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AR AMERIKIEČIAI DENGE KATYNO 
ŽUDIKUS

WashfagtoBas. — Kongreso 
komisija Katyno žudymams 
tirti apklausinėjo kaip liudinin- 
ką vyriausiojo teismo teisėją 
R. Jacksoną, kuris buvo JAV 
teisėjas Niurnbergo byloje 
prieš nacius karo kaltininkus.

Jis pareiškė, kad iš Amerikos 
vyriausybės nebuvo gavęs jo
kių įrodymų, jog dėl Katyno 
žudynių yra kalti rusai. Taip 
pat paneigė gandą, kad JAV 
prokuroras Niurnbergo bylo je 
buvo padėjęs Sovietams apkal
tinti už Katyną nacius. Rusai 
kaltinimą iškėlę, bet po trum
po tardymo klausimas dingo 
po stalu.

Jacksonas tada nieko nežino
jęs apie parodymus amerikie
čių pulkininko John Vai Vliet 
ir dviejų kitų karininkų. Van 
Vliet karo metu pateko vokie
čiams į nelaisvę. Jį ir dar du 
karininkus vokiečiai nusigabe
nę prie Smolensko ir parodę 
Katyno žudynių lauką. Po karo 
Van Vliet 1945 m. padaręs Pen
tagonui pranešimą apie Katy
ną. Jo pranešimas buvo pažy
mėtas “labai slaptai”, bet iš 
Pentagono bylų dingęs. Van 
Vliet pranešimą patvirtinę taip 
pat majoras Donald Stewart ir 
pulk. S. Siemanskv, buvęs a- 
merikiečtų ryšininkas prie Len
kijos kariuomenės.

Kad Katyne žudė Sovietai, 
tas komisijai aišku, bet komis;- 

»

EISENHOWER1S LAUKIA
MAS KORĖJOJE

Washiagtoaas. — Apsaugos 
pasekretorė A. Rosenberg ir 
gen. J. A. Van Fleet pasisakė, 
kad Eisenhowenio atvykimas į 
Korėją būtų labai naudingas. 
Eisenhovverio spaudos sekreto
rius pareiškė, kad laikas tai 
kelionei dar nenustatytas. Apie 
jj nebus skelbiama saugumo su
metimais. Būsią imamasi visų 
priemonių, kad priešas nepatir
tų.

— Eisenhoweris parėmė va
jų Laisvosios Europos veiklai. 
Ir jo konkurentas Stevensonas 
pritarė, kad kovai su komuniz
mu privatinė iniciatyva gali 
būti laisvesnė ir lankstesnė ne
gu vyriausybinė.

Laisvosios Europos stočių 
veikia 13, laisvosios Azijos 3.

e
DUODA, BET BIJO IMTI
Jeruzalė. — Pagal susitari

mą dėl reparacijų tarp Bonnos 
vyriausybės ir Izraelio pasta
rasis turi gauti iš Vokietijos 
prekių už 775 mil. dolerių. Izra
elio vyriausybė dabar išsigan
do, kad tos prekės, užuot 
kėlusios Izraelio 
ūkį, gali jį susmukdyti. Pa
sirodo, kad metalo, tekstilės, 
cheminės ir eilė kitokių prekių, 
kurios yra sutartame sąraše, 
yra gaminamos ir pačiame Iz
raely, ir jų yra prikimšti san
dėliai. Prekybininkai bijosi, kad 
iš Vokietijos prekės užtvindys 
Izraelio rinką, konkuruos vie
tinę pramonę ir gali sukelti ne
darbą.

Protestą dėl tos sutarties, 
Vokietijos vyriausybei pareiš
kė Arabų Lyga, kuri tebėra ka
ro padėtyje su Izraeliu. Protes
te aiškina, kad Vokietija lau
žanti neutralumą, duodama Iz- 
raeiliu tokių prekių, kurios rei
kalingos karui vesti. Grasina 
nutraukti su Vokietija preky
binius santykius. Vokietijos 
vyriausybė protestą atmetė, 
paaiškindama, kad ji turinti 
vykdyti, kas yra sutarta. 

ja dabar tiria kitą klausimą ■ 
ar JAV pareigūnai padėjo So
vietams nuslėpti jų kaltę, no
rėdami neardyti santykių Jal
tos konferencijos metu? Tarp 
liudininkų pakviesti trys bu\ę 
atstovai užsieniuose, vienas 
generolas ir aukštieji valdinin
kai.

H. Jackfton, teve* vyri*a»i*i JAV 
atstovas Nurrntergr teisiant karo 
nusikaltėliu* nacius, atstovu rūmu 
komitete liudydamas, pareiškė, jog 
yra įsitikinęs, kad lenku karo be
laisvius Katyne išžudė Sovietai. Jei 
Stalinas būtu suimtas. Jacksono 
nuomonę, jis turėtu būti už nu
sikaltimu teisiamas.

Egiptas virsiąs 
respublika

Kairo. — Jau buvo pranešta, 
kad naujoji Egipto vyriausybė 
rengiasi traukti buvusį karalių 
Faruką į teismą už valstybės 
išdavimą. Dabar aiškėja ir prie
žastys.

Iš gausių karaliaus palikusių 
bylų vyriausybė nustatė, kad 
š. m. sausio 26 d. pats kara
lius rengė “revoliuciją” ka
riuomenei išvalyti ir sudraus
minti. Jis buvo sugalvojęs su
kviesti aukštesniuosius kari
ninkus į pokylį ir juos bei savo 
mirtinus priešus vafdistus su- 
likviduoti. Į talką buvo numa
tęs ir anglus. Tik JAV atstovus 
jį atkalbėjęs.

Koks tos bylos karaliui tiks
las? Karalius vis tiek į teismą 
nestos. O tikslas paprastas— 
panaikinti monarchiją ir pas
kelbti Egiptą respublika. Pir
masis tos respublikos galva tu
rėtų būti dabartinis diktatorius 
Naguib. Spauda spėja, kad tam 
bus Išrinktas parlamentas, ku
ris monarchiją pakeis respub
lika.

BOLŠEVIKAI IMA VIRŠŲ 
PROPAGANDOJE

Berlynas. — Amerikiečių 
pareigūnai pareiškė, kad Sovie
tai taip suorganizavo Vakarų 
radio stočių kliudymą, jog a- 
napus geležinės uždangos nebe
įmanoma nieko girdėti. Savo 
ruožtu bolševikai pastatė 5 
naujas stotis, per kurias kalbės 
j Vakarus. Pareigūnai išreiškė 
baimės, kad bolševikų siųstuvai 
ras daug klausytojų vakarų 
Vokietijoje.

Pasitraukė UNO gen. sekretorius
T. Lie norįs Jungtinėms Tautoms padėti išlaikyti taiki)
New Yorkas. — Lapkričio 

10 d. JTO posėdyje sensaciją 
padarė gen. sekretoriaus Tryg
ve Lie atsistatydinimas. “Aš 
pasitraukiu — kalbėjo jis — ti
kėdamas, kad tai padės Jungti
nėms Tautoms išlaikyti tai
ką”. Už tų žodžių slypi trys 
priežastys. Kaip jis pats dėstė. 
Sovietai jo nepripažįsta gen. 
sekretorium ir visus jo pasiū
lymus Korėjos karui baigti at
meta. Toliau, JTO sumažino 
kreditus jo sekretoriatui. Pa
galiau jį užgavo JAV senato 
komisijos iniciatyva patikrinti 
JTO tarnautojų — Amerikos 
piliečių ryšius su bolševikais. 
Patikrinimas parodė, kad kai 
kurie labai gerai apmokami 
tarnautojai kaip tik yra Sovie
tų agentai. Trigve Lie paliko 
atsistatydinti.

Lie išbuvo gen. sekretorium

NACIAI GRASINA DAR GRĮŠIĄ
Bonna. — Lapkričio 9 d. Vo

kietijoje, trijose jos provincijo
se — Nordrhein - Westfalen, 
Niedersachsen ir Rheinland- 
Pfalz, buvo savivaldybių rinki
mai. Iš 15 mil. turinčių teisę 
balsuoti rinkimuose dalyvavo 
10 mil. Vyriausybės koalicija 
išlaikė tą pačią poziciją. Ta
čiau pačioje koalicijoje stip
riausioji CDU partija (katali
kų ir protestantų) šiek tiek 
prarado: dešiniosios koalicinės 
partijos — Laisvųjų Demokra
tų Partija ir Vokiečių Parti
ja — paūgėjo. Opozicija 
socialdemokratai atlaikė 
pozicijas ir kai kur laimėjo. Ko
munistai pralaimėjo. Jie gavo 
tik 2-3% visų balsų.

Tačiau visus sujaudino nacių 
laimėjimas. Pasivadinę įvairiais 
vardais, daugiausia pabėgėlių, 
jie pravedė visą eilę buvusiu 
nacių partijos pareigūnų, pvz. 
išrinktas buvęs Hitlerio SA 
paskutinis štabo viršininkas. 
Septynerius metus naciai tūno
jo ausis suglaudę. Dabar jie 
išėjo su plakatais, kuriuose bu
vo hackenkreuzas, su šūkiais: 
mes dar grįšime ir kt. Polici'a 
prieš rinkimus uždarė 61 grupę,

so- 
savo

Asmuo, kurio pavardė neskelbiama, savo giminė na Limo. O’iio, paraitė laMka. kuriame sako-l b»r r* 
K 30 mylių atstumo liudininką*, kaip Ramiojo vandenyno Enhvetok saloje jvykę* nepaprastas sproKi- 
maa Ji* net pridėjo Aa matoma to spengimo i ateda laMko autorių* ir daug kas kitų spėja, jog Ha JAV 
susprogdino savo pirmųjų vandentNo bombų. Tuo reikalu paklausti, atominės energijos komisijos na
riai atsisakė bet kų d*l to pareikMi.

tai antram 
jau pasisakė
Tik ameri- 

kad kito 
Lie

7 metus. Algos gaudavo me
tams po 0.000 dol. Naują sek
retorių rinks saugumo taryba 
ir tvirtins sesija. Maža vilties, 
kad dėl kandidato visi 5 saugu
mo tarybos nariai susitartų. 
Lie. buvo iš karto Sovietų kan
didatas. Kai Lie ne visur vyk
dė Sovietų norus, 
periodui Sovietai 
prieš Trygve Lie. 
kiečių grasinimas, 
kandidato jie nepraleisią, 
išlaikė šiame poste. Edenas į- 
kalbinėjo Lie, kad savo atsis
tatydinimą atsiimtų.

Kandidatais j jo vietą mini
mi buvę JTO sesijų pirminin
kai: C. R. Romulo (Filipinai),
L. Padilla Nervo (Meksika), N. 
Entezam (Iranas), L. B. Pear- 
son (Kanada) ir dar Galo Pla- 
za Lasso ((Ecuadoras), C. 
Malik (Libanonas).

kurioje nelegaliai buvo užsi
maskavę naciai.

Kai kas aiškina, kad per na
cius dabar stengiasi komunistai 
reikštis. Jie apsimeta naciais ir 
stengiasi Vakaruose sudaryti į- 
spūdį, kad Vokietijai gresia na
cizmas ir kad dėl to negalima 
Vokietija) Jjariuomenės ir 
lygių teisių Europos bendruo
menėje.

