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VERGAI PADIRBO IR
PADIRBS SOVIETUOSE Pranašai šį kartą yra pritilę

IŽSIMOJĘ NUSAUSINTI

Maskva. — Malenkovo prane
šimas Maskvos komunistų su
važiavime sustiprino Stalino 
tvirtinimą, kad Sovietų vado
vaujama pramonė auga spar
tesniu tempu nei Vakarų kraš
tuose. Ir dėl to Sovietai lenkty
nes su Vakarais laimėsią.

Malenkovas specialiai susto
ja prie “nepažeidžiamųjų” ry
tinių Sovietų Sąjungos sričių, 
tarp Volgos ir Ramiojo van
denyno. Ten sutelktas trečdalis 
visos Sovietų Sąjungos gami
nių pramonės ir apie pusė 'ža
liavų gamybos (plieno, ang
lies, naftos).

Čia Sovietai padidino gamy
bą anglies 1951 m. iki 145 mil. 
kubinių metrų, o 1940 m. buvo 
60 mil., naftos 1951 21 mil., o 
1940 3.700.000, plieno 1951 
m. 15.500.000, o 1940 -5.900.- 
000.

Tai laimėjimai tame krašte, 
kuriame labiausiai išplėtotos 
vergų stovyklos.

Lygindamas su 1929 m., Ma
lenkovas sakė, jog sovietinė ga
myba padidėjusi iki 1951 m. 13 
kartų, Jungtinių Amerikos 
Valstybių du kartu, o Europos 
valstybių net atsilikusi.

Kaip ta gamyba atrodo, pa
lyginti su JAV gamyba, matyt 
iš šio sugretinimo, kuriame 
skaičiuojama tonos milijonais, 
metrai miliardais, kilovatva- 
landos miliardais ir oda milijo
nais porų:

Sovietai 
1952

JAV
1951

Geležis 25 64
Plienas 35 95,5
Nafta 47 307,5
Anglis 300 523
Elektr.jėga 117 482,3
Tekstilė 5 9,2
Oda (batai) 250 471,1

Taigi Sovietų gamyba dar 
toli iki JAV gamybos, nors gy
ventojų priskaito 210 mil., tuo 
tarpu JAV 155 mil. Tačiau So
vietai gruodžiasi, kad jie daro 
pažangą sparčiau nei Amerika.

Ateities penkmečiui Maskvos 
suvažiavime Gudijos kompar
tijos sekretorius N. S. Patoliče- 
vas paskelbė planą nusausinti 
Pinsko pelkes. Pelkės, kurios 
yra tarp Gudijos, Ukrainos,

JAV PAŽADA PRANCŪZIJAI 
KARINĘ PARAMĄ

Washiagtonas. — JAV pa
siuntinys Paryžiuje prancūzų 
vyriausybei pranešė, kad JAV 
ligi ateinančių metų liepos mėn. 
skirs Prancūzijai 525 milijonus 
dolerių karinės paramos. Tie 
pinigai skiriami prancūzų pra
monei remti, kad ji galėtų ga
minti Vakarų gynybai ginklus. 
Ši suma esanti pati mažiausia, 
kuri prancūzams numatoma 
skirti. Ji galės ateity būti padi
dinta. Prancūzai buvo prašę 
jiems šiam reikalui skirti 650 
mil. dolerių.

EGIPTE NET MOTERŲ DVI 
PARTIJOS

Kairas. — Egipto vyriausy
bei įsakius politinėms partijoms 
įsiregistruoti vidaus reikalų 
ministerijoj, registracijos pa
reiškimus įteikė net 19 paski
rų politinių grupių. Tarp jų ir 
dvi moterų partijos — naciona- 
lisčių ir Nilo Dukterų. Jų abie
jų vienas svarbiausių tikslu — 
iškovoti moterims balsavimo 
trfsę.

PINSKO BALAS

Lenkijos ir Lietuvos, užima 
40.000 kv. kilometrų. Tai su
daro drauge sudėjus Connecti- 
cut, Massachusetts ir Dela- 
ware valstybes. Gudija tikisi iš 
to nusausinimo laimėti 2.500.- 
000 hektarų dirbamos žemės. 
Jau pirmaisiais metais skelbia
si nusausinsią iki 100.000 ha.

Tatai bus atlikta, savaime 
aišku, taip pat vergų darbu.

Washingtonas. — Rinkiminė 
kampanija vyksta visu smar
kumu. Prez. Trumanas kalbo
mis New Yorke baigė savo rin
kiminę kelionę nuo vieno JAV 
pakraščio ligi kito. Gen. Eisen
hovveris po trumpo poilsio Den
very vėl leidžiasi į Wyomingą, 
Oklahomą, Louisianą, Teksasą 
ir kitas pietines valstybes. Kiti 
kandidatai ir jų rėmėjai taip 
pat aktingai varo rinkimų 
kampaniją. Tačiau šį kartą rin-

L'tfrMtėj tvarstoma* WMte Horse kautynėse suMstas pietų kore- 
jtette. Mase kautynėse Pietų Korėjas daliniai pasižymėjo dideliu nar
sumu te durtuvais Hntftmr pacaNau pHeto H kelte kartus M rankų | 
rankas ėjuphi pastoju.

WHITE HORSE EINA Iš RANKŲ 
Į RANKAS

Seoulas. — Jau prieš savai
tę prasidėjusios Korėjos fron
te smarkios kovos vis tebesitę
sia, nors jose komunistų patir
ti nuostoliai vertinami pilna 
divizija. Ypač kietos kautynės 
vyksta dėl kalvos, vadinamos 
White Horse. Ji ne mažiau kaip 
26 kartus ėjo iš rankų į ran
kas. Pagaliau joje įsitvirtino 
pietų korėjiečių daliniai, prie
šą iš ten išstūmę durtuvų kau
tynėse. Tačiau komunistai ir 
toliau tęsia šios aukštumos puo
limus. White Horse aukštuma 
gina įėjimą į vadinamą “gele-

taip pat smarkios kautynės, 
kovos kiek aprimo.

Visose paskutinėse kovose Iš 
abiejų pusių buvo panaudoti ne 
tik pėstininkų ginklai, bet taip 
pat plačiu mastu jose dalyvavo 
artilerija ir tankai. Komunistų 
pozicijas nuolat puola 
ir Jungt. Tautų oro pajėgos.

Oro kovos taip pat sustiprė
jo. Amerikiečių lėktuvai šešta
dienį numušė spalių mėn. re
kordinį priešo lėktuvų skai
čių — 6 naikintuvus. Sekančio
mis dienomis vėl buvo numuš
ta visa eilė priešo lėktuvų.

žinį trikampį”, kuriame komu
nistai sulaikė savo laiku Jungt. 
Tautų pajėgų žygiavimą į 
Šiaurės Korėją. Ji taip pat yra 
išeities pozicija puolimui į Pie
tų Korėją. Dėl to ir kovos dėl 
šios aukštumos yra tokios at
kaklios.

Kitose fronto vietose, kur ėjo

AMERIKIEČIUS SOVIETAI 
JAU VADINA PRIEŠAIS

Berlynas. — Sovietai Berly
ne pradėjo trukdyti amerikie
čių radiją RIAS. Sovietų spau
da šį siųstuvą vadina priešo 
stotimi, kuri esanti atsakinga 
už darbininkų sabotažą ir 
‘‘veiksmus prieš taiką” Plaue- 
ne mieste. Taip pat kaltinama, 
kad šita stotis nuvertinusi ry
tų Vokietijos liaudies milicijos 
pavertimą liaudies kariuomene, 
ir s’maikinusi tuo reikalu gy
ventojų entuzazmą. Gen. 

Čuikovas rašte amerikiečių ko
misarui stotį vadina ‘‘dideliu 
špionažo ir diversantų štabu” 
ir reikalauja baigti .jos “krimi
nalinę veiklą prieš Vokietijos 
demokratinę respubliką ir ry
tų Berlyno sektorių.” 

kiminei kampanijai vadovau
jantieji politikai yra gana san
tūrūs ir į pranašystes, kas lai
mės, vengia leistis. Pranašys
tėmis buvo garsūs 1948 m. rin
kimai. Tačiau daugelis bandžiu
sių pranašauti labai apsiriko. 
Dėl to, tur būt, šį kartą ir ma
žiau pranašaujama. Vieninga 
nuomonė yra tik dviem klausi
mais:

1. Kad daugumą atstovų rū
muose laimės ta pati partija, 
kuri laimės prezidento rinki
mus.

2. Kad demokratai visais at
vejais išlaikys senate daugumą, 
nes jiems sąlygos šiuo metu y- 
ra ypatingai palankios. šiais 
metais visi 435 atstovų rūmų 
nariai yra renkami. Tačiau se
nato tik 35 nariai perrenkami. 
Iš jų 5 tose pietinėse valstybė
se, apie kuriuos negali būti nė 
kalbos, kad iš demokratų jie 
galėtų būti paveržti.

Iš 21 ligi šiol respublikonų 
senate turėtos vietos tik 6 gali 
būti laikomos tikromis jiems ir 
ateičiai. O dešimtis yra tose 

ACHESONAS PASIOLYS NAUJĄ 
KORĖJOS PLANĄ

WashiBgtonas. — Valst. De
partamento sek r. Achesonas 
atvyksta į New Yorką dalyvau
ti Jungt. Tautų visumos posė
džiuose. Jis numato įteikti re
zoliuciją, tųrioje iš komunisti- ( 
nių kiniečių ir korėjiečių būtų 
pareikalauta ligi nustatyto ter
mino priimti Jungt. Tautų karo 
paliaubų sąlygas, įskaitant ir 
sąlygą, kad karo belaisviai ne
bus prievarta grąžinami. Jei 
komunistai šių sąlygų nepriim
tų, Achesonas numato pasiūlyti 
rezoliuciją, kad tuo atveju 
prieš juos bus panaudotas 
spaudimas. Nurodoma, kad 
JAV jau pasiūliusios Anglijai, 
Prancūzijai ir kitiems joms 
draugingiems kraštams, kad, 
komunistams atsisakius priimti 
Jungt. Tautų paliaubų sąlygas, 
prieš komunistinę Kiniją būtų 
imtasi priemonių. Ji turėtų bū
ti ūkiškai visiškai boikotuoja
ma ir Anglija bei kiti kraštai, 
kurie yra pripažinę komunisti
nę Kinijos vyriausybę, tą pri
pažinimą atšauktų. Anglija į tą

Kom jaunuoliai esę 
religijos įtakoj

Maskva. — Sovietų komu- 
nstų partijos kongrese komu
nistinio jaunimo sąjungos sek
retorius Michailovas pasak* 
kalbą, kurioj pripažino, kad 
dalis šias sąjungos narių esą 
religijos įtakoj ir net dalyvauja 
pamaldose. Komunistin o jau
nimo sąjungoje šiuo metu So
vietai yra sutelkę apie 16 mili
jonų jaunuolių, iš kurių tikisi 
išauklėti partijai aklai atsida
vusius komunistus. Tad faktas, 
kad net šio jaunimo tarpe reiš
kiasi religijos įtaka, komunis
tus stipriai nervina. Micha'lo- 
vas puo’ė komunistinio jauni
mo veikė vs, kad jie apleidę 
“ideologinių diskusi jų” darbą ir 
re ka’avo tuo au jį sustiprinti.

— K 'ri 'io tribuno’o įsako
mu pra 'cūzų nolicija nadarė 
kratas lomvrfetų laikraščių 
redrO'ci o^e bei organizacijose 
Parvz uie ir dar 8 mie •‘uore. 
Pažymėtina, kad apie kratas 
komunistai buvo iš anksto įspė
ti.

Tokiai* inagiate apsiginklav?, komunfetai karo belaisvis. < h- ju 
saloje sukalė riaairs ir amerikiečius sanrybinius. Susirėmimo
metu M kamantetai buvo nukauti. Viršuje matome susėdusi ant že
mės belaisviu bbri. Apačioje pulk. (aMell (dėžinėje > aptifiri komunis
tai sukilinUM pMi<aniinta ginklu. kuri sudaro ilnKi prikaltas kotas 
It spHr1t«»tV botagas.

valstybėse, kurios 1948 m. bal
savo už demokratus.

Paskutiniam kongrese abe 
juose rūmuose demokratai tu
rėjo daugumą, nors ir nedide
lę. Paskutiniu metu senate bu
vo 49 demokratai ir 47 respub
likonai. Atstovų rūmuose buvo 
230 demokratų, 200 respubliko
nų, vienas nepriklausomas ir 4 
vietos vakavo.

Šiuo metu demokratai tikisi 
tikrai paveršiu iš respublikonų 
senate 5 vietas. Iš kitos pusės 
respublikonai mano, jog jie tu
ri gerų šansų laimėti senato
rių rinkimus Connecticuto, Mi- 
chigano, Marylando. \Vyomin- 
go ir Naujosios Meksikos. Pa
tys demokratai sutinka, kad 
New Yorke, Pennsylvanijoj ir 
Ohio perrenkamųjų senatorių 
vietų respublikonams paveržti 
nepajėgsią.

Kaip rinkimai bepasibaigtų, 
daugelis tiki, jog respublikonų 
ir pietų demokratų koalicija 
turės JAV politikai didelės įta
kos.

projektą žiūrinti šaltai, todėl 
dar nežinia, ar ši antroji rezo
liucija bus pasiūlyta.

JAPONAI GAMINS JAV 
ginmiais,

Tokio. — Japonų žinių agen
tūra paskelbė, jog nuo 1953 ar 
1954 m. japonų pramonė pra
dės jau gaminti JAV laivus, lėk
tuvus, tankus ir kulkosvaidžius, 
įraukiama, kad jau ateinančiais 
metais japonai gaus iš JAV 400 
milijonų dolerių sumai šios rū
šies užsakymų.

JAUNUOLIAI j KALĖJIMĄ

Berlynas. — Rytų Vokieti
joj komunistinis teismas nu
teisė kaip tariamus amerikiečių 
šnipus ir “teroristus” 17 .jau
nuolių, tarp kurių 7 mergaites. 
Vyriausias .jų tarpe 22 m. E. 
Gedecki, kuris tariamai tiems 
teroristams vadovavęs, pas
merktas 10 m. kalėti. Kiti nu
bausti nuo 6 metų ligi šešių 
mėnesių.

New Yorke Columbua Day piety metu pasakyta kalba prrr. Tru
manas baigė savo propagandine kelione po kraštu, kurioje dėjo pas
tanga* laimėli Amerikos visuomenės palankumu drtnokraty partijai 
ir jos kandidatui i prezidentu*. Prieky, šalia kalbančio prea. Trurnano. 
matome senat. I>ehniana ir pietų vadovu F. Popr.

EDENAS APIE KONFERENCIJA 
SU SOVIETAIS

Ixmdoiuut. — Anglijos užs. 
reik. min. Edenas konservato
rių partijos suvažiavime pa
reiškė, jog Sovietų propagan
doj nauji metodai paaiškintini 
tuo, kad Kremlius pradeda j- 
vertinti augančią Vakarų kari
nę pajėgą. Dėl to Edenas rei
kalavo ir toliau stiprinti Va
karų apsiginklavimą, tačiau pa
likti deryboms su Sovietais at
viras durk.

Keturių didžiųjų valstybių 
konferencija privalanti turėti 
konstruktyvius tikslus ir dėl 
jos darbų tvarkos turį būti iš 
anksto susitarta. Kitaip ji su- 
kelsianti tik nepagrįstų vilčių 
ir nepasisekimo susitarti atveju 
padėtį tik dar pabloginsianti. 
Sovietai dabar jau nustoju vil
čių Vakarus suskaldyti ir pra
dedą abejoti, kad galėtų juos 
jėga nugalėti arba įgąsdinti.

SOVIETAMS POLITINIS 
ŠMUGELIS NEPASISEKA

Baltijos valstybių įjungimo 
faktinį pripažinimą dar sykį 

atmetė
Buenos Aires. — Argentino

je įvyko tarptautinė telefoninio, 
telegrafinio susisiekimo konfe
rencija. Spalių 9 d. ji atmetė 
Sovietų reikalavimą įsileisti į 
konferenciją delegacijas iš Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Mongo» 
lijos socialistinių respublikų. 
Ginčai dėl tų valstybių atstova
vimo, o taip pat nacionalinės 
Kinijos išmetimo ir komunisti
nės įsileidimo truko šešias die
nas. Visur Sovietai susilaukė 
nepasisekimo.

Sovietai buvo aptilę su mė
ginimais laimėti faktinį Balti
jos respublikų į Sovietų Sąjun
gą pripažinimą. Buvo nustoję 
tokias delegacijas siuntinėti. 
Tikėdami, matyt, kad pasaulis 
bus reikalą pamiršęs, vėl mė
gino pasiųsti, bet ir šiuo atve
ju politinis šmugelis jiems ne
nusisekė.

PRAŠO GELBĖTI BUIZiA RI
JOS KATALIKUS

H'ashingtonas. — Amerikos 
Katalikų Vyrų Taryba kreipė
si į valstybės sekretorių Ache- 
sorą, kad padarytų visa, kas 
galima, grąžinti laisvę katalikų 
kunigams ir tikintiesiems, pa
smerkt ems Bulgarijoje kaip 
šnipams.

Dėl to dabar savo viltis bando 
grįsti Vakarų ūkiniais sunku
mais bei tarpusavinėmis var
žytinėmis. Nesijausdami galė
sią Vakarus jėga sunaik nti. 
Sovietai dabar grįl'ta prie se
nos savo teorijos, kad juos rsi- 
kią palikti sunaikinti jų pačių 
vidaus priešingumams. Tai, 
Edeno nuomone, rodą, kad Va
karų karinis pajėgumas labai 
daug gali pagelbėti ir jų diplo
matijai pasiekti didesnių lai
mėjimų, besitariant su Sovie
tais.

Edeno minčiai pritarė ir kra
što apsaugos min. Alexand<*ris.

Konferencija užgyrė Chur- 
chrllio pyolitiką artimai tiendra- 
darbiauti su JAV ir taip pat 
pritarė vyriausybes žygiams 
krašto apsaugos srity.

JUNGT. TAUTŲ ŽINIOJ DU 
MILIJONAI PABEGEIJŲ

Haaga. — Jungt. Tautų pa
bėgėlių reikalams komisaras 
G. I. va n Heuven - Goedhard 
paskelbė, jog šiuo metu Jungt. 
Tautų globoj yra du milijonai 
pabėgėlių, kurie neturi savo 
dabar gyvenamų kraštų pilie
tybės ir maža vilčių kur nors 
išemigruoti. Iš jų 500 tūkstan
čių gyvena Vokietijoj ir Aust
rijoj. Apie 400 tūkstančių šių 
pabėgėlių niekur negali išemig
ruoti dėl senatvės ar ligos. Bet 
ir jaunesnieji malža vilčių tetu
ri kur nors kitur įsikurti, nes 
kol kas imigracijos kraštai 
naujų jėgų esą nereikalingi.

PERSEKIOJAMI PAKISTA
NO KRIKŠČIONYS

Karaki. — Pakistano kat. 
laikraštyje C. E. Gibbon, pag 
rindinėms piliečių ir mažumų 
teisėms saugoti parlamento ko
misijos narys, tvirtina, kad šiuo 
metu Pakistano krikščionys iš
gyvena labai kritišką momen
tą dėl vedamos vyriausybės 
priešingos politikos. Daugeliui 
krikščionių buvo sauvalingai 
atimta nuosavybė ir jie pavers
ti vargšais. Pakistane gyvena 
apie 900 tūkst. krikščionių.

— Agentūra CIP praneša, 
kad vengrų katalikų žurnalis
tas Stanislovas Toth, kuris 
drauge su kardinolu Mindzenty 
buvo pasmerktas aštuoniems 
metams kalėjimo, neseniai mi
rė.
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PASAULIO LIET. BENDBUOMBNfcl

LIETUVIAI AUSTRIJOJE
PKOF. KAM. J. KONČIUS

Kadangi nuo Muencheno 
Austrija yra netoli, todėl, kai 
tik atsiranda laisvesne diena, 
nuvykstu aplankyti ten esančių 
lietuvių.

Rugpiūčio 31 d. sekmadieni 
drauge su mūsų įgaliotiniu 
Austrijoje prel. K. Razminu, 
savo automobiliu nuvykau į 
Linz prie pat Dunojaus. Už u- 
pės jau yra Sovietų Rusijos o- 
kupuota Austrija, šioj stovyk
loj dar gyvena 46 lietuviai, jų 
tarpe keletas repatrijantų iš 
1941 metų, o visi kiti — pabėgę 
iš Lietuvos 1944 metais. Iš čia 
jie neišemigravo į kitas šalis 
vieni dėl nesveikatos, kiti dėl 
poltinių priežasčių ir t.t. Susi
rinkusiems j Seserų vienuolių 
bažnytėlę prel. K. Razminas 
atlaikė mišias, o aš pasakiau 
pamokslą. Po pamaldų visi su
sirinko į sodnelį ir ant žolės su
sėdusioms pasakiau kalbą. Bu
vo ir klausimų bei pasitarimų. 
Iš pasikalbėjimų patirta:

Jog 5 asmenys dirba dirbtu
vėse ar privačiai ir uždirbi* 
mėnesį tarp 700 ir 1.000 šilin
gų. JAV pinigais jų Uždarbis 
lygus tarp $30—10 į mėnesį. 
Pragyventi jiems, ypač šei
moms. iš tų sumų yra labai 
sunku. Viengungiai ir šeima iš 
2 suaugusių asmenų gali pa
kankamai gerai pragyventi, 
šelpti tokių nereikia. Stovykloj 
gyvenantieji ir dėl senatvės ar 
ligos nedirbą iš Austrų val
džios gauna šalpos tik 200 ši
lingų ir barakuose pastogę. Ši 
satya yra lygi JAV pinigams 
apie $7 į mėnesį, t. y. beveik 
per pusę mažiau negu pabėgė
liai gauna šalpos Vokietijoje. 
Todėl jie atrodo labiau išvar
gę irlšbadėję. nes ir visas eko
nominis gyvenimas Austrijoje 
blogesnis nei Vokietijoj. Mane 
labai nustebino, kad sviestas, 
mėsa ir riebalai brangesni ne
gu Vokietijoj. Pvz.. sviesto 
svaras čia kainuoja 80 šilingų, 
kas sudaro apie 80c. taukų sva
ras apie 60 šilingų, kas sudaro 
JAV pinigais 50c. Rezultate jie 
mėsos po gabalėlį gali valgyti 

• tik šventadieniais. Minta jie 
daržovėmis, vaisiais ir pienu. 
Jų vakučiai labai Išbalę, daug 
blogiau atrodo negu vaikučiai 
Vokietijoje.. Jie vargšai suža-

VOKfETMA

Pasitarimai su Vliko 
atstotais

Vliko Vykd. Tarybos nariui. 
Užsienio Tarnybos Valdytojui 
Dr. P. Karveliui pageidaujant, 
rugsėjo 10 d. Koelne įvyko jo 
ir Vok. Liet. Bendruomenės 
pirm. Pr. Zundės pasitarimai 
dėl ateities darbų suderinimo. 
Pasitarimuose dėl visos eilės 
klausimų pasiekta vieningos 
nuomonės ir susitarta spal o 
mėn. gale sukviesti praplėstą 
kelių Vliko ir Vokietijos LB 
Krašto Valdytes atstovų pasi
tarimu kuriame būtų nustaty
tos gairės santykiams su vokie
čius ir kitomis tautybėmis tei 
aptarti kiti abiem lietuviškom 

institucijom rūpinti klausimai. 

