ry patalpose įvyko didžiulis j- 
vairių protestantų tikybų mi
nėjimas. Jame tarp kita daly
vavo ir Valsvtbės Sekretorius 
Dean Acheson ir Vyriausiojo 
Teismo teisėjas Vinson. P. A- 
cheson pasakė reikšmingą kal
bą, kurioje palietė ir Sovietų 
Sąjungą. Vietos angliškoj 
spaudoj, tiek katalikų, tiek ne- 
katalikų, šv. Rašto savaitė ir 
ta proga atitinkamos manifes
tacijos buvo plačiai ir pakar
totinai aprašomos.

BAŽNYČIA IR PASAULIS

• Ragina prastinti vien uolių 
rūbas. Romoje įvyko pirmas 
tarptautinis moterų vienuolynų 
viršininkių kongresas. Genera- 
lės motinos, svarstydamos įvai
rius klausimus, pageidavo, kad 
vienuolių rūbai būtų daugiau 
pritaikyti darbui, viešumai ir 
sveikatai.

FBI vir- 
katalikų' 
bus nuo 
pareiškė

Amerikoje pirmoji atovMadbita knyga bvvo katekhma*. Čia mato
me pranciškonus pravedant pirmąją pamoka iš spausdintos knygos.

• Reikia daugiau kataliką 
mokytojų. Amerikos katalikių 
moterų kongresas, įvykęs Se- 
attle, Va., nutarė raginti kata
likiškąjį .jaunimą daugiau ruo
štis mokytojo profesijai. Kata
likų mokytojų trūksta, o nuo 
mokyklos auklėjimo daug kas 

priklauso. Katalikams svarbu 
šios srities neapleisti.

• Nebalsuodamas gali nusi
dėti. Išėjo iš spaudos kun. Ti
tus Granny. S A.. veikalas, (už 
kurį jis gavo daktaro laipsnį), 
įvardintą “Dorinė pareiga bal
suoti.” Autorius, pasiremdamas 
k. Bažnyčios mokslu ir popie
žių enciklikomis, prieina išva
dos, kad katalikas nebalsuoda
mas gali sunkiai nusidėti. Tai 
priklauso nuo to, kokios reikš
mės klausimas yra balsuoja
mas.

• Japonijoje per penkerius 
metus katlikų padidėjo 57 pro
centais.

• Jaunimo nusikaltimai didė
ja. J. Edgar Hoover, 
šininkas, ryšium su 
jaunimo savaite, kuri 
spalio 19 iki 26 d.,
savo pasitenkinimą, kad kata
likai yra susirūpinę jaunosios 
kartos auklėjimu. Savo rašte, 
prisiųstam NCWC, jis nurodo, 
kad JAV per pastaruosius še
šis mėnesius jaunimo nusikai
timai padidėjo 6.4 proc. “Mūsų 
tauta kenčia dvasinį badą”, pa
reiškė J. Edg. Hoover.

• Grįžo po aštuonerių metų. 
1944 m. vokiečiai naciai savo 
tvirtovę buvo įrengę garsiame 
benediktinų vienuolyne Italijo
je. Montecassino, dėl to karo

’ veiksmų jis buvo sugriautas ir 
tik po aštuonerių melų atsista
tė. Vienuoliai į ji grįžo š. m. 
rugsėjo 21 d. Venuolynas yra 
iš pirmųjų krikščionybės lai
kų.

• Tito tebesiunta. Jugosla
vijoje, Nome Mesto vietovėje, 
kur katalikai yra ypatingai at
sparūs ir nepasiduoda serbų 
komunistų bedieviškam spaudi
mui, nuteistas mirti dekanas 
kun. Karei Gnidovic už tai. kad 
jis palaikė ryšius su Vatika
nu. Jo sekretorius kun. Seba 
nuteistas kalėti penkerius me
tus.
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T. Aug. Dirvele ir Šv. Antano kolegija
Jeigu šiandien Lietuva liūtų 

buvusi laisva ir jos valstybinis, 
ekonominis, kultūrinis gyveni
mas nebūtų buvęs taip žiauriai 
sugriautas, tai keleriais pasku
tiniaisiais metais T. Augustinas 
Dirvelė, o kartu ir Lietuvos 
pranciškonai būtų galėję švęs
ti keletą reikšmingų jubilėjų. 
Pirmiausia pats T. Augustinas 
būtų sulaukęs dviejų asmeniš
kų jubilėjų. Praėjusiais metais 
būtų atšventęs savo 50 metų 
amžiaus jubilėjų, gi sekantais 
metais būtų minėjęs savo 25 
metų kunigystės sukaktį. Be 
to, š. m. spalių mėn., šv. Pran
ciškaus šventėje, būtų atšvęs
tas 20 m. jubilėjus nuo šv. An
tano kolegijos Kretingoje įstei
gimo.

Kadangi minėti jubilėjai esa
mose sąlygose nebus švenčia
mi, ypač kad T. Augustino nė
ra ir gyvo ,tai jau vien dėl to 
šio straipsnio autorius randa 
gyvą reikalą pasidalinti atsimi
nimais su š’o laikraščio skai
tytojais apie T. Augustiną ir jo 
įkurtąją mokslo įstaigą. T. Au
gustino nuveikti darbai yra tik
ra' dideli, jo neilgo gyvenimo 
veikla labai plati ir reikšmin
ga ne tik pranciškonams, bet 
ir visai Lietuvai. O ir Amerikos 
lietuvių visuomenei T. Augusti
no vardas nėra visai svetimas. 
Daugelis yra matę jį čia. Ame
rikoje. 1929-31 m. laikotarpy
je, girdėję jo misijų pamoks
lus, padėję jam savo gausiomis

A. MASIONIS

aukom s įvykdyti didingus jo 
sumanymus ir planus Lietuvo
je. Šiandien T. Augustino jau 
nėra gyvijų tarpe. Jis pačiais 
pirmaisiais bolševikų okupacijos 
metais buvo suimtas, išvežtas į 
tolimąjį Sibirą, kur mirė kanki
no mirtimi. Tačiau Amerikos 
lietuviams jis net miręs moka 
gražius procentus už visas jam 
kitados duotas aidas, už visą 
jam teiktą moralinę ir mate
rialinę pagalbą, kai jis buvo os 
taip reikalingas. Tie jo moka
mi procentai — tai jo išaugin
ta, išmokyta ir į gyven'mą iš
leista jauna, energinga, pasi
šventusi Dievo ir Tėvynės rei
kalams pranciškonų karta, kuri 
jau vienuolikti metai taip sėk
mingai dirba Amerikos lietuvių 
tarpe. Daugumas jų, kaip vė
liau matysime, išėję iš jo Kre
tingoje įkurtosios šv. Antano 
Kolegijos.

Tėv. Augustinas Dirvelė

T. Augustinas Dirvelė g’mė 
1901 m. balandžio 3 d. Jųodu- 
pėnų k., Slavikų valsč., Šakių 
apskr. iš neturtingų tėvų. Au
go Skirsnemunėje. Ten pat lan
kė ir pradžios mokyklą. Ją 
baigęs. 1918 m. įstojo į Jur
barko “Saulės” progimnaziją. 
1921 m., baigęs 4 progimnazi
jos klases, įstojo į Kretingos

BAYONNE, N. J.
— Šv. Mykoio parapija, va

dovaujama klebono kun. M. 
Kemėžio, pilnu tempu ruošiasi 
švęsti savo 45 metų sukaktu
ves. Lapkričio 1 — sukaktuvių 
dieną — bus iškilmingos pa
maldos, gi sekmadienį — lap
kričio 2 d., parapijos salėje iš
kilminga vakarienė su progra
ma. Programos metu kiekvie
nas turės progos laimėti kala
kutą. kurių iš viso bus 5.

— Šv. Vardo draugijos ir visi 
parapijos vyrai šį sekmadienį— 
spalio 12 d. dalyvaus religinė
je eisenoje miesto gatvėmis su 
kitų parapijų vyrais. Eisenos 
metu jiems gros atvykęs iš 
Philadelphijos trimitų bei būb- 
nų orkestras.

— Mūsų parapijos choras, 
vadov. jauno ir energingo var
gonininko Alfonso Jakupčionio, 
ruošiasi dalyvauti Nevv Jersey 
ir New Yorko lietuviškų para
pijų chorų knocerte, kuris į-

Pranciškonų Ordino įkūrėjo 
šv. Pranciškaus šventė sj>alio 4 
d. iškilmingai atšvęsta pranciš
konų vienuolyne, Greene. Mai
ne. Šventėj dalyvavo Tėvai Do
mininkonai iš Lewiston, Me. 
Tuo būdu buvo atnaujintas se
nas paprotys Ordinų įkūrėjų 
šventes — šv. Pranciškaus A- 
syžiečio — spalio 4 d. ir šv. 
Domininko — rugpiūčio 4 d. 
švęsti kartu. Domininkonų Ge
nerolas Romoje šv. Pranciš
kaus šventėje laiko iškilmin
gas šv. mišias pranciškonų cen
tre, gi rugpiūčio 4 d. šv. Domi
ninko šventėje pranciškonų Ge
nerolas vyksta iškilmėms į do
mininkonų centrą. •

Iškilmingas šv. mišias pran
ciškonų vienuolyne Greene, 
Me./ atlaikė domininkonas T. 
Mannes Marchand,, .jam asista
vo diakonu T. Justinas Vaš- 
kys, OFM. ir subdiakonu —T. 
.Jonas Adomavičius, OFM, ap
eigas tvarkė —T. Steponas Ro
pojąs, OFM.

12 vai. buvo pietūs, kuriuose 
dalyvavo — TT. domininkonų 
viršininkas su savo asistentu, 
monsinjorai — V. Nonorgues ir 
,J. Savage ir kiti apyllnkinių 
parapijų klebonai ir asistentai. 
Pietų metu žodį tarė T. Just. 
Vaškys. OFM.

vyks Harrisone, N. J. spalio 19 
d.

— Šiais metais mūsų para
pijoje prasidėjo tikybos pamo
kos High School mokiniams. 
Pamokos vyksta penktadieniais 
7 vai. vakare.

— Rudens drabužių vajus 
Balfui prasidėjo ir baigsis šį 
mėnesį. Nemaža aukoja ir ki
tataučiai. Vik.