Rinkimų proga JAV valsty
bės departamentas paskelbė 
buv. JAV aukštojo komisaro 
McCloy raportą apie Vokieti
ją. 299 puslapių rašte jis nuš
viečia demokratijos atsigavimo 
kelią Vokietijoje ir išdėsto A- 
merikos pažiūras į Vokietiją. 
Jos tokios:

1. Vokietija turi būti su
jungta ir tapti Vakari, Euro
pos bendruomenės narys.

2. Vokietija negali norėti, kad 
ją gintų, jeigu pati neduos tam 
indėlio

3. Vokietijos ūkis yra stip
riausias Europoje ir DM gali 
būti laikoma pastovia valiuta.

4. Vokietijos ūkiui atsigauti 
daugiausia pagelbėjo JAV. ku
ri suteikė apie 4 miliardus dol.

Jeigu dėl Korėjos išvirto Lie, 
tai dėl paties Korėjos karo bai
gimo nieko naujo JTO. Višins
kis reikalavo belaisvius grą 
žinti be jokios išimties. Ede
nas, apsimesdamas, kad Višins
kis pasakė ne tai, ką jis gal
vojęs, pasiūlė vėl projektą iš 
keturių punktų, kurie nieko 
nauja neduoda. Būtent:

1. Kiekvienas belaisvis, pa
liaubas sudarius, turi teisę bū
ti paleistas.

2. Kiekvienas belaisvis turi 
teisę būti tuojau repatrijuotas.

3. Abidvi pusės įpareigotos 
repatriaciją įvykdyti.

4. Abidvi pusės neturi teisės 
pavartoti jėgą belaisviams iš
siųsti; kitaip sakant: jėga nega
li būti niekas nei sulaikytas nei 
repatrijuotas.

Manoma, bolševikai atsakys 
— ne.

ATOMAS NUSKANDINO 
SALA

Tokio. — Ramiajame vande
nyne vienos mylios pločio sala 
po atominės ar vandenilio bom
bos susprogdinimo dingo po 
vandeniu. Tai pranešė vienas 
įvykio stebėtojas.

Jis matęs įvykį iš už 30,4 
mylių pro žiūronus. Karštis 
nuo sprogimo jį pasiekę 180 

• laipsnių. Liepsna dviejų mylių 
pločio šovė į 5 mylių aukštį 
grybo pavidalu. Po 15 minučių 
sprogus bombai sala pradėjusi 
degti ir degusi 6 valandas iki 
visai jos nebelikę.

PIETŲ KORĖJA GALINTI SUDARYTI 
2 MILIJONŲ ARMIJĄ

S e o u 1 a s. — Dėl aukš
tumų viršūnių Kumh- 
va srity trumpam laikui nu
silpusios kovos vėl eina. Pietų 
Korėjos daliniams vėl pavyko 
komunistus išstumti iš neseniai 
prarastų pozicijų. Iš naujo vėl 
užimta Pinpoint Hill, Triangle 
Hill ir Rocky Point. Kai kurios 
šių pozicijų 31 d. laikotarpy 
ligi 15 kartų ėjo iš rankų j 
rankas. Komunistų nauji ban
dymai šias poizeijas užimti ne
pavyko.

Garbė* Margyte* nariai i»nr*a M Man Franciaco j Fitt»burxhit ai- 
veit* »taiga niirmio CK) pirmininko Ph. Murray kūną. Prieky deši
nėj matome mirusiojo pusbroli J. Murray.

& i1
K 4c-

KOMUNISTAI PERSIJOJ NESUDARĄ
PAVOJAUS

Teheranas. — Santykiams 
tarp Persijos ir Anglijos nu
trūkus, laukiama ūkinę padėtį 
Persijoje dar labiau pabėgė
siant. Jau dabar algos tarnau
tojams po 2-3 mėn. neišmoka
mos. Bijoma, ar pablogėjusia 
padėtim nepasinaudos komu
nistai ir nepagrobs vafažią Į 
savo rankas. Persija tada atsi
durtų Sovietų Sąjungos glė

byje. Kremlius turėtų naują 
priėjimą prie vandenyno, o

Kovos šiame rajone ligi šiol 
buvo vienos kiečiausių viso šio 
karo metu. Apskaičiuojama, 
kad komunistai jose jau neteko 
apie 80,000 vyrų. Tačiau ir są
jungininkų nuostoliai žymūs. 
Ypač pietų korėjiečių, kuriems 
teko didžioji šių kovų našta. A- 
merikiečių nuostoliai taip pat 
paskutinę spalio savaitę buvo 
didžiausi visų metų laikotarpy 
— 1318 vyrų žuvusių, sužeistų 
ar dingusių be žinios.

Kitose fronto dalyse vyko tik 
mažesnio masto susirėmimai. 
Dėl blogo oro ir aviacijos veik
la buvo ribota.

Pietų korėjiečiai pre* 
paliaubas

Pietų Korėjos delegacija 
Jungt. Tautose išdalino savo 
Baltąją Knygą, kurioje pasisa 
ko prieš paliaubas Korėjoje ir 
reikalauja, kad komunistai iš 
krašto būtų išstumti ir abi jo 
dalys sujungtos į vieną valsty
bę. Pietų Korėjos atstovų nuo 
mone, baigimas karo krašto ne
sujungiant, sudarytų Korėjoj 
dar blogesnę ir pavojingesnę 
padėtį, negu ji buvo prieš šį 
karą.

Pietų Korėja yra pasiruošusi 
sudaryti dviejų milijonų vyrų 
armiją. Tam ji žmonių turinti 
pakankamai, tik reikalauja jai 
suteikti didesnę medžiaginę pa
ramą, nes savo lėšomis tokios 
armijos ji negali išlaikyti.

Kaip šis Pietų Korėjos pa
siūlymas bus priimtas, atrodo, 
priklausys nuo tolimesnių Ko
rėjos klausimu debatų Jungti
nėse Tautose.

<

i

Turkija pasijustų apsupta iš 
trijų pusių.

Šios rūšies baime spauda 
mėgina išblaškyti, painformuo
dama, kiek komunistai turi j- 
takos Persijoje. Ten kom. par
tija vadinasi Tudeh partija. Ji 
suorganizuota 1930 m. slaptai. 
Rėza Schah Palevi, dabartinio 
šacho tėvas, ją buvo uždaręs ir 
vadus suėmęs. Pagrindini* va
das kalėjime ir mirė. Tik 1941 
m. į Persiją įžygiavusi Angli
jos ir Sovietų kariuomenė Tu
deh vadus paleido ir įgalino 
partiją veikti viešai. 1946 m. 
komunistai paėmė valdžią šiau
rinėj provincijoj. Azerbeidžane. 
kur stovėjo bolševikų kariuo
menė. Tuo pačiu metu centrine 
Persijos vyriausybė buvo pri
versta įsileisti tris komunistus. 
Kai tik saugumo tarybos spau
džiami bolševikai iš Persijos 
pasitraukė, dar nespėjo Persi
jos kariuomenė atžygiuoti į 
Azerbeidžano sostinę, gyvento
jai komunistų valdžią išvaikė. 
Tudeh partija ir Teherane su
siskaldę ir buvo vyriausybės 
uždrausta. Nuo 1947 m. parti
ja vėl atsigaivino. Ji turinti na
rių dabar apie 10-15.000.

Nors gyventojai tikri skur
džiai, komunistai tarp .jų pasi
sekimo neturi. Viena, persai y- 
ra labai religingi; antra, trijų 
tūkstančių metų Persų Istorija 
persus padarė didelius na
cionalistus. Ir trečia, 90% gy
ventojų yra ūkininkai. Pramo
nėje dirba tik 150.000. Tačiau 
ir ši pramonė labai išblaškyta. 
Komunistams sunku pravesti 
tarp jų agitaciją lapeliais ir 
brošiūromis, nes 90% yra be
raščiai.

Komunistų pavojus būtų, di
delis, jei Persiją užimtų So
vietai. Tokis užpuolimas šiuo 
metu provokuotų visuotinj ka
rą, o to Sovietai vargiai beno
rės. Nebent jie susitartų su 
anglais dėl Persijos likimo. Bet 
ir ši galimybė, dabar laikoma 
neatktuali.

—Baltijos kraštų PANEL prie 
Laisv. Europos Komiteto gavo 
naujus vardus: nuo dabar vie
toj Lietuvių aptariamoji Grupė 
turime — Lietuvos Laisvės Ko
mitetas (Committee for a Free 
Lithuania).
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PASAULIO LIET. BENDBUOMENfcJ

AUKŠTESNIEJI LITUANISTIKOS 
KURSAI TORONTE

.Lituanistinis švietimas vi- 
lietuviškose kolonijose su- 

dąro daug rūpesčių. Mokykli
nį amžiaus vaikams buvo su
organizuotos šeštadieninės ir 
sekmadieninės mokyklos. Vy
rantiesiems, jau baigusiems 
svetur gimnazijos lygio moky
klas, sunkiau buvo suorgani
zuoti lituanistikos kursus. Prieš 
porą metų tokie kursai veikė 
Philadelphijoje. bet jie užsida- 
rt; •— pritrūko klausytojų. Pa
našūs kursai metus jau veikė 
Brooklyne, ir dabar jie pradėjo 
antrųjų metų darbų.

- -'Lituanistikos aukštesnieji 
kursai organizuojami ir Kana
doje. Organizuoja Kanados 
Liet. Bendruomenės švietimo 
kdrnisija. Jų tikslas— pagilinti 
jaunimo lituanistikos dalykų ir 
Kanados krašto pažinimo ži
nias. '

•Kursuose bus einama pagal 
sutrumpintą progimnazijos ir 
gimnazijos programą šie daly
kai: lietuvių kalba, literatūra ir

VOKIETIJA

Kun. A. Šidlauskas
po operacijos pasveiko, ta

čiau nesustiprėjo tiek, kad ga
lėtų išvykti iš Muencheno j 
Ritmą dirbti Bažnyčios Tribu
nole.

. Vokiečių spąuda apie prof. 
A. Maceinos knygą

-v Apie prof. A. Maceinos kny
gą.“Der Grosse Inųuisitor” la
bai gražiai atsiliepė vokiečių 
spauda: Welt und Wort, Ma- 
nianhill. Eenediktinische Mo- 
natsschrift, Arbeitshilfe fuer 
den evangelischen Religionsun- 
tericht. Autorius gavo laiškų iš 
Vokiečių profesorių ir teologų.

Los Angeles. Calif., univer
siteto prof. Losskij (rusas) 
taip pat parašė šios knygos re
cenzija “The Personalist*’ fttn-- 
sofijos žurnale.

ITALIJA

Išvyko studijuoti
Stud. Čeginskas, studijavęs 

Romoje ir gyvenęs šv. Kazi
miero Kolegijoje, išvyko stu
dijuoti j Strasbourgą, į “Lais
vosios Europos” universitetą.

Prof. Z. Ivinskis
sėkmingai dirba Vatikano ar
chyvuose, megzdamos plačius 
ryšius su Vatikano moksliniais 
slu^gsniais.

Metai nuo vysk. P. Bučio 
mirties

Spalio 25 d. sukako metai 
nuo vyskupo Petro - Pranciš
kaus Bučio mirties. Tą diena 
Tėvų Marijonų koplyčioje Ro 
moję buvo atlaikytos Iškilmin
gos gedulingos pamaldos už Jo 
Ekscelencijos sielą. 

Izraelio kariai «tovi garbė* sargyboj prie pirmojo IzrarTjo prezi
dento (h. VV.-tzniann karsto. VVeiztnann buvo daugiau*ia prisidėję* 
prie nepriklausomos žydų valdybės įkūrimo ir buvo tiesina vadinamas 
Izraelio tėvu.

tautosaka, Lietuvos ir Kanados 
istorija ir geografija, R. kata
likų bei evangelikų tikyba, tau
todailė ir dainavimas. Numato
ma dirbti 2 vai. j savaitę, klau
sytojų pasirinktu laiku. J kur
sus priimami visi lietuviai, bai
gę anglišką ar lietuvišką pra
džios mokyklą, nepaisant am
žiaus.

