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10 CEN TŲ

AchiXniagr^ta*i9S Lauk iš Jungt Tautų lietuvių masini žudiką!
New Yorkas. — Iš Jungt. 

Tautų spauda pranešė, kad 
Valstybės departamento sekr. 
Achesonas, JAV draugingoms 
valstybėms pageidaujant, savo 
kalboje Korėjos klausimu ne
bus labai griežtas. Norima pir
ma išgirsti, ką tuo reikalu sa
kys Sovietų užs. reik. min. Vi
šinskis.

Sovietų atstovas darbų tvar
kos komisijoj pasiūlė, kad Ko
rėjos klausimas būtų svarsto
mas pirmuoju punktu. Tačiau 
nenurodė, kodėl jis tai siūlo. 
Sovietams prieštaraujant ko
misija nusprendė visumos susi
rinkimui dar pasiūlyti, kad jis 
paragintų okupacinius kraštus 
pagaliau sudaryti su Austrija 
taikos sutartį. Priimtas ir Če
koslovakijos pasiūlymas, kad 
būtų Jungt. Tautose apsvarsty
tas JAV tariamai vedamas už 
geležinės uždangos špionažas 
bei tvarkos ardymas. Ameri
kiečių atstovas su tuo sutiko, 
pažymėdamas, kad šiuo klau
simu JAV neturi nieko slėpti
no.

Savo eilės laukia dar du o- 
pūs klausimai — Tuniso ir Ma
roko. Prancūzų atstovas jau 
pareiškė, kad tuo klausimu dis
kusijas Prancūzija boikotuos, 
nes tai esąs jos vidaus dalykas, 
kurio svarstymas Jungt. Tau
toms nepriklauso. Tačiau šių 
kraštų klausimą svarstyti rei
kalauja arabų blokas.

Jungt. Tautos pasistatė naujus rūmus, tačiau bėdos liko tos pačios

New Yorkas. — Spalio 14 d. 
pradėta JTO nauja sesija nau
juose rūmuose. Dalyvavo 600 
atstovų iš 60 valstybių, svečių 
apie 1000. Modernaus statinio 
sienos — parašė vienas laikraš
tis — sudaro įspūdį, lyg jos 
tuojau sugrius. Pirmininku iš
rinktas Lester Pearson (Kana
da). Už jį iš 60 balsavo 51; ke
turi buvo paduoti už Indijos at
stovę Pandit Nehru ir 5, grei-

čiausia sovietiniai balsai, susi
laikė.

Atidaromose kalbose skam
bėjo liūdni tonai dėl augančios 
įtampos tarp Rytų ir Vakarų, 
dėl Korėjos karo ir nepajėgu
mo jį baigti.

Luls Padillo Nervo, buvęs 
pirmininkas (Meksika) pabrė
žė, kad tokia padėtis negali il
gus metus trukti. Dauguma jos 
nepakęs. JTO turi pasistengti

Gabeni. A. Stavemoaa* mvo kampanijos meta daug kur sutinkama* 
labai palankiai. Tačiau at pavyks jam rinknim* laimėti, nė ji* pat* la
bai ganiai nepranakuija. Deda tik pastangas klausytoju* tikinti, kad 
jie tikra bėda ant savo galvos užsitrauktu, balsuodami už respublikonu 
kandidatu.

Korėjos karą baigti, kitaip bus 
palaidoti jos pagrindai.

Kad išvengus naujo karo tra
gedijos — kalbėjo naujasis pir
mininkas — reikia tarptautinė
mis jėgomis grąžinti bent tar
pusavio toleranciją ir susipra
timą, jei negalimas draugingu
mas.
Numatytą kalbą apie Korėjos 

reikalus Achesonas atidėjo. Gal 
būt, laukė Sovietų pasireiš
kiant su naujais pasiūlymais. 
Bet ir Višinskis tą dieną žo
džio nepratarė. Net nereikala
vo išmesti nacionalistų kinie
čių atstovą, o įvesti komunistą.

Spalio 13 d. Sovietų užsienių 
reikalų ministeriui VLšinskiui 
laivu atvykus, krante jau pi
ketavo pabaltiečiai, rumunai, 
vengrai, bulgarai ir kitų pa
vergtų tautų atstovai su plaka-

tais. Tarp jų mirguliavo šū
kiai: “Lietuvių masinis žudikas 
— lauk iš Jungtinių Tautų”, 
“Višinskis — Nikola Petkovo 
žudikas”, “Višinskis — didysis 
demokratijos d u o b kasys”, 
“Kiekvienas sovietų atstovas— 
komunistų šnipas”. Kai Višins
kis su palydovais pajudėjo tri
mis automobiliais, j juos pasi
pylė plaktai, grasinančios kv.m- 
štys, šauksmai.

Spalio 14 d. ukrainiečiai pa
našiai piketavo prie Jungtinių 
Tautų rūmų.

Sovietų atstovo sutikimas su 
piketavimu buvo perduotas per 
televiziją. Paminėjo taip pat 
visa didžioji spauda su plakatų 
šūkiais.

SOVIETŲ LĖKTUVAI 
KORĖJOJE

ŠVEICARAI APIE PADĖTĮ
UŽ GELEŽINES UŽDANGOS

Be km. — Šveicarų spauda 
skelbia šiuos davinius apie re
liginę padėtį anapus geležinės 
uždangos:

Lietuvoje iš 1600 kunigų 
1000 yra uždaryti į kalėjimus 
arba deportuoti. 1950 m. 710 
albanų ir 2000 čekoslovakų ku
nigų ištiko tas pats likimas. Iš 
1J0 anapus geležinės Uždangos 
esančių vyskupijų 64 yra be 
vyskupų. Vengrijoj 1948 m. 
birželio mėn. buvo suvalstybin
tos 3.505 katalikų mokyklos. 
Tais pačiais metais katalikų 
mokyklos buvo suvalstybintos 
taip pat Bulgarijoj, Rumunijoj, 
Bohemijoj ir Moravijoj. Slova
kijoj tai buvo įvykdyta tuoj po 
komunistų atėjimo 1945 m. 
Protestantų ir ortodoksų baž
nyčios taip pat nėra geriau 
traktuojamos. Rumunijoj 2500 
ortodoksų kunigų yra kalėji
muose arba koncentracijos sto
vyklose. Protestantų bendruo
menės yra palikusios bemaž vi
siškai be pastorių. ’

EUROPA GAMINA 1400
LĖKTUVŲ

Paryžius. — Mutual Securi- 
tv Administration pranešė, kad 
Europa per 18-24 mėnesius pa
gamins 1400sprausm:nių lėktu
vų Lėktuvai gaminami penkio
se šalyse — Prancūzijoje, Ita
lijoje, Belgijoje, Olandijoje, 
Anglijoje. Prancūzija pagamins 
300, Anglių 500, Italija 300- 
400, Olandija - Belgija 500. Ten 
pagaminti lėktuvai ir liks. Jie 
atsieis 400 mil. dolerių. Di
džioji tos sumos dalis tenka su
mokėti JAV.

Ujrshingtonas. — Orinio su
sisiekimo sekretorius Finletter 
pareiškė, lig šiol Korėjai Sovie
tai pristatė daugiau kaip 4400 
lėktuvų. Priešlėktuviniai 
būklai, kurių korėjiečiai 
ja 
tų

gausiai, yra taip pat 
darbo.

pa- 
varto- 
Sovie-

ATEITIES TRAUKINYS PO
300 KL VALANDAI

Koelnas. — Prie Koelno, Vo
kietijoje, buvo išmėgintas 
naujai padarytas vieno bėgio 
traukinys. Rezultatai geri. 
Naujo tipo traukinys sujungia 
traukinio ir lėktuvo privalu
mus. Jis pasieks greičio iki 300 
kl valandai ir jo statyba bus 
25-30% pigesnė nei ligšiolinis 
dviejų bėgių traukinys. Jo ir 
bėgis ne geležinis, o betoninis.
Konstruktoriai —vokiečių in

žinieriai Dr. Hinsken ir Holzer. 
Darbus finansavo švedų-ameri- 
kiečių sunkiosios pramonės 
bendrovė. Ligšioliniai bandymų 
darbai atsiėję 10 mil. DM.

— Gen. G. C. Marshallis pa
reiškė, kad jis niekada nebal
suodavęs rinkimuose. Nebal
suosiąs ir šiemet.

KOMUNISTŲ POZICIJAS WHITE 
HORSE IŠSPROGDINO

Seoulas.— Užėmę Triangle 
Hill, amerikiečių daliniai pra
dėjo pulti komunistų pozicijas 
Papa - San. Rytiniame sparne 
pradėję pulti apie 1,000 komu
nistų buvo sunaikinti.

Kiniečiai taip pat puolė pie
tų korėjiečių ginamas pozicijas 
prie vadinamos Sniper Hill, ta
čiau buvo atremti, nors pasi
traukė tik po kietos kovos. 
Sausumos dalinius stipriai rė
mė amerikiečių oro pajėgos. Iš 
White Horse pozicijų pakuti- 
nieji komunistų kovotojai buvo 
pašalinti, kai Pietų Korėjos pio
nieriai po jais pragręžę tune
lius ir jų pozicijas pradėjo 
sprogdinti. Kai kuriose pozici
jose komunistai, negalėdami at
sispirti, nepasidavė į nelaisvę, 
bet nusižudė.

Kitose fronto dalyse kovos 
kiek aprimo.
Išviliojo komunistus j aikštę
Prie rytinio Šiaurės Korėjos 

kranto JAV laivyno daliniai at
liko komunistams didelių nuo
stolių padariusį manevrą. Čia 
buvo sutelkta apie 100 įvairių 
karo laivų, kurie apšaudė kran
tą kaip paprastai daroma prieš

išsikėlimą. Tą sritį kartu smar
kiai puolė ir oro pajėgos. O po 
to buvo imtasi tariamų išsikė- 
limo veiksmų. Tačiau, kariams 
sulipus į kėlimosi valtis, jos už
plaukė už laivų, kur kareiviai 
sulipo atgal. Tik tuomet tos 
valtys pradėjo artintis prie 
kranto.

Tai pastebėję, komunistų da
liniai pradėjo skubėti į tariamo 
kėlimosi vietą. Tuo būdu jie pa
sidarė geras taikinys karo lai
vų artilerijai ir oro pajėgoms.

Manevras buvo per ilgesnį 
laiką rūpestingai paruoštas ir 
laikomas visai pavykusiu. Prie
šui padaryti nuostoliai taip pat 
labai žymūs.

PIRMA DUONA, PASKUI 
POLITIKA

Egiptas. — Britai susitarė su 
Egipto vyriausybe sutvarkyti 
Nilo upę ir sudrėkinti Sudano 
tyrus, kad juos galima būtų pa
versti dirbama žeme.

Sudanas nuo 1899 buvo ben
drai Egipto ir Anglijos valdo
mas. Po antrojo pasaulinio ka
ro į Sudaną pradėjo pretenzijas 
reikšti vienas Egiptas. Anglija 
laikosi minties, kad patys su- 
daniečiai turi apsispręsti, ar 
jie turi būti nepriklausomi ar 
priklausyti Egiptui ar būti ben
droje Anglijos Egipto valdžioje.
Dabartinė Egipto vyriausybė 

laikosi minties, kad pirmiausia 
reikia kraštą pakelti ūkiškai, o 
pask au galės ateiti ir jo pri
klausymo klausima.*

KIEK UŽDIRBA BUSIMIEJI 
PREZIDENTAI

Washingtonas. — Gen. Ei- 
senhovveris spalio 14 d. paskel
bė savo pajamas per paskuti
nius 10 metų. Jos sudaro 888.- 
303.99 dol.; tarp jų už knygą 
“Crusade in Europe” jis gavo 
635.000 dol. honoraro. Mokes
čių sumokėjo 206.893,16 dol.

— Nebraskoj ir Wyominge, 
Amerikos viduriniuose vaka
ruose, prisnigo iki 3 colių.

Administracija: GLenmore 5-7068

I* Park Sheraton llotel (N. V.i < ru*adr for Erredom buvo jw-r 
radiju perduoti padri**inimo žodžiai Sovirtu pavergtom* tautom*. Ta 
proga žodi i pavergtu Lietuvą turėjo galimybė* pasakyti ir lietuviu 
at*tovai. < ia matome (H karė* i degino> C'rusade fur F'reedum pirm, 
admirol. II. B. Miller. lietuviu Hatariama*io* Grupė* prie l.ui*v o*i<>* 
Kuropo* Komiteto pirm. V. Sidxikau*ka ir *iu metu < ru*ade for !-’ree_ 
dom kampanijo* pirm. Ch. I- Wil*on.

NUTEISĖ MIRTI VYSKUPĄ IR 
TRIS KUNIGUS

Sofija. — Bulgarijos komu
nistinis teismas pasmerkė mir
ti katalikų vyskupą ir tris ku
nigus, apkaltintus špionažu 
Vatikano, Prancūzijos ir Ame
rikos naudai. Kiti 24 kunigai ir 
12 pasauliečių buvo pasmerkti 
12-20 metų.

Pasmerktasis vyskupas — 
Eugene Bossilkof, Nikipolio 
vyskupas: kunigai — K. V.
Yonkov, assumpcionlstų vie-

RINKIMINE
j VISU SMARKUMU

KAMPANIJA VYKSTA

Mashingtonas. — Rinkiminė 
kampanija iš abiejų pusių ve
dama su dideliu atsidėjimu. 
Gubern. A. Stevensonas po kal
bų Spokane ir Pendleton, Ore, 
tuojau nuskrido į San Francis- 
co, Calif., kur klausytojus ban
dė įtikinti, kad gen. Eisenho-

SĄJUNGININKAI TITĄ DAR 
LABIAU REMIA

Jugoslavijos 
nuolatiniais

Belgradas. — 
diktatorius Tito 
gąsdinimais, kad prie Jugosla
vijos sienos jau stovį sovieti
niai bulgarai, prispyrė vakarie
čius jam pašalpą padidinti. A- 
merika, Anglija ir Prancūzija 
sutiko, 
kelbta, 
99 mil. 
mokės
liūs. Tiesa, suma bus 50 mil. 
mažesnė, nei Tito reikalavo. 
Pereitais metais sąjungininkai 
Titui jau davė 50 mil.

Kokią sumą — nepas- 
bet spauda kalba apie 
dol. Amerika viena su- 
tos sumos du trečda-

•hnurtinlu Tautu <iu metu vHumo* pn*edi>»i buvo pradėti tylia malda (arba »wikaupimu-m*dltarija>. 
“Meditacija’’, pradėta Salia maldos, buvo diplomatinė nuolaida sovietinių bedieviu delegacijai. Povėdtiuoae 
dalyvauja 66 krantų atstovai. Pirmoje eilėje matyti (U kairė*> delegacijo. anglu. JAV ir Sovietu, kurie 
kitu maldo* metu taip pat ataivtojo savo meditacijai. Tačiau jo* turini greiėiau.iai Midarė minty*. kaip 
galima būtu greičiau vi*n* kitu* čia *u*i rinkinio* ’*kapitali*tu*" *u!ikviduoti.

weris yra apsuptas izoliacionis- 
tų ir užkietėjusių reakcionie
rių.

Tuo pat metu gen. Eisenho- 
weris keliauja per pietų valsty
bes ir kalbėjo Teksase bei 
Lousianoj. Šiuo kartu jis ypač 
pabrėžė infliacijos pavojų ir 
klausytojams žadėjo imtis visų 
priemonių jai sulaikyti, kai 
bus išrinktas. Kartu, žinoma, 
kaltino demokratus, kad jie 
savo politika JAV ūkį į inflia
ciją stumia. Savo kalbose ge
nerolas ta p pat paneigė, kad 
respublikonai pastatytų į pavo
jų krašto gyventojų socialinį 
saugumą. Tai esą gryni demo
kratų melai.
Rinkiminę-kampaniją tęsia to

liau ir prez. Trumanas. 
baigęs vieną ilgą kelionę, 
dabar vėl pradėjo antrą,
rios metu ligi lapkričio 1 d. jis 
pagaliau pasieks St. Louts. De
mokratai yra įsitikinę, kad nuo 
Trumano akcijos daug priklau
sys jų pasisekimas. Todėl Tru
manas tiek ir skiria šiam reika
lui energijos. Pirmąją kalbą 
naujos kelionės metu jis pasa
kys Hartforde, o paskui kalbės 
kitose Connecticut ir Massa- 
chusetts vietovėse. Kai kurio
mis dienomis jis numatęs pasa
kyt ipo 12 kalbų. Iš čia grįžęs 
trumpo poilsio į Washingtoną, 
toliau keliaus j Pennsylvaniją, 
Delaware ir New Jersey.

suolyno viršininkas ir katalikų 
kunigų seminarijos rektorius, 
P. Y. Džidžov, katalikų semina
rijos rektorius, ir Y. A žižkov, 
parapijos kunigas ir prancūzu 
kolegijos lektorius.

Pranešdamas apie tai. Vati
kano laikraštis “Osservator • 
Romano”, sako, kad šitas teis
mas yra pavyzdys, kaip komu
nistai vykdo konstitucijoje ga
rantuotas laisves, ir primena: 
“Neužmirškite, kraujas visada 
nukrypsta prieš tuos, kurie jį 
pralieja.”

Bulgarijoje katalikų yra 57.- 
OOO, iš R milijonų gyventojų. 
Amerikos katalikams užuojau
tą dėl Bulgarijoje pasmerktų 
pareiškė Amerikos metodistai.

Vos 
jis 

ku-

PRAMONININKO VEIKLOS 
TIKSLAS

Torino. — Italijos Katalikų 
Socialinės Savaitės užbaigia
mąją paskaitą skaitė Tėvas jė- 
zutas De Marco, kalbėdamas 
apie monininko veiklą krikščio
niškojo mokslo šviesoje. Kai 
bėtojas tarp kitko, pabrėžė, 
kad moninko visuomenei tei
kiamas patarnavimas turi har
moningai derintis su Kūrėjo 
nustatytais medžiaginių gėry
bių tikslais, t. y. su jų pirminiu 
paskyrimu tarnautų visų žmo
nių individualinei ir socialinei 
gerovei.

Prie WMtr Hor*r, kur vyksta 
*markio* kovo*. amerikietė ataugę 
teikia pagalba nelatavėn pateku- 
*iam trankiai *užei*tam raudonojo 
kiniečiu kareiviui.

SĄ MOKSLAS PRIEŠ 
MOSSADEGH.Ą

Teheranas — Persijos vy
riausybė paskelbė, kad susek
tas sąmokslas prieš Mossade 
gho vyriausybę. Suimtas gen. 
Mohammed Abdulhosein Reja- 
zi, buvęs karo akademijos vir
šininkas, kurį Mossadeghas 
neseniai atleido. Mossadegho 
vietoj turėjo būti pasodintas 
ges. Fazollah Zahedi, dabar 
senatorius. Kadangi jo. kaip se- 
satoriaus suimti negali, tai po
licija tik apstojo jo butą. Vy
riausybė skelbia, kad sąmoks
las buvo ruošiamas su vietos 
pasiuntinybės žinia. Turima 
galvoje, aišku, Anglijospasiun
tinybę.
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PASAULIO UET. BENDRUOMENĖJ

LIETUVIS PALMIŲ PAVĖSYJE
LAIŠKAS Iš EKVADORO

AR ILGAI TĘSIS INFLIACIJA
ALFONSAS MAŽEIKA

Rašau kaip darbininkas. Jau 
2 metai, kaip dirbu prie gele
žinkelio statymo darbų nuo 
Quito iki San Lorezon (uos
tas) šiaurės Ekvadore. Darbas 
sunkus ir uždarbiai maži, be to. 
maistas prastas. Dirbant kal
nuose ir miške, nėra kur misi 
pirkti. Oras labai geras, karš
čių nėra, nes visų laikų debesys 
dengia saulę. Naktimis lyja. 
Retkarčiais ir dienų būna lie
taus. net per daug.

Kraštas retai apgyventas, ta
čiau valdžia, pravesdama šių 
geležinkelio linijų nori privilio
ti naujų emigrantų, nes agri
kultūrai čia geriausia dirva. 
Gerai auga bananai, ryžiai, į- 
vairūs vaisiai, žirniai, pupos ir 
t.t Tik ekvadoriečių nelaimė, 
kad jie nemėgsta darbo. Jiems 
nereikia šiltų drabužių, gerų 
namų. Užtenka vienerių marš
kinių. ir pašiūrės nuo lietaus. 
Gyvulių augina visai mažai, to
dėl mėsos ir pieno produktai y- 
ra gana brangūs. Žemei įdirbti 
įrankių neturi. Aria karvėmis 
su arklu. Vežimų nėra. Javus 
vdža asilais. Ekvadoriečiai, 
kaip ir Peru gyventojai, ne
mėgsta patarimų ir aukšta do
ra nepasižymi. Kraštas kultū
ros atžvilgiu yra gana atsilikęs.

Pradedant verstis žemės lū
kiu, yra vienas sunkumas, — 
reikia iškirsti didelius miškus. 
Tačiau vietiniai moka sėti ir 
bananus sodinti ir miške. Jie 
nei aria, nei akėja. Iškerta 
medžius ir palieka Dievo valiai. 
Medžiams išpuvus, galima sėti 
ir kitas kultūras. Ganyklos taip 
pat galima pasiruošti miške, 
sėjant žolę. Manau, kad augtų 
dobilai, vikiai ir lucerna. bet 
apie šiuos dalykus vietiniai nie
ko nežino.

Sutikau vokiečius emigran
tus. kurie buvo Žemės ūkyje 
gerai įsikūrę, vienų Krokuvos 
lenkų, kuris vertėsi cukrinių 
nendrių auginimu, olandų ko
misija, ieškančių vietos įkurti 
Olandijos kolonijai. Taip pat 
susitikau vienų rusų Vasilenko. 
kuris buvo pasivadinęs lietuviš
kai — Feliksas Sava. Jis kaip 
tik pabėgo iš ūkio. nes. girdi, 
negalima sugyventi su vietinė
mis šeimininkėmis. Jos netinka 
(žemės ūkio darbams. Taigi, no
rint Ekvadore verstis žemės ti
kiu. reikia atsivežti ir savo šei
mininkes.