Menndinavian Airlinr* Sv*t«-m pn*iiilė pradėti or<» wt*i*ieki»-w tarp 
Amerlko* ir prr Grrnlandi*. Tai būtu put* tmmptauMa* om
lirH— tarp abieju kontinentu r pažymėta juoda linija). Šia *u*i*irkim« 
linija kurti pamdarė įmanoma, JAV jkūru* *avo oro į>aj>-x>l baz<- Tlm 
Įėję.

vėjo mane, užk lausdami. ar aš 
vyksiu j Vienų, nes jų gauto-
mis žiniomis, ten esą lietuvių 
apie 23 asmens, ir jų būklė e- 
santi dar sunkesnė negu čia 
gyvenančių, ir kad jie labai 
džiaugtųsi, kad aš nuvykęs Juos 
sušelpčiau, nes BALF šąlpos jų 
ten nepasiekta.

Austrijoj gyveną lietuviai 
daug mažiau gauna BALF' šal
pos negu Vokietijoj, bet jie daug 
daugiau ją įvertina ir už tą 
silpną paramą yra labai dėkin
gi.

Iš Muencheno nuvežiau jiems 
iš Hannoverio išgabentus 4 
maišus (4(10 svarų) cukraus. 
Du maišu paskyriau Linz sto
vyklai. nes šioji stovykla yra 
didžiausia ir sunkiausiose sąly
gose. 1 maišą cukraus išsiunti
nės seneliams ir ligoniams, iš
blaškytiems po Austriją, ir 1 
maišą nuvežiau į Salztburgo 
stovyklą. Kadangi BALF šal
pos pinigų ten jau nebebuvo, 
tai palikau savo $100. jų šal
pai. $50 prašiau išdalinti Linz 
lietuviams ir kitą sumą išdalinti 
kitose vietose esantiems tremti
niams.

Be Linz stovyklos Aust ri jo
dai* yra lietuvių: Salzburge 32. 
Braunau 36 asmenys: tokiu 
būdu, stovyklose gyvenančių y- 
ja 114 ir apie 81) asmenų iš 
blaškyti i>o visą Austriją.

Jiems reikia siųsti drabužių, 
riebalų, kiaušinių miltelių ir 
šelpti pinigais, kad išgelbėtume 
juos nuo džiovos ir kraštutinio 
skurdo. Prel. K. Razminas yra 
labai rūpestingas ir kai tik 
gauna iš BALF šalpą, tuoj iš
dalina labiausiai reikalingiems. 
Pastebėjau, kad Linz ir kitų 
stovyklų tremtiniai yra labai 
dėkingi prel. K. Razminui 
už jo rūpestingumą.

i INDIJA
Lietuvis misionierius

Lietuvis kunigas. Jonas Svir
nelis. salezietis, sėkmingai dar 
buojasi Indijoje. Assam pro
vincijoje. kur jo vienuolija su
organizavo naują vyskupiją. 
(Šios vyskupijos veikla aprašo
ma “Don Bosco in India” laik
raštėlyje). Kun. J. Svirnelis 
dėkoja visiems lietuviams, au
kom parėmusiems jo darbą. Ir 
žada kitais metais išleisti ir 
tęsti savo pradėtą “Misionierių 
bendradarbį.” kuris supažin
dins lietuvius su misijų kraštais 
ir katalikiškų misijų veikla.

Kelionė
Lietuviškąsias laikraščių re

dakcijas ir jaunimo organizaci
jas pasiekė pirmieji lietuviškie
ji “komikai" “Kelionė j laisvę” 
— Voyage to Freedom. Apie 
šios knygelės pasirodymą pe
reitą savitę paminėjo ir Ameri
kos balsas savo klausytojams.

Knygelė išleista anglų kalba, 
turi 7o piešinių ir vaizduoja 
trijų žvejų pabėgimą iš Lietu-

liarrou. Anglijoje, »wddūru* diiem traukiniam. tl keleivi* buvo užniužti ir IM. it kurni daug mo
kyklinio amžiau* vaiku. nuteikti. 1U» sužeistieji turėjo būti paguldyti i ligonine- Čia matome darbininku* 
tarp sudaužytu vagonu beiriikanėius, ar nėra ir dau- ginu kata*rtofos aukų.

POSĖDŽIAVO KRIKšč. DEMOKR. INTERNACIOANALAS
Šeštasis Krikščionių Demok-

ratų Internacionalo (Nouvelles 
Eųuipcs Internationales) kon
gresas vyko Fribourge, š. m. 
rugsėjo 12-15 dienomis. Dele
gatų iš įvairių kraštų dalyvavo 
per 150. Gausausios delegacijos 
buvo belgų ir šveicarų, bet ne
mažai dalyvavo vokiečių, italų, 
austrų, olandų, prancūzų ir ki
tų. Beveik visos egzilinės gru
pės taip pat buvo tinkamai at
stovaujamos. kaip vengrai, len
kai. čekai, lietuviai. Lietuvius 
krikščionis demokratus atsto
vavo Dr. E. Turauskas ir Dr. 
kun. J. Navickas.

Kongresui pirmininkavo A.
E. Schryver, buvęs Belgijos vy
riausybės narys ir dabartinis 
NEI pirmininkas. Pagrindinė 
kongreso tema buvo: “Krikščio
nių stiprybė ir f silpnybe Euro
pos demokratijose.” šia trina 
buvo paruošti trys pagrindiniai 
referatai. Pirmąjį referatą a- 
pie silpnybę ir tvirtybę krikš
čionių Europos demokratijose 
organizacijos plotmėje paruošė 
Benvenutti — Italų parlamento 
narys: antrąjį — doktrinos 
plotmėje — prof. Robert Hou- 
ben. Belgijos krikščionių socia
linės partijos generalinis sekre
torius. ir tretįjį — apie paverg
tuosius kraštus — rumunas C. 
Cieranescou. Visi referatai bu
vo rūpestingai paruošti, gerai 
dokumentuoti ir jau iš anksto 
išsiuntinėti. Kiekvienu klausi-

į laisvę
vos. Pirmiausia supažindinama 
su kiekvienu jų gyvenimu Lie
tuvoje. Toliau vaizduojama pa
ti kelionė žvejų laivu iš Klaipė
dos. kaip jie kajutėse užkalė 
rusus ir pasuko laivą Švedijos 
link. Parodytos vaizdžiai ir jų 
dienos Švedijoje, kaip Sovietų 
pasiuntinybė reikalauja juos iš
duoti. Žvejai atsisakė su pa
vergėjais susitikti ir pareiškė, 
kad jie grįš tik į laisvą Lietu
vą.

Viršelis atspaustas dviem 
spalvom. Piešinyje vaizduoja
ma, kaip trys žvejai, grasomi 
žvejų laivo apninka valtele, 
kampe visų trijų fotografijos. 
Paskutiniame viršelio puslapy
je gražiai įrėminta visų trijų 
atvaizdai, po jais parašas: 
“Mes tebesame keleiviai. Mes 
perkeliavome Europa. JA Val
stybes ir mes parinksimo kelei
viais. pasakodami apie mūsų 
lėvynės pavergimą. Mes ke
liausime. iki Uranija Ims su
triuškinta.”

Leidinėlį išleido Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centras, 
tuo pasitarnaudamas lietuviš
kai propagandai labai įdomia 
forma. Amerikiečių tarpe leidi
nėlis yra susilaukęs didelio su
sidomėjimo. 

mu buvo paruoštos išsamios 
rezoliucijos. Trečioji rezoliuci
ja. kuri buvo paruošta Dr. E. 
Turausko, kaip rezoliucijų ko
misijos nario, lieča pavergtuo
sius kraštus, taigi ir mums la
bai svarbi. Ji yra reikšminga 
dar ir tuo, kad buvo priimta 
vienbalsiai, atseit ir tų kraštų, 
kurie dabartinėse vyriausybėse 
vaidina dominuojantį vaidmenį. 
C a duodamas tos rezoliucijos 
laisvas vertimas.

“NEI kongresas, įvykęs Fri
bourge 1952 m. rugsėjo 12-15 
d., atsižvelgdamas į tragišką li
kimą 100 mil. gyventojų tų 
kraštų, kurie paskutinio pasau
linio karo pabaigoje Sovietų 
Rusijos buvo pavergti ir kurie 
turi išgyventi moralinę ir ma
terialinę priespaudą, kokios is
torija lig šiol nepažino, pakar
totinai reiškia šav&perseKioja 
miems broliams visišką soli
darumą; su pagarba prisimena 
tuos didvyrius ir kankinius, 
kurie aukojasi ir kenčia už 
krikščioniškąjį tikėjimą ir 
žmonijos laisvės idealus, bei 
kreipiasi į visus laisvojo pasau
lio krikščonis demokratus ir 
jiems siūlo:

1. Niekados neišskirti Iš sa
vo rūpesčių pavergtųjų tautų 
likimo:

2. Su visa energija priešin
tis ir nesileisti į jokius kompro
misus su tautų pavergėju ir ne
laikyti pavergtųjų tautų ir 
žmonių politinio prekiavimo 
objektu;

3. Priešintis bet kokiam ban
dymui. kuris siektų dabartinės 
pavergtųjų tautų būklės pripa
žinimo kaip teisėtos, pastovios 
ir galutinės:

4. Galutinai išbraukti iš sa
vo terminologijos tokius žo
džius, kaip: “satelitinės tau
tos”, “satelitinės valstybės”, 
bet jų vietoje vartoti “sateliti
nės vyriausybės”;

5. Nurodinėti visiems į mo
ralinį ir teisinį nusikalstumą 
tų, kurie vykdo pavergtuose 
kraštuose nusikaltimus, prieš
taraujančius žmogiškumui, ir 
imtis akcijos Jungt. Tautose, 
kad tokie nusikaltimai būtų 
išvengiami ir sutramdomi;

6. Energingai pasipriešinti 
bet kurios rūšies tarp laisvų 
tautų ir žmonių skleidžiamai

DftL SAARO NESUTARIA

Paryžius. — Vokietijos kanc
leris Adenaueris buvo pasiū

lęs Prancūzijai susitarti dėl Sa- 
aro krašto tvarkymo tik laiki
nai penkeriems metams. Pran
cūzijos užsienių reikalų minis
teris Schumanas atsakė, kad 
toks laikinis sutvarkymas 
Prancūzijai nepriimtnas. nes 
jis nepašalėts gin
čų.

pavergtųjų tautų ir jų gyven
tojų diskriminacijai;

7. Pakartotinai patvirtinti, 
kad Europa niekuomet nepa
sieks politinės ir ekonominės 
taikos ir ramybės, kol Europos 
Rytų tautos nebus išvaduotos;

8. Teikti visokeriopą paramą 
susitarimui ir bendriems pla
nams, paremtiems Vakarų 
krikščionių demokratų, atsta
tymui ir pažangai pavergtųjų 
kraštų, jiems atgavus laisvę.

Toliau NEI konkresas nu
tarė, kad 1953 m. sausio mėn. 
būtų paakintos laisvojo pasau
lio krikščionių demokratų tau
tinės ekipos suruošti “Maldų ir 
meditacijų” dienas pavergtoms 
tautoms prisiminti. Kongreso 
metu buvo suruošta keletas pri
ėmimų ir iš viso kongresas pra
ėjo jaukioje ir darbingoje nuo
taikoje. i

Organizuojasi ALB N. Yorko apygarda
Plačiame Nevv Yorko lietu

vių organizacijų ir visuomenės 
atstovų susirinkime, prieš ke
letą mėnesių, išrinktas N. Y. 
lietuvių Organizacinis komite
tas pirmoje eilėje ėmėsi steigti 
ALB-nės apylinkes pačiame 
Nevv Yorke. Šiame didmiestyje 
ir artimesniuose jo priemies
čiuose nusistatyta suorganizuo
ti 7 LB. apylinkes. būtent: 
Williamsburghe, Ridgevvoode, 
Woodhaven (su Cvpress Hilss 
Ozone‘Park), Richmond Hill su 
Jamaica, Centrai ir South 
Brooklyn, Maspeth. Manhat- 
tan - Bronx ir Queens’e. Flu- 
sring.

Šių apylinkių did. dalis jau 
suorganizuota ir veikia, liku
sios bus suorganizuotos arti
miausiu laiku.

Laikinasis Amerikos Lietu
vių Komitetas — LOKAS š. m. 
VIII. 14 d. raštu kreipėsi 
į N. Y. Organizacinį K-tą. pra
šydamas jį sutikti laik. eiti ir 
Nevv Yorko Apygardos Valdy
bos pareigas, gis klausimas N. 
Y. Organizac. K-to posėdyje 
buvo rūpestingai pastatytas. 
Nutarta Nevv Yorko Apygar
dos Valdybos pareigas prisiimti 
ir nuo š. m. IX. 26 d. vykdyti.

Nevv Yorko Apygardos Val
dybos veikimo ribos: Nevv Yor
ko miestas su priemiesčiais ir 
visa N. Y. Valstybe.

Nevv Yorko Apygardos Val
dybą sudaro:

Adv. J. Šlepetys V-bos Pir
mininkas: Prof. V. Jonynas.
Adv. V. Rastenis — Vicepirmi
ninkai: Proviz. J. Makauskis, 
Kpt. V. Alksninis. P. Krušins- 
kas, K. Bielinis, J. Montvila. A. 
Bendorius, J. Lukas — V-bos 
nariai. J. Boley V-bos Sekreto
rius.

Pažymėtina, kad teveik pu
sė Apygardos V-bos narių yra

ALRKF 32-JO KONGRESO M
NUTARIMAI \O 

.*■ «»sar* 
kų jaunimų, jo draugus bei 
katalikų organizacijas.
(H) Lietuvos laisvinimui pa-

(1) ALRKF veiklos klausi 
mu: ALRKF 32 -sis Kongresas, 
įvykęs Detroite, 1952 m rug
sėjo 26—28 d., išklausęs Cent
ro Valdybos narių pranešimų 
ir prof. B. Vitkaus paskaitos 
“Šių dienų uždaviniai”, nutarė:

(a) Prašy i Kunigų V cnyfcės 
Centro Valdybą daryti žygių, 
kad visi lietuvių parapijų kle
bonai paremtų ALRKF skyrių 
steigimą ir jų veiklą:

(b) įpareigoti ALRKF Cent
ro Valdybą lankyti Federac jos 
skyrius bert kartą per 2 metus 
tuo stiprinant skyrių veikimą;

(c) įpareigoti visus ALRKF 
skyrius bent po vieną atstovą 
pasiųsti į ALRKF kongresus, 
atlyginant atstovo kelionės iš
laidas;

(d) įpareigoti ALRKF Cent
ro Valdybą pasamdyti Federa
cijos akcijos vedėją, sudarant 
jo išlaikymui atitinkamą fondą;

(e) įpareigoti Centro Valdy
bą busimojo Kongreso darbo- 
tvarkėn įtraukti ir ALRKF ap
skričių valdybų pranešimus a- 
pie savo veiklą;

(f) įpareigoti Centro Valdy
bą sudaryti jaunimo reikalų 
sekciją, pakviečiant jaunimo 
reikalams direktorių bei jojo 
padėjėjus.

(2) Jausimo orgaaizavimo 
reikalu: ALRKF 32-ais Kong
resas, išklausęs kun. C. Ciniko, 
MIC, referato jaunimo reika
lais ir to klausimo diskusijų, 
nutarė:
ALRKF Kongresas prašo lie

tuvių parapijas steigti katali
kų jaunimo būstines (ramo
ves), sporto aikštes, žaidynių 
sales ir pn., kur jaunimas ga
lėtų rinktis, žaisti ir daryti pa
rengimus.

Kongresas paveda ALRKF 
Centro Valdybai imtis iniciaty

vos įgyti jaunimo reikalams 
namus. Tam reikalingoms lė
šoms sukelti įtraukiant katali- 

seni Amerikos lietuvių visuo
menės darbuotojai.

Kiek teko patirti. Apygardos 
Valdyba yra tvirtai pasiryžusi 
dėti pastangas, kad New Yorko 
mieste ir visoje N. Y. Valstybė
je gyveną lietuviai, dar šiais 
metais, būtų suorganizuoti į 
ALB-nės apylinkes bei seniū
nijas. Valdyba yra numačiusi 
pirmoje eilėj ALB Apylinkes 
'bei seniūnijas steigti šiose New 
Yorko Valstybės vietose: 1 
Amsterdame, 2 Bay Shore, L. 
I., 3 Binghamtone, 4 Buffalo, 5 
Easthampton. L. I.. 6 Ghent 
(W), 7 Great Neck.8 Hubbard- 
sville, 9 Herkimer, 10 London- 
ville. 11 Long Island City, 12 
Niagara Falls, 13 Port Ches- 
ter, 14 Rochester, 15 Schenec- 
tedy, 16 Scottsville. 17 South- 
hold, L. I„ 18 Syracuse. 19 Uti- 
ca. 20 White Plains.

Paaiškėjus, kad lietuvių yra 
ir kitose, čia nelšvardintose N. 
Y. V-bės vietose. Apygardos 
V-ba darysianti reikiamus žy
gius įsteigti ALB. apylinkes ar 
atskiras seniūnijas papildomai.

Turint galvoje, kad N. Y. 
Valstybės ribose, siaura juos
ta. vakarų link nusitęsia net 
apie 5-600 mylių, kad lietuviai 
gyvena plačiai išsibarstę, orga
nizacinis darbas pareikalaus di
delių Valdybos pastangų, daug 
sumanumo bei energijos.

Kad tasai darbas vyktų, kiek 
įmanoma sparčiau ir sklan
džiau. te abejo čia reikalinga 
visos N. Y. V-bėje gyvenančių 
lietuvių visuomenės nuoširdaus 
pritamiro. talkinimo ir pride
rančios visakeriopos paramos. 
Su šia grąž ą viltimi Apygardos 
Valdyba ir ėmėsi šio plataus 
nelengvo darbo, kurį ji pasiry
žusi privesti ligi sėkmingo ga
lo. šiame reikšmingame Tauti
nės vienybės darbe Apygardos 
Valdybai linkime ištvertmės ir 
kuogeniausios sėkmės. Rs.

remti: ALRKF 32-ss Kongre
sas, išklausęs, ALTo pirminin
ko L. šimučio pranešimo apie 
ALTo veiklą, skatina Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenę at 
kreipti ypatingo dėmesio Lietu
vos laisvinimo kovai, nesigai
lint paramos Lietuvos laisvini
mui pagreitinti ir lašvininio 
kovai tęsti iki laimėjimo.

(4) Amerikos Lietuvių Ben
druomenės organizacijai pas
partinti: ALRKF 32-sis Kong
resas, pripažindamas ALB or
ganizacijos didelę reikšmę išei
vijos lietuvybei palaikyti ir 
Lietuvai laisvinti, džiaugiasi 
jau atliktais ALB organizacijos 
sudarymo darbais, skatina A- 
merikos lietuvius katalikus ak
tyviai remti ir dalyvauti ALB 
organizacijos sudaryme ir jos 
darbuose, prašo LOKą kiek ga
lima spartinti ALB apylinkių ir 
apygardų organizavimą.

(5) B ALFui padėti: ALRKF 
32-sis Kongresas, turėdamas 
galvoje Europoje pasilikusių 
brolių tremtinių sunkią padėtį, 
pripažindamas būtiną reikalą 
tęsti organizuotą šalpos darbą, 
kviečia ir skatina Amerikos 
lietuvius katalikus aktyviai 
remt savo darbu bei aukomis 
Balfo veiklą.

(6) ALRKF 32-sis Kongre
sas ragina Amerikos lietuvius 
katalikus ir jų organizacijas 
gilintis į popiežių enciklikas, 
jas pažinti ir jų nurodymus 
vykdyti gyvenime ir darbuose.

(7) Spaudos reikalais: ALR
KF 32-sis kongresas, turėda
mas galvoje spaudos reikšmę 
katalikų akcijai, dėkoja pran
ciškonų, marijonų, jėzuitų, ka- 
zimieriečių, Nekalto Prasidėji
mo ir kitoms vienuolijoms, 
Kultūros Institutui ir jo globė
jui prelatui ( Jurui bei visiems 
kitiems ‘katalikų veikėjams už 
atliktus spaudos organizavimo 
darbus. Kongresas kreipia ka
talikų spaudos veikėjų ypatin
gą dėmesį į reikalą steigti ka
talikų spaudos platinimo agen
tūras.

Kongresas didžiai vertina 
krikščioniškos ir lietuviškos 
kultūros “Aidų” žurnalą it- 
kviečia bei skatina Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenę šį 
žurnalą visokeriopai paremti, jį 
prenumeruojant .skaitant ir 
platinant.

Kongresas pripažįsta didelę 
reikšmę katalikybei ir lietuvy
bei turint vaikų laikraštį “Eg
lutę” ir kviečia tėvus ir vaikų 
draugus šį laikraštį užprenu
meruoti jauniesiems lietuviu
kams.

Kongresas, turėdamas gal
voje, kokios didelės reikšmės 
tautybės išlaikymui bei ugdy
mui turi grožinė bei religinė 
literatūra, rašytojai ir gera 
knyga, kviečia Amerikos lietu
vius katalikus palaikyti Chica
gos Liet, knygos klubo ir kitas 
katalikų leidyklas, didinant lie
tuviškos knygos skaitytojų 
skaičių.

(8) Katalikų radijo valan
doms organizuoti: ALRKF 32- 
sis Kongresas, turėdamas gal
voje, kad radijas gali būti nau
dojamas apaštalavimui, kviečia 
Federacijos skyrius ir kitas ka
talikų įstaigas bei organizacijas 
nesiagilėti pastangų suorgani
zuoti ir paremti katalikų radi
jo valandėles bei jų progra
mas.

(9) Ateitininkams paremti: 
ALRKF 32-sis Kongresas di
džiai vertindamas ateitininkų 
pastangas aktyviai dalyvauti 
Amerikos lietuvių katalikų vei
kloje ir lietuvybės stiprinimo 
darbuose, skatina Amerikos 
lietuvius katalikus Ateitininkų 
Federacijos veiklą dar labiau 
paremti.