Kursų direktoriumi pakvies
tas mokytojas A. Rinkūnas, o 
direktoriaus pavaduotoja — 
mokytoja Iz. Matusevičiūtė. 
Dėstytojais sutiko būti buvę il
gamečiai gimnazijų ir aukštųjų 
mokyklų dėstytojai: O. Gadiū- 
naitė, Gečas, kun. D. J. Gutau
skas. Iz. Matuzevičiūtė, A. Rin
kūnas, dr. A. Šapoka, P. štuo- 
pis, S. Treigys ir dail. T. Va
lius. Kitų dėstytojų sutikimo 
laukiama artimiausiu laiku. 
Kursai pradės veikti, kai tik 
susirašys pakankamas klausy
tojų skaičius, tikimasi — lap
kričio pabaigoje.

( PRANCCZ1JA
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Išvyko prof. Sptridavičius
Lapkričio 6 d. Paryžiuje St. 

Lazare stotyje lietuviškoji ko
lonija atsisveikino su prof. Spi- 
ridavičium. Jis su žmona išvy
ko j La Havre uostą, iš kur 
“SS. United Statės” laivu iš
plaukė j JAV. Prof. M. Spirida- 
vičius 1922-1944 m. dėstė Vy
tauto Didžiojo universitete me
chaniką ir pagrečiui 1924-1930 
m. Saulės Mokytojų seminarijo
je matematiką, fiziką, kosmo
grafiją. 1930-1944 m. buvo vy
resniuoju mokytoju Aukštes
niojoj Technikos mokykloj, kur 
dėstė mechaniką, braižybą, ma
tematiką ir garo katilus. 1920- 
1923 m. buvo inžinierium ypa
tingiems reikalams karo staty
bos skyriuje. Jvariose lietuviš
kose mokslo įstaigose jis išdir- 
l>o 22 metus.

V. Spiridavičienė - Baltuškai
tė dvejus metus studijavo V. 

D. universitete techniką, Pa
ryžiuje baigė “Academie d’ 
Esthetiųue” — Grožio Akade
miją. įsigijo diplomą ir mano 
New Yorke atidaryti grožio ga
lioną.

Išvykstančiųjų palydėti susi
rinko ga-a gausus lietuvių bū
rys. Vis: linkėjo laimingos ke
lionė- ir kuo "oriausiai įsikur
ti naujoje žemėje.

ANGLIJA

I). Britanijos Lietuvių 
Sąjunga

Spalio 25-26 d. Londone Lie
tuviu Namuose įvyko VI meti
nis D. Britanijos Lietuviu Są
jungos atstovų suvažiavimas. 
Sąjungos narius daugiausia su
daro naujie i imigrantai, kurių 
skaičius, ypač po pernykštės 
emigraci os. sumažėjo iki 1.- 
500. Be kitų svarbių bendruo
menės klausimų nuvažiavimas 
svarstė pasiūlyma Sąjungos lei
džiamą “Britanijos Lietuvį” 
pavadintu “Europos Lietuviu”, 
kuris apjungtu ir kitus lietu
vius. gyvenančius visuose lais
vosios Europos kraštuose. Laik
raščio varda numatoma pakei
sti nuo Naujųjų Metų.

Įrengta bibliotekėlė
Viename iš naujai atremon

tuotų Lietuvių Namų kamba
riu irengta skaitykla—bibliote
kėlė.

“Amerikos Balsas“ gerai 
girdima*

"Amerikos Balso” transliaci
jos iš Europos lietuvių kalba 
Londone labai gerai girdimos 
251 m. banga.

Adm. H. B. Miller
Apie Free Europe darbą

Fordham universitete, kurį 
tenka laikyti vienu iš geriau
sių katalikiškų universi|ety 
Amerikoje, neseniai buvo į- 
steigtas Rusų Studijų Institu
tas (Institute of Con tem
pe r o r a r y Russian stu- 
dies). šiam institutui e- 
nergingai vadovauja lietuvis jė
zuitas kun. dr. V. K. Jeskevi- 
čius, S. J .Be įprastų paskaitų 
retkarčiais šio instituto inicia
tyva yra kviečiami įvairūs as
menys, kurie savo diskusinė
mis pakaitomis padeda to uni
versiteto studentams praplėsti 
jų akiratį, štai spalio 30 d. at
vyko admirolas Harold B. Mil- 
ler, National Committee for a 
Free Europe pirmininkas. Savo 
kalboje jis trumpai, bet labai 
ryškiai nupasakojo šios orga
nizacijos rėmus, tikslą ir nau
dojamas priemones.

NCFE. kuris jau veikia 3 
metus, savo veikimo baran į- 
traukia visus satelitinius kraš
tus už geležinės uždangos. Ša
lia kitų į jų veikimo barą įeina 
ir Baltijos kraštai. Reikia ta
čiau pažymėti, kad Jugoslavija 
į jų veikimo barą dar nėra į- 
jungta. Laisvosios Europos ko
mitetas nesirūpina ir pačios 
Rusijos specifinėmis problemo
mis, nes tuos reikalus tvarko 
specialus Rusijai laisvinti komi
tetas. Tektų paminėti, kad San 
Francisco mieste savo būstinę 
turi Laisvosios Azijos komite
tas. kuris rūpinasi Azijos tau
tų reikalais.

Savo darbui pagyvinti NC
FE yra sudaręs atskilų tautų 
komitetus, kurie rūpinasi spe
cialiaisiais savo tautoos klausi
mais. Tokiu komitetus turi ir 
Baltuos kraštai.

Organizacija yra remiama 
daugybės amerikiečių, kurie sa
vo stambiomis ir smulkiomis 
aukomis garantuoja .jos finan
sinį gyvavimą. O pinigų šiam 
veikimui išleidžiamos tikrai 
milžiniškos sumo«. Todėl ir yra 
išvystytas tinkamas aukų rin
kimo metodas, kuris apima vi
są kraštą.

Admirolas Miller organiza
cijos tikslus nušvietė labai pa

Tautiaėae Ariingtono kapinėse Amibtice Day proga karinės va
dovybės varda laivyno sekretorius D. Kimbail ant Nežinomo Kareivio 
kapa uždėję vaiaika.

TAIP SOVIETAI APRŪPINA BUTAIS
Viename “Tiesos” numeryje ba 35-40 šeimų. Normaliai to-

pranešama, kad šiais metais 
Kaune perduota naudotis nau
jai pastatytų namų 1,700 kva
dratinių metrų gyvenamojo plo
to.

Turint galvoje, kad vienam 
asmeniui skiriama tik 9 kvadr. 
metrai ploto, tame plote "ko
munistiniu glaudumu” gali būti 
apgyvendinta 189 žmonės, ar- 

• Al

P. GANVYTAS

prastai. Kaf Amerikoje 
labai žymūs asmenys pastebėjo, 
kad į Vakarų pasaulį yra pa
bėgęs iš Sovietų okupuotų kraš
tų inteligentiškas elementas, 
kuris šiuo metu, nerasdamas 
progos savo kūrybinį darbą vie
tinėms sąlygoms pritaikyti, lė
tai bet užtikrintai žūva. Turė
dami dėmesy šį dalyką ir žino
dami, kad kada nors vis tiek 
turės ateiti Rusija* komuniz
mui galas, šie vyrai sumanė su
organizuoti komitetus, kad 
tremtyje esantieji inteligentai 
gautų progos savo darbą dirb
ti ir kad kartu jų darbo vaisius 
galima būtų panaudoti komuni
stiniam pavojui paryškinti. Ta
čiau dar svarbesniu uždaviniu 
organizatoriai laikė už geleži
nės uždangos kenčiančių pa
guodimą ir tiesos skleidimą jų 
tarpe. Tad, trumpai suglaudus, 
organizacijos tikslas yra išlai
kyti tremtinius ir kenčiančius 
tėvynėse tinkamoje dvasinėje 
aukštumoje, kad, išaušus lais
vės rytui, jie būtų pajėgus su
tvarkyti savo kraštus demok
ratiniais pagrindais. Tuo tikslu 
ir suorganizuoti tie tautiniai 
komitetai.

Kadangi už geležinės uždan
gos gyvenančius pasiekti yra 
labai sunku, tai buvo imtasi 
visų įmanomų priemonių, šian
dien šios organizacijos žinioje 
yra 13 radio stočių. Pati žy
miausia yra Muenchene-Vokie- 
tijoje. Viena stotis veikia Por
tugalijoje. Artimoje ateityje 
bus bandoma įrengti dar vieną 
stotį, kuri aptarnautų pietinius 
Balkanų kraštus. Tiksli šios 
stoties vietovė dar nėra (žinoma.

Per šias stotis kasdien į 
kenčiančius kraštus yra siun
čiamos programos. kurių svar
biausias uždavinys yra infor
muoti ten gyvenančius apie ti
krąją padėtį pasaulyje. Ypatin
gai kreipiamas dėmesys į tie
są. nes menkiausia netiksli ži
nutė gali pakenkti šios orga
nizacijos vardui.

Yra gauta nemaža praneši

kiame plote galėtų gyventi 15- 
20 šeimų. Kaune dabar esama 
apie 150,000 gyventojų. Taigi 
naujais butais (nežinia kokios 
rūšies) per metus aprūpinta tik 
kiek daugiau kaip viena de
šimtoji dalis gyventojų nuošim
čio, arba kiek daugiau kaip 
vienas iš tūkstančio.

mi), kad programos girdimos ir 
jų mielai laukiama. Komunis
tai visais įmanomais būdais 
bando tas programas trukdyti. 
Dėl to šios srities darbuotojai 
priversti retkarčiais keisti ban
gu ilgį.

Iš admirolo pranešimo buvo 
galima pastebėti, kad geriausiai 
išvystyta yra čekoslovakų ra
dio programa. Jai kas savaitę 
skiriama 140 vai. Po to seka 
vengrai su 115 savaitinių va
landų. lenkai 87 vai. ir t.t. Iš 
viso kas savaitę 372,75 vai. 
transliuojamos programos, kuri 
dar 2 kartus tą pačią dieną 
kartojama. Tad savaitinis 
transliacijų laikas siekia dau
giau kaip 1000 vai.

Žinios renkamos įvairiausiais 
būdais. Be pačios centrinės į- 
staigos, didelį vaidmenį, žinias 
renkant, vaidina ir tautiniai ko
mitetai. Gaunama informaci
jos iš privačių šaltirfių. Šioms 
informacijoms rinkti veikia eilė 
informacinių centru, kurių tar
pe tektų paminėti Londoną, 
Stockholmą. Romą ir kt. La
bai vaizdžiai admirolas nupasa
kojo apie žinių rinkimą, jų pa
tikrinimą ir apskritai visą in
formacijos procesą.

Laisviems kraštams infor
muoti ši organizacija naudoja 
spausdintą žodį. Čia pirmoje ei
lėje tektų paminėti mėnesinį 
(žurnalą “News from the IRON 
CURTAIN”. šiame gražiai lei
džiamam leidinyje kiekvienas 
ras gausios ir tikslios informa
cijos apie padėtį už geležinės 
uždangos. Be šio reguliaraus 
leidinio, dažnai yra išleidžiami 
ir įvairias problemas išryškiną 
informaciniai leidiniai apie pa
skirus kraštus. Ta medžiaga 
siunčiama laikraščių redakci
joms. bibliotekoms, universite
tams bei visoms kitoms įstai
goms.

