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SUSITIKS TRUMAMS SU 
EISF.NHOWERIU Derybos tik priešą sustiprino

Washingtonas. — Prez. Tru- 
manas pareiškė noro, kad vi
suose reikšminguose sprendi
muose, kurie bus daromi ligi 
Eisenhoweris perims pareigas, 
būtų jau atsižvelgiama į nau
jai išrinkto prezidento nuomo
nę. šiam dalykui pravesti Tru-

Vakarų Vokieti-

VOKIETIJA ARABU LYGOS 
PROTESTĄ ATMETA

jos pasiuntinys Kaire įteikė E-
gipto min. pirm. Naguib notą, 
kuria apmetamas Arabų Lygos 
protestas, kad Vokietija moka 
Izraeliui 715 milijonų dolerių 
reparacijų.

Prieš porą dienų Naguib A- 
rabų Lygos vardu pareiškė, jog 
arabų kraštai Vokietiją boiko
tuos. jei ji mokės Izraeliui re
paracijas. Arabų svarbiausias 
argumentas, kad tuo būdu esąs 
stiprinamas Izraelio karinis 
pajėgumas. O arabai dar tebė
ra su Izraeliu karo padėty, 
nors kovos ir nevyksta. Vokie
čiai nurodo, kad jie negali įžiū
rėti, kaip reparacijų sąskaiton 
duodami žydams vokiečių pra
monės gaminiai gali stiprinti 
Izraelio karinį pajėgumą. Vo
kiečiai yra pasižadėję žydams 
jokių karinių medžiagų netiek
ti.

manas ir Eisenhoueris susitarė 
ir dėl numatomų pasitarimų 
tvarkos. Lapkričio 17 d. jie jau 
susitiks pirmai konferencijai, 
kurioje bus tariamasi šiuo metu 
aktualiausiais politikos klausi
mais.

Tokiais pirmoj eilėj apsvars- 
tytinais klausimais 
1) paliaubų Korėjoje reikalai, 
kurie dabar ir Jungt. Tautose 
svarstomi, 2) debatai Jungt. 
Tautose dėl Tuniso ir Maroko, 
kurie gali sukelti nesutarimų 
tarp Prancūzijos ir JAV, 3) 
bandymas vėl pradėti derybas 
su Iranu ir 4) Europos gyny
bos sutartis bei Vokietijos ap
ginklavimas.

Vyriausybė nori, kad, darant 
šiais klausimais sprendimus, 
visi amerikiečiai būtų vienin
gi. Dėl to Eisenhowerio pritari
mas daromiems sprendimams 
laikomas būtinu. Juo labiau, 
kad padaryti sprendimai turės 
reikšmės ir tolimesnei JAV po
litika, už kurią atsakomybė jau 
teks naujai vyriausybei.

Eisenhoweris jau paskyrė sa
vo ryšininkus tarp jo ir dabar
tinės administracijos. Tokiu ry
šininku Valstybės ir Gynybos 
departamentuose, o taip pat 
reikale ir kitose federalinė- 
se įstaigose Eisenhovveris pasi
rinko ligšiolinį Massachusetts 
senatorių H. C. Lodge. Biudže
to komitete jį atstovaus Det
roito bankininkas J. M. Dodge 
Pas Eisenhovverį atvyko ir se
natorius Millikin. Tačiau dar 
nėra paaiškėję, koki uždaviniai 
jam numatomi.

laikoma:

MIRĖ IZRAELIO PREZI
DENTAS

Rehovot, Izraelis. — Sulau
kęs 77 m. amžiaus čia mirė pir
masis Izraelio prezidentas Dr. 
Ch. Weizmann.

New Yorkas. — Jungt. Tau
tose matyti ryškaus noro pa
siekti Korėjoj paliaubų. Šioj 
srity iniciatyvos rodo Indija. Ji 
esanti paruošusi tam tikrą pla
ną ir dėl jo kalbasi su komu
nistine Kinijos vyriausybe, prie 
kurios turi diplomatinę misiją. 
Jei tam planui Mao-Tse-Tungas 
pritars, Indijos atstovai Jungt. 
Tautose jį pasiūlys rezoliucijoj 
formoj. Indijos delegacijos at
stovai pareiškė, kad jie apie 
savo planą yra kalbėjęsi ir su 
Vakarų kraštų atstovais. Ta
čiau smulkiau Indijos plano tu
rinys dar nežinomas.

Jungt. Tautų politiniam ko
mitete savo planą paliauboms 
Korėjoj pasiūlė ir Egiptas. Ka
dangi paliaubų derybos nutrū
ko svarbiausia dėl nesutarimo 
belaisviais pasikeitimo klausi
mu, tai Egiptas ir pasiūlė savo 
planą šiam klausimui išspręsti. 
Jame numatoma, kad belaisviai 
būtų atgabenti j neutralią zoną 
ir jiems būtų leista eiti, kur ku
ris norės — į šiaurę pas komu
nistus, arba į pietus. Nuėjusieji 
į pietus dar turėtų būti ap
klausti neutralios komisijos, 
prie kurios tačiau būtų ir są
jungininkų bei komunistų at
stovai. Tie, kurie pareikštų, 
kad jie priešinsis grąžinimui 
į šiaurę pas komunistus, turėtų 
būti paleisti kaip civiliai Pietų 
Korėjoje ir negalėtų būti mo
bilizuojami, kol tvers paliaubos. 
Karie nesipriešins, turėtų būti 
taip pat grąžinti.

Šis Egipto planas nedaug 
kuo skiriasi nuo Jungt. Tautų 
delegacijos pasiūlymo paliaubų 
derybose. Tačiau tą pasiūlymą 
komunistai atmetė. Todėl ne
daug turima vilties, kad jie pri
imtų ir Egipto pasiūlymą.

Tautų karinėj būstinėj karinin
kai yra nuomonės, kad po savo 
atsilankymo Korėjoj Eisenho- 
weris sustiprinsiąs čia Jungt. 
Tautų karines pajėgas ir dės 
pastangų komunistus nugalėti. 
Jie sutinka, kad tai būtų bran
giai kainuojantis kursas, ta
čiau tikisi, kad Jungt. Tautų 
nariai šiam reikalui karines pa
jėgas skirs.

Šios nuomonės čia prieita dėl 
to, kad paliaubų derybos ne
duoda jokių vilčių ir tik padėjo 
priešui. Kol derybos vyko, ko
munistai taip įtvirtino frontą ir 
sutelkė tiek pajėgų, kad gen. 
M. Clark neturi vilčių šį fron
tą pralaužti, kol jo pajėgos ne
bus žymiai sustiprintos. Dėl to 
štabo karininkai yra nuomonės, 
jog dabar priešą galima tik 
jėga parklupdyti.

Kol paliaubų klausimas yra 
svarstomas Jungt. Tautose. 
Eisenhovveris negali į jį įsikiš
ti. Tačiau kaip prezidentas ga-

lįs imtis priemonių, kurios pri
verstų priešą nuoširdžiai derė
tis dėl paliaubų. Tam reikalui 
jis galėtų 8-tąją JAV armiją su
stiprinti keliom kinų nacionalis
tų divizijom iš Formozos, su
stiprinti Pietų Korėjos armiją, 
kuri jau ir dabar laiko pusę 
155 mylias nusitęsiančio fronto 
arba pavasarį pradėti didelį 
puolimą, sustiprinęs artileriją 
ir oro pajėgas.

Kol JAV laivynas saugo 
Formozą nuo invazijos, Čiang- 
Kai šėkas savo divizijas gali 
duoti. Jis tai jau ir anksčiau y- 
ra siūlęs. Pietų Korėjos armi
jai apginklavimas ir apranga 
jau paruošta .todėl dabar esa
mos jos 10 divizijų greit gali 
būti padvigubintos. Naujoji di
delio masto ofensyva ne būtinti 
turėtų stengtis pralaužti komu
nistų įtvirtintą frontą. Išsikėli- 
mas priešo užnugary, kaip yra 
padaręs MacArthuras, laikoma 
ir dabar galima.

f*o JAV prezidento rinkiniu | Neu York<4 atvyko ir anglu uiaieiiiu 
reikalu mia. Edeną*. Jh ėia dailiau* Jungt. Tautų ii*um.>* *r*ij « 
darbuo*e ir tarai* »u JAV pareigūnai* dėl JAV ir Anglijo* ateitie* be:i- 
dradarbiavimo. Tuo pat metu atvyko ir prancūzu už*, reik. min. 
Schumana*. Jie abu jau turėjo paaitarimu* su Achraonu. Bet atrodo, 
jog jiem* pirmoj ritėj rūpi auriti i aantykiua au rinkimu* laimėjusia.* 
respublikonai* ir *u jai* paaikalbėti dėl JAV ateitie* politik.**.

KATALIKŲ SPAUDOS KONFERENCIJA

ARMIJĄ FINANSUOS IA 
“TAIKOS PASKOLOS”

Berlynas. — Rytų Vokietijoj 
organizuojamai armijai finan
suoti vyriausybė nenumato kel
ti mokesčius, bet pravesti “tai
kos paskolą”. Tokios paskolos 
vykdomos ne tik Sovietuose, 
bet jau buvo pravestos ir Veng
rijoj bei Rumunijoj. Ją pasira
šyti turi kiekvienas, kuris ne
nori būti apšauktas “liaudies 
priešu” ir likviduotas. Ta pas
kola Rytų Vokietijoj numato
ma 2 miliardu markių. Todėl 
visi darbininkai ir tarnautojai 
turės pasirašyti paskolą ma
žiausia dviejų savaičių uždarbį 
siekiančiai sumai.

NUO METU' PRADŽIOS 
78.000 PABĖGĖLIU

Berlynas. — Vokiečių įstai
gų duomenimis, nuo šių metų 
pradžios iš rytinės Vokietijos 
zonos į vakariečių valdomą 
Berlyno dalį jau pabėgo 87,000 
asmenų. Vakarų Berlyne šiuo 
metu yra pabėgėliams priglaus
ti 60 stovyklų. Per praėjusį 
mėnesį iš Berlyno į Vakarų 
Vo’. ietiją buvo pervežta per 
10,000 pabėgėlių, nes Berlyne 
nebėra kur juos dėti.

Etscnhoweris sustiprinsią Korė
joj Jungt. Tautų pajėgas 
Tokio. — Vyriausioj Jungt.

Staiga mirė* CK) pirmininką*
Ph. Murray

PASITRAUKIA VAN FLEET

Seoulas. — Korėjoje prasi
dėjo žiema. Fronto srityje jau 
iškrito sniegas. Tuo pačiu me
tu aprimo ir paskutinias ketu
rias savaites vykusios smarkios 
kovos. Jau praėjusį šeštadienį 
vyko tik nedideli žvalgybinių 
dalinių susišaudymai.

Dėmesį Korėjoje patraukė 
‘tik žinia, kad norįs iš savo vie
tos pasitraukti 8-sios armijos 
vadas gen. Van Fleet. Jis yra 
60 m. amžiaus ir jau 19 mėn. 
kariauja Korėjoje. Apie savo 
pasiryžimą pasitraukti Van 
Fleet buvo paskelbęs ir anks
čiau. Tačiau dabar pranešama, 
kad tai įvykinti numato jau 
artimiausių dviejų mėnesių lai
kotarpy. Kas jo vietoj bus pas
kirtas, kol kas nežinia.

ESTIJA — SOVIETŲ KARINE BAZE
Stockholme leidžiami anglų 

kalba “Nevvsletter” Nr. 295- 
296, apžvelgę naująjį Sovietų 
penkmečio planą, pažymi, kad 
Sovietai į Baltijos valstybes y- 
ra šį kartą atkreipę ypatingą 
dėmesį. Minimajame plane tik 
viena Estija paminėta daugiau 
kaip 20 kartų. Tačiau “News- 
letter” daro išvadą, kad

Pabaltijo valstybėms, ypač 
Estijai, Sovietai rodo susidomė
jimą tik kariniais sumetimais.

Kariniai pasiruošimai Estijo
je eina nuo pačių pirmųjų oku
pacijos dienų. Per pastaruosius 
8 metus.

Estijos pajūriu įtaisytas ištisas 
karinių įtvirtinimų tinklas.
Smarkiausiai įtvirtintos sri

tys yra aplink Taliną, Paldiską, 
Tadkuną, Ristną, Pangą, Und- 
vą, Atlą ir Sorve. Menkesni į- 
tvirtinimai pastatyti Suomių į- 
lankos pakraščiu. Pagilinus 
vandens kelią, dabar ten gali 
rodytis ir didieji Sovietų lai
vai, ypač manevrų metu.

Estijoje taip pat padidintas 
aerodromų tinkas. Per pirmąją 
okupaciją Sovietai buvo padarę 
23 aerodromus, o per antrąją 
juos padidino ir patobulino. 
Dabar Estijoje yra

apie 60 aerodromų,
iš jų 12 — salose. Tuo būdu 

Estija sudaro svarbią aviacijos 
bazę galimoj kovoj dėl Baltijos. 
Karo laivynui aprūpinti nafta

pravestos dvi vamzdžių linijos 
iš Kohtla - Jaervės į Taliną ir 
Paldiskį. Iš estų degamojo ska
lūno nafta perdirbama į benzi
ną ir vartojama aviacijai ir mo
torizuotiems daliniams. Stato
ma taip pat svarbių strateginiu 
atžvilgiu kelių, gerinama 1945 
m. pradėta tiesti tarp Talino ir 
Leningrado autostrada. Ta
čiau visi tie kariniai pasiruoši
mai ir įtvirtinimai, pavertę šių 
dienų Estią svarbia karo lai
vyno ir su juo koordinuotos a- 
viacijos baze yra greičiausiai 
gynimosi pobūdžio.

MIRĖ CIO PIRMININKAS
PH. MURRAY

NAUJOJ VOKIEČIU ARMI 
JOJ 40 GENEROLU IR 

22,000 KARININKU
San Francisco.. — Nuo šir

dies smūgio čia staiga mirė vie
nas žymiausių JAV darbininkų 
vadų CIO pirmininkas Ph. Mur- 
ray. Velionis buvo 66 m. amž. 
Kilimo jis buvo škotas, į JAV 
atvykęs 1902 m. ir 1911 m. ga
vęs JAV pilietybę.

Murray buvo katalikas ir 
darbininkiją bei jos unijas lai
kė didžiausiu pylimu prieš ko
munistinį pavojų. Jis buvo įsiti
kinęs, jog nelikus unijų, tuo
jau įsigalėtų fašizmas, kurį ne
išvengiamai sektų komunizmas.

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos gynybos komisaras T. 
Blank pasakė per radiją kalbą, 
kurioj nurodė, jog yra supla
nuota, kad Vakarų Vokietija į 
Europos armiją įeis su 500.000 
vyrų, tarp kurių bus ir 40 ge
nerolų, 22,000 karininkų ir 80,- 
000 puskarininkių. Pirmiausia 
bus priimami savanoriai, iš ku
rių bus sudaryti kadrai, o tik 
paskui pradėtas šaukimas j ka
ro tarnybą.

Ui fronto Unijos prie Triangle Hill *unk!*i *ut«- »ti Pietų Korėjos kariai laukia transporto i ligonine*. 
Naujai prrorranizuota ir apmokyta Pietu K o re jo* armija paskutinėse kovose pasirodė esanti jau rimta 

karinė pajėga.

Lapkričio 6 ir 7 Providence, 
R. I., Sheraton-Biltmore vieš
butyje, įvyko regionalinė kata
likų spaudos konferencija. Bu
vo susirinkę apie 100 atstovų. 
Jie atstovavo katalikiškus pe
riodinius leidinius, leidžia
mus rytinėse valstybėse, nuo 
Maine iki Maryland. Konferen
ciją sukvietė ir ja rūpinosi 
Providence diecezinio Savait
raščio ‘The Visitor” 
rius kun. J. F. Braacų. Kon
ferenciją globojo Providence 
vysk. Mav. Vinney. Jis kalbė
jo ir per iškilmingus pietus. Be 
to, įdomias kalbas pasakė Pro
vidence Kolegijos prof. Paul 
Van. K. Thomson, konvertitas, 
buvęs episkopalų ministras, 
kun. dr. Max Jordan, ilgame
tis NCWC korespondentas Eu
ropoje. ir Fordham univ. prof. 
E. A. Walsh. Visi kalbėjo apie 
aktualius katalikiškos spaudos 
uždavinius. Buvo pabrėžta, kad 
šiais laikais, kai durmsčiasi pa
saulyje politinis gyvenimas, 
žmonės vis labiau ieško švieses
nio kelio iš dabartinių gyveni
mo sunkumų. Deja, stambioji 
pasaulio spauda dažnai to nesu
pranta, teduodama žmonėms 
sensacijas, kurios jų dvasios 
nepatenkinta. Katalikiškos 
spaudos uždavinys padėti žmo
nėms susiorientuoti, kur yra 
tiesa ir tikrieji taikos pagrin
dai. Ji turinti žmones ne tiktai 
informuoti, bet ir atkreipti jų 
dėmesį į reikalą laikytis krikš
čioniškų principų ne tik priva
čiame, bet ir viešame gyveni 
me.

Posėdžiuose buvo dar aptar
ti įvairūs kausimai, surišti su 
laikraščio turiniu, iliustracijo
mis, skelbimais, platinimu ir k. 
Buvo priminta katalikų parei
ga savo spaudą palaikyti ir ją

platinti.
Lietuvius atstovavo kun. Pr. 

Giedgaudas OFM ir S. Sužie
dėlis, atstovavę tėvų pranciško
nų leidžiamus leidinius (Dar
bininką. Aidus. Variklį) ir kun. 
St. Yla, “Lux Christi" redakto
rius.

Panašios konferencijos yra 
šaukiamos kasmet įvairiuose 

____ regionuose. Visus katalikiškus 
redakto- laikraščius Amerikoje apjun

gia “Katalikų Spaudos Sąjun
ga” (Catholic Press Associa- 
tion, CPA). Jos Centras yra 
Nevv Yorke.

Si* metu Nobelio liferstūro, pre
mija paskirta garniam prancūzu 
rašytojui Frainrok Manriac, ank*- 
ėiau jau laimėjusiam ir Prancūzu 
Akademijos didžiąją premija. Savo 
raštuose Mauriaeas kataHkybė* 
šviesoj sprendžia (vairias žmonių 
gyvenimo problemas. Nemaža jo 
raštu yra išversta ir j lietuviu kal
ba.

NAUJOS RIAUŠES PIETŲ
AFRIKOJ

Durbana*. — Miniai susirin
kus į neleistas demokratijas, į- 
vyko tarp demonstrantų ir po
licijos susirėmimas. Demons
trantams pradėjus policiją pul
ti akmenimis, ši pavartojo šau
namus ginklus. Apie dešimt as
menų buvo užmušta. Kimber- 
ley deimantų kasyklose įvyko 
panašus susirėmimas, čia žuvo 
14 asmenų ir 39 dar nesu
randami. Riaušės vyksta dėl 
min. pirm. Malan rasinės poli
tikos.

PA2ADEJIMI S LIETUVIAMS 
STENGSIS ĮGYVENDINTI

Nrw Yorkas — Vyriausioje 
respublikonų rinkiminėje būsti
nėje New Yorko gen. D. D. Ei- 
hovveris, laimėjęs rinkimus, pir
mąja! savo porinkiminei foto
grafijai pasirinko lietuvių tau
tybės prie vyriausios pataria
mosios grupės atstovą Albiną 
S. Trečioką. Ta pačia proga 
priminė, kad jis savo pasižadė
jimus, duotus lietuviams, tikrai 
stengsis įgyvendinti.

— Meksikos valstybė yra 
padariusi dar vieną žingsnį 
Bažnyčios ir Valstybės suartė
jimui. Aukščiausias Meksikos 
Tribunolas nusprendė pagal 
katalikų apeigas sudarytas mo
terystes laikyti teisėtomis su 
visomis įstatymais numatyto
mis pasekmėmis.
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PASAULIO UIT. BKNDRUOMENĘJ

; VOKIEČIAI APIE DIEPHOLZO 
GIMNAZIJA

LENKIJA ŠIANDIEN
* *

Autonina Uium<‘Jžiūtė

Lietuvių Vasario 16 gimnazi
ja Diepholze dažnai patenka į 
vokiečiu spaudą. Jos gyveni
mą* buvo rodytas ir kino ap 
žvalgose. Malonins atsiliepimus 
paskelbė Rytprūsių voki '-čių 
laikraštis “Pas Ostprerisen- 
blatt” nr. 2S>.