Ekvadoro pramonė menka, 
bet turi kasyklų, statomi gele
žinkeliai ir plentai. Darbų yra. 
I)et visi pigiai apmokami, o 
maistas ir drabužiai brangūs.

Tai ne Morso gyventoja*. b»t Irk- 
fuvii bandytoja* A. N. Johnston. 
■poivilke nauju lakūnu apdaro, 
■kirtu skridimam* dideliuose atikš- 
čioose. kur orą* y ra jau daug rr- 
|nni».

Tačiau pragyventi galima. 
Bananai pigūs, galima nušauti 
beždžionių ir papūgų. Indionai 
nešykštūs, dažnai pavaišina pe- 
liena ir gyvatiena. Vabzdžių 
ir kitokių uodų nėra. Oras ga
na švarus, ii- jokia liga nesu 
sirgęs, t k labai įkyrėjo bana 
nai. Įvežtieji Stalino agitatoriai 
neturi pasisekimo, darbininkai 
jų nesiklauso.

Lietuviškų laikraščių ir laiš
kų negaunu, nes paštas pas 
mus eina gana blogu keliu. Tai
gi. esu išsiilgęs lietuviško žo
džio. Linkiu jums visiems viso 
gero. Pasilieku San Lorenco 
krašte ir jo globoje.

Juozas Y'uršėnas,
Campamento Martin Khols.

Ibarra, Litą, Ecuador.

KR1KŠČ. DEMOKRATAI IR ŪKININKŲ S-GA APIE PADĖTĮ
Po paskutiniųjų įvykių VLI- 

Ke. sudarant nauja Vykdomųjų 
Tarybų, buvo spaudoje pas
kelbta eilė pareiškimų ir pas
kleista visuomenėje tam tikrų 
tvirtinimų. Visa tai kelia lietu
viuose ne tik susidomėjimo, bet 
ir nerimo, kokia iš tikro padė
tis ir kokių jKJzicijų užima mū
sų jjoiitinės giupės iškilusiais 
klausimais, šios padėties aky- 
vaizdoje. žemiau {tasirašiusios 
politinės grupės randa reikalo 
paskelbti visuomenei šį pareiš
kimų.
LIETUVIŲ FRONTO PKIE- 

KAIsTAI VIJKui.
Sudarius p. K. Zaikauskui 

naujų Vykd. Tarybų. Lietuvių 
Fronto ir Vienybės Sųjūdžio 
atstovai VI.ke įteikė Vliko pir
mininkui pareiškimų. kad jų 
atstovaujamos grupės išstojan- 
čios iš Vliko. Vėliau savo gru
pės atstovo pareiškimui prita
rė ir Clevelando įvykęs Ameri
kos Lietuvių Fronto Bičiulių 
suvažiavimas. Vienybės Sųjū
džio vadovybė tačiau VLIKui 
pranešė, kad jų atstovas savo 
pai-dfcškimų padare be Sųjūdžio 
vadovybės žinios bei pritarimo, 
ir pareiškė, jog Vienybės Sųjū- 
dis iš Vliko neišstoja tik atšau
kia ligi šiol buvus savo atsto
vų.

Lietuvių Fronto atstovo iš 
Vliko pareiškime ir po Ameri
kos Lietuvių Fronto Bičiulių 
suvažiavimo paskelbtame ko
munikate bei A.L.F. Bičiulių 
Biuro pasikalbėjime su prof. Z. 
Ivinskiu ir L. Prapuoleniu Vil
kui yra padalyta visa eilė ne
pagristų kaltinimų: 1. Vlikas 
nutraukęs ryšius su 1941 m. 
birželio 23 d. Tautos sukilimo 
pastatyta Laikinųjų Lietuvos 
Vyriausybe, atstačiusių paneig
tų Lietuvos suverenumų. 2. nu
traukęs ryšius su rezistencijos 
galiotiniais užsienyje. 3. Vlikas 
paneigęs savo režistencinj po
būdi, išsigimdamas į grynai po. 
Iltinę institucijų, mintančia par
tinėmis kombinacijomis, netu
rinčiomis pateisinimo tremty
je.

Dėl šių priekaištų tenka na
ši ebėt i:

1. Reikia manyt;, .jog ryšių 
nutraukimas su Laikinų ja Lie
tuvos Vyriausybei čia siejamas 
<u prof. J. Brazaičio neiė imu į 
Virbo Vykdomųjų Tarybų. Ta
čiau t’knimc c čia tokio ryšio 
nėra, nes nei Vlike;. nei Laiki
noji Lietuvos Vyriausybė n.ėia 
padarę jokių nutarimu, kurie 
būtų pakeitę bi vusius sarty 
kius. Nei prof. J. Brazaitis as
ini niškai. nei Vlike jo atstovau
tas Lietuviu Frontas nebuvo ir 
nėra galioti Laik nosies Lietu
vos Vyriausybės ja atstovimi! 
Vlike. Todėl su rrof. J Brazai
čio nejėjimu į Vykdomąją Li- 
rvbų ir su Lietuviu Fronto pa
sitraukimu iš Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, 
pastarojo ryšiai ir santykiai su 
Laikina ;a Lietuvos Vvriausvbe 
nekitėia. Be to. Laikinųų Lie
tuvos Vyr ausylię. nors ir labai 
vertingų istorinį fa’'*a, tenka 
laikyti praeities dalyku, kaip ir 
vi<as kitę - prie"' ia buvusias 
Lietuvos Vyriau? ytx-s. kuriu ne 
viena buvusį rtari matome Vli
ke. Tai yra roalio i tikrovė, ku
rios negali sugriauti nepagris
tais išvedžiojimais apie Vlik«» 
praktini konli’'”’tetų su Laiki
nų ia Lietuvos Vyriausybe.

2. Geriau būtų buvę apie ry
šius su kraštu nekalbėti. nes 
šis klausimas nedali būti viešų

Pietų korėjiečiu tenka* pa*iii>ta iiiuniciją kauly nėm* prie VVhite lioroe. Ai<»* pozicijos dominuoja *:ė- 
nj i Chorąon ir kelia i Seoulą, dėl to ir kovojama dėl tu pozicijų litu kietuma. Priešo nuoktoliai šiose ko
vo*? kkąičiuojami llMMHt vyru. Negalėdami kitaip lai mėti, komunistai bandė kovose panaudoti “iinoni-»- 
boniba»". Apsikrovė dinamitu, komunistu “*avižu džių būriai” bandė pasiekti sąjungininku pozicijas ir 
ją* naikinti, patys susisprogdindami, tačiau buvo at mušti dar tu pozicijų nepasiekę.

Pareiškimas lietu vi y visuomenei

diskusijų objektu. Vliko pirmi-
ninkas ir jo pareigas einąs Dr. 
Kalvelis, kaip teigia ir ALF Bi
čiulių Biuras, tikrai žino, kas 
turi krašto rezistencijos įgalio
jimus užsieny, tačiau su prof. 
J. Brazaičio neįėjimu į VT ir 
Lietuvių Fronto išėjimu iš Vliko 
ir šiame veikimo sektoriuje pa
keitimų nėra įvykę.

3. Kad VLIKas nėra nustojęs 
savo rezistencinio pobūdžio ir 
vykdo Lietuvos laisvinamo dar
bų. nesenos datos pareiškime 
yra paliudijęs ir buvęs Lietuvių 
Fronto atstovas Vlike prof. J. 
Brazaitis, kuris “Draugo” š. m. 
vasario 9 d. numery rašė: ’Ta- 
č.au pesididiiuojančiai pažymė
tina. kad lietuvių visuomenės 
ligšiolinės demokratinės grupės 
yra išlaikiusios vienybę, turi 
organus. kurie su visu drąsumų 
gali kalbėti lietuvių tautos vai** 
du. ir visuomenės jų »direktj<- 
vomis seka. Tiesa, laikraščiai 
plačiai parašo apie tuose orga
nuose pasitaikančius nesutari
mus. Tačiau visi tie nesutari
mai liečia tik vidaus organiza
cijų. tarpusavio santykius, mu
zikantų susėdimų orkestre. Jo
kių nesutarimų, netgi nei ginčų 
nebuvo ir nėra dėl paties darbo 
Lietuvos vardui garsinti ii jos 
reikalui ginti.” Taigi pats da- 
bar-tariamai dėl Vliko rezisten
cinio pobūdžio paneigimo —iš 
Vliko išstojusios grupės atsto
vas aiškiais žodžiais vos prieš 
pusmetį yra paliudijęs, kad Vli
kas yra išlaikęs jam privalomų 
pobūdį. Gi dėl nuomonių skir
tumų vidaus organizacijos klau
simais taip pat nėra padaręs 
.jokių priekaištų, matyt, laiky
damas .juos demokratinėje vi
suomenėje galimais. Toks nusi
statymas buvo ir visų dešimties 
Vlikų sudarančių grupių pat
virtintas. 1952 m. birželio 7 d. 
pareiškimu, kad: ‘VLIKas yra 
Lietuvos valstybės nepapra«tos 
padėties padarinys. esamoje 
Lietuvos valstybės tarptautinė- 
e padėtyje labai svarbus išlai

kyti”. Iš šių pasisakymų ma
tyti, jog ir Lietuvių Frontas 
buvo vienos nuomonės su kito
mis grupėmis tais klausimais, 
kurie liečia Lietuvos laisvini
mui vadovaujančio organo or-’ ’ 
ganizacijų ir jo darbų Lietuvos 
vardui garsinti ir jos reikalui 
ginti.

Kad Vlikas savo rez stenci- 
nio pobūdžio nėra nustojęs ir 
jam tenkantį Lietuvos laisvi
nimo srity darbų vykdo, kiek
vienas lengvai gali s’tikinti ir 
susipažinęs su naskut niuoju 
laiku paskelbta Vliko darbo 
apžvalga (žiūr. “Lietuva”, po
litikos žurnalas, 1 nr., 69-71 
psl.J.

Dėl aukščiau išdėstytų moty
vų mūsų grupės laiko, kad mi
nėti Lietuvių Fronto priekaiš
tai Vilkui yra nepagristi ir su
formuluoti tik savo išstojimui 
iš Vliko pateisinti, nes anksčiau 
tokie priekaištai ne tik nebuvo 
daromi, bet v ešai jo paties at
sakingų avienų visai priešingai 
tais klausimais buvo pasisako
ma.

PRIEKAIšTAI KITOMS VLI- 
Ka SUDARANČIOMS 

GRUPĖMS
šala prit kaistų pačiam Vit

kui. Lietuvių Frontas paskelbė 

eilę pakaltinimų ir kitoms Vli
ke atstovaujamoms grupėms:
1. šeiminės partijos linkstan- 
čios iš Vliko veiklos išjungti re
zistencinės kovos organizacijų 
įtakų, 2. paneigusios Lietuvių 
Fronto teisę pačiam parinkti 
savo atstovų Vykdomojon Ta
rybom 3. politinių partijų tiks
las — krašto tvarkymas, rezis
tencinių sąjūdžių —kova su o- 
kupantu ir krašto išlaisvinimas,
4. Vliko dauguma nusilenkusi 
nemoralios kovas metodams, 
pritardama rezistencijos veikė
jų apjuodinimui, 5. Ryšium su 
tremtinių įkurdinimu užjūriuo
se atėjimas į Vliko sudėtį dau
gio atsitiktinių žmonių, ėmusių 
kreipti Vlikų vis labiau į šalį 

Amerika pereina i

(Nukelta į 4 psl.)

Fordomatic. Overdrive, britais šonais 
padangos, dviejų spalvų mašina gauna
ma truputi primokant. Priedai, dalys ir 
papuošimai galima pakeisti iš anksto ne
pranešus.

Automatinis vairavimas galutinai pakeičia 
bėgių perjungimą

I.štikrųjų Fordomatic yra malonus krašto pasigėrėjimus. 
Nuo vieno pakraščio iki kito pirkėjai gauna naujausi.-, iš 

visų automatini motorą ir tai daugiausia perkamą Ameri
koje. įprastai automatinis važiavimas būdavo arba norma
lus bėgių keitimas arba automatinis perjungimas. Fordo
matic turi juos abu. Tas reiškia, kad greitai pradedama 
važiuoti ir švelniai pereina iš vieno greičio i kita pradėjus 
automatui veikti... viskas vyksta be piršto pridėjimo bė
gius keisti.

Pasirinkite vieną iš trijų rūšių
Nesvarbu kokiems važiavimams jūs jj naudosite. Fordas 
pritaikintas visokiam važiavimui. Salia Fordomatic. jūs 
galite pasirinkti taupų kurui Ford Overdrive arba labai 
lengvai keičiančių bėgių Ford Convent ional. Tik Fordas 
turi šiuos trijų rūšių motorus.

Pasirinkite vieną iš dvieju aukštos kompresijos 
motorą !

kompresijosDabar! 110 h. p. aukštos
■XTRATO .ST.AR V-A

Nauja*! 101 h. p. aukštos kompresijos
MII.EAGE MAKER SIN

Pajėgiausias motoras žemiausios kainos ma
šinų rinkoje! Tik vienintelis V-8! Vienin
telis motoras, kuris tam faktui atitinka yra 
Fordo Strato-Star V-8 su laisvai prieina
mais viršuj kabančiais vožtuvais ir taupus 
kurui yra Automatic Povver Pilot!

Tik pabandžius važiuoti jau jus įtikins, kad 
moderniškiausia mašina visoje gamyboje y- 
ra Six. Ji turi taip pat laisvai prieinamus 
viršuj kabančius vožtuvus ir taip pat Auto
matic Power Pilot duoda didesni greitį nuo 
kiekvieno normalaus gazo galiono.

nuo jo tiesioginių uždavinių ir 
sutartinio jiems vykdyti būdo.

Dėl šių kaltinimų mes turime 
visuomenei pareikšti:

1. Mes nežinome nė vienos iš 
vadinamų šeiminių partijų, ku
ri būtų nusistačiusi iš Vliko 
veiklos išskirti vadinamų rezis
tencinės kovos organizacijų į- 
takų ir būtų ėmusis tos rūšies 
žygių. Jeigu kartais dėl jų 
skeptiškai pasisako paskiri as
mens ar spauda, tai už tuos pa
sisakymus jiems ir tenka atsa
komybė, bet ne politinėms par
tijoms. Be to, tos lūšies sam
būrių Vlike yra ir daugiau, ta
čiau jie ligi šiol nė vienas pana
šių priekaištų politinėms parti
joms nėra padarę ir. mūsų ži
niomis. taip pat nėra Lietuvių 
Frontų įgalioję tokius priekai
štus iškelti. Tai yra nepagrįs-

Pamėginkite pas jūsų Fordo atstovą

Ar ilgai tęsis infliacija?
Teisiniu atžvilgiu doleris yra 

lygus doleriui. Šitas clė-rūs ga
lioja mokant skolas, atsiimant 
indėlius iš banko r t.t. Ekono
miniu atžvilgiu dolerio vertė 
ilgainiui kinta, jo perkamoji 
galia svyruoja. Infliacija yra 
pinigo vertės krit mo laikotar
pis. Dabar ji pasireiškia paste
bimai, visi yra susirūpinę ir 
laukia, kada prasidės defliacija 
(pingo vertės kilimas).

Tačiau jei mes peržvelgsime 
istorijų, pastebėsime, kad pa
sauly vyksta nuolatinė infliaci
ja — šimtmečiais pinigo vertė 
krinta ir krinta. Defliacija pa
sireiškia tik kaip laikinas ato
slūgis, kuris daugumų suklaidi
na. Tie, kurie dabar jos laukia, 
yra per dideli optimistai. Kol 
SSSR grėsmė nepašalinta, kol 
vyksta ginklavimasis ir kitų 
kraštų rėmimas, kol valstybė 
neišmokės skolų, tol negalime 
tikėtis, kad pinigo vertė pra
dės kilti. Rinkiminė propagan
da ir faktai yra skirtingi daly- 
kai.

Kai ateina defliacinis atoslū
gis, daugumas prisiekusių pini
gų taupytojų nepasinaudoja pi
nigų vertės pakilimu. Jie pasi
džiaugia tuo... bet palieka to
liau banke, iki sekanti infliaci
jos banga vėl numuša jų indė
lio vertę.

Infliacija yra reiškinys, kurs 
savaime išplaukia iš susidariu
sių aplinkybių arba yra apgal
votai politikų pravedama. Ta
da mažėja bedarbių skaičius, o 
valstybė lengviau išmoka sko
las. Kas nukenčia? Pinigų tau
pytojas. Jo sųskaiton vyksta 
karai, revoliucijos, apsiginkla
vimo programos ir t.t. Štai dėl 
ko net turtingame krašte daug 
žmonių senatvėje neturi pakan
kamai lėšų pragyventi.

Tačiau kas sumaniai investuo
ja, tas yra geresnėje padėtyje. 
Kai pinigų vertė krinta, verslo 
(biznio) Įmonių, namų ir kt. 
vertė kyla (pinigais matuo
jant. Dali pinigų mes esame 
priversti atidėti visokiems ne
tikėtinumams. Štai praktiški 
nurodymai: 1) laikyti kasoje, 
banke ir government bonds 
vertėje nuo 2 iki 6 mėn. algos 
(ar uždarbio), 2) turėti ligos 
draudimų, 3) turėti gyvybės 
draudimų ne daugiau kaip 2 
metų uždarbio sumai (vedu
siam). Visus kitus pinigus, kas 
dar galima atidėti, reikia inves
tuoti. Patartina būti taupiems, 
bet netaupyti pinigų.

POPIEŽIUS APIE TRE
TININKUS

Vatikanas. — Neseniai su
kako 50 metų nuo tos dienos, 
kai Popiežius Pijus XII įstojo į 
Tiečiųjį šv. Pranciškaus Ordi
nų. Vyriausios Tėvų Pranciško
nų vadovybės pasveikintas, šv.
Tėvas atsakė specialiu laišku, 
kuriame iškelia tretininkų reik
šmę mūsų laikais. “Ši instituci
ja — rašo Popiežius minėtame 
laiške — buvo reikalinga ne 
tik viduramžių sųlygoms ir 
žmonėms, ji nemažiau reikalin
ga ir mūsų laikams, kurie yra 
drumsčiami nemažesnės inte
lektualinės netvarkos, nema
žesnės civilinės nesantaikos, 
nemažesnių kovų ir neramu
mų...” — “Kaip Asyžiečio 
laikais taip ir šiandien — rašo 
Jo šventenybė — tretininkai 
tesistengia pilnai suprasti ir į- 
gyvendinti savo šventojo įstei
gėjo mintį: tikėjimo pilnumu, 
gyvenimo nekaltumu, uoliu vi
sų dorybių siekimu jie tesiryž- 
ta skleisti Kristaus dvasių pa
saulyje.”
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NUO KENNANO
TAUTŲ istorijos laikotarpiai dažnai pavadinami asmenų var

dais: Napoleono, Metternicho. Bismarko, Roosevelto ir t.t. Ne
svarbu, ar jie to laikotarpio likimą pasuka, ar tik per juos regi
mu būdu prasiveržia jėgos, kurios stumteli tautų gyvenimą pir
myn. Ir mažesni epizodai sutampa su atitinkamai mažesnių as
menų vaidmeniu. Vienas tokių mažesnių žmonių 1947 m. buvo ži
nomas tik kaip ”Mr. X”, bet šiandien j jį atsitrenkė Sovietų - Ame
rikos santykių vežimas ir gali pariedėti kitom vėžėm. Tas dienos 
žmogus yra Kennanas.

Europinė spauda Kennanu itin susidomėjusi. Dauguma jos 
Kennano pareiškimą Berlyne laiko neatsargiu ir klausia, kodėl jis 
taip prasitaręs. Spėlioja, kad Kennanas pats ieškojo progos atsi- 
palaidoti nuo Maskvos.

Jis vyko j Maskvą su viltimi. Pakeliui diplomatiniuose sluog- 
sniuose Paryžiuje kalbėjo sieksiąs atnaujinti pasitarimus su Mas
kva. Jo kariniai draugai su pasididžiavimu laikė jj specialistu Ru
sijos reikalais ir kalbėjo: Jurgis atstos 12 divizijų. Kennanas bu
vo atsargus: iš Maskvos įspėdinėjo savo vyriausybę susilaikyti 
nuo “dinaminės politikos”, susijusios su pavergtųjų išlaisvinimu.

Tačiau M&skvoje vis tiek jis buvo laikomas “užsispyrėliu”, 
už akių pavadindamas ir “vaikeliu” (malčik). kuris norįs apstaty
ti Kremliaus išminčius. Per pusę metų negavęs ryšių su Sovie
tais, Kennanas galėjo nebematyti prasmės toliau ten būti.

Kokia ten jam prasmė, kad jis, anot “Basler Nachrichten”, 
pasivėlino atvykti j Maskvą. Maskva jau buvo numačiusi savo po
litikai naują vagą. Kennano prasitarimas buvo lik proga jai aki
vaizdžiai parodyti: nusigręžti nuo Washingtono.

Tuo tarpu jau kuris laikas buvo registruojami Maskvos atsi
gręžimo j Londoną ir Paryžių ženklai: Gromyko paskyrimas į 
Londoną; Anglijos atstovo ekskursija po Rusiją, kai Kennanas 
skundėsi izoliacija ;naujai paskirto Prancūzijos atstovo Joxe pri
ėmimas pas Staliną, kai Kennanas ir išvyko Stalino nepriimtas.

Ilgą laiką Stalinas siekė susitarti tik su Rooseveltu ar jo 
įpėdiniu. Dėl pasaulio valdymo — skelbė Stalinas — turi susitar
ti galingiausieji. Dėl to ir į Jaltos pasitarimus nebuvo pakviesta 
Prancūzija, ir Churchillis ten buvo antraeilės reikšmės. Dabar 
Stalinas keičia liniją. Grįžta prie Litvinovo diplomatijos, kuri 
norėjo izoliuoti Vokietiją ir susitarti tik su Londonu ir Paryžium. 
Susitarti dabar dar taip pat su Delhi ir Tokio, bet izoliuoti Jung
tines Valstybes.

Šios prasmės turi’ir Stalino straipsnis, kad tarp kapitalistinių 
kraštų esą daugiau priešingumų nei tarp kai kurių kapitalistinių 
ir sovietinių, šios prasmės turi ir jo nurodymas kitų kraštų ko
munistam siekti bendradarbiavimo su nekomunistais.