Geresniam tarptautiniam su
gyvenimui bei jaunajai inteli
gentijai ugdyti ši organizacija 
įsteigė ir Laisvosios Europos 
kolegiją, kuri įjungta į Strass-

pirmiau užmokėk, tuomet
PRIIMS UŽSAKYMU *

Niekas kitas kaip bolševikai 
sugalvojo pačią blogiausią biu
rokratiją. Sakysim, kokiam pi
liečiui sugedo ar sulūžo koks 
baldas ir nori jį pataisyti. Lais
vuose kraštuose jis nueis į 
krautuvę ar nugabens į dirbtu
vę, kur greit ir pataisys. Vi
siškai kitaip yra Lietuvoje. Jei 
sulūžo lovos matracas, pirma 
reikia apie tai parašyti prane
šimą, nes be ;o nepriimamas 
užsakymas, paskui užsakymui 
suformuluoti reikia kreiptis į 
“Beržo” kombinato kontorą, 
kuriai priklauso minkštų baldų 
taisymo dirbtuvė. O kai briga- 
dininka\ apžiūri pristatytą bal-

Kaip parenkami žmonės 
darbui?

Tiek kitur, tiek Klaipėdoje, 
žmones parenkami paskubomis, 
darbui netinkami. J tai nė ne
žiūri, svarbu, kad būtų ištiki
mas komunistams. Klaipėdoje 
dirba ruse E. P. Kotova, kuri 
buvo 1948 m. iš prekybos at
leista už išeikvojimus. Nors ji 
ir dabar neatsisako senų “įpro 
čių”, o jos krautvėje randama 
prekių trūkumas, vistiek tebe
dirba toliau. Ir kita rusė—Mu- 
zin, kuri buvo atleista net iš 
6 vietų, miesto žuvies prekybo
je išeikvojo 3000 rublių, iš Žu
vies kooperatyvo pirmininko 
pavaduotojo išgavo pažymėji
mą, kad “pati pasitraukė iš 
darbo”, todėl ji susirado vėl 
naujo darbo.

burgo universitetą. Kaip žino
ma, iki šiol toj kolegijoj mokėsi 
ir 5 lietuviai studentai. Labai 
vaizdžiai admirolas nupasakojo 
ir pirmuosius savo įspūdžius a- 
pie tuos studentus, kurių pir
maisiais metai būta apie 100. 
Tie jaunuoliai laikėsi labai re

zervuotai. nes nesupratę, ko iš jų 
norima. Mat buvo tikėtasi, kad 
jiems bus statomi ypatingi rei
kalavimai. Gi šio sąjūdžio or
ganizatoriai pastatė tik vieną 
reikalavimą: kad kraštui laisvę 
atgavus, grįžtų į savo gimtinę. 
Antrą kartą į Strassburgą nu
vykęs, komiteto pirmininkas 
rado jau visiškai kitą atmosfe
rą. Šios kolegijos studentų pa
žymių vidurkis praeitais moks
lo metais buvo geresnis už 
prancūzų studentų vidurkį. Kad 
gvviau būtų puoselėjama įvai
rių tautybių sugyvenimo dva
sia, yra įvairių programų. Vie
na įdomi sąlyga, kad jokiu bū
du negalima apgyvendinti vie
nam kambaryje tos pačios tau
tybės studentų. Studentų skai
čių ateityje bus bandoma pra
plėsti.

Buvo įdomu išgirsti, kaip šis 
žymus amerikietis žiūri į minė
tų kraštų tarpusavio politinius 
ginčus. Jis savo kalboje pabrė
žė. kad tie nesutarimai žino
mi, bet jo žodžiuose nebuvo nė 
truputėlio kartumo. Jis tik pa
žymėjo, kad jų pastangos ypa
tingai kreipiamos į vienybės 
tarp atskirų grupių palaikymą. 
Ypatingai jis pagyrė Baltijos 
tautų darbuotojus, kurių dar
bais jis yra ypatingai susiža
vėjęs.

Paklaustas, kada jis tikisi su
silaukti tų kenčiančių tautų iš
laisvinimo. .jis nieko tikslaus ne
galėjo atsakyti, tačiau pabrė
žė, kad ilgai už geležinės už
dangos kenčiantieji negalės iš
laikyti. nes vien žodžiais, nors 
jie ir turi didelės reikšmės, jų 
dvasinį atsparumą Išlaikyti ne
bus galima. Paminėjęs įvairius 
galimumus laisvei atgauti, jis 
išreiškė viltį, kad tai bus grei
tu laiku pasiekta, jei visi savo 
maldomis ir darbais efektingai 
jungsis į šį darbą. 

dą, reikia iš anksto sumokėti į 
kasą pinigus, ir tik po to pri
imamas pats užsakymas. Pati 
komunistinė spauda pripažįsta, 
kad tokios dirbtuvės “veikia tik 
tam, kad iš darbo žomgaus pa
imtų daugiau laiko...”

Hidroelektrinė fitotte ties 
Kaunu

Naujajame penkmečio plane 
kalbama apie naują hidroelek
trinę stotį ties Kaunu. Tačiau 
kaip ir Klaipėdos uosto praplė
timo darbai, taip ir naujos hid
roelektrinės stoties nenumato
mi atlikti iki 1955 metų. Kal
bama tik apie tų darbų pra
džią šio penkmečio laikotarpy. 
Prie sovietinės tvarkos, prie jų 
biurokratijos galimas daiktas, 
kad iki 1955 metų nebus nu
žengta toliau iki planavimo ant 
popierio.

Fabrikai keičia planus
Kaune siuvimo ir trikotažo 

fabrikai “Laimė”, “Trikota
žas” ir “Žibutė” net tris kar
tus keitė gamybinius planus, o 
“Audimas” net šešis kartus. 
Pagaliau iš jo buvo pareikalau
ta padaryti per vieną dieną tai, 
ko negalima pagaminti net per 
savaitę. Taip esti ne tik su 
“Audimo” fabriku. Kitos įmo
nės gauna užsakymus, bet ne
gauna išteklių žaliavoms nusi
pirkti. Tokiai “Laimei” buvo 
skirta pagaminti per mėnesį 3,- 
000 vilnonių šalikų, o vilnų tam 
tikslui nebuvo skirta nė vieno 
kilogramo.

Neišpildytas sėjos planas
Bolševikinė spauda, radijas 

ir visokie agitatoriai kalte kalė 
ir mokė, kaip kuo greičiausiai 
ir kuo daugiausiai užsėti. Ta
čiau pats M. Gedvilas pripaži
no, kad šiemetinės sėjos planas 
visoje respublikoje buvo žy
miai neišpildytas. Taip pat su
vėlintas derliaus nuėmimas ir
tuo padaryta didelių nuostolių:

Pro rūkų uždangų. kuri gina 
pirmyn besiveržiančius daliniu*, 
helikopterių eskadrilė stengiasi 
prasiveržti ir nuleisti marinos Ons- 
low. N. C., prietiltyje. Operacija j- 
vykdyta prieš mėnesį Karibų Jūroj 
prasidėjusių manevrų meto.

VIS PI OLA VAKARI S

.Maskva. — 35 metų komuni
stinės revoliucijos sukaktis bu
vo paminėta dideliu paradu 
Raudon. Aikštėj. Kalbą pasa
kė maršalas Timošenko, kuris 
išgyrė Sovietų armiją, kad ji 
esanti pajėgi “atremti bet ko
kią invaziją.” Iškilmėse dalyva
vo ir Stalinas. Tiek Timošcn- 
kos, tiek ir kitų šia proga Mas
kvoj pasakytose kalbose smar
kiai buvo puolami Vakarai, ku
rie svajoją apie naują karą.
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STALINO KUINAS
AMERIKOS rinkimų tvaikui išsisklaidžius, akį vėl patraukia 

Stalino ėjimai naujame žaidime, vardu “izoliuoti Ameriką!” Izo
liuoti nuo Europos ir Azijos, kurias Maskva nori prisikabinti prie 
savo vežimėlio.

Ypatingos meilės Stalinas ėmė rodyti Italijai ir Prancūzijai, 
nes jos., gali būti lengviausiai išklibinamos iš Vakarų pylimo. Par
tijos suvažiavimą baigiant iš visų kraštų komunistų Stalino kal
boje tebuvo suminėti prancūzas Thorezas ir italas Togliatti; jiems 
įsakmiai žadėjo pagalbą ir globą. Užsienių spauda tuojau tą Sta
lino palankumą išaiškino šiaip: artimiausiais mėnesiais Stalinas 
ims apdirbinėti Italiją ir Prancūzją.

Ilgai laukti nereikėjo. Kuinas, kuriuo Stalino saulė turėjo būti 
įvežta į Italiją, pasirodė Pietro Nenni, kairiųjų socialistu vadas, 
šią vasarą viešėjęs pas Staliną. Tik spėjo Stalinas prabilti iš Mask
vos, jo mintis Romoje pakartojo Nenni. Jis ėmė kalti Romos pi
liečiams į galvą, kad (a) Rusija jaučiasi labai tvirta, o Vakarų 
sąjungininkai skyla ir negali net Korėjos karo baigti: dėl to Itali
jai nėra ko nei ginkluotis nei Amerikos globos ieškoti; (b) Rusija 
yra tikra, kad bet kokį karą ji laimės; dėl to Italija turi pakeisti 
savo politiką ir pagerinti santykius su Rusija.

Kokiu būdu pagerinti? Ogi—dėstė Stalino numylėtinis — rei
kia (1) sudaryti tarp Italijos ir Rusijos nepuolimo paktą (2) pra
dėti diplomatinius santykius su raudonąja Kinija; (3) išspręsti 
Triesto klausimą taip, kaip siūlo Maskva...

Taip Nenni įkalbinėjo spaudoje ir parlamente spaliu antroje 
pusėje. Jam pritariamai linkčiojo pats komunistų bosas Togliatti. 
Bet parlamentas visus tuos gundymus atmetė.

Akivaizdus argumentas tuose debatuose parlamente ir spau
doje buvo Baltijos valstybių pavyzdys. Ko vertas nepuolimo pak
tas su Rusija — kalbėjo de Gasperi — rodo likimas įvairių kraš
tų, kaip Suomijos ir Baltijos valstybių, su kuriom Rusija buvo su
dariusi nepuolimo sutartis, šitą argumentą vartojo ir užsienių rei
kalų ministerijos organas "Esteri” ir užsienio spauda... Mūsų ne
laimė virto įspėjimu kitiem neit su velniu obuoliauti.

Toliau — Nenni suorganizavo “tautini koordinacijos komite
tą” su buv. min. pirm. F. Nitti prieky. Jis turi suburti visas “ne
priklausomųjų kairiųjų” grupes, iš tikrųjų komunistus, kairiuo
sius socialistus ir dar vieną kitą galvą “be dyselio”. kad ateinanti 
pavasarį laimėtų rinkimus ir “suartintų” Italiją su Maskva legaliu 
keliu.

Su kitom grupėm bendradar biauti komunistam įsakyta ir ki
tur. Anglijoj jie laimėjo kairiuosius socialistus - bevanistus; Vo
kietijoj bendro liaudies fronto komunistų pasiūlymą socialistai at
metė; tad Maskvos tarnai ieško palankumo tarp protestantų vir
šūnių. Tas pats judėjimas pastebimas Skandinavijoj.

Tačiau tie liaudies frontai jau pavėlinti. Kuinai nuvaryti ir 
Stalino saulės jie nenuves nei į Italiją nei kitur, jei Stalinas prie jų 
neprikinkys dar šimto divizijų.
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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...
PARTIZANAS: Kiaulė, ku

ris savo brolį išdavė. Tas brolis 
esu aš. Beržai yra patvaresni 
negu jūs manote. Nors jie kak

lo ir nenutraukia, bet pasitar
nauja kaip karuselė. O dabar— 
pranykit.