Straipsnis pavadintas “šv. 
Jurgis ant berto ‘žirgo”, ant
rinė antraštė — ‘ Vienintelė lie
tuvių laisvoji mokykla.” Taip 
pąt įdėtos trys nuotraukos, 
viena vaizduoja gimnazijos 
chorą, antra — mokiniai ir 
mokytojai valgykloje pietauja, 
trečioji — lietuvaitė švenčia 
savo gimtadienį. Pradžioj* 
straipsnio prisimename išveži
mai ir lietuvių pabėgimas j va
karus. Tada, 1950 metais, bu
vę Vak. Vokietijoje dar per 
100,000 lietuvių, kurių tautiš
kumo dinamišką jėgą įrodęs 
tas faktas, kad jie daugelyje 
sąyo stovyklų buvę steigę sa
vas pradžios mokyklas ir ginu 
nažijas. Tuo tai-pu jie išvyko į 
užjūrius, tik maža dalis likusi 
Vokietijoje. Nors jie ir išsklai
dyti, vis dėlto jie nė nemaną iš
sižadėti savito dvasinio gyve
nimo. “Senose kareivinių pa
talpose prie Diepholzo jų mo
kytojai rodo lazdele į Lietuvos 
žemėlapį. Lauke aidi linksmas 
klegesys sporto pamokų. Inter
nato kambariuose mergaitės iš
dėsto ant stalo spalvingus lie
tuviškus audinius. Čia gyvena 
apie 120 mergaičių ir berniukų, 
kur jie mokomi nuo pirmųjų 
pradžios mokyklos metų ligi 
brandos atestato. Mažiausiai 
svetimos tautos grupei tokiu 
būdu čia atsirado tikras kultū
rinės autonomijos kūrinys... 
Mokykla veikia pagal vokiškų 
mokyklų schemą su gimnazijos 
ir gamtos mokslų skyriais. Lie
tuvių kalba yra svarbiausioji 
dėstomoji kalba. Mokomos dar 
vokiečių, anglų ir lotynų- kal
bos. Matematika visose klasėse 
dėstoma vokiečių kalba, o ir 
gamtos mokslų sąvokų siste
mos imamos iš vokiečių kalbos. 
Mokykla išlaikoma užjūrio lie
tuvių lėšomis, tam tikros para
mos susilaukia ir iš vokiečių į 
staigų. kas mus džiugina.” 
T afkraštis toliau pabrėžia, kaip 
sv*rbu esą išlaikyti Rytų tau- _ X tJ _______________________

IT ALMA

Nauju kunigų sąjungos 
valdyba

Spalio 26 d. šv. Kazimiero 
Kolegijoje įvyko Lietuvių ku
nigų sąjungos Romoje susirin
kimas, kuriame buvo peržvelg
ta pastarųjų metų veikla, iš
rinkta nauja valdyba ir pasi
keista mintimis dėl ateities 
veikimo. J naują vaidybą buvo 
išrinkti: kun. D. Kenstavičius. 
Tėv. dr. Matulis, MIC, ir kun. 
Vj Bitinas. Ateityje numatoma 
toliau tęsti mėnesinius pasikal
bėjimus aktualiomis sielovados 
problemomis, tuo būdu prak
tiškai rengiantis komunistų 
griau.jamo religinio gyvenimo 
atstatymui Lietuvoje. 

Nutvėrusi i* jauno lankytojo. ('hiearo* roolociM** sodo beždžionė 
j4gip» kauke llalloaeen. Tačiau prižiūrėtojui mano. ka<l br kauke* jo* 
į r^lf— yru juokin<r*ni*. kaip »u kauke. -

tų įvairumą savo šaknyse. “Juk 
reikalas tas, ką teks sodinti 
Rytų dirvoje, kai kurią dieną 
bus nuo jos nutraukto lavono 
drobė.

Toliau straipsnio autorius 
džiaugiasi gražiu mokinių elge
siu. gerų mokinių lavinimu. 
Pabaigoje prisimena, kad Ryt
prūsių gyventojai bėgo į Lie
tuvą ir ten gelbėjosi nuo bado.

Dėl Urugvajaus LB
Kai kurioje spaudoje sklei

džiamas netikrų žinių apie U- 
rugvajaus LB organizavimąsi ir 
tariamus srovinius nesusiprati
mus.

Mes šioje kolonijoje seni tau
tininkų srovės veikėjai ir šios 
srovės atstovai Bendruomenės 
organuose matome reikalinga 
pareikšti, kad ULE Taryba. 
Valdyba ir Garbes Teismas iš
rinkti teisėtai ir demokratiškai 
—pagal ULGK nuostatus ir pa
gal pilnateisių narių balsuotojų 
daugumo valią. Šiuose orga
nuose su mumis vieningai ben- 
dradaibiauja katalikų ir nesro- 
vir.ių atstovai.

Triukšmą keliantieji vadina
mi kairieji gerai žino, kad na
riais nepriimti porą kandidatų 
buvo sąlyguojami ne kaipo tų 
ar kitų srovinių laikraščių ko
respondentai. bet kaip kores
pondentai šmeižikai, kenkią 
geram lietuvių vardui Urugva
juje ir niekiną padorius Bend
ruomenės narius.

Dėl tų pačių priežasčių ir 
dėl kenkimo bendram darbui 
Bendruomenėje kuriam laikui 
buvo suspenduoti ir p. Gumba- 
ragis su p. Vikoniu. Šie pasta
rieji nebuvo iš Bendruomenės 
pašalinti, bet nario mokesčio 
neužsimokėjo ir Bendruomenės 
organų rinkimuose nedalyvavo.

Mūsų įsitikinimu, nors socia
listai su socialdemokratais U- 
rugvajaus lietuvių kolonijoje 
galėtų būti tik vienos rankos 
pirštais skaitomi (kai kada 
čia tokiais pagal reikalą pasi
vadina bet kuris anarchistas), 
bet jų prisidėjimas prie Bend
ruomenės būtų sveikinamas, jei 
tik turėtų bendram darbui tin
kamus atstovus.

Antanas Brazys
ULB Tarybos Pirmininkas 

Mykolas Svečiu lis,
ULB Valdybos sekretorius 

Adolfas Kaušinis,
ULB Reviz. Komisijos pirm.

K. Čibiras Urugvajaus 
spaudoje

Didysis dienraštis “EI Dia” 
atspausdino 150 straipsnių ant
rašte ‘Ką slepia stalininė už
danga”. šio dienraščio bendra
darbis K. Čibiras — C. Verax, 
rašydamas apie komunistinę 
tikrovę, pavyzdžius dažniausiai 
ima iš pavergtosios Lietuvos. 
Paskutinis jo straipsnis atsklei
džia, kaip bolševikai verčia lie
tuvius “ savanoriškai” palikti 
Lietuvą ir emigruoti pas baltą
sias meškas.

La kų dieni a t U “Žydą
Warszav.y” 1952 IR- spalio 
mėn. 1 d. davė ypatingai įdo
mią stati ūką. k. ri rodo, kad 
privali ; r manė ir prekyba 
krašte beveik i nykusi. 1916 
metais suvalstybintos pramo
nės dali* aj)ė.nė 86,3'< visos 
krašto pramonės. Po šešerių 
metų apėmė ji jau 99.6'<. Tad 
šiandie t iš viso mažai galima 
apie privačią pramonę kalbėti. 
Panašiai atrodo ir smuik:oji 
prekyba. Čia 19-16 metais buvo 
tik 22'. suvalstybinta, o šian
dien jau 94'i. Pasekmės pri
versti: ė - ama ų kolektivizaci- 
jos katastrofiškos. Tame pa
čiame rūme ryja laikraštis pri
verstai pripažinti, kad “3O'« 
Varšuvos gyventojų turi ne
sveikas kojas ir negali nešioti 
fabrikinių batų. Tačiau be
veik neįmanoma specialiai už
sisakyti batus.” Laikraštis pra
neša. kad daugelis batsiuvių 
artelių sostinėje viso mėnesio 
laikotarpy negali atlikti užsa
kymų. kuriuos gauna tik viena 
diena. Dienraštis toliau rašo, 
kad Varšuvos šeimininkės po 
10 valandų laukia lietuje, kad 
gautų numerėlį, su kuriuo ga
lės užsisakyti batus. Bet k į- 
teikti užsakymą nėra lengvas 
dalykas. Dažnai bėgioja jos iš 
vieno miesto galo į kitą, iš ben
drovės į bendrovę, nes daugely 
“užsakymų skaičius” jau yra 
pasiekęs privalomą normą. 
Laikraštis, žinoma, negali sau 
leisti kritikuoti bendrovių tvar
ką, negali pripažinti, kad tikro
ji priežastis laisvo amato pa
smaugimas ir drauge su juo as
meninės atsakomybės bei ini
ciatyvos panaikinimas. Jis siū
lo “batsiuvių kolchozų” vedė
jams pagerinti darbininkų už
darbį, kad tie nebėgtų į fabri
kus, kur darbas geriausiai ap
mokamas ir mažiau reikia dirb
ti. Varšuvos laikraščio reporta
žas ir statistika I aid šia žvilgte
rėti į “suvalstybinimo” pasek 
mes pramonėj, prekyboje ir a- 
matuose. Tuo tarpu pasiprie
šinimas žemės ūkio srityje yra 
vietomis dar labai stiprus, kaip 
rodo to paties laikraščio statis
tika. 1946 metais žemės ūkių 
buvo sukolektyvinta 2fr ir per 
šešeris metus pakilo tik iki 
16'<. Kaimas v;s dar ga
na užsispirusiai priešinasi. Ry
šium su naujojo parlamento 
rinkimų pasiruošimais laikraš
tis “Wola Ludu” įdėjo labai į- 
spūdingą straipsnį, iš kurio 
matyti kaimiečių pasipriešini
mo prieš totalistinius užsimoji
mus mastas. Kaimiečių parti
jos vicepirmininkas, blogai už
maskuotas komunistas, atsakė 
šiame straipsnyje į nežinomo 
siuntėjo laišką, kuriame nedvi
prasmiškais žodžiais buvo su
minėti svarbiausieji kaimiečių 
priekaištai valdžiai. Ypatingai 
įdomų daro šį straipsnį faktas, 
kad jis gana plačiai liečia nele
galią opoziciją, kuri pasireiš
kia pasyviu pasipriešinimu ir 
ginkluotais veiksmais.

Anoniminis siuntėjas rašo, 
kad jis sveikina didžiųjų dva
rininkų ir fabrikantų nuosavy
bių nusavinimą, bet kad jis nuo 
1948 metų nusivylė komunistų 
partija, ypatingai nuo to laiko, 
kai buvo pašalintas Grcmulka 
—kaimiečių nacionalkomunisti
nis vadas. Jis peikh pinigų nu
vertinimą ir lygiai griežtai 
smerkia paaštrintą klasių kovą 
kaimuose Jo nuomone, kai
muose nebėra daugiau tikini 
“turtuolių,” taip vadinamųjų 
"kuiakų” ir kova prieš juos y- 
ra grynai komunistų prepagan 
dos prasimanymas, kurio tiks
las yra suskaldyti kaimiečių 
vienybę, kad lengviau juos už
valdytų, kaip reikalauja Stali
no planai.

Priešingai nusistatęs kai
mietis toliau aštriau kritikuoji 
pramonę, kuri neduoda lenkų 

piliečiams pačių reikalingiausiu 
kasdieniniam gyvenimui daik 
tų. Jo nuomone, čia kalti yra 

rusai, nes jie rųo.ia naują karą 
ir lenkų kraštą, kaip ir kitus 
sate itų kraštas a ip ė ia .Drą
sus kaimietis ne kijo pare. <i 
savo nuomonę, kad Lo- klja 
šiandien, jei ir no oficialiai, iš 
tikrųjų yra 17-toji Sovie ų ■e - 
publika. nustojusi pask ūi.aią ų 
nepriklausomybės likačių. r.es 
visi į-akymai gaunami tįc-iog 
iš Maskvos. Tokiomis sąlygo
mis, kai opozicija rinkimuose 
yra draudžiama, jo nucrr.c ?, 
balsavimas neturi jokios re’kš- 
mės. visa tai yra tik komedija, 
kuri negali pal eisti dabartinės 
padėties. Atsakymas į šio Kai
miečio laišką, kuriame pa“e;š- 
kiama lenkų kaimiečių nuo pe
ne, neturi reikšmės. Siurbus 
vis dėl to yra faktas, k d i;o- 
munistų rinkimų organizacijos 
rado reikalingo iš viso leis*i 
spausdinti tokią aštrią kritiką, 
nes šis straipsnis rodo bedug
nę tarp komuinstų valdžios ir 
lenkų kaimo.

TAIKOS APAŠTALAI IEŠKO
UŽTARIMO

Bonna, —- Vokietijos “taikos 
sąjungos” komitetas kreipėsi į 
Švedijos karalių, kad tarpinin
kautų tarp Rytų ir Vakarų. 
Vokietijos evangelikų pirminin
kas buvęs vidaus reikalų min. 
Heinemannas prašymą parėmė.

• Žydai yra suskaitę, kad po 
karo jų teliko pasaulyje 11.- 
672,000. JAV žydų yra apie 5 
miL, Sovietų Sąjungoje — 2 
mil., Izraelio valstybėje — 1.5 
mil-, Kinijoje — 1,2 mil. Kiti 
yrą išsiblaškę po kitus kraš
tus.

JAV karys G. W. Dowdy Korėjoje žiūri, kaip arti mirties jis buvo. 
Kulka pramušė ties kakta šalmą ir, atsimušusi i jo pamušalą, išėjo 
pro virtų. Dovvdy tebuvo nubrėžta kakta.

NAUJI LEIDIMAI
NAUJI “AIDAI”

Spalio pabaigoje išėjo AIDU 
9 nr. (lapkričio mėn.), visas 
iliustruotas dail. Pauliaus Au- 
giaus grafikos darbais. Nauja
jame numeryje randame įdo
mų A. Baltinio straipsnį apie 
idealizmą kaip lietuvybės iš
laikymo pagrindą. Antanas 
Vaičiulaitis rašo apie jubiliatą 
Vincą Krėvę. J. Venskus. S. J., 
duoda straipsnį iš medicinos 
mokslo srities. Dr. A. šerkš
nas iškelia moters problemą šių 
dienų rūpesčiuose. Grožinės 
literatūros skyrių užpildo: Kl. 
Jurgelionis. St. Prapuolenytė 
ir Julius Baniulis.

Šis numeris ypač pasižymi 
plačia apžvalgine dalim. Lite
ratūros skyriuje recenzuoja
ma Henriko Nagio “Saulės 
laikrodžiai,” Jurgio Jankaus 
“Paklydę paukščiai” ir “Lite
ratūros lankai”. Religiniame 
skyriuje T. L. Andriekus, OFM. 
paliečia Bažnyčios santykį su 
menu pagal naująją šv. Ofisi- 
jo Kongregacijos aplinkraštį. 
Mokslinėje apžvalgoje dalyvau
ja Marija Gimbutienė ir A.

Pratimuose ties Kalifornijos tyrumomis F-94C (virtoje) iššauna Ž.75 ineh. raketas, kuries sali su
naikinti net pačių* didžiausius bombonešius. Viduryje, palikdamos dūmų kelių, skrenda i tikslų paleistos 
raketos. Apačioje — naikintuvas skrenda raketų pa liktu keliu, lydimas nuotraukas darančio T-M.

GRCDU PARUOŠOS NEĮVKYDYTOS
Spalio 1 d. “Tiesoje” skelbia

mas Sovietų Sąjungos Paruošų 
Ministerijos įgaliotinio Lietu
vai pranešimas, iš kurio matyti, 
kad grūdų paruošų planas 1952 
m. spalio 1 d. toli gražu nebu
vo kaip reikiant įvykdytas. Vil
niaus srity Zarasų rajonas te
buvo .jo įvykdęs vos 56,6 pro
centų. Šiaulių srities Kupiškio

Bendorius. Visuomeninio gyve
nimo skiltyje pasisako Juozas 
Alaušius politinės moralės 
klausimu. Paminima L. Šimu
čio sukaktis. Prie visuomeninio 
skyriaus rezervuojama vieta 
pastaboms, kur trumpai pasi
sakoma įvairiomis aktualijo
mis. Kronikoje pateikiama mė
nesio įvykių santrauka.

EGLUTE — lapkričio mėn..
9 nr. Numeris skirtas mirusių
jų prisiminimui, atžymėtos A. 
Baranausko, Vinco Krėvės- 
Mickevičaius sukaktys, spaus
dinama pasakų ir eilėraščių. 
Numeris ir viršelis papuoštas 
B. Vilkutaitytė* - Gedvilienės 
piešiniais.

Liudas Dovydėnas. — BRO
LIAI DOMEIKOS. Romanas. 
Trečioji laida. Išleido knygų 
leidykla TERRA. 748 W. 33 
St.. Chicago. III., spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. 256 psl., 
kaina 2.50 dol.

Jieva Simonaitytė—AUKŠ
TŲJŲ ŠIMONIŲ ŪKIMAS.
Mažosios Lietuvos buities ro

manas. Trečioji laida. Išleido 

rajonas 58,7, Kauno srities Vil- 
lijampolės rajonas 41,3; Klai
pėdos srities Plungės rajonas 
56,6, Sedos — 56,7, o Šilalės 
vos 37,1. Faktiškai yra dar blo
giau. Net ir pati “Tiesa” savo 
tos dienos vedamajame pripa
žįsta, kad “partinės, profsąjun
ginės ir ūkinės organizacijos lė
tai šalina trūkumus, blogai 
skleidžiamas pirmūnų patyri
mas.. .eilėje MTS silpnai panau
dojama technika, darbai atlie
kama ne visuomet laiku, ne 
visuometa yra patenkinama jų 
kokybe. Kolūkiuose lė
tai vykdomi elektrifikavimo 
darbai...”
KODĖL PLEČIA KLAIPĖ

DOS UOSTA
Naujajame penkmečio plane, 

kurį priėmė komunistų parti 
jos kongresas Maskvoje, numa
toma išplėsti Lietuvoje laivų ir 
turbinų statybą, pagerinti Klai
pėdos uostą. Taip pat numato
ma padidinti 3.9 kartų žuvies 
sugavimą jūroje. Prisimenant, 
kad jūroje žvejoti teleidžia tik 
tikriems komunistams, atga
bentiems iš Rusijos gilumos, 
tenka laukti, kad į Lietu
vą atveš naujų kolonistų.

Praplėsdami Klaipėdos uos
tą. atremontuodami geležinke
lio tinklą. Sovietai nori ne tik 
sustiprinti savo strateginę pa
dėtį. bet ir išnaudoti Baltijos 
uostus komerciniams tikslams.

MUZIKA IRGI STALINUI
Valstybinė filharmonija Vil

niuje šiemetinį sezoną pradėjo 
spalio 1 d. simfoniniu koncer
tu. Dirigavo “LTSR meno vei
kėjas stalininės premijos laure
atas” B. Dvarionas. Dalyvavo 
jungtinis valstybinės filharmo
nijos ir respublikinio radijo ko
miteto choras, “stalininės pre
mijos laureatai” J. Petraškc- 
vičiūtė ir J. Stasiūnas, taip pat 
solistas A. Limontas. Programą 
sudarė kūriniai, skirti Stalino

Knygų Leidykla BALTIJA, 
168 Concord Avė., Toronto. 
Ont.. Canada. spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Viršelis ir vi
nelės dailininko Albino Biels
kio. Tiražas — 1000 egzemp
liorių.

Šiuo kapitaliniu veikalu Jie
va Simonaitytė 1935 m. laimė
jo mūsų pirmąją valstybinę li
teratūros premiją. 437 psl.. 
kaina 3.50 dol.

400 metų pirmajai Nemuno 
poemai. Jžangą parašė prof. 
Steponas Kolupaila, išleido A- 
kademinio Sąjūdžio Skautų 
Vadovybė, kaina 1 dol. Gau
nama šiuo adresu: Br. Kviklys, 
631 W. 51 PI.. Chicago 9, III. 

garbei; Dvariono “Pasveikini
mas draugui Stalinui”, Taiat 
Kelpšas “Kantata apie Stali
ną”. Visa programa buvo vie
na komunistinė propaganda.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Vincą* Kudirka, 

37 Franklin St, Norvvood, Mass.
Vicepiimininkai — Vladai Pau

lauskas, 573 Lavvrence St., Lovvell 
Mass. ir

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

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norvvood, Mass.

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

"dininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Ba.ry St., Dorchester, Mass. Tet 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. d. 
Bernatonis, NeB P. MeikAaas, B 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEIZIO vardu, 5 
Cottage St.. Norvvood, Mass., Tel 
NOrvvood 7-1449. Pinigines per!aid<»s 
Money Orderiai ar čeaiai įsrašo-.u 
iždininkės B. Cunys vardu.

DYKAI! DYKAI!

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

Jeigu Tamsta įvertini savo sveika
tą ir ją brangini, tai tuojau para
šyk savo vardą, pavarde ir adresą ir 
siųsk ši skelbimą dėl naujai pagerin
tos Deksnio Galingos Mosties. Gausite 
be jokio mokesčio. Pavartojęs sa
vaite laiko ir jeigu nesijaustum svei
kesnis ir stipresnis, jeigu negelbėtų 

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

siunčiami dykai.
Yra senas ir teisingas priežodis; Kas 

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

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

DEKENS PRODUCTS,
P. O. Box 666, Nctvark, N. J. 

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris ......................................
Valstija

Miestas ............................................................
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UŽ “TĖVŲ NUODĖMĖS”
EISENHOWERIS žadėjo nuo sausio 20 pradėti Washingtoną 

šluoti. (Gavo tam ir didžiulę šluotą). Žadėjo kurti sąlygas, ku
riose kiekvienas pilietis naudotųsi “amerikoniškojo gyvenimo kom
fortu.” Vienus tai gąsdina, kitus žavi.

Tai buvo rinkiminis žadinys ir pagrasinimas. Praktikoje Eisen- 
howeris ir respublikonai bendradarbiavo demokratų vyraiusybei. 
Praktikoje demokratų vyriausybė stovėjo priekyje fronto prieš 
sovietinę agresiją; dabar jam vadovauti imasi Eisenhovveris. Izo- 
liacionizmas, kuriuo buvo gąsdinamas!, daugiau nebeįmanomas. 
Jis atgyvenęs. Ameriką izoliuoti dabar siekia ne amerikiečiai, o 
bolševikai. Amerikos politikos linija pasiliks ta pati.

Sukurti namie šviesų, saugų ir ramų piliečiui gyvenimą ne
leis Eisenhoweriui paveldėtas senas palikimas. Tą palikimą Mac- 
Arthuras liepos 7 d. respublikonų suvažiavime šiaip pasvėrė:

“Strateginėm sutartim susirišę su Rusija antrojo karo pabai
goje, praktiškai mes pakvietėme Sovietų kariuomenę užimti visą 
rytų Europą... Nerūpestingai mes atidavėme dideles uraniumo ka
syklas, be kurių Rusija niekada nebūtų galėjus išplėtoti savo ato
minių ginklų... Be jokio protesto mes išdavėme šimtus tūkstančių 
vokiečių karo belaisvių ir tuo mes pažeidėme bet kurį žmogišku
mo jausmą ir žmoniškumo tradicijas... Net karą baigus mes toliau 
ėjome ta kryptimi, aprūpindami Sovietus karo medžiaga.”