Stalino-Roosevelto sukurtas Jaltos-Potsdamo laikotarpis 
kaip ir baigiamas atsitrenkus į Kennano akmenėlį.

O Kennanas? Vienas laikraštis sakosi iš gerai informuotų 
šaltinių gavęs žinią, kad Stevensonui laimėjus rinkimus, Kenna
nas būsiąs paimtas į Achesono vietą. Tačiau kol JAV laikosi san
tūriai ir nedemonstruoja prieš Sovietus, vargiai tai bus padaryta. 
Tas akmenėlis greičiau bus padėtas nuošalesnėj vietoj, iki pri
reiks naujam žygiui.

Washmgtono miesto valdžia 
šią vasarą Išsiuntinėjo gyvento
jams klausimų lapą: ar patinka 
miestas, jo sutvarkymas, apy
linkės, oras ir t.t. Sakoma, kad 
vienas wašingtonietis, kilęs iš 
pitų Afrikos, atsakęs: “Norė
čiau, kad vasara Washlngtone 
būtų šaltesnė ir karščiai nebū
tų didesni kaip mano gimtinėj 
pietų Afrikoj... šiaip čia gražu 
gyventi”.

Taip buvo vasarą, o dabar 
sostinės gyventojus gaivina 
auksinis ruduo, vėsus orelis, 
nebereikia pusę dienos sėdėti 
kino salėse ir naudotis “air 
conditioned” patogumais.

Šitaip lygindamas sostinės 
vasaros karštybes ir rudens gė
rybes, išsineriu iš Kapitoliaus 
parkų, kur čeža nukritę lapai, 
kur drąsios voverytės elegan
tiškai straksi ir žiūri praei
viams į akis, nė nepamatau. 
kaip rytinėje Kapitoliaus pusė
je atsiremiu į didžiulį pastatą, 
istoriškąją Kongreso Bibliote
ką (Library of Congress)’ tu
rinčią 10 milijonų tomų kny- 
gų-

Tai bent namelis! Jis užima 
3,5 akrų žemės. Gaisrai ir ka
rai jį bandė sunaikinti (1812 
ir 1851 m.), tačiau pasiryžę 
žmonės jj statė, lipdė, puošė ir 
dabar visi žavisi Kongreso Bib
liotekos Rūmais Wash ngtone. 
kurie taip gražiai, prabangiai 
ir skoningai dunkso itališko 
renesanso stiliuje ir slepia tiek 
mokslo ir meno brangenybių.

Prie bronzinių įė imo durų 
stovi išsirikiavę mokslo vyrai.

JONAS PETRENAS,

reikalingą literatūrą ir dirba
me pavestąjį darbą.

Pasikeliame laiptais augštyn 
ir žvelgiame į didžiąją skaityk
los salę, primenančią tikrą par
lamentą. Stalai, knygų krūvos, 
maloni šviesa, būriai žmonių 
skaito, nurašinėja, pasižymi, 
knygas užsako, atsiima. Jiems 
mandagiai patarnauja bibliote
kos tarnautojai, kurių čia įvai
riose pareigose dirba 2,300.

— Išeitų, kad Kongreso Bib
lioteka Washingtone nepripa
žįsta jokių prezidentinių rinki
mų kampanijų, neseka radijo, 
televizijos, o visi, .sukniubę ant 
knygų, tik skaito, rašo, studi
juoja, galvoju sau vienas. Ir 
dingtelėjo tada dar Lietuvoje 
prof. J. Ereto pasakotas anek
dotas. kaip anksti rytą tarnai
tė, įbėgusi į seno profesoriaus 
kambarį, pranešė išsigandusi, 
kad karas jau prasidėjęs, o 
profesorius, nė akių nuo kny
gos neatitraukęs, ramiai pasa
kęs: “Uždaryk langines, kad 
triukšmo negirdėčiau...”

— Nieko nepadarysi: vieni 
laužo galvas, ar respublikonų 
partijos kandidatas į vicepre
zidentus Nixon paėmė ar ne 
$18,000 kyšį, o kiti sau ramiai 
d rba ir draugauja tik su kny
gomis...

500 metu guli po stiklu

— Eikime tolyn, mielas bi
čiuli, nes laikas bėga, o žiūrėti 
dar liegalės, — tempia mane už

Washington, 1). C.

skverno profesorius ir veda į 
skyrių, kur sudėti seniausi šv. 
Rašto rankraščiai, knygas, is
toriniai leidiniai .

Rytiniame Bibliotekos kori
doriuje stovi stiklo spinta, ant 
kurios užrašyta “The Guten 
berg Bible”. Tai spaudos revo- 
lucijonieriaus Jono Gutenlier- 
go pirmoji spausdintoji knyga 
Vokietijoje, Mainzo mieste 
450-455 m. laikotarpyje. Ji pa
rašyta lotynų kalba, didelio 
formato ir rodo, kaip žmonės 
spaudos dai lią brangino, mylė
jo. jį tobulino ir privedė prie 
dabartinių, puošniai spausdina
mų knygų. Kai dabar vartai 
rankoje prabangišką šv. Rašto 
knygą, dailiai išleistą ir Įrištą, 
taip lengvai gaunamą nusipirk
ti knygyne, dažnai ir nepagal
voji, kiek spaudos išradėjas Jo
nas Gutenbergas dirbo, plana
vo. laužė galvą, ko! sukūrė 
technišką galimybę atspausdin
ti pirmąją knygą Ir tokiu būdu 
palengvino knygos plitimą. A 
merikos valdžia šią retą istori
nę knygą iš gijo 1930 m., sumo
kėdama $300,000. Tai jau 500 
metų, kaip buvo atspausd’n- 
ta pirmoji knyga, šv. Raštas, 
kuris, anot mūsiškio Martyno 
Mažvydo, sakė: “Imkite, bro
liai, mane ir skaitykite, ir skai
tydami permanykite”...

Įvairios mintys pradėjo suk
tis galvoje...

— Taip žmonės gerbia ir 
brangina šv. Raštą, didžiuojasi

pirmuoju o šleldimu. dėkinga 
širdimi mini spaudos techni
kos Išradėją Joną Gutenbergą! 
Vėliau šv. Raštas buvo verčia
mas į atskirų tautų kalbas, 
spausdinamas, skaitomas... Al
ines, lietuviai, prisimename šv. 
Rašto vertėjus į lietuvių kal
bą. ar branginame visų vertėjų 
karalių ir jų darbo apvaini- 
kuotoją Ark v. Juozapą Skvi
recką. visą amžių paaukojusi 
šv. Raštui versti į lietuvių kal
bą? Jis yra mūsų tautos dva
sinis Gutenbergas. įdavęs lie
tuviams į rankas tokį gražų, 
aiškų Dievo meilės žodį gimtąją 
kalba...

— Na, ką dabar čia susigal
vojai. dar daug 1 ko salių ir 
kambarių lankyti. — kreipiasi 
į mane malonusis vadovas ir 
nutraukia minčių rezginį. Klau
sau jo balso ir vėl žygiuojame 
per naujus kambarius, štai to- 
liaus vėl kitokį skyriai, seni, 
aprūkę rankraščiai, — kas vi
sa ir beapžiūrės...

Pirmoji konstitucija ir konsti
tucijos skutėjai

Pro akis praslenka puikios 
salės, kambariai, piešiniai, mo
zaikos, — jos bando parodyti 
žmogaus dvasias turtingumą, 
mokslo. Išminties meilę, atsklvt- 
džia nepasotinamą (Kasios alkį 
sužinoti, ištirti, išsiaiškinti. Se
niausi kultūros bandymai, tur
tai susibėga su naujųjų laikų 
laimėjimais ir rodo žmoguje 
glūdintį Dievo paveikslą ir pa
našumą — galią kurti, mąstyti, 
galvoti, mylėti.

F-Sti »pr*uM>itniu naikintuvu pilu, 
tas įeit. F. A. Hutu,>hrejs iš Fa 
yetvillr. N. yra viena* Jaukiau
si* pasižymėjusiu JAV oru pajėgu 
kovotoju Korėjoje. Jis yra numu
šta jau penkis priešo sprausminius 
naikintuvus ir visa eile ju sužalo
ję*. Iš ju <iu. kaip spėjama, taip pat 
turėjo nukristi.
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Šv. PRANCIŠKAUS NETURTAS

Todėl P. Simon ir sako, kad 
“askezė” kuri susideda iš to. 
kad atsisakoma gero ir gau
saus maisto, šiandien yra, deja, 
didelio žmonių skaičiaus liki
mas, kurie neturi pragyvenimo 
ir yra patenkinti, jeigu apsigi
na nuo bado, šiems žmonėms 
daugelio vienuolių gyvenimo 
būdas reikštų turtą, be abejo, 
kiek tai liečia maitinimąsi (Op. 
cit. 168 p.). Tas pat tektų pa
sakyti ir apie pastogę, ir apie 
drabužį, ir apie keliavimo bū
dą. žodžiu sakant, bendruome
ninis turtas paverča asmeninį 
neturtą grynai juridiniu, netu
rinčiu anos tikrojo neturto es
mės, kurią sudaro pragyveni
mas iš Viešpaties rankos.

Kurdamas savo vienuoliją, 
šv. Pranciškus žinojo šį para
doksą, todėl pasiryžo jj sunai
kinti. Jis norėjo, kad jo orde- 
nas nieko neturėtų ir kaip 
bendruomenė. Visa, kas pri
klausė žmogui, stojančiam j

pranciškonus, turėjo būti išda
linta vargšams. Jokia ankstes
nės nuosavybės dalis negalėjo 
būti perleista vienuolynui. Ir 
šio nuostato šv. Pranciškus taip 
griežtai laikėsi, jog mieliau su
tiko parduoti altoriaus papuo
šalus, kad galėtų brolius pa
valgydinti, negu leisti naujo
kams šį tą atsinešti ir tuo bū
du sudaryti atsargų juodai die
nai, kaip buvo siūlęs Pietro dei 
Cattani ir kaip tai padaryti į- 
kalbinėjo bažnytinė vyresnybė. 
Broliai turėjo gyventi tik iš to, 
ką jie gauna iš žmonių. Elge
tavimas tarėjo būti pranciško
niška apsirūpinimo forma. Ta
čiau šv. Pranciškus žinojo, kad 
ir elgeta gali pasidaryti tur
tingas. Ne tik dabar, bet ir se
niau elgetos nesykį statydavosi 
namus ir mirdami palikdavo 
stambių sumų. Kad taip neat
sitiktų ir su jo ‘elgetaujančiais 
broliais’, Asyžiaus šventasis už
draudė imti išmaldos daugiau,

jų biustai, — Emerson, Irving, 
Goethe, Franklin. Demosthe- 
nes. Dante, ten toliau statulos 
vaizduoja mokslą. literatūra, 
meną ir kalba, kad šitie Rū
mai skirti dvasios pasaulio tur
tams saugoti ir globoti.

Centrinėje Bibliotekos salėje 
sutinku prof. dr. D. Krivicką, 
kuris teikiasi mane po Rūmus 
pavedžioti ir padeda susigau
dyti.

— Matai .ir čia lietuviai įsi
brovė. — kalbinu malonųjį va
dovą. jau nuo pavasario čia d r- 
bantį. — O gal ir daugiau lie
tuvių čia pluša?

— O taip, — potyliais atsa
ko profesorius ir rankos mostu 
rodo j mišką kolonų, kurios 
apriečia centrinę bibliotekos sa
lę.—Čia dar dirba prof. Vacį. 
Biržiška, prof. Stanka-Stanke- 
vičius, pulk. K. Škirpa. Visi 
turime atskiras mokslo sritis.

Baltuosiuos** rūmuose prez. Trumanas priėmė naujai MrMcta I ž- 
siento Karu Veteranu Sajunaos komanderj W. Cothran. <\>thran jia 
advokatas ii Mshopville, S. C.

negu reikia šiai denai. Jis ne
leido net daržovių įmerkti iš 
vakaro, nes tai jau būtų susi
rūpinimas rytdienos valgiu, 
kuris juk priklauso Viešpačiui. 
Niekas pranciškonų bendruo
menėje neturėjo būti paruošta 
būsimai dienai žmogaus ran
kos. Viskas turėjo ateiti iš Die
vo.

Be abejo, broliai nesykį lau
žydavo šį bendruomeninį netur
tą, pasilaikydami šį tą ir atei
čiai. Bet šv. Pranciškus buvo 
šiuo atžvilgiu labai budrus ir 
jautrus. Jis visą gyvenimą uo
liai stovėjo bendruomeninio ne
turto sargyboje, atitiesdamas 
brolių nukrypimus ir sugėdin
damas juos savo pavyzdžiu. 
Vieną Velykų pirmadienį Grec- 
cio vienuolyno broliai, norėda
mi pagerbti juos aplankiusį 
aukštą svetį, vietoje paprastų 
molinių puodelių, padėjo ant 
stalo stiklines ir patį stalą už
tiesė staldengte. Atėjęs šv. 
Pranciškus ir pamatęs tokį jo 
akims liuksusą, tuojau pasi
šalino. persirengė elgeta ir 
grjžęs garsiai prašė išmaldos. 
Broliai jį tučtuojau pažino, bet, 
nieko nesakydami, padavė jam 
dubenį sriubos ir duonos gaba
lą. Šventasis atsisėdo ant aslos 
ir tylėdamas valgė. Tylėjo ir 
visi kiti, nes jautė, kad tai yra 
kažkokia pamoka. Truputį už

srėbęs, šv. Pranciškus padėjo 
šaukštą ir tarė: “Dabar aš esu 
tikrai mažesnysis brolis. Bet 
pirma, įėjęs ir pamatęs taip 
puikiai padengtą stalą, netikė
jau esąs pas vargšus vienuo
lius, elgetaujančius valgio nuo 
durų prie durų. Mums, bro
liai, labiau tinka, negu kitiems 
vienuoliams, sekti Kristaus nu
sižeminimu ir neturtu, nes mes 
esame tam pašaukti” (Spec. 
perf. 225). Savo buvimu liu
dyti neturtą, gyvenant tik šia 
diena ir nejieškant nieko, kas 
peržengtų jos rūpesčius, turė
jo būti šv. Pranciškaus ordeno 
pašaukimas. Apie jį šventasis 
nuolatos savo broliams kalbė
davo ir į jį juos ragindavo. At
sisveikindamas su šv. Klara ir 
jos seserimis 1225 m., šv. 
Pranciškus joms kalbėjo: “Aš, 
brolis Pranciškus, noriu siokti 
mūsų aukščiausiojo Viešpaties 
Jėzaus Kristaus gyvenimu ir 
neturtu ir jame išsilaikyti ligi 
galo. Aš prašau ir jus ir pata
riu jums pasilikti ištikimoms 
neturtui. Budėkite, kad niekas 
savo patarimu ar mokslu .jūsų 
nuo šio gyvenimo nenukreiptų” 
(Joergensen 431). O savo tes
tamente šventasis rašė: “Bro
liai turi žiūrėti, kad jie iš viso 
neimtų nei bažnyčių, nei jiems 
įrengtų nors ir paprastų butų, 
nei viso kito, nes tai neatitinka

šventojo neturto reikalavi
mams. kurio pažadėjome laiky
tis. Tegul jie būna kaip kelei
viai ir svetimšaliai (Karrer 
725).

Iš tikro, jeigu žmogus yra 
keleivis žemėje, kodėl jis turi 
rūpintis rytdiena, net ir būda
mas bendruomenėje? Ar į ana
pus nekeliauja. ir visos mūsų 
bendruomenės? Kodėl tad at
skiras asmuo turėtų būti ne
turtėlis, o bendruomenė tur
tinga? Kodėl pasitikėjimas 
Dievo Apvaizda turėtų negalio
ti bendruomeniniame gyveni
me? Čia tad ir glūdi šv. Pran
ciškaus pastangų naujumas, 
kurio pasaulis ligi tol nebuvo 
regėjęs. Daugelis asmenų gyve
no neturte ir pasitikėjo Vieš
pačiu. Tačiau nebuvo bendruo
menės, kuri nieko neturėtų ir 
sykiu rytdiena nesirūpintų. 
Šv. Pranciškaus pašaukimas ir 
buvo tokią bendruomenę su
kurti. Jis norėjo neturto prin
cipą išplėsti j visą žmogiškąjį 
buvimą. Jos norėjo, kad dan- 
g'škasis Tėvas būtų garbina
mas ne tik asmenine, bet ir 
bendruomenine būtimi. Jis 
norėjo, kad žmogus, pasižadė
damas Dievui gyventi neturte, 
iš tikro šiame neturte ir gy
ventų, nepaversdamas religinio 
savo įžado apdraudos bendro
vės poliusu.

— Mielas bičiuli, čia tai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lopšys, — rodo man ranka va
dovas Bibliotekos koridoriaus 
vakariniame šone stiklinę spin
tą, kur įdėta JAV Nepriklau
somybės paskelbimo aktas ir 
Konstitucijos originalas. —'O- 
ras ir laikas jų nenaikina, vis
kas čia tobulai apsaugota ir su
tvarkyta.

— Tai čia amžinos šio kraš
to žmonių viltys, troškimai lais
vai, nepriklausomai tvarkytis, 
padėti kitiems ir bendrai kurti 
šalies materialinę ir dvasinę 
pažangą, — galvoju sau vienas 
ir pasilenkęs žiūrinėju tuos 
brangius istorinius dokumen
tus, kurių paskelbimas parei
kalavo tiek aukų, vargo, pasi
šventimo- Per širdį perbėga 
mintys, prisiminimai, kurie pa
našiai nužymi mūsų tautos ke
lią ir pasišventimą į laisvę ir 
nepriklausomybę.

— Matai, kaip jie moka 
gerbti ir branginti savo praei
tį ir brangius kovų ir laimėji 
rpų dokumentus- O lietuviai? 
Mes kartais pasineriame kokio
je politinėje aistroje, atsiranda 
įvairių “konstitucijų skutėjų ir 
taisytojų”, nepaisančių ir ne
branginančių šventos tautos 
valios, siekimų. Kur ne mano 
kepurė ar viršus, ten svaidomi 
paniekos, nesupratimo ir tul
žies žodžiai, tie skaudūs dvasi
niai akmenys...

Tokios mintys nenuoramos 
veda mudu, vadovą ir lankyto
ją, j naujuosius Bibliotekos na
mus (The Library Annex). Po
žeminis tunelis jungia senuo
sius ir naujuosius Kongreso 
Bibliotekos namus. Naujieji 
Rūmai statyti jau moderninio 
stiliaus, 5 aukštų, dekoruoti ir 
išpuošti moderniųjų laikų me
no kūriniais. Iš čia siunčiamos 
užsakytos knygos elektriniais 
keltuvais ar pneumatiniais 
vamzdžiais salėse belaukian
tiems skaitytojams. Tat nenuo
stabu, kad abiejuose Bibliote
kos rūmuose dirba 2,300 tar
nautojų ir administruoja dau
gialypį įstaigos gyvenimą.

K id ir f.rahėgom aplankęs 
Kongreso Biblioteką, apžvelgęs 
būrius prie knygų dirbančių, 
pilušančių žmonių, gauni žmo
gus Įspūdį, kad Kongreso Bibli-

oteka tikrai nenori pripažinti 
prezidentinių rinkimų triukš
mo, prakalbų, nedalyvauja Se
natoriaus ir Generolo “šluotų 
dvikovėje”, o gerbia tik vieną 
lietuvišką priežodį “Kas pešasi, 
tegul sau pešasi, o mes, močia, 
važiuokime tolyn...”

Patenku vėl į gryną sostinės 
gatvių orą. Aplinkui baltuoja 
Kapitoliaus bokštas, Konstitu
cijos Rūmai Vyriausiojo Teis
mo Įstaiga... Aplinkui vėl skrie
ja mašinos, žingsniuoja retai 
matomas pavargęs pėstininkas, 
šūkauja juodukų vaikai ir per
šasi praeiviams nušveisti ap
dulkėjusius batus.

Dar kartą pažvelgiau j lan
kytąją Kongreso Biblioteką, 
slepiančią milijonus tomų kny
gų, brangių istorinių rankraš
čių, meno paveikslų. Norisi, 
kad šios Bibliotekos priešakinę 
sieną papuoštų lietuviškas įra
šas. rodąs didžio knygos mylė
tojo kan. Tnmo-Va žganto mei
lę ir prisirišimą mokslui, me
nui, literatūrai: “Kai tėvas į- 
davė man į rankas elementorių, 
gali sakyti, kartu įdavė ir rak
tą į mokslo ir išminties rū
mus”...

Elementorius, su tokia meile 
įteiktas vaikui Svėdasuose, vi
sos Kongreso Bibliotekoje su
rinktos ir turimos knygos, 
mokslo ir meno brangenybės 
kalba apie žmogaus dvasios pa
saulį, pažinimo meilę ir atsi
dėjimą širdies kultūrai...

Pavergtoj Lietuvoj
Klaipėda ruMika

Sovietai aiškina, kad Klaipė
dą “grąžinę” Lietuvai. Iš tik
rųjų Klaipėda šiandien nisš- 
kesne, negu Kaunas ar Šiauliai. 
Ten daugiau nišų kaip lietuvių. 
Svarbesnės tarnybos nišų ran
kose, įstaigose ir įmonėse vieš
patauja rusų kalba, š andien 
ten gyvenančius žmones būtų 
galima sukeisti su bet kurio So
vietų są jungos miesto gyvento
jais, ir europietis jokio skirtu
mo nepajustų

Plungės kolchozas 
džiaugiasi

Plungės rajone yra “Perga
lės” kolchozus. Ryšium su 
Maskvoje vykstančia XIX par
tijos konferencija buvo sušauk
ti ir kolchozininkai komunistai 
išsitarti ir apsvarstyti planus, 
tartum jų klausytų Maskvos 
ponai. Žinoma, visi labai džiau
gėsi, kad vyriausybė “rūpinasi 
darbo žmonių reikalais”, sukū
rė tokį penkmečio planą, kad 
jų kolchoze pakels iki 40 pro
centų apsėjamąjį plotą ir t.t. 
Kartu paniški iš spaudos, kad 
kolchoze tėra tik 16 komunistų, 
priklausančių partijai, kurie ir 
“džiaugiasi” viso kolchozo var
du.
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Kas paskatino leisti liet, enciklopediją?
PABMAftJMlMAS SU ENCIKLOPEDIJOS LEIDEJl JUOZU KAPOČIUM

Prieš kuri taiką per Ketus iš- 
ką spaudą perskrido žhta, kad 
JlM* KkpaOt* sumanė išleisti 
lietuvttą enciktepe*ją. Vieni 
nudžiugo: Štai lietuviai vieną 
kartą turės savo enciklopediją. 
Kiti tuojau susirūpino: mums 
reikia tik lituanistinės enciklo- 
psdtyt*, bendrus dalytus gali
me susirasti ir kitų tautų enci- 
ktopedljoae. ftais klausimais 
jau buvo pasisakyta spaudoje.