FIPSAS: J kurią pusę?
PARTIZANAS: Nesvarbu. Jų 

visur pilna. Kai prasidės šau
dymas, gulkitės ant žemės.

FIPSAS: Mes lipsime į medį. 
PARTIZANAS: Jei jie su

šunimis, kaip varnas iškels. Bet 
pabandyti galite.

FIPSAS: Eikš, Kurteli.
KURTAS: Ar nesislėpsime?
FIPSAS: Slėpsimės, bet ne 

čia.
KURTAS: Žiūrėk, ten.
FIPSAS: Kur?
KURTAS: Po egle.
FIPSAS: Karvė.
KURTAS: Karvė.
FIPSAS: Turbūt kuris nors 

ūkininkas ją čia paslėpė. O tai 
gudruolis. Miške melžia karvę; 
nieko valdžiai neduoda ir visa
da pieno turi. Lipame į šitą eg
lę.

KURTAS: Bet jei jie čia at
eis, ras karvę, o tada —

FIPSAS: Tada jie nieko dau

Kaip Europa ginsis nuo Sovietų
Kai amerikiečių savaitraštis DAR APIE JI INO IR SPE1DEUO PLANUS. — PRANCŪZAI UŽDARE ISPANU KOMI’NIS- 

News Week” paskelbė Nato TV ORGANIZACIJAS — KAIP SOVIETAI RI HRĄ PAVERSTI MIRTIES ZONA.
planus, Beneluxo kraštuose ki
lo susijaudinimas. Nors pas* 
kelbti dalykai buvo viešai pa
neigti, tačiau, kaip praneša vo
kiečių spauda, vis dėlto esama 
Vak. Europai galimo bolševikų 
žygio metu ginti dviejų planų, 
kurie oficialiai laikomi tik “ta
riamais”: 1) prancūzų marš. 
J ui no, paskiausioje savo kalbo
je pareikalavusio į Vak. Euro
pos gynybą įtraukti ir Ispaniją, 
ir 2) vokiečių gen. Speidelio.

Juino planu esą numatoma pra
dėti kautynes prie Elbės, 

paskui staiga pasitraukti į So- 
mės-Maso ir Loiros linijas, ga
liausiai — už Pirėnų, iš kur tu
rėtų būti pradėti priešpuoliai. 
Tuo atveju Danija, Olandija, 

Belgija ir Luksemburgas, ne
kalbant jau apie V. Vokietiją, 
būtų užleistos priešui ir tik vė
liau galėtų būti išvaduotos. Iš 
Bordeaux uosto amerikiečių 
jėgos, o per Marseille uostą 
prancūzų kariuomenė pasi
trauktų į Afriką, kol šiaurės 
Afrikoje persitvarkius, būtų 
sudaryta nauja išlaisvinimo ar
mija.

Jau kitoks, ypač Benehuco 
kraštams, yra Speidelio planas.

Nors Bonna ir paneigė, įro
dinėdama, kad tokio plano iš 
viso nėra, tačiau karo specialis
tai neabejoja jo galimumu. Šiuo 
planu amerikiečiai su prancūzų 
armijos dalimi pro Muencheną 
pasitrauktų į Alpes, kur antro
jo karo metu Hitleris buvo su
planavęs paskutinį pasipriešini
mą, o šis kalnų tvirtovės bū
tų viskuo aprūpinamos iš Ita
lijos. Tuo tarpu britai, dalis 
prancūzų ir Benelux kraštų ar
mijos pasitraukusios gintųsi 
trijose ežio pavidalo pozicijose. 
Britų svarbiausios pajėgos bū
tų atitrauktos į Olandiją už 
Iselo upės ir Reino deltos, kur 
būtų galima užtvindinti.

Alpių tvirtovė remtųsi į Švei
carija. ir ją tolo not nori neno
ri tokių įtraukti j karo sūkurį, 
o Sovietai turėtų įkalkuliuoti ir 
jų turimas divizijas. Nato šta
bas dabar pareiškė, kad karo 
atve'u visos vakarų valstybės 
bus ginamos. Taigi Juino plano 
viešai atsisakyta.

JAV jungtinių štabu šefas 
gen. Bradley, prieš išvykda
mas į manevrus Europon, pri

giau nematys, kaip tik tą kar
vę. Nurimk. Tu visai nepažįsti 
žmonių, Kurteli. Juk aišku gi, 
kad ta karve jie bus taip už
imti, jog tikriausiai į medžius 
nežiūrinės. Supranti?

KURTAS: Bet —
FIPSAS: Nieko bet. Pasi

ruošk, tu lipi pirmas.
Sovietų kareiviai karvę rado, 

o taip pat ir išdaviko lavoną. 
Bet jaunuolių ir partizanų jie 
nerado. Partizanai dingo pa
slaptingu būdu, o jų nepaste
bėjo, nors kareiviai kelis kar
tus perkratė mišką. Dar tą pa
tį vakarą netoliese buvo iš
sprogdintas Sovietų maisto 
sandėlis.

Kas yra laikas? Beviltiškas 
sekundininko slinkimas? Rau
donai apvedžiotomis akimis 
kuosa? Kasyklos? Ruda degtu
ko galvutė? Kas mums laikas 
bebūtų, rytuose jis eina savais 
keliais. Čia jis kitaip multipli
kuojamas. Jis yra tas pats, ir 
visgi ne tas pats laikas.

Rytuose laikas nematuoja
mas; ten jo niekas neveja pir
myn. Vadinasi — ach, tas buvo 
jau seniai, šiandieną ten laikas 
maišomas su ideologijos aistro
mis, jis yra plano viršininkas. 
Bet ir tai tik iš viršaus; statis
tikos užbaigimui. širdyse gi 
jis yra palikęs tas pats, kas ir 
buvo: nereikšmingas ir nerei
kalingas dalykas, lengvas ir ne
svarbus, kaip paukščio plunks

DARBININKAS

ėmė ispanų gen. Alsonso Ca- 
milo dvi valandas trukusiame 
pasikalbėjime — ilgiau, nei 
šiaip šnekėdavosi su bet ku
riuo kitu svečiu. Ir ne be reikš
mės Camilo yra numatytas bu
simajame kare ispanų - portu
galų armijos vadu. Toji armija 
turės operuoti tik Ispanų pu
siasalyje. Galiausiai Bradley 
priėjo išvadą:

kuo greičiausiai apginkluoti 
Vokietiją;

Europa sėkmingai tegali bū
ti ginama tik dviejuose sekto
riuose '■ Vokietijos ir Ispanijos- 
Portugalijos. Be jų visas Nato 
rūmas galįs sprogti kaip neiš
laikanti spaudimo žuvis, pate
kusi į naujoviškas spaudimo są
lygas.

Paskiausiai ir šiaurės Ispani
joje (Navaras provincijoje) 
manevravo ispanų armija. Tai 
buvo patys didžiausi pokario 
manevrai. Iš kitos pusės jie taip 
pat parodė, kad
tarp ispanų ir prancūzų mažė-

na. Gyvenama jame, bet ne su 
juo. Tačiau praėjusių įvykių 
kokybę laikas visur pakeičia...

Mažasis Kurtas nebegalvojo 
daugiau apie grįžimą į namus: 
pergyventi nuotykiai nustūmė 
jį į šalį. Ir vyresnysis Fipsas 
taip pat nerado laiko pagalvoti 
apie tai, kad jo gyvenimas kada 
tai kitaip išrodė. Mes sakome: 
viena diena ir galvojame apie 
aštuonias darbo valandas, tuo 
tarpu rytuose traukinio persė
dimo kantriai laukiama ketu
rias dienas.

Vieną vakarą užėjo jaunuo
liai į keistą kaimą...

KURTAS: Visi jau miega. 
FIPSAS: Nemanau.
KURTAS1 Iki šiol nepasirodė 

nei vienas žmogus Kaip išmirę. 
Ar tu galvoji, kad visi išmirė?

FIPSAS: Ne.
FIPSAS: Gal pasislėpė.
KURTAS: Nuo mūsų '
FIPSAS: Tikrai ne. Nuo mū

sų niekas nesislepia. Nebent tik 
mes nuo kitų.

KURTAS: Gal paklausti?
FIPSAS: Gerai, aš čia prie 

tvoros palauksiu.
(Tolimas barbenimas, tyla).
KURTAS: Eik šen! (Žings

niai, paskui tyla). Matai?
FIPSAS: Matau.
KURTAS: Nei kėdės, nei lo

vos, nieko.
FIPSAS: čia niekas negyve

na.
KURTAS: Visi išsikraustė. 

Gal jiems čia blogai klojosi..

taiškas iš Europos 

ja nesutarimai ir prancūzų pas
tangos nuversti Franko 

vyriausybę.

“Caudillo” pareikalavo, kad 
jei karo atveju prancūzų armi
ja būtų išstumta iš Prancūzi
jos, tai jis įsileis ją į Ispaniją, 
bet su sąlyga, kad toliau kovo
ti ji turės ispanų vadovybėje. 
Ir prancūzai šį kartą su tuo 
sutiko. Tuo atveju Barcelonos, 
Taragonos, Bilbao ir Pasajes 
uostai būtų atverti prancūzų 
tiekimui Iš šiaurės Afrikos.

Pinnay įsakymu prancūzų po
licija uždarė “Movimiento de 

accion socblista”,
vadovautą emigranto Jose de 
Barrio, Paryžiuje, ši organiza
cija buvo pati svarbiausia ir 
plačiausiai prieš Franką nu
kreipta organizacija Europoje, 
turėjusi daug nelegalių kelių į 
Ispaniją. Dar to per maža: 
drauge buvo tuzinas Prancūzi
joje gyvenusių antifrankinio 
sąjūdžio vadų pasiųsti j inter

FIPSAS: Arba per gerai.
KURTAS: Jei gerai Klojasi, 

niekas nesikrausto kitur.
FIPSAS: įeikime!
KURTAS atsargiai. Jei kas 

viduje yra, gali pagalvoti, kad 
mes norime vogti.

FIPSAS: Daryk duris. (Ati
daromos durys, girgžda grin
dys).

KURTAS: Tuščia. (Žings
niai).

FIPSAS: Dūmtraukis čia. 
(Atidaroma).

KURTAS: Tuščias taip pat. 
Nei gabalėlio virvės nelikę. Tik 
kabliai ten aukštai, matai?

FIPSAS: Matau. Eime pas 
kitą. (Žingsniai, barbenimas, 
tyla).

KURTAS: Čia taip pat nieko 
nėra. (Beldimas).

FIPSAS: Negali būti visas 
kaimas tuščias.

KURTAS: Tenai taip pat 
nieko nėra! (Beldimas).

FIPSAS: Nič nieko.
KURTAS: Jokio žmogaus’ 
FIPSAS: Išmiręs kaimas.
KURTAS: Namai be žmonių.
FIPSAS: Gal čia niekas dar 

negyveno!
KURTAS: Manai tu, kad 

žmonės turi dar čia atsikelti? 
(Barbenimas)

SENIS: Prašau!
FIPSAS: Ša!
SENIS: Kas ten?
FIPSAS: Tylėk, Kurteli.
SENIS: Ar tu, motin? Tuoj 

Tuoj ateinu. (Atsidaro durys). 

nuotųjų stovyklą Korsikoje. Is
panų komunistų organizacijos 
Prancūzijoje buvo uždarytos 
jau 1951 m. Tuo būdu

likviduota ir paskutinė oficia
liai prieš Franką veikusi bpa- 

panų organizacija.
“Der Spiegei” Nr. 39—52 

skelbia, kad vieną dieną į Mad
ridą buvo ekstra per 24 valan
das pasiųsti 24 JAV pulkinin
kai ir leitenantai, kuriuos vė
liau turės pasekti karo laivyno 
karininkų grupė. Jie turi pa
ruošti planą, kaip, radikaliai 
pakitus padėčiai Europoje, JAV 
daliniai Ispanijoje turės būti 
aprūpinami Iš Maroko. Tai

operacijų štate* karo 
atvejui,

kuriam vadovauja gen. Mac 
Cormackas. Jie buvo netikėtai 
pasiųsti į Madridą amerikiečių 
saugumui gavus žinių apie aš
trėjančią padėtį Europoje.