Už šitą skaudų palikimą neprotinga būtų kaltinti vieną to me
to vyriausybę. Ir opozicija tada balso nekėlė. Bet to “tėvų nusikal
timo” vaisiai buvo tokie dideli, kad Stevensonas pripažino, jog ir 
šiandien Amerikos mokesčių dydį padiktuoja Maskva. Taigi Ame
rikos politika yra ne kas kita kaip pastangos išsilaisvinti iš “tėvų 
nusikaltimo” padarinių.

Ko to nusikaltimo padariniai nepašalinti, nejmainoma sukurti 
taikos, ir kalbos apie ramų gyvenimą, mokesčiu sumažinimą galės 
būti tik tolimas tolimas žiburėlis vidunakčio pelkėje.

Kad tą žiburėlį atneštų j kiekvieno gyventojo trobą, prezi
dentui suteiktos didelės galios. “JAV piliečiai turi teisę kas ketveri 
metai išsirinkti tironą”. Tuo drąsiu žodžiu žinomas ispanu filoso
fas Ortega y Gasset norėjo ne prezidentą ap uodinti, o tik iškelt' 
jo dideles galias. Tačiau atsižvelgiant į sąjungininkus, į pasiruoši
mus negalima daryti išvados, kad Eisenhoweris galėtų politinę 
kryptį iš esmės keisti ar staigių šuolių daryti.

Gera vis dėlto, kad baigėsi rinkimų blūdas. ir vyriausybė ga
lės jaustis pastovi, planuoti programą ir ją vykdyti griežtesniais 
posūkiais. Gera, kad Amerika jaučia atsakomybę už “tėvų kaltę” 
ir pripažįsta reikalą ją atitaisyti. Gera, kad apsivalymas nuo ko
munizmo namie stiprės, o tai nebus be įtakos ir pasauliui. Bet tik 
tada, kai visas pasaulis pasijus apvalytas, tada galės ateiti ta sva
jonė— Eisenhowerio “amerikoniškojo gyvenimo komfortas.”

Ne vienas mūsų stebėjosi ir 
traukė pečiias, šių metų pra
džioje išgirdęs mūsų tarpe kei
stus, tiesiog XX amžiuje sun
kiai besuprantamus balsus, 
kviečiančius mus grįžti j stab
meldystę, kurią, girdi, garbinę 
mūsų protėviai, kūrendami 
“Amžinąją Ugnį”...

Koktu buvo skaityti, kaip 
pora laikraščių gynė pirmąją a- 
no sąjūdžio “kregždę” — vieno 
rašytojo pagonišką (tiksliau 
sakant, pagonybės šydu pri
dengtą) krikščionybės niekini
mo romaną, skelbdami jį tau
tiniu, patriotiniu veikalu ir siū
lydami visiems lietuviam* į bi
bliotekas.

Niekas betgi iš sveiko proto 
anonių neprileido minties, kad 
tie stabmeldystės “gaivinto
jai” iš tikrųjų savo skelbiamo
mis tiesomis tiki, kad jie savo 
butuose, miškuose ar laukuose 
jau smilkina savo sukurtą 
“Amžinosios Ugnies” aukurą. 
Visiems buvo aišku, kad čia 
nėra joks religinis sąjūdis, 
o tik to sąjūdžio simuliacija ir 
nusikalstama mūsų protėvių 

religijos profanacija.
Jei pagaliau mūsų tarpe ir 

atsirado koks naivus tos naujo
sios religijos sekėjas, tai jis to
je pačioje pagonybės akciją 
pradėjusioje spaudoje gavo pui
kų paaiškinimą, koks yra tas 
stabmeldybės sąjūdis ir jo die
vai. Jau daugiau kaip pusme
tis, štai, “Dirvoje” įrodinėjama, 
kad visi mūsų protėvių religi
jos "dievai”, iš' kyrus tik šešis 
su savo keliais “sargais”, yra... 
“dievai nebuvėliai”.

Keista, kad šiose sunkiose 
tragiškose mūsų tautos dieno
se kai kurie mūsų lietuviai ima 
rūkyti savo aukuro smilkalus 
vadinamiems "dievams nebuvė
liams.”

Kuriuo tikslu ši "protėvių re
ligija” simuliuojama? Ko nori
ma tuo pasiekti?

Tikras dalykas, kad mūsų 
keistieji patriotai šia religinio 
sąjūdžio simuliacija siekia 
sužaloti mūsų tautos dorinę- 
religinę sąmonę, sugriauti re
liginį autoritetą ir tautą nuves

ti į nihilizmą.
Ar tatai originalu? Ar šita 

klasta yra mūsų patriotų pa
tentinis išradimas? Ačiū Die
vui. šita religinio sąjūdžio afe
ra tėra tik mūsų patriotų pasi
savinta ir nuplagijuota iš tarp
tautinių nihilizmo šaltinių.

Religinių sąjūdžių simuliaci
ja, kaip priemonė nihilizmui 
skleisti, yra išrasta bolševiki
nių nusikaltėlių, tarptautinio

P. STRAVINSKAS, Cleveland

bedievių tresto Maskvoje. Iš 
raudonųjų rytų ši roliginių są
jūdžių simuliacija kaip “lux ex 
criente” atspinduliavo į Vaka
rus ir buvo išbandyta rudųjų 
bolševikų — Vokiečių Trečiojo 
Reicho nacių jų tėvynėje. Iš 
nacizmo griuvėsių ji buvo atsi
vesta kai kurių mūsų patriotų 
ir mums dvasiškai “atgaivinti.”

Meskime žvilgsnį į tos šviesos 
“iš rytų” eklią pas mus.

SOVIETU SĄJUNGOJE
Kai pirmomis Spalių revoliu

cijos dienomis visoje Rusijoje 
prasidėjęs kruvinasis religijos 
persekiojimas (dvasininkų žu
dymas, bažnyčių sprogdinimai 
ir pan.) pasirodė bolševiki
niams nusikaltėliams nesėkmin
gas, jie griebėsi klastos religi
niam autoritetui sugriauti.

Kremliaus bedievių vadovy
bės įsakymu, visoje Rusijoje 
buvo pradėtas vad. “Gyvosios 
Baižnyčios” sąjūdis, kuriuo bu
vo siekiama sugriauti iš vidaus 
rusų ortodoksų bažnyčia.

Šventikų drabužiais apsivil
kę to naujojo sąjūdžio gaivin
tojai skelbėsi norį seną rusų 
ortodoksų bažnyčią tik “atnau

jinti”, iš “mirusios” padaryti 
“gyvąją”...

Tos veikiančios bažnyčios 
“gaivinimas” buvo labai origi
nalus, galima sakyt, savo meto
dais visiškai panašus į mūsų 
"tautinės” stabmeldybės gai
vinimą. Naujojo religinio sąjū
džio “apaštalai” visai nesirūpi
no savo religinį doros mokslą 
dėstyti, jo principus aiškinti, ti
kėjimo tiesas ryškinti, savo re
ligijos kultą praktikuoti (nes 
visa tai nebuvo jų tikslas). Jie 
griebėsi tik negatyvinės, griau- 
jamosios veiklos. Jie niekino 
nišų ortodoksų bažnyčią, iš- 
juokinėjo jos dogmas, jos doros 
mokslo principus, šmeižė jos 
dvasininkus bei tikinčiuosius, 
žodžiu.
religijos vardu griovė religinį 

autoritetą ir stūmė žmones į 
nihilizmą.

Bažnyčia jiems rūpėjo ne 
kaip maldos ir Dievo garbinimo 
namai, bet kaip tribūna, ku
rioje jie galėtų skleisti tikin
čiųjų tarpe Stalino ir Lenino 
mokslą, vykdyti nihilistinę des
trukciją.

į‘Gyvosios Bažnyčios” oficia-

JAV karinių pajėgu inžinrrijm centre Ft. Belvoir, Va., amerikietis 
puskarininkis aHkina Pietų Korėjos karininkams, kaip iš tolo laidų 
pagalba susprogdinami sprogmenų užtaisai. Muo metn penki Pietų 
Korėjos karininkai ten susipažjsta su modernios karinės inžinerijos 
dalykais.

liąja galva buvo paskirtas Itei- • 
stas, bedievis “vyskupas” An- 
toninas. jos nematomuoju dva
sios vadu buvo Maskvos-Krem
liaus bedievių sąjūdžio vadas, 
o jos pranašu — pats Stalinas...

Po kurio laiko šitas klastos 
daibas buvo demaskuotas, ir 
kai jis bolševikiniams nusikal
tėliams jau buvo nereikalingas, 
jie nusiėmė kaukę, po kuria bu
vo vaidinę "religinio” sąjūdžio 
apaštalus, ir savo laikraštyje 
"Rabočaja Moskva” jie parašė 
šiuos savo pasiteisinimo žo
džius:

“Mūsų tikslas nėra atnau
jinti Bažnyčią, bet ją sunai
kinti. Mes norime religiją iš
rauti iš pat jos šalmą. Bažny
čios atnau inimas, kaip kad jis 
dabar pažangiosios ir demok
ratinės klero dalies yra vykdo
mas, yra tik etapas į visišką ra
są darbininką masės išlaisvi
nimą U bažnyčios globos ir iš 
jos apnuodijimo religija”...

žodžiai visai aiškūs.

NACINĖJE VOKIETIJOJE
Sakoma: tai, ką rusas išran

da ir neturi kantrybės pritaiky
ti gyvenime, tuo pasinaudoja 
vokietis, paversdamas ruso i- 
dėją darbais. Taip ir šiuo atve
ju atsitiko. Rusų bolševikų iš
rastoji religinių sąjūdžių simu
liacija kaip priemonė nihiliz
mui skleisti pilnai ir sėkmingai 
buvo panaudota rudųjų bolše
vikų — Vokiečių Trečiojo Rei
cho nacių.

Rusų bolševikų “Gyvosios 
Bažnyčios” pavyzdžiu Vokieti
joje tuojau buvo suorganizuota 
“Vokiečių krikščionių bažny
čia,” vadinama "Deutsche 
Christen”, su jos oficialine gal
va (su jos “Antoninu”) Reichs- 
bischof Mueller priešakyje, su 
jos nematomuoju dvasios vadu 
(su jos “Jaroslavskiu”) Alfred 
Rosenbergu užpakalyje ir su 
jos pranašu (su jos “Stalinu”) 
Adolfu Hitleriu aukštybėse...

Šios bažnyčios “veikla” visai 
tais pačiais negatyviniais ardo
maisiais metodais, kaip kad ir 
“Gyvosios bažnyčios” Rusijoje. 
Jos tikslas buvo
susprogdinti iš vidaus vokiečių 

protestantą bažnyčią.
Todėl ji iir veikė kaip nacinė 

protestantų bažnyčios sekta...
Religinių sąjūdžių simuliaci

jos idėja nacių buvo “patobu
linta” dar ta prasme, kad buvo 
organizuojami simuliaciniai są
jūdžiai ne tik veikiančių baž
nyčių viduje, bet ir šalia jų. 
Šiam tikslui daugiausia buvo

išnaudoti vokiečių patriotiniai 
jausmai buvo steigiami įvairūs 
vokiečių “tautiniai” pagoniškie
ji są ūdžiai, “gaivinant” ir iš 
užmiršit iese keliant prieš 1200 
metų germanų palaidotus die
vus. Vietoje vieno viso Vakarų 
pasaulio garbinamo krikščioniš
kojo Dievo pradėta rūkyti smil
kalus germanų Odinui ir Bal- 
durui...

Ir kai vokiečių tautos dori- 
nė-religinė sąmonė šiomis reli
ginių sąjūdžių fikcijomis buvo 
jau pakankamai dezorientuota 
bei sužalota, visų šitų manipu
liacijų tėvas nacionalsocializmo 
pasaulėžiūros kūrėjas Alfred 
Rosenberg, gavęs fuehrerio j- 
galiojimus vykdyti nacinės pa
saulėžiūros diktatūrą, “Rabo
čaja Moskva” bolševikų pavyz
džiu, savo partijos programos 
komentaruose nusiėmė kaukę 
ir atidengė tikruosius nacional
socializmo tikslus, pasisakyda
mas, kad “visi luomai ir religi
jos vokiečių tautoje turi būti 
sujungti į vieną naują ir visuo
met seną (uralte) tautinę pa
saulėžvalgą, atsirėmusią į vo
kiečių bendruomenės dvasią, 
kuri vadinasi nacionalsocializ- 
mas” (Das Parteiprogram. 
Wesen, Grundsaetze und Ziele 
der NSDP, herausgegeben und 
erlaeutet von Alfred Rosen
berg. Zentralverlag der NSD- 
AP, Muenchen 1943, 58 psl.).

Kokiai, būtent, religijai tas 
nacionaLsocializmas atstovauja, 
tatai pasako nacionalsocialistų 
programos 24 punktas, kur ra
šoma: >

“Partija, kaip tokia, atstu 
vau ja pozityvinės krikščionybės 
pasaulėžiūrai (Standpunkt), 
nesurištai konfrsiškai su jokia 
religija” (18 p.).

Tai prisipažinimas, kad par
tija atstovauja “krikščionybei 
be Kristaus”, religijai, kuri 
“konfesiškai” su jokia kita re
ligija nėra surišta”... Visais at
viros bedievybės, deizmo, pan
teizmo ir "reformuotos krikš
čionybės” religinių sąjūdžių 
(“Deutsche Christen”, “De- 
utschkirche”, “Romfreie Chris
ten” ir kt.) kanalais visi leng
vatikiai ir “ugininiai” vokiečių 
patriotai buvo surinkti ir atves
ti prie “nacionalsocialistinio 
Korano” — Kaabos, simboli
zuojančios nacinį nihilizmą tik
rąja šio žodžio prasme.

Apie mūsų “tautinės stab
meldybės” gaivinimo veiklos 
metodų nuostabius panašumus 
bei nacinius metodus ir apie 
pirmojo tos stabmeldybės vei
kalo minčių nuostabų sutapimą 
su naciniais šaltiniais, juos pa
lygindami, pasisakysime kita 
proga.

■ ■ — ■ SIEGFRIED LENZ

NE MOKSLO, BET PATYRIMO METAI
RADIJO VAIDINIMAS ~
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KOMEND.: šnipinėti norite?
FIPSAS: Gink Dieve. Garbės 

žodis, tik dėl alkio.
KOMEND: Kas tai yra al

kis?
FIPSAS: Jūs nežinote? Ba

das, didelis alkis.
KOMEND.: Pasilikti čia

jums negalima, draudžaima.
FIPSAS: Mes norime tik po

rą kartų sočiai pavalgyti, o 
paskui vėl eisime namo. Ypa
tingai mažasis, jis turi šeimą.

KOMEND.: Jūs turite tuoj 
grįsti atgal. Sargybiniai nuves 
jus iki sienos. Vargas jums, jei 
dar kartą čia pasirodysit; tada 
abu eisit į stovyklą — tu ir 
mažiukas. Taip, Piotr!

MILICIN.: Taip ?
KOMEND.: Eikš arčiau. 

(Tyliai kalbasi).
MILICIN.: Davaj, greičiau, 

greičiau... eikit...
Milicininkas leido jiems bėg

ti priešais. Buvo saulėtas, ma
lonus priešpietis. Viršum galvų 

be paliovos skriejo kregždės. 
Kelias buvo ilgas ir vos judėjo 
po jų padais. Kiek tik akys už
mato, tiesėsi kelias — monoto
niškas iki apalpimo. Be jokio 
pasisukimo, be jokio malonaus 
apgavimo1 pagaliau galas. Ke
turias valandas jie ėjo kol mi
licininkas nebeišturėjo ir tarė: 

MILICIN.: Stoj! Stok! Visi 
stok! Taip. Klausyti: aš dabar 
atgal. Tada gerai, tada greit 
prie sienos. Siena netoli — dvi 
valandos, gali būti ir penkios, 
iš kur aš galiu žinoti. Atgal 
negrįžti, nes bus ftt. Tu ir tu. 
Supranti?

FIPSAS: O kaip mes Kara
liaučių pasieksime?

MILICIN.: Tiesiog, vis tolyn. 
Greitai siena, greit ir Karaliau
čius.

FIPSAS: Tad pirmyn. Eikš, 
vaikuti.

MILICIN.: Gerai supranti. 
Te, vaikei, duonos alkiui. Bė
kit greitai, davaj! (Žingsniai, 

vėliau tyla).
FIPSAS: Tik nesisuk atgal.
KURTAS: Jis eina tolyn.
FIPSAS: Gal jis tik nori pa

žiūrėti, ar mes tikrai eisime 
sienos linkui.

KURTAS: Bet jis keliu eina.
FIPSAS: Gali būti, kad jis 

greit pasuks iš kelio.
KURTAS: Ne, jis vis tolyn 

eina. — Fipsai?
FIPSAS: Ką?
KURTAS: Imk tu duoną,

mano klšeniai jau pilni.
FIPSAS ■ Duok šen, jos už

teks visai dienai.
KURTAS: Mes eisime iki tų 

ąžuolų.
FIPSAS: O paskui?
FIPSAS: Paskui mes pasuk

sime į mišką. Matai dar jį?
KURTAS: Matau, jis tik

riausiai namo eina.
FIPSAS: Gal būt. Jis ilgiau 

nebenorėjo. Klausyk, Kurteli. 
Atsisėsime už ąžuolų ir jis mū
sų nebepažins.

KURTAS: Jis ką tik atsi
gręžė.

FIPSAS: Gerai, jis bus mu
mis patenkintas.

KURTAS: Bet kaip gi bus su 
siena?

FIPSAS: Kam jos reikia?— 
Pirma — jie mūsų neperleis. 
antra — gali dar kur į stovyk
lą įkišti. Ar tu norėtum?

KURTAS: Tikriausiai ne.

FIPSAS: Tai matai. Ir kas 
žino, kaip toli ta siena. Man 
atrodo, jie mūsų tik atsikratyt- 
ti norėjo.

KURTAS: Taip tu manai?
FIPSAS: Taip! Dėl manęs 

galėtume ir greičiau eiti.
KURTAS: Kam to reikia?
FIPSAS: Dėl visa ko. Kad jis 

paskutinį akimirksnį kitaip ne
sugalvotų. Gali manim pasiti
kėti, dar kartą jis mūsų nepa
gaus.

KURTAS: Man būtinai riekia 
poros batų, Fipsai. Per akme
nis pašėlusiai duria. O tau?

FIPSAS: Man neduria. Aš 
turiu dramblio odą—storą kaip 
šukos. Tu turėtumei tokia pat 
apsirūpinti: niekas nepraeina.

KURTAS: Gal ir pas mane 
pasidarys.

FIPSAS: Pasidaro kiekvie
nam, tik reikia kantrybės. 
(šlepseną žingsniai. Staiga, ge
rokai toliau — automatų šū
viai).

FIPSAS: Skubiai į griovį.
KURTAS: Kas čia dabar?
FIPSAS: Laikyk vožtuvą. Ar 

nematai, kad užpakaly milici
ninkas? Žiūrėk tik, jie turi jį, 
žmogau.

KURTAS: Kur vyrai’
FIPSAS: Ar nematai, jie

velka jį į mišką.
KURTAS: Matau, bet ką to

kį?

FIPSAS: Ką?
KURTAS: Šitie vyrai! ..
(Tyla).
Kad sulygintų Lietuvą su So

vietų Sąjunga, reikėjo pirmiau
sia suardyti tos pakraščio vals
tybės ūkinę struktūrą. Kaimuo
se turėjo būti sustiprinta klasių 
kova, tačiau kurstymas vargšų 
prieš turtinguosius ūkininkus 
tedavė menkus rezultatus. Kol
chozų įvedimas susidūrė su di
deliais sunkumais.

Daugelis ūkininką dar iš ka
ro metų turėjo ginklų ir mokė
jo jais naudotis. Kuriems tik 
grėsė išvežimas, tie bėgo j miš
kus ir virto partizanais.

Atsargiai vertinant, 1947 me
tais Lieuvoje buvo apie 20.000 
partizanų, šiendieną tik apie 4.- 
000. Dauguma žuvo arba buvo 
nukankinti. Nebeišlaikydami 
dvasinio spaudimo ir nematy
dami jokių ženklų, kad padėtis 
Lietuvoje galėtų pasikeisti, kai 
kurie patys pasidavė. Jie jau
tėsi apsivylę.

Tarp Lietuvos patizanų ir 
šiandien dar yra buvusių vo
kiečių kareivių. (Jie nepanorė
jo su žudymo amatu skirtis). 
Dauguma partizanų yra jauni 
lietuviai, su laukiniu beatodai
riškumu kovoją su Sovietais. 
Vadinasi slapyvardžiais, paim
tais iš gamtos, kaip žaibas, 
Griaustinis, Liepsna. Žmonės 

vadina juos žaliaisiais arba miš
ko broliais. Jei lietuvio paklau
si: kur tavo brolis? (Vokiška
me tekste parašyta lietuviškai), 
ir jei jis lakoniškai atsako: 
miške (taip pat lietuviškai), 
kiekvienas supranta, kad jis y- 
ra partizanas. Žalioje savo miš
kų vienumoje šitie vyrai gina 
paskutinius laisvės likučius.