■ :< ė>
Vincas T. Kvetkus,

ALRKF 32 Kongreso pirm.
Vytautas Vaitiekūnas, sėkr.
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JTO AR JAV?
MAŽA kas domisi, kad spalių 14 d. susirenka Jungtinės Tau

tos j Lake Success, į naujus rūmus, kurie atsiėjo per 74 milijonus. 
Jungtinių Valstybių rinkiminis triukšmas nustelbia ir tų sesijų ir 
visų JTO. Daugelis iš viso nustojo domėjęsis tos 7 metų amžiaus 
organizacijos veikla, nes nusivylimas ja auga. Net rinkimų kal
bose mojama į jų: kas iš jos; ji tik plepa; aštresnius klausimus bi
jo paliesti, o jei paliečia, jų neišsprendžia ir atideda, o jei iš
sprendžia, tai neįvykdo. Net prezidentas Trumanas rado reikalo 
jų ginti rinkiminėje kalboje: girdi, kritikuojat, bet nieko geresnio 
nesiūlot.

Pereitoj sesijoj Paryžiuje iš tikro jos dalyviai prisikamavo iki 
nualpimo, bet nieko svarbesnio nesutarė. Sutarė, tiesa, tarp kit
ko, komisiją, kuri ištirtų laisvų rinkimų sąlygas rytų ir vakarų 
Vokietijoje. JTO komisija 4 kartus beldėsi į rytų Vokietijos du
ris, bet niekas jų neatidarė ir komisijos neįsileido. Netgi neatsi
liepė. Po pusės metų laukimo komisija, nosis nukabinę, išsiskirstė, 
nes visos JTO nutarimo vykdymą vienas tos organizacijos narys 
sutrukdė. Net tokio smulkaus klausimo JTO nepajėgė įvykdyti. 
Ar ne kuriozas, kad dveji metai Korėjoje eina karas JTO vardu, 
o JTO nėra to reikalo sprendusi. Dabar Achesonas pasiryžęs su 
juo eiti į sesijų, bet jo siūlymai tokie blankūs, kad ir priimti jie 
vargiai turės lemiamos reikšmės Korėjos karui. Griežtesni siūly
mai išgąsdintų JTO ir būtų atidėti.

Kas drąsesnio buvo padaryta (pvz. Korėjoj pastotas agre
soriui kelias) — padaryta atskirų JTO narių iniciatyva ir rizika, 
nors paskiau tai pervesta į JTO nuopelnus. Dėl to eilinis žmogus 
tiek į JTO sesijas kreipia dėmesio, kiek jose vyksta žodžių dviko
vėje — kaip dramos teatre.

Šitoji dvikovė betgi pasirodė naudinga, nes padėjo perdirbti 
masių nuotaikas, o per jas ir vyriausybių elgesį. Jau didelė pa
žanga , kad sovietų pusėje pasiliko tik satelitai, o daugumas nu
ėjo su demokratija. Naudinga ir mum, jei po teorinių ginčų dėl 
žmogaus teisių dekliaracijos, dėl tautų naikinimo ir genocido 
konvencijos būtų iškelti priverčiamųjų darbų Sovietuose, Katyno 
žudynių, genocido reikalai. Tų klausimų JTO prisiminimas, ge
resniu atveju — j darbų tvarką įtraukimas, geriausiu atveju 
—sprendimas, žinoma, realios reikšmės neturės. Jei sovietai ne
įsileidžia komisijos į rytų Voiketijų, jie ir klausyt nenorės, saky
sim, apie panašios komisijos įsileidimą į pavergtuosius kraštus. 
JTO jos neprivers. Tačiau pasaulio sąžinė Sovietus perkeltų iš • 
teisėjų ir kaltintojų sosto į kaltinamųjų suolą Niurnberge. O Lie
tuvos likimas virstų problema, reikalinga skubios operacijos, o ne 
homeopatinių vaistų paguodos ir pažadų forma. Tad mūsų pačių 
pastangos tam reikalui naudingos ir būtinos kiekvienai sesijai, 
kol dar JTO veikia.

JTO pirmtakas—Tautų Sąjunga—žadino daug vilčių. Bet 
kai ji nepajėgė sustabdyti Japonijos invazijos j Mandžuriją; kai 
Tautų Sąjungos ekonominė blokada Italijai, kuri užpuolė Etio
piją, baigėsi niekais. Tautų Sąjungos vardas buvo palaidotas. Ar 
tuo keliu eis JTO, dar per anksti sakyti. Bet faktas, kad nykstant 
pasitikėjimui JTO, viltys vis labiau sudedamos į vieną jos'Tari— 
JAV—, kuris stovi kovos už laisvę ir teisę avangarde, prieš kitą 
JTO narį — Sovietų Sąjungą, kuris stovi už visuotinę vergiją.

Blogėja komunistams. Skai
tom, kad Amerikoje ir demok
ratai ir respublikonai rinkimi
nėse prakalbose ant jų galvų 
akmenis skaldo. Europoje jie 
pradeda ir patys skaldytis... 
Buvo nepajudinama tvirtovė 
Prancūzijos komunistai. Jie 
stipriausia partija Prancūzijo
je. Turi 700.000 narių. Surenka 
5 mil. balsų. Jų rinkikų 38'/< 
yra pramonės darbininkai, 
šeimininkės. Vieni laukia, kad 
komunistai padidins atlygini
mus, kitos laukia, kad komuni
stai atpigins duoną. 78% jų 
visų tiki, kad komunistams val
dant Prancūzija išliks neutrali 
busimajam Rusijos ir Amerikos 
kare. 69G tiki, kad Rusijos 
darbininkas geriau gyvena kaip 
Prancūzijos.

Šitas tikėjimas laiko masę 
ištikimą komunistų vadams ir 
jų pažadams.

Kaip atominė bomba ištiki
muosius komunistams trenkė 
komuinstų sekretoriato komu
nikatas, kad
du partijos didieji ir populiarie
ji — Andre Marty ir ('baries 
Tillon — partijoje pažeminami.

Pirmasis pašalinamas iš sek
retoriato, antrasis iš politbiuro. 
Masėse, komunistus palaikan
čiose, tas pažeminimas sukėlė 
susijaudinimo. Visi buvo pratę 
matyti, kai Thorezas išvyko į 
Maskvą, vis drauge tris galvas 
— Duclos, Marty ir Lecour. 
Tai buvo triumviratas, Prancū
zijos komunistų ganytojai. Til
lon buvo Paryžiaus priemiesčio 
Aubervilles burmistras. Jis 
uoliai dalyvavo gegužės 29 d. 
riaušėse prieš Ridgvvay. Už tai 
prie to priemiesčio rotušės du
rų buvo prikaltas m nisterijos 
skelbimas, kad iki spalių 1 d. 
jis burmistro pareigose suspen
duotas.

Marty ir Tillon abudu uolūs 
rezistenci os dalyviai ir vadai. 
Abudu revol ucionieriai, kurie 
nebijo eiti į barikadas ir kitus 
vesti su savim. Marty šiurkš
tus, tiesus, karingas, Ispanijos 
pilietinio karo dalyvis. Toks 
jis patinka darbininkams. Til
lon irrteligentingesnis, gudres
nis. suktesnis ir garbėtroška.

Tillon svajojo būti antruoju 
Tito.

Naujas jo planas buvo paim
ti į savo rankas komunistų par
tijos valdžią, iššluojant draugus 
Thorezą ir Duclos. Abiejų ne
kentė, nes jie karo metu pasi
rodė bailiai ir tik pavoju: pra
ėjus vėl iškišo nosis. Jis sugal
vojo komunistų partiją refor
muoti taip, kad ji būtų sujung
ta su rezistencinės kovos dali

LAIŠKAS Iš EUROPOS
i

niais, kuriuose vadas buvo Til
lon. Jis tikėjas tokiu būdu iš
stums abudu “civilinius bai
lius”. O lig šiol jam. Tillonui, 
buvo pavestos tik antrinės pa
reigos — atstovauti Prancūzų 
partijai taikos partizanų sąjū
dyje.

Užnugaris jam buvo Marty, 
kuris tarp aktyviųjų komunistų 
buvo populiaresnis už Duclos. 
Abudu viešai smerkė Duclos, 
kad jis tik iš automobilio lan
go stebėjo gegužės 29 dienos į- 
vykius tuo metu, kai Tillon ir 
Harty vadovavo darbininkų su
sidūrimams su policija.

Riaušės prieš Ridgway nepa
sisekė. Reikėjo gelbėti partijos 
garbę. Išleido pranešimą, kad 
streikas buvo paskelbtas tik 
per nesusipratimą. Partija 
jam nepritarusi, nors iš tikrųjų 
viskas buvo daroma su paties 
Duclos žinia.

Reikėjo surasti dar atpirkimo 
ožį.

Pasirinko tam asmeninius 
konkurentus Tillon ir Marty. 
Apkaltino, kad jie pradėję 
streiką nesusitarę su kitom ne
komunistinėm darbininkų or
ganizacijom. Juos už tai paže
mino.

Spauda pranešė, kad Tillonas 
nėra taip nuolankia: priėmęs 
partijos sprendmą. “Išmeskit 
mane, tai išmosite iš organiza

JAV daliniai Korejojr ruošiasi artėjančios žiemos Šalčiams. Visi 
fronto kariai aprūpinami Mitais žieminiais drabužiais.

cijos paskutinį, kuris su ginklu 
kovojo prieš Vokietiją ir faš'.z- 
__ »» mą.

Dviejų karingų ir revoliucio
nierių vadų nuėmimas yra nelje 
Maskvos nurodymų. Aškinama, 
kad šitas nuėmimas reiškia ne 
tik atpirkimo ožio suradimą, 
bet ir Maskvos duotą

liniją komunistams flirtuoti su 
nekomunistais

rodyti bendradarbiavimo norą 
su kitomis nekomunistinėmis 
organizacijomis. O kad tarp 
masių nebūtų rūgimo dėl vadų 
nuėmimo. Iškilo reikalas -sku
biai grąlžinti komunistų bosą 
ar bent skelbti apie jo grįži
mą.

Paryžiaus priemiesty Choisy- 
le-Roi tarp kaštonų ir platanų 
puiki vila laukia savo šeiminin
ko Prancūzijos komunistų boso 
Maurice Thorez, kur s Maskvo
je gydosi.

Thorezui visos ligos prasidė
jo nuo nosies kraujavimo 1950 
parlamente. Paskui širdies ata
ka. Paskui dešinės pusės supa- 
raližiavimas. Nors komunisti
nis laikraštis skelbė, kad drau
gas vadas kasdien gerėja, bet 
draugas vadų vadas atsiuntė 
jam širdies ligų specialistą Da- 
videnkovą, kuris pasiūlė persi
kelti j Maskvą. Su pantapliais 
ir su antrąja žmona Thorezas 

buvo įsodintas į lėktuvą. Pran
cūzija t eturėjo nei gydytojų, 
nei sanatorijų, kuromis Thore
zas būtų galėjęs pasitikėti. Bet 
jis ir anksčiau Prancūzija ne
pasitikėjo. o tik Maskva.

Kai 1939 m. Hitleris sudarė 
slaptą sutartį su Stalinu, kuria 
pasidalino Baltijos kraštus ir 
Iauiki ją. ir kuri įgalino Vokieti
ją pulti paskui Prancūziją, 
Thorezas siuntė Stalinui sveiki
nimus.

Kai kilo karas. Thorezas pa
bėgo š Prancūzijos kariuome
nės ir atsidūrė Maskvoje. Ten 
jis praleido visą karą iki j>at 
1944 m. Po dešimties metų 
Thorezas pabrėžė Prancūzijos 
sostinėje, jei įvyktų Europis 
invazija ir Prancūziuon žygiuo
tų Sovietų kariuomenė, komu
nistai turi nekelti ginklo prieš 
Staliną išvaduotoją...

gitas Thorezas, Maskvos 
mokinys, kai 1944 m. grįžo, tai 
pokarinėje Prancūzijoje nebu
vo paskelbtas nei išdaviku nei 
dezertyru, liet buvo išrinktas j 
parlamentą, padarytas partijos 
vadu tuo metu, kai Prancūzijos 
gelbėtoją, Verdūno kovų lai
mėtoją Betainą to meto Pran
cūzija nuteisė mirti. Tokia bu
vo ta Prancūzija.

Thorezas buvo išvykęs gydy
tis, kaip skelbė, dviem mėne
siam. Praslinko betgi dveji me
tai. Pagal Maskvos planą jis tu
rėtų grįžti tada, kai Prancūzija 
virs komunistinė ir Maskvai 
bus reikalingas prezidentas, 
kuris sovietinę Prancūzijos 
liaudies respubliką įjungtų į 
brolišką Sovietų Sąjungos šei-

PAVERGTOJE LIETUVOJE »
I

Kiek Klaipėdoje vokiečių?
Vokiečių Klaipėdoje beliko 

kokie du šimtai. Daugelis jų pa
sisakė esą lietuviai ir visur 
vartoja lietuvių kalbą. Vokie
čių kalba neuždrausta, 1x4 jos 
gatvėse visai nesigirdi. Jie yra 
blogiau apsivilkę, nes jiems ne
kaip einasi, jei nėra kokie spe
cialistai, mechanikai ar šalt
kalviai, turį gerą apmokamą 
darbų laivų statyboje. Taip pat 
dalis vokiečių dirba žvejų ar
telėse.

Per maža propagandos
Viena Vilniaus mokytoja nu

siskundžia, kad jos vadovauja
moje* mokykloje buvo per maža 
antireliginės propagandos. Ži
noma, žada pasitaisyti Iš savo 

mą Negi nukryps dabar Mas
kva nuo ge.neralin o plano ir 
parti os drausmei gelbėti pas
kubins atsiųsti savo pakaliką? 
Prancūzija vis dai- reikalinga 
Stalino skirto boso?

Gal jau lx>sas ir nebus rei
kalingas... Paskutinėmis žinio
mis. abudu kaltininkai ėmė 
muštis j krūtines ir išpažinti 
savo kaltes. Marty prisipažino 
“politiškai klydęs” ir jam skir
toji bausmė esanti teisinga. Jis 
žada prisistatyti parties vado
vybei ir atlikti “savikritiką”. 
Tillonas ne taip nužemintai, 
tačiau pareiškė priimąs jam 
skirtą drausmės sprendimą ir 
pasiliekąs ištikimas partijos va
dovybei. Tačiau toji part jos 
vadovyljė nepatikėjo išpažinties 
nuoširdumu. Jtarė, kad nusikal
tėliai pasiskelbė atgailoje,* tam. 
kad įsiteiktų Maskvai, liktų 
partijoje patikimi, o tada galė
tų imtis priemonių prieš da 
bartinius partijos bosus—Tho
rezą ir Duclos. Parti ja dėl to vėl 
paskelbė, kad nusikaltėliai savo 
klaidas įžiūrėjo per vėlai.

Kad taip anapus uždangos, 
dai išeitis aiški: kulka j pakau
šį arba kelionė į Sibirą Sovie
tų pramonės kurti, kad Malen- 
kovas galėtų didesnius procen
tus paskelbti... Bet šūvis gali 
nuaidėti ir Paryžiuje. Tillonas 
jau pranešė policijai, kad paskui 
jį sekė keli vyrai automobiliu. 
Kai jis paliko savo automobilį 
ir įspruko j požeminio trauki
nio stotį, ir ten vienas perse
kiotojų pasirodė, bet Tillonas 
laimingai iš jo pasprukęs.

Gal jau susidoros ir ix* boso 
Thorezo. Prancūzijos konsula
tas pranešė, kad vyriausybė 
pratęsusi jam užsienio pasą dar 
dviejiem metam...

“klaidų”. Bet ji džiaugiasi, kad 
išvystė propagandą prieš Ang
liją ir Ameriką, kaip karą kur
stančias valstybes.

Knygos jaunimui
Vienas V.lniaus Pedagoginio 

Instituto dėstytojas apkaltino 
amerikiečių knygas, išvadino 
jas knygpalaikėmis, nes jos 
skleidžiu imperializmą, auklėją 
žvėriškus instinktus ir ruošią 
pasaulio užkariavimui. Tarybi
nė literatūra esanti persunkta 
kilnaus komunizmo. Lietuviai 
rašytojai turėtų susirūpinti ir 
parašyti kaip tik daugiau kny
gų lietuviškam jaunimui, bet 
rašytojai dar toli esą nuo mo
kyklinio gyvenimo studijavimo, 
nenešą j jaunimą komunistinių 
idėjų.

ANTANAS MACEINA

Šv. PRANCIŠKAUS NETURTAS
3.

1209 m. kovo 24 d. šv. Pran
ciškus girdėjo bažnyčioje skai
tant Evangeliją: “Neturėkite 
nei aukso, nei sidabro, nei pi
nigų savo juostose, nei delmo- 
no kelyje, nei dviejų jupų, nei 
kurpių, nei lazdos, nes darbi
ninkas vertas savo valgio” 
(Mat 10,9-10). Tūkstančių tūk
stančiai buvo girdėję šiuos Kri- 
saus žodžius. Visi kunigai ir 
vienuoliai juos buvo skaitę de
šimtimis kartų. Ir vis dėlto šv. 
Pranciškus buvo pirmasis, ku
ris suprato tikrąją ir giliausią
ją jų prasmę. Kodėl gi reikia 
Kristaus pašauktiesiems ir pa
siųstiesiems neturėti nei auk
so, nei sidabro, nei pinigų, nei 
dviejų jupų? Todėl, kad "dar
bininkas vertas savo valgio” 
(Mat 10,10). Kas dirba Viešpa
čiui, gyvena iš Viešpaties. Ne 
jis pats save aprūpina, imda
mas šventon kelionėn savo 
santaupas, savas čekių knygu

tes, savą drabužį ir apavą, bet 
jį aprūpina Dievas, pašaukęs jį 
savon tarnybon. Eiti Kristaus 
pašauktojo pareigas ūr nešiotis 
savo juostose pinigų reiškia 
slapta netikėti savo Mokytojui. 
Leistis į apaštališkąją kelionę 
— ne tik erdvės, bet ir veiklos 
prasme — be aukso ir sidabro, 
be delmono ir dviejų jupų reiš
kia iš tikro visų pirma • ieškoti 
Devo Karalystės ir giliai ti
kėti, kad visa kita bus Vieš
paties pridėta. Tikėjimas į glo- 
bojančiąją Dievo Apvaizdą yra 
minėtų Kristaus žodžių esmė.
Šv. Pranciškus kaip tik suga
vo šią esmę ir ją savo būtyje į- 
vykdė. Jis pasidarė beturtis to
dėl, kad tikėjo, jog jį aprūpins 
anas didysis Karalius, kurio 
tarnybon jis buvo įstojęs. Vir- 
šinls turto atsisakymas buvo 
tiktai nuosekli šio tikėjimo iš
vada, tiktai jo regimybė, šv. 
Pranciškaus neturtas liudijo ir 

tikėjimo galią. Iš tikro, jeigu 
žmogus tiki, kad Viešpats ir jį 
aprūpins, kaip Jis aprūpina 
dangaus sparnuočius ir lauko 
lelijas, kokia tad prasmė yra 
jam žemės gėrybes pasilaikyti 
arba jų vaikytis ir jas krauti? 
Kokia prasmė imtis šioje žemės 
kelionėje apsunkinančio aukso 
ir sidabro, jei žinai, kad Die
vas vienokiu ar kitokiu būdu 
padengs stalą? Vadinasi, ne 
viršinls turto atsisakymas yra 
nuostabus šv. Pranciškaus gy
venime, bet šis nepaprastai gi
lus bei tvirtas tikėjimas, šis 
visiškas rytdienos pavedimas 
Viešpačiui. Šv. Pranciškus bu
vo darbininkas tikrai vertas sa
vo valgio. Jis norėjo misti iš 
Vešpaties rankos. Asyžiaus 
šventojo neturtas remiasi die
viškosios Apvaizdos paslapti
mi.

Tuo tarpu kaip tik šis esmi
nis šv. Pranciškaus bruožas 
šiandien yra pamirštas. Mūsų 
amižių žudo ne tiek pats tur
tas, kiek rūpestis juo, kiek vi
sos tos ekonominės pastangos, 
kurios nustelbia visas kitas. 
Aps rūpinti rytdienai, vis ge
riau ir saugiau apsirūpinti, vis 
tapti tikresniam, kad ateitis ne- 
Iškrėstų nelaukto pokšto—štai 
mūsų dienų žmogaus veiklos 

linkmė, šiam reikalui tarnau
ja taupomosios kasos, bankai, 
indėliai, vertybų popieriai, ap- 
draudos, draugijos, socialinis 
draudimas, net visa valstybinė 
sąranga. Tuo tarpu mūsų lai
kų civilizacija yra tiek toli pa
žengusi ir mūsų technika yra 
jau tokia tobula, kad šiandie
nos apsirūpinimui žmogus ga
lėtų skirti tik mažą laiko dale
lę, palyginus su tuo, kiek jam 
skiria primityvus žmogus, 
kauptuvu purendamas žemę ir 
jietimi ar strėle medžiodamas 
žvėris. Tikrovėje gi yra visai 
priešingai. Laukinis žmogus tu
ri žymiai: daugiau laiko, negu 
civilizuotas amerikietis ar euro
pietis. Ne todėl, kad jis būtų 
užimtas Dievo Karalystės vyk
dymu; taip pat ne todėl, kad 
atsidėtų mokslui ir menui 
(Sems uždaviniams savo laiką 
aukoja tik labai mažutė visuo
menės dalelė), bet todėl, kad jis 
serga rytdienos rūpesčiu, kad 
ateities netikrumas graužia jo 
širdį. Šiandieninio žmogaus 
skubėjime atsiveria nuostabi 
tragedija: juo daugiau civiliza- 
cia teikia priemonių pragy
venti, juo šis pragyvenimas da
rosi netikresnis ir juo labiau jis 
paglemžta žmogaus būtybę. 
Juo daugiau gėrybių kraunasi 

pasaulio kluonuose, juo ryto
jaus diena darosi net jkresnė. 
Kadaise M. Schelerls rašė, kad 
technikos išradimai palieką 
mums daugiau laiko meditaci
jai ir Dievo meilei. Naujoji ci
vilizacija parodė, kad tiek me
ditacija .tiek ypač Dievo meilė 
įrankių amžiuje yra sumažėju
si ligi nejaučiamo laipsnio. Ne
pasitikėjimas dieviškąja Ap
vaizda yra pasiekęs pasibaisė
tino laipsnio. Kristaus žodžiai 
“nebūkite bailiai susirūpinę” 
atrodo šiandien kaip kažkokia 
svajonė, net kaip savotiškas 
Dievo gundymas. Mes visi rū
pinamės. Net vaikai jau Iš pat 
mažens esti įjungiami į šį rū
pestį, pratinant juos mesti jų 
gautus skatikus į taupomąsias 
dėžutes, Užuot juos mokius ati
duoti juos vargšams arba paau
koti religiniams bei kultūri
niams reikalams. Šiuo atžvil
giu šv. Pranciškus iškyla prieš 
mūsų akis kaip dieviškosios 
Apvaizdos šauklys, kaip mūsų 
vaduotojas iš bailaus susirūpi
nimo rytdiena ir kartu kaip 
didysis nurodymas į žmogaus 
negalią padidinti savo ūgį bent 
vienu mastu, šiandieninio že
mės gėrybių dužlumo akivaiz
doje nuostabus Asyžiaus šven
tojo pasitikėjimas Viešpaties 

Apvaizda iš tikro yra tasai ži
burys ant kalno, į kurį krypsta 
visų paklydusiųjų akys.