šiemetiniuose manevruose, 
kurie buvo didžiausi po karo, ir 
7000 vokiečių kasė griovius etc. 
Henningeris čia pirmą kartą po 
1945 m. santarvininkų buvo o- 
ficialiai pavadintas “generolu.”

JAV šiemet pasiuntė į Euro
pą ginklų 100 proc. daugiau nei 
per 5 metus anksčiau. Ameri
kiečių transporto bendrovės 
paskelbė galinčios rimtu atve
ju per 2 savaites 250.000 ame
rikiečių karių su visu apšarva- 
vimu permesti į Europą. Kas
dien 160 transportinių lėktuvų 
pervežtų po diviziją. Vis tai ka
rinės paslaptys, kurias žino visi 
JAV piliečiai, o juo labiau — 
Sovietai.

Nors maršalas Tito ir kietai 
priešinasi priimti amerikiečio 
McGhees planą, kad Sovietus 
nuo Viduržemio jėn* gintų 
jungtinės turkų, graikų ir ju
goslavų kariuomenės, bet tiki
masi, kad iš jų vis dėlto šis tas 
išeis. Paskiaus’ai karinius san
tykius su jugoslavais ima ge
rinti ir britai.

Sovietai, norėdami pademon
struoti savo stiprumą, prave
dė adm. Oktiabrskio vadovau
jamas “antifibines ooeracijas”: 
prie Bulgarijos Juodosios jūros 
uostų Burgo ir Varnos Darda

FIPSAS: Labas vakaras!
SENIS: Labas vakaras, vai

kučiai. Iš kur taip atvykstate? 
Eikite greitai vidun, kad galė
tume uždaryti duris. Eikite 
kambarin.

FIPSAS: Aš tik norėjau pa
klausti, ar jūs neturite kąsnelio 
duonos. Ne man, aš dar galiu 
išlaikyti. Bet šitas mažiukas. Jo 
kojos dar labai plonos — tai vis 
nuo bado.

SENIS: Žinau, vaikučiai,
kad nuo bado. Bet ką aš jums 
duosiu, kad pats nieko neturiu. 
Mano žmona išėjo: gal grįžda
ma parneš kokią porą grybų ar 
mėlynių. Sėskite, jei norite pa
laukti.

FIPSAS: Bet tu ne iš čia, 
tėve ,arba?

SENIS: Ne, ne — aš tikrai 
ne iš čia.

FIPSAS: Tu iš Rytprūsių, ar 
ne?

SENIS: Taip, Iš Palmikų. Jūs 
taip pat?

FIPSAS: Ne, mes iš Kara
liaučiaus.

SENIS: Ir ką jūs sakote, iš 
Karaliaučiaus.

FIPSAS: Taip, iš Karaliau
čiaus.

SENIS: Aš 1902 metais Ka
raliaučiuje tarnavau. Kara
liaučių gerai pažįstu. Tai iš ten 
jūs.

FIPSAS: Taip, jau keletas 
savaičių, kai mes čia.

SENIS: Mes taip pat. Nuo 
kovo jau čia sėdime, čia nors

nelų ir Trakijos Viduržemio 
jūros uostų linkme. Būdinga, 
kad Oktiabrskis vadovavo ne 
tik Juodosios jūros laivynui, 
bet taip pat daliai Baltijos jū
ros ir Kaspijos jūros laivynui. 
Ir čia paaiškėjo

Sov. Sąjungos “nestrategioiu 
kanalų” reikšmė:

jais buvo pirmą kartą permesta 
dalis laivyno į reikiamą vietą 
— šį kartą Balkanus. Tuo tar
pu iš Sov. Sąjungos gilumos te- 
besiunėiami prie Jugoslavijos 
pasienio vis nauji Sovietų ka
riuomenes daliniai. Sukliudyti 
susidaryti galingai Europai rū
pi ne tik Stalinui, bet ir D. Bri
tanijai. r>astebi “Der Spiegei” 
Nr. 39-52.

“Revue” Nr. 39-52 rašo, kad, 
gautosiomis iš lenkų darbinin
kų žiniomis, šiandien

Sovietų ir Lenkų okupuoto pa
jūrio sritys yra aprūpintos 

daugybe radaro stočių,
visą laiką po orą nardo spraus- 
miniai arba naktiniai lėktuvai, 
plaukioja karo laivai ir greito
sios valtys. Dažnai girdimi dus
lūs sprogimai, į jūrą laidomos 
didžiulės raketos, o nakfimis 
po dangų švysčioja “ugnies 
skrituliai” arba “kometų uode
gos”. šiuo metu Kolbergas yra 
svarbiausia rusų bazė V sviedi
niams laidyti. Raketinių svie
dinių kryptis — į šiaurės ry
tus, spėjama, į Estų Oeselio 
salos vakarinę dalį, esančią ly
giai už 685 km nuo Kolbergo. 
Nuotolis yra toks pat, kaip nuo 
Kolbergo į Ruhro kraštą. Ka
riniai ekspertai sako, jog tai 
visai ne atsitiktinis sutapimas. 
Jų įsitikinimų,

jau šiandien rusai Kolberge 
krauna atsargas atominių svie

dinių galvučių,
kad, išmušus lemiamam mo
mentui, visas Ruhro kraštas 
būtų per kelias valandas pa
verstas radio aktyvių spindulių 
mirties zona.

Bolševikai šneka apie taiką, 
o faktiškai ruošiasi į karą. 
Maskvoj net įsteigta Visuotinė 
Sov. Sąjungos Gynimo Taryba. 
Teritorinėse srityse, tarp jų ir 
Lietuvoj, suorganizuoti “res
publikiniai gynimosi komite
tai”. Bet šie pirmoje eilėje rū
pinsis vidaus saugumu. vnač 
ves sustiprintą akciją prieš po
grindinius sąjūdžius. A. V.

ramybę turi.
KURTAS: Kur dingo kaimo 

gyventojai, ar visi išsikraustė?
SENIS: Išsikraustė. Mums

vienas žaliasis papasakojo, kaip 
jie išsikraustė. Jūs žinote, tur
būt, kas yra žaliasis?

FIPSAS: Žinoma, kad žino
me.

SENIS: Jis mums viską pa
pasakojo, kaip ir kodėl iš čia 
žmonės išsikraustė. Jis viską 
matė.

FIPSAS: Ar juos sušaudė?
SENIS: O ne, apsaugok Die

ve. Taip dosnūs jiems nebuvo. 
Buvo visai kitaip: vieną vakarą 
šitame sodžiuje buvo švenčia
ma maža šventė. Visi buvo 
linksmi, šoko ir gėrė. Staiga iš 
miško atsirado žalieji, maž
daug apie 40 vyrų. Visi gink
luoti. Priešais smuklę jie nusi
valė ginklus, o paskui pradėjo 
šokti ir gerti. Prieš tai jie, ži
noma, pastatė sargybas, ku
rios turėjo pranešti, jei pasi
rodytų rusai. O sargybos ne
pastebėjo, kaip partizanų va
do brolis išslinko ir išdavė vy
rus rusams. įvyko baisus susi
šaudymas: 23K} rusų buvo už
mušta, bet ir 20 ar daugiau ža
liųjų krito. Kai partizanai pa
sitraukė atgal į mišką, atvyko 
milicija, sukrovė visus žmones 
į sunkvežimius ir išvežė labai 
toli ,iš kur jie jau niekada ne
besugrįš. Bet išdaviko jie ne
paėmė drauge.

(bus daugiau)
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DIDINGAS LIETUVIU PAMINKLAS DARBININKŲ OFICIOZAS, 
PIRŠTINES IR KRAIČIAI

Jauna tebėra Nesiliaujan
čios Pagalbos Panelės šven
čiausias parapija Clevelande. 
Dalis pagrindinių jos steigėjų 

----- F. Baranauskas (ilgametis 
parapijos komiteto pirminin
kas), Derus, J. šerkšnas, A. 
Zoruba, J. Želenekas ir kt. — 
dar tebėra gyvųjų tarpe, kita 
dalis — P. Kundrotienė, J. 
Vaišnora, A. Vaškelis ir kt. — 

■ jau nuėję amžinybės keliais. 
Steigdami nauja parapiją, jie 
svajojo ilgainiui pastatyti jai ir 
naują bažnyčią. Parapijai au
gant, didėjo ir parapijos bažny
čios statymo fondas. Pagaliau 
1950 m .lapkričio 1 d. nauja 
bažnyčia buvo pradėta statyti, 
o 1952 m. spalio 19 d. buvo ir 
pašventinta.

— Bažnyčia yra romanesko sti
liaus. Tačiau iš jo dvelkia ir lie
tuviška dvasia. Visų pirma 
fronte šalia angliško yra iš
kaltas ir lietuviškas įrašas: 
“Nesiliaujančios Pagalbos Pa
nelės Švenčiausios Bažnyčia”. 
Viduj randame savo tautinio 
šventojo Kazimiero paveikslą 
Vilniaus katedros ir Gedimino 
pilies fone. Didžiojo altoriaus 
Panelės šv. statula stovi taip 
pat tautiniame juostų motyvų 
fone. Kolonas, sijas, duris, 
klausyklas, langus ir kt. puošia 
lietuviški tulpių ir kiti ženklai. 
Taigi tarptautinio stiliaus met
menys bažnyčioj gražiai išpinti 
tautinių motyvų ataudais. Ori- 

» ginalu, gražu ir lietuvio širdžiai 
artima bei brangu.

Bažnyčiai panaudotas mar- 
moras (altoriai, kolonos) buvo
pargabentas iš Italijos. Langų 
rėmai yra aliuminio, vandens 
vamzdžiai variniai, stogas 
dengtas raudonomis molinėmis 
čerpėmis.

Bažnyčia turi tris altorius ir 
500 sėdimų vietų. Po didžiuoju 
altorium ir zakristijomis yra 
rūsys, kur įrengta katilinė ir 
kt., ateity numatyta įrengti dar 
ir koplytėlė.

Visi darbai — projektavimai, 
matavimai, skaičiavimai, sta
tyba — yra įvykdyti lietuvių. 
Parapijos klebonui kun. J. F. 
Angelaičiui teko pakelti finan
sinę naštą. Jis rinko ir dėjo 
centą prie cento, dolerį prie do
lerio, kol susirinko tūkstančiai. 
Klebonas nesigailėjo sveikatos 
nei energijos, nebijojo rūpesčių 
nei žygių — maldavo prašė ir 
tuo būdu sudarė kapitalą, ku
ris jau įgalino atsirasti šį pa
minklą. Parapiečiai buvo dos- 

i nūs.
Labai gražu, kad lietuviškos 

parapijos klebonas ir darbus a- 
tidavė lietuviams. Visų pirma 
1949 m. buvo paskelbtas lietu
vių architektų tarpe konkursas 
bažnyčios projektui paruošti. 

. Jame dalyvavo 7 architektai, 
pirmą premiją laimėjo arch. dr. 
Stasys Rudokas, buvęs Vytau
to Didžiojo universiteto Kaune 
architektūros katedros vedė
jas.