KURTAS: Jau nuėjo. 
FIPSAS: Miške visi. 
KURTAS: Mes galim vėl į 

kelią eiti. a
FIPSAS: Dar ne.
KURTAS: Kodėl, juk jie jau 

nuėjo?
FIPSAS: Man atrodo, kad 

jie mus matė.
KURTAS: Kai mes pro šalį 

ėjome?
FIPSAS: Taip.
KURTAS: Bet jie nešovė.
FIPSAS: Jiems tik jo vieno 

reikėjo. Mes jiems gi nieko ne
padarėme.

KURTAS: O ką jis jiems pa
darė?

FIPSAS: Iš kur aš galiu ži
noti. Gal jiems prireikė jo pini
gų arba žiedo.

KURTAS: Milicininkas jokio 
žiedo neturėjo.

FIPSAS: Nežinau, ko jie iš 
jo norėjo.

KURTAS: Ar jie jį nušovė? 
FIPSAS: Taip atrodo.
KURTAS: Jis man dar savo 

duoną atidavė.
FIPSAS: Dėl to gali tik pasi

džiaugti.
KURTAS: Keliausim’
FIPSAS: Gerai, bet tik per 

kelią ir tuoj į mišką.
KURTAS: O jei tie vyrai mus 

pagaus ir nušaus?
FIPSAS: Manau, kad jie

mums nieko nedarys. Tik jo
kiu būdu mes neturime pasi
likti ant kelio.

Paziliauskienės miške, kuria
me jau 200 metų nebuvo kirsti 
medžiai, jie sutiko būrį partiza
nų. Partizanai buvo gerai gink
luoti: kiekvienas turėjo po ru
sišką automatą. Vienas parti
zanų papasakojo, kad jie ture 
jo prie rusiškų ginklų pereiti, 
nes vokiškiems nebegalėjo gau
ti šovinių. Jaunuoliai gavo pa
valgyti ir atsigerti. Paskui 
jiems nurodė į kurį kaimą tu
rėtų eiti. Rytui auštant, atėjo 
pas juos jaunas, juodaplaukis 
vaikinas ir ramiai pranešė:

PARTIZANAS: Jūs turite 
tuojau pranykti, esame apsup
ti.

FIPSAS: Visas miškas?
PARTIZANAS: Daug ne

klausinėk. Dievas jūs tepasi
gaili, jei ką nors papasakosite. 
Matėte, ką mes su šnipais da
rome. štai ten, po bertžu!

FIPSAS: žmogus...
(bus daugiau)
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iki 40 studentų.

tais. Taigi, semestras (jų yra 
2 mokslo metuose) paprastai 
apima 16-17 kreditų, t. y. tiek 
vienos valandos ar ilgesnių pa
skaitų savaitėj.

Šių kreditų kainos žymiai 
skiriasi paskirose kolegijose. 
Nevv Yorko miesto valdomose 
jos yra žemiausios — 3,5 dol. 
už vieną metrikuliuoto studen
to kreditą, 7 dol. — nemetri- 
kuliuoto. Tokios institucijos 
(City College, N. Y., Brooklny, 
College ir kt.) labai geriems 
studentams, kurių lietuvių tar
pe yra, suteikia lengvatą —at
leidžia juos nuo šio mokesčio. 
Katalikiškose kolegijos šis mo
kestis siekia 15 dol. už kreditą. 
Taigi, pav. šv. Jono Kolegijoj 
jis siekia per 500 dol. metams. 
Columbijos U-te kolegijinis 
kreditas pramoksta 20 dol., t. 
y. arti 700 dol. metams.

Dar prisideda daug papildo
mų išlaidų, kaip laboratorijų, 
skaityklos, veiklos, registraci
jos bei įvairūs kitoki mokes
čiai, siekią keliasdešimt dole
rių semestrui. Be to, knygos ir 
kiti reikmenys taip pat bran
giai kainuoja. Taigi, viską sudė
jus, susidaro daugeliui neišga
limos pinigų sumos.

Pasirinkt?* ipokslo šakos

Nevv Yorko lietuvių studijų 
intei-esuose aiškiai vyrauja 
praktiškumo motyvas. Jau pra
eitais metais didžiausią vietinio 
skyriaus narių procentą sudarė 
griežtųjų mokslų studentai. 
Šiais metais, atrodo, jie dar pa
gausėjo.

Apytikris studijų šakų pasi
rinkimo vaizdas dabar atrodo 
šitaip: įvairias inžinerijos bei 
technikos šakas studijuoja per 
10 vyrų; chemiją — 5 (2 stu
dentės ir 3 studentai); kalbas 
bei literatūras (vokiečių, pran
cūzų, rusų) — 3 studentės: 
žurnalistiką — 2 studentės: 
visuomenės m. —2 (politinius 
m. ir ekonomiją-sociologiją — 
po vieną studentą), psichologi
jų, lyginamąją literatūrą ir tei
sę — po 1 studentą; mediciną, 
farmaciją, medicinišką sekreto- 
riavimą, sąskaitybą ir prekybos 
m. — po 1 studentę. Daugelis 
pradedančiųjų dar nėra savo 
šakų pasirinkę.

Karinė tarnyba
Studijuojančių jaunuolių dau

guma jau prieš metus ar du 
perėjo sveikatos patikrinimą ir 
buvo užregistruoti tinkamais 
kariuomenei — gavo A-l klasi
fikaciją, tačiau jie, išskyrus 
nedaugelį mažiau laimingų at
vejų, šiandien tebesėdi kolegi
jos suole. Mat, įstatymas lei
džia pilno kurso studentams 
Kimantiems bent 12 kreditų peę 
semestą) tęsti savo studijas 
vienerius metus po sveikatos 
patikrinimo. Be to, vietinės į- 
staigos (vad. local boird), 
remdamosi specialių egzaminų

Kuriam gi kontinente dabar 
nesutiksi lietuvio? šiais tam
siais laikais ir lietuviškoji stu
dentija yra pasklidusi po platų
jį pasaulį — nuo Vokietijos iki 
Melboumo, nuo Pietų Ameri
kos valstybių iki šaltosios Ka
nados. Išblaškytas lietuviškasis 
jaunimas, kur tik suranda šio
kias tokias sąlygas, kimba į 
studijas.

JAV teritorija apjungia gau
siausią lietuvių tremtinių stu
dentijos skaičių. Šio krašto Lie
tuvių Studentų Sąjungon užsi
registravusieji praeitais mokslo 
metais siekė 265. Tuo metu 
New Yorke, viename iš didžių
jų lietuviškosios veiklos bei 
studentijos centrų, studentų 
skyriui priklausė apie 40 na
rių. Tikriausiai studijuojančių 

_buvo daugiau, nes kai kurie dėl 
""■neaiškių priežasčių skyriuje ne

buvo ufeiregistravę.

Skyriam veikla
New Yorko lietuviai studen

tai jau prieš dvejus metus pa
dėjo pamatus savai organizaci
jai. 1950-51 mokslo metais čia 
susibūrė per 20 studijuojančių
jų. Materialiniai sunkumai bei 
laiko stoka neleido organizaci
nei veiklai gyviau išsivystyti. 
Vis dėlto buvo kliaujamasi at
eitimi. Sekančiais metais sky
riaus narių skaičius priaugo iki 
30, o vėliau
Skyriaus valdybos iniciatyva 
bei daugelio narių kruopščiu 
prisidėjimu 1952 m. žiemai bai

giantis buvo surengtas dauge
liu atžvilgių sėkmingas vaka- 

- ras — Initium Semestrii. Va
saros metu suruošta išvyka 
Hudsono upe į Indian Pofnt 
parką patraukė per 60 studentų 
bei draugų. Užmegsti ryšiai su 
žymesnėms lietuvių organizaci
jomis ir Pabaltijo tautų bei ki
tais užsieniečiais studentais 
konkreči ųvaistų dar nėra da
vę.
Studentų materialinė padėtis

Savaime aišku, kad dauguma 
—naujakurių didelių išteklių ne

turi. Lengvesnės bei pelninges
nės tarnybos jiems yra sunkiai 
prieinamos. Fiziniam darbe 
pluša visi, kas tik gali darbą 
gauti, o būtinoms išlaidoms 
šokant į padanges, iš menkų 
pa amų vis mažiau tegalima a- 
tidėti santaupoms. Kilnias stu
dijų intencijas dažnai užgniau
žia materialiniai sunkumai. 
Vien aukštesniojo mokslo kai
na čia yra daugeliui neišgalima, 
o tam, kuris turi prisidėti ir 

—prie savo šeimos išlaikymo, stu
dijos tampa tik svajone.

Stipendijos
Laimingesni yra tie, kurie 

gauna kokią nors pašalinę pa
ramą, kad galėtų studijuoti. 
Tačiau ta laimė ribojasi mažu 
skaičiumi.

Pernykštė skyriaus valdyba 
pačioj savo veikimo pradžioj 
ryžosi parūpinti stipendijų bei 
materialinės paramos skyriaus 
nariams. Dėtos pastangos at
nešė nusivylimo, nes aplanky
tosios labdaringos įstaigos vie
toj stipdendijų davė tik mora
linius padrąsinimus bei nieko 
nežadančių pažadų.

Tik mažai studentijos daliai 
~pavyksta gauti pilnas ar dali

nes stipdendijas per NCWC, 
Worta Student’s Service Fund, 
Vidurio Europos Studijų Cent
rą ar kitur. Šįmet Nevv Yorko 
studentai naudojasi penkiomis 

* pilnomis bei apie penkiomis da
linėmis stipendijomis. Iš jų dau
guma lanko katalikiškas kole- 
ffUM-

Stadijų kaina
Normalus 4 metą kolegijos 

kursas susideda iš 128-132 stu
dijų vienetų vadinamų kredi-
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bei studijų rezultatais, papras
tai šį laikotarpį savo nuožiūra 
prailgina. Dažniausiu atveju jos 
leidžia studijuojantiems įsigyti 
pirmąjį akademini laipsnį, bet 
po to šaukimas karinėn tarny
bon jau virsta realybe.

Daugelis lietuvių turi 2As, 2s 
ar ls klasifikacijas. Taigi jų 
studijos priklauso nuo jų pas
tangų, siekiant aukšto moky
mosi lygio, ir nuo vietinių įstai
gų malonės.

Amerikiečių pažiūra
Lietuvių studentija turi dvi

gubą gyvenimą. Studentės bei 
studentai, kiio lie
tuviai, aktyviai įsi
jungia į tautinės bendruome
nės veiklą, dirba įvairiose orga
nizacijose. Eet kaip studentai, 
jie re tik gilinasi į mokslą, bet 
ir dalyvauja amerikiečių stu
dentų veikioje, priklausydami 
klubams, brolijoms bei akade
minės organizacijoms. Jie čia 
turi būti lygūs amerikiečiams, 
kurių veikla koncentruojasi 
mokykloje.

Amerikiečiai sprendžia apie 
svetimšalius iš pastai-ųjų anglų 
kalbos mokėjimo, mokslo lygio 
ir veiklos mokykloje. Malonu 
pastebėti, kad ir šiose srityse 
lietuviai gerai reprezentuojasi 
ir susilaukia ne tik simpatijų, 
bet ir pilno draugiškumo šio 
krašto akademinio jaunimo tar
pe.

Trys studentai New Yorke 
šiemet tęsia savas studijas virš 
kolegijos lygio. Apie 7 šių aka
deminių metų užbaigoj įsigys 
bakalauro laipsnius. Studijas 
pradedančiųjų skaičius yra ma-

žesnis, bet irgi pasigėrėtinas. 
Džiugu, kad Lietuvos jaunimas, 
nebodamas sunkaus gyvenimo, 
karinės tarnybos grėsmės ir 
daug ko išsižadėdamas, ryžtasi 
mokytis savo ir Tėvynės labui.

AR NEGIRDĖJAI ŠILE ŽIRGO ŽVENGIANT
Tautosakos lobiai

Kiekvienoje mūsų kolonijoje 
sutiksime senelių, kurie čia at
važiavo prieš 50-60 metų. Pa
kalbėk su jais apie senus laikus, 
apie Lietuvą, kiek jie daug pri
pasakos. Jie atsimena kiekvie
ną takelj, ežerėlį, kiekvieną 
žmogų. Jei tik bus gerai nusi
teikęs, jis įsismaginęs ir dainelę 
sudės, ir pripasakos, kaip ten 
ir ten vaidenosi, kaip aname 
piliakalnyje jie šventą dieną 
kasė urvus ir ieškojo lobių. Ir 
kiek istorijų, senų seniausių jie 
paseks. Tose dainose, pasakoji
muose atsispindės visas mūsų 
praeities gyvenimas, mūsų pa
žiūros. Numirdami Jie viską nu
sineš į kapus, tą brangų tur-

Kadaise prieš Pirmą Pasauli
nį karą moksleiviai su užsidegi
mu metėsi rinkti tautosakos. 
Ją skelbė įvairiuose laikraš
čiuose. Vėliau nepriklausomy
bės laikais moksleiviai buvo di
deli talkininkai Lituanistikos 
Institutui, jie surinko geros ir 
brangios tautosakos.

Ir dabar mūsų jaunimas tu
rėtų atkreipti dėmesį į šią sri
tį. Rinkdamas tautosaką, jis 
suras savotiško džiaugsmo, pa
žins geriau savo kraštą ir kar
tu pasitarnaus mokslui.

• Philadelphijos Moksleivių 
Ateitininkų Apylinkės Valdy
ba sausio 3-4 dienomis, šešta
dienį ir sekmadienį, Philadel- 
phijoje rengia apylinkės moks
leiviams konferencijėlę - suva
žiavimą. Pakviesta New Yorko, 
Baltimorės. Philadelphijos, Nc- 
warko ateitininkų kuopos, šiuo 
suvažiavimu Apylinkės Vaidy
ba nori sudaryti progą pahen- 
dradarbiauti įvairių vietovių 
moksleiviams, pagilinti jų atei- 
tininkiškąjį susipratimą, ugdy
ti pasirodančius talentus Kiek
viena kuopa raginama kuo gra
žiausiai pasirodyti. Kuopai ski
riama 30 minučių laiko.

• Didysis uždavinys. MAS 
Centro Valdybos biuletenyje 
(Moksleivis Ateitininkas, nr. 

• 2). rašoma apie šių metų atei- 
tininkiškos veiklos uždavinius. 
“Šių metų didysis veiklos užda-
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KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
DETROIT. MICH.

V. Stančikaitč—Vaidila "Aidų" klišė

Seneli, prie tavo koi»| taip gera klausyti* Kieson’-s iš 
M-novčs laiku. Tu prike'.i piliakalniu legenda, »uki!inii> 
dalyvius ir laisvės kovu savanoriu*. Tu kalbi apie bro
lius partizanus. I tavo giesme, atskambančia iš mūsų 
tėvynės, jungiasi ir musu jaunos širdys!

Iš ATEITININKU GYVENIMO
vinys yra įskiepyti nariuose ir 
įgyvendinti kuopos veikime nu
sistatymą, kad kuopų ir būre
lių susirinkimai yra mūsų ato:- 
tininkiška mokykla”. Mokyklo
se siekiame mokslo, kad galė
tume garantuoti sau geresnę 
ateitį, susirinkimuose ugdonv* 
savo dvasines jėgas ir sugebė
jimus, kad savo pasiruošimu 
būtume naudingi Dievui, Tė
vynei, visuomenei, artimie
siems ir patys sau. Mokykla ir 
kuopos veikimas, vienas kitą 
papildydamas, duoda kiekvie
nam jaunuoliui pilną p aruoši
mą gyvenimui ir vispusiškai su
brendimą. Ir šie mokslo metai 
moksleivių ateitininkų kuopose 
bus veiklos metai, brendini- 
mas savo jėgų, kad vėliau kiek
vienas januolis galėtų sėkmin
giau dirbti savo tautai, ateiti-

ninkiškas mintis sujungdamas 
su gyvenimu.

• Naujas “Ateities” numeris 
(lapkričio mėn.) jau spausdi
namas ir greit pasirodys spau
doje.

• Hartfordo, Conn., ateiti
ninkai lapkričio 16 d. rengia li
teratūros vakarą, kuriame da
lyvaus: kan. M. Vaitkus, Anta
nas Vaičiulaitis, Nelė Mazalai- 
tė. Paulius .Jurkus.

• “Ateities” platinimo vajus. 
Lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
skelbiamas “Ateities” platini
mo vajus. J talką kviečiami vi
sos kuopų valdybos ir pavieniai 
moksleiviai Pirmiausia prašo
mi atsiteisti visas senas skolas 
ir surasti naujų skaitytojų, y- 
pač jaunimo tarpe, nes jiems šis

PER GIRELĘ 4OJAU
Per girelę jojau,
Girioj šieną pioviau,
Ant juodo laivelio
Šienelį padžioviau.
Šienelis suvyto,
Žirgelis pražvingo.
Nežinau, ar nujosiu
Pas savo mergelę?
O kai aš nujojau
Pas savo mergelę,
Radau mergužėlę
Rūtelių daržely.
Mergužėle mano,
Lelijėle mano.
Ar tu negirdėjai
Šile žirgo žvengiant?
O kad ir girdėjau, 
čėso neturėjau: 
Klojau motinėlei
Klėty patalėlį.
Patalėlį klojau.
Už veidelio glosčiau,
Nežadėk, močiute,
Pijokui berneliui.
O jei pažadėsi
Pijokui berneliui ,
Dažnai atlankysiu
Rūsčiai prakalbinsiu.
O jei pažadėsi
Artojui berneliui,
Retai atlankysiu, —
Meiliai prakalbinsiu. 
(Padainavo Ona Menčienė)

Detroite šįmet buvo ypatin
gai paminėta. Jos išvakarės? 
šv. Antano parapijos bažnyčio
je buvo speciali konferencija— 
pamokslas, kurį pasakė kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. Kris
tus — širdžių valdovas buvo 
pagrindinė pamokslo mintis.

Tą patį vakarą Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo moksleivių 
at-kų kuopa Detroite turėjo iš
kilmingą susirinkimą, kurio 
metu 9 kandidatai davė iškil
mingą pasižadėjimą, ir art jų 
krūtinių pražydo at ?itini“k‘š- 
kos tulpės — žsnk’cliui, ku
riuos jiems prisegė pats vy
riausias At-kų Federacijos va
das prof. S. Sužiedėlis. Sveikin
damas naujuosius narus Fede
racijos vadas priminė, kad 
kiekvienas žmogus turi pasau
lėžiūrą. To paneigti niekas ne
gali. Gali būti kalba apie pa
saulėžiūrą, kokia ji yra. At-kai 
nestato klausimo, kas pirmiau 
— religija ar tautybė, bet jie 
žiūri, kaip geriau tuos du di
džiausius veiksmus žmogaus 
gyvenime sujungti.

Kun. K. Simanavičius, mok
sleivių at-kų kuopos globėjas 
sveikindamas priminė, kad ne 
skaičiuje galybė. Ir kad 9 veik
lūs, sąmoningai žmonės galės 
daug padėti Lietuvai. Savo 
džiaugsmą sveikindami išreiškė 
ir sendraugių pirmininkas Dr. 
Justas Pikūnas, ir tėvų atsto
vas prof. Valukonis, ir studen
tų at-kų kuopos pirm. Br. Po- 
likaitis. Dalia Mikaitė ir Valen 
tina Pajaujytė (dvi iš devynių) 
gražiai padeklamavo pora B. 
Brazdžionio religinių eilėraščių. 
Susirinkimą puikiai pravedė 
stud. Ben. Neverauskas.

Sekmadienį per sumą, kurią 
giedojo klebonas kun. Ignas 
Boreišis, tikintiej nebetilpo į šv. 
Antano bažnyčią, nors vyčiai ir 
dauguma at-kų prie šv. Komu
nijos ėjo per ankstyvąsias mi
šias. Po trumpo, bet turiningo 
pamokslo klebonas perskaitė 
pasiaukojimą Kristui Karaliui.

Akademija Kristui Karaliui
pagerbti įvyko tuoj po sumos 

buv. lietuvių salėj, žmonių su
sirinko apie 200. At-kai buvo 
šios akademijos organizatoriai. 
Sendraugių pirm. dr. Justas 
Pikūnas ją atidarė, nupasako
damas šios šventės istoriją. 
Programai vadovavo prof. Pr. 
Padalskis, kuris supažindino 
susirinkusius su prof. Simo Su
žiedėlio asmenybe ir pakvietė 
jį kalbėti.

Prof. Simas Sužiedėlis savo 
paskaitoje prisiminė įvairius 
karalius ir valdovus. Buvę val-

dovų, kurie valdė, bet nesival- 
dė, neklausė Dievo įsakymų. 
To pasėkoje sudievintos valsty
bės ir valdovai. Mes juos gerai 
žinome. Jų ženklai tapo apoka
lipsiniais žvėries ženklais. Tie 
ženklai: kūjis ir piautuvas, ryk
ščių pundelis ir svastika buvo 
per prievartą brukami žmo
nėms. Prieš tą žvėries ženklą 
popiežius Pijus XI iškėlė Kris
tų Karalių, įsteigdamas Jo 
šventę. Kadangi po I-ojo Pasau- 
linio Karo Kristų 
stengėsi paneigti ir 
mokslininkai, ir menininkai ir 
visuomenininkai, tai kaip tik ir 
teko pabrėžti Kristaus Kara
liaus visuomeninį pobūdį, nes 
Kristaus Evangelija nėra pri
vataus žmogaus reikalas. Ją 
reikia nešti į viešą gyvenimą. Ir 
Dievo įsakymų žmogus turi lai
kytis ne tik privačiame gyveni
me, bet ir visuomeniniame, ir 
kultūriniame, ir politiniame. O 
ką mes regime ■ UNO namuose 
nėra koplyčios, Islandijos at
siųstas kirvukas posėdžiuose 
tvarką palaikyti turi įrašą “J- 
statymais tautos turi valdytis.” 
Nepasakyta, kokiais įstaty
mais. Gal Stalino?... Kristus 
Karalius nėra žemiškas valdo
vas. Anot suomių patarlės: 
“Dievas žmonėms girnų nesuka 
ir duonos nekepa”. Bet Jis yra, 
ir mes turime Jo įsakymų klau
syti. Žinoma, mes galime nuo 
Jo nusisukti, bet negalime išsi
sukti. Mes turime sūnaus palai
dūno privilegiją: laisvę apsis
pręsti už Tėvos namus, ar kiau
lių tvartą.

