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RINKIMUOSE DALYVAUS REKORDI
NIS RINKIKŲ SKAIČIUS Višinskis vėl siūto jau atmestą planą

VVashingtonas. — Padidėjusi 
rinkikų registracija duoda pa
grindo pranašauti, jog lapkričio 
4 d. rinkimuose dalyvaus 55,- 
669,000 amerikiečių. Tai būtų 
5,850,000 daugiau, kaip rekor
diniais 1940 m. Apskaičiuoja
ma, kad iš bendro 98,377,000 
turinčių balsavimo teisę skai
čiaus įsiregistruos apie 74,810.- 
000 rinkikų.

Kad daugiau balsavimams 
šiais metais registruojasi, ne
maža prisidėjo American Heri- 
tage Foundation akcija. šios 
akcijos tikslas buvo, nevarant 
propagandos nė už vieną kan
didatą, skatinti amerikiečius, 
kad jie kuo daugiau dalyvautų 
rinkimuose. American Heri- 
tage Foundation šiame darbe 
talkino ir per penkiasdešimt į- 
vairių kitų patriotinių JAV or
ganizacijų.

Gyvą rinkikų registraciją a- 
bi partijos nori laikyti ženklu, 
kad jie laimės. Respublikonai 
tvirtina, jog daugiau rinki-

Egiptas virsiąs 
respublika

Kairas. — Informuoti sluog- 
sniai skelbia, kad Egipte bū
sianti panaikinta monarchija ir 
paskelbta respublika. Spauda 
jau laukė tuo reikalu oficia
laus pranešamo, tačiau jis kol 
kas nebuvo paskelbtas.

Mažametis Egipto karalius 
Fuadas III šiuo metu su savo 
tėvu, buvusiu karalium Faru- 
Ku, yra Italijoje. Jo vardu E- 
giptui valdyti buvo sudaryta 
regentų taryba. Tačiau ji turė
jo pasitraukti ir jos pareigas 
perėmė princas Mohammed 
Noneim. Min. pirm. Naguib ap
kaltino regentų .tarybos narj 
pulk. Mehanna, kad jis dedąs 
pastangas sutrukdyti naujosios 
vyriausybės reformų vykdy
mą. Kartu jis prikišo ir buvu
siam karaliui Farukui, kad ta
sai norįs prieš dabartinę vy
riausybę nuteikti Vakarų vals
tybių vyriausybes, skleisdamas 
gandus, jog Naguib vyriausybė 
esanti prokomunistinė. Ta pro
ga Naguib pažymėjo, kad tarp 
mahometonizmo ir komunizmo 
yra tokie dideli priešingumai, 
jog negali būti nė kalbos, kad 
jo vyriausybė turėtų kokių ry
šių su komunistais. šie daly
kai gali kaip tik paskubinti E- 
gipte monarchijos panaikinimą. 
Kad ji ten ilgai neišsilaikys, 
gerai informuoti anglų sluogs- 
niai jau prieš kiek laiko pra
našavo. *

KOMINFORMAS TYLIAI 
PRA MYKSIĄS

Ijondonas. — Jugoslavijos 
spauda iškelia, kad savo laiku 
daug dėmesio kėlęs Kominfor- 
mas tyliai pranykstąs. Jis bu
vo 1947 m. įkurtas ir jame bu
vo atstovaujami Sovietai bei 
Prancūzijos. Italijos, Čekoslo
vakijos. Lenkijos, Jugoslavijos 
ir Vengrijos komunistų parti
jos. Centras buvo pradžioje 
Belgrade, o Titui su Maskva 
susikirtus, perkeltas į Buka
reštą. Tačiau pasirodęs visai 
nepajėgus vykdyti jam skirtus 
uždavinius. Ypač Sovietai juo 
esą nepatenkinti, kad nesu- 
trukdęs Tito atsiskyrimo nuo 
Maskvos, o jam nuėjus savu 
keliu, nepajėgęs .jo pašalinti. 
Dėl to dabar visai tylomis, kad 
neatkreiptų dėmesio, likviduo
jamas.

mams registruojasi todėl, kad 
didelė amerikiečių dalis nori 
administracijos pasikeitimo. 
Demokratai vėl aiškina, jog 
rinkėjai nori paremti Stevenso- 
ną, kad nelaimėtų Eisenhowe- 
ris, apie kurį esą susitelkę re
akcionieriai. Tačiau už kurį 
kandidatą pasisakys rinkikų 
dauguma, paaiškės tik rinkimų 
metu.

Indokinijoj prancūzu kareiviai *u detektoriais ieško keliuose Mėo- 
tytu minų. Norėdami sutrukdyti transportą ir judėjimą keliais, komu
nistai naktimis pereina frontą ir minuoja kelius.

KOVOS KORĖJOJE SMARKEJA
Bronio..— Kovos Korėjos 

fronte tebeina su didėjančiu 
smarkumu. Kaip ir buvo lauk
ta, amerikiečiams ir pietų ko
rėjiečiams kietose kovose užė
mus Triangle Hill ir Pikes 
Peak aukštumas, komunistai 
po trumpos pertraukos pradėjo 
vėl didelėmis pajėgomis puoli-
mą. Pirmajam puolimui nepa
vykus, sekė antrasis. Po labai 
stiprios artilerijos ugnies, kuri 
į Sniper Ridge ir Pike Peak 
aukštumas paleido apie 40,000 
granatų, puolė jas apie 6,000- 
7,000 pėstininkų.’ Sąjunginin
kų artilerija ir bombonešiai 
puolantiems priešo daliniams 
padarė didelių nuostolių. Ta
čiau jiems pavyko pasiekti a- 
merikiečių ir pietų korėjiečių 
poziiejas Pike Peak ir Sniper 
Ridge ir jose įsitvirtinti. Tri-

PREKYBOS RŪMAI IMSIS 
TIRTI KOMUNISTŲ VYIKL)

VVashingtonas. — JAV pre
kybos rūmai sudarė dešimties 
asmenų komisiją, kurios užda
vinys ištirti komunistų užsimo
jimus krašto ginklavimosi į- 
monėse. Prekybos rūmų turi
momis žiniomis, komunistai de
da pastangų įsitvirtinti kai ku
riose unijose ir per jas vykdyti 
ginklavimosi įmonėse šnipinė
jimą ir sabotažą. Kilus karui, 
tai galėtų JAV saugumui suda
ryti nemažo pavojaus.

•JAV ĮTEIKĖ sovietams 
GRIEŽTA NOTA

VVashingtonas. — JAV įteikė 
Sovietams griežtą notą dėl spa
lio 7 d. neginkluoto B-29 bom
bonešio pašovimo. Su astuonių 
asmenų įgula B-29 buvo So
vietų lėktuvo užpultas ir pa
šautas prie japonų Hokkaido 
salos. Tas užpuolimas buvo ma
tytas per radarą. JAV reika
lauja atlyginti nuostolus ir 
pranešti, kokių priemonių So
vietai emeri, kad nesikariotų 
panašūs vykiai, kurie gali tu
rėti labai rimtų pasekmių. So
vietų atsakymas į JAV notą 
dar negautas.

New Yorkas. — Sovietų užs. 
reik. min. A. Višinskis Jungt. 
Tautų visumos posėdy pasakė 
15 minučių kalbą, kurioje vėl 
puolė Vakarus, prikaišiojo JAV 
tariamą baktereologinį karą 
Korėjoje ir parėmė sateliti
nės Lenkijos pasiūlytą planą 
Korėjos konfliktui likviduoti. 
Lenkų plane siūloma tuojau 
pat nutraukti Korėjoje kovas,

angie Hill tebesilaiko septintoji 
amerikiečių pėstininkų divizija, 
nors ir čia priešas puolė dide
lėmis jėgomis.

Amerikiečių oro pajėgos sti
priai rėmė savo sausumos da
linių kovas ,o taip pat naikino 
priešo užnugary susisiekimo 
linijas ir atramos bazes. šiau
rėje oro kovose buvo numušti
vėl du priešo lėktuvai. Tuo 
būdu penktoji JAV oro divizija 
spalio mėn. laikotarpy jau nu
mušė 20 priešo lėktuvų ir 22
sužalojo. JAV pajėgos per tą 
laikotarpį neteko 10 lėktuvų.

LIEPOJA — SOVIETŲ KARO 
UOSTAS

Liepoja. — Liepoja, kuri bu
vo svarbausias Latvijos prekv- 
bc- uostas, kaip praneša švedų 
šaltiniai. Sovietų paverstas ka
ro uostu. Tų pat šaltinių žinio
mis, deportacijos iš Latvijos ir 
toliau tebevykdomos. Jau apie 
40^ Latvijos gyventojų esą 
pakeista čia atvežtais rusais. 

Prrz. Trumana* savo rinkiminėj kal'toj apkaltino gen. 
werj, kad jis esąs nu*i*tatęs prieš katalikus ir žydus. Ta t>r<>ga JAV 
sionistu žydu vadas rabinas H. SUver aplankė Liaenhovrerj ir po pasi
kalbėjimo sn juo pareiškė, kad Trumano tvirtinimas neatitinkąs tiesos.

repatrijuoti visus belaisvius, 
nors jie tam ir priešintųsi, ir, 
atšaukus visus svetimus karo 
dalinius ,leisti patiems šiaurės 
ir pietų korėjiečiams dėl kraš
to ateities susitarti, prižiūrint* 
komisijai iš tų kraštų atstovų, 
kurie Korėjoje nekariavo.

Vakarų diplomatiniuose 
sluogsniuose pažymima, jog 
Višinskio kalba nieko naujo ne- 
įnešė. Joje laivo tik pakartoti 
seniai jau komunistų keliami 
reikalavimai. Kaip žinoma, rei
kalavimas, kad belaisviai būtų 
grąžinami net ir prievarta, ku-

KOMINLSTAI VĖL NORI 
DERĖTIS

Tokio. — Komunistų vyriau
sia karinė vadovybė Korėjoje 
pasiuntė Jungt. Tautų derybų 
komisijai laišką, kuriame prie
kaištauja, kbd Jungt. Tautų de
legacija be pagrindo derybas 
nutraukusi, ir reikalauja jas 
vėl pradėti. Tačiau gen. M. 
Clarko vyriausioji būstinė To
kio pareiškė, kad šis laiškas tė
ra skirtas p opagandai ir ja
me nieko na i jo komunistai ne
pasiūlo. Jungt. Tautų delegaci
ja atsisakė toliau be tikslo rink
tis posėdžiams ir klausyti ko
munistų pro j -igandinių kalbų, 
tačiau pareiškė, jog ji pasiruo
šusi derybas vėl tuojau pradė
ti, kai tik .-unistai priims 
jos pasiūlymus arba patys pa
darys kokių svarstytinų pasiū
lymų.

Kadangi tokių pasiūlymų 
laiške nėra, Jungt. Tautų dele
gacija nenumato priimti ir pa
ties komunistų pasiūlymo at
naujinti derybas.

PRANCŪZAI NESUTARIA DĖL 
EUROPOS ARMIJOS

Paryžius. —Prancūzų politi
kų tarp** prasidėjo smarkūs 
ginčai dėl vokiečių dalyvavimo 
Europos armijoje. Radikalso- 
ciallstų vadai E. Herriot ir E. 
Daladier partijos suvažiavime 
pasisakė prieš Europos armijos 
planą. Esą jis reikalaująs iš 
prancūzų atsisakyti labai dide
lės dalies savo suverenumo. 
Tačiau kiti prancūzų politikai 
nurodo, jog tiek pat suverenu
mo šiuo atveų turi atsisakyti 
ir vokiečiai. O, be to. šis pla
nas nebeleidžiąs atsikurti ne

ris ir dabar Višinskio remia
mam plane tebėra, ligi šiol bu
vo svarbiausioji kliūtis susitar
ti, nes Jungt. Tautų delegacija 
tokį reikalavimą griežtai at
metė.

IŠ SIBIRO BELAISVIUS 
SIUNČIA I KORĖJ A

Belgradas. — Jugoslavijos 
spauda praneša, jog iš Korėjas 
grįžo vienas jugoslavas, kuris 
perbėgo pas vakariečius. Jis 
iš S.biro buvo Sovietų |>asiųs- 
tas į Korėją kariauti. Jo pra
nešimu, Sovietai Iš Sibiro į Ko
rėją taip pat siunčia ir kitų 
tautų dar tebelaikomus karo 
belaisvius — rialus, vokiečius, 
austrus ir kitus. Karo metu vo
kiečiai nemaža jugoslavų buvo 
sugaudę į savo kariuomenę ir 
pasiuntę į rytų frontą, kur jie 
pateko į nelaisvę ir daugelis 
ligi šiol Sovietų nepaleidžiami.

MIRĖ PASIUNTINYS F. P. 
MATTHEVVS

Omaha. — Netikėtai savo 
gimtinėje mirė JAV pasiunti
nys Airijai F. P. Matthevvs, 
anksčiau buvęs laivyno sekre
torius. • F. P. Matthevvs buvo 
vienas žymiųjų JAV katalikų 
veikėjų. Nuo 1939 ligi 1945 m. 
jis buvo Kolumbo Vyčių pirmi
ninkas, o taip pat pasižymėjo 
ir šiaip Katalikų Akcijos dar- 

Užnuope’nus Katalikų 
čiai jis buvo j>opležiaus 

apdovanotas pačiais aukščiau
siais pasižymėjimo ženklais. 
Už nuopelnus savo kraštui 
1946 m. jis prez. Trumano buvo 
taip pat apdovanotas aukš
čiausiu žymeniu už civilinę tar
nybą Medai of Merit.

priklausomai vokiečių armijai, 
kuri ilgainiui galėtų vėl suda
ryti Prancūzijai pavojų. Jei 
prancūzai atsisakytų prie Eu
ropos armijos prisidėti, ameri
kiečiai būtų priversti įeiti į 
artimesnius ryšius su vokie
čiais. ir tuomet vokiečių kari
nės pajėgos atkūr mas būtų 
neišvengiamas.

Prancūzų gynybos ministeris 
Rene Pleven, kuris yra Euro
pos armijos plano autorius. De
mokratinės - Socialistinės par
tijos (UDSR) suvažiavime nu
rodė, kad vokiečių įjungimas į 
bendrą armiją yra reikalingas 
Europos saugumui.

Po Herriot ir Daladier kalbų 
radikalsocialistų konferencija 
vis dėlto su rezervais Europos 
armi_os planui pritarė. Todėl 
yra vilčių, kad jis parlamento 
bus'priimtas. Tačiau galima 
laukti, kad bus reikalaujama 
kai kurių piano pakeitimų ar 
papildymų.

PABĖGO JAU 5638 LIAU
DIES POLICININKAI

Bonna. — Kaip praneia Va
karų Vokietijos į taigos. nuo 
1950 m iš sovietinės Vokic tijos 
zonos į vakarus pabėgo jau 
5638 vadinamieji liaudies poli
cininkai. Tai rodo. ki» k komu
nizmą iš tikro turi pasiekimo 
rytinėje Vokietijos dalvie. Va
dinamieji liaudies no! cininkai 
stengiamasi parinkti iš tokių 
akmenų tarpo, kurie laikomi la
biausiai komunistams patikimi. 
Tačiau ir jie masiškai bėga iš 
to “rojaus”, kurio tvarką palai
kyti jie yra skirti.

lVagr Stąbilization Boanl pirmininką* A. <<i\ (vidury t spaudo* ui 
siutus informuoja. kodėl administraciją nutari- In centu sumaaiuti 
si.tta dienai pakeltą angliakasiu atlyginimą-

YRI. ANGLIAKASIŲ STREIKO 
PAVOJUS

VVashingtonas. — Atlygini
mų Stabilizacijos įstaiga savo 
nutarimu sukėlė angliakasių 
streiko pavojų. Neseniai J. L. 
I^ewls iš kasyklų savininkų išsi
derėjo 350.000 angliakasių at
lyginimo pakėlimą. Ligi šiol jie 
į dieną gaudavo $1635, o pa- 
gal naują sutartį turėtų gauti 
po $18.25. Tačiau Atlyginimų 
Stabilizacijos įstaiga nusprendė, 
jog toks atlyginimų kėlimas 
sudąro pavojų krašto ūkiui ir 
nutarė tą atlyginimo pakėlimą 
21 % sumažinti. Ar angliakasiai 
ir jų vadai su tuo administraci
jos nutarimu sutiks, kol kas nė
ra paaiškėję, tačiau streiko pa
vojus yra didelis. Vyriausybės 
pareigūnai nurodo, jog atlygi
ni mų st abi 1 izaci jos įs t a t y mas yra 
priimtas kongreso ir jo visi pri
valo laikytis. Negalima leisti, 
kad dalykus nulemtų ne įsta
tymai, bet jėga. Kartu jie reiš
kia viltį, jog darbininkai su
pras, kad šiais pavojingais lai
kais jie tą auką bendram krašto 
labui turi prisiimti. Tačiau vy
riausybė imasi atsargumo prie
monių ir tam atvejui, jei ang
liakasiai su jų atlyginimo su
mažinimu nesutiktų ir pradėtų 
streiką. Jau sulaikytas anglies

TYLINČIOJI BAŽNYČIA 
ŽYGIAVO

Spalio 12 d. Romoje katalikų 
akcijos vyrų jubi Įėjimo kong
reso proga buvo surengtos ma
nifestacijos - eisenos. Jose daly
vavo ir pavergtų tautų atsto
vai, kuriuos bendroje eisenoje 
išskyrė transparentas su užra
šu "Tylinčioji Bažnyčia” ir 
tautiniai ženklai. Lietuviai čia 
su kiniečiais žygiavo pirmiejj; 
po jų dar apie pora dešimčių 
delegacijų iš pavergtų kraštų. 
Eisenoje iš lietuvių dalyvavo 
vysk. V. Padolskis, prof. Z. 
Ivinskis, kun. V. Balčiūnas, 
ktm. Mincevičius, Čeginskas ir 
kt. Žygiuojančius italai priėmė 
su ovacijomis, šv. Tėvo laimi
nimo metu lietuviai gavo vietą 
visai arti prie šv. Tėvo ir vy
riausybės • vietų.

įPROLETARAI” ĮSIKŪRĖ
BURŽUIšKAI

New Yorkas.— Sovietų dele
gacija Jungtinėms Tautoms nu
sipirko prabangiškus jūmus 
(Upper Brookville, N. Y.-, ku
riuos kitada sau buvo pasista
tęs Nathan L. MUlere, buvęs 
Nevv Yorko valstybės guberna
torius, Išleidęs tam reik U mi
lijoną dolerių.

Iš kasyklų išvežimas, kad atsar
gas galima būtų planingai pas
kirstyti, jei prasidėtų streikas. 
Esamais duomenims dabar esa
mų atsargų jnikaktų ap.e de
šimčiai savaičių.

Įtaka rinkimams

Manoma, jog kyląs tarp vy
riausybės ir angliakasių unijos 
ginčas gali turėti žymios įta
kos ir artėjantiems rinki.aams. 
Nętenjai J. L. »Lcvjts pasi-akę 
už demokratų kandidato rėmi
mą. Tačiau po tokio demokra
tų administracijos sprendimo 
gali angliakasiai pradėti remti 
respublikonų kandidatą.

Irano delegacijos vadovas Na*- 
rollah Entezam sesijos posėdy *u- 
sikaupes klausosi kalbu Jungt. 
Tautose. kai tuo tarpu pasaulis su- 
sidomėjea naujiena, kad Irano* nu
trauk* diplomatiniu* santykiu* «u 
Anglijo.

JAV DAR BANDYSIANČIOS 
TAIKINTI

Terenutas. — Nors Irano 
min pirm. Mossadegh per radi
ją ir paskelbė, kad jis nutrau
kiąs su Anglija diplomatinius 
santykius, tačiau ligi šiol for
maliai tai vykinti dar 
nesiėmė. Skelbiama, jog tai nu
lėmė JAV atstovo Teherane 
tarpininkavimas. Jis esąs Mos
sadegh pažadėjęs, kad JAV dar 
bandysiančios anglus įtikinti. ■ 
kad jie padarytų Iranui kai ku
rtų nuolaidų. Tačiau vflčtų, kad 
konfliktą batų galima likviduo
ti. nesą daug.
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PASAULIO LIET. BENDBUOMEMM

AUSTRALIJOJE KYLA LIETUVE 
SPORTININKE

Australijoje lietuvių sporti
ninkų gyvenimas yra gana ak
tyvus. Praeitais metais mūsų 
krepšininkai išsikovojo Pietų 
Australijos ir \isos Australijos 
lietuvių krepšininkų titulus. 
Šiemet iškilo lietuvaitė Aldona 
Saarskytė — stalo teniso meis- 
terė. Jau antrą kartą iš eilės ji 
Išsikovojo Ketų Australijos 
stalo teniso meisterės titulą. 
Rugpiūčio 14 d. baigėsi visos

PRANCŪZIJA
Paryžiaus Sėtiniai pagerbė 

Maironį
Niekuomet neužmiršime tų 

auksinių vakarų tėvynėje, kada 
skambėjo Maironio dainos. Sve- 
tomose žemėse rečiau tesusibu- 
riame. rečiau tepadainuojame. 
Šitą progą Paryžiaus lietu
viams sudarė kun Jucevičiaus 
surengtas Maironio mirties 20 
metų paminėjimas. Jis turinin
goje paskaitoje prikėlė mums 
Maironį, nupasakodamas, kaip 
poetas mylėjo Dievą, gamtą ir 
tėvynę bei garbingą jos praei
tį. Savo paskaitą jis paįvairino 
gražiai padeklamuota s Mairo
nio eilėraščiais.