— Šv. Mykolo parapijos kle
bonas kun. Myk. Kemėžis rug
sėjo 28-29 d.d. gražiai atšven
tė savo vardines ir gimtadienį. 
Rugsėjo 29 d. parapijos b-čio- 
je buvo šv. Mykolo atlaidai. Bu
vo suvažiavę daug svečių kuni
gų iš apylinkės parapijų. Abu 
vakarus per iškilmingus miš
parus bažnyčioje dalyvavo 
daug žmonių ir gražiai giedojo 
choras. Pamokslus sakė Tėv. 
Leonardas Andriekus OFM. 
Visas pamaldas ir pamokslus 
klebono brolis gydytojas įrašė 
j juostas. I^abai jaukų įspūdį 
darė, kai po pamaldų į klelx> 
niją susėjo pasisvečiuoti klebo
no tėveliai, sesuo ir brolis dak
taras.

’ 11 i : e

pranciškonų vienuolj-ną. 1923 
m. vienuolyno vyresnybė iš
siuntė jį Kauno Kunigų Semi- 
nar ją, o po metų į Vokietiją, 
kur Breslau - Carlowitz Pran
ciškonų Kunigų Seminarijoje 
išėjo telogijos mokslus ir 1928 
m. liepos 15 d. kardinolo Ber- 
tram buvo įšventintas į kuni
gus.

Grįžęs į L etuvą, T. Augus
tinas apie metus laiko gyveno 
Kaune, paskui, 1929 m. Išvyko 
į Ameriką vesti lietuvių kolo
nijose misijų ir rinkti aukų nu
matytai statyti šv. Antano Ko
legijai Kretingoje.

T. Augustinas šią misiją at
liko labai sėkmingai. Lankyda
mas lietuvių kolonijas, jis už
kariauja žmonių širdis. įsigyja 
daugybę draugų ir bičiulių, ku
rie remia jį moraliai ir materia
liai bei padeda įvykdyti daugu
mą jo sumanytų statybų ir ki
tų darbų.

1931 m. T. Augustinas grįžo 
atgal į Lietuvą ir tais jščiais 
motais buvo išrinktas Kretin
gos Pranciškonų venuolyno 
gvardijonu. Perėmęs savo nau
jas pareigas, padaręs visą eilę 
pertvarkymų pačiame vienuo
lyne. 1932 m. gegužės mėn. 
pradėjo šv. Antano Kolegijos 
rūmų statybą. Ir tą pačią vasa
rą seno vienuolyno pašonėje, 
prie gražaus dilelio tvenkinio, 
išaugo gražūs, modernūs šv. 
Antano Kolegijos rūmai, ku
riuos ne gėda būtų buvę tureli 
ir liet kokiame Amerikos ilid 
miestyje. 1932 m. sjial ų 4 <1.. 
šv. Pranciškaus šventėje, ly
giai prieš 20 metų, naujai pas
tatyti rūmai, kurie kainavo a- 
pie $100,000, buvo pašvent nti 
ir netrukus prasidėjo juose 
mokslas. Pradžioje1 buvo atida
rytos tik 3 klasės: antroji, tre
čioji ir penktoji. 1933 m. ru
denį Ituvo jau šaš os klasės. Ri
škui kasmet prisidėdavo po vie
ną klasę, ir kolegija augo nor
maliai. (bus daugiau)

PHILADELPHIA, PA
Viuco Krėvės sukaktis. Lie

tuvių Bendruomenės iniciaty
va, J. Puzinųi vadovaujant, 
rengiamas rašytojui Vincui 
Krėvei 70 metų sukakties mi
nėjimas. Iškilmės bus spalio 19 
d. Essex viešbutyje, su meni
ne programa ir žymiais sve
čiais iš visos apylinkės. Minė
jime dalyvaus rašytojas J. Ais
tis, ir kt. Dr. Maciūnas skaitys 
paskaitą. Meninę programos 
dalį atliks sol. J. Augaitytė, ir 
N. Leonienė. Po minėjimo tuoj 
bus ten pat ir jauki vakarienė.

Veikli Amerikos lietuvė
Philadelphijos Intemational 

Institute dirba lietuvė Pranciš
ka Yasas. Ji baigusi visuome
nės mokslus Washingtone ir čia 
gražiai darbuojasi. Ji labai 
daug padeda visiems, kurie tik 
reikalingi bet kokios visuome
niškos pagelbos. Paskutiniu 
metu ji dar daugiau įsijungia į 
visuomenišką darbą, įeina j 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
bą ir parieda dirbti vyčiams.

Philipftiiečiai veikia
Spalio 18 d., 6:30 vai. vak., 

philipiniečiai rengia savo valgių 
vakarienę ir visokių įžymybių 
parodą Intemational Institute. 
Bus galima pamatyti tautinių 
drožinių, drabužių ir istorinių

daiktų. Bus ir muzika. Norin
tieji dalyvauti, turi iš anksto 
užsisakyti bilietus.

Lietuviški vakarai
Jau baigiama įrengti mūsų 

jaunimui lietuviška ramovė. Ją 
norima pavadinti Lietuviški 
Vakarai. Jaunimas tarp 14-21 
metų amžiaus prašomas tuoj 
pranešti savo sutikimą daly
vauti tuose vakaruose, nes ne
galima gauti vadovų, kol nėra 
žinomi jų dalyviai. Gavę atviru
kus su atsaku, užpildžius pra 
šom tuoj grąžinti. Vakarai pra
sidės lapkričio pirmomis dieno
mis.

Liet. Bendruomenės 
susirinkimas

Antrasis Liet. Bendruomenės 
visuotinas susirinkimas įvyko 
spalio 5 d. Lietuvių Klube. Iš
rinkta naują valdyba, buvo 
graži meninė programa. Smul
kiau bus vėliau.

PADĖKA

ALRK MOTERĮ) S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

prie l*hiliui<‘l|>liijos nukrito kariui* transporto lėktuvą*. Try. IkuIov nariai uiniuvti ir try* »u«i« 
ti. Nukritr* lėktuvą* dėl rūko negalėjo nu.Mk-.ti Neu Yorko aerodrome ir pavuko j l'hiiadelphijii. kur 
norėjo nuMlei*ti InternationaZ aeradrome. bet pakeltu sugedo ir nukrito.

BALTI M ORE,

A.
j

MII

Los Angeles, Cal.
— Ateitininkų sendraugių ir 

studentų valdyba bendrame po
sėdy svarstė artimiausius atei
ties darbo planus. Be kitų da
lykų, nutarė suorganizuoti išva
žiavimą j gamtų. Dar šiais me
tais nutarta turėti du susirin
kimus su paskaitom ir diskusi
jom. Pirmąją paskaitą skaitys 
J. Vitėnas.

Be to, numatyta surengt i di
džiulį koncertą, kurio progra
mą išpildytų žymieji mūsų me
nininkai, gyveną šiame krašte.

— BALFo skyrius pačiame 
vajaus įkarštyje. Visos organi
zacijos, pavieni asmenys, radio 
pusvalandis ir sakykla įjungti į 
šį visiems bendrą darbą. Spa
lio 12 d., vajaus užbaigai, ruo
šiamas koncertas. Programoje 
dalyvaus sol. E. Bartušaitė, 
jaunas solistas Urbonas ir pa
rapijos choras.

— Sekmadienio lietuvių mo
kykla pradėjo naujus mokslo 
metus. Pamokos prasideda po 
mokinių pamaldų parapijos pa
talpose. Mokytojai pasiryžę pa
aukoti šiam kilniam tikslui sek 
madicnį. bet prašo ir tėvų do
mesio. M«t.

Mass., Maine ir N. H, apskri
ties šaukiamas spalio 12 d., 1 
vai. p.p., MemoriaI Building, 
High St., Hudson, Mass. Suva
žiavimo rengėjos yra Hudsono 
45 kuopos narės.

Apskrities valdyba prašo, 
kad kiekviena kuopa prisiųsti, 
kuodaugiausiai atstovių, nes 
šiame suvažiavime bus svarsto
mi svarbūs dalykai liečią visą 
Sąjungą.

Taigi, Connecticut apskritys 
bei visos Conn. kuopos yra pra
šomos prisiųsti delegates į šį 
svarbų suvažiavimą.

Sąjungietės nuoširdžiai pra
šomos atkreipti dėmesį į šį pra
nešimą ir suvažiavime gausiai 
dalyvauti. Lauksime visų.

Antanina M. Waekel
Mass., Maine ir N. H. apskr. 

pirmininkė

Visu nuoširdumu dėkojame 
mūsų brangiems tautiečiams, 
kurie skirdami Lietuvių Die
nas. rugpjūčio 5 d. 1952 m. 
(Lakewood) pelną, atsiminė ir 
mūsų įstaigą — Juozapo Mari
jos Vilą ir prisiuntė mums 
$400. Si auka yra mums dide
lė parama. Jūsų gerumą daž
nai prisiminsime Jėzui Eucha
ristijoje ir maldausimi* Jums 
visiems ir Jūsų mylimiesiems 
šimteriopo atlyginimo čia že
mėje ir amžinybėje.

lenkime Jums ir Jūsų kil
niems sumanymams ir toliau 
geriausios sėkmės, kad Jūsų 
gražūs darbai neštų garbę Die
vui .Tautai ir džiaugsmą arti
mui.

Juozapo Marijos Vilės 
Švento Kazimiero Seserys

— S;>alio 12. Chicagojc lan
kysis [Mjetas Bern. Brazdžionis, 
rašyt. Gustaitis ir dramos ak
torius Kačinskas, kurio išpildys 
ALTSgos rengiamame Litera- 
tūros vakaro Lietuvių Auditori
joje smagią programą.

— Dariaus ir Girėno buvęs 
posto komandierius Paukštys 
pakviestas parvesti rinkimuose 
už demokratą adv. VVelis F. 
rinkiminę propagandą.