Arch. St. Rudokui ir buvo 
pavesta galutinai paruošti baž
nyčios projektą ir vadovauti 
plačiai statybai. Tai yra pir
masis jo pastatas Amerikoje 
(Lietuvoje jis pastatė Šančių 
gimnaziją, augštesniąją tech-

Arebitekta* St. Kudokas, padaręs 
baūiyčiai projektu*.

Stasys Barzdukas

nikos mokyklą, karininkų ra
movę ir kt.), į kurį jis įdėjo 
daug savo sielos ir širdies. Sa
vo darbo vaisiais jis ir čia, A- 
merikoje, gali didžiuotis.

Statybos darbų varžytynes 
laimėjo dipl. statybos inž. Juo
zas Augustinavičius, baigęs 
Vytauto Didžiojo universiteto 

Km. J. F. Angelaitis, Nesiliaujan
čio* Pagalbos Panelė* Švenčiausios 
parapijos klebonas.

technikos fakultetą ir spėjęs 
gražiai užsirekomenduoti Lie
tuvoj (pastatė amatų mokyklą 
Telšiuose ir keletą kitų pasta
tų). Kaip dabar aiškėja, per 
varžytynes jis pasiūlė statyti 
net 70,000 dol. pigiau negu kiti 
varžovai, tuo būdu šie pinigai 
liko parapijai. Prie statybos 

Naujai pastatytos liet, bažnyčios didysis altorius

daug prisidėjo ir kiti inžinieriai 
— Čyvas. Kersnauskas, Kirlys. 
Malcanas.

Bažnyčią dekoravo dail. K. 
Varnelis, baigęs Kauno meno 
mokyklą, buvęs bažnytinio me
no muzčjaus direktorius. Jo 
dėka lietuviškų motyvų ir dva
sios atsirado vitražuose, alto
riuose. paveiksluose. Kristaus 

Inž. Juozas Augustinavičius. vykdęs Dailininkas V. Varneli*,
kūnyčio* statymo darbus. įrengę* kūnyčio* vidų.

kančios stotyse ii- kt. Pažymė
tina, kad ir jis per varžytynes 
pasisiūlė darbus atlikti pigiau 
negu kiti.

Dail. V. Raulinaičio darbo y- 
ra Panelės šv. statula bažny
čios fronte.

Pagaliau reikia paminėti ir 
pačius juodadarbius. Mūsų ži
nomasis pedagogas Ig. Mali
nauskas prie statybos dirbo nuo 
pirmosios iki paskutinės dienos, 
parodydamas didelio rūpestin
gumo bei atsidėjimo. Toliau uo
lūs buvo J. Rimašauskas, J. 
Grudzinskas ii’ kt.

Bažnyčią spalio 19 d. pašven
tino pats Clevelando arkivysku- 
kupas E. F. Hobanas. Lietu
višką pamokslą pasakė svečias 
vysk. V. Brizgys, anglišką — 
kun. A. N. Fuerstas. Atskiras 
Mozarto mišių dalis giedojo pa
rapijos choras. diriguojamas 
vargonininkienės muz. R. Bra- 
zaitienės. ir Gruberio mišių da
lis — Čiurlionio ansamblio vy
rų choras, diriguojamas muz. 
Al. Mikulskio. Vyrų choras dar 
pagiedojo pradžioj J. Gruodžio 
“Tėve mūsų” ir pabaigoj Dam
brausko “Maldą už Tėvynę”, 
kuri skambėjo ypač didingai. 
Quide giesme “Maria ?4:iter 
Gratiae” solo pagiedojo A. 
Stempužienė su vyrų choru. 
Neimonas su Grdina pagiedojo 
duetą “Panis angelicus”.

J šventinimo iškilmes atsilan
kė apie 1000 žmonių (būtų bu
vę daugiau, jei būtų buvę ga
lima į vidų patekti!. Tai buvo 
ne tik parapijos, bet ir visos 
Clevelando lietuvių kolonijos 

3

religine 1x4 tautinė švente. Lie
tuviai, pasak vieno vietos ame
rikiečių dienraščio. Clevelande 
pasistatė paminklą, šitas pa 
minklas, kaip pastebėjo savo 
pamoksle vysk. V. Brizgys. pa
statytas ne už pinigus, bet iš 
širdies. Tad tetarnauja jis Die
vo garbei ir Lietuvių Tautos 
dvasinei naudai.

Naujai pastatyta lietuviu bažnyčia Clevelande

2,000 VAIKŲ LAUKIA KALĖDŲ
SENELIO

Kiek džiaugsmo vaikučiams, 
kai, eglutės šviesoms sprag
sint, “Kalėdų Senelis” jiems 
dalina įvairias dovanėles. Ne 
vienam tokia eglutė ar “Kalėdų 
Senelis” su dovanėlėmis liks 
šviesos spindulys per visą gyve
nimą.

O kas gi šiemet per Kalėdų 
šventes praskaidrins skurdų, 
pilką ir niūrų gyvenimą tų mū

Oi geriau, geriau< ' r*

; Oi. gėriau, gėriau. Mergele mano,
Gerdams dūmojau! Žalia rūtytėle,
Nakvynėlę gausiu? Aš atjojau pasiklausti,

; Kur nujosiu, kur sustosiu, O, ar moki austi?

; Žinau dvarelį Berneli mano.
■ Šalia vieškelėlio. Žalias diemedėli.

< Ten nujosiu, ten sustosiu, Maža likau be močiutės,
Nakvynėlę gausiu. Nebuv kam mokyti.

O tame dvarely. Mergele mano.
!; O tame didžiajam Žalia rūtytėle!

Ten vaikščioja uliavo.’a Kas išmokė gegužėlę
Jauna mergužėlė. Girelėj kukuoti? !

(Padainavo Ona Menčienė- 
Paužiukė. Užrašė J. Mitkus).

sų 2,000 vaikučių, kurie su li
goniais ar paliegėliais tėveliais 
turėjo likti Vokietijoje ir Aus
trijoje? Kas gi jiems atneš ki
birkštį šviesesnės vilties per tą 
Didžiojo Kūdikėlio gimimo 
šventę, kad jie nesijaustų vieni
ši ir visų apleisti? Jų tėveliai 

.net reikalingo maisto negali 
jiems parūpinti, tai apie kalė
dines dovanėles nei kalbos ne
gali būti. Nebėra IRO, YMCA 
iri kitų tarptautinių organizaci
jų, belieka tik Balfas, kurio pa
ramos dydis pareina nuo mūsų 
tautiečių Amerikoje geraširdiš
kumo ir dosnumo.

Nuoširdžiai kreipiuos į visus 
Amerikos lietuvius, taip suau
gusius, taip mažutėlius: pasi
gailėkite ten likusių nelaimin
gų vaikučių, suteikite jiems pa
gal savo išgales auką, kad Bal
fas galėtų kuo greičiausiai jas 
persiųsti ir kad jos pasiektų 
vaikučius dar prieš Ralėdas.

Vaikučiai taip pat prašomi 
paaukoti vieną kitą savo žais
liukų vargšui lietuviukui ar lie
tuvaitei tremtyje. Aukodami 
žaislelius, pririškite prie jų sa
vo adresus, kad dovanas gavę 
vaikučiai galėtų padėkoti.

Būkime gailestingi ir tai pa
rodykime savo gerais darbais, 
dosniai aukodami mūsų skau
džiai kenčiantiems pabėgėliams 
tremtyje. Dievas atlygins gera
dariam gausiomis malonėmis 
už šiuos gailestingus darbus.

Prof. Kan. J. B. Končius 
BALFo Pirmininkas 

Visas aukas malonėkite siųs
ti: United Lithuanian Relief
Fund of America, Ine., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

(MSrOKTAtAS te ČIKAGOS)

Pereitą vasarą, viešėdamas 
Detroite, paklausiau vieno iš 
Budriūno kvarteto dainininkų, 
ar jis skaito “Darbininką”? 
Kaipgi neskaitysiu savo oficio
zo, — greitai atkirto anas: — 
Esam darbininkai, tai “Darbi
ninkas” mūsų oficiozas. Ir la
bai rimtai anas atsakė. Atsi
prašysiu nuolatinio Čikagos ko
respondento B. B., kuris apie 
Čikagos lietuvių gyven’mą 
“D.” skaitvtous sąžiningai in
formuoja, kad negaliu ir r) te
tverti neparašęs reportažo į 
savojo oficiozo puslapius, kuris 
toks mielas ir laukiamas.

Prieš tris dienas pasidėjau šį 
popieriaus lakštą reportažui ra
šyti. Bet visas tris dienas grį
žau iš fabriko ne tokios nuo
taikos, kad galėtum sėsti ir ra
šyti. Kodėl? Todėl, kad gub. 
Stevensonas pralaimėjo rinki
mus. Man asmeniškai, žinoma, 
dėlto linksma. Bet ta pagrabinė 
nuotaika, staiga įsimetusi fab
riko darbininkų veiduosna, min- 
tysna ir žodžiuosna, negalėjo 
nepalikti ir mano širdyje tam 
tikrų pėdsakų, nes tai girdi, 
matai ir junti apie astuonias 
valandas paroje. Lapkričio 5 d. 
rytą, kaip ir kasdien, fabrike 
bosas dalino pirštines kiekvie- 
nam darbininkui. Padavė ir vie
nam karštam Stevensono ger
bėjui, kuris prieš rinkimus Ste
vensono pavardę ant kepurės ir 
pilvo nešiojo. Sis, paėmęs pirš
tines, palinksėjo galva ir tarė:

Eugenijaus Zamiatino “MES"
"Mes” tenka išskirtinė vie

ta ne tik Zamiatino kuryooje, 
bet ir musų laikų politines is
torijos literatūroj. Savo įtaka, 
kurią šis romanas padare Or* 
vella — autoriui žinomo roma
no “1948 metai” —Zamiatino 
kūrinys padėjo pagrindus nau
jam požiūriui į sovietinio reži
mo tikrovę ir tikslus.

1917 metų revoliuciją Za
miatinas sutiko džiūgaudamas 
ir su tikėjimu, jog Rusijoj pra
sidėjo pakilimo ir tikros laisvės 
laikotarpis. Tačiau kai po ke
leto metų atėjo nusivylimas, 
Zamiatinas buvo giliau ir skau
džiau nusivylęs, kaip daugelis 
kitų.Zamiatiną jaudino ne tiek 
tai ,kad revoliucija apvylė jo 
kartos žmones, kiek tai, kad 
naujasis režimas tiesė kelią 
baisiai bedvasei ateities viešpa
tystei — kareivinei. Jis buvo 
pirmasis ne tik rusų, bet ir pa
saulio rašytojas, kuris pajuto, 
jog įvyko kažkas blogesnio, ne
gu tik revoliucijos nepasiseki
mas. Laisvę skelbiančius revo
liucinis idealus buvo pakeitusi 
tiksliai veikiančio aparato val
dymo sistema. Sistema griež
čiausios kontrolės ne tik valsty
binės tvarkos srity, bet ir kas
dieninio piliečio gyvenimo ligi 
pačių jo smulkmenų.