VOKIETIJA
Mirė dr. V. Tekorius

Bad Kreuzacho kuopoj mirė 
buvęs tos kuopos gydytojas dr. 
V. Tekorius, ilgą laiką ėjęs S. 
Kalvarijos psichiatrinės ligoni
nės direktoriaus pareigas.

Vasario 16 gimnazija
Prie Balfo centro sudarytas 

specialus fondas Vasario 16 
gimnazijai remti.. Tuo būdu 
gimnazijos egzistencija užtik
rinta bent vieneriems metams. 
Specialus fondas ar komitetas, 
tikimasi, taip pat prisidėtų prie 
naujo būsto ėtatvmo nr bent 
parūpinimo.

Paskirtas tautinio arrhyvo 
atstovas

Lietuvių Tautiniam Archy
vui JAV prašant. Vokietijos 
Krašto Valdyba paskyrė archy
vo įgaliotiniu Krašto Valdybos 
narį — A. Vendauską.

P. Australijos stalo teniso mo
terų klasės pirmenybės, kurio
se Aldona Snarskytė l>e d delio 
vargo pasilaikė jau turimą mei
sterės titulą, laimėdama prieš 
garsią te.nisistę Mrs. F. \Vhite. 
Ji yra paskirtao P. Australijos 
stalo teniso moterų rinktinės ka
pitone. ši rinktinė yra sudary
ta iš 160 komandų. Su savo 
rinktinė rugsėjo mėnesį ji daly
vavo visos Australijos moterų 
klasės rungtynėse. Adelaidėje 
leidžiamas “Sports Novels" įsi
dėjo ilgą straipsnį, pavadintą— 
“Nauja stalo teniso žvaigždė 
kylanti Pietuose.” kur pi aditė 
aprašoma Aldonos Snarskytės 
asmeninė ir sportinė biografi
ja. įdėtos net trys iliustracijos.

I RIGVAJIS
"Ncrvio” redaktorius už su

mosimą J. P. Martinez Ber- 
seteho paskaitos apie Lietuvą 
pareiškė padėką A. Gumbara- 
giui. Dabar ši paskaita ruošia
masi išleisti aLskiiu leidiniu, 
pavadintu “Kovodama ir ken
tėdama Lietuva atgaus savo 
nepriklausomybę.” Ji numato
ma iliu-truoti Lietuvos vaiz
dais.

VENECl ELA
“Tėvų krtto** sukaktis

Venecueloje leidžiamas "Tė
vų kelias” pradėjo ketvirtuo
sius metus. Ta proga išėjo gra
žus numeris, kuriame savo lin
kėjimus pareiškia katalikiškos 
visuomenės veikėjai ir katali- 
kški laikraščiai. Numeryje 
t; ip pat paminėta ir mūsų vys
kupų: J. E. Vysk. V. Blizgio ir 
Vysk. V. Padolskio sukaktis.

ANGLIJA
Londone lankėsi akordeonis

tas Juozas Kulvietis ir įgrojo į 
plokšteles eilę muzikos dalykų. 
Oldhame J. Kulvietis dalyvavo 
muzikiniame konkurse ir laimė
jo pirmąją vietą, atkreipė dė
mesį vietos muzikų savo nea
bejotinais gabumais. Pirmasis 
jo koncertas per B.B.C. siųstu
vą įvyks spalio 22 d.

Hasilenkr* tie* *užeiotu kovose prie TriainIr Hill kariu, armijų* kapelionas parodo, kad ji* sali suteik
ti M(iei«tajam ae tik dva*ine. bet ir inedk-ino* pas*' b*.

DUJOKAUKES
Pereito karo metu paprastai 

būdavo numušama ligi 5 proc. 
puolančių lėktuvų, o britai ”oro 
kovą dėl D. Britanijos” laimėjo 
tik dėl to. kad numušė jų 8 
proc. JAV aviacijos šefo gen. 
Vandnebergo pareiškimu, 
ateityje amerikiečiai galės nu

mušti ligi 311 proc. puolančių 
bombonešių

Vadinasi, kiti 70 proc. bombų 
pas eks savo taikinius, ir tai 
reikš: “baisu”. Ruošdamiesi tai 
būsimajai “B. dienai”, kai So
vietai su atom. bombomis puls 
gyvybinius JAV pramonės ir ū- 
kinio gyvenimo centrus, ameri
kiečių lakūnai jau dabar atsidė
ję daro reikalingus pratimus. 
Iš tikro tai bus greičiau

robotų karas prieš robotus
Ateityje prieš rusų ąjom. 

bombonešius amerikiečiai pa
leis ir Amerikos “Starfire” 
lėktuvus su “elektroniniais 
smegenimis” ir 24 raketomis. 
Jei seniau, antrojo karo metu, 
net numušant 5 proc. bombo
nešių buvo galima sustabdyti 
puolimą: tai ateity, paleidus

IR SIRENOS EUROPOJE VEIKIA
Laiškas iš Europos

Hamburge statys tremtiniams

Spaudos puslapiuose
■ “ 'V.

MATE NE KAS BET KŲĮ:
NORĖJO, KAD BOTŲ

y-’
iH.
r *4

cūzų gaminami šautuvai atsiei-

Schleswig - Holsteine užsienie
čių yra apie 6.000. Dirl>antieji 
sudaro 21*7, tačiau jų darbda
viai daugiausia yra aliantai. 
Vokiečių ūkyje dirbančių skai
čius nesiekia nė 100. Daugiau 
kaip 66*7 tremtinių gyvena iš 
pašalpų. šalpos organizacijų 
.jiems teikiama parama yra ne
pakankama.
Ministerijos statybos skyriaus 

referentas paškeibė. kad 1953 
m. pradžioje ari i Hamburgo 
bus statoma tremtiniams 40- 
50 butų sodyba, kur tremtiniai 
bus įkurdinti tautinėmis gru
pėmis. kad j e galėtų geriau 
tvarkyti savo gyvenimą pagal 
savo tautinius papročius.

Dar neseniai karalienė Elz
bieta ten atostogavo. Buvo ra
mu. Dabar ten siautėja Mau- 
Mau. slaptosios organizacijos 
nariai. Kai kuriose vietovėse 
vyriausybė uždraudė naktimis 
iš namų nosį iškišti. Mau-Mau 
nuodi.,a baltųjų gyventojų gy
vulius: žudo juodukus darbi
ninkus. kurie sutinka baltie
siems dirbti; padeginėja tro
bas baltųjų ir jiems palankių 
juodukų.

Mau-Mau šūkis: laukan bal
tuosius.

Tatai dedas Rvtų Afrikoje, 
britų kolonijoje Kenya. Iš 2Oo 
rytų Afrikos genčių tik viena 

Kikuyu dalyvauja šioj slaptoj

Kapit. 4. M. Fabnar *«i m»v» M-hna. Mrrjnj km mlanm*. j** bm« 
priversta* i Grlu>naja jftra. kai prino ktilk<» nnnm* jn < «r-
aair propeleri-

MAU
organizacijoj. Bet ji viena iš 
didžiausių genčių. Ji turi mili
joną gyventojų iš visų 5 mili
jonų. kurie gyvena Rytų Afri
koje. Ji viena yra gausesnė nei 
baltieji, kurių čia yra 30.f)00 ir 
dar 100.000 indų.

Kikuyu kaltina baltuosius, 
kad jie atėmę iš juodukų ge
riausias Kenya aukštumų dir
bamąsias žemes. Svarbiausia
me mieste Nairobi gyvena 100.- 
obO. tarp jų apie 70.000 juodu
kų. Bet jiems labiausiai trokš
ta butų: trūksta jiems darbo: 
trūksta jiems ir moterų, nes 
vienai moteriai tenka 4 vyrai. 
Jie mato baltuosius prabangiai 
gyvenant. Jie girdi iš laikraš
čių ir dar daugiau iš gandų, kad 
ki<< se A f riko- vietose juodukai 
turi savivaldylies. Ir Kenya gy
ventojams kyla noras paimti į 
savo rankas ir tuos namus ir 
tuo- gyvulius ir tas moteris.ku
rias dabar turi baltieji.

Sakoma, kad prie plėšimų ir 
v o g i m ų p r i s : d ė j ę ir 
britų a d m i n i s t r a c i j o s 
'□švelnintos bausmės. Užuot 
pagal senąjį paprotį .-usukus į 
bananų lapus ir gyvą sudegi
nus. dabar vag: kiša į kalėji
mą. kuris jam atrodo palocius. 
palyginti su jo gyvenimo sąly
gomis.

Britų pareigūnai atvyko į 
Ix>ndoną tartis, kas toliau da
ryti. Paleisti iš savo rankų šią 
koloniją britai nesirengia, čia 
pakenčiamas klimatas. žemė 
derlinga. Čia gali būti ir poli
tinis atramos punktas, pasta
tant naftos refinerijos įrengi
mus ir kompensuojantis už pra
rastą įtaką Persijoje.

tos rūšies lėktuvus ir numuša
mųjų skaičių dar žymiau pakė
lus. tikimasi pasiekti kur kas 
geresnių gynybos rezultatų.

Gen. Bradley nuomone, 
kritiški metai bus 1954.

ir tai dėl 2 priežasčių: 1) ru
sai prigamins tiek atominių 
bombų, jog galęs išdrįsti leis
tis į karinę su JAV avantiūra. 
2» jų divizijų apginklavimas Ir 
suformavimas tiek kokybiškai, 
tiek kiekybiškai pasieks viršū
nę. Panašią Išvadą priėjo ir ka
rinis britų "Times” apžvalgi
ninkas.
JAV karinis pajėgumas 1951 
m. sustiprintas 3 kartus ir vis 

nuolat stipDfeimas.
Vokiečių spauda rašo, kad 

“amerikiečiai, atsakydami į So
vietų vyr. karo vadovybės de
centralizavimą ir paskirstymą 
į galinčias karo metu atskirai 
veikti 7 kariuomenės grupes, 
ėmėsi taip pat reikalingų prie
monių. Viena iš jų — sudary
mas atskiro, jokiai ginklo rū
šiai tiesiai nepriklausančiai 
marinų korpo. Marinai būdavo 
siunčiami į pavojingiausias vie
tas ir vykdydavo sunkiausias 
išsikėlimo operacijas. Kaip ži
noma. .
Sovietai “geležiniame Volgos 
trikampyje” yra sudarę puola

mąją armiją, vadovaujamą 
marš. Žukovo,

kuri prireikus gali būti pa
naudota tiek Europos, tiek Ar
timųjų ir Tolimųjų Rytų So
vietų invazijos į Vak. Europą 
atveju ar išsiplėtus karo veiks
mams Azijos erdvėje, ten mari
nų korpui, vadovaujamam vice- 
adm. Hallio (jr.l. ir teks užda
vinys veikti priešo užnugary, 
atlikti taktinius uždavinius 
Kamčatkoj, Sachafine, Sibire, 
Baltijos jūrojr, Pabaltijy arba 
Juodosios jfiros pakraščiais.

r.es neaidėjojama. kad JAV 6- 
tai flotilijai pavyks išsaugoti 
Bo-forą su Dardanelais neuž
imtus.

Amerikiečiai ima vis skeptiš 
kiau žiūrėti į Vak. Europos ne
norą ar nesugehėj mą kaip rei
kiant susitvarkyti ir prisidėti 

prie Europos gynybos.

Kaip iš “VVashington Post” 
samprotavimų paniški, ypač 
kritiškai vertinama dabartinė 
padėtis Prancūzijoje. Ameri
kiečiai reikalauja, kad būtų su
darytos 12 pažadėtų divizijų, o 
prancūzai atsikerta, kad negali 
būti divizijų, nes nėra ginklų. 
Reikalo ištirti vietoj buvo pa
siųstas Roosevelto sekretoriaus 
sūnus D. H. Hopkins. kuris 
konstatavo, kad prancūzų pa
gamintas 50 tonų šarvuotis at- 
seina 150 mil. frankų, o tokio 
pat dydžio ir tvirtumo ameri
kiečių — tik 110 mil., bet pran

na 18 proc., granatos — 23, pa
laikiai — 37 ir spr. lėktuvąi 45 
proc. pigiau nei amerikiečių. 
Todėl “VVashington Post” pa
taria prancūzams susitvarkyti 
su savo biudžetu ir patiems re
aliau prisidėti prie Vakarų gy
nybos, tuo tarpu prancūzai 
grasina, kad jei amerikiečiai 
nenusileis, visai sustabdyt savo 
karinę pramonę ir
svarsto klausimą, ar nereikėtų 
Prancūzijai tuo atveju pasi

traukti iš Atlanto pakto, 
ats sakyti sudaryti naujas divi
zijas. pasitraukti iš Indokinijos 
ir nepasrašvti Vakari, gynybos 
sutarties. Tokiu atveju mano
ma. amerikiečiai daugiau rem
tųsi Vokietija. Ispanija ir kit. 
Europos kraštais.

Tačiau vokiečių spaudoje gir
dėt vis daugiau balsų, kad Eu- 
rrpa nebūtų palikta viena pati 
savo likimui. Smulkiais duome
nimis rodinėjama, kad anglo
saksams išslkėlimas Norman
dijoje pavyko tik dėl to, jog 
vokieč ai turėjo kovoti dviem 
frontais. Tačiau drauge su VVil- 
mot įspėjama:
jei puolikui, kurio Rytų fronte 
niekas nesutriuškins, pavyktų 
prasiveržti ligi kanalo (supran
tama — Lamanšo, tarp Pran
cūzijos ir Britanijos) anglosak
sams veik nebeliktų jokios vil
ties Europą nauja invazija vėl 

išvaduoti.
Vokiečių spauda, realiai ver

tindama prancūzų gen. Laffar- 
ųue’o. turėjusio 1940 m. ginti 
Ardėnų ruožą, kur buvo įvyk
dytas garsusis Rommelio šar
vuočių prasiveržimas, neseniai 
išleistą knygą apie Europos 
gynybą “Atsiteisimas už 1940 
m..” pažymi, kad ateityje no
rint tokį prasilaužimą už
gniaužti 10 km fronto ruožui 
reikia bent vienos divizijos. Tuo 
būdu turimų Nato divizijų už 
tektų apginti tik 300 km fron
to ruožui. o jam ištisai nuo 
šiaurės iškyšulio ligi Sicilijos 
atlaikyti reikėtų 300 divizijų, gi 
ji, šiuo metu tėra vos 28,5. Va
dinasi,

Vak. Europa realiai dar nėra 
apginama.

Europoje atsidėjus ruošia- 
^masi orinei gynybai. Švedijoje 
kiekvienas gyventojas gauna 
dujokaukę su spec. filtro ra
dio aktyvioms dulkėms Išfilt
ruoti. o pats kraštas paverčia
mas "bunkerių kraštu." Pra
dedami pas’ruošimai ir Vokie
tijoje. Patikrinus priešlėktuvi
nes sirenas, pasirodė, kad 80 
proc. jų dar veikia. Orinių įspė
jimų numatytos 4 rūšys: įspė
jamasis pavojus, tikrasis pavo
jus. pavojus atšaukiamas ir a- 
tominls įspėjimas. Tikimasi, kad 
pagal Ženevos konvencijos 
nuostatus būsią galima sudary
ti moterims. seniams, ligo
niams ir vaikams “apsaugines 
zonas".

Tautininkų "Dirva” taip pat 
nepamiršo parašyti apie Det
roite įvykusi Katalikų Federa
cijos kongresą. Tačiau, tauti
ninko akimis žiūrint, ten nieko 
gero nebuvę. Kad suvažiavę 
atstovai tris dienas svarstė lie
tuviškuosius reikalus, jo ausis 
v sai nė išgirsti neišgirdo. Vis
ką matė taip, kaip jam pačiam 
norėjos matyti, ir girdėjo taip, 
kaip jam norėjosi, kad būtų 
buvę kalbama.

Pirma, kongrese dalyvavo 65 
delegatai (neskaitant svečių) ir 
tik apie tuzinas kunigų. Ta
čiau kreivi tautininkų kores
pondento akiniai jį išgąsdino, 
nes jam pasirodė, kad ten bu
vę pusė kunigų. Kad prel. J 
Balkūnas atsistatydino iš LO- 
Ko pirmininko pareigų, tasai 
korespondentas neišgirdo, kaip 
jo ausies nepasiekė to atsista
tydinimo motyvai, kuriuos 
Prelatas pakartojo taip, kaip 
juos buvo referavęs LOKe. Bet 
išgirdo apie LOKe "tris ir pu
sę kataliko.” Taip pat išgirdo, 
ko nė sakyta nebuvo, kad LO- 
Ko narys Waterbury tariamai 
pridaręs daug žalos ne tik 
Liet. Bendruomenei, bet ir ka
talikų grupei. Matyt, korespon
dentas apie tai galvojo, kai Pre
latas paminėjo Waterburio in
cidento Išpūtimą nekatalikiš
koj spaudoj, kas pakenkė Liet. 
Bendruomenės apylinkių orga
nizavimui.

Kai buvo iškelta visų srovių 
nesusiorganizavimas ir veikėjų 
stoka prieš tremtinių atvyki
mą, tautininkų korespondentas 
tuoj "nujautė” nesutarimą 
tarp senųjų federantų ir trem
tinių. Tur būt, labai jam norė
josi išgirsti. jog ir katalikų 
tarpe, kaip ir kitose srovėse, 
senieji niekaip negali susikal
bėti su naujai atvykusiais. Jis

rado ypač liūdnų faktų jauni
mo klaus.mu, nes senieji neno
rėjo paklausyt; naudųjų. Iš
viso ką nors gražaus ir gero 
“Dirvos” korespondentas apie 
tą kongresą pranešti savo skai
tytojams nerado.

Mes patariame ponui P. P. 
pranešti visuomenei, kokios 
minios dalyvavo kitų srovių su
važiavimuose. Taip pat gal jis 
galėtų nurodyti, kuri srovė sa
vo visuotiniame suvažiavime 
priėmė bent palankią Liet. 
Bendruomenei rezoliuciją? Ku
ri srovė daugiau už katalikus 
rūpinasi lietuviškojo jaunimo 
telkimu į patriotines organiza
cijas ir jo lietuvybės išlaikymu, 
jam vasaros stovyklų organiza
vimu, šeštadienių mokyklų kū
rimu ir išlaikymu? Kas ir kiek 
leidžia lietuviškų knygų, laik
raščių. kultūrinių ir vaikams 
bei jaunimui laiki-aščjų ir žur
nalų? Kiek kitos srovės išlaiko 
lietuviškų mokyklų? Kai jis vi
sa tai apžvelgs ir visuomenei a- 
pie tai pateiks žinių, galėsim 
visi matyti, kiek kieno dirbama 
ir kiek darbo atlikta. O tuo
met ir be ginčų bus aišku, ar 
katalikai šioj srity pirmauja, ar 
tautininkai, ar kuri kita sro
vė. Esame įsitikinę, jog tuo at
veju katalikams dėl savo įna
šo į lietuviškąjį darbą neteks 
raudonuoti, kaip lygiai p. P. P. 
neturės jokio didelio pagrindo 
išdidžiai kelti galvą dėl jo sro
vės labai iš toli jau matomų 
nuopelnų.

Šių metų Kat. Federacijos 
kongresas buvo vienas negau
siausių. Tai nulėmė įvairios ap
linkybės. Tačiau savo dvasia ir 
atliktais darbais buvo vienas iš 
labiausiai pasisekusių ir darbin
giausių.

V. Juroms
■ ' > ■' ...................... —■ » ■

MASKVA PRIEŠ PALECKĮ IR GEDVILU
Prieš Sovietų komunistų 

partijos suvažiavimą Maskvoje 
įvyko ir Lietuvos komunistų 
partijos suvažiavimas. Apie tą 
suvažiavimą pateikia žinių rug
sėjo 29 d. “Pravda”. Iš jos pra
nešimo matyti, kad suvažiavi
mo metu patys smarkieji ko
munistiniai smogikai už įvai
rius trūkumus smarkiai trinko 
galvas ne tik kam kitam, bet 
ir pačiam J« Paleckiui su Ged
vilą. “Pravda” rašo:

“Suvažiavimo delegatai griež
tai kritikavo paskirus respub
likos veikėjus dėl jų prisitaikė
liškos laikysenos buržuazinio 
nacionalizmo faktų atžvilgiu. 
LKP(b) CKnarys drg. Palec
kis už bendro pobūdžio kalbą 
prieš buržuazinį nacionalizmą 
slėpė savo nenorą išaiškinti 
korkrečius nacionalistinių pa
žiuro skleidėjus, nekovojo su 
jais.

“Suvažiavimo delegatai drau
gai Bieliauskas, Niunka. Liau
dis. šumauskas. Macijauskas. 
Žiugžda, Kaunaitė ir kiti kon
krečiais pavyzdžiais nurodė, 
kad drg. Paleckis ne tik prisi
taikėliškai laikėsi buržuazinių 
nacionalistų atžvilgiu, bet jr 
palaikė daugelį jų. Jis nepa
kankamai aktyviai dayvavo or
ganizacijos kovoje dėl socialis
tinės reorganizacijos žemės ū- 
kyje. Savo kalboje suvažiavi
me drg. Paleckis jam adresuo
tą kritiką pripaž no teisingą ir 
prižadėjo savo klaidas atitaisy
ti praktiniame darbe”.

Kaip labai dažnai kartojasi, 
ir šį karią buvo puolami įvai
rūs Lietuvos menininkai bei 
mokslininkai, kad vis nepatai
ko į liniją ir “neišpildo plano". 
Suvažiavime buvę ‘•rimtai kri
tikuojama kūrybinių organiza
cijų veikla. Rašytojas drg. 
Venclova. LLKJS CK sekreto
rius drg. Raguotis ir Vilniaus 
miesto partijos komiteto sek
retorius drg. Paradauskas ma.- 
žai tesukuria kūrinių šių laikų 
temomis. Buvo taip pat nuro-

dyta, kad kariais pasirodo idė
jiniu ir meniniu atžvilgiu ydin
gų kūrinių.