3.
Šį pasitikėjimą Dievo Apvai

zda šv. Pranciškus turėjo ne 
tik pats, bet jis stengėsi jį į- 
skiepyti ir savo broliams. Visa 
pranciškonų bendruomenė tu
rėjo būti neturtinga ta prasme, 
kad rytojaus dienos apsirūpini
mą ji sudeda į Viešpaties ran
kas. Individualinis neturtas 
buvo žinomas Bažnyčioje jau 
nuo pat jos gyvenimo pradžios. 
Kiekvienas vienuolis, stodamas 
į tą ar kitą ordeną, turėjo išsi
žadėti bet kokio turto. Tačiau 
kad pats vienuolynas kaip ben
druomenė nieko neturėtų ir gy
ventų tiktai šiandiena ,tai bu
vo nauja Bažnyčios istorijoje. 
J vienuolynus stojantieji krik
ščionys paprastai savo turtą 
arba bent jo dalį perleisdavo 
savam ordenui, kad šis jį nau
dotų bendriems reika lamas. 
Taip pat šiems reikalams vie
nuoliai atiduodavo visa, ką jie 
uždirbdavo asmenine savo vei
kla. Iš kitos pusės nė vienas 
vienuolynas neatsisakydavo im
ti jiems duodamų tikinčiųjų au
kų pinigais ar daiktais. Valdo
vai ir turtuoliai nekartą užra

šydavo vienuolynams žemės 
plotų su miškais, upėmis, eže
rais, malūnais, bravorais. Tuo 
būdu susidarydavo vienuoly
nams nesykį nemaža lobio, taip 
kad nei seniau, nei net dabar 
vienuolynai nėra neturtingi 
bendruomenine prasme.

Bet kaip tik šis bendruome
ninis vienuolynų turtas ir at
skleidžia savotišką paradoksą 
krikščioniškojo tobulumo kely
je; paradoksą, kurį prelatas 
Paul Simon išreiškia šiais žo
džiais: “Kas šiandien daro ne
turto įžadus, tas paprastai yra 
tikras, kad jokių didesnių me
džiaginių sunkenybių neturės. 
Be abejo, tai nereiškia, kad 
jam nereikės turėti sunkių as
meninių aukų. Tačiau šiomis 
aukomis jis laimi tikrumą, ku
rio jam teikia jį palaikanti ir 
ginanti bendruomenė” (Das 
Menschliche in der Kirche 
Christi, 167 68 p. Freiburg i. 
Brs. 1936). Kitaip sakant, išsi
žadėdamas asmeninio turto, 
atskiras vienuolis laimi aprūpi
nimą rytojaus dienai; atsaky
damas turėti ką nors sava, jis 
kaip tik prieina prie šios nuo
savybės praktinio nauda'tono.

(bus daugiau)
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SOCIALINIAI MOKSLAI IR MEDIC/NA
Stud. Kęstutis J. Kudžma

tų, kurie buvo gavę gerus pa
žymias. praktikoje buvo blogi 
lakūnai. O tie, kurie buvo blo
gai įvertinti. beveik be išimties 
netiko skraidymo tarnybai. 
Taigi, socialinių mokslų žinovai 
išgelbėjo tūkstančius lakūnų 
gyvybių. Ir šiandien amerikie
čių pilotai turi persvarą savo 
kokybe prieš priešus Tolimuo
siuose Rytuose.

pramatytu keliu. Karas buvo
pasibaigęs prieš atominės bom- Ant etrrtuo rymojau-.
bes numetimą Hirosh moję. “Ateities” kii.šč

Dabar Dr. Clyde Kluchton -------------------------- •>
vadovauja 60 mokslininkų, ku
rie studijuoja Rusiją, ši studi
ja turėtų būti naudinga ii- A- 
merikos politikai.

Patys seniausi žmonijos do
kumentai, kaip babiloniečių, e- 
giptiečių, graikų bei Judėjos 
gyventojų senosios knygos bei 
įstatymai jau aiškiai kelia so
cialines problemas. Romėnų 
teisininkai, viduramžių moksli
ninkai ir socialiniai renesanso 
teoretikai toliau gilinasi į vi
suomeninius klausimus, o To
mo Hobbes, Jono Locke, Jean 
Jacųues Rousseau vadinamieji 
“socialiniai kontraktai” socia
lines problemas dar labiau iš
kelia viešumon. Auguste Com- 
te, kuris savo “Pozityvioj fi
losofijoj” pirmą kartą pamini 
sociologijos terminą, universalų 
visuomenės supratimą sufor
mavo į moderniojo mokslo rė
mus. Šie socialiniai mokslai, 
gimę devynioliktojo šimtmečio 
viduryje, daugiausia remiasi 
Platono "Respublika” bei “įs
tatymais” ir Aristotelio “Poli
tika.”

Visuomeniniai mokslai 
ir politika

Dr. Alexandcr Leighton pra
eito karo metu studijavo japo
nus ir 1915 m. pavasarį išpra- 
rašavo, kad tų metų rudenį Ja
ponija žlugs. Ir tikrai japonų 
moralė palūžo Dr. Leighton

Sccialin ai mokslai ėjo lėtu 
žingsniu į visuomenės gerovę. 
Šiandien šios mokslo šakos ver
tinimas žymiai pakilo. Sociali
nių mokslų vyrai pasirodė esą 
re kalingi ir gyvybių apsaugo
jime. Kai praktinė šių mokslų 
vertė pradėjo reikštis ir spar
čiau vystytis, socialiniai moks
lai vis kopia aukštyn ir ats sto- 
ja šalia medicinos.

STUDENTŲ SĄJUNGA
adresai,vadovo 

išsijudino, 
tarpusavio 

ir vidinis

Socialiniai mokslai Amerikoje

JAV visuomeniniai mokslai 
ilgoką laiką buvo tik akademi
nio mokslo šaka, dėstoma kole
gijose ir universitetuose. Iš žy
miausių šios srities 19 a. veika
lų yra minimi du: tai Henry 
Hvge “Teoretinė ir praktinė 
sociologija” ir George Fitzhugh 
“Sociologija pietinėms valsty
bėms”, — abu parašyti 1854 
metais.

Nuo to laiko socialinių mok
slų veidas Amerikoje yra žy
miai pasikeitęs. Šie mokslai, y- 
pač paskutiniuoju laiku, susi
laukė daug dėmesio. Jų dėsty
mas akademinėse institucijose 
patobulėjo, ir čia vadinamoji 
“sočiai science” sparčiai žengia 
praktiškumo pusėn, šie moks
lai dabar apima visuomenės są
lygas, santykius .institucijas ir 
visa, kas rišasi su žmogaus eg
zistencija ir gerove organizuo
toje bendruomenėje.

Šiuose moksluose ypatingas 
dėmesys yra skiriamas žmonių 
sveikatai, nes gydymosi reika
lai iškilo su pirmojo žmogaus 
susirgimu. Kartu kreipiamas 
dėmesys į auklėjimą, darbo 
problemas, nusikaltimus ir 
bausmes, beturčių klausimą ir 
Lt. Pavyzdžiui, dar prieš 29 
metų mokslininkai atliko vadi
namąjį darl>o eksperimentą, 
kad pakeltų darbo produktin- 
gumą. Buvo nustatyta, kad 
darbo sąlygos neturi tiek reik
šmės kaip tas faktas, kad dir
bantysis žino, jog jo svarbumas 
yra pripažintas.

kiai vyko. Kiek vėliau pasireiš
kė vidinė trintis. Kai vadovas 
iš grupės pasišalino, ji visiškai 
suiro.

Anarchinė grupė, kuri buvo 
be suaugusio vadovo, neturėjo 
darbo nuotaikos, ir jos produk- 
tingumas buvo menkas.

Demokratinė grupė, kurios 
suaugęs vadovas paskatino na
rius darbe reikšti savo mintis, 
savo darbą pradėjo lėčiau negu 
pirmoji grupė, tačiau 
paraginti, greitai 
Tuoj pasireiškė 
bendradarbiavimas
pastovumas. Be vadovo jie ir 
toliau tęsė savo darbą.

Eksperimentas aiškiai prit
virtina demokratijos procesą. 
Diktatūrinės struktūros gali 
atrodyti st prios, bet jos silpnos 
viduje, nes žmonės negali au
tomatiškai bendradarbiauti. 
Tuo tarpu demokratinės gali 
turėt lėtesnę pradžią, l>et narių 
įsijungimu struktūra iš vidaus 
stiprėja ir darosi pastovesnė. 
Išvadoje matyti, kad demokra
tijai reikia vadų, kurie sugelia 
paskatinti žmones praktiškai 
pasireikšti.

Jaunuoliu nusikaltimai

Socialiniai mokslai sugriovė 
taip pat seną teoriją, kad kai 
kurie jaunuoliai esą blogi iš 
prigimties. Buvo padaryta 
daug eksperimentų jaunuolių 
nusikaltimo priežastims ištirti. 
Jie parode, kad vaiko globos 
stoka yra pagrindinė nusikalti
mų priežastis. Jei jaunuolis bū
tų jautęs, kad jis yra nors ir 
neturtingos šeimos narys, jis 
vargiai būtų linkęs į nusikalti
mą. 143 nusikaltėliai buvo pa
lyginti su jų broliais ir sese
rimis. Kiekvienu atveju buvo 
surasta, kad dažnai tėvai juos 
kuo nors išskirdavo. Šiems 
jaunuoliams pagelbėjo kaip tik 
socialinių mokslų darbuotojai. 
— juos grąžino j gerų piliečių 
eiles.

Studijuoją šiuo metu JAV 
akademinėse mokyklose kole- 
gos-ės kviečiami nedelsiant už
siregistruoti Lietuvių Studentų 
Sąjungos JAV sekretoriate. 
Registruotis prašomi taip pat 
ir tie, kurie pereitais metais 
priklausė S-gai. bei naujai stu
dijas pradedantieji. Sąjungos 
nariais gali būti visi studijuo
jantieji akademin. mokyklose, 
pilną, nepilną ar naktinį kursą, 
lietuviai ar lietuvių kilmės stu
dentai bei studentės. Užsiregi
stravusieji gaus anketą, kurios 
užpildymas S-gai padės' rūpin
tis studentų profesiniais reika
lais.

Pereitais metais S gai pri
klausė 265 studentai.

Centro Valdyba visuomenės 
atstovų pasitarimo, įvykusio 
rugp. 24 d. Chicagoje, yra įga
liota rūpintis Studentų Fondo 
steigimu. Prašome visus me
džiaginės paramos reikalingus 
studentus registruotis Centro 
Valdyboje (taip pat dėl medžia
ginių sunkumų nestudijuojan-

čius). Žinios skubiai reikalin
gos.
Norėtume paskatinti kolegas, 

kur dar nėra S-gos skyrių, 
juos nedelsiant įsteigti (tam 
reikalinga 8 studentų). Kur 
susiburia bent 3 studentai, ry
šių palaikymui jie gali išsirink
ti delegatą. Skyrių pirmininkų 
adresai yra šie: Bostono — 
Ant. Sužiedėlis, 68 Glendale 
St., Montello, Mass.; Chicagos 
— E. Zabarskas, 4437 S. Rock- 
wel Avė., Chicago, UI.; Cleve- 
lando — P. Joga, 1615 E. 77 
St., Apt. 11, Cleveland 3, Ohio; 
Los Angeles (steigimosi stadi
joje)— J. Pamataitytė, 5137’/š 
Fountain Avė., Hollywood 30, 
Calif.; New Yorko — R. Oš- 
lapas, 630 Westminster Road, 
Brooklyn 30, N. Y.; Philadel- 
phijos —K. Ostrauskas, 2006 
Mt. Vernon St., Philadelphia 
30, Pa.; Urbanos — L. Trečio
kas, 1101 W. Califomia, Ur- 
bana, III.; VVorcesterlo — Ar. 
Maculevičius, 37 Columbia St., 
Worcester, Mass.

Centro Valdybos 
prasidėjus akademiniams me
tams, šitaip pasikeitė: pirm. 
Vytautas Kavolis, Wm. James 
Hall, 4O2A, Harvard Universi- 
ty, Cambridge 38, Mass., sekr. 
R. Mieželis, 1306 W. Main St., 
Urbana, UI.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyt*

PH1LADELPHUO6 LIET.
STUDENTAI

JAV Lietuvių Studentų Są
jungos Philadelpfoijos skyriaus 
visuotinis susirinkimas yra šau
kiamas sekm., spalių 12 dieną, 
3 vai. p.p. Susirinkimas įvyks 
coli. Klimo bute, 3605 Chest- 
nut St., Philadelphia 4, Pa. Vi
sus narius ir naujai pradėju
sius studijuoti Philadelphijos 
mieste ir apylinkėse nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti. Valdyba

MUSŲ JAUNIMO RŪPESČIAI

SKAUTININKIŲ IR VYRESNIŲJŲ 
VADOVIŲ KONFERENCIJA 

t

Trys eksperimentai

Reader’s Digest aprašo dr. 
Kurt Levvin vieną eksperimen
tą su mišriomis berniukų ir 
mergaičių klasėmis. Klasės bu
vo suskirstytos į tris grupes 
autokratiniais, anarchistiniais 
ir demokratiniais pagrindais. 
Visos šios grupės gavo tą patį 
uždavinį — padaryti kaukes.

Autokratinė grupė gavo su
augusį vadovą, ir darbas prie 
griežtos tvarkos pradžioje pui-

Profesijos pasirinkimas

Visuomeniniai mokslai taip 
pat tiria, kiek žmogus tinka 
savo pasirinktai profesijai ir 
pareigoms. Daugelyje kolegijų 
ir mokyklų studentai turi lai
kyti savotiškus egzaminus. Iš 
jų sužinoma, kokioms mokslo 
šakoms jie labiausiai tinka. Pa
našūs egzaminai taip pat nau
dojami karinėje tarnyboj ir ki
tur.

Pirmojo Pasaulinio karo me
tu amerikiečių lakūnais buvo 
renkami drąsiausi vyrai. Vis 
dėl to pasirodė, kad daugelis 
drąsuolių netinka būti lakūnais. 
Antrojo P. karo pradžioje buvo 
pakviesti socialiniai mokslinin
kai, kad jie atrinktų tinka
miausius lakūnus. Mokslininkai 
darė visokius bandymus, busi
mieji lakūnai turėjo užpildyti 
įvariausias blankas, žiūrėti į 
visokius skaičius, traukti ran
kenas, parodyti nusimanymą 
technikoje ir t.t. Rezultatai bu
vo kur kas geresni, tik 4 G iš

Šiandien, paėmęs į rankas 
laikraštį, pasiklausęs lietuviš
kos radijo valandėlės ar pakliu
vęs į kokį susirinkimą, išgir
si įvairiausių rūpesčių ir proble
mų, kurios mūsų šilsiančiuosius 
vargina ir trukdo ramybę: Vli
ko - Lozoraičio klausimas, pa
saulinės ir vidaus politikos rei
kalai, varginąs fabriko darbas, 
įvairios prekybinės kombinaci
jos ir daugybė kitų. Apie jau
nimą, kurį visi taip myli ir į 
kurį senimas deda savo viltis, 
mes, palyginti, mažai tegirdi 
me. Argi jaunimą jokie rūpes
čiai nespaudžia? Ar jiems nie
ko daugiau nelieka, kaip tik 
džiaugtis savo jaunyste? O gal 
tas jaunimas tiek supasyvėjo, 
kad neįstengia savo balso pa
kelti?

Taip. Jaunimas turi savo 
problemų. Tačiau jos yra visiš
kai skirtingos nuo tų problemų, 
kurios vargina mūsų vyres
niuosius. Jos daug kam atrodo 
labai menkos, todėl nesąmonin
gai vengiama apie jas šnekėti.

Viena iš tų problemų: 
studijuoti ar kalti pinigus?
Ir kas galėtų pasakyti, ku

riuo keliu pasukti: studijų ar 
fabriko darbininko keliu? Vis 
rekomenduoja pirmąjį. Bet ar 
jie supranta, kaip sunku yra 
sėdėti kartais ištisus savaitga-

Nepriklausomos Lietuvos mokykla, kurioje šiuo metu mokydamosi tūkstančiai jaunuolių. N'uotr. V. Augustino

liūs prie knygų ir žiūrėti, kaip 
tavo bendramečiai linksminasi? 
Ar jie žino, kad jaunimą ka
muoja mintis — kokie bus to 
mokslo rezultatai? įvairios po
litinės aplinkybės, kariuomenė 
gali viską aukštyn kojomis ap
versti. Tad kam dabar vargin
tis? Linksminkimės, kol dar 
galima! Taip ir atsiduria jauni
mas kryžkelėje. Fabrike dir
bantieji su pavydu žiūri į stu
dentus, kurių ateitis, atrodo, 
turėtų būti daug šviesesnė, o 
studentai su skausmu širdyje 
žiūri į savo draugus nestuden- 
tus, į jų blizgančias mašinas ir 
jų linksmas nerūpestingas lais
valaikio valandas.

Kita problema:
draugystės reikalas.

Kiek daug įtampos, kiek šir
dies skausmo ir net pykčio rei
kia išlieti, kai jis pavilioja ją 
nuo kito ar atvirkščiai. Ypačiai 
mergaitės, draugaudamos pas
toviau su vyru, sukuria planus 
tolimai ateičiai. Gi tai draugys
tei nutrūkus, juoda ir nyku pa
silieka jų sieloje. Dvidešimtuo
sius melus peržengęs, jaunimas 
pradeda galvoti ir apie šeimos 
kūrimą, nors garsiai to niekam 
nesako. Čia vėl problemai Ji 
negali apsispręsti, ar geriau te
kėti už to aukšto, raumeningo 
sportininko ar už to menkos iš
vaizdos, bet žymiai daugiau iš- 
prususio studento. Jam irgi ne- 
lengviau apsispręsti, ar gražes
nį gyvenimą sukurtų su grak
ščia ir linksma Irena ar su Bi
rute, kuri nebėga į kiekvieną 
pikniką, bet už tai jos namuo
se jauties maloniai — taip gra
žu ir švaru ten, ir ji tokia drau
giška, nors ir ne labai graži.

Dalinai jaunimui sunku apsi
spręsti, kaip sutvarkyti savo 

organizacini veikimą.
Smagu būtų dirbti su skau

tais, ateitininkai irgi prie šir
dies. o gal pasukti pas šviesi- 
ninkus Jstojęs bent į vieną, 
automatiškai tampi kitos orga
nizacijos oponentu. Kiti, norė-

dami to išvengti, laikosi nuoša
liai nuo visų organizacijų, ma
nydami, kad tuo išvengs ir par
tinio susiskaldymo.

Šios ir kitos problemos, tarp 
savęs susipynę, sukelia jauni
mui daug rūpesčių. Dažnai 
reiktų senųjų patarimo tose 
problemose. Bet ar pajėgs jau
nųjų rūpesčius tikrai suprasti?

R. Kežys

IŠ STUDENTŲ VEIKLOS

Spalio 5 d. įvykusiame stu
dentų susirinkime buvo išrink
ta nauja 1952-53 m.m. LSS 
Nevv Yorko Skyriaus Valdyba: 
pirmininkas — Romas Kežys, 
vicepirmininkas — Virginija 
Grajauskaitė, sekretorius — 
Stasys Matyckas.

1951-52 mokslo metais Nevv 
Yorko Skyriui priklausė 40 na
rių. Šįmet į N. Y. Skyrių įstojo 
dar naujų narių. Pereitų metų 
N. Y. Skyriaus Valdybą suda
rė: R. Ošlapas. K. Kudžma ir 
R. Kežys. I Lietuvių Studentų 
Sąjungą priimami tik aukštą
sias mokyklas lankantieji lie
tuviai arba lietuviškos kilmės 
studentai. Sąjungos tikslas yra 
apjungti visus Amerikos studi
juojančius lietuvius studentus, 
reprezentuoti juos lietuviškoje 
bei kitatautiškoje bendruome
nėje, ruoštis nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo darbui ir 
pagerinti Sąjungos narių studi
jų sąlygas.

Ateitininkai B ra 
zilijoje

Spalio 26 d. Sao Paulo moks
leiviai ateitininkai švenčia kuo
pos vienerių metų sukaktį. Ta 
pačia proga bus ir naujų narių 
pakėlimas.

Sausio pirmoje pusėje, sek
dami Amerikos ateitininkų pa
vyzdžiu, jie rengia prie Atlanto 
netoli Santos miesto, pirmąją 
stovyklą.

Spalio 18-19 dienomis, P.L. 
S.S. Skaučių Seserijos Vadi ja 
šaukia skautininkių ir skaučių 
vyresniųjų vadovių konferenci
ją, kuri įvyks Windsor, Cana- 
da (prie Detroit, Mich.)

Konferencija šaukiama su 
tikslu bendromis jėgomis nus
tatyti Seserijos veikimo gaires 
ir išdiskutuoti visus aktualius 
klausimus. Ta pačia proga su
daroma galimybė tiek JAV 
tiek Kanadoje gyvenančioms 
skautininkėms ir vadovėms pa
bendrauti, suartėti ir užmegzti 
tampresnius, mūsų organizaci
jos gyvenime taip reikalingus, 
asmeniškus ryšius.

Šita konferencija yra labai 
reikšmingas įvykis naujai per
sitvarkiusios Seserijos gyveni
me, todėl Seserijos Vadija tiki
si, kad skautininkės ir vadovės 
šitas Seserijos Vadijos pastan
gas įvertins ir, nepasigailėju
sios laiko bei vargo, gausiai to
je konferencijoje dalyvaus.

JAV gyvenančios skautinin
kės ir vadovės, vykdamos į 
konferenciją, privalo su savim 
pasiimti žalią D. P. kortelę 
(tos, kurios turi baltą arba ku-

rios kitos spalvos kortelę, turi 
pasirūpinti specialų Kanados 
sienos perėjimo leidimą iš vie
tinės emigracijos įstaigos), o 
pilietės turi pasiimti pilietybės 
dokumentus.