M

T e v ų M a r i į o n ii Kolegijos 
RĖMĖJŲ SEIMAS 

Sekmadienį, spalio 19 d., 1952 
DIENOTVARKE

11:00—Iškilmingos šventos Mišios 
12:00—Bendri pietūs seimo dalyviams 

1:30—Seimo posėdžiai
Kolegijos Rėmėjų skyriai kviečiami gausiai dalyvauti ne 

tik siųsdami savo delegatus, bet patys atvykdami su pažj - 
tarnais, prieteliais pasvarstyti svarbius klausimus, artimu- 
kiekvienam lietuviui.

SEIMO RENGIMO KOMISIJA
Kun. Jonas Vaitekūnas

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas
•’.

Vis žengiam anapus

Kiekvienoj lietuvių kolonijoj 
yra žmonių, kurie nepajudina
mi tarytum kolonos, palaikan
čios bažnyčios skliautus. Kas 
lankėsi Baltimorės lietuvių 
bažnyčioje, daugiau kaip pen- 
kasdešimt metų, ne tik šventės 
dienomis, bet ir jier kiekvienas 
pridedamas jmmaldas šiokiomis 
dienomis, matė pryšakinėje da
lyje. vyrų pusėje, Antaną Sa- 
kevičių. Niekas iš Baltimorės 
lietuvių neatmena, kad čia ka
da nors neimtų buvęs tas kuk
lus, niekam į kelią nepareinąs, 
bet darbštus, tiesaus, pastovaus 
ir kieto būdo parapijietis 
Sakevičius. Jis buvo atėjęs
savo, šv. Alfonso bažnyčią, ir 
šių metų spalio mėn. 6 d. Ta
čiau tai buvo tik užuolanka pa
keliui į šv. Išganytojo kapus 
(kur daugiausiai laidojami lie
tuviai), nes jis, Sakevičius, ei
damas 92-s'us metus, buvo Die
vo pašauktas į amžinvlię.

A. a. Antanas nealliko savo 
gyvenime tokių darbų, kurie 
sukelia daug triukšmo ii- lx*nt 
laikinai patraukia minios ste- 
bėjimąsi. Jis tokiems darbams 
nebuvo nei pašauktas, nei tam 
pasiruošęs: vaikystėje nebuvo 
gavęs mokslo. Tačiau toj vie
toj, kurioj jį Dievo Apvaizda 
pastatė, ir pareigose, kurios 
jam buvo paskirtos, a. a. A. 
Sakevičius nedaug turi sau ly
gių: savo pašaukimui jis paš
ventė visą savo gyvenimą.

Jis gimė Lietuvoje, netoli 
Suvalkų Kalvarija. J šį kraštą 
jis atsivežė gilų t.kėjimą. Ir 
išlaikė jį visą savo ilgą amžių 
gyvą, laikydamasis tikėjimo 
reikalavimų, tie mažiausio nu
krypimo, visur ir visuomet. 
Priklausė šv. Jėzaus Vardo 
brolijai ir buvo tretininkas, uo
liausiai pildydamas tų draugijų 
reikalavimus.

Paskutinį patarnavimą a. a. 
Antanui atidavė kun. prel. L 
Mendelis, kun. A. Dubinsko ir 
savo trijų padėjėjų asistuoja
mas. Kun. Prelatas savo žodyje 
labai gražiai įvertino mirusio
jo asmenį, sakydamas: “A. Sa
kevičius buvo tikras senovinis 
lietuvis patriarkas. Buvęs kle
bonu šioje parapijoje 24 metus, 
aš nerandu kurio kito parapi
jiečio, kuris būtų pavyzdinges- 
nis katalikas kaip A. Sakevi
čius. Visas jo gyvenimas buvo 
nuolatinis pamokslas.”

Iš tikro palaidojome lietuvį, 
kuris savo dvasia yra tikras 
sūnus tų lietuvių katalikų, ku
rie savo pasiaukojimu ir išti- 
kimylie ligi mirties išsaugojo 
savo tikėjimą ir kalbą i*usų ca
ro laikais.

uniformose priėmė šv. Komu 
niją. Pamaldose dalyvavo visi 
parapijos mokyklos vaikučiai, 
gražiai giedodami lietuviškas 
giesmes. Buvo miela, gražu ir 
sava.

Ateitininkų šventė
įvyksta šį sekmadienį, spalio 

12 d. Laukiama svečių iš Fila
delfijos, VVashingtono ir kitur. 
Be kitų pažadėjo atvykti Lie
tuvos pasiuntinybės patarėjas 
p. Kajackas ir Georgetoun u- 
niversiteto profesorius Za lubas.

4. M.

N1EZ ĖJIMO ODOS

Lietuvių Veteranų Postas
Nr. 154

d. įvedė į pareigas
naujiems

šlaito

Ir kitą turtą a.a. Antanas pa
siėmė iš Lietuvos žemės—gim
tosios kalbos, savo gimtojo 
krašto ir jo žmonių meilę. Tie
sa, jam visi žmonės buvo geri, 
priešų jis neturėjo. Tačiau vi 
sa siela, visomis savo jėgomis 
buvo suaugęs su savais žmonė
mis, lietuviais katalikais.

Su šitomis gražiomis lietuvio 
kataliko savybėmis, A. Sakevi- 
čius visas buvo atsidavęs savo 
šeimai. Šeimą jis užaugino di
delę, gilaus tikėjimo ir lietuvi.š. 
ką. Trys jo dar gyvi sūnūs eina 
savo tėvelio pėdomis: -jie yra 
uolūs parapijiečiai ir jų na
muose skamba tėvo motinos 
kalba; duktė seselė Joana, ka- 
zimierietė, jau 40 metų vienuo
liško gyvenimo praleidusi, dir
ba Osmond (Nebraska) ligoni
nėje. Visi vaikai (ir tai ne visai 
dažnas atsitikimas) neilgoj li
goj savo gimdytoją rūpestingai 
globojo; taip pat visi, dj-auge su 
atvykusia sesute vienuole, ke
lias dienai liūdėjo prie jo mir
ties patalo ir melsdamiesi jam 
akis amžiams užvėrė.

Spalio 4 
(instaliavo) naujiems darini 
metams parinktus štatui na
rius. 1953 m. Posto štabą suda
rys Jonas Stefura - vadas, Ed
vardas Budelis—vado padėjė
jas, Alb. Du niša - -antras padė
jėjas, Edv. Daniels —trečias 
padėjėjas, Vikt. Mikušauskas 
— adjutantas, K. Ožela— fi
nansų valdytojas, kun. prel. 
L. Mendelis — kapelionas; ki
ti štabo nariai: A. Kičas, A. 
Rackus, adv. N. Rastenis, gyd. 
J. Urlakis ir W. Lacs. Vykdo
mąjį komitetą sudaro: A. Zcl 
vis, J. Bušas ir J. Mazz.

Vyriausias Baltimorės Karo 
Veteranų štabas yra nutaręs j- 
taisyti miesto ligoninei moder
nišką aparatą polio ligai gydy
ti, $1500 vertes. Prel. L. Men
delis {Kisiūlė lietuvių Postui 
prie to prisidėti ir drauge iš
kvietė Moterų Posto atstoves 
rytojaus sekmadienį (spalio 5 
d.) tam reikalui šv. Alfonso 
bažnyčioje parinkti aukų. Pos
to štabas pritarė ir aukų surin
kta $100. Be to, prel. L. Men
delis šalpis reikalams į posto 
kas;> paaukojo taip pat $1'X».

Lietuvių Posto dabar yra 97 
nariai. Nusistatyta Posto na
rių skaičių 1953 m. pakelti ligi 
103.

. . . SAK-SAK OINTMENT 
Nauja mostis, naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo, stebėtinai greitai geilisti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO. NIE
ŽĖJIMO. DEDERVINIŲ tr 
PUCKU. taip pat labai gęū^ti 
nuo PILĖS raudonoji gj/kit 
(hemorihoidai) ir dėl nieže jl- 
nio kojų (atklėtęs foot). Gal 
bandoje visokius, tai dar išlian- 
dyg geriausius. I’žtikrin.un pa
sekmes, ar pinigus grąžinant 
Kaina $3.00.

I)E< KEN’S I’KOIU ( TS 
P. O. Box F4U;
Newark I, N. J.

Mažųjų šventė
Angelų Sargų dieną, spalio 2, 

šv. Alfonso bažnyčios berniukų, 
patarnaujančių prie šv. Mišių, 
yra metinė šventė. Berniukų 
gražus būrys — 38. Berniukų 
intencija šv. Mišias atlaikė kun. 
prel. L. Mendelis, [H-r kurias vi
si berniukai savo bažnytinėse

f*

>

MILIJAM
VtEBBER CO

Salom, Mass.

i.

I

_T!L

Ofiso tel. L.Exington 2635 Namu tel. FOreat 8212

S.Ankudas (Ankiidaviriiis) ALI).
GYDYTOJAS ir < IIIRl RGAS

• 10 W. fx>mbard Street, Raltiniore 23, Maryland

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

• Prof. dr. K. Girtautas pa* 
kviestas j Harvard universite
tą, Cambridge, Mass., kaip re- 
search fellow šiems mokslo 
metams. Iki šiol prof. K. Cir- 
tautas Kings College Wilkes- 
Barre. Pa. ,ir College of Mise- 
ricordia. Dellas, Pa., dėstė vo
kiečių kalbą ir literatūrą.

• Kaz. Stankūnas, muz. Juo
zo Stankūno sūnus, nuo spalio 
1 d. yra pakviestas vargoninin
ko pareigoms šv. Trejybės pa
rapijoj Hartford, Conn.

Jaunasis K. Stankūnas da
bar yra 19 metų amžiaus, gi
męs Brazilijoje, gerai moka 
lietuvių, portugalų ir anglų 
kalbas. Kuri laiką vargoninin
kavo Homestead, Pa. lietuvių 
parapijoj.

• Adv. Ign. Kazlauskas spa
lio 19 d. Roselande. III., ruo
šiamam Balfo naudai vakare 
pasakys kalbą tema: “Lietuvių 
laisvės rezistencija”. Balfui j 
talką atėjo aštuonios vietinės 
organizacijos. Parengimo meni
nę dalj išpildys Indiana Har
bor. Ind., scenos mėgėjų gru
pė. vad. Z. Moliejaus.