— Lietuvos Rašytojų Są
jungos valdyba. — pasakė drg. 
Venclova, — dirba nepatenki
namai. Valdybos pirmininkas 
drg. Šimkus pats neparodo pa
vyzdžio rašytojams ir leidžia 
stambių idėjinių klaidų tarybi
nės lietuvių literatūros įvertini
me. Neseniai jis paskelbė savo 
ydingą apysaką “Barsukai”.

"Suvažiavime buvo pareikš
tos teisingos pretenzijos istori
jos, kalbos ir literatūros, eko
nomijos ir žemės ūkio institu
tams Lietuvos TSR Mokslų A- 
kademijoje. Paskiri moksliniai 
darbuotojai neišvengia rimtų 
nacionalistinio pobūdžio klaidų 
istorijoje ir literatūroje. Ne
vaisingai dirba kalbos ir eko
nomikos institutai”.

Kitose srityse taip pilt esą 
daug netvarkos ir atsilikimo 
nuo visokių planų. "Nepasiten
kino suvažiavimo delegatų že
mės ūkio ministerio drg. Au
gustinaičio ir jo pavaduotojo 
drg. Kolcovo pas rodymai, ku
rie aplinkomis apėjo svarbius 
žemdirbystės išplėtojimo, gyvu
lininkystės ir kolūkių kadrų 
parengimo klausimus.”

“Kaikurie darbuotojai, kal
bėjo delegatai draugai Jonušas 
ir Kondakovas, parodo politinį 
nesiorientavimą parenkant ka
drus. J Vilniaus ir Kauno aukš
tąsias mokyklas įsiskverbė sve
timų žmonių".

“—Kauno aukštosiose mo
kyklose. — pareiškė delegatas 
drg. Lazutka.—buvo prisilci- 
džiama stambių iškraipymų 
visuomeninių mokslų dėstymo.”

"Respublikos Ministerių Ta
rybos ir daugumos ministerijų 

dirbą l>e reikiamos į- 
tampos ir, .būtinų atsakingumo 
už pavestą uždavinį. Dėl to 
kalti >jipi$terių Tarybos vado
vai ir visų pirma jos pirminin
kas drg. Gedvilas.”
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Straipsniu* tr korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
tyti straipsniai neMtinai Išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini 
kr kalbą redakcija neatsaką

DABAR SCHUMANAS
SCHUMANO, Prancūzijos už. reikalų ministerio, eilė “nebe

tekti malonės.”
Stalino malonės jis tikrai neturi nes jis nuoširdžiai siekia eu

ropinės vienybės, draugingumo su Vokietija ir bendradarbiavimo 
su JAV. Stalinui, dabar užsimojusiam pasijungti Londoną ir Pa
ryžių, tokis Schumanas nėra persona grata.

Vokietijos socialistai nenori susipratimo su Prancūzija, nes 
tai būtų jų konkurento Adenauerio laimėjimas. Savo kongrese jie 
aštriai pasisakė prieš Prancūziją, kuri išduodanti Vokietijos rei
kalą Sovietam. O už tai atsakingas, žinoma, Schumanas.

Strasburge Pasaulio Liberalų Unija kalbėjo, kad Europai 
rgesia pavojus į'suklerikalėti”. 
vauja iš tikrųjų trys katalikai 
naueris. Taigi norai sutampa: Išversti Schumaną.

Betgi nei Stalinas, nei pasaulio liberalai, nei vokiečiai socia
listai negali pasakyti Schumanui: eik lauk, kaip buvo pasakyta 
Kesnanui. Jis tegali būti nuverstas Prancūzijos parlamento. Per 
parlamentą ir telkiama audrelė prieš Schumaną. J ją dedasi tie 
prancūzai, kurie nenori Vokietijos ginkluoti; tie, kuriem nepa
tinka Schumanas jau dėl to, kad jis Schumano plano autorius; 
tie, kurie bijosi Europos “klerikalėjimo”, nes jis vienas iš tų ka
talikų šulų.

Viešai Prancūzijos parlamentarai Schumanui meta kitokius 
kaltinimus: jis perdaug nuolaidus Vokietijai; jis nesugeba Maro
ko ir Tuniso klausimo neprileisti iki JTO; jis negauna iš JAV pi
nigų trejiem metam... Pažymėtina betgi: kai birželio mėn. Schu
manas buvo kritikuojamas dėl Tuniso, ramiu balsu jis paprašė, 
kad parlamentas savo norus suformuluotų. Vienuolika kartų par
lamentas redagavo savo norus, ir vienuolika kartų balsavimas 
juos atmetė. Taip ir liko parlamentas be norų...

Sugalvotas naujas būdas prieš Schumaną — kompromituoti 
jį sąjungininkų akyse: paskelbė, kad Prancūzija slaptai derasi su 
Sovietais. Vadinas, Schumanas išdavikas... Schumanas paneigė. 
O iš Adenauerio-pasikalbėjimo su Wehneriu, kaip praneša “In- 
dustriekurier”, paaiškėjo nelauktų dalykų. Būtent: Daladier, 
buv. Prancūzijos min. pirmininkas, liberalas, karštas Vokietijos 
ginklavimo priešas, lankėsi Berlyne Sovietų atstovybėje. Jis vie
šėjo ir pas bus. ambasadorių Noblet, Prancūz. komendanto pava
duotoją Berlyne, kuris anglosaksų žinybom buvo žinomas kaip 
varąs su savo personalo dalim Sovietam draugingą savą politiką. 
Prie jos prisidėję ir kai kurie užs. reik, ministerijos tarnautojai be 
vyriausybės žinios. Vadinas, per vyriausybės galvą puolasi į 
glėbį Stalinui.

Kai Pinay, dabartinis min. pirmininkas, sudarinėjo vyriausy
bę, jis nenorėjo priimki Schumano. Nulėmė tik kietas MRP pasi
sakymas: arba Schumanas dalyvauja vyriausybėje, arba MRP 
nedalyvauja koalicijoje. Jei MRP to pat laikysis artėjančioje ku
riam laikui Pinay nustumtoje prieš Schumaną parlamento aud
relėje, tai Pinay gins Schumaną, nes be MRP jis vyriausybės ne
galės išlaikyti. O kitom grupėm nėra didelės pagundos versti vy
riausybę ir pačiom ją sudaryti, nes nenori atsakomybės už sunkų 
ūkinį gyvenimą.

Kaip gis! Europos politikai vado- 
— de Gasperi, Schumanas, Ade-

1925 šventaisiais Metais, kai 
įvairių kraštų maldininkai, pra
ėję pro keturių bazilikų šven
tąsias duris, aplankę Apaštalo 
Žvejo kapą, pasimeldę Romos 
katakombose, dar kartą ilge
singai žvelgė į šventąjį Miestą 
ir troško ką nors parsivežti na
mo brangiam atminimui, tada 
šv. Tėvas Pijus XI jiems pasa
kė: “Nebijokite, sūnūs ir duk
terys, aš jums paliksiu didžiau
sią ir brangiausią jubilėjinių 
metų atminimą — Kristaus 
Karaliaus šventę, kasmet Baž
nyčioje švenčiamą paskutinį 
spalio mėnesio sekmadienį”. 
Maldininkų srovė, tarytum, 
sustojo vietoje, žvelgė į Apaš
talų Sostą, taip tėviškai ir gra
žiai juos raminantį...

Tėvas neapvylė vaikų širdžių 
— Pijus XI iškilmingu raštu 
(enciklika) 1951 m. gruodžio 
mėn. 11 d. liturginį katalikų 
pasaulio gyvenimą papuošė 
dar viena gražia švente — 
Kristaus Karaliaus švente, — 
dieviškojo Atpirkėjo galvą ap
vainikavo karališkos garbės 
ženklu, kur žėri vienas bran
gus deimantas, pavadintas ligi 
tol negirdėtu vardu — “Kris
tus — širdžių Karalius”.

Nuo tos dienos pradėjo my
linčios širdys jieškoti šito 
brangakmenio, pradėjo žavėtis 
jo nauju žėrėjimu — tikiatieji 
Bažnyčios gyvenime ryžosi *š- 
nešti dienos švieson karališką 
ir visus mylinčią Kristaus šir
dį.

KUN. JONAS PETRftNAS

kartą jie maldos Šventoves pa
vertė ištvirkavimo vieta, šoko 
ir lenkėsi prieš aukso dievaitį 
ar kitą “nežinomą dievą”....

Kristus, stovėdamas prieš jo 
kaltinimų bylos sprendėją Pi
lotą. drąsiai jam prisipažįsta e- 
sąs karalius, atėjęs į žemę liu-

N

kelią, kad tinkamai ir gerai ga
lėtų keliauti ir artintis prie nu
matyto tikslo. Tačiau žemės 
kelionėje daug įvairių klūčių, 
visokie kliuviniai pastoja valios 
sprendimą ir mėgina ją nu
kreipti kitur. Reikia gerų kelio 
rodyklių, reikia tvirtų įstatymų 
ir įsakymų, kurie valią stiprin
tų Ir ją padarytų nenugalimą 
kelionės metu.

dį vilioja ir traukia tokios dėkinga širdimi mena šv. Tėvą 
brangenybės, kurios amžinai ' Pijų XI, palikusį jiems tokį 
pasilieka, kurios diena iš dienos brangų ir žėrintį atminimą. Ir 
labiau mirguliuoja ir gražiau karunet tikintieji varto šitą po- 
spindi. širdyje glūdintį amži
nybės ir tikrųjų deimantų troš
kulį pasotina tik dieviškoji 
Kristaus Karaliaus karūna, jo
je įsegtas brangusis deimantas: 
“Kristus — širdžių Karalius”.
Kas šitokio deimanto j.eško ir 
nori jj turėti, tas niekad neims 
apviltas ir nesigailės brangiai 
užmokėjęs.

e

s= = SIEGFRIED LENZ

NE MOKSLO, BET PATYRIMO METAI
RADIJO VAIDINIMAS ' .

K vokiečių kalbos išvertė J. LIKOŠIUS

Kaip žinome, tuoj po karo iš 
Rytprūsių, ypač iš Karaliau
čiaus, nemaža' vokiečių, gelbė
damiesi nuo bado, bėgo j Lie
tuvą. Ten jie pergyveno daugel 
pavojų, susidūrė su partizanais, 
patys savo akim matė, kaip 
tremia į Sibirą lietuvius. Dirbo 
ir visaip vertėsi tarp mūsų 
žmonių išmoko lietuviškai, kol 
pagaHau 1950-51 m. grįžo i 
Vakarų Vokietiją. Jie parvežė 
apie lietuvių tautą gražius pri
siminimus, kuriuos paskelbė 
vokiečių spaudoje. Taip pat jų 
žinios bei pergyvenimai pateko į 
radiją. Sis radijo vaidinimas y- 
ra parašytas pagal tokius pasa
kojimus apie mūsų tėvynę. 
Nors vaidinimas yra tik progi
nis, parašytas radijo translia
cijai, bet jame ryškiai atsispin
di mūsų krašto vargai ir vokie
čių dėkingumas Lietuvai, kuri 
Išgelbėjo juou nuo bado. “Aš 
taip pat era kilęs iš ano kampe
lio,” — rašo šk» vaidinimo au

torius Siegfried Lenz vertėjui 
J. Lukošiui— Mūsų kraštą pa* 
žistu ir labai mylia.”

Šis radijo vaidinimas buvo 
perduotas per Nord West Dent- 
seber Rundfunk Hamburge š. 
m. liepos 29 d. ir rugsėjo 26 d. 
per Frankfurto radijo siųstuvą.

Vaidinimas spausdinamas su 
autoriaus ir radijofono siųstuvo 
leidimu. RED.

Atsitikimas, kurį noriu čia 
jums papasakoti, turi vieną 
trūkumą: jis yra tikras. Mes 
turėtume mažiau pagrindo su
sirūpinti, jei jis nebūtų tikras. 
Be šito trūkumo mūsų istorija 
turi dar ir tendencijų: ji turi 
priminti, jog liūdniausias liki
mas prispaustųjų ir be tėvynės 
žmonių, kad jie gali būti už
miršti. Tur būt, neužtektų 
mums jėgų kiekvieną dieną 
galvoti apie kančias hugenotų, 
senųjų prūsų ir visų tų, kurie

Brangusis deimantas, įsegtas 
karališkoje Kristaus karūno- 
noje, mirguliuoja trejopa kryp
timi ir meta spindulių pluoštą 
žmonių protui, valiai ir širdžiai. 
Visos šios žmogaus dvasios pa
saulio sritys stengiasi pagauti 
dieviškosios karūnos deimanto 
spindulį r jį pasisavinti.

1. Žmogaus protas visada 
troško pažinti, sužinoti, ištirti. 
Jau iš pat mažens vaikai api
pila tėvus įvairiausiais klausi
mais ir dažnai net jiems įky- 
rėja: “kas čia yra, kodėl tas 
namas čia stovi, kur pranyksta 
dūmai iš pečiaus” ir t.t. Ypač 
subrendęs suaugusio žmogaus 
protas dažnai atsimuša į sun
kesnius klausimus: “koks ma
no gyvenimo tikslas, ar yra 
tvarinių, didesnių Ir galingesnių 
už mane, kam aš esu atsakin
gas už savo blogus dalbus, kas 
atlygina už gerus veiksmus” ir 
t.t.

Ilgai klajojo ir vargo žmo
nės, aiškindamiesi tuos didžiuo
sius gyvenimo klausimus. Ne

Istorijos liko nublokšti į užmir
šimo šulinį. Tačiau būtų pavo
jingas lengvapėdiškumas mums 
dabar negirdėti kankinamųjų 
šauksmo.

•

1947 m. gegužės 4 d. viena 
moteris Karaliaučiuje pasiuntė 
abu sūnus į miestą. Jie turėjo 
surasti ko nors valgyti. Kara
liaučius tuomet jau vadinosi 
Kaliningradu. Ir tai reiškė, kad 
kepaliukas duonos kainavo nuo 
aštuoniasdešimt iki šimto rub
lių. Jeigu šitą duoną suspausda
vo, bėgdavo Iš jos vanduo. O 
duonos korteles gaudavo tik 
tie, kurie dirbdavo Sovietų pri
pažintą darbą. — Taigi vaikai 
ėjo į miestą, kad ką nors valgo
mo surastų. Elgetauti jie nega
lėjo, nes tai buvo leidžiama tik 
akliesiems. Pinigų jie taip pat 
neturėjo. Netgi rusų civiliai jų 
neturėjo. Jie tik slankiojo prie 
išvažiavimo gatvių, prie kurių 
buvo varoma juodoji prekyba, 
ir savo didelėmis, budriomis a- 
kimis stebėjo bailią žmonių 
kamšatį. Tada sėsdavo ant grio
vio kranto ir laukdavo. Jie 
laukdavo Sovietų milicininko, 
kuriam pasirodžius kildavo lau
kinis bėgimas. Taip kartais ku
riam nors iš bėgančiųjų iškris- 
davo iš krepšio juodos, slidžios 
duonos gabalėlis, arba keletas 
bulvių, arba net rūkytų lašinių

dvti apie tiesą. Tais žodžiais 
Jėzus Kristus visų akis atkrei
pia į save ir sako: Aš esu tie
sa. Kas nori nuprasti .r pažinti 
didžiuosius gyvenimo klausi
mus. tegu prisiartina prie ma
no skelbiamojo mokslo, tegeria 
iš tryškančio amžinosios tiesas 
šalt nio. Visas žmonių mokslas, 
pažinimas tegul suveda savo 
jieškojimų takus į vieną mano 
mokslo jūrą ir tegul stiprinasi 
šitos tiesos vandeniu.”

2. Žmogaus valia ryžtasi pa
lenkti visus darbus pagal proto 
pažintąjį kelią. Keleivis tamsią 
naktį nešasi rankoje žiburį ir 
pagal jį kreipia savo kelionę. 
Užpūsk tik žiburį, nebematysi 
kelio ir neberasi savo namų.

Valia nuolat turi budėti, 
saugoti proto šviesa nušviestąjį

Kristaus karūnos deimantas 
žėri ir keleiviui kelią apšviečia. 
Kristaus mokslo įsakymai 
tvarko keleivių žingsnius, juos 
stiprina ir taip lydi per amžių 
tėkmę į tikslą. Nubrauk tik 
tuos įsakymus, išardyk tik 
krikšė oriškosios doros tvarką, 
keleivis bematant pames taką 
ir pradės blaškytis šunkeliais. 
Krikščioniškoji dora tvarko, 
prižiūri mūsų kelionę ir duoda 
net stiprinančių vaistų pavar
gusiam keliautojui.

3. Žmogaus širdis myli, ilgi
si, trokšta pasiekti ir turėti nie
kada nes'baigiančią laimę. Ji 
mato, kaip greitai viskas žemė
je praeina, kaip greitai nu
blanksta krautuvėse pirktieji 
“brangieji akmenys” ir praran
da savo žėrėjimą. Žmogaus šir-

Kai katalikai, buvę ar nebu
vę Romoje per 1925 šventuo
sius Metus, kasinėtai švenčia 
Kristaus Karaliaus šventę, jie

(vėžiaus dovanotą atminimi;, 
kasmet mūsų šventėje skaml^a 
Kristų Karaliui giesmės, kyla 
augštyn maldos žodžiai, išpuoš
tose salė e rengiami šventės 
minė imai, mat. Iš visų širdžių 
veržia i vienas nenumaldomas 
{įrašymas: "Kristau Karaliau, 
būk mūsų proto, valios r šir
die; Karalius! Leisk protui pa
žinti Tavo dieviškąjį mokslą, 
su-tiori’k valios jėgas gyventi 
pagal pažintąją tie ą. už;.' k 
neramią širdį Tave mylėti ir 
v •■uomet jieškoti nenykstančio 
Tavo karūnos deimanto”...

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Pandėlyje susikibo galiūnai

Pandėlio rajono "Spalio Per
galės” laikraščio redaktorius— 
Širvys — užsimanė padaryti 
tvarką savo komunistų parti
joje. Pradėjo pliekti apie ne 
tvarką kolchoze, partijoje ir, 
žinoma, visus sukiršino, ant 
kojų pastatė. Pirmiausia jis 
j>uolė mokytoją Palijanskaitę. 
į talką atėjo dar ir kitas — 
draugas Gaška. Jie apkaltino, 
kad mokykla visai susmukus. 
Šitie reikalai pasibaigė kitaip: 
pirmiausia Gaška Iškrito Iš bu
halterio vitos, o smarkuolį Šir
vį atleido iš redaktorių. Jie 
skundėsi aukščiau, bet ir ten, 
visokiuose partijų komitetuose, 
tas pats — negi varnas varnui 
kirs į akį. Valdžia užglostė, o 
tuos smarkuolius už kritiką pa
leido.

ehozai didžiuojasi, kad jie sėja 
tik su mašinomis.

Kuršėnai atsilieka

Vienas “Tiesos” korespon 
dentas nusiskundžia, kad Kur
šėnų apylinkėse kolchozai atsi
lieka, nelenktyniauja XIX par
tijos suvažiavimo garbei. “Ta
rybų Lietuvos” kolchozas dar 
rugsėjo 1 d nebuvo pradėjęs 
kulti. Kituose kolchozuose taip 
pat blogai vykstąs kūlimas. Kai 
kurie kok-hozo vadovai galvoja, 
kad pirma reikia nuimti visą 
derlių, o tik paskui kulti. Ap
kaltinama mašinų stotys, nes 
jos neturinčios specialistų ir 
kuliamąsias mašinas greitai su
gadinančios.

Tai atėjo laikai

Seniau niekas iškilmingai ne
džiūgaudavo, kad štai rudeni 
ūkininkas baigė sėją. Buvo tai 
paprastas dalykas. Niekas ne
ragino, kad vieną dieną mes- 
tųsi į laukus ir užsėtų. Dabar 
prie komunistinės tvarkos, vir
to visai kitaip. Prieš sėją triū- 
bija per radiją, rašo spaudoje: 
sėkite, sėkite, kovokite už grū
dų paruošimą sėjai. Ir vos tik 
apsėja kokį plotelį, tuoj ir 
siunčia korespondenciją į “Tie
są”, — koks džiaugsmas, ačiū 
Stalinui, štai apsėjom plotelį. 
Ir žinoma, vi.sa tai aukoja par
tijai arba dabar vykstančiam 
XIX partijos suvažiavimui. 
Šalčininkų kolchozo laukinin
kystės brigada džiaugėsi, kad 
sėjos darbus baigė per tris die
nas. Airiogalos “Lenino keliu”. 
“Raudonosios žvaigždės” kol-

Plungės kolchoze

Vietiniai komunistai konsta
tuoja, kad Plungės rajone esąs 
“Pergalės” kolchozas yra atsi
likęs. Esanti apleista gyvulių 
auginimo sritis, partinė organi
zacija tuo per maža domisi. Ki
ti kritikavo, kad Plungė nesi
rūpinanti, kaip geriau panau
doti mašinas žemės darbui.

Aš mokausi rusi; kalbą...

Vilniaus mokyklose po pa
mokų surengiamos sueigos ši
tokiomis temomis: “Aš mo
kausi rusų kalbą, nes ja kalbė
jo Leninas”, “Mylėkime didžio
sios Rusijos kalbą”.

Ižnkuvoje
Linkuvos rajono I>enino ir 

“Nemuno” kolchozai pastatė 
plytinę ir įsipareigojo XIX ko
munistų partijos suvažiavimo 
garbei iki spalio 5 d. užbaigti 
visus darbus ir pradėti plytų 
gamybą.

kąsnis. Tačiau šį kartą, matyt, 
milicininkas buvo kuo kitu už
imtas: jis nepasirodė.