Konferencija prasidės spalio 
18 d. 10 vai. ryto VVindsor Cro- 
atian National Home, 2520 Se- 
minole St., VVindsor, Canada. Iš 
JAV atvykusios konferencijos 
dalyvės iš anksto registruojasi 
Detroite (pas sktn. Buknytę, 
2157 Scotten Street, Detroit 
99, Michigan, telefonas TA 
60962, arba pas sktn. Kodatie- 
nę, 117 Tyler, Hlghland Park 3, 
Michigan, kuri taip pat rūpin
sis nakvynės ir kitais konferen
cijos reikalais.

Kanadoje gyvenančios kon
ferencijos dalyvės praneša savo 
traukinio atvykimo laiką 
Januškai,
VVindsor. telefonas VVindsor 
49447. Visais konferencijos 
reikalais Kanadoje maloniai su
tiko rūpintis p. Januška ir p. 
Petruitis.

Psktn. A. Balašaitienė,
P.L.S.S. Seserijos, Spaudos 

Skyriaus Vedėja

▼

1133 Moy Street,

MOKSLEIVIį ATEITININKŲ) S-GOS 
VADOVYBE

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos valdyba persitvarkė. 
Dabar jos vadovybę sudaro:

MAS Dvasios Vadas —kun. 
Viktoras Rimšelis, Marian Se- 
minary, Claredon Hills, III., 
USA. *

MAS ir JAV Centro Valdy
ba: pirmininkas — Adomas 
Viliušis, vicepirm. ir veikimo 
programos skyriaus vedėja — 
Aldona Krikščiūnaitė, sekreto
rė ir mergaičių reikalų vedėja
— Raimunda širmulytė, socia
linių reikalų vedėjas — Pranas 
Kliorikaitis, iždininkas — Seve
rinas Krutulis ir narys Kanadai
— Jonas Andriulis.

MAS Centro Vaidybos adre
sas: Adomas Viliušis, 835 W. 
34th Place, Chicago 8, III. Te- 
lef. FRontier 6-3744.

MAS C. V-bos įgalįotinai: 
“Ateities” žurnalo reikalams— 
Juozas Baužinskas; MAS Vo
kietijoje — Antanas Dulskas, 
21 a. Muenstre, Grevener St. 
69, Germany.

MAS Kontrolės Komisija: 
pirmininkas — Antanas Sužie
dėlis, sekretorė — Zita Zaran
kaitė ir narys — Kęstutis Keb- 
linskas. Komisijos adresas: Zi
ta Zarankaitė, 1182 VVashing- 
ton St. Nonvood, Mass.

Kanados Jaunąją Ateitininku 
Sąjungos Centro Valdyba: pir
mininkas — Stasys Verbickas, 
vicepirm.— Antanas Bumbulis, 
sekretorė — Stasė Verbickaitė, 
socialinių reikalų vedėja — 
Saulė Lukoševičiūtė ir iždi
ninkas — Jonas Vyšniauskas. 
KJA S-gos Centro Valdybes 
adresas: Stasė Verbickaitė. 241 
East Avė., N. Hamilton, Onta- 
rio, Canada.
MAS JAV Apygardos: Moks

leivių Ateitininkų Kuopos JAV

skirstomos į keturias apygar
das.

Philadclphijos apygardą su
daro šios kuopos: Marijos Peč- 
kauskaitės Brooklyne, Nevvar- 
ke, Philadelphijoje ir Balt įmo
nėje. Apygardos vaidyba: pri- 
mininkas Vytautas Volertas, 
1529 So. 2nd. Philadelphia 47, 
Pa., nariai — Algimantas Ge- 
čiauskas ir Algimantas Žukau
skas.

Clevelando apygardai pri
klauso kuopos: Maironio Cleve- 
lande, Detroite ir Rochestery- 
je. Apygardos Valdyba: pirmi
ninkas — Simas Laniauskas, 
1434 E. 95 St., Cleveland 3, 
Ohio. nariai — Arvydas Barz- 
dukas ir A. Iešmantas.

Chicagos apygardai priklau
so: šv. Kazimiero E. St. Louis, 
kun. A. Lipniūno Chicagoje ir 
Iz>n Angeles. Apygardos valdy
bos pareigas eina MAS Centro 
Valdyba.

Bostono apygardai priklauso 
kuopos: Bostone, Brocktone, 
Hartforde, Put name, Mariana- 
polyje. Apygardos valdybos su
dėtis bus vėliau pranešta.

MAS Centro Vaidyba

NAi JAS “ATEITIES” 
NUMERIS

Spalio mėn. numeris jau bai
giamas spausdinti. Jame pažy
mėtina: prof. A. Šapokos sraip- 
snis — Universitetai ir jų kil
mė. Studentų Ateitininkų Sto
vykla, Pax Romaną kongresas. 
Alb. Baranausko novelės tąsa. 
Vedamuoju eina kun. V. Dabu- 
šio — Teateina Tavo Karalys
tė. Numeryje spausdinama ne
maža jaunųjų kūrybos.

Naujas lapkričio mėn. nume
ris jau rengiamas ir tuoj bus 
atiduotas spaudai.
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T. Aug. Dirvelė ir Šv. Antano kolegija
Nors nemaža aukų tam rei

kalui buvo surinkta ir Lietu
voje, bet kolegija buvo pasta
tyta daugiausia Amerikos lietu
vių suaukotais pinigais. Daug 
Kolegijos geradarių ir rėmėjų 
buvo įrašyta į kolegijos garbės 
knygą, liet didžiausias iš visų 
geradarių buvo prel. U. Juras. 
Nors jis visą laiką gyveno A- 
merikoje ir šv. Antano Kolegi
joje niekad nebuvo buvęs, bet 
jo vardas ten buvo lygiai po
puliarus ir žinomas, kaip ir pa
ties T. Augustino. Ir kaip jis 
galėjo būti nežinomas, jei prel. 
P. Juras paaukojo šv. Antano 
kolegijai kelių šimtų knygų bi
blioteką, turtingą mineralogi
jos muzčjų, fizikos kabinetą, 
pastatė savo lėšomis prie vie
nuolyno atskirą didelį dviejų 
aukštų priestatą klierikams 
gyventi, padovanojo vienuoly
nui visą didelę spaustuvę kny
goms ir laikraščiams spausdin
ti ir šiaip niekuomet neatsisa
ko ištiesti pagalbos ranką, ka
da tik buvo rimtas re.kalas. T. 
Augustinas stengėsi prel. P. 
Juro dosnumo neišnaudoti, 
organizuodamas lėšas su dide
liu sugebėjimu ir nemažesniu 
pasisekimu vietoje, Lietuvoje, 
ir kreipdamasis į j; tik neiš
vengiamų sunkumų metu. Sur. 
kiomis valandomis, kada trūk
davo kolegijai lėšų.Tėv. Augus
tinas ramindavo save ir kilus 
sakydamas. “Nenusimini imi“, 
juk Amerikoje yra mūsų kole
gijos bičulis kun. Juras.” Tas 
jo žinojimas, kad yra atrama. į 
kurią sunkių valandų metu bu; 
galima atsiremti, davė jam 
pasitikėjimo ir ištvermės ne
sustoti pusiaukelėje, lx't drą
sia vykdyti visus numatytus 
planus.

Kadangi nuo pat pirmųjų 
kolegijos gyvavimo dienų iki 
1939 m. T. Augustinas ėjo ir 
kolegijos rektoriaus pareigas, 
tai kolegijos susiformavimas ir 
formos ir turinio atžvilgiu bu
vo .jo nuopelnas. Nors kartą jis 
ėjo ir naujai atgaivintos šv. 
Kazimiero provincijos viršinin
ko pareigas, vykdė dideles sta
tybas, kaip. pvz.. šv. Antano 
namą, Liurdo grotas, kūrė su 
prel. Juro pagalba didelę spau
stuvę, knygų rišyklą, buvo fak
tinis leidėjas dviejų pranciško
nu laikraščių ir daugybes kitų 
leidinių, tarp jų ir jo sumanyto 
bei 1935 m. pradėto leisti Mi
sijų Metraščio, bet svarbiausias 
.jo gyvenimo uždavinys ir di
džiausias rūpestis buvo šv. An
tano kolegija. Jis ja rūpinosi

I ė I i u k e, 
beat 
pro-

A. MASIONIS

kuo tesiskyrė nuo normai ios 
valdžios gimnazijos programos. 
Šv. Antano kolegijoje buvo su
stiprintas lotynų kalbos dėsty
mas, kuris prasidėdavo nuo 
antrosios klasės, ir šeštojoje 
klasėje buvo pradedamas filo
sofijos kursas, kuris buvo rei
kalingas būsimiems kunigams 
ir vienuoliams, bet, kaip nau
dingas dalykas, buvo privalo- 
mas ir visiems mokiniams. Ka
dangi kolegijos programa šiuo 
atžvilgiu buvo net aukštesne už 
normalios gimnazijos progra
mą, tai šviet. ministerija jau 
1933 m. rugpiučio 1 d. suteikė 
šiai mokslo įstaigai visas val
džios aukštesniųjų mokyklų tei
ses.

Šv. Antano kolegijoje nuo 
pat pirmųjų dienų viešpatavo 
darni, darbinga nuotaika. T. 
Augustinas, gavęs kolegijai tik 
gimnazijos teises. Ix*t nė cento 
iš valdžios jai išlaikyti, nepa-

liauja važinėjęs į Kauną, lan
kęs ministerius, departamentų 
direktorius. kovojęs už savo 
mokslo įstaigos teises visose 
srityse, taigi ir išlaiky mo sri
tyje. Mokytojai dirba su atsi
dėjimu, negailėdami jokio triū
so, kad [jakelių mokslo lygi 
kiek galima aukščiau, kad mo
kiniai, baigę tą mokslo įstaigą 
arba persikėlę iš .jos į kitas mo
kyklas, atkreiptų kitų dėmesį 
savo išsimokslinimu. draus
mingumu ir. apskritai, visu iš 
prus mu. kad tuomi palengvin
tų T. Augusinui kovą už mo
kyklos išlaikymą. Mokiniai irgi 
neatsilieka. Jie irgi kovoja už 
savo mokyklos garbę ir mokyk
los suole, ir sporto aikštėje, ir 
muzikoj ir kitose srityse.

Būdama privati, šv. Antano 
kolegija baigiamųjų egzami
nų temas ir uždavinius gaudavo 
iš Šviet. Ministerijos. Švietimo 
Ministerija atsiųsdavo taip pat 
ir savo atstovą prižiūrėti egza
minų eigą. Vienų baigiamųjų 
matematikos egzaminų metu

Tėv. Auk. Dirvelė

RUSAI EMIGRANTAI LEIDŽIA KNYGAS

ko'e-

kaip savo akies 
nes nuo to priklausė visa 
si kuriančios pranciškonų 
vi nei jos ateitis.

Pagmdinis šv. Antano
gijos tikslas buvo paruošti sa
voje mokslo įstaigoje kandida
tų į vienuolyną, išauklėti jau
nų. energingų pranciškonų mi
sionierių kadrus, kad jų už
tektų ne tik Lietuvai, 1x4 kiek
vienam kraštui, kur tik yra lie
tuvių, ir net platesniam pasau
liui. Antras, šalutinis, bet ne
mažiau svarbus už pirmąjį, tik
slas buvo auklėti visą tą mok
slo įstaigą Lankančią jaunuo
menę religinėje dvasioje ir išlei
sti ją j gyvenimą su tvirta krik
ščioniška pasaulėžiūra. Tam 
tikslui prie kolegijos buvo į- 
steigtas mokinių bendrabutis, 
kur geroje globoje ir priežiūro
je. In* jokio tėvams rūpesčio, 
mokiniai galėjo gyvent ir dirb
ti.

Tėvai tas pranciškonų pas
tangas padėti jiems mokymo ir 
aukiejmo darbe įvertino, ir 
mokiniai tuoj pat užpildė visas 
vietas ir mokykloje ir bendra
butyje. Čia suvažiavo mokinių 
iš tolimiausių Lietuvos vietų, 
net iš tokių miešti;, ka p Kau
nas, kur buvo net kelios tokios 
pat gimnazijos. 1933 m. rudenį 
kolegijoje jau buvo 1W> moki
nių. kurių dauguma gyveno 
bendrabutyje.

Šv. Antano kolegija buvo pri
vati, bet jos programa maža

DidysiH Lietuvos Praneiškonų kultūrinių užsimo
jimų rėmėjas prel. P. Juras.

abiturientas Zališauskas at
kreipė į save šviet. Ministerijos 
atstovo dėmesį nepaprastais 
savo matematiniais sugebėji
mais. Mat, Šviet. Ministerijos 
atsiųstame Uždavinyje buvo 
kažkoks netikslumas, su kuriuo 
uždavinio išsprendimas buvo 
neįmanomas. Zališauskas tą 
netikslumą surado, jį sąlygoje 
ištaisė ir išsprendė.

Švietimo Ministerijos atsto
vas stebėjosi tokia mokinio Za- 
lišausko orientacija ir dailią į- 
vertino labai gerai.

T. Augustinas norėjo savo 
mokinius daugiau pralavinti ir 
muz koje. Kolegija įsigijo apie 
10 muzikos instrumentų, iš 
kun. T. Budraičio (dai>ar jau 
miręs), kuris dėstė muzikos ir 
dainavimo dalykus su tikru pa
mėgimu. išmokė mokinius tuos 
instrumentus vartoti. Taip su
sidarė visai šaunus kolegijos 
orkestras.

Gamtos mokslų ir s[x»rto da
lykų mokytojas J. Andriejaus- 
kas ( 1940 m. išvežtas į Sibi
rą), kaip buvęs Lietuvos ka
riuomenės atsargos karininkas, 
labai gražiai ir drausmingai su
gebėdavo pravesti visokius vie
šus mokinių pasirodymus. Be 

(bus daugiau)

Šiandien daugel kalbama a- 
pie pabėgėlius iš už geležinės 
uždangos, kuri prasidėjo, bol
ševikų arini, ai slenkant į Va
karų Europą. Nuo raudonojo 
pavojaus bėgo vis, kas tik ga
lėjo ir spėjo. Bėgo ir patys ru
sai nekomunistai. Tas bėgimas, 
veržimasis iš bolševikų vergi
jos tęsiasi ir dabar.

Rusai pradėjo bėgti bolševi
kų revoliucijos pradžioje. Pabė
gėlių būdavo ir prieš antrą pa
saulin: karą. O ypatingai daug 
rusų išvietintųjų tarpe atsirado 
besibaigiant antrajam pasauli
niam karui Daugelis jų pasie
kė Ameriką. Kanadą, Pietų A- 
meriką ir kitus pasaulio žemy
nus. Pabėgėlių tarpt' yra mok
slininkų. rašytojų, karininkų, 
žemdirbių ir kitų.

Šiandien šie naujieji ateiviai 
rusai, kaip ir kiti, įsijungė į 
Amerikos gyvenimą, jų moks
lininkai tęsia savo dariais mok
slo ir tyrinėjimų įstaigose, žur
nalistai liendradarbiauja A- 
merikos laikraščiuose, karinin
kai atsinešė į čia savo žinias ir 
patyrimus. Jie įsijungė į bend
rą Vakarų Europos ir Ameri
kos kovą prieš lolševizmą.

Pabėgusieji rašytojai ir 
žurnalistai pradėjo naują kū- 
rylx>s vagą laisvuose pasaulio 
kraštuose. Iki šiol jau daug 
pabėgėlių rusų autorių knygų 
išleista anglų kalki. Amerikos 
visuomenė, kaip ir kitiems pa 
bėgėliams, taip ir rusams paro
dė supratimo ir užuojautos. 
Neseniai. Fordo fondo (Ford 
Fondation) parama. New Yor
ke įsteigta privati leidykla, pa
vadinta Chekhov Pubiishing 
House.

Neatsitiktinai leidykla buvo 
pavadinta Antano Čechovo 
vardu. Čechovas dideliu žmo
niškumo supratimu aprašė ru
sų liaudies gyvenimą, kasdie
nius vargus ir rūpesčius. Pasi
rinkdami savo leidyklai Cecho-

vo vardą, organizatoriai pasi
ryžę sekti Čechovo žmonišku 
mo tradicijas, pagarbą ir mei
lę žmonėms, tradicijas, kurias 
bolševikai ir jų diktatoriai 
stengiasi sunaikinti.

Vienas iš Cechov Pubiishing 
House narių taip nušvietė šios 
leidyklos tikslus:

Platinant leidyklos išleistas 
knygas visame pasaulyje, nori
ma parodyti rusų kultūrą, ku
ri negali būti kuriama Sovietų 
Sąjungoje, nes jos režimas žu
do kiekvieną laisvą mintį.

Pirmaisiais metais Chekhov 
Publishing House numato 
spausdinti 35 knygas. Pirmoji 
dešimtis tų knygų jau atspaus
dinta ir išsiuntinėjama į visą 
pasaulį, tačiau, žinoma, šioms, 
laisvame krašte parašytoms, 
knygoms bus sunku patekti už 
geležinės uždangos.

Chekhov Pubiishing House 
leis rusų klasikus, kurių veika
lai Sovietų Sąjungoje nepers
pausdinami ar neprieinami 
skaitytojams. Toje serijoje pa
sirodys rusų klasikinės poezi
jos antologija, ji apims rusų 
klasikinės poezijos kūrybą nuo 
Baratinskio iki 1917 metų revo
liucijos.

Ši leidykla išleis eilę veikalų 
tų rusų rašytojų, kurių kūri
niai dabar Rusijoje negalėjo 
pasirodyti. Tai knygos, kurios 
buvo parašytos dabartinių bol
ševikų laiku, bet arba negalė-

jo būti Rusijoje spausdint**, ar 
atspausdintos bolševikų buvo 
sunaikintos. Leidykla leis ir ei 
lę veikalų, kuriuos sukūrė ru
sų pabėgėliai, kaip Buninas, 
Aldanovas, Zaicevas, Teffi, Rc- 
mizov ir kiti.

Čechovo vaido leidykla rū
pinasi ir rusų kalbą išleisti Va
karų arba laisvojo pasaulio ra
šytojų veikalus. Tuo siekiama 
supažindinti rusų kalba skai- 
tančiąją visuomenę su Vakarų 
civilizacija, demokratine jos 
gyvenimo santvarka ir gyveni
mu. Vakarų Kumpos, kaip ir 
Amerikos gyvenimas bolševikų 
I>ropagandos vaizduojamas ver
gija, priespauda, išnaudojimu 
ir dvasiniu nuskurdimu. lei
dyklos tikslas rusams literatū
ra parodyti tikrasis laisvojo pa
saulio veidas.

Daugumos naujai leidžiamų 
knygų autoriai yra neseniai pa
bėgę iš bolševikinės Rusijos. 
Jie savo veikaluose vaizduoja 
savo pergyvenimus Sovietų 
kolchozuose, kalėjimuose, dar
bo stovyklose ir t.t. Šie auto
riai ypatingai įdomūs, nes ilgus 
metus apie bolševikinės Rusi
jos gyvenimą buvo tesužinoma 
tik nuotrupos. Pačių rusų rašy
tojų — liudininkų tikrojo gyve
nimo dabartinėje Rusijoje — 
atvaizdavimas, daug įneš švie
sos ir padės suprasti 1x4 pažin
ti tikrąjį Sovietų Rusijos gyve
nimą.

“GRAŽI VIENYBE”

t y a t

GOLDAS TIK TARPININKAS TARP FUCHSO IR SOVIETŲ
Trejų metų Harry tėvai atsi

vežė į Ameriką, nors jis buvo 
gimęs Berne. Šveicarijoje, o 
tėvai atkeliavę iš Rusijos. Ne
buvo tada dar .jokio Goldo pa
vardės (kuri reiškia auksą), o 
tebuvo Goloniekis (kuri reiškia 
maždaug — plikis). Mokėsi 
Harry Philadelphijoj; Pennsyl- 
vanijos universitete studijavo i 
biochemiją ir 1932 m. gavo di- Z 
plomą. Ilgus metus dirbo cuk- J 
raus fabrike ir gyveno sykiu su 
tėvais. Gyveno ramiai; nevaik
ščiojo nei į pasilinksminimus 
bei šokius; neturėjo jokių mer
ginų. Tik kai staiga reikdavo 
kur išvykti, sakydavo tėvams 
ęsas susitaręs su draugais.

Dar mokykloje jam didelio 
įspūdžio darė Troy Nilas, kur s 
ir visą jo gyvenimą pasuko ki
ta vaga... Niles padėjo jam 
gauti tarnybą, padėjo .jam susi
daryti ir pažiūras į gyvenimą. 
Niles pasisakė Goldui, kad lan
kąsis ateistų klube, studijuo
jąs Marksą ir Leniną ir jau ta
pęs kompartijos nariu. Daugel 
vakarų juodu praleisdavo kal
inėdami apie politiką, ūki. So
vietus. Gold sutiko, kad Rusija 
esanti kitų niekinama, blokuo
jama ir kad dėl to turį badau
ti milijonai geriausių žmonių. 
Bet kaip jiems padėti tokiomis 
ribotomis jėgomis? Niles pasi
siūlė supažindinti jį su vienu 
savo draugu iš rusų prekybos 
atstovybės (Am'orgo). ku
riam jis. Niles. jau daug sykių 
suteikęs naudingų inforę.m ijų. 
Gal būt, ir Goldas gai šias bū
ti tokiu būdu naudingas.

1935 m. pirmu kartu Goldas 
susipažino su tokiu, žmogum, 
kuris pasiv'.dino Smithu. Tas 
naujas pažįstamas Ik* jokių į- 
žar.gų pasakė, kokios informa
cijos Rusijai reikalingos. ‘Ta
vo šefas daro bandymus paga
minti gryną metilinį alkoholį. 
Ar žinai ką apie tai. — “Tru
putį — nedaug". Ir šiek tiek

liritii žurnalistas Keed savo knygoje “Anonimų suo
kalbis" (Zuerich 1951) dėsto, kad pasaulio nykių eigą 
paskatiniu laiku lemia du slaptieji sąjūdžiai, kurie abudu 
gimę Rusijoje. Iš Rusijos jų idėjas nunešė i Vakarus emig
rantai, kurių vieni sąmoningai vyko j Angliją, Ameriką su 
uždaviniu sprogdinti tuos kraštus iš vidaus, kiti buvo tik 
paskian tam reikalui panaudoti. Jo teigimą patvirtintų is
torija su šnipu Harry Gold, kuri su smulkmenom išaiškė
jo 195! m. kovo 15 d. teisme.

papasakojo. Iš to, ką Smithas 
išgirdo iš Goldo, jis suprato, 
kad Goldas gali būti labai nau
dingas. Smithas tuojau pasiūlė 
Goldui tęsti toliau mokslą Co- 
lumbijos universitete. Išlaidas 
pasižadėjo apmokėti. Goldas 
nesutiko. Kaip jis tėvams pasi
sakys. iš kur pinigai mokslui. 
Smithas pripažino jo argumen
taciją. Sutarė pagaliau, kad 
Goldas mokysis Cincinati uni
versitete. paims pusei dienos 
tarnybą, o kitus 600 do’. pri
dės jis. Smithas.