“Darbininko” redakcija, no
rėdami skaitytojams ir būsi- 

ratoriams ši reikalą tiksliau 
HUbViRKL RFPipra! | 
ją — ItMtą tapartą su 
pluoštu klausimų.

taidė- 
visu

lesti

Juozas Kapočius nusišypsojo, 
užsidėjo akinius ir pradėjo 
raustis po krūvą gautų laiškų.

— Iš tikrųjų keistas man šis 
klausimas, — kalbėjo jis, —esu 
spaustuvininkas ir galvojau šio
je srityje, ką geresnio galėčiau 
padaryti. Man seniai knietėjo, 
ar negalima išleisti savo enci
klopedijos, parodyti, kad ir to
kiose sąlygose mes mokame or
ganizuoti ir net stambius vei
kalus išleisti. Kaip tik “Darbi
ninko” redakcijoje nusitvėriau 
Spaudos Fondo leistą Lietuviš
kos Enciklopedijos tomą ir pra
dėjau skaičiuoti, kalkuliuoti. 
Pirmiausia pasiteiravau pas bu
vusius enciklopedijos redakto
rius, ar galima šitomis sąlygo
mis surinkti medžiagą ir ją pa
rengti. Atsakymas buvo teigia
mas. Išsikalbėjau ir su kitais 
autoritetingais asmenimis, ir 
šie sumanymui pritarė. Taip 
išryškėjo, kad galima išleisti 
tokią enciklopediją.

— Kodėl jūs Mtfato bend
rąją, o ne lituanistinę enciklo
pediją?

— Tai klausimas, kuris ke
lia daugiausia ginčų. Dar Vo
kietijoje buvo rašy ta lituanisti
nės enciklopedijos reikalu, be
rods. ir tokia komisija ar re
dakcija sudaryta, bet, kaip pa
tys matote, šitoje srityje dar 
nieko nepadaryta. Pirmiausia ir 
mano mintys buvo sustojusios 
prie lituanistinės enciklopedi
jos. Pasikalbėjau su dirbusiais 
Lietuviškoje Enciklopedijoje, 
su autoritetingais asmenimis, 
paklausiau, kiek pareikalautų 
laiko tokiai enc klopedijai pa
rengti. Ir šie atsakė: 2-3 metų. 
Per tą laiką išlaikyti redakcinį 
personalą būtų gana sunk?: su
sidarytų gana stambios išlai
dos. Jei pridėsime kitas tech
niškas parengimo išlaidas ir 
spaudą, tai vienas enciklopedi
jos tomas gali pakilti iki 50 
dol. Leidžiant bendrąją enci
klopediją, vieno tomo parengi
mas ilgai netruks. Tiek pinigo 
aš suorganizavau ir galėsiu iš
laikyti redakcijos štabą. Paskui 
pinigai grįš ir toliau įgalins tę
sti pradėtus darbus. Be to, lei
džiant bendrąją enciklopediją 
visos išlaidos krinta ne ant 4- 
5 tomų, bet, kaip mes projek
tuojame, ant 20-24 tomų. Tie
sa. šitos išlaidos bus didesnės, 
bet vis tiek enciklopedijos kai
na pasidaro prieinama, tik 7.50 
dol. vienas tomas. Kalbėjausi 
su įvairiais žmonėmis, įvairių 
profesijų atstovais, ir jie pasi
sakė už bendrąją enciklopediją. 
Mano manymu, per 2-3 metus 
parengtoji lituanistinė enciklo
pedija vargu daugiau suteiks li
tuanistinės medžiagos, negu 
bendroji per mūsų projektuo- 
mą laiką. Jei būtume turėję 
anksčiau išleistą bendrąją en
ciklopediją, tai lituanistinės en
ciklopedijos parengimas ir išlei
dimas nebūtų buvęs toks sun
kus dalykas. Ir dabar bus pa
dėtos visos pastangos sutelkti 
kuo daugiausia lituanistinės 
medžiagos.

— Kode! Jūs nepavadinote 
Lietuviškąja Enciklopedija, o 
Lietuvių Enciklopedija?

— Lietuviškosios Enciklope
dijos vardas priklausė jos lei
dėjui — Spaudos Fondui. Aš 
nesu jo įgaliotinis ir negalėjau 
šito vardo pasisavinti. Buvo 
įvairių pasiūlymų iš redakcijos 
ir visuomenės pusės, bet pasili
kome prie Lietuvių Enciklope
dijos vardo.

— Kaip organizuojate enci
klopedijos leidimą?

— Išsiaiškinęs sąlygas, kad 
galima išleisti enciklopediją, 
sudariau iš buvusių Liet. Enci
klopedijos redaktorių redakci
nę komisiją, pasitaręs sukvie
čiau jos bendradarbius. Žino
ma, lėšų trūkumas neleidžia 
personalo išplėsti. Buvo pasi
tenkinta tik pačiu minimumu. 
Ateityje, jei mūsų darbas ge
rai seksis, jei bus pakankamas 
kiekis prenumeratorių, tai re
dakcinį štabą padidinsime. Pir
mąjį tomą redaktoriai sureda
guos dabartinėse savo gyvena
mosiose vietose. Jau jie .savo 
darbą ir pradėjo. Paskui paaiš

KRIKšė. DEMOKRATAI IR ŪKININKŲ S—GA APIE l’ADETJ't

Atkelta iš 2 psl.

tas ir tik vieno Lietuvių Fron
to keliamas kaltinimas.

Pats tari mosi faktas rodo, 
jog dėl asmenų Vykdomojoj 
Taryboj turi būti susitarta, o 
ne pačių grupių jų nuožiūra tie 
asmens paskiriami. Jei būtų 
laikomasi principo, kad asme
nis skiria pačios į ją einančios 
grupės, tuomet turėtų būti tik 
tariamasi, kurių grupių atsto - 
vai į Vykd. Tarybą įeis. O po 
to susitarimo grupės tik pra
neštų, ką jos numatytoms pa
reigoms yra paskyrusios. Tari
masis taip pat suponuoja, kad 
dalykas priimamas tik susita
rus, t.y. kai jis abiem pusėm 
priimtinas. Dėl to mes randa
me. .jog Lietuvių Fronto reika
lavimas, sudarant Vykd. Tary
bą priimti jų parinktą savo 
grupės kandidatą, visai neatsi
žvelgiant. ar jis Vykd. Tarybą 
sudarančiam asmeniui ir ki
toms grupėms priimtinas, ar 
ne, buvo visai nepagristas. Toks 
vienašališko parinkimo princi
pas nebuvo taikomas kitiems 
kandidatams, todėl jis negalėjo 
būti pritaikintas ir Lietuvių 
Fronto kandidatui. Reikalavi
mas jį Lietuvių Fronto kandi
datui pritaikinti buvo tik savo 
grupei privilegijos reikalavi
mas.

3. Lietuvių Fronto manymas, 
kad politinių partijų tikslas — 
krašto tvarkymas, o rezistenci
nių sąjūdžių — krašto išlaisvi 
nimas. yra taip pat klaidingas.

Kad vadinamos rezistencinės 
grupės save tokiomis pasivadi
na. tai dėl to rezistencijos dar
bas nesuteikia joms monopolio 
teisės. Laikome, .jog senosios 
politinės grupės turi nemenkes- 
nį kovos patyrimą už .jauną
sias, nes jų kovos patirtis sie
kia Ištisus dešimtmečius. Jei 
jos turi konkrečią programą 
ateičiai, kaip kraštą tvarkyti, 
tai tas nereiškia, kad .jos dabar 
negali vesti rezistencinės ko
vos. Priešingai — jų kova yra 
pilnesnė ir planingesnė, nes, 
turėdamos didesnę praeitį ir 
doktrinos konkretumą, jos pri
tampa prie tarptautinių orga
nizmų ir tuo būdu savo rezis
tencijos ir laisvės kovą padaro 
sėkmingesnę. Ta pačia proga ir 
pastebėtina, jog L. F., nors 
garsinasi kaip rezistencinės ko
vos sąjūdis, yra iš tikro tokia 
pat politinė partija, kaip ir vi
sos kitos: ne tik turi savo poli
tinę valstybės tvarkymo prog
ramą, bet ir jau ilgas laikas jos 
propagandai daugiau energijos 
skiria, kaip rezistencinei kovai. 
Todėl pretenduoti į skirtinga 
vietą Lietuvos laisvinimo dar
be. kaip kitos partijos, neturi 
jokio pagrindo.

4. Mūsų grupės yra griežtai 
nusistačiusios prieš nemoralius 
politinės kovos metodus. Ta
čiau manome, kad nesusiprati
mams dėl asmenų kilus, priva
lu laikytis, juos likviduo ant. 
tinkamos tvarkos. Jie nedali 
būti iikviduoiami vienašališku 
priekaišto paliesto asmens to 
priekaišto nuneigimu. Tie prie-

kės, kur bus apgyvendinta visa 
redakcija. Greičiausiai įsikurs 
Philadelphijoje, nes ten yra pa
ti didžiausia lituanistinė biblio
teka, be to — tai pusiaukelė 
tarp Washingtono ir New Yor
ko, tarp dviejų kutūros centrų, 
kur taip pat yra lituanistinės 
bibliotekos. Techniškus spau
dos darbus greičiausiai atliksiu 
Pranciškonų spaustuvėje Broo
klyne. Būdamas šios spaustuvės 
techniškas vedėjas, galiu pasa
kyti, kad spaustuvė yra pilnai 
pajėgi atspausdinti per 3-4 
mėn. vieną enciklopedijos to
mą.

— Kada numatote pradėti 
spaudos darbus?

— Esame nusistatę nuo Nau
jų Metų pilnu tempu stoti į 
darbą ,bet čia yra viena sąly
ga — prenumeratoriai. Mano 
apskaičiavimu, būtinai turime 
surinkti 3500 prenumeratorių, 
kitaip negalėsime pradėti jokių 
darbų ir enciklopedijos neleisi
me. Jei susidarys reikiamas 
skaičius prenumeratorių, tuoj 
pat ir pradėsime rinkti. Vienas 
tomas turės apie 600 psl. Ne

kaistai turi būti įprastine tvar
ka ištirti ir dėl jų padarytas 
nešališkas sprendimas. Tas ke
lias atviras Lietuvių Frontui, 
tačiau juo L. F. nenuėjo. Todėl 
mes negalime pris dėti prie Lie
tuvių Fronto iškelto kaltinimo, 
kad VLIKo dauguma nusilen
kusi nemoralios kovos meto
dams. Mums nėra žinoma, kad 
Lietuvių Fronto buvusiam kan
didatui į Vykd. Tarybą pada
ryti priekaištai būtų buvę mi
nėta tvarka ištirti ir nešališku 
sprendimu rasta, kad jie tėra 
diskriminacija. Ir kol tai nebus 
padaryta, Lietuvių Fronto tei
gimas apie Vliko daugumos nu
silenkimą nemoralios kovos 
metodams bus neįrodytas teigi
mas. kuris po nešališko spren
dimo gali pasirodyti teisingas, 
gali pasirodyti ir neteisingas.

5. Esame nuomonės, kad Vil
ke turėtų būti kompetentingi ir 
darbingi žmonės, tačiau, jei ja
me yra šiems reikalavimams 
neatitinkančių asmenų, tai tuo 
didele dalimi kaltintinas ir Lie
tuvių Frontas, nes jų ištisa eilė 
žmonių yra atsiradę čia. palik
dami ten atsitiktinius žmones. 
Nedidelė dalis Vliko pirmojo 
sąstato narių, galėdami išenrg- 
ruoti. neišvažiavo, bet pasiliko 
ir pasišventė Lietuvos laisvini
mo darbui, tačiau jų skaičių o 
Lietuvių Fronto žmonių nėra. 
Tuo nenorime paneigti Vliko 
asmeninio sąstato stiprinimo 
reikalingumo, tik sakome, kad 
apie tai kalba ir kitiems prie- 
kaštauja išemigravę, o vėliau 
net iš Vliko pasitraukę neatsi
tiktiniai Lietuvių Fronto žmo
nės.

MC'SU LAIKYSENA LIETU
VIU FRONTO ATŽVILGIU, 
SUDARANT NAUJA VYK

DOMĄJA taryba
Kad visuomenė nebūtų klai

dinama paskleistų tam tikrų 
tvirtinimų, čia nor-me nušviesti 
ir kokią poziciją Lietuvių Fron
to atžvilgiu buvo užėmusios 
mūsų grupės, sudarant naują 
Vykdomąją Tarybą.

1. Prasidėjus pasitarimams 
dėl naujos Vvkd. Tarybos su
darymo, visos vadinamo krik
ščioniškojo bloko grupės tvirtai 
palaikė Lietuvių Fronto pasiū- 
Ivto i Vykd. Tarybą prof. J. 
Brazaičio kandidatūrą tol, kol 
p. K. Zaikauskas žodžiu ir raš
tu pareiškė, jog nei jis. nei va
dinamas laicistinis blokas ne
sutinkąs su prof. J. Brazaičiu 
Vykd. Taryboj bendradarh au
ti. Ta pačia nroga p. K. Zaikau
skas nurodė,* kad. jei nebus 
krikščioniškojo bloko atsisaky
ta nuo prof. J. Brazaičio kan
didatūros, jis laikys, kad visų 
VLTKa sudarančių grupių jam 
patikėto ir jo naši mto uždavi
nio sudaryti Vykd. Tarybą jis 
negali atlikti ir nuo tolimesni!) 
pastangų atsisakys.

2. Po šio p. K. Zaikausko 
pareiškimo buvo Lietuvių 
Frontui pasiūlyta duoti kitą sa
vo grupės kandidatą i V.vkd. 
Tarybą. Pats p. Zaikauskas 
pareiškė, jog visiems būtų pri-

leisime sąsiuviniais, kaip buvo 
daroma Lietuvoje, nes tada su
sidaro daug nepatogumų juos 
įrišant. Tik gražiai įrištus to
mus pasiųsime prenumerato
riams apdėtu mokesčiu. Iš ank
sto nerenkame prenumeratos 
pinigų, — nenorime sukelti ne
pasitikėjimo. Kai bus tomas 
baigtas, tik tada už jį atsiskai- 
tysime.

— Kaip vyksta platinimas?

— Dabartiniai rezultatai pra
šoka net mūsų viltis. Yra atsi
tikimų, kad iš mažų miestelių 
beveik visos lietuviškos šeimos 
užsisako. Esu gavęs daug en
tuziastingų laiškų. Tas mane 
dar labiau sutvirtino ir paska
tino. Platintojai — tie lietu
viškos knygos knygnešiai — 
visi sutiko kuo maloniausiai 
platinti ir, jausdami enciklope
dijos būtinumą, nereikalauja 
nei sau priklausomo procento; 
tokiu būdu ir enciklopedijos 
kaina pasidarė žymiai mažesnė. 
Iš viso platintojai rodo didį su
pratimą ir savo darbo imasi en
tuziastingai. Tas mane labai 
džiugina ir esu jiems be galo 
dėkingas, kad jie ateina į talką, 
nes tokios knygos išleidimas 
nėra tik mano darbas, bet visų 
bendras, ir juo daugiau bus tal
kininkų, juo geriau išleisime 
enciklopediją.

imtinas prof. Z. Ivinskio kandi
datūra. Vėliau buvo iškelta p. 
V. Vaitiekūno kandidatūra. 
Tačiau L. F. naujo kandidato 
pasiūlyti nesutiko ir reikalavo, 
kad būtų priimta prof. J. Bra
zaičio kandidatūra.

Mūsų motyvai atsisakyti nuo 
tolimesnio prof. J. Brazaičio 
kandidatūros rėmimo buvo šie:

a. Ir šiaip jau ilgai užsitęsęs 
Vykd. Tarybos sudarymas bu
vo skubus reikalas ir dar il
giau jį delsti buvo neleistina, 
nes tuo būtų buvęs trukdomas 
jai Lietuvos laisvinimo kovoj 
tenkantis darbas;

b. Kilus nesutarimams dėl 
asmenų, negalima dėl to sulai
kyti viso reikalo eigos, ypač kai 
liečiamas toks svarbus daly
kas, kaip Lietuvos laisvinimo 
darbas. Asmenų klausimas tu
ri būti iš viso reikalo išskirtas 
ir atskirai apsvarstytas bei 
nuodugniai išaiškintas, o atitin
kamo organo sudarymas turi 
eiti savo kėl u — reikalui esant, 
kad ir su rezervu, jog tasai as
muo galės būti įjungtas j dar
bą, kai tik jo klausimas bus iš
aiškintas ir atkris bet koks pa
grindas jo kandidatūros nepri
imti.

c. Buvo atsižvelgta j faktą, 
jog asmens j Vykd. Tarybą pa
renkami sustarimo keliu, o ne 
vienašališkai grupių paskiria
mi. kaip jau buvo nurodyta 
anksčiau. Todėl buvo rasta, jog 
netikslu reikalauti, kad vienam 
kandidatui būtų pritaikintas ki
tas įved mo j Vykd. Tarybą 
principas, kaip visiems kitiems, 
ir tuo būdu net pačios Vykd. 
Tarybos sudarymą.

d. ši pareiškimą darančios 
grupės yra nuomonės. kad 
bendrasis lietuvių tautos inte
resas yra aukštesnė vertybė ir 
todėl negalėjo prisidėti prie Vli
ko ir jo Vykdomosios Tarybos 
griovimo dėl asmens. Tačiau 
kartu reiškiame angailestavi- 
ma, kad vad. laicistinis blokas, 
vetuodamas kitų grupių paski
rus asmenis, nenurodydamas 
pinu ir patikrintų motyvų, yra 
parodęs, .jog asmuo .jų statomas 
aukščiau už vienybę ir net pa
ros Vykd. Tarybos stHorvmą. 
Iš kitos vėl pusės. Lietuvių 
Frontas, turėdamas ir daugiau 
atmenu užsispyrė dėl vieno ir 
išė ’o iš Lietuvos laisvinimo or
ganizacijos.

nftl. LIETUVIU FRONTO 
NURODYTU Iš VI.IKo IgfiJI- 

MO MOTYVU
L.etuviu Fronto atstovo Vil

ke, Am. Lietuvių Fronto Bičiu
lių suvažiavimo Clevelande ir 
Am. Lietuvių Bičiulių Biuro pa
sikalbėjime su prof. Z. Ivinskiu 
ir L. Prapuoleniu nurodomi čia 
jau išvardinti iš Vliko išėjimo 
motyvai, Išjungiant prof. J. 
Brazaičio j Vykd. Tarybą nepa- 
kvietimo motyvą. Tačiau moty
vų turinys, jų išdėstymo forma 
ir metam’ kaltinimai rodo, kad 
prof. J. Brazaičio nepakvieti- 
mas į Vykd. Tarybą buvo svar- 
biausoiji L. F. iš Vliko pasi
traukimo priežastis. Tokios pat

— Kas daugiausia prenume
ruojąs!?

— Daugiausia prenumeruo- 
jasi vidurinio išsilavinimo žmo
nės, jie ir mažiausiai teirauja
si, ar mes ištesėsime, kodėl ne 
lituanistinė » Tačiau tikiuos, 
kad ši knyga tikrai pateks į 
visų namus ir visiems pasitar
naus įvairiuose reikaluose. Tu
riu vilčių nugalėti visus sunku
mus ir greitai pradėti sumany
tą jos leidimą — baigė pokal
bį Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas.

Visais Liet. Enciklopedijos 
reikalais prašome kreptis j vie
tos atstovus arba tiesiog į 
leidėją šiuo adresu: J. Kapo
čius, 680 Bushwick 
Brooklyn 21, N. Y.

Avė.,

Lietuvos PraneiškoiiŲ provincijai 
paskirtas provincijolas

Atsižvelgdama į dabartinę Lie
tuvos padėtį, vyriausia Pran
ciškonų Ordino vadovybė Ro
moje paskyrė Tėvą Jurgį Gai
liumi, OFM, dabartinį lietuvių 
pranciškonų provincijolą Ame
rikoje, pranciškonų provincijo
lu Lietuvai. Jam pavedama rū
pintis netiktai čia Amerikoje 
įsikūrusia lietuvių pranciškonų 
provincija, bet taip pat ir Lie-

nuomonės yra ir prof. J. Gri
nius su prof. A. Maceina.

Prof. J. Grinius savo 1952 
m. rugpiūčio 4 d. Vlikui adre
suotame laiške taip rašo: “Iš— 
rybos jos ilgametį 
ųarį J. Brazaitį, kurį 
Liet. Frontas siūlė Informaci
jos Tarybai, kaip vispusiškai 
kvalifikuotą ir darbingą asme
nį. Vilkas atsisako savo ankstes
nio nutarimo pakelti Vykd. Ta
rybos smunkantį darbingumą 
ir atmeta auką, kurią J. Bra
zaitis buvo pasiruošęs sudėti 
Lietuvos išlaisvinimui.”

Prof. A. Maceina savo 1952 
rugpiūčio 6 d. laiške “Mieliems 
Bičiuliams”, kurio nuorašai 
platinami visuomenėje, taip 
pasisako: “Moralinis motyvas 
buvo pats pirmutinis ir pagrin
dinis. Lietuvių Frontas buvo 
pastatytas prieš dilemą: arba 
išduoti nekaltą savo Bičiulį 
(prof. J. Brazaitį), arba pasi
traukti iš Vliko. Galutinis ap
sisprendimas, išmėginus visas 
galimybes, buvo labai aiškus ir 
tvirtas. Moralinis principas bu
vo pastatytas aukščiau i*ž ne
garbingą sėdėjimą abejotinos 
vertės laisvinimo organe.”