Bridgeport. Conn.
Kunigų pakeitimai

Mūsų parapijos vikaras kun. 
V. Pranckletis iškeltas j Hart
ford. Conn.. i šv. Trejybės lie
tuvių parapiją. Jo adresas: 51 
Capitol Avė.. Hartford. Conn.. 
o į jo vietą atkeltas kun. F. 
Pranokus iš Hartfordo. Conn.. 
šio adresas: 443 Park Avė.. 
Bridgeport. Conn.

Klebonas kun. J. V. Kazlau
skas pereitą sekmadienį baž
nyčioje padėkojo kun. V. Pran- 
ckiečiui už gražų bendradar
biavimą. rūpinantis parapijos 
reikalais, ir palinkėjo sėkmės 
naujoje vietoje. Taip pat pas
veikino naujai atvykstantį kun. 
Fr. Pranckų.

Operetės “Adomas ir Ieva” 
vaidinimas įvyks lapkričio 8 d. 
parapijos svetainėje. Vaidins 
Waterburio parapijos choro ar
tistų grupė.

Dykai išbandymas
REUMATIŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRIT1S
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

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

Šio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 34 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusią dalj ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NESIUS- 
KTT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavarde ir adresą.

ROSSE PRODUCTS CO.. 
HM Fanrell Ave„ Chicago 45. BĮ.

Dept. X-3

LIETUVIŠKOJI VEIKLA
Mikas Kerbelis nepailsta

* CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

Amsterdam, N. Y.— Nors 
neperdidžiausla skaičiumi Am
sterdamo lietuvių bendruome
nė. bet yra plačiai žinoma savo 
vieningumu ir patriotiškumu. 
Didelė dalis Amsterdamo lietu
vių v*ra aukštaičiai, kilę iš 
Truskavos parapijos bei apylin
kių. čia tikrai verta paminėti 
vieną truskavietį, kuris yra vi
sos lietuviškos veiklos centras 
Amsterdame.

Mikas Kerbelis gimė Užver- 
menės kaime, Truskavos para
pijoje 1892 m. rugsėjo 21 d. 
Vos trejų metų būdamas, nete
ko tėvo. Prie patėvio gyveni
mas ne visada yra laimingas. 
Baigęs* Truskavos pradžios 
mokyklą, 1906 m. Mikas, dė
dės Antano Jako kviečiamas, 
atvyko į Amsterdamą —“trus- 
kaviečių sostinę” Naujajame

Mikas Kerbelis

Pasaulyje. Tada buvo vos 14 
m., todėl negalėjo gauti niekur 
darbo. Buvo priverstas moky
tis ,o vėliau kartu ir dirbo. Bai
gęs mokyklą dirbo įvairiose gy
vybės apdraudimo bendrovėse.

Atvykęs į Amsterdamą. Mi
kas buvo vienas tik ką įsi
kūrusios lietuvių parapijos cho
ro steigėjų (tada giedojo dar 
sopranu!) ir įsijungė į visų lie
tuviškų draugijų veiklą, o vė
liau buvo daugelio jų valdybos 
narys. 1912 m. suorganizavo 
šv. Antano draugiją, o 1915 
m. — Piliečių klubą.

1917 m. M. Kerbelis buvo pa
šauktas į kariuomenę. Prancū
zijoj kovose buvo du kartu su
žeistas.

1919 m. grįžęs iš kariuome
nės nuvyko į Akron. Ohio. Ac- 
tual Business Kolegijoje tęsti 
mokslo. Atliekamu laiku dirbo 
tenykštėje Atstatymo Bendro- 

• vėje.
1921 m. kan. F. Kemėšis pa

kvietė M. Kerbelį į Bostoną 
“Darbininko” administrato
riaus pareigoms. 1922 m.. Liet. 
R. Kat. Federacijos prašomas.

apvažinėjo visas lietuvių kolo
nijas rytinėse valstybėse Mok
sleivių Fondo lėšų sukėlimo 
reikalais. Ta pačia proga M. 
Kerbelis įsteigė apie 10 Am. 
Liet. R. Kat. Susivienijimo 
kuopų.

1923 m. Mykolas vedė Liud
viką Matulaitytę iš Detroito, 
grįžo į Amserdamą ir čia įstei
gė pirkimui ir pardavimui tar
pininkavimo ir apdraudos kon
torą, kuriai vadovauja dar ir 
dabar. Gražiai užaugino du sū
nų ir dukrą: ir turi jau net tris 
anūkus. Sūnus Valentinas bu
vęs kelis metus Vyčių 100 kp. 
pirmininku, dabar padeda tė
vui kontoroje. Sūnus Mikas da
bar tarnauja artilerijoje pirmo
se fronto linijose Korėjoje.

Be M. Kerbelio nepraėjo joks 
žymesnis įvykis Amsterdamo 
lietuvių gyvenime. Apie 4 me
tus jis buvo Balfo skyriaus pir
mininku. Visos lietuviškos Am
sterdamo draugijos yra suda
riusios Bendrą Lietuvių Ko
mitetą, kuriam M. Kerbelis jau 
3 m. pirmininkauja. Visi Vasa
rio 16 minėjimai yra jo vado
vybėje. Ta proga pakviesti sve
čiai turi progos patirti jo vai
šingumą. 1942 m. jis vadovavo 
komitetui, kuris surengė iškil
mingą a. a. kun. J. Židanavi- 
čiaus kunigystės auksini jubllė- 
jų-

M. Kerbelis yra pagelbėjęs 
sudaryti per 100 garantijų lie
tuviams tremtiniams. Apie 23 
tremtiniams jis surado darbą, 
vežiodamas į registracijos biu
rus. Antrojo pasaulinio kare 
metu jis pagelbėjo apie 300 lie
tuvių įsigyti JAV pilietybės do
kumentus.

M. Kerbelis skaito beveik vi
sus Amerikoje išeinančius lie
tuvių laikraščius ir nusiperka 
vertingesnes knygas. Pereitą 
pavasarį jo iniciatyva buvo su
rasta per 100 naujų prenume
ratų “Darbininkui” Amsterda
me.

Kas tik Miką Kerbelį arčiau 
pažįsta, tas įsitikina, kad jis y- 
yra nuoširdus katalikas ir lietu
vis patriotas. Visą savo gyve
nimą jis buvo toks. Seniau at
vykusių lietuvių jis yra nuošir
džiai gerbiamas ir mylimas. 
Taip pat ir tremtiniai visokiais 
reikalais kreipiasi į jį patari
mo. Jdomu pastebėti, kad ir ki
tų pažiūrų asmenys visad ger
bia M. Kerbelio nuomonę.

Tai yra gražus pavyzdys vi
siems lietuviams. Palikęs Tėvy
nę vos 14 metų bereniukas, ne
išsižadėjo savos tautos nei re
ligijos. Ilgus metus kovojo už 
Lietuvą ir nepailso. Jo 60 metų 
sukakties proga tenka palinkė
ti gausios Aukščiausiojo palai
mos, geros sveikatos ir kad 
greitu laiku išsipildytų jo troš-

— Spalių 2 d. prasidėjo žur
nalistikos kursai, į kuriuos įsi
rašė apie 30 klausytojų. Dau
giau būtų įsirašę, jei jie būtų 
šeštadieniais noi-s po vieną vai. 
dėstomi.

— Pagerbta B. Pivariunienė. 
Rugsėjo 14 d. žymi Chicagos 
veikėja, grįžusi iš kelionės po 
Europą, kurios metu aplankė 
Romą ir buvo priimta šv. Tė
vo, Moterų S-gos 21 kuopos 
buvo pagerbta gražiu pobūviu, 
į kurį atsilankė daug garbingų 
svečių, laikraščių atstovų ir vi
suomenės veikėjų.

— Lietuvių Teatras Chica
goje vėl pradėjo veikti. Rugsė
jo 27-28 d.d. Intemational 
House salėje buvo pakartoti 
P. Vaičiūno “Naujieji žmonės”. 
Veikalas vaidintas buvo penktą 
kartą, susidomėjimas juo yra 
labai didelis. Teatro režisoriai, 
Pilka ir Bruno Vešota ir akto
riai padėjo daug pastangų jį 
pastatyti. Dail. A. Kurauskas 
padarė gražias iliustracijas.

— Dr. Norak ir dr. Jablons
kis, abu įsirengė įstaigas viena
me bute. Dr. Norak Amerikos 
lietuvis, bet nepagailėjo trem
tiniui dr. Jablonskiui savo pa
talpų. Tai džiuginantis reiški
nys, kad tremtiniai ir senieji

ateiviai pradeda vis labiau su 
tarti ir gyvenime vienas kitam 
padėti.

— Bridgeporto lietuviai per 
Balfo skyrių suaukojo nemaža 
sumą pinigų. Skyrius ypač 
daug aukų gavo prel. Urbai lei
dus rinkliavą per pamaldas šv. 
Jurgio bažnyčioje. Iš viso su
rinkta $1,136.

— Šv. M. P. Gimimo parapi
jos choras švenčia savo 25 m. 
veiklos sukaktį. Jame daug y- 
ra pasidarbavę muz. Giedraitis, 
uoliausioji choro narė Konstan
cija Skelly ir kit.

— Kenosha, Wis. pas p. Za
karus įvyko lietuvio kario ser
žanto Alberto Pilipavičiaus pa
gerbimas, kuris neseniai grįžo 
iš Korėjos karo. Jis ten išbuvo 
dvejus metus.

— “Girios Aidas” eina Chi
cagoje toliau ir šis numeris iš
eis dedikuotas Lietuvos miški
ninkų veteranui A. Rukuižai 
pagerbti, ši numerį pakviestas 
suredaguoti žinomas mūsų ko
lonijos veikėjas K. Ščesnulevi- 
čius.

— Roselando Lietuvių De
mokratų klubas paaukojo per 
11 metų $2,700. Klubui vado
vavo nusipelnęs veikėjas p. 
Dambrauskas.

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 
(ASSEMBLERS.) 

įrengtas 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 WABANS1A AVĖ.

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

imtinai

THESE JOBS ARE STEADY
M E N

Wanted For Factory 
Work in Modern Plant 

DRILL PRESS OPERATORS 
ASSEMBLERS

And
GENERAL FACTORY 

Experience Not Necesaary 
WiH Trata

FREE INSURANCE 
OTHER EMPLOYEE 

■RF’NIF’FTTS:

MeDonnell & Miller, 
Ine.