(Tolimų garsų murmėjimas, 
priekyje du vaikai).

KURTAS: Heincai?
HEINCAS: Ką?
KURTAS: Jis šiandien neat

eis.
HEINCAS: Gal vėliau. Ar 

mes nelauksime?
KURTAS: Aš manau, be rei

kalo.
HEINCAS: Tai kur esime? 

Tik čia tegalima ką nors laimė
ti.

KURTAS: Tuoj pradės lyti.
HEINCAS: Ar manai, kad 

turėtume namo eiti ?
KURTAS: Ne.
HEINCAS: Už dviejų mėne

sių jau sodai bus nunokę.
KURTAS: Tai dabar mums 

nieko nepadės.
HEINCAS: Mes galėtume pas 

dėžes nueiti. Bet greičiausia jos 
bus jau tuščios.

KURTAS: Kas?
HEINCAS: Na gi dėžės, tu 

jas žinai.
KURTAS: Klausykis, mes 

dabar taip padarysime: tu eik 
pas dėžes, o aš nueisiu kur ki
tur.

HEINCAS: Ar mes ne drau
ge..?

KURTAS: Ne, tai tuščias

darbas. Taip mes nei vienas 
nieko nerasime.

HEINCAS: Kur tu nori eiti? 
KURTAS: J stotį. Matai, jau 

lyja; ant manęs jau pirmas la
šas nukrito.

HEINCAS: Pas dėžes mes 
tikriau ką nors rasime.

KURTAS: Ten jau ir taip 
perdaug yra.

HEINCAS: Aš taip pat jau 
vieną lašą gavau.

KURTAS: Tai einame, mes 
turime Iš čia pasišalinti.

HEINCAS: Ar tu iš stoties 
tuojau namo eisi ?O gal aš turė
čiau tave parvesti?

KURTAS: Eik tu sau ramiai 
namo. Motina tikrai lauks. Aš 
ateisiu vėliau. Ar tu gali įsi
vaizduoti, kodėl čia šiandien 
milicininko nėra?

HEINCAS: Gal būt dėl to, 
kad lyja.

Abu broliai susimąstę, be 
žodžių, paėjėjo dar trumpą ke
lią drauge. Pasiekę gatvių san
kryžą, išsiskyrė. Nei vienas jų 
negalvojo, kad skiriasi dauge
liui metų. Devynmetis Heincas 
nuėjo pas atmatų dėže, o ketu- 
riolikametls Kurtas — į stotį. 
Pradėjo lynoti lengvas, šiltas 
lietus. Jų basos kojos teškeno 
į grindinį. Gatvės buvo beveik 
tuščios Viršum miesto debesys 
taip žemai kabojo, jog tiesiog 
baimė ėmė, kad kas jų neper-

piautų. Artilerija savo snapo 
smūgiais ir bombos savo pasiu
tusiu kandimu daug namų mie
ste sugriovė. Iš jų išplėštų 

' strėnų kyšojo balkiai, lovų rė
mai, surūdiję kibirai ir padan
gos.

Kurtas iš tolo pažino stotį. 
Susilenkęs slinko jis pakrū- 
mials aukštyn iki bėgių, o pas
kui — pagal juos į peroną. Nuo 
gatvės peronas buvo Sovietų 
milicijos atitvertas. Ant vyrų 
krūtinių kabojo automatai. Ne
tikėtai Kurtas sutiko savo seną 
draugą...

FIPSAS: Sveikas, Kurteli! 
KURTAS: Sveikas, Fipsai. 
FIPSAS: Ką tu čia velki? 
KURTAS: Matai.
FIPSAS: Tss. šitas mongolas 

mus pamatė. Eikš, mes Iš čia 
pranyksime, ten už garažo. Jie 
nieko nedaro, tačiau kartais— 
niekada negalima būti tikram 
(Žingsniai). Ką veikia Hein
cas? Kodėl tu jo neatsivedei?

KURTAS: Jis nuėjo prie dė
žių.

FIPSAS: Prie dėžių ’ 
KURTAS: Taip.
FIPSAS: Bet ten nieko nėra. 
KURTAS: Mongolas ateina! 
FIPSAS: O, jis tik praeina. 

Klausykis: jeigu jie mus vytųsi, 
mes turime bėgti atgal prie su
gedusių lokomotyvų. Ten jie 
mūs nepagaus. Juos žinau kaip

savo liemens kišenių. Ten aš 
turiu savo tvirtovę. Kodėl iki 
šiol manęs neaplankei?

KURTAS: Aš nežinojau — 
FIPSAS: Tai būtų vlsvien.
KURTAS: Mongolas vėl eina 

atgal.
FIPSAS: Aš gi sakiau. —

Klausykis, Kurteli: tuoj ateis 
traukinys.

KURTAS: Mos galime prieš 
tai pranykti.

FIPSAS: Kaip tik ne. jau
nuoli, mes laukiame traukinio. 

KURTAS: Tu lauki, o aš ne. 
Ar tu nori Išvažiuoti?

FIPSAS: Pažiūrėsime, kokia 
proga pasitaikys

KURTAS: Kur?
FIPSAS: Tai aš tau vėliau 

pasakysiu. Dabar klausykis: 
motina tave Išsiuntė, ar ne?

KURTAS: Taip
FIPSAS: Tu turi parnešti ko 

nors valgyti, ar ne ’
KURTAS: Taip, bet tu taip 

pat?
FIPSAS: Na. ž noma. bet tik 

sau. Aš. dėkui Dievui, esu ne
vedęs.

KURTAS: Ką tai reiškia?
FIPSAS: Be šeimos. Bet

klausykis toliau. (Girdėti gar
vežio švilpimas, ratų ir bėgių 
dundėjimas, pradžioje garsiau, 
paskui tyliau; šnypštimas, 
šauksmai tolumoje).

(bus daugiau)
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Kas prarado atsakingumo jausmą
“Dirvos” š. m. 36 ir 37 nr. 

St Santvaras pasmerkė tuos 
mūsų literatūros kritikus ir 
vad. “visuomenės balsus”, ku
rie neigiamai atsiliepia apie 
naujai pasirodžiusias mūsų 
knygas.

Straipsnio autorius mato dvi 
pagrindines tokių, kaip jis sa
ko, “kritikos iškrypimų” prie
žastis: 1. — kad kritikai, tarda
mi savo sprendimus, prarado 
savo atskingumo jausmą ir 2. 
— kad naujų veikalų aptarimai 
rašomi bendro pobūdžio saki
niais, vengiant g'lesnių veikalo 
nagrinėjimų.

Autorius nurodė ir tris to
kios “iškrypusios” kritikos pa
vyzdžius — tai V. Ramono 
“Kryžių”, Vytauto Alanto 
“Pragaro pošvaisčių” ir Juozo 
Jankaus “Paklydusių paukš
čių” kritikas. V. Ramono “Kry
žių” kritikus autorius pasmer
kė visus be išimties,—tiek tuos, 
kurie apie veikalą atsiliepė nei
giamai, tiek ir tuos, kurie jį 
vertino teigiamai, nes, girdi, 
šių pastarųjų kritika “išvirsta 
j Kryžių gynimą.”

Pritaikęs savo “privilegia 
odiosa” “Kryžių gynėjams, 
(pagal kurią ir veikalų užpuo
likų, “ginant Kryžius”, atrem
ti negalima), St. Santvaras iš
rašė toliau savo pagyrimo dip
lomą “pavyzdiniams” Vytauto 
Alanto “Pragaro pošvaisčių” 
gynėjams ir vertintojams Dr.
J. Baliui ir p. 2idonytei-Vebrie- 
nei, parašiusiems savo ginamą
sias to veikalo recenzijas “Vie
nybėje”. Išgyręs tuos “Pragaro 
pošvaisčių” gynėjus ir neska
niais epitetais palydėjęs “visuo
menės balsus”, neigiamai apie 
tą veikalą atsiliepusius, auto
rius ir pats dar davė savo tik
rai “pavyzdinę” to veikalo re
cenziją. Pačiais bendriausiais 
sakiniais, ne tik veikalo giliau 
nepanagrinėjęs, bet nei žodžiu 
neužsiminęs apie jo antikrikš- 
čioniškas “problemas” (nors 
jis ir pats tą veikalą pripažino 
esant “idėjiniu, problemos vei
kalu”!), ėmė jį savo straipsny
je visaip girti ir tiesiog dekla
muoti savo poeziją, kad jis e- 
sąs “nedažna kregždė mūsų 
padangėje” ar “stipriai įmū
ryta plyta mūsų kultūros loby
no sienoje”...

Tenka pasakyti, kad lygiai 
tokio pat metodo buvo ir St. 
Santvara “pavyzdinėmis” nu
rodytos Dr. J. Balio ir Žldonv- 
tės - Vebrienės Vyt. Alanto vei
kalo recenzijos. Nė vienoje tų 
recenzijų ne tik anas “idėjinis, 
problemos veikalas” giliau ne- 
panagrinėtas, bet net skaityto
jai nesupatžindinti su “Prag. po
švaisčių” autoriaus žodyje ryš
kiu kursyvu išdėstytomis pag
rindinėmis veikalo mintimis.

Panagrinėję tą veikalą, dau
giausia tik literatūros meno at
žvilgiu, “pavyzdiniai” recenzen
tai drįso jį skaitytojams reko
menduoti, galima sakyti, kaip 
šedevrą, kaip tautinį, patriotinį 
veikalą, kaip tinkantį, kiekvie
nam lietuviui į biblioteką.

Kad visuomenė matytų, ko
kios to “idėjinio, problemos 
veikalo” mintys buvo nuo jos 
akių “pavyzdinių” recenzentų 
nuslėptos, paminėsime čia kai 
kurias jų, paimtas iš veikalo 
autoriaus žodžio.

1. Mes gyvename vertybių 
pervertinimo laikotarpį, ir jau 
dabar aišku, kad vertybės, ku
rias mes laikome “nepajudina
momis” (krikščioniškosios kul
tūros vertybės) atkris, kaip 
“supuvusios medžio šakos” (m. 
pabr. P. Str).
. 2. Kriltfčioniškoji moralė ne

pasiteisino. Ji nepajėgė “paža
boti” (!) “žmogaus žvėries, jos 
įtaka po 2000 metų žmonių ir

P. STRAVINSKAS

tautų santykiuose yra lygi, ga
lima sakyti, nuliui.

3. Krikščionybė mums išvis 
yra svetima (“svetima filosofi
nė sistema”, tik “importuotas 
dalykas” ir pan.), tuo tarpu kai 
mūsų protėvių tikėjimas — 
stabmeldvbė (!) yra daug gy- 
venimiškesnė, logiškesnė ir lie
tuvių tautai artimesne...

4. Krikščionybė pražudžiusi 
Lietuvą: paskutinio stabmel- 
d'ško Lietuvos valdovo Kęstu
čio laužas buvęs ir Lietuvos ga
lybės pakasynos.

5. šiais nerimo laikais lietu
vis ieškąs užuovėjos ne toje 
“svetimoje filosofinėje sistemo
je” — krikščionybėje, o “prie 
aisčių tautos pirmapradžių šal
tinių”, stabmeldybėje.

Autorius dar, matyt, pamiršo 
ar drąsos pritrūko iškelti iš pa
ties veikalo į savo “prakalbą” 
taip pat šlykščius Dievo nieki
nimus ir išjuokimus, vadinda
mas Dievą ne krikščioniškuo
ju meilės Deivu, o “žydiškuoju 
Jehova”, galvojančiu taip, kaip 
“imperialistas Jehova galvo
jo” (168 psl.) ir pan.

Būtų įdomu tame autoriaus 
žodyje pasiskaityti ir veikale 
aptinkamų “pavyzdžių”— stab- 
meldybės maldų, sukurtų pagal 
katalikiškųjų maldų formą (tai 
šventvagiškas plagiatas!), pvz., 
kad ir kunigaikštienės maldą, 
prasidedančią žodžais:

“Per tavo, Amžinoji Ugnie, 
šviesą ir skaistybę, mes tapsi
me verti amžinųjų dievų bui
ties palydovais”...

IŠ LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS VEIKLOS
Nauji LRD nariai

Vsuotiniame susirinkime pri
imti šie nauji Lietuvių Rašyto
jų Draugijos narai: 1. Pranas 
Kozulis, gyv. Toronte, Kanado
je, išleidęs eilėraščių rinkinį 
“Dulkės ežere”, 2. Juozas Kra- 
likauskas, novelių knygos “Sep
tyni kalavijai” autorius, gyve
nantis taip pat Toronte, 3. Ro
mualdas Spalis - Giedraitis, 
gyv. Anglijoje .išleidęs feljeto
nų knygą “Trylika nelaimių" ir 
novelių rinkinį “Didžiosios at
gailos” ir Jonas Zmuidzinas. 
autorius stilizuotos prozos kny
gos “Ryto kraujas” ir poezijos 
proza “Pajūrio himnai”, gyv. 
Montrealyje, Kanadoje.

LRD garbės narys
Visuotiname rašytojų susi

rinkime LRD garbės nariu iš
rinktas Lietuvai didžiai nusi
pelnę anglų rašytojas ir žurna
listas

Ernest J. Harrison,
79 m., gyv. 19. Momington 
Avė., West Kensington, Lon- 
don, W. 14, England. Jau 35 
metai E. J. Harrison anglų 
spaudoje nuoširdžiai gina Lie
tuvos reikalus; keliolika metų 
rašė ir leido anglišką biuletenį 
lietuviškomis temomis: parašė 
kelis veikalus apie Lietuvą, iš
vertė angliškai “Partizanus”, 
"Genocidą”, B. Sruogos pa
ruoštą Lietuvių liaudies dainų 
rinktinę ir kit. Tai bene vienin
telis pasaulyje anglas, kalbąs ir 
rašąs lietuviškai, vienatinę sa
vo dukterį pakrikštijęs lietu
višku Aldonos vardu.

Ta proga pranešame, jog 
tremtyje gyvena dar Lietuvoje 
arba tremtyje išrinkti Lietuvių 
Rašytojų Dr-jos garbės nariai: 
Mykolas Biržiška, Vaclovas 
Biržiška, Vincas Krėvė, Myko
las Vaitkus ir V. Vydūnas.

Bet pats įdomiausias veikalo 
“priedas”, kinį reikėjo Vyt. A- 
lantui vieton savo “žodžio” ar
ba šalia jo atspausdinti, atrodo, 
būtų buvęs nurodymas šaltinių, 
kuriais jis pasinaudojo (ir dargi 
su mus stebinančia drąsa!) sa
vo kaltinamajam aktui prieš 
krikščionybę surašyti. Turime 
galvoje čia nacionalsocialistinę 
literatūrą, pirmoje eilėje nacių 
“koraną” — Adolf Hitlerio 
“Mein Kampf”, jų “summa the- 
ologica” — Dr. Alfred Rosen- 
berg “Mythus dės 20. Jahrhun- 
derts”, Baeumlerio rosenbergi- 
nių raštų komentarus ir dr. Al
fred Rosenbergo ranka surašy
tus nacionalsocialistų partijos 
programos 25 punktų paaiški
nimus — “Das Parteiprog- 
ramm - Wesen, Grundsaetze 
und Ziele der NSDAP”...

Tada jau gal ir St. Santvaras 
su savo “pavyzdžiais” “Pragaro 
pošvaisčių” recenzentais būtų 
pastebėjęs, iš kur ta “nedažna 
kregždė” mūsų padangėn ats
krido ir kokiomis plunksnomis 
ji yra pasipuošusi... Tada ir 
jam gal butų paaiškėję, kad tas 
Vytauto Alanto veikalas toli 
gražu nėra “stipriai įmūryta 
plyta mūsų kultūros lobyno sie
noje”, o sugnlužusio nacizmo 
griuvėsių plytgalis.

Mes esame daugiau negu tik
ri, kad, jei St. Santvaras būtų 
recenzavęs Vytauto Alanto vei
kalą taip, kaip jis kitus moko, 
vadinas, nepraradęs atsakingu
mo jausmo, tą “idėjinį, proble
mos veikalą” panagrinėjęs gi
liau, iš esmės, jis niekuomet ne
būtų drįsęs pasirašyti jam to
kio sprendimo, kurį jis dabar

Literatūros mecenatai
LRD susirinkimo nutarimu, 

asmenys, paaukoję Literatūros 
Fondui ne mažiau kaip 100 
dol., gauna Literatūros Mece
nato vardą ir atitinkamą pažy
mėjimą. Tie pinigai eina lite
ratūrinėms premijoms arba 
vargan patekusiems rašyto
jams paremti. Literatūros Me
cenato vardą ir pažymėjimą 
jau gavo Pranė Lapienė, gyv. 
Stony Brook, L. I., N. Y., pa
aukojusi $100, ir šeši Venecue- 
los lietuviai: Jurgis Bieliūnas— 
375 dol., Liudas Jablonskis 300 
dol.. Donatas Kikas 150 dol.. 
Petrė Mikalauskienė 150 dol. 
Vladas Venckus 375 dol., Ma
rius Zupkus — 150 dol.

RAŠYTOJŲ NUTARIMAI
Visuotinis Lietuvių Rašytojų 

Dr-jos narių susirinkimas Či
kagoje 1952. IX. 28, išklausęs 
pranešimų ir diskusijų, randa, 
jog negirdėtai sunkiose sąlygo
se gimsta knyga po knygos, bet 
labai didelė jų dalis rankraš
čiais metų metus išguli pas au
torių ar leidėją ir sudaro žalą 
ne tiek autoriui, kiek skaity
tojui. o per jį — lietuviškai 
kultūrai. Knyga yra iškalbin- 
giaousias tautinės kultūros ir 
gyvybės liudytojas, ir jos reika 
lu turėtų gyviau susirūpinti ne 
tik patys rašytojai, bet mūsų 
organizuotoji ir neorganizuoto
ji visuomenė, visi lietuviškieji 
veiksniai ir atskirai kiekvienas 
mūsų pasklidusios ir naikina
mos tautos narys. To dėlei vi
suotinis rašytojų susirinkimas

1. Kolegoms rašytojams lin
ki. kiek sąlygos ir jėgos lei
džia, nenutrūkstamai puoselėti 
lietuviško kūrybinio žodžio kul
tūrą;

pasirašė, recenzuodamas ir sa
vo poeziją jam deklamuodamas 
tyčia ar netyčia užmerktomis 
akimis.

Mes neturime pagrindo ste
bėtis Vytauto Alanto naiviau
siais ai-gumentais pagrįstu 
krikščionybės kaltinimu, jo ci
nišku Dievo niekinimu, krikš
čioniškojo doros mokslo profa
navimu Jis pirmame savo vei
kalo puslapyje taip save reko- 
mendavosi visuomenei, jog iš jo 
nieko kito ir laukti negalima. 
Jis gi prisipažino, kad jam dar 
nėra pasibaigęs ‘"vertybių per
vertinimo sąjūdis” ir dar, gir
di, “nežinia, kuo jis pasi
baigs...” J s pasisakė, kad krik
ščioniškosios kultūros vertybės, 
kurias jis laikė “nepajudina
momis”, jam atkrito, kaip “nu
puvusios medžio šakos”... Jis 
gi klasiškais žodž ais nusakė, 
savo tragediją, kad pateko į 
akligatvį. Toks žmogus, žino
ma, krikščioniškųjų vertybių 
nesupranta, ir jam visuomenė 
turi būti atlaidi. Bet mus ste
bina $L Santvara, kurį ligi šiol 
laikėme dar krikščioniškosios 
kultūros žmogumi, nesusivoki
mas vertybių gradacijoj ir jo 
ne visai gražiais motyvais išsto
jimas prieš krikščioniškosios 
sąžinės balsus, kurie mūsų 
spaudoje pasisakė prieš dailiojo 
žodžio piktnaudojlmą ir jo pa
naudotiną tautos moralei 
griauti.

Mes nenorime St. Santvarai 
mesti įtarimo, kaip kad jis jam 
nepatinkamiems kritikams yra 
metęs, kad jis, girdamas anti- 
krikščionišką veiklą, vadovau
jasi kuriais užkulisiniais moty
vais. Mes tik norime pasakyti, 
kad ne tie visuomenės balsai, 
kurie, pagal krikščioniškosios 
sąžinės reikalavimus, protesta
vo prieš “Pragaro pošvaisčių” 
idėjų garsinimą, bet tie, kurie 
aną veikalą nesąžiningu būdu, 
nuo visuomenės akių nuslėpę jo 
tikrąjį idėjinį veidą, reklamavo 
ir savo poezijas jam deklama
vo, pasirodė tikrai praradę savo 
atsakingumo jausmą.

Nauji LRD vald. organai

Visuotinu slaptu korespon
denciniu balsavimu, kuriame 
dalyvavo 77 proc. narių, šrink- 
ta ši LRD Valdyba: Benys Ba- 
brauskas, Vincas Ramonas, A- 
loyzas Baronas, Povilas Gau- 
čys ir Stasys Tamulartis. Revi
zijos Komisijom J. švaistas- 
Balčiūnas, Petrė Orintaitė ir 
A. Marius - Katiliškis. Garbės 
Teismas paliktas pernykštis: J. 
Augustaitytė-Vačiūnienė, Jo
nas Aistis ir Leonardas šimu
tis.

LRD adresas yra šis: B. 
Babrauskas, 1436 S. 50 Avė., 
Cicero, III.