IŠVADOS
1. Lietuvių Fronto išstojimą 

iš Vliko vertiname neigiamai ir 
laikome, kad L.F. iš sutelktinės 
politinės kovos už Lietuvos iš
jungdamas iš naujos Vykd. Ta- 
laisvinimą yra pasitraukęs. O 
jo raginimą lietuviškąjį jauni
mą “jungtis į bendrą laisvės 
kovų sąjūdį,” kai pats L.F. iš 
bendros kovos yra pasitraukęs, 
laikome patriotinį jaunimą de
zorientuojančiu šūkiu, nes lieka 
nebeaišku, kur ir su kuo ragi
nama laisvinimo kovai jungtis.

2. Laikome Lietuvių Fronto 
nusikaltimu, kad jis užuot py
kęs ant asmenų ar grupių, prie
šingų prof. J. Brazaičio kandi
datūrai į Vykd. Tarybą, ėmėsi 
lietuvių tautos priešų vartoja
mų argumentų ir metodų pulti 
ir niek’nti pačią instituciją — 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą. Jei jame yra kas 
negero, tai gera dalis to blogio 
yra paties L.F. palikimas. Vii- 
ką reikia ne niekinti ir diskre
dituoti, o stiprinti ir taisyti, 
kas jame taisytino.

3. Manome, kad klysta visi 
tie, kurie tiki ir skelb a didelius 
darbus nudirbą darbe nedaly
vaudami, bet jį vien kritikuo
dami. Lietuvių Frontas iki šiol 
dirbo, bet jei nedirbs, tai v en 
ardybinės kritikos neturėtų lai
kyti darbu.

4. Lietuvių Frontą ir Ameri
kos Lietuvių Fronto Bičiulius 
kviečiame į bendrą sutartinę 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą, 
buriantis apie tai kovai atsto
vaujantį ir vadovaujantį Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą.

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos Vyr. Centro 

Komitetas,
Lietuvos ūkininkų Sąjungos 

Centro Valdyba.

BAŽNYČIA IR PASAULIS

• Indija gali, o Amerika ae. 
Pijui XII įteikė skiriamuosius 
raštus naujas Indijos atstovas 
prie šv. Sosto. Jis yra muzul- 
monas, vardu Asaf Ali. Muzul- 
monų ir pagonių Indijoje daug 
daugiau negu katalikų, bet at
stovą prie šv. Sosto paskyrė. 
Tuo tarpu JAV vyriausybė ma
no, kad jai savo atstovą siųsti 
į Vatikaną “nepatogu.”

• Pirmas kartas Amerikos 
istorijoje. JAV pasta;: Jonui 
Gutenbergui pagerbti išleid i 3 
centų pašto ženklus. Juo'f 
vaizduojamas ir Mainzo kuni- 

tuvoje esančia pranciškonų šv. 
Kazimiero provincija bei visais 
lietuviais pranciškonais, kurie 
šiandieną yra išsiskirstę po pla
tųjį pasaulį.

Su šiuo Romos patvarkymu 
žymiai sustiprėja ir pasikeičia 
Amerikoje esančios lietuvių 
pranciškonų provincijos juridi
nė padėtis, nes dabar šv. Ka
zimiero lietuvių pranciškonų 
provincija Amerikoje tiesio
giniai priklausys Lietuvos pro
vincijolui, kuris gyvena Ken- 
nebunk Port, Maine. Pirmiau 
JAV liet. šv. Kazimiero provin
cija — komisarijatas juridiš
kai priklausė Lietuvos šv. Ka
zimiero provincijai, bet netu
rint susisiekimo su Lietuva, 
praktiškai priklausė centrinei 
Romos vadovybei.

Sudaryta dramos 
konkurso j u r y 

komisija
Lietuvių Kultūros Fondo 

laik. JAV Apygardos Valdyba 
jau galutinai sudarė paskelb
to dramos veikalui parašyti 
konkurso jury komisiją. J ko
misiją pakviesti Lietuvių Rašy
tojų Draugijos paskirti atsto
vai rašytojai Stasys Tamulai- 
tis ir Aloyzas Baronas, Lietu
vos Teatro aktoriai Stasys Pil
ka ir Vytautas Valiukas ir Lie
tuvių Kultūros Fondą komisi
joje atstovauti įgaliota jo val
dybos pirmininkė Aldona Au
gustina vičienė. šiuo metu ko
misija jau pradėjo susipažinti 
su atsiųstais veikalais.

Pakartotinai primenama, 
kad yra skirtos dvi premijos: 
pirmoji — $500 ir antroji $300. 
Veikalų įteikimo galutinas ter
minas: 1952 metų gruodžio 31 
d. Veikalai siunčiami šiuo ad
resu: Jonas F. Daugėla, 1863 
West 47 St., Cleveland 2, Ohio.

Iki šiol jau gauta šie veika
lai: Audronės “Bus Aūdra”, 
Ožkabarzdžio “Kanarėlė” ir 
šermukšnio “Audra virš taver
nos”.

MISIJŲ SEKMADIENIS
New Yorkas. — Pasauly te

bėra miliardas ir šimtas milijo
nų pagonių. Daug daugiau ne
gu krikščionių. Dėl to šv. Tė
vas turi įstaigą, kuri nuolatos 
rūpinasi misijomis, tikėjimo 
plėtimu tarp nekrikščionių. 
Vieną dieną per metus kviečia
mi visi katalikai paremti misi
jas ir malda ir pinigine auka.

JAV katalikams misijų sek
madienis yra paskirtas pasku
tinis prieš Kristaus Karaliaus 
šventę, taigi spalių 19 d. Tą 
dieną tikintieji rag narni paau
koti misijų reikalams po dole
rį-

Kas už tuos pinigus da
roma? Išlaikoma 100.- 
000 misionierių, 1,115 ligoni
nes, 219 raupsuotojų namų, 
47,530 mokyklų, 3.135 dispen- 
serių. Praėjusiais metais šv. 
Tėvas suteikė paramą 53,000,- 
000 žmonių: seneliams, ligo
niams, vaikams, raupsuotie- 

gaikštis Adolfas II, kuriam Gu- 
tenbergas įteikia atspausdintą 
šv. Raštą. Pasirodo, kad tuo 
kunigaikščiu tada buvo pats 
Mainzo arkivyskupas. Tuo bū
du pirmą kartą į JAV pašto 
ženklus pateko Katalikų Baž
nyčios aukštas dvasiškis. Sa
koma, kad pašto valdyba apsi
žiūrėjo jau po laiko, kai ženk
lai buvę atspausdinti.

• Dievo nebevadins “TU.” 
Naujas šv. Rašto leidimas ang
lų kalba nebeturės pasenusių 
žodžių ir kreipinio “Thou”. 
Šventasis Raštas verčiamas tie
siai iš originalių šaltinių ir bus 
visas išleistas iki 1955 metų, 
šis katalikų vertimas bus mo
dernesnis už protestantų, ku
rie naujame savo vertime pali
ko dar “Thou” ir kitas gyvoje 
kalboje nebevartojamas for
mas.

• KataMką skaičius nuolat 
auga. Per pastaruosius 16 me
tų JAV gyventojų skaičius pa
didėjo 22 proc., o katalikai 
paaugo — 47,6 proc., vadinasi 
daugiau negu dvigubai. Prie
žastimi yra didesnės katalikų 
šeimos ir atsivertimai. Dau
giausia katalikų priaugo Paci- 
fiko pakrantėse, o daugiausia 
jų yra (42 pi-oc.) Naujosios 
Anglijos srityse.

• Mons. J. Ceranski, šv. Ka
rolio parapijos klebonas Du 
Bois, Pa., yra pats pirmas čia 
kunigas, parapijos kūrėjas, ir 
niekas iki šiol dar jo nepakei
tė nuo 1898 metų.

• Lenkijoje popiežius leido 
kunigams atnašauti šv. mišias 
bet kuriuo dienos metu (ir vė
lai vakare), o tikintiesiems 
eiti prie komunijos, susilaikius 
nuo valgymo tik 3 valandas. 
Tai yra sunkios padėties sąly
gos. Jos rodo, kokia yra religi
nė laisvė anoje geležinės sienos 
pusėje.

• Šveicarijoje įkurtas tarp
tautinis katalikų biuras, kurio 
uždavinys ginti tėvų teisę savo 
vaikus leisti į katalikišką mo
kyklą ir kovoti su valstybine 
prievarta švietimo ir auklėjimo 
srityje.

KATALIKAS VADOVAUS 
ANGLU DARBO UNIJOMS

Londonas. — Parlamento at
stovas ir darbiečių partijos na
rys katalikas Tom O’Brien bu
vo išrinktas prezidentu britų 
sindikatų kongreso, kuriame 
atstovaujama daugiau kaip 180 
Anglijos profesinių sąjungų, 
apjungiančių 8 milijonus pra
monės darbininkų, 
kongresas remia 
partijos daugumos 
politiką ir priešinasi
marksistinei krypčiai. Palaiko 
taip pat dabartinę vyriausybes 
ginklavimosi programą.

Minimas 
darbiečių 
nuosaikią 

feevano

siems, nuo karo nukenteju- 
siem. Jų 80% buvo pagonys.

Jeigu visą sumą, kurią viso 
pasaulio katalikai pereitais 
metais sudėjo misijų reika
lams, padalintume iš viso pa
saulio katalikų skaičiaus, tai 
išeitų, kad nuo kiekvienos gai
vos buvo sudėta po 20 centų. 
Daugiausia sudėjo JAV katali
kai. Jie sudėjo po 16 cn. nuo 
galvos. Antroj eilėj stovi Nau
joji Zelandija — 11 cn., toliau 
Iranas — 10 cn., Kanada, Aus
tralija, Škotija bei Luksem- 
burgas ir tik aštuntoj vietoj 
stovi Olandija, Belgija — po 5 
cn.

Jeigu 53 milijonams žmonių 
misijos padėjo tik su 2 cn. au
komis, tai kokius milžiniškus 
darbus būtų galima nudirbti, 
jeigu būtų sudėta po 1 dol., ko
vojant ne už kolonijas, bet už 
sielas, kaip pareiškė vysk. Ful- 
ton J. Sheen!
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Pasisekimai ir nauji rūpesčiai
3.

Kolegijos mokiniai turėjo 
gražią, originalią uniformą. Jie 
ypač mėgo dėvėti savo kepures, 
kurios buvo daugiau panašios į 
studentų, negu į gimnazistų. 
Turint tokias geras sąlygas 
organizuotai pasirodyti viešu
moje, T. Augustinas sumanė 
vesti sekmadieniais mokinius į 
pamaldas organizuotai. Ir nuo 
to laiko tokie sekmadieniai 
Kretingai buvo tikras paradas. 
Kada sustodavo daugiau kaip 
200 gražiai uniformuotų moki
nių į gretas su 40 orkestrantų 
priešaky, ir su muzika arba 
daina patraukdavo į bažnyčią, 
tai tikrai buvo į ką pažiūrėti. 
Paprastai jau apie 8.30 (moki
nių pamaldos būdavo 9 vai.) 
pradėdavo (žmonės rinktis į 
Vilniaus gatvę, prie kolegijos ir 
prie bažnyčios, nes kiekvieną 
sekmadienį jie išgirsdavo arba 
naują maršą arba naują pra
žygiuojančių mokinių dainą. Ir 
gėrėdavosi tomis gretomis ir 
kaimiečiai, anksčiau einą į baž
nyčią, ir miestiečiai, ir moki
nių tėvai, o ypač T. Augustinas. 
Kada tik galėdavo, jis ateidavo 
išleisti mokinių į tą paradą ar
ba stebėdavo jį kur nors pro 
kolegijos ar vienuolyno langą. 
Ir maloni šilima ir pasididžiavi
mas užliedavo jam krūtinę, nes 
ten žygiuodavo jo vaikai, kaip 
jis sakydavo, jo kandidatai, jo 
busimieji klierikai ir vienuo
liai, žygiuodavo busimoji kata
likiškoji šviesuomenė. Jam bu
vo smagu, nes jis jautė ir ma
tė. kad dėl to buvo verta 
venti, dirbti ir aukotis.

A. MASIONIS t k 3 ar 4 mėnesiams, ir tai tik 
mokytojų atlyginimams, o kur 
visi kiti reikalai.

gy-

žygiuojančius toli toli už mies
to.

Antroji varžybų diena buvo 
sekmadienis. Iš ryto visų mo
kyklų. dalyvaujančių varzyoo- 
se, mokiniai susirinko į katali
kų bažnyčią pamaldų. Buvo 
norima atlaikyti iškilmingas 
giedotas pamaldas, bet iškilo 
klausimas, ar mokiniai galės 
atsakinėti lotyniškai ir atgiedo
ti lotyniškąsias dalis. Tuomet 
kun. T. Budraitis pasiūlė, kad 
šv. Antano kolegijos berniukų 
choras gali išpildyti visas mi
šias lotyniškai. Tas buvo ir pa
daryta. Ir žmonės, išėję iš baž
nyčios, negalėjo atsigėrėti gir
dėtu giedojimu ir kalbėjo, kad 
Pagėgiai tokį giedojimą girdė
ję pirmą kartą.

Pagėgių gimnazijos salėje 
įvyko 8 mokyklų chorų varžy
bos. Tauragės mokytojų semi
narija buvo stipriausias varžo
vas, nesten mokiniai buvosuau-

Amerikonišku būdu

T. Augustinas, organizuoda
mas kolegijai išlaikyti lėšas, 
pai-odė daug ištvermės, kantry
bės ir nepaparsto sugebėjimo. 
Nemažas sumas jis surinkdavo 
tiesiog elgetaute elgetaudamas 
laiškais. Buvęs Amerikoje, pats 
rinkęs ir patyręs, kaip kiti ren
ka ir kiek surenka, jis stengėsi 
pavartoti tuos pačius metodus 
ir Lietuvoje. Jis, atsispaudęs 
savo spaustuvėje gražius, labai 
įtikinančius, pagalbos šaukian
čius laiškus, tūkstančiais išsiųs
davo juos iš Kretingos į visas 
šalis. Kada jis atsinešdavo tų 
laiškų ir vokų pluoštus į ko
legijos bendrabutį, susodindavo 
už stalų savo kandidatus ir ki
tus mokinius jiems į talką, pa
duodavo telefono abonentų 
knygas ir liepdavo adresuoti 
tuos laišku visiems Iš eilės, ne-

Av. Antano kolegijos mokiniai su savo orkestru žygiuoja Kauno gat
vėmis Eucharistinio kongreso metu.

CAMBRIDGE, MASS
Kun. P. Juškaičie 35 metų ku

nigavimo sukaktis

bu- 
kur

Keliaujam į svečius

Mums, mokytojams, irgi 
vo malonu, kada mokiniai 
nors pasirodydavo tvarkingi
ir drausmingi. Ypač daug 
smagaus malonumo mums teik
davo dalyvavimas tais laikais 
rengiamose mokinių sporTo, 
dainavimo. deklamavimo ir 
dailaus skaitymo tarpmokykli
nėse varžybose, kur mūsų mo
kiniai gražiai pasirodydavo ir 
parsiveždavo išsikovoję nema
ža laimėjimų. Mūsų kolegija 
priklausė Klaipėdos apygardai, 
tad vienais metais tokios var
žybos buvo Pagėgiuose. Ka
dangi Pagėgiai nuo Kretingos 
ne taip toli, tai į varžybas nu
važiavo beveik visa kolegija su 
savo orkestru. Ir čia šv. Anta
no kolegija pasirodė labai šau
niai ir laimėjo visų Pagėgių 
lietuvių ir net vokiečių simpa
tijas.

Pirmoje eilėje visiems labai 
patiko tvarkinga mokinių išorė, 
gražios uniformos, ir drausmė. 
Būdami apgyvendinti toliau už 
miesto kareivinėse, nes varžy
bos truko apie 3 dienas, moki
niai eidavo j sporto aikštę ir 
grįždavo ne palaidi, bet susiri
kiavę ir su orkestru. Gatvės 
būdavo pilnos žmonių, ir y pač 
vietos vokiečiai kurie sudarė 
vietos miesto gyventojų daugu
mų, sustodavo ir klausinėdavo 
vienas kitą, kokia čia mokykla 
taip tvarkingai žygiuojami. 
Miesto jaunuomenė palydėdavo

Sv. Antano kolegijos mokiniai *u savo mokytojais

žiūrint ar jis lietuvis ar žydas 
(sic!), ar tikintis ar bedievis, 
kas juos ten iš telefonų knygos 
gali supaisyti. Mes, mokytojai, 
kraipydavom galvas ir many- 
davom, kad mūsų kolegija atsi
dūrė beviltiškoj padėty. Ka 
dangi toks aukų riskimo bū
das Lietuvoje buvo naujiena, 
mes buvome įsitikinę, kad iš tų 
šiaudų nebus grūdų. Bet pats T. 
Augustinas niekad nenusimin
davo ir savo užsimojimus vyk
dydavo, nesižvalgydamas atgal 
ir nesiklausydamas, ką kiti pa
sakys ir ar jiems tas patiks ar 
no. Be to. jis buvo Imp pretenzi
jų, perdaug neužsiprašydavo. 
Jis visus prašydavo atsiųsti tik 
po vieną litą. Ir savo adresatus 
įspėdavo, kad jie nesivaržytų ir 
nesigėdintų siųsti tik vieno lito, 
nenumotų ranka ir nepasaky
tų: “Ką aš čia terliosiuos, siųs
damas vieną litą; neturiu arba 
nenoriu siųsti, kiek reikėtų, tai 
geriau visai nesiųsiu.” Jis, įspė
jęs tokias jų mintis, iš anksto 
primindavo, kad jie šitaip nepa
darytų, nes iš tų atskirų litų 
jis sudarys reikalingus šimtus

ir tūkstanč.us išlaikyti savo 
kandidatams, būsimiems misi- 
jonieriams. jo vargšams moki
niams, kurių apie keliasckšimt 
jis mokė visai už dyką, kurie 
be jo pagalbas visai negalės 
siekti mokslo, o buvo to verti, 
nes buvo geri vaikai ir gabūs 
moksle.

Daugelis, žinoma, tokius jo 
laiškus metė į ki-epšį, nes jei 
daug žmonių atsisako aukoti 
net ir labai svarbiems reika
lams, kada juos prašo rinkėjai, 
susitikę akis j akį. tai juo pa 
tegiau atsisakyti šitaip. Ta
čiau reikalo svarbumas ir nuo
širdus jo išdėstymas paveikda
vo kitų širdis, ir daugis at
siųsdavo [x> 1 litą, o kiti tikrai 
nesiterliodavo su litu ir atsiųs
davo ir jm [lenkinę, ir po de
šimtinę, ir [>o daugiau Buvo 
atsitikimų, kad į tokius jo pa
galbos šauksmus ne tuščiais 
laiškais atsakydavo not žydai. 
Vėliau teko patirti, kad tokia s 
aukų vajais T. Augustinas su
rinkdavo kasmet apie 17-18 

tūkstančių litų kolegijai išlai
kyti.

Cambr dge lietuvių parapijos 
klebonas kun. P. Juškaitis rug
sėjo 19 d. minėjo savo 35 me
tų kunigystės ir 30 metų klv- 
bonavimo jubilėjų Išvakarėse 
apie dvidešimt apylinkės lietu
vių kunigų susirinko pasvei
kinti jubiliatą. Gi rugsėjo 2! d., 
sekmadienį, sukaktis buvo pa
minėta bažnyčioje. Pats jubi
liatas atlaikė iškilmingas šv. 
mišias, dėkodamas Dievui už 
gautas malones. Jam atsistavo 
diakonu kun. P. Virmauskis. 
subd.akonu kun. P. Remeika. 
MIC. pamokslą pasakė kun. J. 
Švagždys.

Veišas tų sukaktuvių minėji
mas įvyko spalio 12 d. Roliert 
mokyklos erdvioje salėje. Mo
kyklos vaikučiai, sveikindami 
kleboną jo vardinių proga spa-

lio 4 d. suvaidino veikalėlį iš 
šv. Pranciškaus gyvenimo.

Kun. Pranciškus Juškaitis 
kunigystės šventimus gavo 
1917 metais rugsėjo 19 d. Pir
moji jo kunigavimo vieta buvo 
šv. Petro parapija Bostone. Po 
mėnesio laiko buvo perkeltas į 
Cambridge, Mass., ir čia telie- 
dirba iki šios dienos. 1922 m. 
vyskupas paskyrė kun. P. Juš- 
kaitį šios parapijos kl< lionu. 
Per šį laiką kun. P. Juškaitis 
labai daug padarė šiai parapi
jai. Išmokėjo apie 60,000 dol. 
rastos skolos, be to. atbaigė 
ruošti parapijinės mokyklos 
patalpas. įsigijo seselių vienuo
lynui namus. Tai visa kainavo 
apie 25,000 dol. Šiandien para
pija išlaiko tris kunigus, 
tvnias mokytojas seseris, 
mokyklą su 220 mokinių 
vis nuopelnas kruopštaus
metų darbo klelmno k. P. Juš- 
kaičio.

sep- 
par. 
Tai
30

l)ET K OI T, MIC II.

gesni, chore dalyvavo ir vyrai 
ir mergaitės, be to. mokytojų 
seminarijose į muziką ir daina
vimą buvo kreipiama ypatingo 
dėmesio. Šiose varžybose Tau
ragės seminarija laimėjo jai 
prideramą pirmąją vietą, bet 
Šv. Antano kolegija nugalėjo 
visas kitas likusias gimnazijas 
ir išėjo antroji laimėtoja.