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

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

kimas apsilankyti laisvoje gim
tojoj Truskavoj! K. B.

1550 KYLOCYCI.ES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUAN1A WLOA 

BRADDOCK, PA.

i 
i 
i 
i 
o
l
,4

Į

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Dr.

J. P. GINKIS 
Direktorius

<1. VALAKAS
Pranešimų Dir.

INSPECTORS - WIRERS 
SORTERERS - ASSEMBLERS 

EXPERIENCE NOT NECESSARY 
DAY OR NIGHT

MUŠT BE U. S. CITIZEN 
Able to Speak and Understand English 

ELECTRO SEAL CORP. CORP. 
946 NORTHERN AVĖ., DĖS PLAINES, ILL.

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. — 5 DAY WORK WEEK.

SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE 
AND ABILTTY. — PERMANENT EMPLOYMENT.

PLEASANT VVORKING CONDITIONS
CALL MRS. ANDERSON

Enjoy that Fecling

of SECURITY

Immediate Openlngs For
Order Assemhlers

and
LOADERS

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.

Unlforms furnished and 
laundered

Good VVorking Conditions

National Biscuit Co.
*545 W. POLK ST.
See Mr. Naamami

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 

$50
Phone Mr. Dunbar

SEetay 3-0400

Carmen & Co.
1754 WALNIT ST.

TRAINEES
Mm 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 reųuired.

Call or See Mr. Vartnell 
BISHOP 2-1720 

or TOWNHALL 3-8100

EXCELLENT OPPORTUNITY 
FOR A YOUNG MAN AS

MIMEOGRAPH OPERATOR
We also have several opening for

CLERKS
Pleasant vvorking conditions—Good Starting Salary 

Company Benefits
APPLY TO ROOM 700

MERCHANDISE MART

n
ATSIamnimAI
RADIO VALANDOS
Šeštiniais

JACKJSTUKAS
1264 WHITF ST HILLSioe.n. j

■ 111

kl>
6 3525

i

Only with a Savings account vvill you enjoy that safe 
secure feeling that you’re prepared for any emergency. 
At CITIZEN'S FEDERAL your savings vili earn substan- 
tial 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 Accounts Insured Federally up to >10,060

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. 
4740 N. Ravensvvood

OUTSTANDING OPPORTUNITY
FOR

SHIPPING CLERKS
EXCELLENT W0RKING CONDITIONS

Thfe Finu Offers Ezcellent 
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 MAILINC SERVICE
426 So. Clinton Street

KYLOCYCI.ES
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Plazapasiekiama nuo Queens 
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Real Estate
FtlLMOl FERGALž

P»> skandalingų pralaimėjimu ’ ler- 
nian-Ungarains 0-7. ir DSC Brook
lyn 0-5. beturiu futbolo vienuolikė 
)>agnliau pelnė pirmus du sveikus 
taikus, nugulė tami savo aikštės ben
drininkus Minei-vą 4— 2 t i—1). Nors 
pasekmė ir kukli, bet .jos pakako 
mūsų vienuolikei pakilti keliom pa- 
k;H>oni aukščiau it atsistoti septin 
toje vietoje, paliekant užpakaly Ne- 
vvark S. C. Greek-Americans. Miner
vą. Hoboken ir Hota. Dabai mūsiš
kiai iš ketvertų rungtynių turi 3 
taškus ir 9-19 įvarčių. Sekmadienio 
rungtynėse mūsų komandoje matėsi 
vėl keletas naujų veidų: vartininkas 
Mezernickis. kurio debiutą telkia 
laikyti pavykusiu, ir vidurio puolė
jas. (jo pavardės neteko palirti* 
kuris saro išvaizda ir išmintingu 
žaidimu paliko žiūrovams malonų į- 
spMi.

Šiose rungtynėse vėl puikiai sužai
dė Modzeliauskas. kuris, atrodo, at
gauna savo Vokietijoje turėta gerą 
formą. Antruoju gynėju žaidęs Sal- 
daitis savo pareigą atliko be prie
kaišto ir būtų klaidinga manyti, kad 
jj pakeitęs Jancevskis komandai įne
šė daugiau gyvumo. Saugų eilėje 
Steponavičius, kuris yra geras tech 
nikas ir kietasprandis kovotojas, 
prie greito žaidimo yra kiek lėtokas. 
Savičius ir Jėgeris, jei ateityje žiū
rės į savo žaidėjų dengimą, bus tik
rai geri. Puolėjų gretos šj kartą 
buvo gana tvirtos ir tik puikiai gau
dys Minervos vartininkas išgelbėjo 
savo komandą nuo skandalingo pra
laimėjimo.

Pirmą kėlinį lietuviai, turėdami 
stiprią vėjo paramą, beveik visą lai
ką žaidė priešininko aikštės pusėje. 
10 minutėje Gražio paduotą kampinį 
Sabaliauskas meistriškai galvos smū
giu permeta vartų link ir naujasis 
vidurio 
siunčią 
giantis 
na.

Antrame kėliny lietuviai. nors 
žaidė prieš vėją, dažnai atakuoja 
priešininko vartus ir 55 min Gražys 
persveria pasekme 2-1. tačiau Mi
nerva po poros minučių vėl išlygina.

59 minutėje Gražio žygis vėl vai
nikuojamas įvarčiu. Jau 3-2 mūsų 
naudai. Keletas Adomavičiaus šūvių 
praskrieja pro šalį arba vartininko 
meistriškai likviduojami. Rungty
nėms baigiantis, Sabaliauskas pride
da dar vieną įvarti ir 4-2 rungtynės 
baigėsi. Vienuolike, kuri [>asiekė pir
mą laimėjimą žaidė šięs sudėties: 
Mezemickis - Modzelaiuskas. Sal
dantis (antrame kėliny Jancevskis 
(Steponavičius. Savičius. Jėgeris 
Sabaliauskas, Kalašinskas' antrame 
kėliny Adomavičius* Jokūbaitis ir 
Gražys.

Matyt, pirmoji komanda seka sa
vo gntrosios Įiėdomis. Kai antroji 
pralaimi—ir pirmoji supasuoja. kai 
antroji išsikovoja lygiąsias — tas 
pats ir su pirmąja. Ir štai sekmadie
nio priešžaismio rungtynėse antroji 
vienuolikė trimis Lapės įvarčiais 
parklupdė Minervos antrąją 3—2— 
ir pirmoji išsinešė pirmą pergale.

Si sekmadieni (spalio 12 d.) LSK 
vienuolikės svečiuojasi Eintracht 
aikštėje. 37 st. ir 20 Avė. Astoria. L. 
I.. kur susitiks su stipriaisiais švei
carais. Swiss F. C. Tikėtis, kad lie
tuviai prieš šveicarus laimės būtų 
;>cr drąsu, bet kas pagaliau gali ži
noti. Gal kartais...

1.15 žaidžia antrosios, gi 3 vai. 
pirmosios komandos. Eintracht aikš-

bičių 
diena

J »
Beje, primenu sportininkų 

liams. kad artėja Spalio 19-ji 
Ne|>amirškite tą dieną atsilankyti j
sĮrortihinku pagerbimo pobūvi, kuri; 
įvyks Apreiškimo parapijos salėje 
Programa bus trumpa ir įdomi. Gi 
po programos smagūs šokiai, grojant 
populiariam Jezavito orkestrui.

Ant. Rngdiiūnas

Mondertui Inconie Opportunity!!
GREENPOINT S-FAM1LY FRAME

Widow Selling—Illness
4 ROOMS. BATH. HOT WATER 

APT. AVAILABLE: NEAR SUBVVAY 
GOOD CONDITION E V. 3-4966
Or vrrite: Bo.\ 966. Rm 10. 11 W. 42nd 
St.. N. Y.

tACHMATAl
Veda R. .Merkta

Vaitanis įveikė vengrą Barcza. Po
vilo Vaitonio tKanada* susitikima.- 
su Barcza <Vengrijai, baigėsi Vaito
nio laimėjimu. Tai pirmas Vaitonic 
laimėjimas Tarpzonind.se rungtynėse. 
Švedijoje, neskaitant dvieju lygiųjų 
su rusu Taimanovu
meisteriu Steineriu. Toliau 
pralaimėjo prieš didmeisterį 
<Jgsl» ir Prins (Olandija*. 
Vaitonis turi 2 nutrauktas
tąsi partijas sc Golombek (Angį* ir 
Unzicker (Vok.*.

ir Amerikos 
Vaitonis 
Gligoric 

Be to 
(nebaig-

Rusai pirmauja. Po 13 ratų padė
tis buvo tokia: Kotov 10-1. Gelleer 
9-3. Petrosian 9-4. Stahlberž 81/,— 

Taimanov 8-4. Gligoric 7io— 
Szabo 7-4. Lentelės galas: Wa- 

de 4-9. Golombek 21/.,—9*0. Vaito
nis 2-9. Prins 2-1*.

John Pamiljens (latvis)
Conn.. baigės trečiu su

puolėjas iš oro kamuolį pa- 
tinklan. Tačiau kėliniui hoi- 
priešininkas ;»asekme šiygi-

Chess Lile, rugsėjo 20. pirmame 
puslapy atžymėjo New England pir
menybėse pasižymėjusius žaidėjus. I- 
vardinti: 
Hartford,
41/.,—11-j ir Kazys Merkis. So. Bos
ton, Mass.. pasiekęs lygiai taškų su 
buv. Amerikos open nugalėtoju We- 
aver Adams, būtent j»o 4-2. Kitame 
puslapy patalpinta jūlna tų pirme
nybių lentelė <36 dalyviai*.

— Ten pat paskelbta lilinois pir
menybių lentelė. Rock Isiand 1952. 
iš kurios matosi, kad P. Tautvaiša 
(Chicago) suripko 4IA-21 2 ir A. Zu- 
jus (Chicago) 4-3.

— New Mexico City pirmenybių 
ientelėj keturioliktu pažymėtas Ja
kaitis (Albu<iueique), surinkęs 4-3 
taškų. Nėra dvejonių, kad tai lietu
vis.