Pradėjęs Sovietams dirbti, 
Goldas gavo paskui ypatingus 
uždavinius — palaikyti ryšite 
tarp Sovietų agentų ir Sovietu 
špionažo cent ro New 
Sovietų konsulato. Tai 
jau ypačiai apie 
Goldas uždavinius
labai apgalvotai ir tiksliai, mė
tydamas pėdas ir maskuoda
mas savo ryšius. Vykdomus 
pirmu kartu susrt kti su ato
minės energijos specialistu ir 
Sovietų agentu Dr. Fucr i>. su 
kuriuo Goldui buvo pavesta pa
laikyti ryšį. Goldas turėjo ran
koje pirštines ir knygą žaliais 
viršeliais, o Fuchsas parodė 
jam teniso kamuolėlį. I pasi
matymus važiuodavo [^žemi
niais traukiniais, pakeliui kur 
mažesnėj stotelėj išlipdavo ir. 
vartydamas laikraštį, perone 
pYaleisdavo kelis traukimus, 
paskui vėl įlipdavo, kelis kar

tus dar pakeisdavo traukinius,

Yorke, 
dėjos 

1944-5 m. 
atlikdavo

taikydamas išlipti paskutinis. 
Tik tada, kai būdavo tikras su
metęs visas [ėdąs, tiesiai vyk
davo į paskirtą vielą. Draugo 
Smitho pavestas susitiko su 
Fuchsu Queense, paskui Bo- 
reugh Hali Brooklyne. p skili 
vėl Cambridge. Iš Fuch o j*s 
perimdavo atomines paslaptis 
r perduodavo Smithui, pas
kiau kitam t kuris pasirodė (*sąs 
Sovietų konsulas Jakovlevas). 
Su pastaruoju susitikdavo N?w 
Yorko kuriame bare, parke, 
stoty, gatvėj.

1945 m. gavo nauią u'davi
nį. Lokalyje Jakovlevas įsprau
dė Goldui [opier'dį, kuriame 
mašinėle buvo įrašytas vienas 
žodis: “Greenglass”, ir pasakė, 
kad jis turįs vykt; į Naująją 
Meksiką, nurodė adresą. Prie
das — konvertas su doleriais, 
įteikti Grrcnglassui. Tą pat va
karą Goldas išvyko. Sibirado 
pagal paduotą adr ą rainą. 
Paskambino. Srnybas palinkęs 
vyras pasakė, kad Greenglass 
ir ponia išvykę ir grįš tik ry
toj. Anksti rytą Goldą.; vėl pri
sistatė. Duris atidarė jaunas a- 
pie 23 met'[ vyras ir šyptelėjo. 
Kai Goldas gavo atsakymą, kad 
tai jam reikalingas žmogus, iš- 
s traukė kartono gabalą, kaž
kaip kreivai i.’kirptą nuo mais
to dėžes, kurį jam buvo įte k?3 
Jakovlevas, ir ji perdavė 
Greenglassui. Tas paėmė mote
rišką piniginę, pasirausė joje ir 

išsitraukė kitą panašų kartono

Paskutiniame (IX. 2X.) Cle- 
velando Liet. Tremtinių D-jos 
susirinkime buvo svarstomas ir 
lietuvių banko (The Superior 
Savings and Loan Association) 
klausimas. Valdyba, įrašyda
ma šj klausimą j darbotvarkę, 
turėjo pagrindo, nes dažnas in
dėlininkas jį iškėlė ir šiaip sam 
protavo: lietuvių bankas temo
ka 2% ir, be to, ne nuo pinigų 
padėjimo dienos, gi kiti kai ku
rie bankai moka 2ir jei 
pinigai padedami ligi kurio 
mėn. 10 d., nuošimčiai mokami 
nuo mėn. 1 d.

Ekonominis
skirtumas čia labai ryškus. Ta
čiau, galvojo, gal visdelto, yra 
kitų motyvų, įpareigojančių 
čia, o ne kur kitur laikyti savo 
santaupas.

Atsakymo į šj klausimą lauk
ta iš pakviesto banko atstovo 
I. Šamo, kuris savo gražioje

aritmetinis

ir su- 
Gavęs 

Goldas 
Yorką.

gabalą. Sudėjo. Tiko. Tada šei
mininkas supažindino svečią su 
žmona, Goldas perdavė pini
gus. Greenglass pasisakė, kad 
jis turįs visą eilę žmonių, kurie 
dirl>a atominėje srityje 
tinka bendradarbiauti, 
iš Greneglasso paketą, 
leidosi atgal į New
Brooklyne prie traukinio jį su
tiko Jakovlevas, perėmė pake
tą ir prasitarė, kad Greenglass 
atsiunčiama medžiaga labai 
daug patarnavusi Rusijai.

Kai Dr. Fuchsas vieną dieną 
iš New Yorko kažkur dingo, 
Goldas susirūpino ryšiu su juo 
ir nuvyko į Cambridge, Mass., 
kur gyveno jo sesuo Heineman, 
pas kurią sykį buvo susitikęs su 
Fuchsu. Iš jos patyrė, kad 
Fuchsas esąs Išvykęs toliau, bet 
Kalėdoms jis atvyksiąs aplan
kyti savo pažįstamų. Goldas 
ir šiuo kartu buvo patenkintas, 
kad ryšys bus atstatytas, ir 
pasiryžo atvykti su Fuchsu su
sitikti. Nenumartė, kad susitiks, 
lx*t kitokiomis aplinkybėmis.

Tuo metu FBI dirbo taip 
plačiai .kaip niekad savo gyve
nime ji nebuvo dirbusi. J jos 
rankas pakliuvo Fuchsas, l>et 
apie tai ji neskelbė nieko,
jo patyrė ir apie ryšininką, pa
varde James Davidson, kuris 
esąs chemikas. FBI pusantro 
tūkstančio chemikų ištardė. J- 
tartųjų foto nusiuntė Fuchsui. 
Visas jis atmetė. Nepažįsta. 
Tik prie vienos sustojo, kuri 
turėjo būti tasai Davidson.

Tuo pačiu metu dirbo ir 
“Grandma”. Goldas nežinojo, 
kad pas Fuchso seserį Heine
man buvo lankiusis “Grand
ma” ir turėjo ilgą pasikalbė
jimą. Gal nė Heineman nesi
jautė, kad per ją eina FBI 
prie šnipų lizdo. Parodė ir jai 
daugelį foto. Tarp jų ir Goldo. 
Sakėsi nepažįstanti. Ar nepa
žino, ar ką kila reiškė. FBI 
jau turėjo savo archyvuose me-

Iš

džiagos apie Goldą, seniau jis 
buvo įtartas. Bet nepagautas 
ne vagis. Čia ne Sovietų Są
junga, kur užtenka įtarti.

Vieną dieną — o tai buvo 
1950 m. gegužės 15 d. — FBI 
nuvyko pas Goldą. Ne, jis nie
kad nepažinęs ir nematęs Dr. 
Fuchs — atkirto jis. Ir jo se
sers nematęs. Jis nesąs niekad 
buvęs nei kairysis nei liberalas. 
Goldas kovojo kietai, viską pa
neigdamas. Nes kova ėjo dėl .jo 
gyvybės. Kovojo ištisus mėne
sius. Gyvybė ilgainiui nugalėjo, 
ir, kai jam pažadėjo palikti jį 
gyvą, jis tik gruodžio 5 d. pa
sakė: ‘Taip, esu tas, per kurį 
Fuchsas žinias perduodavo.” 
Jis išpasakojo tada visus savo 
bendradarbius, nes jam ta są
lyga pažadėjo gyvybę.

Teismas jam priteisė 30 me
tų.

kalboje ragino remti šią lietu
vių sukurtą įmonę, pabrėžda
mas, kad tik vienybėje yra 
tautos galybė.

Po šiltais plojimais palydė 
tos banko atstovo kalbos, ima 
žodį kitas kalbėtojas (S. La— 
niauskas) ir, kaip ir pirmasis, 
kalba gražiai ir nuoširdžiai: 
reikią vienybės, reikią vieni ki
tiems padėti, riektą remti visa, 
kas lietuviška. Ne, jis nenorįs, 
kad šis bankas mokėtų dides
nius nuošimčius. Kam? Bankas 
galįs juk savo lietuvišką širdį 
ir sielą parodyti kitu būdu — 
padėti praplėsti ar pagražinti 
lietuvių salę, kur mes visi spie- 
čiamės, ar skirti per metus ko
kius 2000 dolerių lituanistinei 
mokyklai.

Tikrai, koks gražus būdas 
praktiškai įrodyti, jog vienybė
je galybė! Dabar visiems ima 
aiškėti, kodėl čia, o ne kur ki
tur reikia laikyti savo santau
pas. Telieka išgirsti banko at
stovo pritarimą, kuris, deja, 
pareiškia, kad baakaa paremti 
lituanistinės mokyklos negali.

Štai čia ir baigėsi vienybės 
galybėje principas.

Susirinkusiems tik liko neaiš
ku, kodėl tas bankas negali pa
remti lietuviškųjų reikalų. Jis, 
tur būt, veikia ne pagal kokius 
nenugalimus gamtos dėsnius, o 
pagal jo direktorių nutarimus. 
Jei tie direktoriai galėjo pasių
sti savo atstovą į lietuvių susi
rinkimą paaiškinti, jog vieny
bėje galybė, ar jie negalėtų 
lygiai nutarti paskirti tam tik
rą sumą lietuviškųjų reikalų 
paramai? Lygiai neaišku, kodėl 
tie direktoriai mano, kad lietu
viai jų įstaigą turėtų remti, jei 
ta įstaiga negali remti lietuviš
kųjų reikalų.

V. Kavaliauskas

T r v ij M a r i j o n ų Kolegijos 
RftMftJV SEIMAS 

Sekmadienį, spalio 19 d^ 1952 
DIENOTVARKE

11:00—Iškilmingos šventos Mišios 
12:00—Bendri pietūs arimo dalyviams % 

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

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

SEIMO RENGIMO KOMISIJA
Kun. Jonas Vaitekūnas

Kolegijos Rėmėją Pirmininkas
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LIETUVIŲ CLEVELAND, OHIO
TARPE

• Romualdas Zalubas, buvęs 
tremtyje Kempteno lietuvių 
gimnazijos direktorius. šiuo 
metu įsikūrė Washingtone. D. 
C. Nuo rugsėjo 1 d. jis George- 
tovvn universitete dėstys mate
matiką. Universitete studijuo
ja per 5000 studentų.

Pažymėtina, kad R. Zalubas 
tuo pačiu metu Georgetoun 
universitete gilina savo studi
jas astronomijos srity. Nežiū
rėdamas materialinių sunku
mų. prieš metus jis pradėjo 
lankyti universitetą, šiuo metu 
savo pažįstamiems jis rašo: 
•'Metus palyginti sunkokai ve
žęs, dabar jau pasiekiau gana 
palankių sąlygų darbui ir stu
dijoms.”

Hilliam Senkus,
Elizabetho Lietuvių Vyčių 

valdybos vicepirmininkas ir 
spaudos korespondentas pra
neša. kad Elizabetho Vyčių 
Valdybos pirmininku ketvir
tam terminui išrinktas K. Os- 
kutis. vicepirm. William Sen
kus. sekr. A. Mitchell. fin. sekr. 
M. Wysocki ir ižd. A. Baro
nas.

Susirinkime, kuris įvyko rug
sėjo 21 d. buvo padarytas pra
nešimas apie Vyčių seimą Dav- 
tone. Ohio.

"Mokyklos draugai” 
New Britaine

\Vaterburio lietuvių scenos 
mėgėjų teatras spalio 25 d. 
vyksta j Nevv Britain. Conn.. 
kur suvaidins L. Fuldos 4 v. 
komediją “Mokyklos draugai”.

Garbingos viešnios 
Baltimorėje

Spalio mėn. 3 d. į Baltimorę 
pas seseris kazimierietes. dir
bančias šv. Alfonso parapijos 
mokykloje, atvyko šv. Kazi
miero vienuolijos viršininkė 
motina Teofilė su seseria Eu- 
charista, mokyklų inspektore. 
Jos susipažino su vietos seserų 
darbu ir pasitarė svarbiais 
vienuolijos reikalais. Spalio 6 d. 
garbingosios viešnios išvyko.

Prof. S.Sužiedėlis perėmė 
pareigas

Naujai išrinktas ateitininkų 
Federacijos vyr. vadas prof. S. 
Sužiedėlis rugsėjo 29 d. oficia
liai perėmė pareigas iš buv. va
do prof. Ad. Damušio. Šiam 
reikalui Ateities klubas suren
gė savybės pobūvį, kuriame da
lyvavo abu vadai ir Clevelando 
ateitininkai sendraugiai, stu
dentai bei moksleiviai. Platesnį 
aprašymą, pailiustruotą atski
rų pobūvio momentų fotografi
jomis. duosime vėliau.

šventinama nauj. parapijos 
bažnyčia

Naujosios parapijos naujai 
pastatytos bažinyčios šventini
mo iškilmės įvyks spalio 19 d., 
11:30 vai. šventinimo apeigas 
atliks pats Clevelando arkivys
kupas Ed. Hobanas. Taip pat 
dalyvaus ir lietuvių vyskupas 
V. Brlzgvs. Be parapijos cho
ro, vadov. muz. R. Brazaitienės, 
pamaldų metu taip pat giedos 
ir Ciurliono ansamblio vyrų 
choras.

Lietuvių Tremtinių Draugi
jos susirinkimas įvyko rugsėjo 
28 d. Valdybos pirm. Ed. Kar- 
nėnas pranešė, kad pasveikin
tas prof. M. Biržiška jo 70 me
tų sukakties proga ir nusiųsta 
jam 75 dol. Taip pat pabaigta 
mokėti 1000 dol. už vitražinį 
naujosios parap. bažnyčios lan
gą. įstatytą Lietuvių Tremtinių 
vardu .

V. Braziulis kalbėjo lietuvių 
klubo akcijų pirkimo reikalu. 
Susirinkimas pritarė, pasisaky
damas už šio klubo rėmūną.

S. Laniauskas pranešė, kaip 
sekasi rinkti lėšas Diepholzo 
gimnazijai remti, ir perskaitė 
Amerikos Liet. Bendruomenės

Nem Jersey valstybės 
lietuvių žiniai

New Jersey Valstybės L. B. 
Laikinasis Organizacinis Komi
tetas šių metų spalių 26 d. šau
kia visuotinį Nevv Jersey vals
tybės lietuvių suvažiavimą.

Suvažiavimas prasidės pa
maldomis 10.30 vai. ryto šv. 
Trejybės bažnyčioje 207 Ad
ams St. Nevvarke. 3 vai. po pie
tų lietuvių šv. Jurgio draugi
jos salėje 180 Nevv York Avė.. 
Nevvarke suvažiavimo atidary
mas.

Suvažiavime dalyvaus Ame
rikos Liet. Bendruomenės Cen
tro Vadovybės nariai ir supa
žindins dalyvius su bendruome
nės reikalais.

Suvažiavimo reikalai labai 
svarbūs. Visos organizacijos 
kviečiamos atsiųsti savo atsto
vus. o kurios nespės atstovų iš
rinkti, tai kviečiame atvykti or
ganizacijų valdybų narius ir 
veikėjus. Visą lietuviškąją vi
suomenę ir visus žmones kvie
čiame kuo skaitlingiausiai j su
važiavimą atsilankyti.
New Jersey Valstybės Lietuvių

Bendruomenės laikinasis 
Komitetas

Hartford. Conn.
LDS 6-tos kuopos susirinki

mas įvyks ne spalio 19 d., kaip 
buvo anksčiau paskelbta, bet 
spalio 26 d. 1 vai. p.p. salėje po 
bažnyčia, 41 Capitol Avė.

Gi spalio 19 d. Hartforde 
šaukiami LDS ir Liet. Kat. Mo
terų S-gos Connecticut apskri
čių suvažiavimai.

Hartfordiečiai labai apgai
lestauja netekę kun. P. Pranc- 
kaus. kuris čia eilę metų uoliai 
darbavosi įvairiose draugijose 
ir bendrai buvo labai visų mė
giamas. Jis spalio mėn. pra
džioje perkeltas į Bridgeport, 
Conn.. šv. Jurgio liet, parapi
jos bažnyčią. J jo vietą atkel
tas kun. W. Pranckietis iš 
Bridgeporto. Conn.

DĖMESIO!

LDS Connecticut apskrities 
suvažiavimas įvyks spalio 19 d. 
Hartforde šv. Trejybės parap. 
mokyklos svetainėje, 339 Capi
tol Avė., (kampas Broad ir Ca
pitol Avė..), 1 vai. p. p.

Šv. mišios už gyvus ir miru
sius narius bus atlaikytos tą 
pat dieną 8,30 vai. šv. Trejybės 
parap. bažnyčioje.

Šis suvažiavimas yra pirma* 
sis po seimo, jame bus svarbūs 
seimo nutarimų pranešimai, to
dėl visos apskrities kuopos pra
šomos išrinkti ir atsiųsti savo 
atstovus.

Pirm. J. Bernotas, 
Sekret. Stef. Sapranienė

Clevelando Laik. Organ. Komi
teto informacinį raštą apylin
kės organizavimo reikalu.

Lituanistinės Vysk. Valan
čiaus mokyklos vedėjas A. Ta- 
mulionis paragino tėvus leisti į 
ją ir tuos vaikus, kurie dar 
jos nelanko.

Iz. Šamas nušvietė lietuvių 
banko (The Superior Savings 
and Loan Association) veiklą.

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Liudžius, sekretoriavo A. Bar 
zdukas.

Lietuvių Radijo Valandos 
naujai išrinkta valdyba parei
gomis pasiskirstė šiaip: J.Stem- 
pužis—pirm., J. Nasvytis — 
vicepirm., B. Auginąs—sekr., 
V. Rocevičius—iždin., A. Mi
kulskis—narys muzikos reika
lams. Radijo programą tvar
kys B. Auginąs.

šv. Jurgio parapijos 40 vai. 
atlaidai vyko spalio 12, 13 ir 
14 d.. Mišparai 7:30 vai. vaka
re. Lietuviškai pamokslus sakė 
kun. dr. J. Bogušas, Erie kole
gijos profesorius, ir kun. Alb. 
Spurgis. angliškai — kun. B. 
Bartis iš Akrono.

Susituokia: V. J. Mikalavi- 
čius (iš Chicagos) su Jolanta 
Musteikyte, V.Baranauskas su 
EI. Daugirdaite (iš Detroito).

Lietuvių Bendruomenes Ko
miteto posėdis spalio 3 d. įvyko 
(žinomo veikėjo Komiteto nario 
Fl. Saukevičiaus bute. A. V.

Lietuvių Bendruomenės 
susirinkimas

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Clevelando Laik. Organ. 
Komitetas spalio 5 d. lietuvių 
salėj sušaukė informacinį lie
tuvių visuomenės ir organiza
cijų atstovų susirinkimą apylin
kės suorganizavimo reikalu. 
Pranešimus padarė komiteto 
pirm. St. Barzdukas (palietė 
Lietuvių Bendruomenės tikslus 
ir lietuvių uždavinius jos at
žvilgiu) ir rinkimų komisijos 
pirm. A. Gargasas (referavo 
rinkimų taisykles). Dalyviai 
komiteto parengiamiems dar
bams pritarė ir gyvai svarstė, 
kaip sėkmingiausiai suorgani
zuoti Lietuvių Bendruomenės 
pirmąją Cluevelando apylinkę.

Komitetas Diepholzo lietuvių 
gimnazijai Vokietijoje remti 
vėl išsiuntė 200 visuomenės su
aukotų dolerių minėtos gimna
zijos vadovybei. Steigiantis ra
teliams atskiriems šios gimna
zijos mokiniams remti, komi
teto pajamos nuolat mažėja.

Prof. M. Biržiškai jo 70 me
tų sukakties proga Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos sky
rius surinko 84 dol. aukų. Au
kojo: P. ir J. Stravinskai, V. 
Alseika po 10 dol., F. Mackus 
— 5 dol., kiti mažesnėmis su
momis. Lš geležinkelių New 
York Centrai komapnijos įmo
nėse dirbančių tremtinių auko
jo 38. A. V.

CH1CA60JE IR
— Lietuvos Enciklopedijos 

reikalus Chicagoje apsiėmė 
tvarkyti D. Velička. Jis bus 
generalinis atstovas, o jam tal
kininkauti sutiko mokyt. Sera
pinas ir Bal. Brazdžionis. Jie 
yra pasiryžę aplankyti visus 
lietuvius, gyvenančius plačioje 
Chicagoje ir norintiems užpre
numeruoti Liet. Enciklopediją.

— Chicagos District Savings 
Bankas persikėlė į naujas pa
talpas, kurios buvo pašventin
tos ir atidarytos spalio pirmo
mis dienomis, šventinimo apei
gas atliko šv. Jurgio par. kleb. 
prel. Urba. įstaigą veda p. Mo
zeris. Jos atidarymo proga lan
kėsi ir miesto meras M. Kenne- 
lly ir daugybė svečių.

— Buvęs tremtinys August- 
dorfo stovykloj Vokietijoj, J. 
Vaitiekūnas sunkiai serga ir la
bai nusiminęs, kad jo niekas ne
aplanko. Jo adresas 117 West 
Str., Rockford, III.

— Per Sohpie Barčus veda
mą radijo valandą buvo paleis
tos “Pašvaistės” išleistos plokš
telės “Ei, Di Pi.” Ji sakosi, kad 
jos klausytojai užgirdę šią 
naujieną, prašė jas pakartoti. 
Būtų gera, kad ir mūsų garsieji 
tremtinių chorai užrašytų į juo-

APYLINKĖSE

I
I

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

<1. P. GINKI S, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.

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

šokiai ir t.t. Vestu’ės. puotos, liūdni pranešimai*

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

AD. 4EZA VITAS 
Muzikos Dr.