2. prašo mūsų periodinę 
spaudą daugiau vietos skirti 
dalykams, kurie ugdo lietuviš
ką dvasią, kelia išblokšto lietu-
vio nuotaiką, pozityviai sutel
kia prie gyvenimo problemų, o 
ne dirgina tuščią nesibaigian
čių politinių ginčų dialektiką;

3. kreipa lietuviškųjų organi
zacijų dėmesį į pagrindinį mūsų 
asmeninės ir bendruomeninės 
kultūros reikalą — lietuviškos 
knygos išlaikymą. Jai platinti 
reikia panaudoti efektyvius bū
dus, jai įvertinti reikia nepa
šykštėti Ir tokių žygių, kokį per
nai padarė šeši Venecuelos lie
tuviai. sudedam 1,500 dolerių 
metinei grožinės literatūros 
premijai ir specialiu manifestu 
paskatinę viso pasaulio lietu
vius pasekti jų keliu;

4. leidėjams pabrėžia gyvybi
nio lietuviško momento reikš
mę. leidžiant knygas: pirmoje 
eilėje savi, o ne verstiniai vei
kalai: prmoje vietoje nauji, o
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Paprastame, bet jaukiame 
Madrido kampe gyvena vienas 
iš garsiausių nūdieninės Ispani
jos filosofų Sr. Antonio Miliau 
Puelles. Pasisveikinęs ir pasi
sakęs, kas esąs, užklausiau:

— Ką manote apie dabartinę 
savo tautinę filosofiją *

— Labai opiu reikalu mane 
klausiate. Tiesos dėliai turiu 
prisipažinti, jog mūsų tautinė 
filosofija pergyvena stiprią kri
zę, kuri priklauso nuo per stai
gaus pasisukimo mūsų dvasi
niam gyvenime, palyginti su sa
vo priešpilietinio karo gadyne.

— Kur gludi tas jūsų prieš
karinio ir dabartinio dvasios 
gyvenimo skirtumas?

— Dvasinis būvis ir jojo laip- 
sniavimas, — tęsė filosofas,— 
visiškai pas mus pasikeitė: 
mūsų jaunoji karta, ypačiai 
studentija, visai kitokia: savo 
nauju supratimu ir elgesiu pa
keitė ne tik išorinį, bet ir vidinį 
savo ir visos aplinkos būvį. 
Jos galvosena sveika; mažiau 
retorikos, ačiū Dievui, prade
dama iš naujo daugiau ir gi
liau žvelgti į tautinį vienetą, 
jojo vertę ir specifinį mūsų 
skirtumą nuo kitų Europos 
tautų. Šio šimtmečio pirmąją 
pusę mūsų filosofai buvo pasi
davę kitų Europos mokslo vyrų 
linkmei, o tai ne visada išėjo 
į gera. Daugelis persisunkė 
priešingu mūsų būdui bei pap
ročiams liberalizmu, enciklope- 
dizmu, o galiausiai net ir eg
zistencializmu.

— Ar daug mokoma ir šiaip 

ne pakartotiniai leidiniai; kny
ga, atstojanti šiuo metu mums 
mokyklą, kalbiškai turi būti iš
leista be priekaištų; praktiškai 
tesant labai ribotam išleidžia
mų knygų skaičiui, leidžiant 
būtina literatūrinė atranka; 
pagaliau perspausdinant senas 
knygas, griežtai žiūrėti auto
riaus teisių, o tuo atveju, kai 
autorius ar jo teisėti paveldė
tojai nepasiekiami, leidėjas tu
ri susitarti su Rašytojų Dr-jos 
Valdyba ir priklausantį hono
rarą įnešti Literatūros Fondan;

5. K skaitytojo pageidauja 
tik vieno dalyko: nebūti abejin
gam lietuviškai knygai, kurią 
palaikydamas, palaikys ir save 
nuo neišvengiamo užakimo;

6. nesvyruodamas pritaria 
Lietuvių Enciklopedijos leidi
mui, kuris visų pirma savoje 
visuomenėje ir už jos ribų pa
rodys mūsų tautinį ir kultūri
nį gajumą, antra, tai bus mūsų 
namų universitetas, trečia, En
ciklopedija bus didžiulė dovana, 
kurią, kaip ir kitas knygas, 
mes parsivešime į Lietuvą.

PAS ISPANŲ FILOSOFĄ
Jiau, — savo darbštumu, galdirbama pas jus filosofijos dir

voje?
Nusišypsojęs filosofas tarė:
— Šiandien pas mus labai 

daug rašoma, dirbama ir mąs
toma: daugiausia stengiamasi 
analizuoti ir susirasti naujų 
kelių ir metodų filosofijoje. 
Pamanykite, tik per paskutinį 
dešimtmetį Ispanijoje buvo 
daugiau parašyta ir apginta fi
losofijos tezių, negu kad per 
pirmuosius šio amžiaus ketu
riasdešimt metų. Dėl to mūsų 
krašte filosofinių mokslų padė
tis yra tiesiog džiuginanti; o jei 
ją palyginsime su senesnėmis 
gadynėmis, tai ir visai daug ką 
žadanti. Kas mane asmeniškai 
džiugina dėl mūsų filosofijos 
mokslų pažangos — tai keli 
šimtai puikių, gilių savo origi
nalumu ir forma tezių, apgintų 
mūsų universitetuose, ir po to 
daugumas praktiškai įgyven
dintų. Mūsų jaunieji filosofai, 
esu tikras, — tęsė filosofas to-

KULTŪRINĖ KRONIKA
Lietuviška daina kitataučių 

tarpe. Argentinoje vienoje ki-
I’RANCCZŲ ŠVIETIMO MI
NISTERIJA NUPIRKO DAIL.

ADOMO GALDIKO PA
VEIKSLU

Dail. Adomas Galdikas gavo 
pranešimą, kad Prancūzijos 
švietimo ministerijos meno de
partamentas nupirko jo pa
veikslą—“Pavasarį” Paryžiaus 
Moderniojo Meno Muzėjui.

Paryžiuje gyvena per 40 tūk
stančių viso pasaulio dailinin
kų. Toks vertinimas tenka vos 
keliems per metus.

Dabar bus A. Galdiko jau 
trys paveikslai Paryžiaus meno 
muze juose.

Lietuviški vaidinimai 
Australijoje

Melboume rugpjūčio 15 d. 
Lietuvių Teatro Mėgėjų Grupė 
suvaidino V. Alanto “Buhalte
rijos klaidą”, 3 veiksmų kome
diją. Režisavo P. Morkūnas, 
talkininkaujant V. Lazauskui. 
Susidomėjimas spektakliu buvo 
didelis.

Adelaidėje taip pat mėgėjų 
grupė suvaidino rugpiūčio 9 d. 
“R.U.R.” — K. čapeko dramą 
ir rugpiūčio 16 “Viršininkus”, 
įscenizuotus pagal tos paties 
vardo V. Kud;rkos satyrą.

7. Susirinkimas sveikina Ra
šytojų Draugijos garbės narius 
Vincą Krėvę ir Mykolą Biržiš
ką, garbingai žengiančius į aš
tuntą metų dešimtį, o taip pat 
pirmąjį LRD pirmininką Igną 
Šeinių.

vosena ir pasirinktomis temo
mis sugebės prikelti garbin
gąją mūsų praeities filosofijos 
ir teologijos gadynę.

— Kas gali geriausiai pa
traukti jaunimą prie filosofijos 
studijų

— Studijos užsienyje, nes 
tik tokiu būdu atsidaro mokslo 
žmogui nauji horizontai, ir iš
mokstama daug ko naujo iš ki
tų.

— Kuris Europos kraštas 
dabar vadovauja filosofijoje?

— Sunku atspėti, nes visose 
šalyse filosofijos sąjūdis gana 
gyvas ir aktualus, tačiau mano 
mėgstamieji didieji yra šie: Pe- 
ter Wurst, Jaspers, Heidegger, 
Maritain, Garrigou, Gllson ir 
Pazyvvasale. Iš dabartinių mie
lai studijuoju ar bent skaitau 
Raimundą Paniker ir mūsąjį 
Leopoldo Eulogio Palacios.

K. Patala virius

no teatro salėje rugsėjo 29 d. 
įvyko įvairių tautų koncertas. 
Buvo sudainuotos vokiečių, ita
lų. amerikiečių, ispanų, jugosla
vų. rusų, argentinų, boliviečių, 
Čilės, Paragvajaus ir lietuvių 
dainos. Lietuviškai buvo su
dainuota “Kur bėga Šešupė.”

Argentinos lietuvių Dainavos 
ansamblis lapkričio 9 d. kon
certuoja Barisse, kur Argenti
nos Lietuvių Bendruomenės 
vietinis skyrius rengia savo 
metinę šventę.

Atsiysta paminėti
The ROCKEFELLER FOUN- 

DATION, a Review for 1950 
and 1951 by Chester I. Bar- 
nard, New York, 123 psl.

ATEITIS, nr. 8 — spalio 
mėn. turinyje: kun. V. Dabu- 
šis — Teateinie Tavo Karalys
tė, Alb. Baranausko novelė — 
Mergaičių logika (tąsa), prof. 
A. Šapoka — Universitetai ir 
jų kilmė, Liuda širmulytė — 
Vakaras prie televizijos, Pr. 
Naujokaitis recenzuoja H. Na
gio “Saulės laikrodžius”. Savo 
eilėraščius spausdina: Daiva 
Nauragytė, G. Buračaitė, A. 
Karvelytė, Sporto, Kreivų šyp
senų ir kiti skyriai. Plačiai pa
minėta stud. at-kų stovykla ir 
Pax Romana kongresas Kana
doje. Numeris gražiai iliustruo
tas.
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TBV. AUG. DIRVELĖ IR ŠV. ANTANO KOLEGIJA

Atsikelia mokiniai iš Klaipėdos
* s

Didieji geradariai

DIEVO IR SAVO ŽEMES TARNYBOJE
Kun. Alfuose Or>,*dp 6° m. ’ sukaktis

T. Augustinas turėjo labai di
delį pamaldumą į šv. Antanų 
ir kitus, ypač savo mokinius, 
prie to ragino. Kada žmonės 
stebėdavosi jo nuveiktais dar
bais ir surenkamomis lėšomis, 
jis atsakydavo, kad tai esąs ne 
jo nuopelnas, o šv. Antano, ku
ris savo vardo mokslo įsta’.gą 
globojąs. Jei kas iš kitos pusės 
pareikšdavo susirūpinimą ir 
užuojautą sunkesnėmis valan
domis, jis atsakydavo: “Aš per
daug nenusimenu, nes kolegija 
turi du labai dideliu geradariu: 
Kretingoje šv. Antaną ir Ame
rikoje kun. P. Jurą.” Mat, Kre
tingos pranciškonų bažnyčios 
viename altoriuje buvo garsus, 
stebuklingas šv. Antano pa
veikslas, visas nukabinėtas vo- 
tais už išklausytas žmonių 
maldas ir jo galingą užtarimą. 
Per šv. Antano atlaidus ir ki
tas šventes čia suplaukdavo mi
nios tikinčiųjų ir kaistai mels
davosi. Prie to paveksl o buvo 
ne kartą šv. Mišias laikęs ir 
karštai meldęsis ir T. Augusti 
nas ir jo mokiniai.

Gausėja mokiniu

Ta pranciškonų mokslo įstai 
ga, taip nuostabiai šv. Antano 
globojama, išaugo, subrendo ir 
įsigijo tikrai gerą vardą. Kada 
vokiečiai užėmė Klaipėdą, Vy 
tauto D. gimnazija persikėlė j 
Palangą. Nemažas mok nių 
skaičius, ypač žydų ir kitų tiky 
bų, prieš tai važinėjo kasdien 
specialiu mokiniams traukiniu 
į Klaipėdos gimnaziją. Nors 
dabar Palanga buvo daug ar
čiau negu Klaipėda ir taip pat 
buvo labai patogus susisieki
mas autobusais, bet dauguma 
klaipėdiškės gimnazijos moki
nių dabar įstojo j šv. Antano 
kolegiją, jų tarpe ir keletas žy
dų. Žydai šv. Antano kolegijoje 
gerai jautėsi. Kada visiems 
klasės mokiniams būdavo tiky
bos pamoka, atėjęs tikybos 
mokytojas primindavo kitų ti
kybų mokiniams, kad jie iš 
klasės galį išeiti. Kai kurie žy
dų vaikai visai neišeidavo, bet 
pasilikdavo klasėje ir regulia
riai klausydavo tikybos pamo
kų, sakydami, kad jiems esą 
labai įdomu.

Ką daryti su mergaitėmis

Kadangi į šv. Antano kolegi
ją buvo priimami tik berniu
kai, tai Kretingos miesto ir a- 
pylinkės mergaitės buvo gero
kai nuskriaustos: jos turėjo va
žinėti arba nuolat gyventi ki
tuose miestuose ir ten lankyti 
gimnazijas. Neturtingesni tė
vai to neišsigalėdavo ir pa’ikda 
vo mergaites visai be aukštes
nio mokslo. Dėl to T. Augųst;-

Būreli* buvusiu šv. Antano kolegijos auklėtinių pranciškonų 
klierikų, vėliau studijavusių Italijoj

A. MASIONIS

nas visą laiką buvo tėvų pra
šomas, kad priimtų į kolegiją 
ir mergaites. Kada tebebuvo 
tik vieni šv. Antano kolegijos 
rūmai, kur buvo ir berniukų 
bendrabutis, tai buvo visai ne
įmanoma. Tačiau kai T. Au
gustinas uibaigė šv. Antano 
Namus, kurie buvo skirti dau
giausia iš Amerikos sugrjžu- 
siems vienuolyno ir šv. Antano 
kolegijos geradariams apgy 
vendint. ir kuriuose dar buvo 
keletas neužimtų kambarių, 
tuomet klausimas buvo leng
viau išsprendžiamas, ypač kad 
abu namai buvo, galima saky
ti, tame pačiame vienuolyno 
kieme, ir mokytojai pertraukų 
metu galėjo suspėti abiejuose na
muose lengvai pasikesti. Taip 
nuo 1939-50 mokslo metu šv. 
Antano kolegijoje buvo atida
rytos ir 3 lygiagretės mergai
čių klasės. Tais metais kolegi
ja buvo pasiekusi didžiausi 
klasių ir mokinių skaičių: 11 
klasių su 310 mokinių.

Kolegija auga

1939-40 mokslo metų pra
džioje kolegijos rektoriaus pa
reigas iš T. Augustino perėmė 
Amerikos lietuvių visuomenei 
gerai pažstamas T. Justinas 
Vaškvs. Naujasis rektorius bu
vo pasiryžęs eiti T. Augustino 
keliais ir rūpintis, kad šv. An
tano kolegija dar daugiau di
dėtų ir dar gražiau gyvuotų. 
Buvo suplanuota, kad per kele- 
ris ateinančius metus, šv. An
tano kolegija galės turėti 18 
klasių su 700-800 mokinių.

Papuošiama Kretinga

Čia dar reikia pridurti. Kad 
T. Augustinas savo statybomis 
buvo sumoderninęs Kretingą, 
turima galvoj ta miesto dalis, 
kur išaugo šv. Antano kolegi
ja, šv. Antano Namai, Liur- 
das. šv. Antano Namuose buvo 
įrengta didžiulė salė, kuri buvo 
duodama įvairių organizacijų 
susirinkimams.

Kretingos miesto visuomenė 
labai apgailestaudavo, kad ne
turi kino teatro. Jei kas norė
davo pamatyti kokią filmą, tu
rėdavo važiuoti į Klaipėdą, bet 
ten viskas buvo vokiečių kalba, 
be lietuviškų užrašų. Tuomet 
T. Augustinas įrengė toje di
delėje salėje modernų kino te
atrą su naujausia garsine apa
ratūra. šitas faktas minimas 
čia dėl to. kad šv. Antano ko
legijos mokiniai laikas nuo lai
ko turėjo progos pamatyti gra
žių kultūrinių filmų, kas prisi
dėdavo prie jų Itcndro išsilavi
nimo.

Telkia klierikus

T. Augustinas buvo labai 
nuoširdus, draugiškas ir pasiti
kįs žmonėmis. Kai kurie žmo
nės tą jo pasitikėjimą kitais, 
yjiač jo būsimaisia s kandida
tais, peikdavo ir labai rezer
vuotai sutikdavo visą jo entu
ziazmą, su kuriuo jis dėjo vil
tis savo mokiniuose, kaip busi
muosiuose vienuoliuose. Mat, 
jei į kolegiją stojęs mokinys 
pareikšdavo norą būti vienuo
liu .tai nors jis buvo dar ir že
mesnėje klasėje, bet doras ir 
gabus va kas, T. Augustinas 
priimdavo jį į kandidatus, apgy
vendindavo bendrabutyje, šelp
davo ir padėdavo eiti mokslus. 
Kada toks kandidatas baigdavo 
penkias klases, jis turėdavo nu
traukti vieniems metams mok
slą ii’ atlikti noviciatą. Po metų 
jis vėl grįždavo į tą pačią mo
kyklą, bet jau kaip klierikas. 
Jis jau turėdavo naują vienuo
linį vardą, nešiodavo abitą ir 
gyvendavo ne su visais moki
niais bendrabutyje, bet vienuo
lyne už kliauzūros, atskirame 
klierikams pastatytame prie
state. Baigęs kolegiją arija ir 
jos nebaigęs, jis galėjo būti Iš
siųstas į kurią nors Lietuvos ar 
užsienio kunigų seminariją eiti 
ten filosofinių ir teologinių stu
dijų

Žmonės, kurie šitą tvarką ži
nojo, ypač T. Augustino pažįs
tam ir bičiuliui, sakydavo jam 
tiesiai į akis, kad jis tokių kan
didatų galįs būti apviltas ir tu
rėti sau iš to t. k nuostolių, nes 
tokių jaunuolių nisistatymas 
galįs dar keistis šimtus kartų, 
bet T. Augustinas savo nusista
tymo nekeitė ir, kaip vėliau 
matysime, visai nebuvo apvil
tas. Ir tokiu būdu 1940 m. Lie
tuvos pranciškonai jau turėjo 
40 klierikų.

(bus daugiau)

Spalio 12 d. lietusių salėje 
susirinkę tėvai svarstė lietuviš
ko švietimo reikalus. Lituanis
tinės Vysk. Valančiaus mokyk
los vedėjas A. Tamulionis api
būdino dabartinę* padėtį. Lietu
vių kalbos ir kitų lituanistinių 
dalykų dabar mokosi apie 230 
vaikų. Daug geros širdies ir 
reikalo supratimo parodo šv. 
Jurgio parapijos mokyklos se
selės mokytojos. Norvvoodo 
biblioteka, kur ketvirtadienių 
vakarais mokosi vylesnieji mo
kiniai, specialiai įtaisė net suo
lus, kad mokiniams būtų pato
giau rašyti. Tai džiuginą reiš
kiniai. Kad darbas duotų kuo 
geriausių vaisių, reikia darnaus

STATOM NAUJ£ BAŽNYČIĄ
Dabartinė Harrison - Kear- 

ny Sopul ngosios Dievo Motinos 
parapijos bažnyčia — 5th 
North-Davis St., Harrison. N.
J., yra pastatyta 1916 m.

Šiuo laiku parapijoj yra dau
giau kaip 500 šeimų. Ir vis di
dėja.

Sumanymas statyti naują 
bažnyčią atsirado prieš 25 me
tus. Pamažu buvo ruošiamasi: 
renkami pinigai, o prieš 10 me
tų nupirkta ir sklypas Davis- 
Bcrgen Avė., kampe.

Dvi didelės kliūtys neleido 
statyti: negautas vyskupijos 
leidimas ir stoka pinigų, šiais 
metais leidimas jau gautas, o 
parapijos kasoj yra $100,000.

Šiais metais nupirktas kai
myninis sklypas, keleriopai di
desnis už turimą į. Tad vietos 
statyti yra pakankamai.

Jau padarytas ir patvirtintas 
bažnyčios projektas. Ražnyčia 
bus vadinamojo mažojo go- 
tiko stiliaus, talpinanti apie 
500 žmonių. Projekto fotogra
fijos bus iškabintos senojoj 
bažnyčioj žmonėms pasižiūrėti.

Pamatus pradės kasti 1953 
metų sausio mėnesį.

Aj>skaič':uota, kad bažnyčia, 
klebonija ir parapijos salė kaš
tuos apie $400,000. Kadangi, 
kaip minėta, turima $100.000, 
likusius reiks dar surinkti. Bus 
prašoma aukų ne vien tik Iš 
parapijiečių, bet ir iš organiza
cijų. parengimų, palikimų pa
gal testamentus ir kitų šalti
nių. Pradžia jau yra—šventojo 
Vardo Draugija jau paskyrė 
-5.000, ir pasižadėjo dar $25.- 
000.

Tad sudarytas Bažnyčios 
fondo komitetas, kurio priešą- 

v ky — klebonas kun. Voicekau-

Šv. Antano altorius Kretingos bažnyčioje.

Tėvai svarstė lietuviško švietimo reikalus
CLEVELAND. OHIO

mokyklos ir tėvų bendradar
biavimo.

Tėvų Komiteto iždininkas 
A. Laikūnas perskaitė piniginę 
apyskaitą. Pereitais mokslo 
metais Komitetas padarė 558 
dol. apyvartos. Stambiausi mo
kyklos rėmėjai buvo Lietuvių 
Tremtinių Draugija, toliau A- 
teities klubas, LRKSA 14 kuo
pa ir kt. Kasoj yra 40 dol

Tėvų Komiteto pirm. A. Gar- 
kauskas referavo šių mokslo 
metų sąmatą. Nors mokytojai 
dirbo ir tebedirba iš idealizmų, 
bet ir pasiaukojimui turi būti 
riba. Pagaliau atėjo laikas už 
jų darbą nors simboliškai atly
ginti, bent kelionių išlaidas 
grąžinti Metams reikėtų apie 
2000 dol.