Nuolatinis rūpestis

Ta kolegijos išvyka j Pagė
gius ir parsivežti laimėjimai iš 
dainavimo ir kitų sporto daly
kų turėjo kolegijai labai dide
lės reikšmės. Mokiniai grįžo 
labai pakilia nuotaika, pasiryžę 
dar daugiau dirbti ir kitų kartų 
dar gražiau pasirodyti ir dau
giau laimėjimų parsivdžti. Tas 
juos labiau ir glaudžiau subūrė 
į mokyklinę bendruomenę La
biausiai tais laimėjimais buvo 
patenkintas T. Augustinas. 
Jam tatai buvo geras įrodymas, 
kad jo mokiniai viešo pasiro
dymo egzaminą puikiai iš
laikė. Jis tikėjosi, kad dabar 
jam bus lengviau kovoti už 
mokyklos išlaikymo teises, nes 
ši našta jam dabar buvo pati 
didžiausia. Tų 20.000 litų, ku
riuos jis buvo pradėjęs gauti iš 
valdžios kolegijai išlaikyti, ro
dos. kevirtaisiais kolegijos gy
vavimo metais, užtekdavo vos

m. Antano kolegijos Kretingoje rūmai

Greenfield. Mass.
BALTIMORE, MD.

Švč. Jėzaus Vardo Brolijoj
Šv. Alfonso parapijos Jėzaus 

Vardo Brolija gyvai atsiliepė į 
šios vietos Arkivyskupo kvie
timą stoti į šią Broliją na
riais. Paskelbtas naujų narių 
kvietimo vajus. Tikimasi, kad 
atsiras daug naujų vyrų, kurie 
padaugins šios Brolijos narių 
eiles.

Kas metai 25 lapkričio Broli
ja turi austrių balių, visoje Bal- 
timorėje pagarsėjusį Oystcr 
Roast. Spalio 10 d. išrinktoji 
Komisija svarstė to baliaus 
planus. Paruošimo darbams va
dovauja kun. Juozas Antoševs- 
kis.

Sodalietės neapsilridžia
Sodalietės šaukia susirinki

mus kas mėnuo po sodalicijos 
pamaldų.

Šių metų spalio 15 d. šv. Al
fonso parapijos sodalietės turė
jo bingo vakarų. Gautas pelnas 
paskirtas sušelpti keliems lie
tuviams seneliams, globoja
miems City Hospital.

Spalio 26 d šios parapijos so
dalietės atliks venos dienos re
kolekcijas Katalikų Aukštes
niosios Mokyklos (Ca'h. High 
School) patalpose.

Ateitininkų iškilmė
Spalio 12 d. Baltimorės atei

tininkų kuopa atšventė savo 
metinę šventę.

Iškilmės prasidėjo pamaIrio
mis bažnyčioje. Pašventinta 
kuopos vėliava. Pašventinimo 
apeigas atliko kun. prel. L. 
Mendelis. Vėliavos kūmais bu
vo K. Bradūnienė ir dr. Anku- 
davičius. Po pamaldų kuopos 
nariai. — moksleiviai, studen
tai ir sendraug'ai, — (per šv. 
mišias priėmė šv. komuniją) 
turėjo bendrus pusryčius, ku
rie praėjo religinėje dvasioje.

Per iškilmingą posėdį davė 
pasižadėjimą naujai priimtieji 
ir laipsniu pakeltieji nariai. Be 
kitų .ilgesnes kalbas pasakė

Georgetovvn universiteto profe
sorius R Zalubas ir prel. L. 
Mendelis. oPsėdis baigtas kuk
liu. liet labai mielu, nuoširdžiai 
letuvišku meniniu pasirodymu 
kurį atliko kuopos jaunimas.

Visa šventės diena baigta 
pasilinksminimu.

Ir vėl liūdnas įvykis
Po sunkios ir ilgos ligas šio

mis dienomis mirė Kazimiera* 
Akelaitis. Palaidotas spalio 13 
d. su trejomis šv. mišiomis iš 
šv. Alfonso liažnyčios. J kapus 
palydėjo didelis būrys giminių 
ir artimųjų. Mirusis A. Akelai
tis buvo labai geros širdies ir 
rūpestingas šeimos tėvas. Dėlto 
likusi našlė žmona ir dukterys 
su labai dideliu ga lesei u tavo 
mieląjį velionį lydėjo į kapus.

Ateina nauji žmonės
Spalio 12 d. šv. Alfonso baž

nyčioje pakrikštyti net keturi 
naujagimiai.

Ona Rožė Keikus (Rokus), 
gimusi kovo 22 d. Krikšto tė
vas buvo Albertas ir Ona Jo
vaišai.

Viliamas - Mykolas, Prano ir 
Elzbietos Crsnų sūnus, gi m. 
rugsėjo 13 d. Krikšto tėvais bu
vo Viktoras Dreiginis ir C. Ba- 
kcr.

Robertas - Juozas, Roberto ir 
Silvijos Baronu sūnų, g’męs 
rugsėjo 21 d. Jo krikšto tėvai 
— Andrius Kalidova ir A. Mi- 
liew.sk i.

Alice Marija, Harry ir Mari
jos (Stalioniutės) Hobnerių 
duktė, gimusi rugsėjo 19 d. 
Krikšto tėvais buvo Valteris 
Stalionis ir Marija Jonas.

Metiniai atlaidai
Spalio 19 d. šv. Alfonso baž

nyčioje prasidėjo 40 valandų, 
švč. Eucharistijos garbinimo, 
atlaidai. 12 valandą bus atlai
kytos iškilmingos šv. mišios 
[>o jų procesija.

šv. Onos Draugija
spalio 26 d., sekmadienį, 

vai. p. p., Robert Paray Hall 
ruošia skanius ir linksmus pie
tus. čia turės kiekvienas geros 
progos pavalgyti skaniai paga
minto kalakuto. Bus duodamos 
dovanos už originaliausių ir 
juokingiausių apsirengimų. 
Kviečiami visi skaniai paval
gyti ir linksmai laikų praleisti. 
Pietūs tik 1 dol. A. Dėdinas

1

Lietuvių teatras, kurį iš Či
kagos pakvietė Detroito Lietu
vių Dramos Kolektyvas “Al
ka”, spalių 4 d. Detroite, uk
rainiečių salėje, parodė gilų į- 
spūdį paliekančią Eug. O’Neill 
dramą “Anna Christie”. Vietos 
salėje dar užteko, tačiau dalis 
“sausumos vyrų” nė kiek nesi
domėjo. ką veikia scenoje jū
rininkai. o spektaklio metu rū
syje “rėmė” pastatymą, ger
dami ir dainuodami, ir tuo bū
du salėjų esančiai publikai su
darė savotišką nuotaiką. Be 
1o. pravirkęs mažametis smar
kiai sugadino III-čio veiksmo 
gan tragišką epizodą. Gal ge
riau vaikų visai į tokius pasta
tymus nesinešt. Nežiūrint tų 
nesklandumėlių. detroitiškiai 
džiaugiasi šį veikalą pamatę.

Kristaus Karaliaus šventė

Spalio 26 d., sekmadienį, 
Detroito studentai ateitininkai 
ir sendraugiai rengia Kristaus 
Karaliaus šventę — akademijų.

Šventės išvakarėse bus eina
ma išpažinties ir išklausoma 
konferencijos bažnyčioje. Tą 
pat vakarų, šv. Antano parapi
jas mokyklos klasėje, dalyvau
jant visiems at-kams ir kandi
datų tėvams, dalis jaunųjų 
duos iškilmingų at-ko pasiža
dėjimų.

Sekmadienį 11 vai. pamaldos 
.šv. Antano bažnyčioje. 12 vai.

akademija buv. lietuviui salėje 
(25th — Vemor H.). Paskir
tą skaitys prof. Simas Sužie
dėlis iš Brooklyn. N.į Y. Meni
nę dalį atliks smuikininkas 
prof. Motiokaitis ir pianistas 
Tomas Beganski.

Visos liteuviškos organizaci
jos ir paskiri asmenys malo
niai kviečiami dalyvauti

Balfo vakaras
Š. m. spalio 26 d., sekmadie

nį. 6 vai. v. Detroito Balfo 
skyrius ruošia vakarą. Progra
moje “Amerika Pirtyje” — V. 
Keturakio komedija, kurią su
vaidins “Alkos” kolektyvo vai
dintojai. Režisūra P. Pusdeš- 
rio. Bus šokiai, veiks bufetas.

Algirdas Brazis
Metropolitan Operos solistas, 

dainuos Lietuvos Vyčių ir Litti
lta nia n Melodies Rad’.o progra
mos rengiamame koncerte, ku 
ris įvyks lapkričio 1 d. Ho’y 
Fedeemer Auditorium (VV. 
Vemor Hwv. prie Junctionh 
Tame fiačiamo koncerte dai
nuos ir vietinis Broniaus Bud- 
riūno vyrų kvartetas.

I*. Natas

Manchesler, N. II.

PHILADELPHIA, PA.
A. R Bendruomenės valdyba

Spalio 5 d. įvykęs Liet Ben
druomenės susirinkimas buvo 
gausus. Susirinko keli šimtai 
lietuvių Jie visi suprato Liet. 
Bendruomenės švarką. Gražiai 
papuoštoj salėj, susirinkimas 
pradėtas invokacija ir him
nais. Meninę programos dalį iš
pildė ir himnus giedojo P. Sup- 
pa, lietuvaitė dainininkė. Bet 
svarbiausias uždavinys buvo iš
rinkti naują Liet. Bendruome
nės valdylią ir duoti darbi) 
[įlaną. Valdylios rinkimai buvo 
labai sunkūs, nes Philadelphi- 
jos visuomenės, kuri galėtų ir 
turėtų daugiau kreipti dėmesio 
j AL Bendruomenę, visai šaltai 
į tą reikalą pažiūrėjo. Valdyba 
išrinkta iš tų, kurie nori vi
suomeninį darbą dirbti, nors 
jie jaučiasi, kad turėtų būti 
daug stipresn i) jėgų už .juos. 
Vaklylmn išrinkti: Jonas šve
das, Balys Raugas, kun. 
Stasys Raila, kaip visų ka
talikų parapijų atstovas, adv. 
St. Mankus, P. Yasajtė, E šau
lytė, J. Jankus, česonis. Miko- 
laitis, Z. Jankauskas, Dirmau- 
skas. Pirmin nku greičiausiai 
bus Jonas Švedas, vicepirm. 
Raugas ir kun. St Raila, sek
retore E. Šaulytė, o kiti turės 
kitas valdybos pareigas.

Stipriai veikia šeštadienio 
mokykla

Lietuvių šeštadienio moky k
la šiemet veikia Iabei stipriai.

Ją lanko per 60 mokinių ir dir
ba 4 mokytojai. Darbas eina 
visu našumu. Mokiniai renkasi 
iš viso miesto. Mokykla rengia 
keletą įdomių ekskursijų ir 
turės mokslo metų įdomų už
baigimą. Tėvų Komitetas ren
gia Kalėdų eglutę ir uoliai pla
tina vaikų laikraštėlį “Eglutę”. 
Garbė philadelphiečiams, kad 
jie taip gražiai veikia.

Turės Lietuvių Centrą
Philadelphijos lietuviai Liet. 

Bendruomenės valdybai vado
vaujant, gyvai rūpinasi turėti 
savo Lietuvių Centrą, kur bū
tų galima telkti visą veikimą. 
Tuo tikslu yra norima gauti 
namai, salė, aikšte, vasaroji
mo vieta ir kita. Jei tai būtų į 
vykdyta, tai lietuvių veikimą.* 
pakiltų.

Amerikos laikraščių savaitės
proga Mančesterio N. H. 

“Eikš” klubas suruošė vaka
rienę, į kurią buvo pakviesti 
aukštieji klubo pareigūnai ir 
vietinės spaudos atstovai. Va
karo kalbėtojas inž. K. Daugė
la skaitė paskaitą tema "Spau
dos priespauda ir pogrindines 
spaudos kova diktatūriniam re
žime.”

Naudodamiesi konstitucine 
teise viską sužinoti iš laisviau
sios pasaulyje spaudos, ameri
kiečiai su dideliu dėmesiu iš
klausė inž. K. Daugėlos paskai
tos apie spaudos suvaržymus 
nacių ir bolševikų valdomuose 
kraštuose paskutiniojo karo 
metu ir pagrindžiu spaudos ko
vą prieš okupantus.

.Sekančią po paskaitos dieną 
vietos dienraštis “Manchester 
Union Leader” savo dviejose 
laidose išspausdino prelegento 
nuotrauką ruošėjų tarpe ir 
plačią paskaitos santrauką, pa
vadindamas ją “jaudinančiu 
pergyvenusio pranešimu, kurį 
amerikietis turėtų įsisamonin
ti.” Koresp.

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

Sekmadienį* spalio 19 d., 1952 
DIENOTVARKE

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

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

tik siųsdami savo delegatus, liet patys atvykdami su pažįs
tamais, prieteliais pasvarstyti svarbius klausimus, artimus 
kiekvienam lietuviui.

SEIMO RENGIMO KOMISIJA
Knn. Jonas Vaitekūnas 

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas

liew.sk


DARBININKAS 1952 m. spalio 17 d., nr. 76

CHICAGOS LIETUVIŲ TEATRO 
GASTROLES

CLEVELAND: OHIO.

Spalio 5 d. Chicagos Lietuvių 
Teatras WHK radijo stoties sa
lėje pastatė amerikiečio dra
maturgo Eug. O’Neillo 4 veik
smų dramą “Anną Christle”. 
Autorius realaus gyvenimo fo
ne (dramoj rodomi jūrininkai) 
įdomiai sprendžia žmogaus 
dvasios vingių bei lūžių proble
mas. Jis rodo, kaip tie lūžiai 
žmogų iš puolimo palaipsniui 
veda j prisikėlimą, kol galuti
nai laimi gėris.

Vaidino V. Macieža (Johny). 
V. Valiukas (Chris Christo- 
pherson) , Z. Venclauskaitė 
(Marthy Ovven), Ir. Nivinskai- 
tė (Anna Christopherson). V. 
Juodka (Matas Burke). Pasta
tymas ir režisūra Jurgio Ble- 
kaičio. Dekoracijos — A. Biel
skio.

“Anna Christie” — psicholo
ginė drama, statanti režisūrai 
ir aktoriams didelius reikalavi
mus. Bet savo uždavinius iš
sprendė jie tinkamai: situaci
jos, konfliktai, vaidyba žiūro
vus įtikino. Tik laiminga veika
lo atomazga gana dirbtinė, ne
natūrali, bet tai jau paties vei
kalo savybė (sako, amerikiečiai 
“mėgstą”, kad viskas laimingai 
baigtųsi).

LIETUVIŲ 
TARPE

• Ona Savaiskienė iš Law- 
rence, Mass., savo mirusiam 
vyrui Jurgiui Savaiskiui prisi
minti, Tėvų Pranciškonų vie
nuolyno koplyčiai Kennebunk 
Port. Me.. padovanojo gražią 
cimboriją.

• Stanislovas Klemanskis iš 
Lewiston, Me., kurio fotogra
fija ir aprašymas tilpo Bates 
tekstilės magazine. buvo to/ 
kompanijos pagerbtas ir apdo
vanotas auksiniu laikrodžiu su «
atitinkamu įrašu už sąžiningą 
50 metų darbą šioje kompani
joje.

Gaila, kad neviskas galėjo 
visus žiūrovus pasiekti —dide
lė salė neturi tokios geros aku
stikos, kuri leistų toliau girdė
ti tyliau sakomus žodžius, to
dėl jau salės vidury' nebuvo ga
lima girdėti didelės dalies ak
torių kalbų. Taip pat veikalas 
netinka žiūrėti vaikams ir pa
augliams —vieniems nesupran
tamas. tad jie. neturėdami ko 
veikti, savaip "linksminosi” 
balkone, kitiems perankstyvas 
dėl realistinės medžiagos. Ge
riau būtų ateity patarti jiems 
į tokius pastatymus nebeiti.

Žiūrovų atsilankė apie pen
ketas šimtų. Clevelandui ma
žoka. Bet ir atsilankiusių daliai 
veikalas buvo persunkus —pvz. 
jie juokėsi ten, kur juokui ne
buvo jokio pagrindo. Tai rodo, 
kad jie nepajėgė j dramą įsigy
venti.

Rengė Lietuvių Kultūros 
Fondo Clevelando skyrius, žiū
rovai jam už tai yra dėkingi.

St. Papartis

Lietuvių Bendruomenės 
rinkiniai

Spalio 26 d: 11:30 vai. lietu
vių salėje šaukiamas pirmas s 
pirmosios Clevelando apylin
kės susirinkimas šia darbų 
tvarka: 1. atidarymas, 2. pre
zidiumo rinkimas, 3. rinkimų 
komisijos papildymas, 4. apy
linkės valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai. 5. susirin
kimo deklaraciniai pasisaky
mai, 6. einamieji reikalai. 7. 
susirinkimo uždarymas.

Susirinkime turi teisę da
lyvauti visi Clevelande ir jo 
priemiesčiuose gyveną lietuviai. 
Pagal įstatus balsuoti gali tik 
18 metų sukakę.

Kandidatus į valdybą ir 
kontrolės komisiją (skyrium) 
gali siūlyti kiekvienas renka
mojo amžiaus (18 metų) lietu
vis ir Clevelando lietuvių orga
nizacijos. Siūlymai rinkimų ko
misijai pateikiami raštu. ku
riame a) pažymima kandidato

(ar kandidatų) pavardė, var
das, adresas ir kandidatas savo 
sutikimą paliudija parašu, b) 
nurodoma siūlytojo pavardė, 
vardas, adresas ir siūlytojo pa
sirašoma. Kandidatams pasiū
lyti skiriamas laikas nuo spa
lio 23 iki spalio 26 d. 12 vai. 
Šiam reikalui rinkimų komisi
jos nariai budės: spalio 23-25 d. 
6-8 vai. po pietų lietuvių sve
tainėje ir rinkimų dieną nuo 10 
vai. lietuvių salėj.

Dalyvauti rinkimuose yra 
kiekvieno lietuvio bendruome
ninė pareiga. Todėl statykime 
kandidatus, atvykime į rinki
mus, parodykime bendruome
ninį solidarumą ir tautinį su
sipratimą!

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Clevelano Laik. Organ. 

Komitetas

Giedos Čiurlionio ansmablis
Lietuvių Bendruomenės susi

rinkime spalio 26 d. bus prisi
minti už Tautos gerovę bei 
laisvę mirę ir žuvę lietuviai. Jų 
pagerbimo metu giedos Čiurlio
nio ansamblis, vadovaujamas 
muz. Alf. Mikulskio.

Lietuvių Bendruomenės 
Rinkimų Komisiją

• sudaro: A. Gargasas —pirm., 
S. Laniauskas — sekr., K. S. 
Karpius ir Fl. Saukevičius — 
nariai. Kitus tris narius iš
rinks apyl. susirinkimas rin
kimų dieną.

Pittsburgh, Pa.
Liet. Bendruomenės 

susirinkimas
Sekmadienį, spalio 19 d., 2.30 

vai. p. p.. Lietuvių Piliečių sa
lėje, 1723 Lane St., šaukiamas 
Pittsburgho apylinkės Liet. 
Bendruomenės svarbus susirin
kimas.

Susirinkime prašomi daly
vauti visi š. m. balandžio mėn. 
6 d. užsiregistravusieji, o taip 
pat ir kiti visi lietuviai ar tai 
seniau ar vėliau atvykę į šį 
kraštą, nes ši organizacija yra 
bendra visiems ir visų pareiga 
yra joje aktyviai dalyvauti.

Tad visi į šį svarbų susirin
kimą.

Skyriaus Valdyba

CHICAGOJE IR
— Br. Kviklys, didelis spau- 

.dos mylėtojas ir įvairių spau
dos kompletų rinkėjas, dabar 
yra PLSS Vyčių “Mūsų Vytis” 
redaktorius.

— Balio Pakšto koncertas 
spalio 4 d., praėjo su dideliu 
pasisekimu. Ypač publikai pa
tiko Rusteikio lietuviškų dainų 
išpildymas kartu su orkestru. 
Blendyčių sutartinės ir pačių 
orkestro dalyvių okteto šaunios 
dainos, ir kiti išpildyti orkestio 
dalykai. A. Dubrys solo daina
vo 4 dainas. Publikos buvo pil
na Lietuvių Auditorijos salė.

— Chicagos Literatūros 
Draugijos koncertas - vakaras 
bus spalio 18 d. Lietuvių Aud., 
kurio metu bus premijų įteiki
mas už novelių parašymą.

— Chicagiečių Lietuvių cho
ras spalio 11 d. turėjo parengi
mą Holywood salėje, kuriame 
dalyvavo nemažas būrys cho
risčių draugų. Choras veda
mas Grigaliūnienės, padainavo 
linksmų dainų, ypač patiko 
kartu sudainuotos liaudies dai
nos. Visi senesnieji ir tremti
niai linksmai pasišoko ir pa
bendravo.

APYLINKtn
•VA > -

— ALTo Chicagos skyriaus 
konferencija spalio 12 d. pra
ėjo labai gražiai. Konferencijo
je dalyvavo visų lietuviškų or
ganizacijų atstovai. Tuoj po 
Alto konferencijos įvyko A LTS 
literatūros vakaras, kuriame 
dalyvavo A. Gustaitis, Kačins
kas ir Bern. Brazdžionis. Va
kare dalyvavo gražus būrys 
publikos.

Telephone: DEARBORN 2 0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Femaie

!

— Jūrų skautų vakaras, spa
lio 11 d. L. Auditorijoj praėjo 
labai gražiai. Daug jaunimo 
suplaukė į šį vakarą. Skautai 
buvo uniformuoti jūrininkų u-, 
niformomis ir tas darė gražų'į 
įspūdį. | ’

I

MEN AND WOMEN NEEDED

LIGI IT FACTORY W0RK
INSPECTORS, ASSEMBLERS,
H1RERERS, SOLDERERS

Experience not necessary. Every possible convenience for 
your comfort and to make for better working conditions .n 
our nevv modern air-conditioned plant. Music vvhile you 
work—nights only.

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

• Alytė Kavaliauskaitė, bai
gusi gimnaziją, spalio 14 d. iš
vyko į Šveicariją. Ziuriche ji 
studijuos mediciną. Paskutiniu 
laiku gyveno Worcester, Mass.

• K. Sėesnulevičius, jr.. pa
rašė dvi studijas: “Dušmonių 
girininkija” ir Suvingio eže
ras.”

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
I
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3480 West School-$ 
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KONCERTAS
IEŠKOMAS NAŠLAITIS 

įsūnijimui. Kreiptis: Sister Be- 
rarda, Academv of the As- 
sumption.
house Lane. Germantovvn. Phi
ladelphia 44, Pa.