Žmogaus laisvėje ir glūdi .jo 
didybė, jo laimė ir nelaimė. O 
mūsų kelias į gražesnį gyveni
mą yra Dievo įstatymus pada
ryti mūsų įstatymais. Dievas 
turi būti grąžintas visur. į vi
suomeninį ir valstybinį gyveni
mą. Tai Kristaus Karaliaus 
šventės mintis. “Kaip lietuviai 
turime ir didelį prašymą: — 
Neatiduok vanagui balandėlio 
gyvybės. Viešpatie, neatiduok 
mažutės lietuvių tautos, kuri 
nori su Tavim gyventi,” — 
baigė profesorius. Meninėje da
lyje smuikininkas prof. Mote- 
kaitis ir pianistas Tomas Be- 
ganski meistriškai perteikė 
Rapfo, Chopin, Schuman ir De- 
bussy kūrinius.

Detroite vyko rimtai paruoš
tas Kristaus Karaliaus minėji
mas. tačiau liūdna prisiminti, 
kad daug lietuvių nepasinaudo
jo šia religinį susipratimą ug
dančia proga. Nesimatė net gi 
dalies Kat. Federacijos aktyvių 
veikėjų. Pavyzdys patraukia, o 
garbingumas įpareigoja.

Tarp pasaulio jaunimo

žurnalas ir yra skiriamas. “At
eitis” yra geriausia kalėdinė 
dovana!

STUDENTU ATEITININKE 
DĖMESIUI

Naujoji Centro Valdyba no
rėtų palaikyti su visais savo 
organizacijos nariais glaudų 
ryšį. Tam tikslui .jai reikalingi 
jūsų adresai. Tad prašome, kuo 
greičiausiai jai atsiųsti jūsų ad
resus studijų ir atostogų metu. 
Taip pat prašome tuos studen
tus ateitininkus, kurie yra nu
traukę studijas, ir tuos, kurie 
nepriklauso Studentų Ateiti
ninkų Organizacijai, prisiųsti 
tas žinias.

Informacijas prašome siųsti 
šiuo adresu ■

Aldona Prapuolenytė, 1608 
S. 49th St., Cicero 50, III.

SAS Centro Valdyba

Brlgija

Šiemet Belgijos katalikų 
darbininkų jaunimo organizaci
ja JOC (žosistai) šventė 25 
metų sukaktį. Šv. Tėvas ta 
proga pasveikino atskiru raš
tu. JOC sąjūdis yra išsiplėtęs 
po visą pasaulį, apimdamas 
daugiausiai dirbantį jaunimą, 
kuris stengiasi katalikiškas tie
sas skleisti gyvenime. Suvažia
vime buvo daug dėmesio kreip
ta į jauno darbininko socialinę 
apsaugą, taip pat konstatuota, 
kad .jaunimų nusikaltimai po 
karo didėja, todėl JOC nariai 
pirmiausia turi padėti šitam 
jaunimui.

V. Vokietija

Vokietijoje veikia amatinin
kų mokinių sąjunga “Kolpingo 
šeima”. Ji daugiausia globoja 
amatų besimokantį neturtingą 
jaunimą, priglausdama jį net 
savo bendrabučiuose. Šiemet ji 
šventė 100 m. sukaktį, Muens- 
tery sušaukdama atskirą kong
resą. Ji turi 1880,000 narių, pa
dalintų į 1250 vienetų.

Vakarų Vokietijoje yra 80,- 
000 jaunuolių, kurie yra bedar-

Kytii Vokietija

Ministerių kabinetas įvedė 
jaunimui privalomą “Tarnybą 
Vokietijai — (Dienst an De- 
utchland). Kiekvienas jaunuo
lis, sulaukęs 17 metų, bus pa
šauktas į specialias darbo bri
gadas.

Havajai

Ugdydami tarptautinį susi
pratimų ,10,000 Havajų moki
nių parašė laiškus Japonijos 
vaikams, šie laiškai buvo spe
cialiai vieno žmogaus nugaben
ti j .Japoniją.

Pietų Afrika

Pietų Afrika turi f) universi
tetus, kuriuos lanko 19,000 į- 
vairių rasių studentų. Palygi
nus su bendru skaičiumi. Pietų 
Afrika, studijuojančio jauni
mo atžvilgiu .užima vieną iš 
pirmaujančių vietų visam pa
sauly.
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ĮSTEIGTA lietuvių BENDRUO
MENES APYLINKE

Z. Dautarte teima padidėjo 
treciuoju sūnum Mindaugu — 
Bernardu.

CHICAGOJE II APYLINKĖSE

CLEVELAND, OHIO

Po ilgesnio pasirengimo pir
masis Lietuvių Bendruomenės 

Clevelando apylinkės susirinki
mas įvyko spalio 26 d. lietuvių 
salėje. Pakvietęs susirinkusius 
sugiedoti Lietuvos himnų, jį a- 
tidarė Laik. Organizacinio Ko
miteto pirm. St. Bai-zdukas. 
Priminęs šios dienos reikšmę, 
iškėlęs Bendruomenės uždavi
nius, pasveikinęs atvykusius, 
toliau jis paprašė pagerbti vi
sus tuos mirusius ir žuvusius 
ir dabar dar tebebusiančius, ku
rie savo gyvenimų paskyrė 
Tautos laisvės ir šviesesnės at
eities idealui. Visiems sustojus, 
Čiurlionio ansamblis, diriguoja
mas muz. Alf. Mikulskio, su
giedojo giesmę “Kapais nusi
klojo nuliūdus tėvyne”. Bet 
mums, gyviesiems, — sakė to
liau pirm., — dabar atitenka 
šventa pareiga mirusiųjų ir žu
vusiųjų darbų tęsti toliau. Tau
tinę gyvybę mes turime per
duoti ateities kartoms, kad 
mūsų tauta būtų gyva amžinai. 
Todėl Lietuvių Bendruomenė ši 
pasiryžimų skelbia savo šūkiu: 
“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”! (Šių 
giesmę sugiedojo taip pat Čiur
lionio ansamblis).

I prezidiumų susirinkimas š- 
rinko: dr. Pr. Skardžių, Ig. Ma
linauskų. J. Sadauskų, dr. S. 
Tamošaitį ir K. S. Karpių. Pir
mininkavo Ig. Malinauskas.

Laik. Organ. Komiteto suda- 
rvtoj Rinkimų Komisijoj teli
kus tik dviem nariam A. Gar- 
gasui ir Br. Snarskiui, susirin
kimas ja papildė 5 nariais: A. 
Baniu, J. Leimonu, M. Skar- 
diiuviene. L. Sagių ir J. Rima- 
šausku.

Toliau ėjo apylinkės valdy
bos ir kontrolės komisijos rin
kimai. Susirinkime įsiregistra
vo 195 dalyviai. Balsavo ĮSI. 
Balsų dauguma į valdybą buvo 
išrinkti: K. S. Karpius — 134, 
St. Barzdukas'— 121, J. Balt
rušaitis — 11S. dr. St. Tamo
šaitis — 107, Flor. Saukevičios 
— 101, J. Čiuberkis ir J. Nas- 
vytis — 91. V. Braziulis—77 ir 
V. Karalius — 73: kandidatais 
liko: M. Mišeikienė, S. Nasvv- 
tis. J. Jakštas. P. Kiiorys, V. 
Bartkus. M. Trainauskaitė ir A. 
Bubnys. J kontrolės komisija 
išrinkti: J. Lozoraitis — 118, 
A. Garkauskas — 10S ir J. Leo
nas — 106 k• ndidatu liko E. 
čepkevičius.

Susirinkime buvo priimti pa
reiškimai bei sveikinimai prez. 
II. Trumanui. mūsų laisvinimo 
veiksniams, pasiuntiniui min. 
P. žadeikiui, Lietuvos konsu
lams Amerikoje. Amerikos

Liet. Bendr. Vyr. LOK, Altui, 
Balfui, Ohio valstybės guber
natoriui, Clevelando miesto 
majorui, arkivyskupui E. F. 
Hobanui ir kt. Susirinkimas 
taip pat nutarė paskatinti Cle
velando lietuvius remti Lietu
vių Bendruomenę.

Solidarumo mokesčio už 
1952 m. nutarta imti po 1 dol. 
nuo dirbančio 18 metų sukaku
sio lietuvio bei lietuvės.

Taigi ir Clevelande jau turi
me Lietuvių Bendruomenės į- 
statų tvarka sudarytų padalinį. 
Pradžia jau yra. Naujai išrink
tos valdybos posėdis šaukiamas 
lapkr. 7 d. Linkime jai darnaus 
bei sėkmingo darbo! St. P.

Skaučių sueiga
I. kilminga skaučių Neringos 

tunto sueiga įvyko lapkr. 2 d. 
lietuvių salėje. Priėmus rapor
tus ir pagerbus įnešamas vė
liavas, atidaromąjį žodį tarė 
sktn. Gulbinienė. Žuvę dėl Lie
tuvos laisvės prisiminti tylos 
minute ir giesme “Marija, Ma
rija”. Toliau kalbėjo vyr. skau
čių seserijos vadė sktn. dr. Ke- 
siūnaitė. Sktn. dr. Žilinskienė 
savo paskaitoje iškėlė skautijos 
darbus Lietuvai ir klausytojus 
nukėlė į mieluosius Tėvynes 
laukus. Sueiga buvo baigta iš
kilmingo seserijos sueigos akto 
ir pasižadėjimo skaitymu: Mo
tina Lietuva, tavo vardų širdy
je nešiosiu, tave mylėsiu, viso
mis jėgomis kovosiu už savo iš
vadavimų... Visi sugiedojo 
Tautos Himnų.

Po sueigos mažosios skautės 
paskambino pianinu, padaina
vo ir kt.

J sueigą svečiais buvo pak
viesti ateitininkai ir kt. liet, 
organizacijos bei lietuvių vi
suomenė. Jos atsilankė nedau- 
giausia.

Rašto Klubo susirinkimas
jvvko lapkr. 2 d. E. Stepona

vičiaus kavinėje. V. Mariūnas 
skaitė pranešimų “Feljetoninis 
romanas", kurio žymėms nusa
kyti.naudojasi J. Jankaus ‘‘Pa
klydusiais paukščiais”. Kore- 
ferentu buvo M. Venclauskas. 
Kaip paprastai, klubo nariai 
gyvai dalyvavo diskusijose.

Kitame klubo susirinkime 
bus nagrinėjamas Nobelio pre
miją laimėjęs Lagerkvisto ro
manas “Barabas”, referatą 
skaitys A. Balašaitienė.

Naujais nariais priimti Mac
kus ir dr. Ad. Darnusis.

Susirinkimui pirmininkavo 
St. Barzdukas.

J. Puškorius, inžinierius e- 
lektrikas, atvyko iš Paryžiaus 
ir apsistojo pas savo tėvus.

Parengimai:
— Lapkričio 16 d. 6:30 vai. 

lietuvių salėj moksleiviai atei
tininkai rengia Br. Budriūno 
kvarteto koncertą. Programoje 
dalyvaus ir akt. P. Maželis. Po 
to šokiai, bufetas ir kitos links
mybės.

— Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks lapkr. 
22 d. lietuvių salėje. Programą 
atliks Čiurlionio ansamblio mo
terų choras su kanklių orkes
tru.

— Neolituanų korporacijos 
30 metų sukakties minėjimas į- 
vyks lapkr. 15 d. 6 vai., pamal
dos lapkr. 16 d. 10 vai. šv. Jur
gio bažnyčioj. A. V.

Balčiūnas.
narys J. Sadauskas 
a.a. Myk. Norkūno 
paminklui statyti

Iš Liet. Vyčių Veiklos

Praėjusiam L. Vyčių kuopos 
susirinkimui vadovavo kuopos 
pirm. M. Trainauskaitė, kuri 
padarė pranešimą apie kuopos 
nuveiktus darbus ir ateities 
planus.

Lapkričio 23 d. kuopa ruošia 
vaidinimą “Apkalbos ir meilė”. 
Lietuvių svetainėje. Po vaidi
nimo šokiai. Gros Vailionio or
kestras.

Iš 39-jo Liet. Vyčių seimo 
pranešimą padarė A. Araškie- 
nė, o iš ALRK Federacijos sei
mo — P.

Kuopos 
išrinktas 
atminimui
fondo komisijos nariu. Jis krei
pėsi į susirinkusius kviesdamas 
aukoti šiam tikslui. Aukų su
rinkta $102. Gražus pavyzdys 
kitoms kuopoms, ypatingai 
toms, kurios savo ižduose turi 
tūkstančius dolerių.

Kuopos narė Lilija Tarečke- 
vičiūtė Liet. Vyčių seimo buvo 
apdovanota $50,00 dovana, už 
uolų pasidarbavimą lietuvybės 
gynimo darbe.

Uoliai vytei Eleonorai Sla
vickaitei - Bindokienei kuopa 
įteikė dovanų Kristaus Kara
liaus paveikslą, jos sutuoktuvių 
proga. Dovaną įteikė J. Sadaus
kas.

Atstovauti L. Vyčių reikalus 
Liet. Bendruomenės Apylinkė
je įgaliojo kuopos pirmininkę 
M. Trainauskaitę.

Kėgliotojų (boling) komisi
jos pirmininke išrinkta J. Su- 
šinskaitė. Ateinantį pavasarį 
Clevelande įvyks L. Vyčių 
kėglininkų konkursas.

Po susirinkimo skanius už
kandžius paruošė V. Mačiokie- 
nė ir A. Buknis.

Kitas susirinkimas nutarta 
šaukti lapkričio 11 d. Lietuvių 
svetainėje, 7,30 vai. vak. Susi
rinkime bus renkamas 
mokestis ir įrašomi 
riai.

nario 
nauji na-

• Ariciv. J. Skvirecko 80 
metų sukakčiai paminėti suda
ryta komisija iš atstovų visų 
katalikiškų draugijų. Komisijai 
pirmininkauja vysk. V. Briz
gys-
• Ateitininkų “Gajos” korpo

racijai kitąmet sueina 25 me
tai. Ji buvo įkurta Kaune atei
tininkų medikų ir paskui veikė 
Vokietijoje. Daugiausia jos na
rių šiuo metu yra Chicagoje. 
Sukaktis ruošiamasi 
gai paminėti.

• B. Vitkus, ALR 
Federacijos naujasis
rius, sudarinėja skyrių lanky
mo planą. Per sekančius dve- 
jus metus norima visus skyrius 
aplankyti ir sustiprinti jų vei
kimą. Galimas daiktas, kad B.

iškilmių-

Katalikų 
sekreto-

Bridgeport, Conn.
Paaiąend&ma veikimo

Šioje apylinkėje yra nema
ža įsikūrę senosios kartos lie
tuvių ir didokas skaičius trem
tinių, tačiau kultūrinio ir visuo 
meninio veikimo pasigendama. 
Be Jaunųjų Vyrų savišaįpinės 
dr-jos, čia jokios kitos organi
zacijas nėra. Kadaise įsteigta 
Lietuvių Tremtinių Draugija, 
vadovaujant žurn. Henrikui 
Blazui, pastarajam pasitrau
kus, visiškai iširo. Tikime, kad 
naujai atkeltas šv. Jurgio pa 
rapijos vikaras kun. Pranckus 
ir kiti Bridgeporto veikėjai vėl 
atgaivins šios kolonijos veiki
mą. Ks.

Vitkus jau dalyvaus N. Angli
jos ALRK. Federacijos šaukia
mame suvažiavime, kuris įvyks 
Bostone gruodžio 7 d.

— Lapkr. 30 d. Dainavos an
samblis duos šv. Kryžiaus baž
nyčioje religinį koncertą.

— Lapkr. 22 d. Birut ietės, 
kariuomenės šventės proga, 
rengia didelę tautinių rūbų pa
rodą, kurios pelnas bus skiria
mas mūsų invalidams. Po pro
gramos bus ir šokiai.

“Taikos Karalaitis“
jau tretį sezoną yra stato

mas aktorių, susibūrusių “Ve- 
ronica’s Veil” vaidintojų gru 
pėje. Tai didžiulis ir iškilmin 
gas vaidinimas, ypatingai pri
taikytas advento metui. Apie 
jį katalikų spauda yra pareiš 
kusi labai daug gražių atsilie
pimų, nurodydama, jog tai vai
dinimas, kuris savo gilumu ir 
įspūdingumu padeda žiūrovui 
lengviau suprasti inkarnacijos 
paslaptį.

Vaidinimai vyksta Veroni- 
ca’s Veil Auditorium, 14th 
Street and Centrai Avenue, 
Uniort City, N. J. Visos vietas 
yra rezervuotos. Bilietus gali
ma užsisakyti paštu arba šau
kiant tel. UNion 5-2325. Bilie
tų kaina suaugusiems 1 dol., 
vaikams pusė kainos. Patys 
vaidinimai vyksta sekmadie
niais 2,30 vai. Yra numatyti 
šiomis dienomis: lapkričio mėn. 
9, 16, 23 ir 30 ir gruodžio 7 ir 
14 d.d.

Iš SKAUTININKiy KONFERENCIJOS

Trhfhoeet ŽHEABBOBN ŽAtlS 
‘1NTED ADA

Bcer
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Help Wanted—Malė and Female
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Žaidimas degtukai* mašiija D. Maybrrry iš Shevcly, Md„ paguldė j ,i- 
gonine. kur matome j:j jau kiek atsigaunančia nuo pirmojo laipsnio 
nudegime. -lai išgelbėti reikėjo net septynis kartus įleisti kraujo, kurio 
suteikė Amerikos Raudonasis Kryžius.

A. f A.
MIRfi

Antanas Lucku*, 
senosios kartos lietuvis. Palai
dotas Kalvarijos kapuose. Pa
liko žmoną Mariją, jautrios 
širdies moterį, daug padėjusią 
tremtiniams.

64 metų

Seimininkių Dėmesiui:— Lietuviš
koje Klebonijoje reikalinga šeimi
ninke. Dėl sąlygų prašom rašyti šiuo 
adresu: St. Casimir’s Rectory, 119 
Temple St.. Nashua. N. H.

Dykai išbandymas
REUMATImKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRIT1S
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

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

Mo laikraščio •kaitytojnma raktai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusią dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NESTVS- 
KIT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavarde ir adresu

ROSSE PRODUCT8 CO., 
HM FanreU Are. Oieagtt III.

Dept. X-3

Š. m. spalių mėn. 18-19 die
nomis į nedidelį Windsoro (Ka
nadoje) miestelį iš įvairių Ka
nados ir JAV vietovių suvažia
vo Lietuvos skautininkės ir 
skaučių vadovės pirmai tokiai 
konferencijai šiame kontinente.

Nors Sesffįjos vadija ėmėsi 
iniciatyvos tai konferencijai 
sušaukti, tačiau toji konferen
cija nebūtų galėjusį! įvykt, jei 
ne nuoširdi Windsoro negau
sios lietuviškos visuomenės pa
rama. Ypatingai tenka paminė
ti čia Janušką, Petraitį ir ma
lonias vaišių šeimininkes; jie 
parūpino reikalingas patalpas, 
nakvynes, suruošė vaišes ir 
šiaip visur davė pajusti savo 
didelį lietuvišką nuoširdumą ir 
vaišingumą. Visą organizavimo 
naštą ant savo pečių sėkmingai 
išnešė sktn. K. Kodatienė, De
troito skaučių “Gabijos” Tunto 
tuntininkė.

Konferenciją atidarė sktn. 
Jonaitienė. Pagal senas Lietu
von skautų tradicijas konferen
cija buvo pradėta vėliavų įne
šimu, Tautos Himnu, malda ir 
susikaupimo minute. Prezidiu
mas buvo sudarytas iš pirm, 
sktn. K. Kodatlenės ir sekr. 
psktn. A. Balašaitienė*.

Iš vyr. sktn. Dr. Kesiūnaitės 
pranešimo ir iš įdomių turinin
gų paskaitų aktualiomis temo
mis (Dr. Žilinskienė — Tauti
nio auklėjimo reikalingumas, 
sktn. Augustinavičienė —Skau
tininkių uždavinai), o taip pat 
ir paskirų skyrių vedėjų kruop
ščiai paruoštų pranešimų, bu
vo padarytos išvados dėl toli
mesnės organizacijos ir charak
terio.

Pirmoji konferencijos diena 
buvo užbaigta nuotaikingu lau
žu. kurį pravedė Detroito “Ga
bijos” tunto vyr. skautė Buk- 
nytė. Po laužo įvyko Windsoro 
lietuvių suruošta vakarienė, 
kurios metu konferenciją nuo 
širdžiai sveikino vietos lietuvių 
visuomenės atstovai, VVindsoro

lietuvių klebonas kun. Danie
lius ir Detroito skautų dvasios 
vadovas kun. kapelionas Dagi
lis.

Prieš vakarienę Jūratė Pe-j 
čiurienė davė skautininkės įžo
dį.

Antrų konferencijos dieną 
buvo diskutuojami finansų, uni
formų ir spaudos reikalai. Kon
ferencija buvo užbaigta pamal
domis, kurių metu kun. kap. 
Dagilis pasakė tai progai pri- 
skatindamas skautininkės ir 
vadoves tęsti didįjį lietuviš
kumo išlaikymo darbą ir tam 
darbui reikalingų jėgų semtis 
tikėjime.