Mtirddrn turke Mr bar beribi ng (6 
nr* skelbia, kad buv. Vokietijos mei
steris Dr. Paul Schmidt persikėlė iš 
Vokietijos j Philadelphia (JAV*.

t

ir

UNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi 
aptarnauti. 72 Ocean Avė.,
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba j Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

Tel. OR 4-M38

Dr. Joseph Žahner
ARIU GYDYTOJAS

35 E. 7th St., N. Y. UMy 
VALANDOS
Treč. ir šeštad. 1O 12
I’irm., trečiad. ir Įienkt. 5.3<*-7J0

NEW JERSEY
HACKENSACK 4 family house. 4 

car garage; on 6 lots 75x200; next 
•«chool; bus stops at door. 20 minutes 
N.Y.C.

SACRIFICE $13.000
ES. 7-9036 EV. 4-345

Write Mason. 2065 Flatbush Avė., 
B klyn, N. Y.

NEW YORKE IR APY

STAFLETl>X — H. L
Corner location on Gordon Street — 
story 7 rm house. Cedar shingle sid 
ing. Hot air furnace. Lot 25x100 fac 
ing on 3 streets. Accross street from' 
Stapleton Court House. Tenant <xx*u- 
pied. ONLY $550«.

ALSO
Ready to wear Women's & Child- 

ren Shop. Established 18 years good 
income $8000 for everything—owner 
leaving town. Call GI 7-2155, or write 
235 Canal St., Stapleton, S. I. 4.

BAY RIDGE3—NEW HOMES 
Modern 2-Family Brick 

68th & Senator sts. (3rd avė. and 
Ridge blvd.*—11/, rooms each floor, 
finished basement: income top flr.. 
$110 month; refirgerator. gas rango. 
Venetian blinds. house beautifully de- 
eorated as model. Price $26.00 up.
MODEL HOME. 262 SENATOR ST.

PF7TVAL REALTY CORP
SH. 5-0753 SH 5-1327

FOR MORE GRAUIOUS LIVING
ESTATE mušt sėli lovely hmstd, 150x 
115 8 rooms. every improvement. 

grape arbor. trees. next church, $15.- 
(MM). good terms. Open inspection; 
brokers proteeted. Apply premisos. 
132-18 Bcnnett et, nr Farmcrs & 
Merrick bvd. Nr everyhing.

Oall MURPHY — HA 6-2693
7512 37th Avė. Jcksn Htgs, L. I.

Rusinės* opportu 
nities

E ST. BAKERY — BRONX
Completely modern. fuily equi[ą»ed up 
to-date Bakery shop. Steady and 
transit trade. High weekly income. 
Wonderful oo|>ortunity to make bet- 
ter than ava rage living. Owner sei
lins for personai reasons. Reasoneble 
price. Art Tedny—Mate T»nw»rraw!! 
Call bet. 8-9 A M. or 9-10 P.M.

SU 7-6IM ■„ ,
VVrite Box 158, Rm 1O. 11 W. 42nd St. 

N. Y.

Dr. S. Chernoff
— 2nd Avė- N. Y. C.

(Cor. llth St.)
Telef. GRamerey 7-7697

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

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

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

Tel. EVergreen 7-4335

26$; SALE
ON ALL PURE BRISTLE 

ŪSE PAINT BR1. SHES 
Apply 

H. B. SALES
16 E. 125 SL - N. Y. U.

AT. »-A»l5

GUARANTEED SERVICE 
— BONDED —

By Amer. Mutunl IJnbflity In*. Cu. 
All work done and paris rrplaccd 

Guarantecd for 90 days 
$3.0* per rali phM paris 

IMPIJUAL TEI.EVISION 
SALES & SERVICE CO.

EV. 4-3685 or 7-1262

REGINA COELI G U E S T 
HOUSE 

131-16 Rockauay Beach Blvd. BEIle Harbor, L. L, N. Y.
OPEN ALL YEAR

RexMence for Wrek-End-Gaexts Atao Wrek-End
Bw*ineiw Womcn Accomadated Retrrats

Beautiful Modern Buikiing
Bathn, Showcrx. lirai I Block to

Edccllent TaMc (atholic Curch and Orcan
( ondurtrd by

The SMrrs of Reparation of the Congregatfon of Mary
For Rrąervath»m M rite or Phone NEptune 4-6269

PARKER—SHAEFFER—H'ATERMAN—EVER8HARP
Factory Authnrizrd • Sales and Repairs

ALL MARES
• FOUNTAIN PENS • PENCn-S
• DESK SETS • OGARETTE LIGHTERS

F<>ufi|9in PęnjHoNpital
165 FŪLTOk STREET

i* D&BTOri
Off Brnadnay. Ncw York 38, N. Y. Trleph. WOrth 4-6586-6581 

--------------- • ---------------
Speeial Al lention Paid to Sisters & Priesls on Sales and Repairs

EVergreen 8-9770
• ;

Joseph Garszva
Graborius - bahamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

I

JOHN DERUHA, M. D

Apžiūrėjimo ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-R 
Mokslus baigės Europoje

128 E. 8tth 8T„ NRW YORK CITY
Virt Laaington Are. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti M 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - BalsamuotojM 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

M-M WAREHAM PU 
JAMAICA N. T.

Tel. J Amale* $-772$

William J. Drake 
(DRAGŪNAM) 

LIETUVIS ADVOKATAS

Palaikykite ir paremkite tam 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiami “Darbtainke.”

»»»»» » 111 9> 9 >

Christinas Cards
SELL CATHOLK-CHRIAMAM CARDS

Make *M eaay in Spare Time. Shovvl 
your friends lovely, new, Religious 
Cards, never before offered. Amazingj 
values. Sėli 21 for $1.00. Up to $100% ( 
profit. Over 57 other assortments on 
which you can make easy money fast. 
Start. now — write for samples today. 
EXCELMOR, 5638 FieMMan Road, 
New York 71, N. Y.

Help Hanfed—Agenrirs

Mis* FlTZGERALD'S Agency
353 FIFTH AVĖKITE

Entrance on 3tth M. Pitone Ml 5-3165
Cooks, Chambermaids. Waitresses, 
Nurses. Housewot kers. Highest wag<'s. 
Spccial attention given to Rectories 
and Convents.

REIKALINGA ŠF.IMIMNKE
Reikalinga šeimininkč-viręja ir kam 
barių prižiūrėtoja. Šeimoje 3 vaikai 
150 dol. mėnesiui iškaitant valgi i 
butą. Kreiptis telefonu: UNion 7-191 

■North Bergen, N. J.

PARDUODAMI
dviejų kambarių baldai (fomi- 
Siaij ir du kambariai — virtuvė 
su miegamuoju. Kreiptis: P., 
239 N. 5th St., Brooklyn, N. Y. 
popietiniu laiku.

Tel. BU 4—8313

DANTISTAS
Darbas

Kiekvienas

L L A N S
— TURJS ILGĄ PRAKTIKA 

atliekamu sąžiningai, 
pacientas bus patekintas.

BEDFORD AVENUE2101
BROKEYN 26, N. Y

; Tetefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GR1LL ; 
' STANLBY MKIUNAS IR SŪNŪS EDWARD MI6IUNA8 < 

7 * SAVININKAI ;
; ’ Lietuviška Užeiga, kur visi myH užeiti.
;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;

Importuoti konjakai - V Iksą Misi - Televizija - Muzika - SportasVi

S01 GRAND StH kampu Union Avė. BROOKLYN, N. Y . < >

i

i

VINTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

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

VIM KtTFZIAMI
1883 MADLSON STREI7T,

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV.

ATKILA NKVTI
BROOKLYN 27. N. Y.

(RIDGEVVOOD*
2-9586

Tel. p: V 6-6138
M and Z AUTO COLLISION HORKS

Lietuviu SĮ»*<ialistu cnllision ir auto taisymo d-ve 
Bodies and Fenders straighfrned — Coniplete auto painfing 

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

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

4. Maitintis Z. Žaliauskas
J506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y

Tarpe Gatės Avė. ir Litulcn St.

On

'/ž
A Year

Regtilar Savings Accounts

REIKALINGA MOTERIS 
vaikų priežiūrai, mokanti lietu
viškai ir angliškai, apie 45-50 
m. amžiaus. Kreiptis: Ad. Nar
butas, 71-10 Grand Avė., Mas- 
peth, N. Y

PIGOS, GflU. GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 Šeimoms mū
rinis namas. Šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimom* tūžti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukžtal 
(florai) tuSU pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 Šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti narna Ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lia. 
tuviu aplinkoj*.

1 1VAS10NAS
! REALTY and INSURANCE

108-07 Lftefty Avė.
Richmond Hill 19, L. I., N. Y.

TeL Vlrginią 8-2239

SAVE
Ištesi

Inh»rest
Rate

Credited and
Compoundcrj 

Quart.erly

Intcrcsf storis the first of the month 
on sums from $25. to $10.000.

Deposits made on or before January 10, April 5, 
July 10, and October 5 wil1 draw interest from the 
first of surh months if |efi to the end of the 

ųuarterly dividend period.

SAVINGS BANK
135 BROADVVAY at BEDFORD AVIS. 

539 Eastern Parkvvay at Nostrand Aegaue’ ■.
Your Deposits in This Rank Are FuilY 

Up to $10.000
Member Federal Deposit Insurance C

's*’''

: Tel. STagg

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAM)

FUNERAL HOME
M. P. Railas — IX rėk tori m 

Alb. Baltrūnao-BaHon
Reikalu Vedėja*

• 660 G rand Street
BR4MHU.YN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

2-54MS

B-

SHALINS 
(ShnltamkM) 

FUNERAL HOME
AIR CONDITIONED

84-02 Jamaica Avė. 
(at Forest Parkąąy NtatioB) 

H’oodhaven, N. Y.
flutrlkiam garbingą* MMetur«ą

LAIDOTUVIŲ DIBERTORIAI:
F. W. Shalins ir ». B. ShnllM

TrL VIrginta 7-44M

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

J. P. MĄCHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

BOSTONE IR APYLINKĖSE
=E

FINER/l IJOMZ
25. W. BROAIHVAY 
t .>uth Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
I-aidotu\ių Direktoriu*

Tel. SOuth Boston 8-2590

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWA¥
South Boston, Mara.