Šiuo klausimu pasisakė visa 
eilė susirinkimo dalyvių. Visi 
sutarė, kad mokytojams mokė
ti reikia. Vieniems atrodė, kad 
tai yra tėvų pareiga. Kiti sakė, 
kad lietuviškos mokyklos išlai
kymas yra visos lietuvių visuo
menės reikalas, tad ir lėšas turi 
sudaryti ne tik tėvų, bet ir vi
suomenės bei organizacijų į- 
mokėjimai. Atsiliepė ir vien
gungiai (Jankus) — ir jie no
rėtų būti mokyklos rėmėjai. 
Buvo siūlymų ir į lievaikes šei
mas.

Susirinkimas nutarė tėvus 
prašyti mokyklos Išlaikymui 
aukoti jx> 1 dol. kas menuo nuo 
šeimos. Kiti siūlymai pavesti 
aptarti ir vykdyti naujam Tė
vų Komitetui.

Tėvų Komitetas ta:p pat J- 
pareigolas rūpintis, kad lietu
vių kalbos pamokos šv. Jurgio 
mokykloj būtų įvestos j nor
malių pamokų laiką: reikėtų 
mažiau mokytojų ir mokiniai 
nebūtų posūnių padėty. Mo
kyk!'* vedėjas taip |>at paža
dėjo mokinius pamokyti lietu
viškų giesmių liei dainų, kank
liuoti ir t.t. Tėvai turėtų savo 
vaikus vestis į lietuviškas pa
maldas.

Tėvų Komitetas perrinktas 
tas pats: Ad. Darnusis, A. Bar
kauskas, B. Graužinis, A.

skas, kun. D. Pocius — fondo 
valdytojas, Petras Velevas — 
fondo vedėjas. šis komitetas 
susideda iš daugiau kaip 10 į- 
valrių komisijų, į kurias įeina 
vietos visuomenės veikėjai. Da
bar tam komitete yra apie 50 
žmonių. Vėliau .jų pavardes ir 
darbus pamatysime. J šį komi
tetą įeina visų čia esančių or
ganizacijų — apie 12 — pirmi
ninkai.

Be šio Bažnyčios fondo, yra 
atskiras Bažnyčios statymo 
komitetas.

Atskiros parangos — [>av. 
dekoravimo ir kili darbai bus 
vykdomi konkurso būdu. Tad 
bus progos pasireikšti ir lietu
viams rangovams, meninin
kams. A

Žmonės bus informuojami 
per lietuviškąją, amerikonišką
ją spaudą, T»er radiją ir kt. štai 
jau spalio 25 d. per "Lieluvos 
Atsiminimų” radijo valandėlę, 
vad. J. Stuko, girdėsime 15 
min. programą, kurią praves 
parapijos vargonininkas rnuz. 
Alg. Kačanauskas.

Kiekvienas parapijietis gaus 
laišką, kur bus smulkiai [išra
šyta apie naujosios bažny čios 
statymo planus, finansus, pa
siūlymus, kokiu būriu jis ge
riausia galėtų prisd-ti prie 
sėkmingo darbo. Jokios prie
vartos, visiška laisvė pačiam 
apsispręsti. Kiekviena auka y- 
ra branginama.

1952 spalio 26 d. 1 v.v. va
karinėmis pamaldomis - miš
parais pradedamas fondo va
jus.

Tad sumanymas pastatyt; 
naują bažnyčią jau pradeda re
alizuotis Davis Ave.-Bergen 
Ave.,Kearny. N. J. K. B.

Scena iš L. Fuldo*, I veiksmų komedijos "Vfokjklv* draugai". -Ii 
Muilinama Neu Britain.- spalio 25 d.

Dažnai girdime apie žymius 
mūsų visuomenes veikėjus —
jų i Išimoj i mus, planus bei dar
bus. Gyvendami tirštai lietu
vių apgyventose vietose jie 
randa savo darbui pakankamai 
plačią dirvą. Tačiau yra nema
ža ir atsiskyrusių "salelių", 
kuriose platesnį veikimą sunku 
išvystyti. Ypatingai ten, kur iš 
viso nedaug 1 etuvių gyvena.

Viena tokių lietuvių "salelių” 
yra šv. Kryžiaus parapija 
Schenectady, N. Y. čia jau 19 
metų, klebonauja sukaktuvinin
kas kun. Alfonsas Orvidas. Ty
lus, rainus, malonaus būdo, jis 
sužavi visus, kurie jį arčiau pa
žįsta. šia proga 1»ent trumpai 
(Nesekime jubiliato nueitą kelią 
|M*r tą ka[>ą metų.

Kun. A. Orvidas gimė 1892 
m. spalio 28 <1. Benediktavos 
dvare. Traupio parapijoje, lie
tuvių Irajorų šeimoje. Baigęs 
gimnaziją Panevėžyje. 1913 m. 
Alfonsas įstoja į Vilniaus Ku
nigų Seminariją. Baigęs filoso
fijos ir teologijos mokslus. 1919 
m. gegužės 16 d. vysk. J. Ma
tulevičiaus, M1C, įšventinimas į 
kunigus.

Iki 1928 m. kun. Alfonsas a- 
pašlalavo Kaišiadorių vyskupi
joje. Jis ėjo kapeliono bei vika
ro pareigas Žiežmariuose, 
Stakliškėse. Merkinėje ir Gel- 
vonyse.

1928 m. kun. Alfonsas atvy
ko į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Rochesterio šv. Jurgio 
parap. klelx>nui kun. Kasakai- 
čiui susirgus, jis buvo paprašy
tas jį pavaduoti. Čia išbuvo vi
sus metus. Vėliau -l1.- metų 
buvo Amsterdamo šv. Kazimie
ro parapijoje.

1933 m. kun A. Orvidas bu
vo paskirtas šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonu Schenectady, 
N. Y. Šioje nedidelėje lietuvių 
parapijoje kun. Alfonsas paro
dė nuostabius administrato
riaus sugebėjimus. Jis išmokė
jo per $10,000 parapijos skolų, 
keletą kartų atnaujino bažny
čios vidų ir dar turi gražią su
mą banke.

Nedaug tėra JAV lietuviškų 
parapijų, kuriose būtų sakomi 
vien lietuviški pamokslai. 
Schenectady šv. Kryžiaus para-

Juodvalkienė, A.Laikūnas. J 
Kontrolės Komisiją išrinkti: 
Bartkus, Idzelevičius, Rukšė
nas.

Susirinkimui pirmininkavo
K. Vėlyvis, sekretoriavo Mode- 
stavičienė. Susirinkimas buvo 
palyginti gausus ir darbingas.

Meldėsi už Uctuvą
Spalio 12 d. naujosios f>a rupi

jos klelx>nas kun. J. Angelaitis 
savo pamoksle keliais atvejais 
prisiminė kenčiančią Lietuvą ir 
jos intencija kartu su visa baž
nyčia sukalbėjo rožančiaus da
lį. Taip pat ir šv. Jurgio baž
nyčioje per 40 vai. atlaidų pa
mokslą svečias kunigas dr. J. 
Bogušas priminęs, kad jo da
bar klausąsi daug gyvų komu
nizmo žiaurumų liudininkų, 
ragino melstis už pasilikusius 
Lietuvoj.

Mus. Pr. Ambrasas, šv. Jtn- 
gio parapijos vargonininkas, 
pasitelkęs vietines meno pajė
gas '(N. Aukštuolienę, J. Kriš- 
tolaitytę, J. Kazėną, V. Bakū
no. V. Jurgelį, A. Stempužie- 

pija yra v iena tokių. Kun. A. 
Orvidas palaiko lietuvių kalbą, 
sakydamas sekmadieniais 40 
vai. atiadų metu ir šventėmis 
tik lietuviškus pamokslus. Su
prasdamas lietuvių tremt nių 
šalpos svarbą, kun. A. Orvid is 
kasmet surengia specialų po
būvį. kurio visas pelnas skiria
mas Ralfui. Taip keletą metų 
šis tylus apaštalas yra sukėlęs 
daugiau kaip $500 kasmet is 
savo mažytęs parapijos Balfo 
reikalams. Jis taip pat at-ikvie 
te lietuvių tremtinių iš Vokie
tijos ir kitus ragino juos kvies
tis. Kun Alfonsas maloniai su
tinka r pagelksti kiekvienam 
lietuviui tremtiniui kunigui, 
kurių Albany vyskupijoje yra 
jau net vienuolika. Kas sekma
dienį prie bažnyčios durų yra 
platinamas “Darbin nkaV. čia 
norima, kad visi lietuviai skai
tytų gera laikraštį.

Tiesa, svarbiausia kunigo 
veikimo sritis yra apaštalavi

Kun. Alf. OrvMan

mas — sielų laimėjimas Die
vui. Kaip tik čia ir yra randami 
didžiausi kun. A. Orvido veik
los nuopelnai. Jų visų neminė
sime. Viešpats Dievas mato jo 
darbus ir džiaugiasi.

Šešiasdešimt metų slikakt.es 
proga linkime kun. Alfonsui 
Orvidui ilgiausius metus budėti 
Dievo ir Lietuvos sargyboje. 
Palaimos, sveikatos ir ištver
mės! K. B.

nę ir kt. > su parapijos choru 40 
vai. atlaidų proga surengė tris 
religinius koncertus, kuriems 
buvo skiriami pusvalandžiai 
prieš pamaldų pradžią. Jų pa
siklausyti ateidavo daug tikin
čiųjų.

Visi trys Balfo skyriai, vado
vaujami Iš eilės 55 skyriaus, 
kuriam pirmininkauja V. Am- 
šiejus, lapkričio 1-15 d. vykdo 
drabužių rinkimo vajų. Visi 
prašomi aukoti. Vėliaus bus ir 
piniginė rinkliava.

lietuvių BrndnKMnenė 
praneša

1. Spalio 26 d. 11:30 vai. lie
tuvių salėje šaukiamas jos su
sirinkimas.

2. Jame Ims renkama stei
giamos apylinkės valdyba ir 
kontrolės komisija.

3. Rinkimuose dalyvauti yra 
bendruomenine kiekvieno lietu
vio ir lietuvės pareiga. todėl 
statykime kandidatus ir atvy
kime rinkti.

4. Lietuvių Bendruomenė 
bus tokia, kiek mes .jai [įrody
sime dėmesio ir atiduosime dar 
bo, todėl būkime aktyvūs.

5. Susirinkime bus prisimini i 
ir pagerbti už Tautos laisvę bei 
gerovę žuvę boi mirę lietuviai 
Giedos Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas muz. Alf. Mi
kulskio.

A. V.

Kino teatro apžvalgose 
rodoma, kaip korn. pavergtų

jų kraštų maldininkai susiren
ka šv. Petro aikštėje Vatikane. 
Jų tarpe matyti ir lietuviai, 
su savo plakatais. Jie 
stovi pačioje pirmoje vietoje 
prie popiežiaus.

slikakt.es
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UŽDAROS MERGAIČIŲ 
REKOLEKCIJOS

Spalio 3-5 d.d., Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyne, Putnam. 
Conn., įvyko ketvirtosios už
daros mergaičių rekolekcijos, 
vedamos prof. kun. St. Ylos. 
Jose dalyvavo 30 mergaičių, į- 
skaitant keletą vienuolyno auk
lėtinių. Rekolekcijų tema: 
“Mergaitės pasiruošimas šei
mai”, buvo suskirstyta į keletą 
konferencijų: “Tekėti ar nete
kėti?”, “Kada tekėti ?”, “Už ko 
tekėti?” ir dvi konfemecijos 
buvo skirtos aiškinti klausi-

LIETUVIŲ
TARPE

• Kun. Pijus Brazauskas, 
prieš keturis metus atvykęs į 
JAV. jau kuris laikas kapelio- 
nauja Sacred Heart Hosprtal. 
Eugene. Oregon. Vietinis laik
raštis įEugene Register Guard’ 
rugsėjo 25d. laidoje įdėjo pasi
kalbėjimą su kun. P. Brazaus
ku apie padėtį Lietuvoje pir
mosios rusų okupacijos (1940 
m.) žiaurumus ir dabartinę pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje, bei 
visą tremtinio kunigo vargo 
kelią iki pasiekė JAV. Straips
nyje labai teisingai pavaizduo
ta okupuoto krašto padėtis ir 

rusų bolševikų žiaurumai. 
Straipsnį puošia kun. P. Bra
zausko fotorgafija.

• B. Jakutis, Balfo 60 sky
riaus pirmininkas Cambridge. 
Mass.. praneša, kad šiomis die
nomis skyrius Balfui išsiuntė 
200 svarų rūbų ir avalynės. 
Skyrius aukotojams dėkoja.

• Tėv. J. Beleckas, S.J.. nuo 
1946 m. buvo Scrantono Uni
versiteto kalbų katedros vedė
jas. nuo vasario mėn. persikelia 
į Loyolos Universitetą. Chica
go. III.

I

KANADOS ATEITININ
KAMS

Spalio 25-26 d.d. kviečiamas 
Kanados vyr. ateitininkų suva
žiavimas Toronte, šeštadienis 
skiriamas socialiniams klausi
mams nagrinėti, sekmadienis— 
organizaciniams reikalams ap
tarti.

Maloniai kviečiame visus at- 
eitininkus-kes suvažiavime da
lyvauti ir darbingoje, jaukioje 
nuotaikoje praleisti savaitgalį.

Nakvynių ir kitais reikalais 
kreiptis iš anksto į centro val
dybą adresu: 310 Euclid Avė., 
Toronto.

Atvykus visų informacijų 
reikalais kreiptis į 941 Dundas 
St. W.

Kanados V. At-ku S-gos 
Centro Valdyba 

į

Demokratu kandidato* j prezidentu* gubern. A. Stevensonas da
lina autografu* ">»ii F'raneiaco f hinatoun. Čia kalbėdama*. Ste*en*<»- 
na* pareiškė, jog Ei*e.nhowrrio patarėju *tal»a sudaro ne pažangesnie
ji respublikonai, kurie jo kandidatūra rėmė. b»-t užkietėjusi senoji 
gvardija, iš kurio* nieko gero negalima e*a tikėti*. Eisenhosveris esu* 
jos “belaisvis".

mams. iškeltiems pačių reko
lektančių.

Sesuo Paulė, vadovavus mer
gaitėms rekolekcijų metu, pa
aiškino apie uždarų rekolekcijų 
sąjūdį. Pačių rekolektančių pa
geidavimu numatoma ateityje 
ruošti rekolekcijas jaunesnio ir 
vyresnio amžiaus mervaitėms 
atskirai.

Iškilmingos vakarienės me
tu. prof. St. Yla iškėlė mintį į- 
steigti uždarų rekolekcijų fon
dą. iš kurio būtų galima apmo
kėti kelionę ir rekolekcijų išlai
das neturtingoms mergaitėms. 
Sekmadienį buvo laikomos šv. 
mišios rekolektančių intencija, 
o paaukoti pinigai sudarė fondo 
užuomazgą.

Ūždami rekolekcijų reikšmė 
yra sunkiai nusakoma tai. ku
ri niekuomet nėra jose buvusi. 
Sunku yra nusakyti tą sielos 
būseną, kai žmogus, atitrūkęs 
nuo kasdieninių rūpesčių, klau
sosi Dievo balso, kai gilioj mal
doj ir mąstyme prabyla Kris
tus.

Nuoširdi padėka priklauso 
vienuolyno motinėlei M. Aloy
zai ir visoms seselėms už rū
pestį ir pasiaukojimą, kurį mes 
jutome.

Ypatinga padėka. Jums, mie
las profesoriau! Teatlygina 
Jums gerasis Dievas.

Rekolektantė

LOS ANGELES, CALIF.
— Ateitininkai sendraugiai 

spalių 5 d. 9:30 vai. išklausę šv. 
mišių, su būriu vienminčių iš
važiavo prie Reseda miestelio į 
to paties vardo parką pabuvoti 
gamtoje ir ateitininkiškoje ap
linkoje praleisti laiką.

Išvažiavime dalyvavo svečias 
iš Nevv Yorko kun. J. Paran- 
cevičlus, vietos ateitininkų 
dvasios vadas kun. šiliauskas, 
solistai Fl. Korsakaitė ir VI. 
Baltrušaitis, .judrus visuomeni
ninkas F. Masaitis ir daugelis 
kitų.

Išvažiavimo organizavimu 
rūpinosi L. Baltrušaitienė ir 
jai talkininkavo A. Skirius.

— Tarptautiniame Institute 
spalio 11 ir 14 d.d. tarp dauge
lio pasaulio tautų dalyvavo ir 
lietuviai su savo tautinių dirbi
nių parodėlė. Parodėlę surengė 
P. Papečkienė-Jeličienė ir O. 
Račkienė. Bielskienė parodėlei 
davė turtingą tautinių raštų 
rinkinį, kiti visi eksponatai bu
vo surinkti iš paskirų žmonių.

L. Zaikienės tautinių šokių 
grupė per abi tautų pasirody
mo dienas demonstravo savo 
tautinius šokius. Parodos lan
kytojai buvo labai susidomė'ę 
lietuviška parodėle, mūsų tauti

SKAUTAI LEIDŽIA KALEN
DORIŲ'

Šių metų gale Liet. Skautų 
Brolijos Vadija leidžia 1953 m. 
kišeninį kalendorių visiems lie
tuviams. vardu — Tauta Budi. 
Turinyje, be įvairių vertingų ir 
visus lietuvius dominančių 
straipsnių, bus daug vietos lie
tuviškų įstaigų, įmonių, preky
bų ir pavienių asmenų skelbi
mams. Skelbimų kainos visiems 
prieinamos: vieno puslapio dy
džio — S10, pusė puslapio — 
$5. Skelbimų tekstuose, be kai
nos skirtumo, bus dedamos ir 
įvairios reklaminės fotografijos 
ar piešiniai, jei to pageidaus 
besiskelbiantieji.

Visi tokia reklama suintere
suoti lietuviai kviečiami pasi
naudoti šia proga, nes šis kalen
dorius bus platinamas tarp lie
tuvių visuose pasaulio kraštuo
se. Skelbimus renka įsipareigo
ję savanoriai, daugiausia skau
tai vyčiai. Jei jie kartais Jūsų 
nepasiektų, prašome betarpiai 
siųsti paštu skelbimų tekstus ir 
pinigus adresu: Mr. J. Matulai
tis. 548 Indian Rd., Toronto, 
Ont., Canada. Skelbimai pri
imami tik iki 1952 m. lapkričio 
1 d.

Lietuviai biznieriai nepraleis
kite šios patogios progos pa
garsinti savo verslą! Nedelski
te. bet dar šiandien siųskite sa
vo skelbimus nurodytu adresu.

LSB Vadija

niais šokiais ypač visų buvo 
daug stebėtasi demonstravimu 
juostų audimo ir rateliu linų 
verpimo.

— Balfo 13 skyrius spalio 12 
d. užbaigė savo piniginį vajų 
koncertu parapijos salėje. Pro
gramą špildė solistai E. Bar- 
tush - Stvaggart ir Urbonas. 
Pabaigai padainavo parapijos 
choras. Solistai dalyvių buvo 
labai šiltai sutikti ir po porą 
kartų iššaukti kartoti:* Žmonių 
buvo apypilnė salė — parduota 
137 įėjimo bilietai. Piniginis 
vajus ir koncertas, bendradar
biaujant lietuviškai visuomenei 
su Balfo valdyba, davė patenki
namus rezultatus. Mtk.

NIEŽĖJIMO ODOS
. . . SAK-SAK OINTMENT 

Nauja mostis, naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo. stebėtinai greitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIE
ŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PUCKU, taip pat labai gelbsti 
nuo PILĖS raudonoji gvr’a 
(hemorihoidai) ir dėl niežėsi
mo kojų (athlete’s foot). Gal 
bandeie visokius, tai dar išban- 
dyg geriausius. Užtikrinam pa
sekmes. ar pinigus grąžinam. 
Kaina $3.00.

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666
Nevvark 1, N. J.

V
ATSIaunimAI
RADIO VALANDOS

SESiAbirNiAlS

JACK-j stuKAS
OI M I MfO| UIS

1264 WHITE ST
HILLSide.n.j

WAV l RLY
6 3525i

SKONINGAI IŠDEKORUOTI 
BAŽNYČIA

NORMOOD, MASS.

Artinantis Norvvood, Mass.. 
Lietuvių šv. Jurgio parapijos į- 
sikūrimo 40 metų jubilėjui, šios 
parap. klebonas kun. F. Norbu- 
tas ryžosi išdekoruoti bažny
čią. Jo noras buvo išdekoruoti 
bažnyčią lietuviškoje dvasioje. 
Šiuos darbus įvykdyti jis pave
dė dail. A. Valėškai.

A. Valėškos bažnytinio me
no studija patiekė du atskirus 
dekoravimui projektus, iš ku
rių prie vieno buvo apsistota. 
Pagrindinį darbą atlieka ne ei
liniai dažytojai, bet kvalifikuo
ti dailininkai: R. Viesulas ir A. 
Kurauskas, studijavę Paryžiu
je ir yra atlikę šiame krašte 
visą eilę dekoravimo darbų.

Nonvoodo bažnyčia savo išo
rine ir vidaus architektūra nė
ra impozantiška, tam jos archi
tektūriniam kuklumui buvo ra
sta dekoravimo forma. Kruopš
čiai parinktas spalvų suderini
mas, bažnyčiai teikia religinę ir 
mistinę nuotaiką. Spalvinio de
rinio fone yra išpildyti visi lie
tuviški liaudies meno ornamen
tai.