Po pamaldų, sugiedojus Tau
tos Himnų, įvyko iškilmingi 
pietūs. Buvo pasikeista kalbo
mis tarp skautininkių ir visuo
menės atstovų. Sktn. Jonaitie
nė, Seserijos Vadijos vardu, 
Januškai, Petraičiui ir sktn. 
Kodatienei įteikė padėkos ad
resus.

Konferencijos dalyvės vėl iš
siskirstė po JAV ir Kanadą, 
nešdamos naujas mintis, naują 
energiją ir pasiryžimą.

A. B.

Help Wanted

DARBAS ARTI NAMU
VYRAI IR MOTERYS

• PI'NCH PRESS OPERATORS
• MATERIAL HANDLERS
• SHEAR HELP

Darbas pastovus su geru pradiniu atlyginimu. 
Antvalandžiai virš 40 vai.

Geros darbo sąlygos.
Bendrovė šiandien duoda daug pagerinimų.

Algonųuin T<m»I & Die Co.
4908 WEST FLOURNOY ST.

(’LERKS
SH1PPING & RECE1VING

(YOUNG MEN)
Excellent opportunity in nevv Skokic Plant 

Vacation — Retirement Fund 
Group Insurance

CALL AL 8EYI-LER
General Controls Co.

8030 McCormick Blv. lrviag 8-9057 — Skokir 880?

WORK NEAR HOME

GLERK 
TYPIST

FOR TRAFFIC WORK 
PERMANENT POSITION 

Plcasant Working Cond tlons 
40 hour—5 day week

Many Employee Benefits 
Paid vacations and holidays 

A P P L Y
DELTA 

POWER TOOL 
(Div. of Rockvvell Mfg. Co.) 

3939 S. WINCHFATER AVĖ.
LAfayHte 3—6673

YOU CAN STOP LOOKING—MEN 
THESE JOBS ARE PERMANENT 

AND OFFERING UNUSUAL OPPORTUNrHES 
FOR THE RIGHT MEN.

GENERAL PLANT HELP 
FOR GENERAL DUTIES 

INCLUDING SHIPING—ALSO 
SEWING MACHINE MECHANICS 

FOR PFAFF MACHINES.
PAID VACATIONS 

TRANSPORTATION IS PERFECT 
JUST THE BEST PLACE TO WORK!!

A. C. WEBER & CO.
216 N. CANAL

YOUNG MEN
WE HAVE OPENINGS FOR

STOCK KEEPER — SHIPPER
Wp hsvr s fine opportunity for a man bctvvcen 25-43 to «lor»- aną 
pickup «mall sccesorles. Good saiary. insurance A employee b»ncf'tx. 
paid holidav* and vacations. good vvorking conditions. This is a įh*i-- 
manent position vvith chance for the right person to advance,

FLKAME CONTACT MR SCHNEfDER LAfayrttc S-M77
DELTA POWER TOOL

Divlaion ai Rackvell Mfg. MM S*. Minchrstrr Avė.————.

24 — 30
Before you decide—select security for tomorrovv 

We will train you to learn mechanical operation 
Ne cxperience necessary. Permanant vvith opportunity for 

overtime. — Plcasant surroundings and people 
Company eafeteria. Insurance. Many othcr benefits.

Mr. Drevvs
• «

De Luxe Check Printers. Ine.
3456 NO. KEDZIE
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MARIJONŲ RĖMĖJŲ SEIMAS
1952 m. spalio mėn. 19 d. 

Marianapolyje įvyko TT Mari
jonų Rėmėjų Seimas. Seimas 
pradėta 11 vai. iškilmingomis 
pamaldomis, kurias atlaikė Tė
vas St. Saplys, MIC, asistuo
jant kun. B. Vaišnorai, MIC, ir 
aubd. J. Vilučiui, MIC. Pamok
slą pasakė kun. J. Budzeika, 
MIC. Po pamaldų visi seimo da
lyviai susirinko bendrų pietų.

Seimo posėdis įvyko 1,30 v. 
p.p. mokyklose patalpose. Po
sėdį pradėjo kun. J. Vaitiekū
nas malda. Tėvas St. Saplys, 
MIC, sveikino visus susirinku
sius TT Marijonų bendradar- 
bius-rėmėjus, prietelius ir sve
čius, supažindino su dienos 
darbų tvarka ir posėdžiui va
dovauti pakvietė pirmininku 
kun. V. Martinkų, vicepirm. dr.
A. šerkšną, Ridikienę, Miciū
nienę ir Dubauskięnę, o proto
kolui rašyti — kun. J. Budzei- 
ką, MIC. Rezoliucijų komisiją: 
dr. A. šerkšną ir kun. Marčiu
lionį, MIC. Į mandatų komisi
ją: kun. A. Gurklį, MIC, kun.
B. Vaišnorą, MIC, ir subd. J. 
Vilutį, MIC.

Seimą sveikino žodžiu: kun. 
V. Martinkus, ktm. J. Vaitiekū-

nas, kun. A. Petraitis, kun. St. 
Yla, kun. Marčiulionis, MIC, 
kun. J. Valantiejus, adv. Mile
ris ir ponai Kripai.

Pranešimą apie Marianapolio 
veikimą darė Tėvas St. Saplys, 
MIC. šiais metais yra pasikei
tusi Marianapolio vadovybė. 
Marianapolio naujasis viršinin
kas yra pats Tėvas St. Saplys, 
MIC, o mokyklos rektorius — 
Tėvas J. Petrauskas, MIC. To
dėl jis maloniai prašė visus TT 
Marijonų bendradarbius - rė
mėjus, prietelius ir visus Mari
jonų geradarius su juo taip pat 
gražiai bendradarbiauti ir Ma- 
rianapolį visomis jėgomis rėm

ai.
Naujoji vadovybė šią vasarą 

surengė liepos 4 d. pikniką-ge- 
gužinę, vasaros berniukų sto
vyklą, kuriai vadovavo dr. A. 
šerkšnas, ir Marijos šventę 
rugsėjo mėn. 7 d.

patraukti į Marianapolio mo
kyklą.

Kun. A. Petraitis, šv. Kazi
miero parap. klebonas iš Wor- 
cester, posėdį užbaigė malda. 
Po posėdžio visi seimo dalyviai 
susirinko į koplyčią, sukalbėjo 
rožančių, suteikta palaiminimas 
su švč. Sakramentu.

Nuoširdi padėka visiems seimo 
dalyviams, rėmėjams ir 

geradariams
Marianapolio vadovybė nuo

širdžiai dėkoja visiems Tėvų 
Marijonų Rėmėjų Seimo daly
viams. Ypač dėkoja didžiai 
gerb. kunigams: kun. A. Pet
raičiai, kun. J. Vaitiekūnui, 
kun. V. Martinkui, kun. J. Va- 
lantiejui, kun. St. Ylai. Taip 
pat nuoširdžiai dėkoja ir kun. 
Pr. Virmauskui, So. Bostono 
šv. Petro parap. klebonui, kad 
ir negalėjusiam seime dalyvau
ti, tačiau nouširdžiam TT Ma
rijonų rėmėjui. Dėkojame dr. 
A. šerkšnui, adv. Mileriui. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
visiems seimą sveikinusiems ir 
aukomis parėmusiems tiek at
skiriems asmenims, tiek drau
gijoms.

Marianapolio Vadovybė

PITTSBURGH, PA.
lietuviai (jiems jis duoda dide
les pirkimo lengvatas), bet ir 
svetimtaučiai. Jo krautuvė va
dinasi “Hernon and Company” 
ir yra 242 Brownsville Rd., 
Mt. Oliver, Pittsburgh 10, Pa. 

Simonas Aleliūnas turi gerą 
vardą žmonėse kaip lietuvis 
biznierius.

Baigia išsimokėti
Prieš metus nusipirkę na

mus tremtiniai Dementavičiai, 
2123 Forbes St.. jau baigia 
skolą išsimokėti. Yra ir dau
giau tremtinių Pittsburghe, ku
rie jau turi nuosavus namus, 
nors dar ir neišmokėtus.

Mirusiųjų minėjimas šv. Kazi
miero bažnyčioj

Lapkričio 2 d. sekmadieni, 
7:30 vakare šv. Kazimiero baž
nyčioj buvo atlaikytos gedulin
gos pamaldos už mirusius — 
atgiedoti gedulingi mišparai, o 
kun. A. Sušinskas pasakė pa
mokslą.

Simonas Aleliūnas, 
didžiai susipratęs lietuvis saut- 
saidietis, jau maždaug metai, 
kaip turi įsteigęs brangenybių 
krautuvę, kurioje yra didžiau
sias pasirinkimas įvairių laik
rodžių, žiedų, amžinųjų rašo
mų plunksnų (parkerių) ir ki
tokių vertingų daiktų. Dėl savo 
sąžiningumo, užsakymus jis 
gauna net laiškais iš tolimų 
vietų.

Dėl to pas jį perka ne tik

Help wanted—tMale i ąndFemale
' : 7

REIKALINGI 8VE1SAVIMO 
DARBININKAI

Reikalingi šveisavimo darbininkai 
“Are”, “wiring assemblers”, "pipe fi- 
tters” įrankių fabrikui, pastovus dar
bas, labai geras valandinis atlygini
mas, įvairūs firmos palengvinimai.

TOPPER EQUIPMENT CO. 1266 
Centrai Ave^ Clark Tou nship, Rah- 
way, N. J.

TOOLMAKERS
INTERNAL & EXTERNAL

GRINDERS
5 days — 471.', hours week 
Paid Vacations & Holidays 

STERLING TOOL £ DIE CO.
251 New Jersey Raiiroad Avė.

MItchell 2-0384 Nevvark, N. J.

LIETUVIŲ
TARPE

• BALFo 59 skyrius Haver- 
hill, Mass., surinko per 500 
svarų rūbų ir pasiuntė Centrui. 
Lapkričio 21 d. rengia kortavi- 
mo vakarą, 8 v. vak. L. V. Ge
dimino Klubo patalpose, 324 
River St. Visi kviečiami atsi
lankyti ir atsinešti bent mažą 
dovanėlę laimėjimams.

• Bijo ne to, ko reikėtų bi
joti. Bostono arkivyskpas Ri- 
chard J. Cushing, kalbėdamas 
Miluakee. kur įvyko tretininkų 
kongresas, pabrėžė, kad daug 
kas bolševizmo bijo tik dėlto, 
kad jis žiaurus. Jei būtų švel
nesnis, tai jo nesibaidytų, nors 
jis yra priešingas ir Dievui ir 
žmogui savo materialistine pa
saulėžiūra. Ji yra priežastis 
bolševikų žiaurumo. Taigi, rei
kia pirmiausia kratytis mate
rialistinių pa<žiūrų. tai bus pa
kirstos ir bolševizmo šaknys.

PAPILĖJ® GYVENUSIŲ 
DĖMESIUI

Kultūriniam tikslui yra labai 
reikalingi su Papilės (Šiaulių 
aps.) gyvenimu šiuo ar tuo su
siję atvaizdai, kaip štai: Papi

lės miestelio .tolimesnių bet' 
artimesniųjų jo apylinkių, net 
smulkių vietovių ar vienetų 
nuotraukos. Taip pat Papilėj 
gyvavusio organizacinio, baž
nytinio, mokyklinio ar šiaipjau 
betkokio viešojo gyvenimo 
švenčių, iškilmių, minėjimų, at
skirų grupių susibūrimų, pra
mogų ir t.t. fotografijos. Tu
rintieji šios medžiagos, malo
niai prašomi ją už pageidauja
mą atlyginimą perleisti arba 
nors trumpam laikui paskolinti, 
atsiunčiant šiuo adresu: Rev. 
Stasius Būdavas, 153 Broad
vvay, Rockland, Maine. USA.

Apie vasaros berniukų 
stovyklą

pranešimą darė dr. A. šerk
šnas, kuris pats šiai stovyklai ir 
vadovavo, kaip senas ir patyręs
pedagogas. Stovykla išbuvo 10 - 
savaičių. Vaikai buvo gerai 
maitinami, prižiūrimi ir auklė- « 
jami grynai lietuviškoje kata
likiškoje dvasioje. Stovykla 
džiaugėsi tėvai ir vaikai.

Gyvos diskusijos kilo palie
tus mokyklą. Mokyklos padė
tis šiemet, palyginant su pra
eitais metais, yra daug geresnė, 
mokinių skaičius beveik dvigu
bai didesnis. Tačiau lietuvių 
vaikų šiais metais yra daug 
mažiau. Nors mokyklos vado
vybė lietuviams daro ir nuolai
das, bet kaikurie jų neįvertina. 
Jų vietas užima kitataučiai. 
Diskusijų metu TT Marijonams 
padaryta labai švelnus priekai
štas, būtent, TT Marijonai esą 
per kuklūs, jie turėtų parodyti 
daugiau energijos ir landumo.

Valdybos rinkimuose seimas 
patvirtino ir ufžgyrė seną val
dybą: pirm. kun. J. Vaitiekūną 
ir vicepirm. Parulį, Miciūnienę 
ir Ridikienę. Sekretorius dr. A. 
Šerkšnas.

Posėdžio gale seimas priėmė 
sekančias rezoliucijas:

1. Seimas dėkoja TT. Mari
jonų Centro Valdybai, Skyrių 
Vadovybėms ir Seimo daly
viams bei svečiams už Maria- 
napolio rėmimą.

2. Seimas užgiria Mariana- 
polio vadovybę už lietuviško
sios visuomenės, ypač lietuviš
ko jaunimo, telkimą į Mariana- 
polį, ragina ir toliau tą katali
kiškumo ir lietuviškumo gaivi
nimo darbą tęsti:rengti vasaros 
stovyklas, šventes, kursus, aka
demijas .suvažiavimus ir visa, 
kas tik gali padėti katalikiš
kam lietuviškumui.

3. Seimas ragina plėsti TT 
Marijonų Rėmėjų Skyrių tink
lą, prašant klebonus, kunigus 
ir katalikų veikėjus populiarin
ti šį rėmimo darbą.

4. Seimas paveda Marianapo- 
polio vadovybei drauge su Rė
mėjų Centro Valdyba išstudi
juoti priežastis, dėl kurių į Ma- 
rianapolio mokyklą nestoja lie
tuvių vaikai, ir mėginti sudary
ti sąlygas lietuvių vaikus vėl

BALTIMORE, MD.
Balfo skyriaus rūpesčiai

Skyriaus vadovybė skun
džiasi, kad rūbų Vokietijoje pa
sitikusiems lietuviams aukoja
ma palyginti nedaug, nors rū
bai labai reikalingi. Dėlto rūbų 
vajus pratęsiamas ligi lapkričio 
15 d. Rūbus prašome nešti į 
Lietuvių svetainę.

Skyrius taip pat praneša, kad 
š.m. lapkričio 29 d. 7.30 vai. 
vak. Lietuvių svetainės didžio
joj salėj įvyks Balfo skyriaus 
meno ir šokių vakaras. Kalbą 
pasakys Balfo Centro vicepirm. 
A. Devenienė, dainuos solistas 
Andreikus ir pasirodys šokėjų 
grupė.

Moterų Sąjungos susirinkimas
Lapkričio 2 d. parapijos sa

lėje buvo Moterų Sąjungos su
sirinkimas. Kuopos narės mo
kėjo nario mokestį ir tartasi to
lesnio veikimo reikalais.

Skaučių susirinkimas
Drauge su visame pasaulyje 

išblaškytomis lietuvėmis skau
tėmis Baltimorės skaučių tun-

Kearay, N. J.
Sekmadienį, lapkričio 9 d. 

Harrisone, N. J. Jefferson sa
lėj įvyko kun. L. Voisiekausko 
35 metų kunigystės minėjimo 
bankietas.
Bankiete dalvavo J. E. Vysk. 

V. Brizgys, specialiai atskridęs 
iš Chicagos, taip pat trijų mie
stų majorai, prel. S. Kelmelis, 
prel. J. Balkūnas, daugelis ku
nigų ir apie 7000 žmonių.

tas lapkr. 2 d. turėjo sueigą 
Lietuvos skaučių įsikūrimui pa
minėti. Paskaityti tai iškilmei 
iš skaučių vadovybės gautieji 
raštai. Visos tunto skautės at
naujino pasižadėjimą būti išti
kimos savo šūkiui — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Ta proga 
jaunosios skautės išpildė kuk
lią programėlę. P. K.

Lietuvos kariuomenės
34 metų sukakties minėji

mas įvyks š. ni. lapkričio mėn. 
23 d. Rengia Amerikos Lietuvių 
Sąjungos “Ramovė” Baltimorės 
skyrius.

Minėjimas prasidės pamaldo
mis ld vai. šv. Alfonso parapi
jos bažnyčioje. Laike pamaldų 
giedos solistas Ipolitas Naura- 
gis.

Iškilmingas posėdis ir kon
certas įvyks 7 vai. vak. šv. Al
fonso parapijos salėje.

Koncerte dainuos Lietuvos 
Valstybinės Operos solistas I- 
politas Nauragis. Akompanuos 
prof. H. Leonienė.

Pelno dalis skiriama Lietu
vos Karo Invalidams šelpti.

Bilietai koncertam suaugu
siems 1 dol., moksleiviams 25 
centai.

Išsikėlė Pikturnos
Juozas ir Jadvygą Pikturnos 

su savo sūnumi Henriku lap
kričio 1 dieną išsikėlė gyventi į 
Clevelandą. Čia jų sūnus baigs 
ir aukštesniąją mokyklą. Pitts
burghe jis gražiai mokėsi šv. 
Kazimiero mokyklos baigiamo
joj klasėj.

Pranas Stankauskas
vėl atsigulė ligoninėje (šį 

kartą šv. Juozapo). Jam pada
ryta vidurių operacija. Jis yra 
82 metų ir ilgus metus dirbo 
šv. Kazimiero kapinėse sargu 
duobkasiu (net iki pat susirgi
mo).

Tremtinys nusipirko 
namus

Jonas Skemundris, prieš tre- 
jis metus atvykęs iš Europos į 
USA, neseniai nusipirko nuo
savus namus 18.000 dol. vertės. 
Dalį pinigų įmokėjo, o likusius 
išmokės dalimis.

Tai puikus pavyzdys dauge
liui. Labai išmintingai daro 
naujieji ateiviai, kurie stengia
si ekonomiškai tvirtintis, jei tik 
sąlygos leidžia.

A. t A.

MIRĖ:

Antanas Kasputis, 65 m., 
priklausęs Dangun Įžengimo 
parapijai, mirė spalio 30 dieną, 
o palaidotas lapkr. 2 d. šv. Ka
zimiero kapinėse.

REIKALINGA vidutinio am
žiaus moteris pardavinėti duo
ną, sausainius bei tortus. Dar
bo valandos nuo 4 iki 11=30 
vaL vakaro. Kreiptis J Scholes 
Baking Co., 532 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

TeL EV. 4-8802

SKELBIMAS 
IEŠKOMAS DVIEJU TRIJŲ KAMBA
RIU BUTAS su virtuve dviem asme
nim Brooklyne ar apylinkėse. Kreip
tis telefonu: VIrginia 7-6716 J.

HOUSEWORKE3 — COOK 
Experienced, English speaking. 

under 45, References. 
Small, modern bungalow; own 

room, good wages.
73 BRETTON ROAD, 

YONKERS, N. Y.
Telephene YOnker* 5-7484

REIKALINGI ĮRANKIU IR FORMŲ 
MECHANIKAI (Tool £ Diemakers) 
graviravimui ir kalimui (deep draw- 

ing and progressive dies). Reikalingas 
dalinis patyrimas. Geros sąlygos prak
tikai. šiek tiek antvalandžių. Nuola
tinis darbas. Puikios sąlygos progre- 
suojančioj kompanijoj New Rochelle. 
Apmokamos šventės, atostogos, ligo
ninė, patogus susisiekimas.

New Rochelle 6-5360

UPHOLSTERERS
AER ONA UTICA L

Experienced headlinings, sideualiers, 
chair upholstering. Immediate varsn
ele*. Top VVage*. Write Kiving age, 
oxperieuee, references.

National Farachute Loft. Ine. 
Wa*hington National Airpor 

Washington, 1 D. C.

YOUNG MAN
with some toolroom evperience vvanted. Man with some 
experience on drill jigs, milling fixtures and form tools 
preferred. Good opportunity for right party. Apply to

ERICSSON SCREW MACHINE PRODUCTS CO., INC.
25 Lafayette Street, Brooklyn, N. Y.

Real Estate
FULL ACRE 

$95 Down—$10 Month 
Fertile, high level ground (eųuals to 
20 city lots) near Vineland. full 
price $695. Fine location for retire- 
ment home, suitable for gardening or 

CHICKEN FARMS
We will construct custom-built home 
for you on this property from $2995.
Garden Statė Home* £ Farm* Ine.

152 W. 42 st. (cor. Broadway) N.Y.C. 
rm. 615. BR. 9-5693.

ASTORIA — $9,586
1 tam. drewniany dom, obity Katami, 
ognewany olejem nadaje aie dla 2 
rodzin, w»*elkie ulepszenia, bl. trans- 
portacjL

For Better Buy* — See 
GUS SCHWEITZER

31-61 36th Avė. Astoria, L. L
RA 6-3468

LAKEVIEU — LONG 1SLAND 
(Hemstead vic.) well - bilt frame Co- 
lonial 11 rooms. Both up & down 
stairs - 2 enclosed porches - 2 car 
garage, hot water, coal heat, screens, 
venitians, other extras, 5 lots. Nicely 
landseaped. 100x100. Near schools. 
shopping & transit. A huy at only 
$21,566. Roslyn 3-6686.