D. A. Ząlctdcą^, F. E. ZaletalUM 
Graboriąi Ir Rą litam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-9815

SOuth

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-O9«

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-M82-M

NAUJA GYDUOLE

167 IVEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
L*idot"vi>> l>ir-ktoriui 

Ir lialsarniiotojn* 
NU I AR Y l l .BLIC

VAITKUS
FUNERAL I

★
★
★
★
★

Patamavimaa dieną Ir nnkU.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir | kitus miestus.
Reikale Mukite: TeL TB 6-64Ž4

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

galvos skaudėjimunerviškų 
nuo šalčių ir lytiško silpnumu 
greito pavargimo, gera nuo ln» 
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver* 
mingas maistas ir stimuliuojate 
tis tonikas. Nežiūrint kokia B* 
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.0(X 
pusė svaro $4-00, ketvirtai *vt* 
ro $2.00.

Prisiunėiam j namus.

Mes instalhKjaaM vtookiai fMta 
žibalinį (aliejumi) šiMymą. Nereikta 
nešioti pelenų semtuvo. N r moklinsi 

. apskaičiuojame, Mek kaiMeB

BROCKTON SERVICE
On, BURNER and HEATTNG SERVICE 

520 MAIN STREET BROCKTON, MA8&
Tet 2888

i

i

i

Tarpzonind.se
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SUKAKTIS

Prof. <J. Baltrušaitis,
poeto Jurgio Baltrušaičio sū

nus, iš Paryžiaus pereitą savai
tę atvyko į New Yorką, kur 
išbus apie porą mėnesių, kaip 
Nevv Yorko Metropolitan mu- 
zėjaus direktoriaus svečias. 
Spalio 7 d. Liet. Patariamojoj 
grupėj jis padarė pranešimą a- 
pie lietuvių veiklą Europoje.

Kun. dr. St. Valiušaitis,
kuris iš Long Island parapi

jos atvykęs, laikinai pavadavo 
Italijon išvykus: Brooklyno vie
nos italų parapijos kunigą, šio
mis dienomis paskirtas vikaru 
Brooklyno airių parapijom Jo 
adresas, 98 Richards st., Brook
lyn 31, N. Y.

Ateitininkų šelpimo
Fondo Vadovybė primena vi

siems, kurie yra gavę laimėji
mų knygeles, gal mai greičiau 
jas išplatinti ir atsiskaityti su 
Fondo Valdyba.

Liet. Bendruomenes 
Komitetas

New Yorke sudarytas prieš 
keletą mėnesių, Laikinio Ame
rikos Lietuvių Bendr. Organ. 
Komiteto pakviestas eiti ir 
New Yorko Apygardos Valdy
bos pareigas. Be 7 Liet. Bend
ruomenės apylinkių pačiame 
Didžiajame Nevv Yorke, Nevv 
Yorko valstybėje yra numaty
ta įkurti dar 20 apylinkių bei 
seniūnijų įvairiose vietovėse.

Arthuro Toscanmi,
kuris šiuo metu diriguoja 

koncertus Europoje, pakvies
tas atsiuntė V. Tysliavienei, 
Baltijos simfoninio koncerto 
rengėjai, savo sveikinimus. 
Koncertas, kuriame bus atlikti 
lietuvių, latvių ir estų simfoni
niai kūriniai, įvyksta Camegie 
Hall spalio 12 d. Pradžia 2,30 
vai. punktualiai.

Pirmoji auka,
skirta Balfo rudens vajui, cen
tre gauta iš SLA 38 kuopos, 
kuri pereitą savaitę prisiuntė 
30 dol., nors oficialiai vajus 
prasidės tik spalio 26 d. Vajaus 
Komitetas tikisi, kad šios kuo
pos pavyzdžiu paseks ir kitos 
Didžojo Nevv Yorko lietuvių 
organizacijos.

Kar. Veteranų postas
spalio 18 d. prisaikdins savo 

naują valdybą Maspetho par. 
salėje.

Amerikos lietuvių visuome
nei plačiai žinomas advokatas 
Wllliam J. Drake-Dragūnas šie
met mini savo profesinio dar
bo dvidešimtmetį. Per tuos 
metus jis išėjo platų kelią savo 
darbo srity. Šiandien jis žino
mas ne tik Nevv Yorke, bet ir 
visoje Amerikoje.

William yra lietuvių ateivių 
sūnus. Jo tėvas Brooklyne bu
vo vienas pirmųjų siuvėjų kon- 
traktorlų. William, baigęs Eas- 
tem District Highschool, Co- 
lumbla University treus metus 
studijavo mediciną, bet vėjau,

Adv. VVillūun Drake-Drairūn**

pradėjęs domėtis teise, tame 
pat universitete baigė teisės 
mokslus. Nuo 1932 m. advo 
katauja, teismuose gindamas į- 
vairias bylas. 11 metų yra ėjęs 
teisinio patarėjo pare gas ir gy
nęs bylas Nevv Yorko Laivų 
Statytojų Sąjungoje. 1942 m. 
buvo republikonų kandidatų į 
Kongresą, surinkęs 120,000 
balsų, tetrūko vos 600, kad bū
tų laimėjęs.

i

Kaip tik 20 advokatavimo 
metų sukaktį minėdamas, jis 
baigė vieną ilgai trukusią įdo
mią bylą. Prieš kelerius metus 
automobilio katastrofoje žuvo 
lietuvis. Jo našlė bylą vesti pa
vedė Wm. J. Dragūnui. Byla 
buvo laimėta, bet kaltininkas ir 
atsakingasis, neturėjęs apdrau- 
dos .suvaidino neturtėlį ir jokių 
nuostolių žuvusio šeimai ne
mokėjo. Kaip kiekvienoje by
loje, taip ir šioje, advokatas 
rankų nenuleido ir atsakovą 
sekė, ligi šiais metais paaiškė
jo. jog jis turi savo namus ir biz
nį viename Nevv Yorko prie
miestyje, Ir šį kartą jau atsa
kovas negalėjo išsisukti — tu
rėjo sumokėti to lietuvio šei
mai visus prieš kelerius metus 
sudarytus ir teismo prite stus 
nuostolius.

Nuo 1945 m. adv. Drake- 
Dragūnas eina aukštas parei
gas vienoje finansų bendrovė
je .kartu advokataudamas. Jis 
vra National Guard karininkas 
ir šiemet priimtas nariu Ame- 
r can Arbitration Associatlon.

Rožančiaus Draugijos
metinis susirinkimas V. J. 

Atsima nymo par. įvyksta spa
lio 12 d. 4,30 vai. Bus renka
ma nauja valdyba. Metiniai ko
munijos pusryčiai praėjo dide
liu pasisekimu. Dalyvavo apie 
150 asmenų. Kalbėjo kun. A. 
Vilkaitis.

Prel. J. Balkūnas
spalio 11 d. kalbės Long Is- 

land City įvyksiančioje Knights 
of Columbus vakarienėje. O 
spalio 26 d. Kingston, Pa., savo 
gimtojoje parapijoje, tos para
pijos veiklos auksinės sukak
ties proga pasakys pamokslus 
lietuviškai ir angliškai.

E K R A N A S
Stebuklingoji dėžutė. (The 

Magic Box). Normandie teat
ras, (57 g., prie 6 Avė.) pra
dėjo rodyti britų gamybos fil
mą, laimėjusį 1952 m. Britų 
Filmų Festivalio prizą. Tai 
yra spalvotas biografinis fil
mas apie filmo išradėją Wil- 
liam Friese-Greene. Nedaugelis 
ir težino, kad ne Edisonas pir
masis Išgavo judėsi, bet anglas 
Wm. Friese-Greene, kuris buvo 
net ir spalvotojo filmo pionie
rius. Filmas giliai jaudinantis 
ir jautriai atvaizduojantis pasi- 
sekimus irnesekmes filmo išra

dėjo gyvenime. Yra scenų, ku
rios ilgai neišdils iš žiūrovo at
minties. Viena iš tokių yra tas 
momentas, kai po 15 metų ne
vykusių bandymų vieną naktį 
išradėjas pagaliau išgauna ju
desį ekrane ir tą savo pasiseki
mą parodo pirmam pasitaikiu
siam žiūrovui — policininkui. 
Tai vis režisūros nuopelnai, ta
čiau negalima aplenkti ir pačių 
artistų. Visas kalbančias roles 
vaidina patys žymiausi britų 
aktoriai, o pagrindinėje rolėje 
yra Robert Donat, atmintinas 
iš dar senai matyto filmo ”Su-

diev, pone čipse”. Atkreiptinas 
dėmesys į fotografiją ir spalvų 
natūralumą, kuris dar kartą 
patvirtina, kad britų spalvotie
ji filmai savo meistriškumu dar 
nepralenkiami.

Linksmoji našlė (The Merry 
Widow). Nuo 1905 m. visame 
pasaulyje yra pasklidusios 
Franz Leharo “Linksmosios 
Našlės” melodijos, kurios šiuo 
metu galima girdėti naujame 
MGM spalvotame filme Loew’s 
Statė teatre, prie Times Sq. Tai 
pirmoji spalvota šios operetės 
filminė versija. Reikia pripa
žinti, kad spalvos ir romantiški 
Leharo motyvai labai derinasi 
ir žiūrovą maloniai perkelia į 
pasakiškąją Maršovijos karaly
stę, kurioje užsimezga roman
sas tarp turtingos amerikietės 
Linksmosios Našlės (Lana 
Tumer) ir žavingo Princo Da- 
nilo (Fernando Lamas). Daug 
veiksmo, judesio, juoko ir mu
zikos. Tiesa, kritiškesnis žiūro
vas ir ypač klasikinio 3/4 tak
to gerbėjas tuoj pastebės, kad 
šiame filme Leharo melodijos 
truputį sulėtintos ir ameriko
nišku būdu suromantintos, ta
čiau nebūtų galima pasakyti, 
kad dėl to Leharas būtų smar
kiai nukentėjęs.

SAVAITES FILMAI

Labai geri — The Mlracle of 
our Lady of Fathna (Astor, 
prie Times sq.). High Noon 
(Loew’s Metropolitan, Brook
lyn, Fulton St.) The Magic 
Box (Normandie). This is Ci- 
nerama — trijų matavimų fil
mas (Broaduay teatras, Bro- 
adway ir 53 g.).