Bažnyčios altoriai yra artimi 
renesanso stliui, tad ir orna- 
mentavimas buvo taip derina
mas, kad bažnyčios altoriai ir 
aplinka turėtų vieną charakte
rį. Duodant altoriams vienalytę 
spalvos kalbą ir juos paauksuo

Lietuviškai* motyvais papuošta* gyvenamo namo langa*

PADĖKA SCHUYLKILL 
COUNTY LIETUVIAMS

Jau daug metų kaip šios apy
linkės dvasiškija ir lietuvių 
bendruomenė kasmet rugpiūčio 
15 d. surengia didingą Lietuvių 
Dieną. Pelnas būna padalina
mas lietuviškiems vienuoly
nams.

Šiais metais mūsų vieuolijai, 
Pittsburgh’e, skirta S400.00. 
Už tą didelę dovaną esame la
bai dėkingos ir prašome, kad 
mūsų širdingos padėkos žodį 
priimtų to kilnaus tautinio pro
jekto rengėjai — kunigai ir jų 
uolūs bendradarbiai, Schuyl- 
ltill County lietuviai. Nepa
mirštame, kad per daug metų 
patyrėme finansinės paramos 
iš šios dienos pelno. Tai gar
bingas Amerikos lietuvių gy
venimo istorijos priedas.

Lietuvių Dienos parengime 
atsižymėjo kunigai: P. C. Ches- 
na, M. J. Daumantas. K. Ra
kauskas, J. Kl mas, L. Peciuke- 
vičius. J. Lukšys, J. Čeponis, 
J. Neverauskas.

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P.* GINKUS, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kr—5000 w.

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

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

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

AD. J1ZAVITAS J. VALAKAS
Muziko* Dr. Pranešimu Dir.

J. P. GINKI S
Direktorius 

jant, išryškėjo jų menin o gro
žio savybės.

Emaliniai dažai altoriams 
buvo užsakyti Olandijoje, kurių 
patvarumas, palyginus su čia 
vartojamomis medžiagomis yra 
didesnis.

Dekoruojant buvo pertvar
kytas ir bažnyčios apšvietimas, 
daugely atvejų pašalinant tie
sioginį apšvietimą, kas suteikia 
atatinkamą maldos nuotaiką.

Darbas buvo sklandžiai suor
ganizuotas ir parapijiečiai visai 
nesitikėjo taip greitai susilauk
ti savo bažnyčios naujame rū
be. Užbaigdami 40 metų jubilė
jaus minėjimą lapkričio 9 d. iš
kilmingai galės jį atšvęsti nau
jame bažnyčios spalvų fone.

Kun. F. Norbutas ir parapi
jiečiai džiaugiasi, kad šį darbą 
atliko lietuviai specialistai.

Dabar bažnyčia susilaukia 
svečių iš aplinkinių parapijų, 
kurie išgirdę apie atliktus dar
bus, atvyksta pasidžiaugti jos 
papuošimais.

Šio darbo našta visu svoriu 
gulė ant parapijos klebono kun. 
F. Norbuto pečių. Parapijos vi
karas kun. P. šakalys ir para
pijiečiai taip pat daug aukavo- 
si šiame darbe ir jų nemaži 
nuopelnai. Kun. klebonui už 
šiuos rūpesčius parapijiečiai y- 
ra giliai dėkingi. J. šilčnas

Šios garbingos veiklos vedė
jams ir rėmėjams linkime daug 
Dievo palaimos.

Su pagarba ir dėkingumu.
šv. Pranciškaus Seserys 

Motina M. I>oyola

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Vincas Kudirka. 

37 Franklin St. Norvvood. Mass.
Vicepirmininkai — Vlada* Pau- 

lauskas. 573 Lavvrence St.. Lovvell, 
Mass. ir

Pranas Razvadanskas. 5 G St.. Sr 
Boston, Mass

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

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

-'dininkė — Bronė Cianienė, 7» 
Bt ry St., Dorchester, Mass. Tel 
SO 8-0948

Reviziios komisija: — Kun. d 
Bernatonis, Sieli P. M°škfinaa, P 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia 
m i sekr. A. KNEI2IO vardu. 5 
Cottage St.. Norvvood. Mass.. Te’ 
NOrvvood 7-1449. Piniginės perlaido* 
Money Orderiai ar čekiai išrašom 
iždininkės B. Cunys vardu.

“Mušim" spaudo* kioskas prie šv. Kryžiau* bažnyčios Chicagoje. Jj 
rūpestingai tvarko Bal. Brazdžionis (stovi su skrybėlė). Kioske ga
lima gauti Aidus, Ateiti, Eglute. Darbininku ir kitus laikraščius bei 
knygas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
CHICAGOS BALFo 

VEIKLA
Spalio 11 d. Holyvvood sve

tainėje įvyko Chicagos Balfo a- 
pygardos susirinkimas. Pirm, 
kun. dr. A. Juška savo prane
šime pareiškė, jog buvo dirbta 
kiek šiomis sąlygomis buvo ga
lima. Išklausius vajaus kasinin
ko J. Daukaus pranešimo, paai
škėjo, kad iki šiam laikui surin
kta $8,000, vajui vadovavo V. 
Šimkus. Kai kurių skyrių veik
la vis dar šlubuoja. Skyriams 
padarius savo veiklos praneši

Tetephone: DEARBORN 2 0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Female

MEN AND WOMEN NEEDED

LIGHT FACTORY VORK
INSPECTORS, ASSEMBLERS,
HTRERERS, SOLDERERS

Experience not necessary. Every possible convenience for 
your comfort and to make for better working conditions in 
our new modern air-conditioned plant. Musię while you 
vvork—nights only. *■ • • >

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

WE HA VE OPENINGS FOR
STOCK KEEPER — SHIPPER

We have a fine opportunity for a man between 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 vvith chance for the right person to advance.

PLEASE CONTACT MR SCHNEIDER LAfayette 3-S677
DELTA POWER TOOL

Division of Rockwel1 Mfg. 3930 So. VVinchester Avė.

Enjoy that FeelHg

of SECURITY

Only with a Savings account vvill you enjoy that safe 
secure feeling that you’re prepared for any emergency. 
At CITIZEN S FEDERAL your savings vvill earn substan- 
tial dividends. In addition we give personai attention to 
all vour financial problems vvhether large or small. COME 
IN AND SEE US TODAY.

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

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

Al! Acconnts Insured Federally np to $10,000

mus, daugiausiai komplimentų 
susilaukė Roselando 57 skyr., 
maža kolonija, bet .juda.

J apygardos valdybą balsų 
dauguma išrinkta: Dr. kun. A. 
Juška—pirm., P. Grybienė— 

vicepirm., B- Tūbelis — sekret., 
T. Daukus, iždinin., valdybos 
nariais: J. Brazdžionis— infor
macijai, K. Janusas — pinigų 
vajui ir K. Bružas — rūbų va
jui. Kontrolės komisija per
rinkta ta pati. I Balfo seimą 
delegatu išrinktas Dr. kun. A. 
Juška.
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VYR MAI R. AMERIKOS LIETU
VIU fizinio auklbjimo ir spor

to KOMITETAS SKELBIA
I. Sporto klubų registracija

Visi sporto klubai, veikia Siaur. 
Amerikos kontinente (USA :r Kana
doje). privalo registruotis Vyr. FAS- 
K-»o iki š. m. lapkričio 1 d. suteikda
mi apie save šias žinias:

a. Klubo
b. Klubo

ir adresai.
c. Kulbe 

nurodant skaičiais kiek vyrų, mote
rų. jaunių — aktyvių narių, nar ių 
rėmėjų.

d. Kultivuojamos sporto šakos, nu
rodant veikiančias sekcijas.

e. Apytikris lietuvių bendruomenės 
skaičius klubo veikimo ribe~e.

Registracijos žinias siusti šiuo ad
resu: Ed. Vengianskas. 6100 So. Pe- 
oria Avė., Chicago 21, Iii.

2. Sporto Apygardų sudarymas
Vyr. FASK-to veikimo plotas, nuo 

š. m. rugsėjo 20 d., paskirtomas į 
tris sporto apygardas.

I- ji Apygarda apima lilinois. Mi- 
chigan, Ohoi, Indiana. VVisconsin. 
Iowa, Nebraska, Minnesota valsty
bes.

II- ji Apygarda — New York. New 
Jersey. Massachusetts. Connecticut. 
Pensylvania, Maryland. Rhode Is- 
land. Maine, Virginia ir N & S Ca- 
rolina valstybes.

III- ji Apygarda — Kanadą.
Apygardų būstines ir vadovus Vyr. 

FASK-tas skirs artimiausioje ateity
je.

pilnas vardas ir adresas, 
valdybos nariu pavardės

nariu bendras skaičius.

Buvęs ėjimo čempionas J. H. 
Hockisg sulaukė 96 m. sukakties. 
Ją norėjo atžymėti, nužygiuodamas 
20 mylių, tačiau gydytojas neleido. 
Ilocking per savo gyvenimą esąs 
nuėjęs 850,600 mylių.

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D.
Padėka

Clevelando Lietuvių Bendruomenei. 
Sportinių Žaidynių organiza iniam 
komitetui ir Clevelando Lietuvių 
sporto klubui “Žaibui" Vyr. FASK- 
tas turi garbės išreikšti nuoširdžia 
padėką už triūsą ir visokeriopą pa
ramą ruošiant II-sias šia u r Ameri
kos lietuvių sportines žaidynes. Cle
velando lietuviai pilnai užsitarnavo 
pagarbos už lietuvišką sporto tra
dicijų palaikymą bei tęsima

IMS metu sporte laidynė*
III-sios Siaur. Amerikos Lietuvių 

sportinės žaidynės įvyks 1953 m. ru
deni. Chicagoje. Žaidynių metu bus 
pravestos krepšinio, tinklinio, futbo
lo .stalo ir lauko tenisu, lengvosios 
atletikos ir plaukymo varžybos.

Vyr. FASK-tas

SPORTAS PASAULY

ŠELL CATHOL1CCHRI8MA8CARM
Make $56 ea»y in Spare Ttene. Show 

your friends lovely. new. Religiovs 
Cards. never before offered. Amazing 
values. Šen 21 for $1.00. Up to $100% 
profit. Over 57 other assortmenta on 
vhich you can make easy money fast. 
Start now — ivrite for samples today. 
EKCEL8IOB, 5088 FieMrtoa Read. 
Xew Yarlt Ii. N. Y.

BAY RIDGE—NEW HOMES 
Modern 2-Family Brick 

68th A Senator sts. <3rd avė. and 
Ridgc blvd.)—4ĮZ. rooms each floor. 
finished basement; income top flr.. 
$110 month; reflrgerator. gas range. 
Venetian blinds. house beautifully de- 
corated a* model Price $26.00 up.
MODEL HOME. 282 SENATOR ST.

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

“A HOME — NOT A HOUKE** 
OYSTER BAY. Prewar hol)ow tile. 
ftreproof. 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 shopping. 4 
blocks to school and rallroad. 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.

Biisiness opportu 
nities

— Tokyo mieste neseniai sus:rin_ 
ko nemaža grupė geriausių pasaulio į 
atletų. Australijos pažiba Marjorie 
Jackson laimėjo 100 m. bėgimą mo
terų grupėje. Herb McKinley (iš Ja- 
maicos) laimėjo vyrų grupės 100 
m. bėgimą. Trišuolio aukso medalio 
laimėtojas brazilas A.F. de Silva lai
mėjo pirmą vietą nušokdamas 15.- 
29. H. Schade iš Vokietijos laimėjo 
5000 m. bėgimą per 14:31.4.

BAR A RESTAIRANT — S. L
Most beautiful place in section — 

Newly redecorated and uit ra moder- 
nized. Everything up to the lošt mi
nute. Ėst. 16 yrs—better than average 
living. Ovvner seiling only because of 
ailing feet. Will consider partner. 

ASKING $20,000
Let your eyes convince you—

EMPIRE RENTAI RANT. 2072 Rieh- 
mond Terraee, Pert S- L

CAMBR1A HEIGHTS — $18.666 
Iietached brick house on 40x100 plot, 
6 rooms, all newly deeorated. Base- 
ment in Kontly pine.all heat. garage, 
storm windows> screens. venitian 
blinds. Wall to wall carpeting. L^rge 
mirror in one room. Near everything.

For FIaer Ustiags—See Us First 
FRANK J. SMITU

224-06 Linden Blvd. LA 5-1100
Abds.: LA 7-1842 u LA 5-2692 13*

FLUSHING—2 family, $21,500 vvith 
tenant $110 per month; 4i/2 room apt 
available, many extras. 5 years old. 
transportation, schooles, churches. Ex- 
cellent G.I. mortgage or conventional 
available. Another with 2 apts avail
able. IN 3-3507 week-ends: CO 7-0242 
VVeekdays. Ouner.

WONDERFl'L OPPORTUNITY!
BK1.YN — ASKING $8,666

| HOPKINSON AVĖ. 141- Corner M<- 
| Dougal St.; 2-story house, store and 

garage; plot 25x100; suitable automo- 
bile repair shop, large parking lot; 
reasonable offer accepted.

P. MASTRIDGE
168-26 Hilteide Avė. — Holli*

HolUs 5-2316

Display

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p 
išskyrus ketvirtadieniu* ir šventadienius

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JOHN DERUHA, M. D

LSK—Greeks American
4-0 (2-0)

Sekmadienį, spalio 19 d. lie
tuvių sporto aikštėje Lietuvių 
futbolo komanda žaidė su grai
kų komanda ir juos nugalėjo 
4:0 (2:0).

50Q žiūrovų matė gyvą ir 
kietą žaidimą, kuris tačiau išsi
laikė visų taisyklių ribose. Žai
dimo 19. 24, 85 ir 87 minutėje 
įvarčius įkirto į priešo vartus 
Adomavičius, vėl Adomavičius, 
Gražys ir vėl Gražys labai 
gražiomis kombinacijomis.

Lietuvių komandoje žaidė: 
Kalašinskas, Modzeliauskas, 
Jėgeris, Sajdaitis, Kantz, Ste
ponavičius, Sabaliauskas, Sa
vičius, Adomavičius, Jokūbai
tis ir Gražys. Komanda buvo 
visoje gražaus žaidimo aukštu
moje. Graikų komandoje silp
nai veikė puolimas.

Po spalio 19 d. žaidimų Ober- 
lygos komandų pirmumo padė
tis yra tokia — šveicarai — 
11:1; Deutch-hungarians — 
10:4; Eilizabeth S. C. — 10:2; 
DSC Brooklyn—8:4; Eintracht 
-7-5; S. S. Nevv York—6:6; 
Nevvark S.C.—5-7; Hoboken 
F.C. — 5:7; Liet Sp. Kl.— 5- 
7; Minerva — 3-9; Graikai — 
2-10; Hota -0-12.

I
A. ANDRIUŠKEVIČIUS 

LAIKRODININKAS 
Čia parduodami ir taborai 

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

brangenybės. Kreipkitės:
488 Grand 84. Br saldy 11, M. T.

Stephen Bredes Jr«
ADVOKATAS

BrooidyB 8, N. y’
Tel. APplegate 7-7083

Tel. EVergreen 8-1805

V1NCA8 VAIČIŪNAS 
Grocery aad Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
M GraaU 84^ Brwklyn 11, N. T.

Leiskite kitiems reikalauti, mes
duodame Jums BROOF!

Tik Rekup su visai nauju žemos 
trinties motoru F-l duoda galimy
be naudotis nauju 101 h. p. Cost 
Clipper Six, arba nuostabiuoju 106 
h.j. V-8!

PROOF yra teks Fordo sonkveil- 
mis, kuriuo valiuojama ui centus 

mylią
plotmėje Fordo 

važiuoti ekonomiš- 
Fordo sunkvežimiu

Tarptautinėje 
sunkvežimiais 
klausia. 5.500 
savininku yra vedę apyskaitas kiek
jie mokėjo kurui, alyvai, aptarna
vimui ir remontams. Pažiūrėkite 
šias apyskaitas pas jūsų artimiau- 
«>• Fordo atstovą dabar!

Dalys, priedai ir papuošimai, kaip 
piešinyje parodyta. gaunami pagal 
medžiagų pristatymo galimybes.

PROOF Forde sunkvežimis 
laiko ilgiausiai

Draudimo ištaigu agentai, naudo
dami paskutinius davinius iš 8,069.- 
(XX) sunkvežimiu, ištyrė, kad Fordo 
sunkvežimiai laiko ilgiausiai! Ne
nuostabu tad, kad Fordo sunkve
žimiai taip puikiai yra vertinami!
• - ' * > '»

PROOF Fordo sunkvežimis 1052 m. 
kuro sutaupo 11%

Fordo sunkvežimiai turi trijų rūšių 
naujus žemos trinties motorus. 
Trumpesnis stūmoklio kelias suma
žina trinties jėga ir sutaupo 1 ga
loną kuro iš 7. Išsirinkite vieną iš 
penkių didžiųjų Fordo sunkvežimiu 
motorų.

FORDAIS VAŽIAVIMAS 
KAŠTUOJA MAŽIAUSIAI

26% SALE
ON ALL PURE BRISTLE 

ŪSE PAIMT BRUSHES 
Apply 

H. B. SALES
16 E. 125 8t. - N. Y. C.

AT. 0-8545

PARDUODAMI vyriški, moteriški 
Ir valkų batai 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, 547 
Kniekerbocker Avė., Brooklyn, N. Y.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 Ir «. 
Mokslus baigės Europoje

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

Investuokite j MUTUAL FI NTO. In 
formacijų reikalu kreipkitės i atsto 
va: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt & Co. 111 Broadvvay, room 515, 
New York 8, N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600

SOLEMN NOVENA —
Preacher: Rev. Robert Browne, C.M.

In honor of the
MIRACULOl S MEDAI.

Suaday, Oct. lt to Moa. Oct. 27 
SERVICES: Sundays at 4 P. M

Mon. thru Fri. 12.15, 5.15. 7.30 P.M.
Saturdays at 7.30 P. M.

VINCENTIAN FATHER S 
NOVENA BAND

Daily Nesena Mase at 8 
Confessions after service 

ST. STEPHEN’S CHI RCH 
East 28th 84. (Bet. Lex. A Srd)

N. Y.

>
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SCHOLES RAKING, Ine. 
V. Lukas — Vedėjas

582 Graad 8L. Brooklyn. N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mos Itepunc duonas, py
ragus ir pyragaMoa pagal visų 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau
siai. Išvežiojome i krautuves ir

"t
1
4

4
I4
«44
4

LITURGINIAI RŪBAI
Importuoti — neapmuituoti

LININIAI 
įvairiems bažnytiniams 

reikalams 
MEZGINIAI 

Alboms, komžoms ir t.t. 
RENE 

LORRAIN Ine. 
lt Park PI.. N. Y. 7, N. Y.

(D 7-2656—2871

MMamMaaaaašTOtaa^Maaa

SVARBUS PRANEŠIMAS

ATEIKITE IR PAMATYKITE ŠIANDIEN

...FORDO SUNKVCžIMIAI LAIKO 
ILGIAUSIAI!...

Naudodami paskutinius davinius iš 8,069,000 
sunkvežimių, draudimo ekspertai ištyrė, kad 
Fordo sunkvežimiai laiko ilgiausiai.

i S 
S

Tel. BU 4—8313

DANTISTAS
Darbas

Kiekvienas

I. LA N S
— TURJS ILGA PRAKTIKĄ 

atliekamas sąžiningai, 
pacientas bus patekintas.

BEDFORD AVENUE2101
BROKLYN 26, N. V

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AU8U. NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: 36 East 66th Mtreet, Nevv York Ctty, penktas sukštas. Važiuoti
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MU 8-88T7 

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L, Tel. Bay Shore 8716. Važiuoti Long Isiand 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southern Statė Parkway. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

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

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

Nr. 1. M. ŠvBbm “Salve far skin Irritation.” Pagelbsti nuo jvai-1 
rių odos ligų; ižbėrimų, nudegimo. Galima tepti nosj ir bumą bei 
žaizdas — tik ne vėžio. 3 uncijos kainuoja $1.50.

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

Nr. 3 M. ŠvilMa “Ointment for Tootache". Padeda iškęsti dan
tų skaudėijmą. Kaina $1.00 už unciją.

Nr. 4 M. švilpos tepalas nuo odos niežėjimo ir nuodingo vijok
lio palietimo. Greit nagelbsti.

Nr. 5. Švilpos “New Discovery, Salve for Pilės“. Pašalina pilės 
ir be operacijos, jei dar nėra vėžio ligos. Vartojimo būdas yra nu
rodytas prie dėžutės. Kaina $2.50.

Užsakydami siųskite Money Order. Siunčiame ir C.O.D., atsiun
tus 0.30 pašto ženklais. Hartforde galima gauti Park, Hudson, 
Govemor ir Shelden St. vaistinėse. Adresuoti: M. Švilpa, P. O. 
Box 73. Sta. A. Hartford, Cobb., arba 597 Broad St.

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

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MMIUNAS IR BONUS EDtfARD MIšIUN AS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur vW myl užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

502 GRAND 3T., kampas Usfoa Avė. BROOKLYN, N. Y.

11NTER CARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

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

VHI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV.

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD>
2-9586

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

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Dr. S. Chernoff
323 — 2nd Avė, N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Telef. GRamercy 7-7S»7

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski*
(Armakauskas)

Graborius - Babamuotoji 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y

William J. Drake 
(DBAGUNAR) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
M - M WAREHAM FU 

JAMAICA, N. Y.
Te*. JAmatea t-rtlt

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininku*, ku
rie skelbiasi "Darbininke.”

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Trl. STagg 2-5643

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAM) 

FUNERAL HOME 
M. P. Balto — Direktorius 

Alb. Baltrūną*—Baltoa
Reikalu Vedėja*

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

SHALINS Į 

(ShalfaMkM) 
FUNERAL HOME

AIR CONDITIONED
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Btattsa)
WoodhaveB, N. Y.