Šeštadienį, spalio 18, 8 vai. vakaro
Stephen Foster Memorial Hali 

OAKLAND, PITTSBURGH

PUTNAM, CONN.
Moteris šiandien ir rytoj — 

tai bus vedamoji mintis Mote
rų konferencijos, kuri įvyks 
lapkričio 2 dieną. Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyno patalpose, 
Putnam, Conn. Kalbėtojais pa
kviesti žymūs katalikų visuo
menės vadai.

Moterų konferencija prasidės 
11:00 vai. pamaldomis, 12:00 
vai. bus pietūs, o 1:30 vai. po
sėdis. Posėdžio metu meninę 
programą atliks mergaičių pen
sionatas.

J konferenciją kviečiamos 
visos Nauj. Anglijos katalikės 
mergaitės ir moterys, vietinės 
ir ateivės. Ypač kviečiamos 
dalyvauti buvusios ir esančios 
katalikės vadovės atvykusios iš 
Europos. Norima aptarti šių 
dienų visoms katalikėms rūpi
mus klausimus.

Šią konferenciją sukviesti ė- 
mėsi iniciatyvos Amerikos Liet. 
R. K. Moterų Sąjunga.

Kun. St. Ylos maldynas jau 
baigiamas rinkti. Tai bus dide
lė maldaknygė su daug ir įvai
rių maldų. Taip pat ir atskirų 
švenčių mišios joje tilps. šią 
maldaknygę leidžia Nekalto 
Prasidėjimo Seserys, Putnam, 
Conn. Kiek vėliau numatoma 
išleisti ir kita, mažesnė malda
knygė.

RENGIA: Lietuvių Kambario Pittsburgho 
l'niversiteto Komitetas.

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

IŠNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

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

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KN1GHTS OF LITHUANIA WLOA 

BRADDOCK, PA.

NIEŽEJIMO ODOS

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKI S, Direktorius

1
Šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.

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

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

J. P. GINKIS
Direktorių*

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

AD. 4EZA VITAS
Mušiko* Dr.

J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

— “Ar mes iš bažnytkaimio” 
diskusijose, suruoštose Chica
gos Liet. Rašytojų klubo, da
lyvavo gražus būrys plunksnos 
darbininkų, teatralų, leidėjų. 
Buvo labai teisingai pasisakyta 
dėl naujųjų rašytojų pasireiški
mų ir pasidžiaugta, kad lietu
viška spauda išeivijoj laikąsi 
neblogai ir nemaža knygų lei
džiama.

— Sutvirtinimo Sakramentas 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje bus teikiamas spalio 26 d., 
7,30 vai. vak. Sutv. Sakramen
tą suteiks J. E. vysk. V. Briz
gys. Kadangi norinčiųjų Sutv. 
Sakramentą priimti yra dide
lis skaičius ir norima išlaikyti 
tvarką bažnyčioje apeigų metu, 
todėl visi sutvirtinamieji kvie
čiami spalio 19 d., sekmadienį, 
2 vai. p. p. susirinkti į bažny
čią, kur bus paaiškinta visa ce
remonijų tvarka.

— šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčios vargonai yra bai
giami tvarkyti ir sutvirtinimo 
sakramento metu bus jau gali
ma naudotis naujai pertvarky
tais vargonais.

Help uanted—Malė 
and Femaie

THESE JOBS ARE STEADY
MEN

Wanted For Factory 
Work ir Modern Plant 

DRILL PRESS OPERATORS 
ASSEMBLERS

And 
GENERAL FACTORY 

Experience Not Necessary 
Will Train

FREE INSURANCE 
OTHER EMPLOYEE 

BENEFITS

McDonnell & Miller.
7

Ine.
3500 N. SPAULDING AVĖ. 

One Block South of Addison St.

SECRETARIES 
GENERAL CLERKS 

COULD YOU QUALIFY TO ANY
OF THE FOLLOVVING:

ACCOUNTING MANAGER 
SALES MANAGER 

STATISTICAL DIRKCTOR
WE WOULD LIKĘ YOUNG W0MEN 21-45. 
SOME COLLEGE PREFERRED BŪT NOT 
ESSENTIAL. WELL - DEFINED EMPLOYE 
BENEFITS. — 5 DAY WORK WEEK,

PLEASANT WORKING CONDITIONS

CALL MRS. ANDERSON

NEVADA 2-3000

DRILL PRESS
SĖT UP & OPERATE

TURRET LATHE
SĖT UP & OPERATE

O. D. GRINDER
EXPERIENCED—READ BLUE PRINTS 

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

APPLY MISS TAFEL

CUMMINS CHICAGO CORP. 
4740 N. Ravenswood

INSPECTORS - WIRERS 
SORTERERS - ASSEMBLERS 

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 Feeling

ATsiminimAI 
RADIO VALANDOS 
SESIAMENIAIS 
15 SO

Wevd
JAckjstukAS
1264 WHITF ST 
HILLSIOE N.J

VVĄV I RI.Y
6 35251

. . . SAK-SAK OINTMENT 
Nauja mostis. naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo, stebėtinai greitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO. NIE- 
ŽEJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ, taip pat labai g®'.Mti 
nuo PILĖS raudonoji gys’a 
(hemorihoidai) ir dėl nieže i- 
mo kojų (athlete’s foot). Ha! 
bandeie visokius, tai dar išban- 
dyg geriausius. Užtikrinam pa
sekmes. ar pinigus grąžinam. 
Kaina $3.00.

DECKEN’S PRODI CTS
P. O. Box 666
Newark 1, N. J.

Jūs galite sutaupyti
Į METUS $104, 

kuriuos išleidžiate važinėjimui 
Darbas netoli namų 
tuojau prasideda.

MONTUOTOJAMS 
(ASSEMBLERS) 

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 Stemuedel
2210 WABANSIA AVĖ.

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

imtinai

enjoy that safeaccount will vou

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

Only with a Savings
secure feeling that you're prepared for any emergency. 
At CITIZENS FEDERAL your savings will earn substan- 
tial dividends. In addition we give personai attention lo 
all your financial problems vvhether large or small. COME 
IN AND SEE US TODAY.

WE HA VE OPENINGS FOR
STOCK KEEPER — SHIPPER

We have a fine opportunity for a man betvveen 25-45 to store and 
pickup small accesories. Good salary, insurance & employee benefits. 
paid holidays and vacations. good vvorking conditions. This is a per- 
manent position with chance for the right person to advance.

PI.EASE CONTACT MR SGIVEIDER LAfayette S-SS77
DELTA POWER TOOL

Divhion of Rockwell Mfg. SftSfl So. K'inchester Avė.

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HE1GHTS, ILL.
EARN AND SAVE

Ali Accounts Insured Federally op to $10,000
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Prie nesėkmės grandinės prisidėjo 
dar viena pralaimėjimo grandis: 
prieš šveicarus pralaimėta net 3-8. 
Nors ir mažai buvo dėta vilčių i šias 
rungtynes, tačiau tokio skaudaus 
pralaimėjimo ir didžiausias pesimis
tas nesitikėjo. Pagal žaidimo eigą 
šveicarai turėjo laimėti, tačiau jokiu 
būdu ne penketos įvarčiu skirtumu. 
Tikrasis šio skaudaus pralaimėjimo 
kaltininkas buvo mūsų naujasis var
tininkas Mezernickis, kuris po neblo
go debiuto priež Minervą, šį kartą 
buvo lyg stabo ištiktas. Mažiausiai 
keturių įvarčių mūsų komanda ga
lėjo išvengti, jei turėtu bent truputi 
gabesnį vartininką. Vartininko pro
blema, kuri visą laiką L.S.K. yra 
aktuali, iki šiai dienai nesiduoda iš
sprendžiama. Mezernickį pakeitęs se
nas vilkas Abramikas negavo daug 
pasireikšti, tačiau už vienintelį įsi. 
leistą įvartį prieš 15-20 metų nei 
LFLS, nei Tauras jo būtu nepaglos
tys.

Rungtynių pradžioje Sabaliauskas

ŠACHMATAI
Veda K- Merki*

vykusiai išnaudoja Jokūbaičio pada
vimą ir pro išbėgusį vartininką pa
siekia 1-0. Tačiau mūsų vartininko 
(ir gynėju* klaida priveda prie 11 
metru baudinio, kuri šveicarai iš
naudoja. Greit pasekmė auga iki 3- 
1. Čia Adomavičius rafinuotai švel
nina pasekmę iki 3-2. tačiau keli 
tolimi šūviai mūsų vartininko nesu
graibomi ir jau 6-2. Dar Adomavi
čius išnaudoja 11 metrų baudinį, gi 
priešininkai atsako dviem įvarčiais ir 
8-3 rungtynės baigiamos.

Maloniau lietuvi žiūrovą nuteikė 
LSK antroji vienuolikė, kuri patiesė 
ant menčių šveicarų antrąją 3-1. I- 
varčių autoriai: Lapė. Beleckas ir 
Vaitkevičius.
šį sekmadienį mūsų vienuolikės su

sitinka su Greek-Americans. Tikiu, 
kad šiose rungtynėse mūsų vyrai 
praskaidrins nusivylusių žiūrovų vei
dus ir savo laimėjimu įneš giedres
nės nuotaikos į tą diena jų rengia
mą pobūvį — dovanų įteikimo vaka
rą.

Rungtynės įvyks mūsų aikštėje. 
Queens Soecer Field. Važiuoti Ja
maica linijomis iki galutinės stoties 
ir autobusu Q1 Brądock Avė. iki 222 
gatvės. Rungtynių pradžia 3 vai-, gi 
1,15 žaidžia antrosios komandos.

CAMBR1A HEKHTS — $16,66* 
Detached brick house on 40x100 plot. 
6 rooms, all newly decorated. Base- 
ment in Kontly pine.all heat, garage. 
storm windous. screens. venitian 
blinds. Wall to wall carpeting. Large 
mirror in one room. Near everything.

For Flner UMiag*—tire U* First 
FRANK J. SMITH 

224-08 Linden Blvd. LA 5-1100
Abds.: LA 7-1842 u. LA 5-2692 13*

NEW JERSEY
HACKENSACK—4 family house, 4 

car garage, on 6 lot.s 75x300; next 
school; bus stop* at door. 20 minutes 
N.Y.C. SACRIFICE $13.000.
ES. 7-9036 EV. 4-345

Write Mason. 2065 Flatbush Avė. 
B'klyn. N- Y.

ADIRONDACKS—ROUTE •
• RM. TOURttT HOME—2 BATHB 

~ PERFECT VOCATION FOR 
CARINE PLOT 16»x2«$

KIRSCHHEIMER — AGENT
GARDEN CITY 3-MM

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D.

Vaitonis (Kanadai užbaigė ly- 
visas 3 atidėtas partijas, bū- 

su Golombek (Anglijai, Unzi- 
(Vokietijai ir Pilnik (Argenti-

Vaitonis lygiom «u Anglijos. Vokie
tijos ir Argentinos meisteriais. Tarp- 
zoninėse rungtynėse, Švedijoje, Po
vilas 
giom 
tent 
cker
na). 17-to rato partija su VVaide (N. 
Zelandija) nebaigta.

Šiuo metu Vaitonis turi savo kre
dite vieną laimėjimą (prieš Barcza. 
Vengrija) ir 5 lygias (prie dabar su
minėtų reikia pridėti dar lygias su 
Taimanovu ir Steineriu (JAV).

4 rusai pirmieji. Po 17 ratų Tarp- 
zoninių pirmenybių padėtis tokia: 
Kotov 13I/Į.-21/Į,, Petrosian 11 i,2w 
5l.„ Geller ir Taimanov po 11-5, 
Szabo 10i,2-5l/.„ Stahlberg 10-7, 
Auerbach ir Gligoric po 9-6, Vnzi- 
cker 81,;,-61/,, Eliskases 8-7. Stei- 
ner 8-8. Lentelės galas: Wade 4 >/2- 
101.,, Prins ir Vaitonis po 31/.,-111/,, 
Golombek 3_12.

Vaitaniui suteiktas tarptautinio 
meisterio vardas. FIDE (Tarpt, 
šachmatu federacija) per savo kong
resą suteikė tarptautinio meisterio 
vardą Povilui Vaitoniui (Kanada), 
kaip tarpzoninių pirmenybių daly
viui (automatiškai). Tai antras lie
tuvis su tarptautinio šachmatų meis
terio vardu. Anksčiau tokį vardą ga
vo Vladas Mikėnas (ok u puotoj Lie
tuvoj). > į y J ■ ■ 1

— Tarptautinio meisterio vardas 
suteiktas dviem amerikiečiams: Lar- 
ry Evans ir Robert Byrne.

—Tarpt, didmeisterio vardą gavo 
Eliskases ir Pilnik (Argentina), ir 
Geller <Sov. S-ga).

Canadian Chess Chat. spalio nr. 
talpina Robert Wade (N- Zelandija) 
žinias iš tarpzoninių pirmenybių, ku
riose pasakyta, kad P. Vaitonis pra
dėjo pirmenybes nuo ‘‘Murderers’ 
alley”. Aitą alėją sudaro: Kotov, 
Petrosian, Geller, Szabo, Stahlberg, 
Taimanov.

“Houever, Vaitonis does not seem 
depressed and should have a chance 
to make a respectable score,” —bai
gią R. Wade.

1054 m. komandinės pasaulin pir
menybės įvyks Buenos Aires. Jas su
rengs Argentinos šachmatų federa
cija.

V. Mikėnas, daug kartų dalyvavęs 
Sovietų visasąjunginėse pirmenybė
se, nebepateko į 1952 m. visasąjun
gines p-bes. Taip pat neįsikvalifika- 
vo žinomi didmeisteriai: Bondarevs- 
ky. Flohr, Rogozin, Lilienthal ir 
venfii.

Sovietu šachmatų komanda 
pakviesta į Nevv Yorką sužaisti
tūrių ratų rungtynes su amerikie
čiais. Rungtynės turėtų įvykti 1953 
m. gcgužės_birželio mėn.

Mary Bain. Amerikos moterų čem
pionė išvyko i Maskvą dalyvauti mo
terų pasaulio pirmenybėse.

Le-

yra 
ke-

SPORTAM PASAULYJE

— 20 km. ėjimo varžybas Provi- 
dence. R. I. mieste laimėjo žinomas 
Henry Laskau, nužygiavęs per 1 vai. 
37 min. ir 43.4 sek., tuo pagerinda
mas Amerikos rekordą 30.9 sek.

— Pan American teniso turnyre 
pirmą vietą laimėjo amerikietis 
Gardner Mulloy finale nugalėjęs sa
vo kolega Art Larsen per 5 setu*. 
Shirley Frv laimėjo moterų grupės 
varžybas, finale nugalėjusi T. Ix»ng 
l»er 2 setus. Turnyras įvyko Meksi
ko City.

— I^do rutulio pirmenybė* JAV 
jau prasidėjo. Daugiausia vilčių mei
sterio titulą laimėti turi Detroit Red 
Wings, kurie pirmose rungtynėse 
nugalėjo Nevv York’o Rangers. Ta
čiau rimtais konkurentais reikia lai
kyti ir Montreal'io bei Toronto ko
mandas.

— Oxford universitete rugby rink
tinė sėkmingai užbaigė savo gastro
les |io Jajioniją. Paskutines rungty
nes anglai laimėjo prieš Japonijos 
rinktinę rezultatu 52:0. Tuo jie lai
mėjo visas 7 rungtynes žaistas Ja
ponijoje. Paskutinės rungtynės buvo 
pravestos Tokyo miesto stadione ir 
jas stebėjo 25.000 žiūrovų.

Sportininkų pagerbimo pobūvis 
Apreiškimo parapijos salėje prade
damas 6.30 vai. Kaip jau buvo skelb
ta spaudoje, programa bu* puiki, 
trumpa ir įvairi. Muzikos, daina* ir 
baleto mėgėjas šiame koncerte-po
būvy ras viską, kas jo meno ištroš
kusią sielą patenkintų. Jaunimui ne
leis nuobodžiauti garsusis Jezavito 
orkestras.

Tikiu, kad visi sportininkų bičiu
liai šį sekmadieni, spalio 19 d. pas
kirs kelias valandas ir pabendraus 
su sportininkais.

BAY RIDGE—NEW HOMES 
Modern 2-Family Brick 

68th 4 Senator sis. <3rd avė. and 
Ridge blvd.)—41,;, rooms each floor, 
finished basement; income top flr.. 
$110 month; refirgerator. gas range. 
Venetian blinds, house beautifuiiy de
corated as model. Price $26.00 up.
MODEL HOME. 262 SENATOR ST.

PETVAL REALTY CORP.
SH. 5-0753 SH. 5-13?7

Display
FINE FURNITURE

Uvtog Room Bodro—i 
and

Diaiag Room Furniture
STAN CASSIDY

GUARANTEED SERVICE 
— BONDED — 

By Amą. Mutual UahUity Ins. Co. 
AH w«rk done and part* replacrd 

Guar*at««d for M <tay* 
$3.00 gar call pta* gorte

IMPER1AL TELEVIS1ON
BALĘS A SERVICE CO.

EV. 4-3685 or 7-1262

20% SALE
ON ALL PURE BRISTLE 

ŪSE PAIMT BRUSHEN 
Apply

H. B, SALES
16 E. 12* St, - N. Y. C.

AT. •-IMS

GYDYTOJAS B CHIRURGAS

PARKKB—SHAEFFER—WATERMAN—EVERSHARP
Fpetory Autborised • Mala and Repain

ALL MAKE8
• FOUNTAIN PEN8 • PENCIL8
• DERK SET8 • C1GARETTE UGHTERS

Fountain Pen Hospital
165 FULTON STREET

. DEPT D
OH Br«ądwv, New York 38, N. Y. Teleph. HOrth 4-05*0-95X1

------------ • --------------
Special Attontion Paid to Sisters & Priests on Sales and Repairs

SVARBUS PRANEŠIMAS

FOR MORE GRACKM8 LIVING
ESTATE mušt sėli lovely hmstd, 150x 

115 8 rooms, every improvement, 
grape arbor, trees. next church. $15,- 
000, good terms. Open inspection; 
brokers proteeted. Apply premises, 
132-18 Ben n et t et, nr Farmers & 
Merrick bvd. Nr everyhing.

Call MURPHY — HA 6-2«*3
7513 37th Avė. Jck*a HM*. L L

FLUSH1NG—2 family, 321,500 with 
tenant (110 per month; 4l£, room apt 
available. many extras. 5 "years oki. 
tranaportation, schooles, churches. 
Evcellent G. I. mortgage or conven- 
tional available. Another with 2 apts 
available. IN 3-3507 week-ends: CO 
7.042 Weekdays. Owner.

“A HOME — NOT A HOt W 
OYSTER BAY. Prewar hollow tile. 
fireproof, 6 rooms. bath, kitehen main 
floor 4 rooms, kitehen, bath dinette, 
on 2nd flr apartment, 3 car garage 
main floor apartment, 3 car garage. 
large plot, 3 blocks from shopplng. 4 
blocks to schaeland raRroad. 27 ft. 
living room with fireplace. in perfect 
condition. Oyster Bay 6-0151. Or write 
Box 151, Rm 10, 11 W. 42nd St. N.Y.C.

Help H'aated- Ageacic*

Mis* FITZGERALD’S Ageacy
353 FIFTH AVENUE

Entranee on *4th St. Hmm MU 5-3165 
Cooks, Chambermaids, Waitres*es. 
Nurses, Houseworkers. Highest wages. 
Special attention given to Rectories 
and Convents.

Christmas Cards
8EIJ. CATHOUCCTnUSMASCARDH 

Mali r $50 e«*y ia Spare Time. Show 
your friends lovely, new, Religious 
Cards. never before offered. Amazing 
values. Sėli 21 for $1.00. Up to $100%
profit. Ovcr 57 other assortments on
which you can make easy money fast
Start now — write for samples today.
ENt'EIJOOR. 503* FkkfehB
New York 71, N. Y.

PARDUODAMI vyriški, moteriški
ir vaiku labai nupigintomis
kainomis. Parduotuv atidarą penk
tadienio vakare nuo 5,30 iki 9 vai. ir
šeštadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 9
vai. vak. P. Urbonavičienė, 5*7
Knickerbocker Ave^ Brooklyn, N. Y,

DAUGIAU GYDUOLIŲ U* JC8Ų PINIGUS
Mat. J. švilpa praneša, kad nuo spalio 1-os 3 uncijos vaistų bus 

parduodamos už $150 (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:

N r. 1. M. švilpa* “Salve for skin Irritattan.” 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 Extenud Paia*’’. Vartoti nuo kojų,
rankų, strėnų, sprando, reumatinio sąnarių bei raumenų skaus
mo. 3 uncijos kainuoja $1.50.

Nr. 3 M. Švilpos “Oiatment for Tootache". Padeda iškęsti dan
tų skaudeijmą. Kaina $1.00 už unciją.

Nr. 4 M. Avipos tepalas auo odos niežėjimo ir nuodingo vijok
lio palietimo. Greit pagelbsti.

Nr. T ’ “ ‘ “ - - - —
ir be operaci, 
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. iludson, 
Governor ir Shelden St. vaistinėse. Adresuoti: M. Švilpa, P. O. 
Box 78. 8ta. A. Hartford, Conn., arba 597 Broad St.

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

5. Švilpos “New Discovery, Salve for Pik*”. Pašalina pilės 
iperacijos, jei dar nėra vėžio ligos. Vartojimo būdas yra nu-

r

PARAMOUNT BAR & GRILL
0TANLEY MM1UNA8 IR SŪNŪS EDWARD MMIUNAS 

SAVININKAI 
Uetuviftka Užeiga, kur vW myli užeiti. 

Pavieniai ir «u Šeimom, ir svečiai busite maloniai aptarnauti. 
InpaHmM k~i~*tM - UžkauMel - TetovMja - Malka - Sparta

11NTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

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

VRM KVTEPIAMI
188$ MAD1SON STREET,9

ATblMMiVTI
BROOKLYN 27. N. Y.

(Prie Forest Avė. stotie*> (RIDGEVVOOD)
Tel. EV 2-9586

Tel. EV 6-643*

JOHN DERUIIA, M. D.