J. P. GINKIS 
Direktoriui

4. VALAKAS 
Prane*imq Dir.

4 |

ATsiaunimaI
RADIO VAL1ND0S 

SESTadifniaiS 
1445

5 30 Mj

■■
WevdP 

JACKJ STUI^S
1264 WHITF ST
HILLSioe.n.j

’ TI L .
WĄV I R1A
6 3525

Amsterdam, N Y.
Mirė

Uršulė Baltrūnienė, 57 metų 
amžiaus, mirė rugsėjo 11 d., 
palaidota rugsėjo 15 d. šv. Ka
zimiero kapinėse.

Velionė buvo kilusi iš Kata- 
liškių km., Vabalninko parap. 
J JAV atvyko 1914 m.

Iškilmingas laidotuvių pa
maldas atlaikė klebonas kun. 
J. Raštutis. Jam asistavo kun. 
J. W. Caroll ir kun. P. Jonai
tis. Prie šoninių altorių šv. mi
šias atlaikė kun. K. Balčys ir 
kun. A. Orvidas. J kapus paly
dėjo gausus būrys giminių ir 
artimųjų. Kun. K. Balčys ka
puose pasakė gražų pamokslą. 
Velionė buvo labai uoli katali
kė ir gera lietuvė, todėl ir gė
lių bei šv. mišių intencijų buvo 
gausu. Ji suprato lietuviškus 
reikalus, tad likę lietuviai ją 
teisingai įvertino ir pagerbė pa
skutinėje šios žemės kelionėje. 
Nuliūdę liko vyras, dvi dukte
rys ir žentai bei daugelis arti
mų giminių.

Laidotuvėmis rūpinosi laido
tuvių direktorius Edvardas 
Justas. Ilsėkis ramybėje sve
čioje žemėje. A. L.

Newark, N. J.
— Sekmadienį, spalio 12 d.. 

Netvarko šv. Trejybės lietuvių 
parap. visi vyrai dalyvavo Ne- 
warko arkivyskupijos ruošia
mam parade.

— Mūsų bažnyčioje pasibai
gė šv. Pranciškaus ir šv. Tere
sėlės Kūdikėlio Jėzaus novenos. 
Žmonės gausiai pasinaudojo 
novenos teikiamomis malonė
mis.

— Šv. Rožančiaus pamaldos 
spalio mėn. būna kasdieną. Pir
madieniais, antradieniais ir 
ketvirtadieniais rytais po pir
mųjų šv. mišių 7:30 vai. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais 7,30 
vai. vak. Penktadieniais 7 vai. 
vak., sekmadieniais 3 vai. po 
pietų. Vakarinėse šv. Rožan
čiaus pamaldose būna palaimi
nimas šv. sakramentu. Parapi
jiečiai šias šv. Rožančiaus pa
maldas mėgsta ir gausiai lan
ko.

Visi kviečiami j bazarą
Netvarko šv. Trejybės lietu

vių parap. bazaras prasidės 
spalio 19 d., 3 vai. po pietų. Ba
zaras bus šiomis dienomis:

Sekmadienį, spalio 19. 22,
25. 26. 29 ir lapkričio 1, 2, 8, 
9 d.d. Bazare bus galima lai
mėti daug vertingų da ktų. Vi
są laiką veiks baras su skaniais 
valgiais ir Išgėrimais. Visi kvie
čiami bazare dalyvauti. Pasku
tinėmis bazaro dienomis gros 
puiki muzika. Pelnas skiriamas 
naujos mokyklos statybai.

stas daugiau dainų bei monta
žų, tuomi pavairintų radijo pro
gramą.

— Dail. Bielskis išvyko stu
dijuoti į Paryžių.

—Praeitą sekmadienį WERN 
radijo stoties komentatorius 
Harvey labai užjaučiančiais žo
džiais kalbėjo apie Lietuvos 
dabartinę padėtį ir jos laisvės 
kovą. Už tokius šiltus žodžius 
vertėtų jam parašyti padėkos 
laiškų ir priminti, kad lietuvių 
tauta nori ištverti ir visad ko
voti su žiauriuoju komunizmu 
iki laisvės rytas ateis. Reiktų 
daugiau suteikti jam žinių apie 
Lietuvą ir jos vargus.

— Žurnalistikos Institutas 
pradėjo veikti su 40 klausyto
jų. Jo atidarymas įvyko spalio 
2 d. Aušros Vartų mokyklos 
salėje. Sveikino red. L. Šimutis, 
tėv. Vaškys, prof. Zvetina, o 
laiškų Loyolos universiteto vic- 
prez. J. O’Callaghan, kuris pa
žymėjo: “Mes turime vilties, 
kad šis institutas yra tik pra
džia kitų bendrų darbų už Die
vą ir Tėvynę.”

— Pr. Šulaitis ir jo brolis 
Vladas sudarė “Sūduvos” lei
dyklą ir leidžia Lietuvos geog- 
grafiją bei Lietuvos istoriją, 
kurias netrukus paleis į rinką. 
Šių vadovėlių iki šiol mokyk
lose labai pasigendama. Didelis 
pareikalavimas yra ir “Aušre
lės”, kurią dabar jau išleido 
“Patria”.

— Edison kompanijoj Algir- 
ras Pūkas išdirbo 30 metų ir ta 
proga buvo pagerbtas ne tik jis, 
bet ir dail. žmona Ruth. Abu 
šie lietuviai yra antros kartos, 
bet labai myli Lietuvą ir niekad 
nepamiršta savo tėvų kalbos. 
Chicago Sun Times įdėjo dail. 
Ruth paveikslą ir pažymėjo, 
kad ji visuomet buvo uoli dar
bininke. Koresp. B. B.

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

Ask*For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Female

lt

Rochester. N. Y.
$1,500 Lietuvos laisvinimo 

akcijai
Vietinis ALT Skyrius šiomis 

dienomis Alto centrui perdavė 
$1,500 čekį, tuo būdu išpildyda- 
mas Rochesteriui numatytą 
kvotą piniginio vajaus plane. Ši 
suma sudaro pajamas iš Vasa
rio 16-tosios ir liūdnųjų 1941 
m. birželio mėn. įvykių Lietu
voje minėjimų.

Turint galvoje, kad Roches- 
teris yra, palyginti, negausi lie
tuvių kolonija, šitokių rezulta- j 
tų buvo galima pasiekti tik su
derintų pastangų ALT Skyriu
je ir lietuvių visuomenės susi
pratimo bei dosnumo dėka. 
Rochesterio pavyzdys yra dar 
vienas įrodymas, kad Lietuvos 
laisvinimo akcija turi neabejo
jamą plačiosios lietuvių išeivi
jos pritarimą ir paramą.

IEŠKOMAS NAŠLAITIS 
įsūnijimui. Kreiptis: Sister Be- 
rarda, Academy of the As- 
sumption, 3480 West School- 
house Lane. Germantovvn, Phi- 
ladelphia 44, Pa.

Help wanted—Malė 
and Female

Jūs galite sutaupyti
J METUS SI (M, 

kuriuos išleidžiate važinėjimui 
Darbas netoli namų 
tuojau prasideda.

MONTUOTOJAMS 
(ASSEMBLERSJ 

Lengvas farbiko darbas 
su instrumentais.

Patyrimas nebūtinas. 
Darbas pastovus. 

Malonios darbo sąlygos. 
Gera pradinė alga.

Apmokamos šventės ir 
atostogos. 

Nemokamas apdraudimas 
Kreiptis į

Fee and Stcmwedcl
2210 H'ABANSIA AVĖ.

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

imtinai

MEN AND WOMEN NEEDED

L1GHT FACTORY W0RK
INSPECTORS, ASSEMBLERS,
HIRERERS, SOLDEREKS

Experience not necessary. Every possible convenience for 
your comfort and to make for bėtter vvorking conditions .n 
our new modern air-conditioned plant. Music tvhile you 
vvork—nights only.

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

SS s

TAUTINIO 
ALAUS 
SCHLITZ 
MĖNUO
★

SCHLITZ...
alus, kuris daro 

MILWAUKEE
GARSŲ VISUR 

Užsisakykite pas Jūsų 

vietos pardavėją.

★
SCHAMBERGER BROS, INC

Generalis pardavėjas

4743 W. KINZIE ST.,
z

CHICAGO 44, ILL.

INSPECTORS - WIRERS 
SORTF.RERS - ASSF.MBLERS 

EXPERIENCE NOT NECESSARY 
DAY OR NIGHT

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

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

Enjoy that Fceling

a Savings account will en.įoy that safe

Money 
before 
of 
earns 
from the 
of that month.

receiven 
the lOth 

any month 
interest 

first

Only with
secure feeling that you're prepared for any emergency. 
At CITIZEN’S FEDERAL your savings will earn substan- 
tial dividends. In addition give personai attention 10 
all your financial problems whether iarge or sniall. COME 
IN AND SEE US TODAY.

CITIZENS FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

Ali Accounts Insured Federallj up to $10,000

you
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Buvę beisbolo žaidėjai dabar armijoj atlieka pratybas, kaip turi 
būti paimami namas po namo tirštai apgyventos*- vietovėje. Tai J. 
Antonelli — Bostono Braves. J. Monopoli — Cincinnati Reds ir R. 
Graber — Clevelando Indians.

■f *
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FORD MOTOR COMPANY

Public Relations skyriaus 
vedėjas C. F. Moore, J r., prane
šė, kad John E. Sattler tapo 
paskirtas Easter public reia- 
tions skyriaus vedėju. Paskyri
mas įsigalioja nuo spalio 1 d.

Sattler Ford Motor Compa- 
čiose pareigose tik kaip šiau
rės rytinės srities vedėjas, o 
taipgi ir kaip New Yorko vi
suomenės informavo skyriaus 
vedėjas.

Šiose pareigose Sattler at
stovaus Ford Motor Company 
pagrindinio personalo ir visuo
menės informavimo programo
je visoje rytinėje srityje, 
rastinė bus New Yorke.

Panašios įstaigos yra stei
giamos Čikagoje ir San Fran- 
cisco.

Sattler Ford Moto Compa
ny yra pradėjęs dirbti nuo 
1946 m. sausio, po to. kai už
baigė savo tarnybą aviacijoje 
kaip public relations karinin
kas, dirbdamas 17 valstybių. 
Jis yra JAV oro aviacijos ma
joras.

FINE FURNITURE 
Living Room—Bedroom 

and 
Dining Room Furniture 

STAN CASSIDY
INC.

659 MAIN STREET 
(Opposite PUBLIC L1BRARY) 

NEW RORCHELE, N. Y.
Tel NE 6-6860—6-6861

Contract Furnishings

Jo I

Gl ARANTEED SERVICE 
— BONDED — 

By Ainer. Mutual Liability Ins. C*.
All work done and paris replaced 

Guaranteed for 90 days 
$3.00 per eall plūs parts

IMPERIAL TELEVISION 
SALES & SERVICE CO.

EV. 4-3685 or 7-1262

2*'/J SALE
0N ALL PURE BRISTLE 
I NE PAINT BRUSHES 

Apply
H. B. SALES

16 E. 125 NL - N. Y. C.
AT. 9-8345

Display

REGINA COELI G U E S T 
H O U S E 

131-16 Kockaway Beach Blvd. BEIle Harbor, L. 1., N. Y'.
OPEN ALLY EAR

R»-M<l«‘nc«‘ for Wepk-End-(iue»ts AIm> Week-End
BuMnevi Women Aceomadated Retrest*

Beautiful Modern Building
Baths, Nhowers. Heat 1 Bloek to

Kxeellent T*Me ' Catholic Curch and Occan
Conducted hy

The Sisters of Keparation of thcCongregation of Mary
For R<*M*rvation<« B rite or Phone NĖptune t-6260

l’ARKER—SHAEFFER—HATERMAN—EVEKSHARP 
Factory Authorized a Sale* and Repair* 

ALL M AK ES
• FOUNTAIN PENS • PENCILS
• DESK SETS • CI6ARETTE LIGHTERS

Fountain Pen Hospital
165 FLLTON STREET

. DERI D
OH Broailnay. New York 88, N. Y. Teleph. WOrth 4-«M»-«58l

S[x«cial Attention Paid to Sisters & Priests on Sales and Repai rs

SVARBUS PRANEŠIMAS

SPORTAS PASAULYJE
Tarpvalstybinės futtmio rungty nė* 

tarp Vokietijos ir Prancūzijos baigė
si prancūzų laimėjimu 3:1. Rungty
nės įvyko Paryžiuje.

Edgar Joubert. vienas iš žymiau
sių teniso ekspertų pasaulyje, nese
niai viešai pareiškė savo nuomonę a- 
pie geriausius šių metų tenisininkus. 
Štai jie: I australas Frank Sedg- 
man, II J. Drobny, čekoslovakas 
tremtinys, šiuo metu gyvenąs Egip-

. II! australas McGregor.
Belfaste Windsor parke susitiko! 

Anglijos futbolo rinktinė su likusių 
Britanijos salų rinktine. Rungtynės, i 
kurais sekė apie 60.000 žiūrovų, bai- | 
gėsi lygiomis 2:2.

Marjorie Jat-kson olimpiniu žaidi
mų metu aukso medalį laimėjusi ■ 
australė. 100 m nubėgo j«-r 11.4 sek. 
Tuo ji dar kartą pasiekė ta nepa
prastai puikia pasekmę, kuri ofi
cialiai dar nėra pripažinta pasaulio 
rekordu. Tačiau tikimasi, kad ofi
cialus pripažinimas artimiausioj at
eity bus paskelbtas. Nėra abejonės, 
kad Jackson šiuo metu yra greičiau
sia moteris pasaulyje.

M.

i

i

N'ew York Yankee vėl pasaulio 
meisteris

Nevv York YENKEES praeita ant
radieni laimėjo pasaulinių beisbolo 
pirmenybes, finalinėj žaidimų seri
joje nugalėję National League atsto
vus Brooklyn Dodgers, laimėdami 4 
rungtynes iš 7 susitikimų. Yank<*es 
laimėjo pasaulines pirmenybes ket
virta karta iš eilės. Per šia žaidimų 
serija geriausiai pasirodė Nevv Yorko 
Mize. Mantle, Reynolds ir Rasciii. gi 
Brooklvno žvaigždė ir bendrai ge
riausiu žaidėju šiose
laikomas Dūke Snider — Brooklyn. 
Be to, gerai žaidė Brookiyn’o Black 
ir P. W. Reese. P. V.

pirmenybėse

Kcal Estate
ADIRONDACKS—KOLTE 9

9 KM. TOt RIŠT HOME—2 BATUS
— PERFECT UM'ATION FOR 

CABINS. PLOT 166x26*
KIRSCHHEIMER — AGENT

GARDEN CITY 3-0869

1NEWuYORKE IR APYLINKĖSE
I m............ ................. ................................................... ................................

P. J. BACDAN AVICIUS. M. I).lt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Cltaton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2329

i

Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Avė.. N. Y. C. 

<Cor 14th St.) 
Telef. GRamerey 7-7697

Atrus ir choiliški susirgimai 
gydonu pvnnh ilmu. o«i i. . >rni<»- 
nai Kraujo ir šlapumo tyrimui.

Ofiso valandos; kasdien 10-6:45

Sekmadieniais nuo 11 'ai. 
iki 1 vai. p.p.

Tel. EVergreen 7-4335

T

i

EVergreen 8-9770

j

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojuu

231 Bedford Avenue.
Brooklyn, N. Y

i

Steplien Aromiskiė
(Armakauskas)

Graborius ■ Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

i

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(SIELIAI SKANI

F U N F. R A L H O M F.
M. P. Baltas — Direktorių* 

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalu Vedėja*

660 (i r a n d Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

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

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

i

85 - »»3 MAREIIAM PU 
JAMAICA, N. V.

TeL JAruaica 6-7722

Vi illiam J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

H’
ĮI
i

I*.

S H A LI N S
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
Al R CONDITIONED
81 02 Jamaica Avė.

tat Fornt Parkway Ntation) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbinga* laidotus** 
Koplyčia* suteikiam nemokamai 

vi*o*e miesto dalyae.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
F. W. Shalint ir J. B. Nhallna 

TeL VIrginia 7-4499

BAY RIDGE—NEVV HOMES
Modern 2-Family Brick 

68th & Sena)or sts. <3rd avė. and 
Ridge bhrd.)—41Z, rooms each floor. 
finished basemont; income top flr.. 
$110 month; refirgerator, gas range.

4 Venetian blinds. house beautifullv de- 
corated as model. Price $26.00 up.
MODEL HOME. 262 SENA'IYlR ST.

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

— ......
FOR MORE GRACIOUN LIVING

ESTATE mušt sėli lovely hmstd. 750x 
115 8 rooms. every improvement. 

grai»e arbor, trees, next church, $15.- 
OOO, good terms. Open inspection: 
brokers proteeted. Apply premisos, 
132-18 Bennett et, nr Farmers & 
Merrick bvd. Nr everyhing.

Gali MI RPHY — HA 6-2693 
7512 37th Avė. Jcksn Htgs. L. I.

FLUSHING 2 family. $21,50.) v.ith 
tenant $110 per month; 41.', room apt 
available, many extras. 5 "years old. 
transportai ion. schooles. churches 
Excellent G. I. mortgage or conven- 
tional available. Another with 2 apts 
available. IN 3-3507 week-ends: CO 
7-042 Weekdays. Ovvner.

“A HOME — NOT A IIOUNE" 
OYSTER BAY. Prevvar hollow tile. 
fireproof, 6 rooms, bath, kitehen main 
floor 4 ruonis, kitehen, bath dinette. 
on 2nd flr apartment, 3 ear garage 
main floor apartment. 3 ear garage, 
large plot. 3 blocks from shopping, 4 
blocks to school and railroad. 27 fi 
living room with fireplace. in perfect 
condition. Oyster Bav 6-0151. Or write 
Box 151, Rm 10. 11 W. 42nd St. N.Y.C.

Help Wanted—Agencies

Mks FlTZGERAI.n'S Ag. nrv
353 FIFTH AVENUE

Entrance on 3lth St. Pbone MU .>-3165
Cooks, Chambermaids, Waitresses, 
Nurses. Housevvorkers. Highest wages. 
Spėriai attention given to Rectories 
and Convents.

S. Barasevičitis ir Sūnus

IlO.Mrį

Tel. SOufh Boston 8-2590

25 W. BROADBAY 
f ant h Mns».

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

JO' »EI’H BA RASEVICil S 
laiMlotuviil Direktorius

BOSTONE IR APYLINKĖSETelefonas: EVergreen 4-8934

• >

NAUJA GYDUOLE

Ghrislmas Gards

197 VVEHSTER AVĖ 
(arnbrid ge, Maa*.

PRANAS WAITKUS
La>dot<ivi>> Direktoriu* 

ir Ra’samootoja* 
NOTARY PUBLIC

BELL CATHOLK CHRINMAN ( ARDS
Make $50 casy in Spare Ttnie. Show 

your friends Joveiv, new, Religious 
Cards, never before offered. Amazing 
valuos. Sėli 21 for $1.00. Up to $100G 
profit. Over 57 other assortments on 
vvhich you can triake easy money fast. 
Start now — write for samples today. 
EXCELSIOR, 5938 FiekMon Road, 
New York 71, N. Y.

Tel. BU 4—8313

DANTISTAS
Darlias

Kiekvienas
2101

I. LANS
— TURIS ILGĄ I‘RAKTI 

atliekamas sąžiningai.
pacientas bus patekintas.
BEDFORD AVENI I 

BROKLYN 26, N. Y.

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

J. P. MACIU LIS
REAL ĖST A TE & INSURANCE

8656 851h Strret, IVoodhaven 21, N. V
Tel. VIrginia 7-1896

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MILIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MIŠIUNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - 1 *kan«Uial - Televizija - Muzika - Sportn*

VINTER CARDEN TAVERN, Ine
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

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

VINĮ KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV.

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD>

► »► ►
* į
► »> ►
► ►> ► »►►► » »

S( IIOLES RAKINO.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grand St., Brooklyn. N. 
Tel. EVergreen 4-8»r2

Lietuviška duona geriausia 
duona. Mes ke;>ame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiojame j krautuves ir

FUNER/ j.
A. J. NAMAKSY

Office Tel. SO 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
Scuth Boston. Man*.

D. A. Zaletskas, F. E. ZaleMoM 
Grabužiai ir Balsai n uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

NOuth Boston 8-2609

WAITKUS
FUNERAL 1

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

galvos skaudėjimų.

DAUGIAU GYDUOLIŲ Vt JCSŲ PINIGUS
Mat. J. švilpa praneša, kad nuo spalio 1-os 3 uncijos vaistų bus 

parduodamos už $1.50 (anksčiau$1.25 kainavo 2 uncijos). Ru
duo jau arti: o besikeičiant orui, daugelis suserga slogomis. To
dėl reikia laiku apsirūpinti vaistais iš M. švilpos vaistinės. Tam 
reikalui yra 5 rūšių tepalų. Pasirodžius ligai, nedelsk, neduok jai 
išsivysyti, bet tuoj pavartok atitinkamą tepalą:

Nr. 1. M. švilpos “Sake for skin Irrjtation.” Pagelbsti nuo įvai
rių odos ligų: išbėrimų, nudegimo. Galima tepti nosį ir burną bei 
žaizdas — tik ne vėžio. 3 uncijos kainuoja $1.50.

Nr. 2 M. švilpos “Salve for Estema) Patas”. Vartoti nuo kojų, 
rankų, strėnų, sprando, reumatinio sąnarių bei raumenų skaus
mo. 3 uncijos kainuoja $1.50.

Nr. 3 M. švilpos “Ointmrnf forTootache”. Padeda iškęsti dan
tų skaudėijmą. Kaina $1.00 už unciją.

Nr. 4 M. Švilpos tepalas nuo odos niežėjimo ir nuodingo vijok
lio palietimo. Greit pagelbsti.

Nr. 5. švilpos “New Discover?, Salve for Pitea”. Pašalina pilės 
ir be operacijos, jei dar nėra vėžio ligos. Vartojimo būdas yra nu
rodytas prie dėžutės. Kaina $2.50.
] Užsakydami siųskite Money Order. Siunčiame ir C.O.D.. atsiun
tus 0.30 pašto ženklais. Hartforde galima gauti Park, Hudson. 
Governor ir Shelden St. vaistinėse. Adresuoti: M. Švilpa, P. o. 
Į^ox 78. Sta. A. Hartford, Com.,arim 597 Broad St.

PASTABA: 10 dienų laikotarpy negavus užsakyto vaisto, ra
šyti: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.

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

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

PARDUODAM NAMAI
P1GC8, GERU GEROJE VIETOJE

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

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

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

TeL VIrginia 3-2339

f
A. ANDRII sKEVICILS 

LAIKRODININKAS 
Čia parduodami ir taisomi 

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

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

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininką. Vincas Kudirka,

37 Franklin St, Norwood, Mass.
Vicepirmininkai Vladas Pau

lauskas. 573 Lawrence St., Lowel!, 
Mass. ir

Pranas Raz.vadauskas, 5 G St.. So.
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys,
Cottage St., Norivood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pc| 
džius, 32 Wiider St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729VV

’Mininkė — Bronė Ciuni«-nė, 79 
Ba.ry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J.
Bernatonis, Ne.1l P. M«-šk finas. Ik 
Jakuti*.