Koplyčias •••teikiam nemekaami 
vtaeee mieste dalyse. 

LAOM/TUVIV DIREKTORIAI: 
F. W. Shallm. ir J. B. Mhalto 

TeL Vlrgtoa 7-44MI

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

J. P. MĄCHULIS
REAL ESTATE 4 INSURANCE

8656 851 h Btrret, Woodhaven 21, N. T
Tel. VIrginia 7-1896
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NAUJIENOS

Rudens vajus prasideda

Kristaus Karaliaus šventė 
bus ateinantį sekmadienį. Po 

Rožančiaus pamaldų, New Yor
ko skautai ir ateitininkai Ap
reiškimo par. salėje rengia mi
nėjimą.

Visų katalikiškų draugijų bei 
organizacijų nariai yra prašo
mi ateinanti sekmadienį daly
vauti Kristaus Karaliaus garbei 
pamaldose lietuvių parapijų 
bažnyčiose ir eiti bendrai prie 
šv. komunijos. Išpažinčių visose 
lietuvių bažnyčiose klausoma 
šeštadienį nuo 4 iki 6 vai. ir nuo 
7.30 iki 9 vai. vakaro ir taip 
pat sekmadienį iš ryto nuo 8 
vai.

Ateitininkams ir skautams
Visi ateitininkai-moksleiviai, 

studentai ir ser.draugai, o taip 
pat skautai ir skautai vyčiai 
prašomi ateinantį šeštadienį 
atlikti išpažintį ir sekmadienį, 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
dalyvauti bendrose pamaldose 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je 11 vai. ir eiti bendrai prie 
šv. Komunijos. Taip pat visi 
kviečiami atsilankyti į Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimą 
Apreiškimo par. salėje tuoj po 
mišparų. 3.30 vai. p.p.

Ateitininkų šelpimo Fondo 
Rėmėjams

Gerbiamieji Ateitininkų šel
pimo Fondo Rėmėjai ir visi, ku
rie yra gavę Fondo iaimėjimų 
knygutes, labai prašomi gali
mai greičiau jas išplatinti ir už 
jas atsiskaityti nevėliau kaip 
iki ateinančio sekmadienio. Lai
mėjimai bus skirstomi spalio 26 
d. Apreiškimo parap. salėje (ne 
Angelų Karalienės, kaip ant bi
lietų rašoma) tuojau po Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mo. Tad prašome atsilankyti 
visus į Kristaus Karaliaus šven
tę. o po to dalyvauti laimėji
muose.

Didžiojo Nevv Yorko lietuviš
kųjų organizacijų sudarytasis 
BALFo rudens vajaus komite
tas galutinai aptarė vajaus 
tvarką ir jį pradeda spalio 26 
d. Jis užtruks iki lapkričio 16 
d.

Pagrindinis vajaus tikslas — 
jungt.nėmis jėgomis surinkti 
didesnį kiekį aukų, kad. dar 
prieš žiemą jos pasiektų Vokie
tijos sanatorijose, senelių pr.e- 
giaudose, stovyklose bei priva
čiai gyvenančius lietuvius.

Per visą vajaus laikotarpį 
vajaus komitetas kviečia vi
sus nevvyorkiečius, kas kuo iš
gali, prisidėti, kad aukų būtų 
■surinkta kuo daugiausia. Au
koms sukelti bus vykdoma vi
daus rinkliava aukų lapais ir 
dėžutėmis; vajaus užbaigai ruo
šiamas koncertas, lapkričio 16 
d. toje pat salėje, kurioje buvo 
Balfo vajaus užbaigtuvės ir 
pernai. Lošt Baitai on Hall, 93- 
29 Queens Blvd., Elmhurst, N. 
Y. Koncerto bilietai jau atspau
sdinti ir platinami. Jų kaina 
1 50 dol.

Koncerto programa išleidžia
ma su 'vairiais praneš mais.

20 dol., bet 
ir smulkes- 
atitin kairiai

Vieno pusi, kaina 
galima dalyvauti 
niais skelbimais, 
pasirenkant vietą. Taipgi leidi
nyje bus paskelbti ir visi lei
dinio rėmėjai, paaukoję nema
žiau, kaip 1 dol. Be organiza
cijų ir prekybininkų, jame gali 
būti ir pavienių asmenų sveiki
nimai.

Naujove šių metų vajuje bus 
tai, jog organizuojama loterija 
ir jos laimėtojams paskirtos 5 
piniginės dovanos: 75, 50, 25, 
15 ir 10 dolerių. Loterijos bi
lietėlis kaštuos 25c. Laimėjimų 
paskirstymas įvyks vajaus už
baigimo koncerto metu.

įvairių vajaus skyrių komisi
jos savo darbą jau pradėjo. 
Joms re kalingi gausūs talki
ninkai: aukų rinkėjai, loterijos 
ir koncerto bilietų platintojai, 
programos skelbimų rinkėjai. 
Po vajaus bus paskelbta, kas 
l'ckion talkon atėjo. Talkinin
kai į aukų rinkėjus kviečiami 
kreiptis į savo artimiausius po
stus, kurie ir šiemet, kaip ir 
pernai veiks prie parapijų, or
ganizacijų būstinių ir Balfo 
raštinėje.

Kaziui Buragui
spalio 17, 1952 padarytos 

tulžies ir apendicito operacijos. 
Operavo Dr. V. Paprockas. 
Bushvvick ligoninėje.

Tėvų žiniai
Š.m. spalio 2 6d. Apreiškimo 

parap. salėje po 11 vai. pamal
dų įvyks šeštadieninės Mairo
nio Vardo Mokyklos mokinių 
tėvų susirinkimas.

Maloniai prašomi tėvai susi
rinkime dalyvauti.

Tėvų komitetas

Metinės vakarienė
Vilniaus Aušros Vartų para

pijoje įvyksta spalio 26 d. para
pijos salėje, 570 Broome St., 
Nevv Yorke. Pradžia 1 vai. po 
piet. Po vakarienės bus šokiai. 
Vakarienės bilietas 3,50 dol. 
Visi parapijiečiai ir kaimynai 
kviečiami atsilankyti.

Eucharistinis susirinkimas
organizuojamas Noctumal 

Adoration Socįety, Brooklyne 
šaukiamas špato 26 d. 5 vai. Jis 
įvyksta St. John’s University 
Athletic Field, Willoughby and 
Stuyvesant Avė.

Edivard J. Quigley,
Brooklyno pašto viršininkas, 

praneša, kad nuo spalio 20 d.. 
siuntinių skyrius iš centrinio 
pašto perkeliamas j naujas pa
talpas. 2nd Avenue ir lOth St. 
Ten pat atliekamos ir kitos pa
što operacijos.

Patariamoji Liet. Grupe
prie “Free Europe” persikė

lė į kitas patalpas. Dabartinis 
adresas: Lithuanian Consulta- 
tive Panel, 4 West 57 St., room 
907, Nevv York 19, N. Y.

Jungtinių Tautų diena 
šiemet bus minima spalio 

d. Tai bus septintosios metinės. 
Ta proga Nevv Yorke ruošiama 
visa eilė programų, kurių vie
noje pakviesta dalyvauti ir lie
tuvaitės su tautiniais drabu
žiais.
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Ne tik apie mirtį sakoma: 
šiandieną man. o tau gal rytoj. 
Ir vargšo lazdos, sakoma, ne
reikia išsižadėti. Prisimink Vo
kietijoje esančius lietuvius se
nelius ir ligonius ir įmesk sa
vo auką jų vargšo krepšelin. 
Aukok jiems Balfo vajaus me
tu — spalio 26—lapkričio 16 d.

Civilinės Apsaugos
vadovybė praneša visuome

nės žiniai, kad spalio 21 d. apie 
1-5 vai. popiet Pirmoji Armija 
vykdys Nevv Yorko ribose oro 
pavojaus bandymus. Jie bus 
šiose vietose: Fort Jav, Fort 
VVadsvvorth. Fort Hamilton, 
Brooklyn Army Base, Fort Til- 
den. Fort Totten, Fort Slocum 
ir SignaI Corps Photo Center. 
Pasigirdus sirenoms ar kt. sig
nalams, civiliai neįpareigojami 
bėgti j slėptuves.

“Amerikos Balsas”
Praeitą šeštadienį perdavė J. 

Aisčio paskaitėlę apie Krėvę- 
Mickevičių jo 70 metų sukak
ties proga ir ištraukas iš uni
versiteto minėj:mo (prof. Ka- 
naukos. prov. V. Biržiškos kal
bas ir kit.) Kiek anksčiau buvo 
pereduotas į Lietuvą pasikalbė
jimas su gen. Nagevičium ir 
vysk. V. Brizgio ir Piežos kal
bos. pasakytos Detroite per AL 
RKF suvažiav mą.

Praeitą šeštadienį P. Laba
nauskas buvo nuskridęs j Pitts- 
burghą, į Lietuvių kambario a- 
tidaryrųo iškilmes vietos uni
versitete. Ten jis užrašė į juo
steles svarbiąsias programos 
dalis. Taip pat ir Harisono dai
nų šventė programą “Amerikos 
Balsas” sekmadienį įsirašė 
į juosteles ir prie progos per
duos į Lietuvą.

Trentono veikėjai,
kaip pranešama “Darbinin

kui”, yra sudarę jungtinį pilie
čių komitetą, kurio tikslas pa
veikti JAV užsienių politiką, 
kad būtų veikiama sovietų pa
vergtųjų tautų išlaisvinimui. 
Šis komitetas spalio 26 d. War 
Memorial Buiiding šaukia susi
rinkimą, kuriame kalbės visa 
eilė JAV piliečių, kilusių 
kraštų, šiuo metu esančių 
geležinės uždangos.

Netvarko lietuviai
taip pat suorganizavo pana

šų komitetą. J sudaro: A. S. 
Trečiokas, J. Prusa, M. Kaz
lauskas, . Ramanauskas, dr. 
K. Eisler. Jų šaukiamas susi
rinkimas įvyksta spalio 26 d. 
3 vai. popiet Mosque Theatre.

Steponavičiaus iniciatyva
E. P. Mitchell Co. dirbą lie

tuviai pasikvietę talkon kitus 
lietuvius, sudarė būrelį globoti 
ir šelpti vieną Diepholzo gim
nazijos mokinį. Būrelį sudaro: 
E. P. Mitchell, A. Daukša, A. 
Jonikas, J. Sakalauskas, Br. 
Kubilius, J. Ruokis, V. Augus
tinas, K. Budvyt s, A. J. Brooks, 
W. Janns, A. Ryliškis, S. But
kus, J. Stranevičius, M. Skiete- 
rytė, M. Butauskienė, J. Tho- 
mas, P. Radišauskas, O. Dzeta- 
veckaitė, V. Steponavičius. Už 
pirmą mėnesį būrelis per Balfą 
išsiuntė gimnazijai $20.00.

Balfo centrui
Nonvood Balf skyriaus pir

mininkas K. Šimėnas ir ižd. L. 
Vasiliauskienė, persiųsdami 
100 dolerių auką, rašo: “Siun
čiame Tamstoms 100 dol. čekį, 
kita tiek bus įteikta per Balfo 
seimą visuotiniame suvažiavi
me Bostone. Dabar dar pilnu 
tempu eina Diepholzo Vasario 
16 dienos lietuvių gimnazijos 
rėmimo vajus. Atrodo, pasi
seks surinkti rėmėjų dviem mo
kiniam paremti. Rūbų vajus j- 
vyks lapkričio mėn. Norwoo- 
diečiai Balfo seime tikisi gau
siai dalyvauti.”

Misionierius Mark Tennien 
iš Maryknoll, N. Y., ilgesnį 

laiką išgyvenęs Kinijoje, kur 
dirbo misijų darbą ir buvo ka
linamas raudonųjų, parašė 
knygą apie dabartinį gyvenimą 
Kinijoje. Knyga pavadinta 
“No Secret is Safe”. Kardinolas 
Spellman savo įžangos žodyje 
apie knygą sako, jog tai esąs 
pilnutinis ir tikras nūdienės Ki
nijos vaizdas.

Brooklyno vyskupui,
Francis X. Ford, kuris buvo 

nukankintas raudonojoj Kini
joj, paminėti, kaip pranešama 
iš Hong Kong, buvo atlaikytos 
specialios pamaldos, kurias ce- 
lebravo arkivyskupas A. Ribe- 
ri, apaštališkasis atstovas, taip 
pat kinų išvarytas iš krašto.

Specialūs kursai,
kurių tikslas paruošti išlais

vintiems Pabaltijo kraštams 
darbininkų sąjūdžiams vado
vauti žmonių, pradeda veikti 
New Yorke spalio 31 d. ir truks 
iki sausio pabaigos. Kursus 
ruošia Europos Laisvės Komi
tetas.

Gen. P. Plechavičius
pakviestas sutiko atvykti į 

New Yorko lietuvių ruošiamą 
Kariuomenės šventės minėji
mą, kuris įvyksta lapkričio 23 
d. švabų salėje.

Romualda Buragaitė 
pradėjo studijuoti chemiją 

Brooklvn College.

iš 
už

BALF seimo reikalu
visuomenės ir draugijų ats

tovų susirinkimas įvyko trečia
dienį, spalio 15 d. Dalyvavo apie 
50 asmenų. Sudaryta seimui 
rengti komisija: Pr. Razvadau- 
skar ir M. Michelsonienė—pirm., 
Jakutis ir Vilutis — pavad., A. 
J. Namaksy — kasin., A. Brič- 
kus — finansų sekr., Juknevi
čius, Mučinskas, Bagočienė,, 
Grendelytė—sekretoriai. Spau
dos ir propagandos komisija: S. 
Michelsonas, kun. Petrelevi- 
čius, prof. Končius, Ant. Mat
joška. Radio komisija: St. Min
kus, A. Kneižys, J. Lola, P. La
penas. Banketo komisija: Adv. 
J. Grigalius — pirm., Jakutis, 
Andrullonis, Kropienė, Bago
čienė — nariai. Kons. adv. šal
na, J. Kasmauskas. J. Tuinila 
ir kit. pažadėjo savo paramą. 
Komisijos numatomos dar plė
sti. Seimas įvyks Statler vieš
bučio patalpose sausio 9-10 d.d. 
Posėdžiai bus nuo 10 vai. ligi 5 
vai. su pietų pertrauka. Banke
tas bus sausio 10 d. vakare 7 
vai. Bilietai į banketą kaštuos 
ne mažiau 5 dolerių. Numato
ma į banketą kviesti aukštų 
valstybės ir dvasiškijos atsto
vų. Seimui ir banketui nutarta 
išleisti programą su BALF 
veiklos aprašymu su istor. Bo
stono paminėjimu, tremtinių 
padėkos laiškais savo sponso- 
riams ir biznierių skelbimais. 
Tame darbe pagelbėti spaudos 
komisijai sutiko J. Lekys, J. 
Arlauskas ir kit.

Liet. T. Sąjungos
Bostono Skyr. nariai įsipa

reigojo šelpti vieną Diepholzo 
lietuvių gimnazijos mokinį, 
siunčiant jam 20 dol. kas mė
nesį. Būrelį sudaro. V. Andriu
šis, P. Bliumas, A. Bridžus, A. 
R. Gasiūnas, Dr. B. Kalvaitis, 
. Kasmauskas, A. Laitvėnas, L.

Pakviestas į New Yorką 
paskaitą skaityti

Prof. J. Baltrušaitis, poeto 
Jurgio Baltrušaičio sūnus, da
bar gyvenąs Paryžiuje, pakvie
stas New Yorke į universitetą 
skaityti paskaitų. (Kauno uni
versitete jis dėstė meno istori
ją). New Yorke jis išbus porą 
mėnesių. Jis yra Nevv Yorko 
Metropolitan muzėjaus direk
toriaus bičiulis.
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Boatono advokatas J. J. Grigalius, Massaehuaetts lietuviu grupės 
demokratu lyderis, sveikinasi New Yorke su demokratu prezidenti
niu kandidatu A. Stevensonu. Gubernatorius pakvietė adv. Grigalių 
lietuviu demokratu rinkiminės kampanijos pirmininku.

Lendraitis, Dr. A. Liauba, A. 
Matjoška, S. Minkus, S. Moc
kus, D. Nikolskis, A. Strockis, 
A. Ščiuka, J. Vaišjurg's, V. 
Vakauzas, B. Veitas, R. Vėtra, 
A. Vileniškis, Ig. Vileniškis.

Fotografiją adv. J. Grigaliaus 
ir Adlai Stevenson,

kurioje jie spaudžia vienas 
kitam ranką, įsidėjo “Boston 
Globė” dienraštis spalių 14 d., 
pažymėdamas, kad adv. Griga
lius yra lietuvių demokratų 
rinkimų komisijos pirmininkas 
ir taip pat gub. Stevenson pa
kvietė jį būti tokios komisijos 
pirmininku visai Amerikai.

J. Valaitis,.
BALF įgaliotinis didesnę lai

ko dal praleidžia Bostone sei
mo rengimo reikalais. Jis daly
vavo Brocktone parapijos pik
nike ir ten tarėsi seimo reikalu 
su veikėjais. Spalio 14 d. buvo 
Worcester, Mass. ir dalyvavo 
moterų draugijos susirinkime, 
pasakydamas kalbą seimo rei
kalu. Spalio 16 d. kalbėjo Bos
ton Liet. Piliečių Dr-jos susi
rinkime, spalio 23 d. kalbės 
Worcester piliečių klube.

Prezidentiniai kandidatai 
Bostone

Gen. Eisenhoweris sakys 
kalbą ketvirtadienį, spalio 21 d. 
vidurdienį Boston Common. •

Gub. Stevenson atvyksta 
šeštadienį, spalio 25 d. ir sa
kys kalbą Mechanics Buiiding 
10 vai. 30 min. vakare.

Stepono Dariaus legionierių 
postas

ateinantiems metams koman- 
dierium išrinko inž. A. Čapli
ką. Perrinkta visa vadovybė. 
Jos įvesdinimas į pareigas į- 
vyks spalio 31 d. Liet. Pi). Dr- 
jos salėje.

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

galvos skaudėjimų.

JOSEPH BARASEVIČHJS
Laidotuvių Direktorių*

TeL SOuth Boston 8-2590

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

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.

T .

Pradžia punktualiai
k

Grupė Navai Research mokslininku beda pastangų Htirti balionų 
pagalba kosminių spinduli* veikim* notarinėj srity. Viršuje matome 
ju laivą, plaukianti pro ledu kabia Apsėtoje —ruošiamasi paleisti ty-

jgjr'

» _ JĮ

Brooklvno Vaidintojy Trupe
-RENGIA-

1952 M. SPALIO 26 D. 7 vai. v. 
Apreiškimo parapijos salėje 

g u t h k r s
"MELAGĖLIS”

3 veiksmų vadinimą mažiems ir dideliems
Po vaidinimo ŠOKIAI, GROJANT GERAM ORKESTRUI. 

Veiks turtingas Bufetas
Savo atsilankymu paremsite tolimesnį trupės darbą, 

įėjimas: vaikams 50 c.
suaugusiems $1.00.

Papigintu mokesčiu
siuntinių švenčių proga, kaip 

informuoja Brooklyno paštas, 
galima siųsti ‘ Austriją, For- 
mozą, Italiją, Ryukyu salas, 
JAV ir britų žemas laisvojon 
Triesto teritorijon ir Vatika- 
nan. Tokius siuntinius siun
čiant, reikia ant jų užrašyt: 
“USA Gift Parcels”. Kadangi 
paprastai švenčių sezono metu 
pašto operacijos pagausėja, 
siuntėjai kviečiami jau dabar 

savo siuntas pradėti siųsti.

Dar bu būreliai
remti Diepholzo gimnazijos 

mokinius susiorganizavo Broo
klyne. Tai 115-tasis, kurio rei
kalų vedėjai yra St. Gudas ir 
P. Ulėnas, ir 118-tasis, kurio 
reikalų vedėja yra K. švento- 
raitienė.

Juozas Sodaitis,
visą sezoną dianavęs antru 

tenoru “Aitvarų” kvartete, dėl 
pagausėjusio darbo “Gabijoje”, 
iš kvarteto pasitraukė. Nauja
sis jo įpėdininkas yra Juozas 
Nakutavičius, kuris su kvar
tetu jau dalyvavoo spalio 14 d. 
koncerte New Britain, Conn.

Kai tik sėsi prie stalo 
ir pilna burna kąsi duoną, at 
simink, kad yra žmonių, kurie 
dėl senatvės ir nesveikatos ne
gali uždirbti ir nepažįsta tos 
laimės — turėti duonos kasdie
ninės. Tai mūsų ligoniai ir se
neliai Vokietijoje. — Paskirk 
jiems nors trupinėli nuo savo 
riekės.

F. E.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 AVk

PRANAS WAITKUS 
LaMotuviq Direktorių* 

Ir BataunuotojM
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniika koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonija* *f- 
miaustomi* kainomis. Kaino* to* 

pačio* Ir į kitu* miestu*
Mkale InaMti; Tel T* 4-4MM

Lithuanian 
Furniture Co. 

MOVERS-
; SO 8-4618
! TNSURED and BONDED ]
Į Local and Long Distance Moven, 

$26-328 W. Broadway
; SO BOSTON. MASS 1

A. J. NAMAKSY |
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate A fasaraace
499 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Bes. 87 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7-9492-M

i
I
9

I
T žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 

nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
^0 EL’ apakaifiaojMM. kiek kahraoa

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

529 M 4 Pi STREET BROCKTON, MASS
M. MM