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

128 E. 86th ST., NEW YORK KITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti N 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims

Tel. BU 4—8313

2101

DANTISTAS
Darinis

Kiekvienas

I. LANS
— TURJS ILGĄ PRAKTIKĄ 

atliekamas sąžiningai, 
pacientas bus patekintas.
BEDFORD AVENUE

BKOKLYN 26, N. Y.

VYTAUTAS AVIŽONIS, M.l).
AKIU. AUSU. NOMES IR GERKLES UGOS

Ofisai: 30 Eaot fioth Street. New York <’ity. penktas aukštas. Važiuoti
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexing'.on Avė. Lino iki 59 Street. TrL MU *-8877 

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore l-ane, ______1. . 2

Railroad iki Bay Shore arba automolA 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. r įsą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

I

% Bay Shore, L. I„ TU. Bay Shore 3710. Važiuoti Ix>ng Island 
iu Southern Statė Parkway. Valandos

I

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

(Cor. 14th St.)
Telrf. GRaiorrcy 7-7607

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

Ofiso valandos: kasdien 1(1-6:45

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški?
(Armakauskas)

EVergreen 8-9770

.WWWVVVWVWW*^AO*Mi

Jose ph Garszva
Graborius > bahamuatojM

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

: Trl. STa*< 2-M43

į Matthew P. Baltas
(BIEUAUSMAM)

FUNERAL HOME
M. P. Balta* — Direktorta

Alb. Baltrūną*—Baltoa 
Reikalų Vedėja

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

; NOTARY PUBLIC

Tel. EV 6-643*
M and Z AUTO COLLISION WORK8

Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė 
Bodie* aad Fenders straightened — Uomplete auto painting 

D U C O RcfinhJiinz
Atliekami.'vdsi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

J, Maldatb Z. Zaliau»kav
1506-16 Myrtte Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gate* Avė. ir Linden 8t.

M nnd Z AUTO COLLISION WORK8
Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė

Fenderi straightened
D U C O Rcfiniehii

Uomplete auto painting

Atliekami .'visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.

Graboriua - BafaamuotojM 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

J. Z. žaliaw«kav

Credited and
Compounded 

Quarterly

Latest
Interest

Rate

1506-16 Myrtte Avė. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Gatės Avė. ir Unden St. Wiiliam J. Drake 

(DRAGŲ N A S i 
LIETUVIS ADVOKATAS

ę- 
I i

★ 
★ 
★
★ 
★

5.

2 ¥2%
A Year

On Regular Savings Accounts
Interest starts the first of the month 

on eums from $25. to $10,<XX».
Deposit* made on or before January 10. April
July 10, and October 5 will draw interest from the 
first of such months if left to the end of the 

ąuarterly dividend period.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 

Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

★ 
★ 
★
★ 
★

Tel. OR 4

Dr. Joseph Žahner
AKIU GYDYTOJAS

35 E 7th Sk., N, Y. <;ity
VAI^ANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

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

Investuokite j MUTUAL PI NDS. In 
formacijų reikalu kreipkitės į atsto
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt A Co. 111 Diuadaay. room 515. 
New York 6, N. Y. Members Nevv 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kam nariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms tūžti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu ankštai 
(florai) tūžti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viržyje 
tušU kambariai. Gera proga, kaa 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas Ir biznis. Vieta gera. Be. 
tuvių aplinkoje.

1 VIŠTOMAS
REALTY and JJISVRANCE 

108-07 iArriy Avė. 
Riehmond HM

M - 03 WAREHAM PI 
JAMAICA, N. Y.

Tel. JAtruūca $-7722

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

SHALINS J
(ShalinriuM)

FUNERAL HOME
AI R CONDITIONED
84-02 Jamaica Avė.

(at Forrat P*rkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbinga laMetuve* 
Koplyčia* «uteikian> nemokamai 

viwne miesto daiy«e.
LAIDOTI VIU DIREKTORIAI:
F. W. Shalim ir J. B. Shalln*

TH. VlrgMa 7-4400

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

J. P. MACHUUS
REAL RSTATE & INSURANCE

8656 851b Street, TOoodhavea 21, N. Y
Tel. Virginia 7-1896 I



8 DARBININKAS 1952 m. spalio 17 d., nr. 76

DARBININKAS

NAUJIENOS

Pahaltir-čiy simf. koncertui praėjus

Kr. Karaliaus šventės
minėjimas - akademija spalio 

26 d. vyksta Apreiškimo par. 
salėje. Numatyta įdomi progra
ma. Paskaitą skaitys prof. J. 
Brazaitis. Bus deklamacijos, 
gyvieji paveikslai ir muzikos 
dalis. Minėjimą rengia New 
Yorko ateitininkai ir skautai.

Lietuvių Kultūros,
Namų Valdyba spalio 19 d. 

Apreiškimo par. salėje šaukia 
visuotinį savo narių susirinki
mą. kuriame bus svarstoma or
ganizacijos statutas ir kt. klau
simai. Pradžia 12 vai.

Simfoninis kjncertas įvykęs 
spalio 12 d. Carnegie Hali sa
lėje, buvo didžiausia Pabaltijo 
tautų reprezentacija. Naudotis 
scenoje 75 žmonių orkestru, 
susidedančiu iš NBC Toscanini 
vadovaujamo ir New Yorko 
filarmcnijos orkestrantų; ku
riems vadovavo žymiausi pa
baltiečių muzikai dirigentai, y- 
ra didelis liuksusas.

Pirmoje koncerto dalyje bu
vo išpildyti estų ir latvių sim
foninės muzikos kūriniai.

Estų simfoninei muzikai at
stovavo komp. Eduard Tuoin, 
su Symphonia Nr. 5. Jo simfo
nija dvelkia romantizmu ir ly-

gi, bet visumoje jautėsi didelis 
ramumas, primenąs lygiuosius 
tėvynės Lietuvos laukus.

Pirmasis reprezentavusi 
komp. ir pianistas VI. Jokūbė- 
nas. Jo muzika dvelkia švelnu
mu. Orkestre jis ieško spalvos. 
Pirmasis išpildytas jo kūrinys 
Legenda — Simfoninė Poema. 
Gaila, kad tai buvo tik antroji 
dalis iš jo didžiosios simfonijos, 
kuri dėl laiko stokos visa ne
galėjo būti išpildyta. Antruoju 
ėjo rapsodija, nekartą girdėta 
Lietuvoje.

Juozas Gruodis, žymaus vo
kiečių kompozitoriaus Regerio 
mokinys, antras žymiausias

sek-
mo-
tuo-

Bendra repeticija
Kristaus Karaliaus himnui 

išmokti įvyksta spalio 24 d. 7 
vai. Apreiškimo par. salėje. 
Kun. J. Pakalniškis kviečia da
lyvauti visus skautus, mokslei
vius ateitininkus Ir studentus.

Skaučių sueiga
šaukiama spalio 19 d., 

madienį. Apreiškimo par. 
kvklos patalpose. Pradžia
jau pat po pamaldų. 12,15 vai.

Moksleiviai ateitininkai
šį šeštadienį šaukia savo su

sirinkimą Apreiškimo par. mo
kykloje. Pradžia 1 vai., tuojau 
po šeštadienio mokyklos pamo
kų.

Brooklyno vaidintojai
spalio 26 d. atidaro savo veik

los sezoną atnaujintu 3 v. vai
dinimu mažiems ir dideliems— 
T. Guthke “Melagėliu”. Vai
dinimas vyks Apreiškimo par. 
salėje. Pradžia 7 vai. vakare.

Misijų savaitė
visoje Amerikoje pradedama 

spalio 19 d. Visose katalikų 
bažnyčiose bus vykdomos rink
liavos. Jų tikslas paremti misi
jų darbą kovai prieš komuniz
mą. Šiemet bus stengiamasi tos 
paramos akciją ta p išplėšt;, 
kad galima būtų padėti ne "ik 
misijoms Artimuose Rytuose, 
bet ir visuose svetimuose kraš
tuose.

Metinis bazaras
Apreiškimo parapi oje vyks 

du savaitgalius—spalio 17. 18 
ir 19 ir 24. 25 ir 26 dienomis. 
Pasiųstų bilietų šaknelės turi 
būti grąžintos paskutinę bazaro 
dieną, spalio 26 d. Tą vakarą 
paaiškės ir laimėtojai. Į baza- 
rą kviečiami visi.

Lietuviai kompozitoriai <K kairė* j dešine): J. Kačinskas. <J. Ii levi
nius, V. Jaku bėna* ir V. Baceviėiu*.

Daug smagiau yra aukoti, 
negu tos aukos prašyti. Vokie
tijoje pasilikusieji mūsų sene
liai ir ligoniai kreipiasi j mus. 
prašydami. Aukokime jiems 
Didžiojo New Yorko Balfo va
jaus dienomis — spalio 26 — 
lapkričio 16.

rika. tik tam panaudotos mo
deminės priemonės, ypač tai 
buvo galima pajusti paskutinė
je simfonijos dalyje, kur varto
jami pučiamieji ir mušamieji 
instrumentai. Simfoniją diriga
vę žinomas estų dirigentas En- 
cĮel Kalam su užsidegimu ir įsi
jautimu. nors dirigavimo prie
monės galėjo būti tobulesnės.
. Latvių dirigentas Bruno 

Jskulte pasirinko Latvijos muzi- 
1 kos patriarcho prof. J. Vitols 

kūrinius. Lietuviams muzikams 
prof. J. Vitols vardas yra gerai 
žinomas. nes daugelis mūsų 
muzikų pas jį yra mokęsi. Bu
vo išpildyta Jevvel Suite. Rap
sodija — solo smuikui, prita
riant orkestrui. Smuiku solo 
partiją atliko smuikininkė Nor
ma Auzin, čia gimusi latvaitė. 
Gražiu tonu ji užtikrintai atliko 
savo partiją, nors dirigentas 
vietomis galėjo orkestrą truputį 
pritildyti, ypač smulkiojoj tech
nikoj. Pabaigoje buvo išpildyta 
Dramatic Overture, op. 21.

Po pertraukos ėjo koncerto 
lietuviškoji dalis. Lietuvių sim
foninei muzikai atstovavo kom
pozitoriai—Juozas Gruodis, Je
ronimas Kačinskas. Vladas Jo- 
kūbėnas ir Vyt. Bacevičius— 
visi moderniosios muzikos at
stovai. Čia klausytojai pajuto 
kitą nuotaiką. Nors Išpildomi 
veikalai vietomis ir triukšmin-

mūsų simfoninės muzikos ats
tovas. Ir nedideliam simfoninės 
muzikos specialistui, išgirdus 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
motyvą, jo sonatoj “Lietuvo
je” taip gražiai pravestą per 
vi:ą veikalą, ašaros sužiba aky
se.

Jeronimas Kačinskas yra 
grynas moderniosios muzikos 
atstovas. Kompozitoriaus garbę 
jis laimėjo, kai jo “Nonetas”, 
per kompozitorių konkursą 
Prahoje laimėjo pirmą vietą. 
Jis publikai davė tik mažą savo 
kūrini Preliudą.

Pabaigai buvo išpildyta Vyt. 
Bacevičiaus simfonija nr. 1. op. 
2; tai jo jaunystės kūrinys, su 
didele energija, efektingas.

Visus lietuvių kompozitorių 
veikalus dirigavo Jer. Kačins
kas. Jis tvirtai valdo orkestrą 
ir pastebi kiekvieną smulkme
ną. Jo mostas tvirtas ir užtik
rintas.

Maironio mokyklos
vedėjas nuoširdžiai dėkoja 

Tėvų Pranciškonų spaustuvės 
direktoriui T. Pr. Giedgaudui, 
OFM, už atspausdinimą nemo
kamai mokyklai atestatų ir 
dail. V. K. Jonynui už pagami
nimą mokyklai puošnaus ant
spaudo.

Algirdas Brazis
dainuos pirmajame šio sezo

no Metropolitan Operos pasta
tyme kartu su Zinka Milanov, 
Richard Tucker ir kt. “La For- 
za dėl Destino” operoje.

Lituanistikos seminaras 
pradeda savo darbą

Praeitais metais sėkmingai 
veikęs lituanistikos seminaras 
Brooklyne, kiekvieną sekma
dienį 9 vai. skaitęs paskaitas 
Apreiškimo par. mokyklos kla
sėse, šį sekmadienį, spalio 19 
d., pradeda rudens paskaitų 
ciklą. Paskaitas skaito prof. J. 
Brazaitis ir J. Aistis. Abi pas
kaitos skiriamos lietuvių litera
tūrai. Tikimasi, kad ir šiemet, 
kaip ir pernai, mūsų akademi
nis jaunimas gausiai lankysis 
seminare ir pasinaudos paskai
tomis.

Paskaitos vyks kaip ir per
nai 9 vai. Apreiškimo par. mę- 
kyklos klasėse.

šv. Vardo D-jos nariai
spalio 12 d. Angelų Kara

lienės bažnyčioje Išklausė ben
dras šv. mišias, priėjo Komu
nijos, o po to dalyvavo savo 
mėnesiniame susirinkime. Nu
tarta lapkričio 22 d. suruošti 
rudens balių. Kalbėjo kun. V. 
Pikturna ir K. J. Krušinskas a- 
pie kat. veikimą. S. K. Lukas 
padarė pranešimą iš New Yor
ko Kat. Federacijos veiklos. 
Pirmininkavo V. žementaus- 
kas.

Susiartinimo šventė,
spalio 11 d. surengta New 

Yorko Tremtinių Bendruome
nės I-sios apylinkės. Angelų 
Karalienės par. salėje sutrau
kė apie keliasdešimt asmenų. 
Buvo daug kalbų apie Ameri
kos Lietuvių Bendruomenę ir 
jos reikalingumą.

ŽINIOS na
Misijos mūsų parapijoje

baigiasi ateinantį sekmadie
nį, spalio 19 d. Parapijiečiai dė
kingi misionieriams už vestas 
misijas ' ir parapijos klebonui 
už jų surengimą.

Kun. Pr. Jakimavičius,
misionierius, jėzuitų ordeno 

narys, kilęs iš So. Bostono, at
vyko pas gimines atostogų ir 
ta proga praeitą sekmadienį 
laikė mūsų parapijos salėje pa
maldas. Malonu, kad misionie
rius, ir visai tarp svetimųjų gy
vendamas, nepamiršo savo tė
vų kalbos. T. Jakimavičius ap
tarnauja keturias misijų stotis 
Jamaica saloje, West Indies sa
lų grupėje.

K. Lapinskas ir jo žmona, 
atvykę į šį kraštą prieš dvejis 

metus, pradžioje gyvenę pas 
gimines Norwood, o dabar gy
veną 169 Bovven St., So. Bos
ton, Mass., šiomis dienomis 
švenčia savo vedybų 20 metų

Rudens vaju*
tvarkai ir koncerto progra

mai aptarti pereitą antradienį 
Balfo centre įvyko Vajaus Val
dybos posėdis, pirmininkaujant 
Algirdui Braziui.

BALFo centre
rugsėjo mėnesį gauta viso 

2,323 dol. aukų ir Balfo skyrių 
nario mokesčio. Per tą laiką 
gauta 1,290 svarų drabužių ir 
kitų daiktų. Pinigais daugiau
sia aukojo Ulinois valstybės lie
tuviai, jų tarpe Čikaga, o daik
tais — New Yorko miesto ir 
apylinkės lietuviai.

Kat. Veteranų Valdyba
ši šeštadienį Maspetho par. 

salėje įvesdinama naujoms pa
reigoms.

sukakf. K. Lapinskas yra labai 
sumanus žmogus ir pasižymė
jęs medžio raiž niais. Jis tremty 
iš medžio padarė dr. J. Basana
vičiaus ir k tų statulas, padarė 
altorių ir pan. Jo žmona yra 
gera siuvėja. Jų sūnus Darius 
šiais metais baigia High School 
ir numato studijuoti muziką, 
nes turi didelių gabumų toj 
srity.

Naujos šeimos
Rugsėjo 28 d. Robertas J. 

Tamulis vedė Eveliną T. Mar- 
cinkaitę, gyv. 1530 Columbia 
Rd. So. Bostone.

Juozas Paplauskas vedė E- 
dith Carison, gyv. 51 Granfield 
St. Roslindale.

Gimė
Juozas žereika, pakr. rūgs. 

10 d. sūnus Juozo ir Onos Au- 
sevičiūtės Žereikų.

Jokūbas Mykolas, sūnus My
kolo ir Onos Lugaitės Kunigė- 
nų pakr. rug. 28 d.

Marija Ona, duktė Alberto ir 
Onos Sabaitės Talandzevičių, 
gyv. 606 5th St., So. Boston, 
pakrikšt. spalio 1 d.

Mirė
Pranciškus Medžhuiskis mi

rė rugsėjo 27 d., gyv. 161 N St. 
Buvo 65 m.

Rožė Sinkevičienė, gyv. 38 
Mosley St., Dorchester, mirė 
spalio 1 d.

NAUJA GYDUOLE

Atitaisymas
“Darbininko” spalio 10 die

nos laidoje Bostono žinių sky
riuje buvo paskelbta, kad Lie
tuvos Vyčių Nauj. Anglijos 
apskr. pirmininku yra Juozas 
Lola. Ištikrųjų, prieš 7 mėne
sius Liet. Vyčių Nauj. Anglijos 
apskr. pirmininku yra išrinktas 
Vincas Gražulis iš Worcesterio, 
Mass. Atitaisymą atsiuntė 
Paul Žukas iš Bostono.

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

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

Prisiunčiam į namus.

Lithuanian 
Fumitnre Co.

M0VEB8-
80 84618

! INSURED and BONDED I
Į Loeal and Long DUtance Movert 

826-328 W. Broadvray i 
SO. BOSTON, MASS.

Koncerto rengėjai atliko di
delį darbą ir. gal būt, negreit 
pavyks panašios pabaltiečių 
meno šventės sulaukti. Visuo
menės nejautrumas tokiems di
deliems dalykams, gal būt, tru
putį apvylė ir kompozitorius ir 
rengėjus. Nors publikos salėje 
buvo apie 2000, bet trijų Pabal- 
tijos tautų žmonės gyveną New 
Yorke galėjo pripildyti netaip 
jau didelę Carnegie Hali. A. M.

Nėra nieko brangesnio žemėje, 
kaip žmogus, nes tik žmogus 

gali dalytis viskuo, vargu ir 
džiaugsmu, maistu ir drabužiu. 
Pasidalyk savo maistu ir draa- 
bužiu su Vokietijoje pasilikusiu 
lietuviu seneliu ir ligoniu, pa
sidalysi su juo jo vargu ir 
džiaugsmu. Nebus nieko broa- 
gesnio žemėje, kaip 'žmogus.

EKRANAS

Tik bolševikai nežino, 
ką reiškia pasigailėjimo ir ar
timo meilė. Mūsų širdyse dar 
šie jausmai liepsnoja. Pasigai
lėkime Vokietijos sanatorijose 
ir senelių prieglaudose vargs
tančių mūsų kraujo brolių.

Ramus žmogelis. (The Quiet 
Man), šios vasaros Venecijos 
filmų festivalyje “Ramus žmo
gelis” laimėjo vieną iš prizų. 
Tačiau ir jame galima atrasti 
daug silpnų vietų. Filmo veiks
mas vyksta Airijoje, kur sugrį
žęs į savo gimtąjį kaimą iš 
Pittsburgho amerikietis (John 
Wayne) pradeda naujai įsikur
ti, nuperka sklypelį žemės ir 
pamilsta gražią, rudaplaukę 
airę (Maureeen O’Hara). Jos 
brolis tačiau visą laiką yra ne
paprastai nusistatęs prieš “a- 
merikoną”. Pagaliau po ilgų ne
santaikų viskas išsprendžiama 
pagal airių tradicijas kumščių 
dvikove. Yra daug gražių sce
nų. bet yra ir scenų, 
r i o s
tūrintos. pvz., kunigo išsimau
dymas upėje bežvejojant, arba 
ir charakteriai dažnai per daug 
sušaržuoti. Todėl daugely sce
nų iš romantiškai realistinio 
filmo išeina paprasta komedi- 
jėlė. Vienas dalykas tačiau Iš
perka visus filmo nelygumus— 
tai nuostabūs gamtos vaizdai ir 
meistriška fotografija. įdomiai 
tap pat pavaizduoti ir airių pa
pročiai, piršlybos, vestuvės ir 
kt. Filmas rodomas Brooklyno 
Fox teatre, prie Fulton g., ta
čiau netrukus ateis ir į mažes
nius kino teatrus.

Jo rankose pasaulis.
World in his Arms). Seniai re
klamuotas ir didžiai išgarsintas Fear, Jumping Jacks.

k u-
per daug sukarika-

(The

filmas vis dėlto nėra jau toks 
nepaprastai puikus, kaip buvo 
tikėtasi. Tiesa, nuotykiai ir ro
mantika viešpatauja jame nuo 
pradžios iki pat galo, tačiau 
dažnai tie nuotykiai atrodo per
dėti, filmo herojai pasidarę 
“superherojais”, jiems viskas 
sekasi — panašiai, kaip “kau- 
bojinio” žanro filmuose. Veiks
mas vyksta maždaug prieš 100 
metų, kai Amerika norėjo tuo 
laiku pirkti iš rusų Aliaską. 
Vyriausioje rolėje Gregory 
Peck vaidina legendarinj “Bos- 
tonietį” — jūrų kapitoną, kuris 
pamilsta rusų kunigaikštytę 
(ją vaidina Ann Blyth). išvagia 
ją iš rusų tvirtovės Aliaskoje 
ir galų gale nuperka Amerikai 
Aliaską. Iš atskirų epizodų ge
riausiai bus pavykusios dviejų 
kapitonų lenktynės audringoje 
jūroje. Filmas spalvotas, foto
grafija gera, šiuo metu filmas 
rodomas Mayfair kino-teatre, 
prie Times sq., New Yorke.

Savaitės filmai

Labai geri: Miracle of our 
Lady of Fatima, The Mag'c 
Box, Encore, High Noon, This 
is Cinerama.

Geri: The Quiet Man, The 
Merrv Widow, The Worid in 
his Arms, Just for You.

Neblogi: One minute to Zero, 
Because you’re mine, Sudden
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