Geri —The Man in the white 
suit — britų komedija su Alec 
Guiness (paskutinę savaitę ro
doma Sutton teatre, 57 g. tarp 
2 ir 3 avė.). The World in his 
Arms — nuotykiai ir romanti
ka (Mayfair, prie Times sq.). 
The Quiet Man (Brooklyn Fox, 
prie Fulton st.). The Merry Wi- 
dow (Loew’s Statė).

Neblogi — Because you’re 
mine — muzikinis filmas su 
Mario Lanza (Radio City). One 
Minute to Zero — filmas iš 
Korėjos karo (Criterion, prie 
Times sq.) Jumping Jacks — 
komedija su Lewis ir Martin 
(mažesniuose teatruose).

jb

Ferdinandas Tuska,
Maspetho skautų vadas, per

sikelia gyventi į Arizonos val
stybę.

Balfo vajaus talkai
Maspetho lietuviai netrukus 

sudarys atskirą komitetą.

CARNEGIE HALL
SEKMADIENĮ, SPALIO 12 d., 1952 iru 2:30 vai. po piety

BALTIJOS TAUTU SIMFONINIS KONCERTAS
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE BI S STATOMI

Lietuviy, latviy, ir esty kompozit. simfoniniai veikalai
DIRIGUOJA:

JERONIMAS KAČINSKAS—BRUNO SKULTE — 
ENDEL KALAM

Programoje: Gruodis, Jakubėnas, Kačinskas, Bacevičius, Vitoh, Tubin

BILIETŲ KAINOS: $4-00, $8.00, $2.00
Iš anksto gaunami lietuviškų laikraščių redakcijose ir įstaigose. Galima užsakyti 

paštu, išpildant žemiau paduodamą kuponą.
PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS

“Liet. Enciklopedijos”
prenumeratorių rinkimas Di

džiajame Nevv Yorke gana 
sparčiai vyksta. Naujausiai už
sisakiusių tarpe yra: dail. C. 
Janušas, Vacį. Alksninis, J. 
Kiaunė, A. Jurgėla, E. Micke- 
liūnienė, Ona ir Iz. Paukščiai, 
J. Galmnas, VI. Barčiauskas, 
L. Ramančionis, dr. B. K. Ven
cius. P. Rasimas, dr. A. Martu- 
sevičius, B. Jacikevičius, O. 
Bručienė, St. Alinauskas, dr. A. 
Petriką, Vyt. Zelenkevičius, J. 
Stukas, dr. A. Trimakas, dr. 
V. Paprockas, A. Petrutis, dr. 
Br. Netnickas, Vyt. Augusti
nas, St Trojanas, P. Elvys, J. 
Petrulis, P. Petraitis, A. Pum
putis, Fr. Brucas, A. Rama
nauskas, A. Masionis, A. Gu
daitis, Tinfo Ava, P. Ališaus
kas, L. špokas, J. Zeidotas, Br. 
Garankštis, J. Klivečka, J. K’z- 
nis, Z. Kungys, J. Juška, A. šo
va, D-ras šova, P. Bielskus, A. 
Mathevvs.

Prašau atsiųsti--------- bilietus po $-----------į Baltijos Tautų Simfoninį koncertą, įvyks
tantį Camegie Hall, New Yorke, spalio 12 d., 1952 m., 2:30 vai. po pietų. Programai 
skiriu S--------- . Viso siunčiu S------------- .

Vardas

r.. .-i • *.**.’•

Užsakymus siųskite: VAI MUF TYSIJAVA, Concert Manager, lifl) W. 57th Street, 
New York 19, N. Y.

šeštas metinis Krikščioniškos
Doktrinos Kongresas

įvyksta Bostone spalio 17-19 
d.d. Numatoma įvairi progra
ma, kuri bus atliekama Brad- 
ford viešbučio patalpose. Kvie
čiami visi tuo klausimu besiin
teresuojantieji.

Diskusijos darbininkų 
klausimais

anglų kalba įvyko antradie
nį, spalio 7 d. Tokios diskusijos 
numatomos kas antrą antra
dienį, o kas trečiadienį So. Bos
ton High School patalpose 7 
vai. vak. vyksta diskusijos re
liginiais klausimais.

Senas popieris bus 
surenkamas

I spalio 26 d. arkivyskupijos 
reikalams.
Misi'os parapijos mokyklos 

mokiniams
buvo pirmąją misijų savaitę, 

šeštadienį, spalio 4 d., misijų 
baigimo proga įvyko salėje po 
bažnyčia seselių parengta gra
ži programa, kurios metu taip 
pat buvo pagerbtas parapijos 
klebonas kun. Pr. Virmauskis 
vardadienio proga.

Vyčių Seimas 
ateinančiais metais bus Bo

stone. Tai bus keturiasdešim
tas iš eilės vyčių seimas ir no
rima jį ypač gražiai surengti. 
Bostonlškiams teks pasidar
buoti.

Studentų ateitininkų 
meno vakaras 

įvyko spalio 4 d. Municipal 
Building salėje. Dalyvavo bos- 
toniškiai studentai ateitininkai 
ir viešnios iš Nevv Yorko bei 
Philadelphijos. Pasireiškė jau
nos ir įdomios jėgos. Zita Za
rankaitė skaitė ilgesnę novelę. 
Aldona Kepalaitė iš Brooklyn 
skambino labai gražiai pianu ir 
akompanavo jaunai dainininkei 
iš Philadelphijos, Audronei 
Gaigalaitei. Aušra Bendoriūtė 
iš Brooklyno nuotaikingai pas
kaitė savo eilėraščių ir puikiai 
atliko melodeklamaciją akom
panuojant A. Kepalaitei. Ant. 
Sužiedėlis skaitė savo rašinį, 
K. Keblinskas — feljetoną. 
Taut. šokių šokėjų grupė vy
kusiai pašoko keletą žinomų 
šokių, akompanuojant R. Ivaš
kai .

Po programos gražiai pasi
linksminta. Publikos buvo per- 
mažai. Bostoniškiai neparodė 
reikiamo dėmesio mūsų kultū
riniam atžalynui, kuris paro
dė, kad jam labai arti širdies 
lietuviški reikalai ir kad nežiū-

Lietuviškais kalėdiniais 
atvirukais

geriau yra iš anksto apsirū
pinti. Gabija (335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.) 25 atviru
kų koplektą su vokais išsiunčia 
už vieną dolerį.

Senas lietuviškas knygas
superka Gabija, 335 Union 

Avė., Brooklyn 11, N. Y., mo
kėdama aukštas kainas. Ypač 
pageidaujamos Nepr. Lietuvoje 
išleistos knygos.

Lithuanian 
Fumiture Co.

koveis—
SO 84818

! INSURED and BONDED !
i Local and Long Distance Movm'

828-328 W. Rion8waj į
SO. BOSTON, MASS. i

JAV paltų vMtetalta* . M. DmmMmhi PhUadelphijoj parduoda 
pirmąjį palte lenkia, Kleiste lailrraiHu* pardavinėjantiem* berniu
kam. pagerbti. Pirma.Ii te* laide, lenkia* parduota* taip pat iaikra*- 
ėiu» pardarinljanrtam berniukui W. ("zau*. Me lenktai Kleisti ryšium 
su JAV spauda* savaite.

rint studijų ne lietuviškose mo
kyklose jis nenutolsta nuo lie
tuviško žodžio, dainos, šokio. 
Dalyvavusieji buvo tikrai pa
tenkinti, nedalyvavusieji turė
jo aiškių nuostolių. Lauksime 
naujo mūsų jaunimo pasirody
mo, didesnio dėmesio iš visuo
menės pusės ir stipresnės rek
lamos iš rengėjų.

Kun. dr. V. Jeskevičhis
žinomų bostohiškių Jeskevl- 

čių sūnus, kurį laiką dirbęs Bo
ston College, dabar paskirtas 
direktorium Institute of Con- 
temporary Russian Studies, 
kuris veikia prie Fordham uni
versiteto New Yorke. Kun. Je- 
skevičius yra jėzuitų ordino na
rys, Amerikoje gimęs ir augęs, 
bet likęs labai artimu lietuvių 
reikalams ir kalbąs gerai lietu
viškai.

Rašytojų klubo

spalio 4 d. buvo ypač gausus 
dalyvių skaičium. Programa 
buvo taip pat labai įdomi. Pa
grindą sudarė gyvai parengta 
dr. J. Girniaus paskaita tema: 
“Amerikiečių tautos dvasia ir 
mes’r. Referento iškeltais klau
simais diskusijose dalyvavo 
adv. A. šalna, J. Valaitis (BA- 
LF), inž. Izbickas ir kiti. Susi
rinkime taip pat dalyvavo dail. 
A. Valeška, kuris šiuo metu 
gražina Norwood, Mass. lietu

vių parapijos bažnyčią. Dail. 
A. Valeška papasakojo apie 
mūsų dailininkų gyvenimą ir 
darbus Čikagoje.

Komunistinės spaudos

iškilo Bostono viešojoje biblio
tekoje. Ten gaunami Pravda, 
Izvestijos ir eilė kitų bolševikų 
leidinių. Bostono spaudoje ir vi
suomenėje keliamas balsas tuos 
leidinius iš knygyno bei skai
tyklos pasalinti.

Edith M. Sandaitė
Northeastern Universiteto 

studenčių organizacijos Omega 
Sigma Išrinkta protokolų raš
tininke.

Sužeistas muz. <J. Gaubus
Rugsėjo 26 d. einant gatve 

netoli gyvenamos vietos Co- 
lumbėa Rd., Dorchester, ant jo 
užvažfevo automobilis ir sun
kiai sužeidė kojas.

Cukraus fabriko (Domino) 
darbininkų unijos metinis 

banketas
įvyko spalio 4 d. South Ar- 

mory patalpose Irvington St. 
ir praėjo geroje nuotaikoje.

Naujosios Anglijos Vyčių 
seime Brocktone

dalyvavo apie 200 vyčių. Sei
mas praėjo labai nuotaikingai. 
Nauj. Anglijos vyčių priminin- 
ku yra J. Lola, bostoniškis.

fe