I

LINKSMAS VAIDINIMAS!
Pirmą kartą šį rudeni New Jersey valstybėje! 

JUOKŲ IKI AŠARŲ!
UNDENO V AIDINTOJŲ TRUPft 

1952 m. lapkričio 22 dieną. 
š**štadieuL Elirabethe, 2nd St. Lietuvių Laisvės Salėj* 

stato 3 veiksmų linksmą komediją-premjerą

“TETA IS AMERIKOS”
Vaidina geriausios New Jersey jaunosios pa ėgos*

Veikalą režisuoja ALFA PETRLTIS. 
Dekoracijas pritaikė—Vyt. KVEDARAS

Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min. vak. Šokių—9 vai. vak.
Bilietų kaina įskaitant mokesčius — $1.25.

GROJA ALG. KAČANAUSKO ŠOKIŲ KAPELA 
Maloniai visus kviečia atsilankyti Lindeno Vaidintojai.

Naujas stiklas
Naujas, lengvai spalvotas 

apsaugos stiklas, per kurį gali
ma lengvai matyti, bet kuris 
neperleidžia šilimos ir blizgėji
mo, ir ypatingai pagerina ma
tomumą. dabar galima gauti vi
suose 1952 m. Fordo Crest ir 
Custom modeliuose, šis stiklas, 
lengvai žalsvos spalvos, jau yra 
vadinamas “Aš ilssiuos” stiklu, 
nes teikia atilsį ir saugumą 
vairuotojui.

Nauj ostiklo privalumai, ku
riuos nurodo L. W. Smead, ge- 
neralis Ford Division mene
džeris, yra šie ■ ‘jis apsaugo vai
ruotojo akis nuo nemalonaus 
spindesio, kurį sudaro blizgėji
mas saulės, dangaus, sniego, 
vandens ir sutinkamų kelionėje 
šviesų: jis sugeria ultravioleti
nius ir infraraudonus spindu
lius ir tuo sumažina saulės kai
tinimą automobilyje bei apsau
go spalvuotus vidaus apmuša
lus: jis padidina matomumą to
limesnių objektų.

Naujas stiklas įdedamas už 
ekstra primokėjimą. Užsakyti 
galima pas visus Fordo atsto
vus. (Sklb.)

direktorius — W.
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SCHOLES BAKING. Ine.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grand St., Brooklyn. N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiotame j krautuves ir

IDEAL FOR RETIRED (XM PLE 
GROCERY STORE t APT.

THRONWOOD, N. T. Wonderful op
portunity for right party — small 
business—small town. Only 30 miles 
from N.Y.C. 50 ft. front on Main Road 
—running to rear street. — Seen on 
Sundays. X*king $14,706 or your be«t 
offer. Call PLeasantville 2-0473 or 
GARDEN CITY 7-3933. or write — 
Box 135, Sharnxvood, N. Y.

Business opportun.

i 
j44

MUSIC INSTRUMENT
ACCORD1AN

New — Imported from Russian 
Sector of Germany 

FOR SALE REASONABLE
120 Bass, 7 Shiftings. Fine B jy 
For quick buyer. Call K1-1-95O2

ITS A GOLD MINE!!
Re*t*urant & Bakery with Livinx 

Oaarter* in heart of Montauk, L. I., 
on Main Highway—Route 27, Guaran
teed terrific income — Price $50,000 
Price $15,000. Come!—Let 
and taste convince you.
STEVENSON 1 East 42nd

MU 2-3323

your eyes
ALAN A.
St

Worcester, Mass.
Komiškas muzikinis 

vaidinimas
ruošiamas Vilniaus Aušros 

Vartų parapijos jaunimo įvyks 
lapkričio 19-20 d.d. parapijos 
salėje. Parengimui sudaryta 
komisija, kuri rūpinasi, kad 
vakarai pasisektų dar geriau 
nei kitais metais.

Garbės pirm, klebonas kun. 
K. Vasys ir kun. Jonas C. Jut- 
kevičius,
Burdulis, pirm. A. Krasinskas, 
reklama rūpinsis — E. Dalt- 
was, R. M. Keršis, M. Buda, R. 
Stevens ir R. Yucatonis, muzi
ka — E. Gvazdauskas, I. ir M. 
Balukonis. Scenovaizdžiai ir 
kostiumai B. Burdulytės, W. 
Burdulio,, jr., J. Sinkevičiūtės 
ir M. Klimkaitės. Meno komi
tete — J. Krasinskas. M. Siau- 
ris, ir E. Tamulevičiūtė. Propa
gandai R. M. Keršis.

Komisija pažada, kad visi, 
kurie atsilankys, jauni ir seni, 
turės progos linksmai praleisti 
laiką, užmiršti savo rūpesčius 
ir atsigaivinti gražia nuotaika. 
Tad drąsiai kviečia visus atsi
lankyti. R. M. K.

Tel. EVergreen 8-1805

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

For Finest Mest Product*
BIRGMAIER PORK STORE

66-86 Myrtle Ave„ 
Ridgewood, N. Y.

z Call HE 3-1667
For Quick Service

FIX - IT - SHOP 
Locksmith, lawn mover 

and appiiances
FULLY EQUIPPED

Q u e e m Vii.
HO 4-1965

> 
4> »
► 
»
►
4
►4
►4
44

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

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

brangenybės. Kreipkitės:
485 Gnuid St. Brooklyn 11. N. Y.

T44444
I444i44

Ruve* Ryto* moterų kailinių siuvėja* pasiūlo ankštos kokybės 

MOTERŲ K AILINIUS
Medžiaga paruošta savo dirbtuvėje ir pasiuva moderniškai. 

Moterims kailiniai urmo kainomis.
PATAISOMI, PERSIUVAMI IS SENŲ I NAUJUS MODELIUS 

Patarnavimas sąžiningas. Visos dėkingos.

ALEX D1MANDS
240 W. 29th St., New York 1, N. Y.

Patogumo dėliai pražom prieš ateinant skambinti LA 4-8298
Darbo valandos nuo 8—10 iš ryto ir nuo 3—6 vai. p.p. Sešt. 8—3 p.p.

DANIELSEN’S 
FISHING TACKLE 

482—72nd St. Bklyn 
Right off 5th Avė. Open Sun.TE. 6-4582 

ROD — REELS 
Full line of equipment 
Live and bottled bait 

MODEL AIRPLANES

Dolls! All makes and aižęs!
Shop early! Ūse our Lay-A-Way p'.an! 

EXPERT DOLL REPAIRS 
Doll Clothin, Shoes Wigs, etc.

FLATBUSH DOLL SHOP 
and HOSPTTAL 

2247 Choreli Av. nr. Flat. Av.
BU 4-1320

Ask for Mr. Leo

Licensed Nurses 
Home

I 18h Licensed Nursing Home 
CALHOUN NURSING HOME

Announcing opening of new, modern 
nursing home: beautiful, homelike 
surroundings. Reasonable rates.

24-hour nursing service
725 St. Mark’* Avė. SL. 6-4206

Investuokite i MUTUAL FUNDS. In 
formacijų reikalu kreipkitės j atsto 
vų: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt A Co. 111 Broadway. room 515. 
N*w York 6. N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

1)1 l» I H Tol 111\

l?64 WHITE ST.
H | LLSIOE .N. J

WĄVl RI Y
6 3525
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B O S T O N Gainios * Tautinių dirbinių paroda

------

Andrius ir Elena Pūkeliai
spalio 25 d. atšventė savo 

vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį.

Dr. P. Jakimavičius
dalyvavo iškilmėse, kurių 

metu buvo padėtas kertinis ak
muo Massachusetts valstybės 
lėžomis statomai chroniškų li
gų ligoninei netoli Forest Hill 
stoties, greta Franklin Park. 
Apeigas atliko buvęs Bostono 
majoras ir Mass. gubernatorius 
Jame M. Curley.

Svečiai šeštadieninėj 
mokykloj

Spalio 18 d. mokyklą aplan
ke Balfo atstovas J. Valaitis ir 
pasakė kalbą vyr. mokiniams.

Spalio 25 d. mokykloje buvo 
salezietis kun. J. Zieliauskas ir 
kalbėjo mokiniams trumpai a- 
pie Italijos ir lietuvių tenyk
ščių veiklą.

Nauji rėmėjai
Prie suoi-ganizuoto būrelio 

Diepholzo, Vokietijoj, gimnazi
jos mokiniui šelpti prisidėjo dar 
E. Andriunienė, G. Mickevičie
nė, Pr. Mučinsl-as, Al. Lapšys, 
V. Petrulienė, P. Pilka, N. Ro- 
žancuvienė ir J- Ulpienė. šel
piamasis mokinys yra Osvaldas 
Kušneraitis, gimęs Panevėžyje 
1941 m. spalio 12 d. Jo motina 
našlė, turi dar dvi dukteris, 
kurios abi lanko Diepholzo gim
naziją.

30 m. suakktis
Lapkričio mėn. 2 2d. numa

toma paminėti Korp. Neo-Litu- 
ania 30 metų sukaktis. Korpo
racijų Filiae Lituaniae, Herkus 
Montė, Jaunoji Lietuva ir Neo- 
Lituaniae korporantai ir filiste
riai, gyveną Bostono apylinkė
se, prašomi atsiliepti fil. Kazio 
Kriščiukaičio adresu: 439 7th 
St., Boston 27, Mass.

Tremtiniai turi teisę gauti 
pašalpą

Massachusetts valstijos lab
darybės komisionierius, Pat- 
rick A. Tompkins išsiuntinėjo 
įsakymą visoms miestų labda
ros įstaigoms (Board of Public 
Welfare), kad šioje valstijoje 
gyveną nelaimėn patekę trem
tiniai (Displaced persons) turi 
tokią pat teisę gauti pašalpą, 
kaip ir nuolatiniai gyventojai. 
Jis pabrėžė, kad pagal išvietin- 
tų asmenų įstatymą, tremtiniai 
ir jų šeimos buvo įleisti šion 
šalin nuolatiniam apsigyveni
mui ir todėl turi būti traktuo
jami, kaip nuolatiniai gyvento
jai

Naujieji ateiviai Bostone 
spalo 31 lapkr. 1 d. suruošė 
savo tautinių dirbinių parodą. 
Dalyvavo lietuviai, latviai, es
tai, suomiai, švedai, rusai, uk
rainiečiai, lenkai, čekai, rumu
nai, graikai, šveicarai, olandai, 
arabai, kinai ir indai. Pabaltie- 
čių parodėlės išsiskyrė iš kitų 
tautų skoningu sutvarkymu, 
rinktiniais eksponatais, dėmesį 
atkreipiančiu kultūringumu ir 
švarumu. Lietuviai sugebėjo 
išnaudoti paskirtą vietą salėje 
ir jų skyrius atrodė įspūdingai 
didelis. Tarp aukštų kolonų pa
svirusi žydėte žydėjo puiki 
Lietuvos vėliava, sienas dengė 
vilnietiški rusvi audiniai, ant 
lentynų stovėjo lietuviški kry
žiai. koplytėlės, drožinėtos 
lėkštės, stovy lėlės, lėlės, o sta
lai dengėsi mažesniais audi
niais, juostomis, takeliais, mez-

giniais, knj-gomis ir nuotrauko
mis. Viršum jų žaliavo rūtų 
puokštė.

Lietuvių skyrių organizavo 
lietuvių rašytojų klubas, o eks
ponatų davė Veronika Kulbo- 
kienė, Stasė Laurinaitienė, A- 
delė čibienė, prof. Ignas Kon
čius, konsulas Antanas Šalna, 
inž. Eugenijus Manomaitis, 
Daumantas Cibas ir kt. Ameri
kiečiai parodą lankė ir labai 
domėjosi senojo Pasaulio atsi
vežtine kultūra.

Naujau šelmo*
Povilas Barkūnas susituokė 

su Marija Janušaite lapkričio 
2 d. Gyv. 344 W. Broadvvay, 
So. Bostone.

Liudas Končius, prof. Igno 
Končiaus sūnus, žinomas skau
tų veikėjas, lapkričio 15 d. su
situokia su Gražina Laurinaity
te.

PADĖKA

1952 metų spalio-Oct. 8 die
ną sukako mūsų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktis, kurią 
apvaikščiojome spalio-Oct. 4 d.

Šiuomi reiškiame nuoširdžią 
padėką kun. Albertui Kontau- 
tui už atlaikymą pamaldų ir 
atsilankymą į banketą.

Jei būtų buvęs gyvas bran
gus mūsų prel. K. Urbanavi
čius, kuris prieš 25 metus mus 
sutuokė, ir jis būtų atsilankęs 
į mūsų šventę ir mus palaimi
nęs. ’

Didžiausią padėką reiškiame 
visoms banketo šeimininkėms 
ir visiems šeimininkams, taip 
pat Jonui ir Povilui Vilkams už 
patalpas išpuošimą, svotams, 
Urbšienei ir Kasmauskui, vi
siems mieliems giminėms ir 
svečiams už atsilankymą, linkė
jimus ir dovanas. Ypatingą pa
dėką reiškiame mūsų dukrelei 
Evelyn už labai vertingą dova
ną — telezivijos aparatą.

Širdingą ačiū tariame už gė
les Vilkienei, Stasiūiienei ir Ja- 
niūnienei. Už skanius pyragai
čius dėkojame Ožkelienei.

* Didžiausią padėką reiškiame 
ir vakaro vedėjui Urbšai ir 
Richardui Janiūnui ir jo žmonai 
už nuotraukas.

Dar kartą visiems nuošir
džiausias ačiū.

Dr. 8. Mikal-Mikalonis,
Tufts Medical School chirur

gijos instruktorius, iš South 
Bostono išsikėlė gyventi j nuo
savą rezidenciją, 63 Crabtree 
Road, Sųuantum.

Inž. Edmundas ir Stasė Apana- 
vičiūtė - Cibai,

įsikūrė South Bostone. Ponia 
yra baigusi Mt. Holyoke kole
giją ir dabar dirba vienoje ap- 
draudos įstaigoje, Bostone. 
Inž. Cibas dirba plačiai žinomoj 
Stone & Webster inžinierių fir
moje.

Juzė Savickienė išsikėlė į 
Los Angeles

Pardavusi savo namus, Juzė 
Savickienė, su savo dviem duk
relėm išiskėlė gyventi į Los An
geles, California. P-nia Savic
kienė ruošdavo pietus parapijos 
mokyklos vaikams, o praeitą 
vasarą darbavosi TT. Pranciš
konų vedamoj berniukų sto
vykloj, Kennebunk Port, Mai
ne.

Mm. Is. VosyMam,
šiuo metu gyvenąs Kolumbi

joje .daro pastangų persikelti i 
Bostoną.

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

galvos skaudėjimų.

Tai atrodo kaip baleto numeri*, tačiau iš tikro yra momentą* i* 
rungtynių tarp Notre Daine ir laivyno komandų. Rungtynes laimėjo 
Notre Dante 17-S.

nerviškų 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
batas formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4 00, ketvirtis sva
ro $X0ū

Priaiunčiam į namus.

Kun. Jueazs Zieliautkas, 
lietuvių vienuolių saleziečių vir
šininkas Italijoje, atvyko ku
riam laikui į Ameriką ir buvo 
sustojęs Bostone.

Kun. Pr. Jakimavičius,
jėzuitas misionierius, dabar 

esąs atostogose pas gimines 
So. Bostone, spalių 31 d. L.R. 
K. Federacijos susirinkime į- 
domiai pasakojo apie savo veik
lą West Indies salose. Tas pats 
misionierius žada kalbėti šv. 
Vardo draugijos vyrams sek
madienį, lapkr. 9 d.

Pasaulio Liet. Katalikų Jauni
mo Centro idėja

gimsta Bostone rengiantis 
40-jam Vyčių Seimui. Tai idė
jai gyvai pritaria Vyčių Centro 
pirm. A. Vasiliauskas, Ateiti
ninkų Federacijos vadas S. Su
žiedėlis, “Vyties” red. dr. 
Leimonas ir kt.

Paprastas pilietis
Tai dosnusis Amerikos 

tuvis, vėl šiomis dienomis 
aukojo $10 sušelpti ligoniams 
teisininkams Vokietijoje. Per 
pusantrų metų tam tikslui jis 
yra jau paaukojęs per 190 dol.

BALF seimo reikalu
pasitarimai vyksta kas sa

vaitę tautininkų namuose. Pa
skutinis pasitarimas buvo ket
virtadienį, lapkričio 6 d. Balfo 
atstovas J. Valaitis uoliai rūpi
nasi, kad seimas gerai pasisek
tų.

“Keleivis’ pakels kainą
South Bostone išeinąs socia

listinės pakraipos savaitraštis 
“Keleivis” paskelbė, kad pakels 
savo prenumeratos kainą 
$3.00 iki $4.00 metams.

Ričardas Banda
neseniai turėjęs vidurių 

raciją, vėl susirgo ir lapkričio 
1 d. paguldytas Carney ligoni
nėje.

Bostono lietuviai 
protestantai

turėjo savo pamaldas lapkri
čio 2 d. 85 W. Newlon St.

GIMĖ
Gimė-palfrikštyta

Marijona - Ona Akvevičlūtė, 
pakrikštyta spalio 13 d.

Jone, Kazimiero ir Vladisla- 
vos Tamkūnaitės Augūnų duk
tė, pakrikštyta spalio 19 d.

Jonas, Jono ir Lidredos Sas
nauskaitės Flynn sūnus pakr. 
lapkr. 1 d. Gyv. 45 Olney St. 
Dorch.

Johaaa, Adomo ir Onos Nat- 
kutės Burneikių duktė, pakrik
štyta spalio 18 d.

Zuzana - Barbora, Vinco ir 
Gražinos Martinkutės Svirskių 
duktė, pakrikštyta spalio 19 d.

Povilas Juozas, Povilo ir A- 
nelės Valytės Welsch sūnus, 
pakr. lapkr. 1 d. Gyv. 49 Rose- 
mount St. Dorch.

SPORTAS
į*

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

M4 BABT MĮOADWAT
D. A. Tllitriru, F. E. ZatoKfeM 

Onknrisi ir Kakamnatejai 
Patarnavimai dieną ir naktį* 
Koplyčia šermenim* dykai.

NOTARY PUBLIC
TnL 80 3-OtlS

SPORTAM BASAI LYJE

pa- 
Jo-

— 2 vai. ėjime turime nauja 
aaulinį rekordų. CekosJovakas 
seph Doleiai per ta laika nužygiavo 
30 km., tuo pagerindamas rekordą 
1540 metrų.

J.

lie- 
pa-

MIRft
Magdalena Ptauskienė - Tia- 

linauskaitė, 80 metų amžiaus, 
gyv. 286 Borren St., mirė spa
lio 22 d. Camey ligoninėje. Pa
laidota .iš šv. Petro bažnyčios 
spalio 25 d. Naujos Kalvarijos 
kapinėse. Paliko 5 sūnus, duk
terį, 14 anūkų ir 6 proanukus. 
J Ameriką atvyko prieš 60 me
tų iš Punsko parapijos. Laido
tuvėse dalyvavo daug kunigų, 
giminių ir artimųjų.

— Vengrijos futbolo rinktinė, kuri 
šia vasarą laimėjo aukso medalį. lita
vo nuvykusi i Šveicarijos sostine 
Bernų ir ten sužaidė futbolo rung
tynes su šeimininkais. Šveicarijos 
rinktinė turėjo vengrams pasiduoti 
rezultatu 2:4. Tuo oficialiai pradėtos 
varžybos dėl Europa-Cup. Be minėtų 
komandų tiame turnyre dar daly
vauja Čekoslovakija. Italija. Austri
ja.

— Šiais metais Baden-Baden teni
so turnyrą laimėjo čekoslovakas 
tremtinis Drobny, finale nugalėjęs 
Eric Strugess iš Pietinės Afrikos 
per 3 setus.

— I Belgradą atvykusi Egipto fut
bolo rinktinė turėjo pasiduoti gerai 
žaidžiančiai Jugoslavijos rinktinei, 
kuri šias tarpvalstybines rungtynes 
laimėjo 5:0.

Rumunijos futbolo rinktinė su
žaidė draugiškas futbolo rungtynes 
su rytinės Vokietijos futbolo rinkti
ne. Rungtynės, kurios įvyko Buka
rešte. laimėjo šeimininkai rumunai 
rezultatu 3:1.

Iš Vienos ateina žinia, kad žy
mi Austrijos futbolo komanda Aus
trui Wien sekančių metų sausio mėn. 
atvyksta į Amerikos kontinentą. Nu
matytos 2 rungtynės New Yorke ir 6 
rungtynės Meksikoje.

Jaunoji Amerikos teniso žvaigž
de Maureen Connolly šiomis dieno
mis atvyko į Australiją, kur ji turės 
eile parodomųjų teniso rungtynių su 
žymiausiomis australietėmis.

WAITKUS
FUNERAL HOME

1»7 WBBHTER AVĖ.
Cambridge, »*—

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorių* 

Ir Balaamuotojan

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieni* ir naktį

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR S-M34

nuvykusi 
šeiminin-

patyrirno,
su-

Šiuo metu pravedamos neoficia
lios Skandinavijos futbolo meisterio 
pirmenybės. Neseniai susitiko Suo
mijos rinktinė su danų atstovus ir 
juos nugalėjo 2:1. I Oslo 
Švedijos rinktinė nugalėjo 
kus norvegus 2:1.

Kad įgytų daugiau
Rusijos futbolo vyresnybė yra 
ėjusi į kontaktą su Anglijos Football 
Association ir tikimasi, kad artimoje 
ateityje britų komandos vyks j SSSR 
draugiškoms rungtynėms. Tuo Sovie
tai tikisi Įgyti patyrimo tarptauti
niuose susitikimuose, ko jiems taip 
labai trūko olimpinių žaidimų melu.