Visi laiškai
mi sekr. A.
Cottage St..
NOrwo<xi 7-1449. Pinigines perlaido* 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

j

LDS reikalais siunčia-
KNEIZIO vardu, 5
Norvvoud, Mass., T<-l

ii

Stephen Bredesjr.5
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APpIegate 7-7083• t' >.

I

■
į 
| 
•i

i
Investuokite i MUTi AL PI NDS. Ii 
formacijų reikalu kreipkitės į atstu-’ 
va: ALFONSAS MAŽEIKA, c o La' 
Kaupt & Co. 111 Broad-.vay. room 515.* 
Nevv York 6. N. Y. Members New, 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-6(;o.'

Pstamavima* dieną Ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to? J 

pačios ir l kitus miestus. |
Reikale feokite: Te L TR 6-6434 |

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

Prisiunėiam j namus.
ALEXANDER’S CO. 

414 West Broadvay, 
South Boston 27, Mass.

____ _________

Mes instaliuojame visokios rtiies
IIžibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
Ii nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 

apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
GREIT PASIRODYS

“Amerikos Balso”
savaitinėje įvykių apžvalgoje 

praeitą savaitę Kostas Jurgėla 
pasakojo, ką Leninas ir Stali
nas rašo apie imperializmą. Jis 
pasiūlė draugui Sniečkui ir Pa
leckiui panaudoti partiečio kri
tikos ir savikritikos teisę Ir 
kompartijos kongrese Maskvoj 
išdrįsti pasakyti, kad Stalinas 
imperializmo ligą pradėtų gy
dyti nuo savęs, atitraukdamas 
kariuomenes iš užimtų kraštų 
ir enkavedistus iš Lietuvos.

Sniečkus turbūt girdėjo “A- 
merikos Balsą” ir paklausęs 
prabilo kompartijos kongrese 
Maskvoje, puldamas gen. Ei- 
senhouerį- Ryšium su tuo jo 
puolimu, pereito trečiadieno 
visos dienos programose “A- 
merikos Balsas” visomis kalbo
mis supažindino savo klausyto
jus, koks Išgama yra tas Snieč
kus. Tarp kitų dalykų nurody
ta, kad jo tikra motina pabėgo 
į svetimą Vokietiją, kai tas 
“sūnelis su išvaduotojais” ant
ru kartu ėjo į Lietuvą.

Lietuvių Enciklopediją
Xeu Yorke lietuviai prenu- 

meruojasi ne tik pavieniui, bet 
ir paskiromis grupėmis. Jau 
užsiprenumeravo Lietuvos Kon
sulato. BALFo. Amerikos Bal
so ir Free Europe įstaigų tar
nautojai.

“Veronica Veil" teatras
kurio būstinė yra Union City 

N. J., savo repertuare turi du 
didingus vaidinimus. Pirmasis 
jų — tai Kristaus kančių vaidi
nimas. pavadintas “Veronikos 
drebulė”, o antrasis — adven
to vaidinimas “Taikos karalai
tis.” Abudu pastatymai yra 
visais atžvilgiais gerai parengti 
ir vaidinami beveik tų pačių 
aktorių, kuriems vadovauja H. 
Dooley.

Ase Dauguvietytė 
pereitą penktadienį vaidino 

pagrindinę rolę Ostrovskio vei
kale “Vasilisa Melenteva”. ku
rios premjera Naujame Rusų 
Teatre praėjo dideliu pasiseki
mu. Henrikas Kačinskas šį
kart turėjo mažą rolę, bet at
einančioje premjeroje — Scrlbe 
“Stiklas vandens” — jis vaidins 
pagrindinę rolę. Pastatymas vi
sais atžvilgiais buvo geras. 
Publikoje buvo ir keletas lietu
vių, kurie turėjo progos pasi
gėrėti lietuvių aktorių puikia 
vaidyba.

Daug ramiau miegosi davęs,
negu žinodamas, kad atsukai 

nugarą savo vargstančiam tau
tiečiui. Sušelpk ji savo centu, kai 
į tave kreipsis Balfo rinkėjai 
Didžiojo Nevv Yorko vajaus 
dienomis.

Pirmoji P. L. ŽINYNO dalis 
jau spausdinama, o antrosios 
dalies rinkimas jau įpusėtas. 
Galutinėje formoje Žinynas bus 
gerokai didesnis negu pradžio
je buvo planuojama, nes įvesti 
keli nauji skyriai.

Be Vakarų pasaulyje esančių 
didesnių ir mažesnių lietuvių 
kolonijų aprašymų ir įstaigų, 
parapijų, organizacijų, veikėjų 
bei biznierių adresų knygoje y- 
ra gana daug ir bendro pobū
džio informacijų. Pavyzdžiui, 
besiinteresuojantys JAV mo
kykloms bei profesijomis Žiny
ne ras du plačiu skyrių tuo 
klausimu. Iš čia paaiškės, kad 
amerikonšką “high school” 
baigę dar neskaitomi pasiruošę 
bet kurios šakos profesinius 
mokslus studijuoti kaip kad 
Lietuvoje gimnazijas baigus e- 
ji. Mat, JAV kiekvienai profesi
jai statomi skirtingi bendro iš
silavinimo reikalavimai, o, be 
to, nevisus mokyklos vienodus 
reikalavimus stato toms pa
čioms profesijoms. Taip pat iš
nagrinėta ir išaiškinta septy
niolika populiaresniųjų profesi
jų pradedant gydytojais, advo
katais. inžinieriais ir baigiant 
mokytojais bei gailestingomis 
sesutėmis, nurodant koks pasi
ruošimas reikalingas norint į 
jas patekti ir paduoti adresai 
įstaigų, iš kurių galima gauti 
smulkesnių informacijų apie a- 
titinkamos profesijos mokyk
las, leidimus jose dirbti, atlygi
nimus Ir t.t.
~~ Besidomintys imigracijos į 
JAV klausimais Žinyne ras 
smulkų imigracinės procedūros 
išaiškinimą, o taip pat ir 1952 
metų Imigracijos ir Pilietybės 
įstatymo apžvalgą, bei kaip 
ruoštis JAV pilietybei ir kaip 
tapti piliečiu.

Informacijos apie JAV ir vi
so pasauilo lietuvių kolonijas 
jau gautos ir paruoštos spau
dai. Deja, yra dar kelios stam
besnės kolonijos, iš kurių žinių 
laba: šykščiai tegauta. Prie to
kių kolonijų tenka priskaityti

Philadelphia, Pa., Pittsburgh,, 
Pa., Providence, R. I., Ply- 
mouth ir Woroester, Mass. To
se kolonijose veikiausia yra A- 
mer. Lietuvių Tarybos skyriai, 
kurių sekretoriai prašomi at
siųsti draugijų sarąšus su pir
mininkų ir sekretorių pavardė
mis ir adresais — tokias pa
vėluotas informacijas dar bus 
galima sunaudoti korektūras 
peržiūrint.

Nežiūrint ŽINYNO padidini
mo, kaina palikta ta pati — 
penki doleriai, bet iš anksto už
sisakiusieji jį gaus už keturis 
dolerius. Pavėluotas informaci
jas ir užsakymus siųsti ŽINY
NO redaktoriui: Mr. A Simu
tis, 41 W. 82 St., New York 
24, N. Y.

“Svetimos plunksnos” 
Brooklyne

Waterburio lietuvių scenos 
mėgėjų teatras lapkričio 9 d. 
vėl atvyks į Brooklyną ir Ap
reiškimo parapijos salėje vai
dins “Svetimos plunksnos” — 
Adomėno 4 veiksmų linksmą 
komediją. Po gerai pavykusio 
“Mokyklos draugų” vaidinimo, 
reik a manyti, šis jų antras pa
sirodymas Brooklyne lietuvišką 
publiką nemažiau suinteresuos.

New Jersey liet, chorams,
jų choristams ir dirigentams 

pranešama, kad šį ketvirtadie
nį, spalio 16 d. vyksta bendra 
repeticija šv. Jurgio salėje, 180 
New York Avė., Nevarke, N. 
J. Tai bus pasirengimas penk
tą Jai Nevv Jersey Dainų šven
tei, kuri vyksta spalio 19 d. 
Harrisone, N. J. Koncerte da
lyvauja: Bayonne, Eiizabeth, 
Harrison-Keamy, Linden, Ne- 
wark, Paterson ir “Rūtos” cho
rai.

A t A.
Mirė

Teofile Kubilienė, gyv. 113 
Chestnut St., Brooklyn 8, N. 
Y. Pašarvota šalinsko koply
čioje. Bus laidojama penktadie
nį, spalio 17 d.

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO 
Iškilmingas Tauri y Įteikimo 

VAKARAS
SEKMADIENI, SPALIO 19 D., 1952 M.

Apreiškimo parapijos saloje
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6:30 vai. vak.

šokiams gros JEZAVITO ORKESTRAS. Auka $1.00.

Dantų Gydytojai 
-SRlOftA. ieiUdienj. 6 vai. 

šaukia savo Draugijos susirin
kimą Angelų Karalienė para
pijos salėje. Programoje 'domi 
paskaita. Po susirinkimo arba
tėlė. Visi dantų gydytojai kvie
čiami dalyvauti.

ALTo Taryba,
kurią išrinko Nevv Yorko lie

tuvių organizacijų visuotinis 
sirinkimas rugsėjo 19 d., iš 
savo tarpo sudarė Valdybą. Jos 
pirmininkas renkamas kasmet 
iš kitos srovės, šiemet pirm, 
adv. St. Briedis, o valdyba to
kia: vicepirmininkai P. Mika
lauskas ir J. Ginkus, sekr. adv. 
J. Šlepetys, ižd. dr. VI. Vilia
mas ,fin. rašt. O. Valaitienė, 
iždo globėjai — Br. Spūdienė ir 
P. Vaišvila. Išrinktoji valdyba 
tą pat dieną apsvarstė visą eilę 
klausimų, jų tarpe ir Vasario 
16 minėjimą.

Juozas Kapočius, 
kuris per Balfo centrą Vokie
tijos lietuviams buvo pasiuntęs 
lietuviškų savo leidyklos išleis
tų knygų, paskutiniu laiku ga
vo iš Vokietijos visą eilę padė
kos laiškų. Buvo pasiųsta B. 
Brazdžionio “Meškiukas Rud- 
nosiukas” ir Juozo Grišmanau- 
sko ‘Tolimieji Kvadratai.”

Povilas Kubilius,
Maspetho veikėjas ir BALFo 

rudens vajaus vicepirmininkas, 
nuo keturių pėdų aukščio iškri
to ir susimušė koją, kurios, 
kaip vėliau pasirodė, buvo ski
lęs kaulas. Sekmadienį ryte Ku
bilius su skaudančia koja, neži
nodamas tikrosios padėties, dar 
prie bažnyčios rinko aukas lie
tuviams Vokietijoje. Sekmadie
nio vakarą jau jis negalėjo pa
eiti, o pirmadienį nuvežtas pas 
gydytoją Misevičių, kuris per- 
švietęs rado skilusį kaulą. Da
bar P. Kubilius gydosi savo na
muose, gydytojo Misevičiaus 
priežiūroje.

Brooklyne sudarytas
dar vienas D'epholzo gimna

zijos mokinių rėmėjų būrelis. 
Jame yra kun. dr. St. Valiu- 
šaitis, kun. A. Račkauskas, 
kun. J. Pragulbickas, J. Gin- 
kus, A. Klevečka, A. Podresie- 
nė, J. KunigėEenė, P. Kunigė
lis, Nelė ir Juozas Gabės, S. 
Narkeliūnaitė, L. Janulevičius, 
V. Jonikas, J. Vaizgonis, Br. 
Labuckas, A. Janušonis, J. 
Bagdonas, V. Kemežys, A. Pet
kevičius, A. Kreivėnas ir Kazė 
ir Vyt. Šventoraičiai. Būrelio 
reikalus tvarko K. šventorai- 
tienė. Gimnazijos vadovybė 
šiam būreliui paskyrė globoti 
Klaipėdoje gimusį, ev. tikybos 
15 m. mokinį Ginterį Ochsą.

Rūta Šmitkūtė,
Maspethe gyvenančios trem

tinės Bronės šmitkienės dukre
lė, spalio 4 d. Maspethe buvo 
automobilio pervažiuota. Vai
ruotojas norėjęs pabėgti, bet 
praeiviai jį sulaikė. Mergaitė 
buvo nuvežta į šv. Jono ligoni
nę Long Island City, bet vėliau 
parvdžta į namus, kur gydosi.

Kruopščiai rengiamas 
“Atžalyno” vaidinimas

Akt. Gustaitienės vedama 
scenos mėgėjų trupė, Rašytojų 
Klubo iniciatyva rengia ž nomo 
garsaus K. Binkio veikalo “At
žalynas” vaidinimą. Numato
ma, kad pirmą sykį šis veika
las Bostone bus vaidinamas 
grodžio mėn. pradžioj. Pastaty
me dalyvauja daug žinomų jau
nesnių ir vyresnių boston škių.

N. Anglijos lietuvių mokytojų 
susirinkimas

įvyksta ateinantį sekmadie
nį, spalio 19 d. 2 vai. p.p. para
pijos salėje 482 E. Seventh St., 
So. Boston, Mass. Susirinkime 
dalyvaus ir padarys pranešimą 
Ryt. Jungt. Amerikos Valst. 
Liet. Mok. Valdybos pirminin
kas Br. Kulys. Aktualią pas
kaitą dir. dr. Pauliukonis iš 
Worcester, Mass. Į susirinkimą 
kviečiami lietuviai mokytojai iš 
visos N. Anglijos. Visi Bostone 
gyveną liet, mokytojai kviečia
mi dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime.

Mok. St. Lizdenienė vėl 
ligoninėje

Atsiradus reikalui pakartoti
nai operuoti fabrike sužalotą 
rankos pirštą, mok. St. Lizde- 
nienė vėl kurį laiką turi pasi
likti ligoninėje.

Didžiulis Meno Vakaras
Sausio 18 d. Nevv Yorko a- 

pylinkės Lietuvos Vyčiai ruo
šia nepaprastą koncertą. Kon
certą išpildys dvi didžiosios A- 
merikos lietuvių meno pajėgos: 
Ona Kaskas, pagarsėjusi Met
ropolitan ir Europos operų ar
tistė, ir Algirdas Brazis, nau
joji Metropolitan operos žvaigž
dė ir dabar bepradedąs šioje 
Nevv Yorko operoje savo antrą
jį sezoną, šie du artistai ruošia 
ypatingai įdomią programą lie 
tuvlškų dainų, operų arijų ir 
kitų melodingų kūrinių. Tai bus 
meninė puota, kuriai lygios dar 
nėra Nevv Yorke buvę.

Kad davus mūsų publikai 
progos pasiklausyti šių artistų 
žavėtino dainavimo tikrai kon
certinėj nuotaikoj, rengimo ko
mitetas pasamdė didžiulę 
Brooklyn Academy of Music 
salę, kur yra dainavę patys di
džiausieji pasaulio artistai. Sa
lė turi puikią akustiką ir yra 
labai lengvai iš visur pasiekia
ma (Beveik prie pat durų pri
važiuoja visos trys subway li
nijos) .

Visos vietos bus rezervuotos, 
taip kad visi galės iš kalno sau 
bilietus įsigyti ir tą dieną ra
miai vaižiuoti į koncertą, žino
damas jog jo vieta šioj patogiai 
įrengtoj salėj jojo laukia.

Visas pelnas nuo koncerto 
eis a.a. Norkūno Atminimo 
Fondui.

Greatneckiečių mokytojų

Sofijos Jakienės ir Petro Po
vilaičio iniciatyva susidarė bū
relis išlaikyti Diepholzo gimna
zijos mokiniui ir BALFui pri
siuntė savo mokestį už 4 mė
nesius. Būrelyje yra V. Anas- 
tauskaitė, A. Jančė, F. Navic
kas, H. Miklaševičius, S. Šilei
ka, A. ir E. Merkeliai, 
Tomkiutė, V. Petravičius, 
Miklas, M. Kazlauskaitė, 
Rūkaitė, I. Kazlauskas, E. Lin- 
gvytė, V. Blafiaitis, A. Kėkštas, 
K. Kuklierius, S. Ubronas, S. ir 
I. Lukauskai, V. šaudys, K. 
Kačionis, J. Daugirdas, P. Po
vilaitis ir S. Jakienė.

Sofijos Jakienės ir Petro Po
vilaičio iniciatyva susidarė bū
relis išlaikyti Diepholzo gimna
zijos mokiniui ir BALFui pri
siuntė savo mokestį už 4 mė
nesius. Būrelyje yra V. Anas-
tauskaitė, A. Jančė, F. Navic
kas, H. Miklaševičius, S. Šilei-
ka. A. ir E. Merkeliai,
Tomkiutė, V. Petravičius,
Miklas, M. Kazlauskaitė,

L.
K.
J.

Rūkaitė, I. Kazlauskas, E. Lin-
gvytė, V. Blalžaitis, A. Kėkštas,
K. Kuklierius, S. Ubronas, S. ir
I. Lukauskai, V. šaudys, K.
Kačionis, J. Daugirdas, P. Po
vilaitis ir S. Jakienė.

Lithuaman 
Furniture Co. 

movers— 
SO 8-4618

’ INSURED and BONDED ' 
f-orai and Long Distancr Moverr)

Lithiianian
Furniture Co,

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED

R. Hapteaa ir Home Faahien Leecue pirmininkė G. M. P*j ne (vidu
ryje) kmntorinuk E. Kefauver žmonai įteikė iiu metu “Outstendinn 
Homemnker” premija.

Balsuotojų registracija
lapkričio 4 d. rinkimams jau 

pasibaigė. Mass. valstybėj sure
gistruota apie 2.600.000 bal
suotojų — daugiau negu 1948 
m. Mass. valst. rinkimų komisi
ja jau rengia kandidatų lapelius 
balsavimui. Sąraše kandidatai 
įrašomi alfabeto tvarka, todėl 
pirmuoju bus įrašytas Eisenho- 
vver, antruoju Nixon, po to eis 
progresistų ir socialistų kandi
datai, o Sparkman su Steven- 
son bus sąrašo pabaigoj.

Aut Dambrauskaitė
žinomoji Lietuvos operos so

listė, dabar gyvenanti Miami, 
Florida, 'žada atvykti koncer
tuoti į Bostoną.

Prezidentas Trumas atvyks 
į Bostoną

rinkimų kampanijos reikalais 
spalio 17 d. ir sakys kalbą Sym- 
phony Hali. Kalba bus trans
liuojama per radiją ir televizi
ją.

238.750 dolerių įmokėjo 
miestui

už namus, kurie buvo visuo
menės lėšomis pastatyti tarp 
C ir D gatvių So. Bostone. Tai 
eiliniai metiniai įmokėjimai.

BALF seimas Bostone
bus 1953 m. sausio 9-10 d.d. 

Hotel Statler patalpose. Banke
tas bus šeštadienį, sausio 10 d. 
nuo 7 vai. vak.

Seimo rengiamieji darbai jau 
vyksta. Balfo atstovas J. Va
laitis daug laiko pralei
džia dirbdamas Bostone ir N. 
Anglijoj. Pasirūpinkime basto- 
niškiai, kad BALF pas mus ge
rai pasisektų.

Misijos liet, parapijoje
šią savaitę vyksta angliškai 

kalbantiems.

Dr. G. Stapulionienė atidarė 
dantų gydytojos kabinetą

Spalio 1 d., buv. laikraščio 
“Darbininko” redakcijos pa
talpose, Broadvvay ir E gatvių 
kampe, South Bostone, Dr. G. 
Stapulionienė atidarė puikiai ir 
moderniškai įrengtą dantų gy
dytojos (dantistės) kabinetą. 
Tą dieną pradėjo priiminėti ir 
aptarnauti pacientus.

Dr. Genovaitė Vanagaitė- 
Stapulionienė yra baigusi Lie
tuvoje Vytauto didžiojo univer
sitete odontologijos skyrių su 
dantų gydytojos laipsniu ir 8 
metus savistoviai praktikavusi
Panevėžy. Tremtyje, Vokietijo
je, dirbo vienos ligoninės dantų 
gydymo skyriuje. Atvykusi A-
merikon su savo vyru pulkinin
ku Antanu Stapulioniu, apsigy
veno Bostone. Čia darbavosi 10
mėnesių Forstyh Dental Infir- 
mary. Vėliau baigė Tufts Col
lege Dental School įsigydama 
Dantų Medicinos Daktarės 
(D.M.D.) laipsnį. Pasekmingai 
išlaikiusi reikalingus valstybi
nius egzaminus, gavo leidimą 
savistoviai praktikuoti Massa
chusetts valstijoje. Savo tvirtu, 
lietuvišku pasiryžimu, nugalė
jusi visas kliūtis, patenkinusi 
šios šalies metodo mokslinius ir
valstybinius reikalavimus, dak
tarė sugebėjo nugalėti ir dide
lius finansinius reikalavimus į- 
sirengiant savo profesijos kabi
netą su moderniškiausiais apa 
ratais ir prietaisais.

Bostono lietuviai džaugiasi 
sulaukę savo mielų profesiona
lų tarpe, pirmos lietuvės mo
ters dantistės.

A Message to the 
People of Brooklyn 

—a — ua** ^^hee MAIL CALL b eeeededBy EDWARD J. OUIOIIY for oer mee aed eomee ta tbe 
FmMmnNt Aneed Foreea, we de m* waet

tbem t* feel that tbey kere beee 
CHrtMM HWI o«rn by tbeeejlt beve. Tbe 

eee tbat b leeked forvard t* ae matter *bere tbey 

are for Irem beaee, aed ta arder te reaeb tbem bedate 
CtaiMM vttb eer ebeerfel mema«ea aed gifta, M b 
Mte «e CbrbtMM “Mafl CalT^Zield be 

Meiled dėt tat tbe peried ei Oeteber IStb te Neveee- 
ber IStb, 1952, for tbeee memben et eer Anaed 
Ferma Mtvfat eetride tae Perta retai Unbed Stotee.

bL^rftbttelZ^tem*leyee^X

$26-328 W. Broadway
90. BOSTON, MASS

foro) and Lona Distanee Moverr

bat ett to mreeed 5d peeedi teTbZ^etablbbed tautele addrimi 

for dabvary tbreefb A. F. Oa 22, lJd, 124, IS, 12SB, M2,179, B*, 19U 
vd S5, tart af Ptmemnr, Ne* Tark, N. T.