Prancūzijos futbolo rinktinė po 
Šio karo dar nėra pralaimėjusi nei 
vienų tarptautinių futbolo rungty-

F. V.

Petronėlė Čepienė, 80 metų 
amžiaus, mirė spalio 23 d., pa
laidota spalio 27 d. Paliko 4 
dukteris.

Bernardas Venckus, 62 m., 
gyv. 55 Bailey St,, Dorchester. 
mirė spalių 27 d.

Kazimieras Kartavičius, 62 
m., gyv. Ro.vbury, mirė lapkr. 
2 d.

i

ope-

REM. 37 ORIOLE STREET 
West Rorbury, Mass.

Tei. PA 7MO2-M

Antanas ir Uršulė 
Bendoraičiai

nuo

ŽEMIAUSIOS 
pradinėm kainom 
nei kuris kitas sunk
vežimis šios klasės — 
galingasis Fordas F-8 
Big Job!

Penki didžiuliai motorai!
Sutaupo kuro iki 1I#

Trys Fordo sunkvežimiu motorai su 
viršui kabančiais vožtuvais sumažina 
trinti, duoda daugiau traukiamos jė
gos. Naujas pajėgumas... iki 155 h.p.! 
V-8 or Six! stabusis sunkvežimis V-8. dabar 11)6 h.,>.

Plačiausias pajėgumo pasirinkimas 
ištisos serija, nuo % iki 3-fi tonų.

Oriausiam jūsų darbo atlikimui ge
riausiam jūsų darbo atlikimui 
riaušių motorą, transmisija, ašis, pa
dangų dydį — turi tik Fordas! Dau
giau nei 275 įvairių kombinacijų se
rijas.

Šeštadieninės mokyklos 
mokinių tėvų

ir Kult. Rėmėjų bendr. susi
rinkimas įvyko lapkričio 1 d. 
Padarius praeitų metų veiklos 
apžvalgą ir išklausius rev. ko
misijos pranešimo, numatyta 
toliau uoliai rūpintis mokyklos 
veikla ir jos išlaikymu, šiems 
mokslo metams j komitetą iš
rinkti inž. K. Baranauskas — 
pirm.. D. Baltienė — vicepirm.. 
St, Bajtkevičius —sekret., irti. 
K. Krikščiukaitis kasin 
Galdikienė — narys.

S. Raraaevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broadaay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1CII S 
laUdotuvių Direktoriui

TeL SOuth Boston 8-2590

Tt"’'''!1 ’tf. /.e j

<

SAUKIAMAS LDS NAUJOSIOS ANGLUOS APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Darb. Sąjungos Nauj. Anglijos apskrit. metinis suvažiavimas 
jvyks šių metų lapkričio 30 d. Nashua, N. H.. Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje Temple str.. 1 vai. po pietų. Visos kuopos malonėkite 
atsiųsti savo delegatus, nes suvažiavimas yra labai svarbus. Jame bus 
delegatų iš praeito seimo raportas, o taip pat ir ateinantiems me
tams valdybos rinkimai.

LDS Naujosios Anglijo* apskr. Valdyba 
Dvasios Vadas Knn. J. Bernatonis 
Pirmin. Vladas Paulauskas 
Sekrt. Tomas Versiackas

BOSTONO
VYRŲ CHQHO KONCERTAS 
įvyksta LAPKRIČIO (NOV.) 16,1952, 3:00 P.M. 

So. Boston High School salėje
Dalyvaujant svečiams, pianistei JULIJAI RAJAUSKAI- 
TEI, Nevv York’o Metropolitan operos solistui ALGIRDUI 
BRAZUI ir kompozitoriaus Juliaus Gaidelio vadovaujamam 
Bostono Vyrų Chorui.

I

Bostono ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai koncerte 
dalyvauti.

Po koncerto 6 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje įvyksta gardi ir jauki vakarienė. Po 
vakarienės bus MtH.■ r te .'r.

A. J. NAMAKSY
Office Tel. MO S-fflMK

REAL ESTATE & INSURANCE 
409 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.

Lithuanian
Furniture Co.

MOVEB8
SO 8-4618

INSURED and BONDED
11 and Long Distanca Mo1 

826-328 W. Broadwąy

Mes instaliuojame visokios rūšies 
> žibalini (aliejumi) šildymą. Nereikia 

nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kek kainuos.

BROCKTON SERVICE
Oil Burner and Heating Service

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

Mes esame pagaminę sunkvežimius 
geriausiai atlikti Jūsų darbą

TIK VIENINTELIS PKMIP su visUkai nauju, 
žemos trinties motoru! Ford F-l duoda galimybe 
naujam 101 h.p. GOST CI.IPPER S1X arba nuo-'

...
<
4 
t

Priedai, papuošimai ir dalys gaunami pagal medžiagų pristatymo galimybes.

FORDAIS VEŽIOJIMAS KAŠTUOJA PIGIAUSIAI 
Fordo MinKvežimiai Taiko ilgiausiai! 

PariMMKiodami paakutinr *rgi«trae*X ’dat* H M«Mt saRkvarimių. •ądcnndm ekspertai nustatė, kad Fordo sunkvežimiai laiko ilgiauriaL
I
b
X
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BALFo vajaus koncertas 
ateinantį sekmadienį lapkri

čio 16 d., įvyksta Lošt Batta
lion salėje. Pradžia 5 vai. p.p. 
Visi New Yorko lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir tuo paremti 
Vokietijoje pasilikusius lietu
vius.

Amerikos Balsas
pereitą sekmadienį translia

vo Pov. Labanausko pasikalbė
jimą su adv. Ant. Oliu, kuris 
respublikonų sąraše perrinktas 
Čikagos san. tarnybos viršinin
ku. Ta pačia proga adv. Olis pa
pasakojo apie savo veiklą Lie
tuvos laisvinime.

Prof. J. Brazaitis
buvo išvykęs į Bostoną, kur 

skaitė paskaitą apie Maironį 
vietos Liet. Rašytojų Klubo 
suruoštame minėjime.

New Yorko ateitininkai
pereitą sekmadienį Apreiški

mo par. salėje surengė vaidini
mą. Waterburio lietuviai sce
nos mėgėjai vaidino V. Adomė
no “Svetimas plunksnas.”

Lietuviai žurnalistai
dalyvavo pereitą šeštadienį 

įvykusiame Tarptautinės Žur
nalistų Federacijos susipažini
mo arbatėlėje, kuri buvo su
rengta tos Federacijos gen. 
sekr. dr V. A. Dambravos ini
ciatyva.

Kan. L Klimas,
iš Hempstead, Long Island, 

ats liepdamas į Lietuvių Enci
klopedijos Leidyklos ir Redak
cijos atsišaukimą į visuomenę, 
užs prenumeravo pats vienas 2 
egz. Sveikindamas • okį svarbų 
darbą pradėjus, jis rašo: “Tik
rai, nieko geresnio šiuo laiku 
dėl mūsų kenčiančios tėvynės 
mes negalėjome sugalvoti. Die
ve, laimink Jus šiame žygyje.” 
Antrąjį Encikloped jos egzem
pliorių kun. L. Klimas užsisakė 
savo bičiuliui Lietuvoje.

Dainos ir giesmės 
mėgėjams

Giesme ir daina lietuvis nuo 
amžių garbino Dievą ir ugdė 
Tėvynės meilę. Lietuvis iš pri
gimties yra linkęs dainuoti.

Dainų šventės sutraukia 
tūkstančius dalyvių, bažnyčio
se, kur gieda gražus choras, 
daug uoliau tikintieji lanko pa
maldas.

Todėl mūsų visų reikalas pa
laikyti ir stiprinti chorus.

Kreipiuos ir prašau seniau 
čia gyvenančius ir naujai atvy
kusius prisidėti prie Apreiški
mo parapijos choro. Greitu lai
ku numatoma statyti veikalą - 
operetę, mokytis naujų giesmių 
bei dainų.

Repeticijos vyksta pentkadie- 
niais mokyklos apatinėje salė
je 8,30 vai.

Kviečiu ir laukiu visus dainų 
mėgėjus.

Apreiškimo parapijos choro 
vadovas P. Sakas

Visy newyorkieciy koncertas
Jau kelinti metai iš eilės, 

i?! sekdami savo gražia tradicija, 
® Didžiojo New Yorko lietuviai, 

rudenį prisimena Vokietijoje 
pasilikusius savo tautiečius. 
Šiemet spalio 26 d. prasidėjęs 
BALFo rudens vajus dar tebe
sitęsia ir baigsis lapkričio 16 d.

Įvairiais būdas neuyorkie- 
čiai buvo kviečiami dalyvauti; 
ir jame darbuotis, tą darbą 
organizuoti, ir patys aukoti, ir 
iš kitų aukų prašytu Aukų 
rinkimas dar tebevyksta, o da
bar jau ruošiamasi vajaus už- 
baigtuvių koncertui, kuris, 
kaip ir pernai, įvyksta Lošt 
Battalion salėje, Elmhurst, N. 
Y.

Koncerto programoje šiemet 
dalyvauja Brooklyno chorai. 
Angelų Karalienės par. choras, 
ved. Pr. Dulkės, padainuos ke
turias dainas, dainuos Operetės 
vyrų vyrų choras, ved. Mykolo 
Liuberskio, Povilo Sako veda
mas Apreiškimo par. choras at
liks St. Šimkaus kantatą “Atsi
sveikinimas su Tėvyne”. čia 
dalyvaus dainininkai Barbara 
Darlys, Marijona K;lyte ir Al
girdas Brazis.

Atskirai pasirodys jungtinis 
choras, be jau minėtųė dar pri
sijungiant ir Viešpaties Atsi
mainymo par. chorui. Pirma 
choras, be jau minėtų, dar pri- 
Prano Dulkės, o paskui — Po
vilo Sako .

Koncertui šia proga Brookly
no chorai bus parengę naują, 
dar ligi šiol negirdėtą dainų 
programą. Dienos metu dirbda
mi fabrikuose, chorų daininin
kai specialiai mokėsi ir tam rei
kalui paaukojo daug valandų 
savo brangaus laiko. Tai bus *o 
auka BALFui, o tuo pačiu ir 
Vokietijoje pasilikusiems mūsų 
lietuviams.

Jų auka reikalauja ir publi-

kos aukos: ateiti į koncertą ir 
nusipirkti bilietą už $1,50. Ir 
tai bus ne tik vien auka, bet ir 
proga pasiklausyti gražių dai
nių ir pasimatyti su savo bičiu
liais, su tais visais, sykį 
per metus pratusiais susitikti 
koncerte, kurio pelnas skiria
mas tremtiniams Vokietijoje. 
Todėl visų newyorkiečių lapkri
čio 16 d. susitikimo vieta — 
Lošt Battalion salė. Koncerto 
pradžia 5 vai. vak.

Moksleiviai ateitininkai, 
pabaigę High School ir pra

dedantieji studijuoti kolegijo
se, kviečiami įsiregistruoti 
Stud. At. Draugovės valdyboje 
šiuo adresu: I. Mikulskytė, 363 
Berriman St., Brooklyn, N. Y.

Organizacinis komitetas, 
sudarytas iš Visminienės, 

Alksninio, Jočio, Mikalausko ir 
Scdaičio, rūpinsis Liet. Bend
ruomenės apylinkės įsteigimu 
Maspethe.

S. K. Lukas praneša,
kad paskutiniame Liet. Kat. 

Federaciojs N. Y. apskr. susi
rinkime nutarta gruodžio 14 d. 
sušaukti Rytinių Amerikos 
Valstybių liet, katalikų seime
lį. Jis įvyks Angelų Karalienės 
par. salėje.

45 metų sukaktuves
Maspetho parapija minės at

einančiais metais. Ta proga 
sausio 24 d. Klasčiaus salėje 
rengiamas pirmasis pobūvis su 
šokiais.

Didysis dangus (The Big 
Sky). Daug yra matyta filmų, 
kuriuose rodomi tolimieji Ame- 
irkos vakarai iš pereitojo šimt
mečio kovos su indėnais. Daž
nai tokie filmai savo pastatymu 
yra labai silpni. Tačiau “Didy
sis dangus” — irgi vienas iš to
kių vakarietiškų filmų — stovi 
gerokai aukščiau už kitus. “Di
dysis dangus” nukelia mus į 
1830 metus, kada dar St. Louis 
buvo tolimiausia vakaruose 
baltųjų apgyventa vietovė. Iš 
ten į vakarus toliau vykdavo 
tik įvairūs medžiotojai, nuoty
kių mėgėjai ir drąsūs kolonis
tai, ieškodami naujų įsikūrimo 
galimybių. Filme ir rodoma 
viena nuotykinga kailių me
džiotojų būrio kelionė laivu 
plačiąja Missouri upe per ne
svetingų indėnų kraštus. Ke
lionės metu pilna įvairiausių 
nuotykių. Gerai vaidina Kirk 
Douglas (atmintinas iš Detek
tyvo istorijos) ir kiti. Filmas 
nespalvotas, bet fotografija ti
krai gera, šiuo metu “Didįjį 
dangų” galima matyti Brook
lyno RKO ir kituose mažes
niuose teatruose.

Kat. Veteranų Postas
Maspetho par. salėje lapkri

čio 1 5d. ruošia savo metinį šo
kių vakarą.

J. E. vysk. John Bordman
pareiškė padėką Apreiškimo 

par. tikintiesiems, kurie per 
misijų sekmadienį misijų reika
lams suaukojo 426.55 dol.

Lietuvės moterys.
kaip kasmet ,taip ir šiemet, 

dalyvauja tarptautinėje moterų 
parodoje, kuri sekmadienį pra
sidėjo 71 pulko tvirtovėje, 
Park Avė. ir 34 gt. “New York 
Times”, rašydamas apie paro
dą, paminėjo ir lietuvių pavili- 
joną.

F rauk Mocejūnas su žmona,
gyvenantieji Rochester, N. 

Y., savo tarnybinės kelionės 
metu i Washington, D. C., bu
vo Užsukę porai dienų į New 
Yorką.

Dr. J. Kazickas ir Dr. 
Valiūnas,

spalio 18 d. grįžo iš Europos, 
kur jie lankėsi prekybos tiks
lais. Europoje susitiko su įta
kingais rrekybinir.kais be: pra
monės žmonėmis ir politikais. 
Europoje aplankė: Suomiją, 
Švediją, Norvegiją, Olandiją, 
Belgiją, Vokietiją, Prancūziją, 
Šveicariją, Italiją, Dr. J. Ka
zickas buvo nuvykęs ir į Jugo
slaviją.

“Tavo ginklas — rinkliavos 
dėžutė”! — 

jaunimas, vyrai ir moterys, 
suradę valandėlę laiko, paskir
kite ją Vokietijoje likusiems 8,- 
000 lietuvių. Gaukite BALFo 
poste rinkliavos dėžutę ir pa
rinkite aukų.

MIRft

Jonas Sirutis, sulaukęs 67 
m. amžiaus, gyvenęs 55 Kni
ckerbocker Avė., mirė spalio 
30 d. Palaidotas šv. Jono kapi
nėse lapkričio 3 d. po gedulin
gų pamaldų Apreiškimo par. 
bažnyčioje.

BALFo rinkimo poste, 
esančiame J. Ginkaus sal

dainių krautuvėje, jau yra gau
ta aukų Balfo vajui. J. Ginkus 
kreipėsi į visus lietuvius, kurie 
yra gavę kokį nors patarnavi
mą iš jo krautuvės ar jo veda
mos radijo programos, kvies
damas pasiimti iš jo posto po 
aukų dėžutę ir parinkti. Be to, 
per savo radiją jis dar žadėjo 
atitinkamai raginti dalyvauti 
aukų rinkime, kuris prasidėjo 
spalio 26 d. ir truks iki lapkri
čio 16 d.

Pašto siuntos civiliams
Art. ir Tol. Rytuose ir Afri

koje turi būti pasiųstos tuojau 
pat, jei norima, kad jos adre
satus pasiektų iki švenčių. Ka
lėdiniai siutiniai j Europą turi 
būti išsiųsti iki lapkričio 15 d., 
o į Centralinę ir Pietų Afriką 
— iki lapkr. 22 d.

Pašto siuntos kareiviams,
kaip tas pats Brooklyno paš

tas informuoja, turi būti pa
siųstos iki lapkričio 25 d. Jei 
oro linijos nebus perdaug ap
krautos kariniais pervežimais, 
tai paštas galės išsiųsti dar ir 
vėlau įteiktus siuntinius.

Angelų Karalienės parapijos

Amžinojo Rožančiaus Drau
gijos metinis susirinkimas įvy
ko sekm., spalio 26 d., kurio 
metu buvo patiekta metinė 
draugijos veikimo apyskaita ir 
renkama valdyba kitiems me
tams.

Draugijai priklauso 21 na
rys. Kiekvieną mėnesio ket
virtąjį sekmadienį visi nariai 
dalyvauja už draugijos narius 
aukojamose šv. mišiose ir visi 
priima šv. komuniją. Po vaka
rinių pamaldų būna susirinki
mai.

Šiemet mirė trys draugijos 
nariai. Už juos užprašytos šeše- 
rios šv. mišios.

Lapkričio 3 '1. 8-.50 bus mi
šios ir egzekvijos už visus mi
rusius draugijos narius.

Šv. Onos dienoje buv«' bendri 
draugijos narių pusryčiai.

Draugija turėjo kelis paren
gimus ir visada uoliai rėmė pa
rapijos parengimus.

Susrinkimas, išklausė prane
šimų, padėkojo valdybai ir per
rinko tą pačią kitiems metams: 
Ona Sijevičienė—pirm., Pa ;a- 
tauskienė — viccpirm., Butkie
nė — finansų raštininkė, šar- 
kauskienė — iždininkė. K. Več- 
kienė — vėliavos nešėja.

Susirinkimas nutarė drauge 
su kitomis parapijos draugijo
mis užimti pilną puslapį Balfo 
leidžiamoje sveikinimų ir skel
bimų knygoje. Be to, susirinki
me buvę nariai paėmė po vie
ną laimėjimų knygelę Balf’o 
naudai.

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva 
Graborius - hahamnotojna

TeL STagg 2-5*43

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERALHOME 
M. P. Baltas — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalu Vedėjas

660 G r a n d S t r e e t
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLJC

P. J. BAGDANAVKIUS, M. D
GYDYTOJAS Dt (MlBURGAS

■ » ‘ -

Broaidyn 5, N. T.
TM. MADf 4-MSS

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., težtad. 10 iki 3 p.p 
išskyrus ketvirtadienius ir tventadienius

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

MM 85tb Street, tfoodhaven 21, N. V
Tel. VIrginia 7-1896 I

Lietuviška šeima ieško 
LIETUVES MOTERS NAMŲ 

RUOŠAI
Pilnas išlaikymas. Atskiras 
kambarys su vonia. Atlygini
mas pagal susitarimą. Adresas: 

120 Paine Avė., 
New Rochelle, N. Y. 

Telef. NE 2-9664
/

WINTER GARDEN TAVERN, Ine. Į;
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALfi SUSIRINKI- i Į 
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS ;! 

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET, 

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV.

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)
2-9586

i

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTE
LAPKRIČIO 23 D.

11 V AL — Angelų Karalienės par. bažnyčioje pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Mišias laikys kun. J. 
Aleksiūnas, pamokslą sakys kun. V. Pikturna, giedos 
Pr. Dulkės ved. choras.

4 V AL PO P1ET — Iškilmingas minėjimas ir koncertas 
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avė., Brook
lyn, N. Y. Vėliavų jnešimas ir himnai. Invokacija — 
Prel. J. Balkūnas. Pagrindinė kalba — Gen. Plechavi
čius, dainuoja Clevelando vyrų oktetas “Ąžuolas”, vad. 
J. Kazėno, akomp. A. Mrozinsko.

Minėjimą rengia ir visus dalyvauti kviečia: Amerikos 
Lietuvių Legijonas — American Ęegion—Lithuanian Me
morial Post — Amerikos Liet Karių Sąj. “Ramovė”, Ame
rikos Liet. Taut. Sąj. 1-sis Skyrius.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
ModerniSka Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MIK NAS

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

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

lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
Šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.

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

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

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

J. P. GINKUS AD. JUZA VITAS J. VALAKAS
Muzikos Dr. Pranešimu Dir.

Parduodami 
NAMAI 

PIGUS, GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEWOOD—6 Šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai; \VOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui; 
EAST NEWYORK — kampinis 
namas su saliūnu. restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
rna ir biznį, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTONAS 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Liberty Avė.
Richmond Hill19, LI., N.Y. 

Tel. VIrgtata 8-2238

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORE STORES
Geros rūšies Įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto uroduktal krautuvėms
60-38 Myrtle Avenue 

Glendale, N. Y.

68-88 Forest Avenue 
Rtagevvood, N. Y.

138-58 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

60-04 Woo<Wde Avenue 
WoodsMe, N. Y.

MAIN 
6202-10 MYRTLE AVĖ.

185-24 Horaee Hardine Blvd 
Fresk Meadozvu, Flushing 
218-17 Jamaiea Avenue 

Queem Viitage, N. Y.
176 Boekaway Avenue 
Valley Stream, N. Y.

438* IVkite Ptaim Road
Bronz, N. Y.

18 West Post Road 
WMte Paltas, N. Y.

CTAP?
GLENDALE 27, N. Y.

I Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Ave„ N. V. <X

(Cor 14th St.)
Telef. GRamercy 7-7697

E Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda. hormo- 1

| na i. Kraujo Ir ilapnmo tyrimai.
| Ofiso valandos: kasdien 40-8'4? |

II Sekmadieniais—nuo M. vai - |
|________ iki 1 vai, P-P < t 1/ ' Į

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-43 WAREHAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
Tel. Jamaiea 3-7722

|

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