“Mes” nupieštas reglamen- 
tuotoj ateities valstybėj gyve
nimo paveikslas dažnai turi 
pusiau fantastinių bruožų. Bet 
ne tai patraukia skaitytojo dė
mesį. Gyvenimo naujoj sutech- 
nintoj ateities valstybėj pusiau 
fantastinės smulkmenos tėra 
fonas, kuriame išsiskleidžia psi
chologinė romano problemati
ka. Zamiatinas čia drąsiai ir su 
pasisekimu analizuoja žmogaus 
psichikos pasikeitimus totalisti- 
nio režimo sąlygose. Totalizmo 
žodis 1924 metais, kada buvo 
parašytas romanas, tiesa, dar 
nebuvo vartojamas. Tačiau jis 
geriausia tinka apibūdinti 
“Mes” aprašomai politinei san
tvarkai. Romano didvyris iš 
vienos pusės dar neaiškiai prisi
mena ankstyvesnę paprastą 
žmonių buitį ir linksta atgal į 
tą laisvę, kuri viešpatavo pa
sauly jiems jau tolimoj praei
ty. kada žmonių santykius ap

— Matai, prie demokratų tu 
pirštines duodavai kasdien. Prie 
respublikonų jau teks jas var
toti 24 metus... Dienų bėgimo 
niekas nesustabdys, ir mes il
gainiui įsitikinsim, ar tikrai 
taip blogai bus, kaip galvoja a- 
nie, atsimeną Hooverio laikus... 
Tik mums po šių rinkimų kaž
kaip širdyse dar labiau sulapoja 
viltys į greitesnį tėvynės pri
sikėlimą. Juk daugumas, ypač 
naujųjų ateivių, esame išrinkto
jo prezidento šalininkai. Menu, 
kai prieš rinkimus Žumalisti- 
kos Institute Čikagoje “Chica
go Herald American” red. S. 
Pieža po savo paskaitos už
klausė: — Na, kas už demok
ratus, kas už respublikonus-” 
Visos auditorijos rankos bema
tant pakilo už respublikonus.

Ir man, savo reportažuose 
taip plačiai užkabinant įvairias 
palaukes, baisu, kad neatsitik
tų taip, kaip atsitiko red. St. 
Piežai. S. Pieža žurnalistikos 
Institute, kalbėdamas apie a- 
merikiečių skaitytojų skonį, y- 
pač pabrėžė (nors ir su karte
liu širdyje), kad amerikietiško
ji publika labiausiai domisi ak
tualijomis, ir laikraščiai turi 
prie to prisitaikyti. Jam buvęs 
toks atsitikimas: 1938 m. iš 
Lietuvos į JAV atvyko aukštas 
svetys. Žurn. Pieža su minėtu 
svečiu padarė interviev. Sve
tys pasakojo apie Lietuvos e- 
konominę ir kultūrinę pažangą,

(nukelta į 5 pusi)

sprendė asmeniniai jausmai, 
simpatija ar antipatija. Tačiau 
iš antros pusės jie jau įaugę į 
griežtai ir tiksliai suorganizuo
tą naujos reglamentuotos vals
tybės gyvenimą ir pradeda pa- / 
milti savo nelaisvę. Valstybė 
piliečiui laiduoja rūpinimąsi vi
sais jo reikalais, gyvenimą, ku
riame jis išlaisvintas nuo neiš
vengiamų rūpesčių savo paties 
asmeninėmis problemomis, čia 
jau viskas reglamentuota, pra
dedant meile ir baigiant kasdie
ninio gyvenimo smulkmenomis. 
Ir iš šios nelaisvės, iš pilno pa
lenkimo asmens intereso be,wi 
ra jam daugelis “Vieno Viešpa
tystės” piliečių gauna keisto, 
laisviems žmonėms nežinomo 
entuziazmo ir pasitenkinimo 
viso ko suvienodinimu.

Vidinis konfliktas romane iš
auga iš jaunos maištininkės pa
keltos prieš “Vieno Viešpatys
tėj” nustatytą tvarką revoliu
cijos. Ji atsiliepia sieloj “Dieno 
raščio” autoriaus, kurio vardu 
vyksta pasakojimas, kaip kon
fliktas tarp graudaus veržimo
si jo “žmoniškos” sielos ir jo 
prisirišimo prie naujo griežtos 
tvarkos ir besąlyginės draus
mės idealo.

Pasakojimo stilius — teleg
rafiškai suglaustas ir konkre
tus, suderintas su ta atmosfera, 
kuria kvėpuoja romano didvy
ris, pilietis valstybės, kurioje 
labiausiai neatleidžiamas nusi
kaltimas — turėjimas savos 
nuomonės.

Romanas parašytas jau be
veik prieš trisdešimt metų. Ta
čiau klausimas, kuriam jis 
skirtas, ne tik nenustojo svar
bos, bet priešingai — tame lai
kotarpy pasidarė dar jautresnis 
ir aktualesnis. Zamiatinas, kaip 
ir Dostojevskis, sugebėjo į- 
žvelgti busimuosius dalykus žy
miai anksčiau, negu jie tapo 
daugely kraštų šios dienos tik
rovė.

“MES”
EVGENY ZAMETIN 

22# puslp., kaina M.75 
gulima gauti:

Chekhov PuMMilag House 
387 Fourth Avenue, 
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KATALIKIŲ MOTERŲ KONFERENCIJA
PUTNAM, CONN.

Lapkričio 2 d. įvyko Naujo
sios Anglijos Katalikių Moterų 
Sąjungos rajoninė konferenci
ja. Sis suvažiavimas daugumai 
atrodys eilinis, kaip ir daug 
mūsų seimų, seimelių, kurie 
vyksta mūsų apylinkėse. Bet 
kas stebėjo šio moterų susibū
rimo nuotaikas, tas galėjo pa
matyti, kad su šia konferencija 
katalikių- moterų veikimas 
krypsta nauja vaga. Moterys 
jautriau negu vyrai pajuto rei
kalą visai nuoširdžiai ir aiškiai 
išsikalbėti, kas trukdo susi
jungti senosioms Amerikos lie
tuvėms ir naujai atvykusioms, 
vienos kitas suprasti ir drau
gėn burtis.'

O susiburti glaudžiau mote
rims dabar reikia labiau kaip 
kitados. I tai šaukte šaukia 
svarbūs mūsų jaunimo auklė
jimo, lietuvybės išlaikymo, mo
teriškumo ugdymo ir panašūs 
reikalai. Moteris turi pati gerai 
pažinti mūsų praeitį, papročius 
ir tradicijas ir tai skiepyti visu 
uolumu savo šeimoje. Šiuos 
klausimus ir lietė minėtoji kon
ferencija.

Ji prasidėjo šv. mišiomis, ku
rias atlaikė Tėvas Jurgelaitis, 
O. P., o jų metu pamokslą pa
sakė kun. St. Yla. Paskui pa
vaišintos seserų skaniais pietu
mis, dalyvės ir viešnios susirin
ko į posėdį. Konferenciją ati
darė ir jai vadovavo “Moterų 
Dirvos” redaktorė. Pauliuko- 
nienė iš Worcesterio, pakvies- 
dama į garbės prezidiumą tėvą 
Jurgelaitį, kun. St. Ylą, M. 
Galdikienę. Centro Valdybos 
pirmininkę Mack, Daukantienę,
M. Avietėnaitę ir sekretorę K. 
Keblinskienę. Raštu sveikino 
dvasios vadas kun. Pr. Juškai- 
tis ir Kneižienė iš Norvvood, 
Mass. Po to sekė tėvo Jurge
laičio paskaita “Moteris šian
dien ir rytoj.’ Kalbėtojas, pa
siremdamas ištraukomis iš A. 
Baranausko “Giesmininko pa
sikalbėjimas su Lietuva”, nu
rodė lietuvės moters kelią, kurį 
užbrėžia Tėvynė ir Bažnyčia. 
Po paskaitos labai įdomų ir gy-

LIETUVIŲ 
TARPE

• Alto konferencija šaukia
ma Nevv Yorke, lapkričio 21 d.

Konferencijoje dalyvaus Lie
tuvos įgaliotas ministeris P. 
Žadeikis ir PLG atstovai.

• Kunigų Vienybės Centro 
Valdybos posėdis šaukiamas 
lapkričio 20 d., 2 v. p.p. Nevv 
Yorker viešbutyje, Manhattan.
N. Y. Posėdyje kviečiami da
lyvauti K. V. Provincijų pirmi
ninkai ir Centrinių Kat. orga
nizacijų dvasios vadai. K. V. 
Provincijos prašomos iki posė
džio pristatyti Valdybų sudėtį 
ir atsiskaityti su Centru.
• H'orcesterio TM Ratelio 

parengime surinkta Balfui 106 
dol. aukų šios žiemos vajuje.

• Los Angeles mieste įsteig
tas Lituanistikos Institutas, ku
rio lektoriai yra: F. Kudirka, 
K. Barauskas ir prof. M Bir
žiška.

• Dr. A. Valhiškis, baigęs 
mokslus Lietuvoje ir gilinęs V. 
Vokietijoje, darbuojasi veteri
narijos srity, lankydamas ūki
ninkus Indiana valstybėje.
• Inž. Mačiūnas per Laisvosios 

Europos radiją perdavė Lie
tuvos inž. ir architektams svei
kinimą nuo amerikiečių Lietu
vių Inž. ir Archit. s-gos.
• “StopGenocide” ženklaipra- 

dedami platinti Lietuvių Tauti
nės Martirologijas skyriaus po 
visą Ameriką ir pasaulį. Kiek
vienas lietuvis turi jausti pa
reigą vesti kultūringu būdu 
kovą Už savo krašto laisvę.

- Seimininkių DvmcMiii:— I.i rtuvi-- 
koje Klebonijoje reikalinga šeimi
ninkė. Dėl sąlygų prašom rašyti šiuo 
adresu: St. Casimirs Rectory, 119 
Temple St.. Nashua. N. H. 

vą žodį tarė M. Avietėnaitė. Ji 
nurodė visus tuos konkrečius 
būdus, kuriais lietuvė moteris 
turi kovoti su nutautimu, palai
kyti tautos tradicijų pažinimą ir 
meilę. Konferencija pageidavo, 
kad kitame suvažiavime šie 
klausimai būtų dar plačiau pa
liesti.

Paskui ilgesnį žodį tarė M. 
Galdikienė, paliesdama visą 
eilę darbų, kurie būtų dabar 
aktualūs Sąjungai, siekiant pa
gyvinti josios veiklą. Iš Sąjun
gos kūrimosi laikų papasakojo 
savo prisiminimus pirmoji jos 
pirmininkė Daukantienė.

Konferencijai įdomu buvo iš
girsti ir atskirų vietovių daly
vių nuomonės bei pageidavimai. 
Čia pasisekė Mončiunienė, Ru- 
seckienė, Kruopienė, Šimkienė,

~ 1 ■ ■ BALTIMORĘ, MD. =
Metinė austrių puota

Didžiausias ir įvairiausias šv. 
Alfonso parapijos metinis pa
rengimas — tai kasmetinė aus
trių puota, čia vadinama Oys
ter Roast. Šiemet lapkričio 
9 d., toji puota čia taip pat bu
vo suruošta. Jai vadovavo kun. 
Juozas Antoševskis.

Austrių puotos tvarka ypa
tinga: užsimokėjęs įėjimo mo
kestį, kiekvienas, kiek norėda
mas ir kada norėdamas, nuo 1 
valandos ligi 6 valandos po pie
tų gali vaišintis salėje šiltais 
valgiais ar mokyklos kieme 
austrėmis. O vaišintis yra kuo, 
nes tik austrių buvo paruošta 
30 statinaičių.

Šį kartą žmonių prisirinko 
tikrai daug, ligi 1000. Buvo se
nų ir jaunų, lietuvių ir nelietu
vių. Kad kiekvienas buvo lais
vas vaišintis, kada nori, salėje 
ir mokyklos kieme prie aust
rių, svečiai nuolat judėjo, šne
kučiavo, juokavo. Iš šalies žiū
rint, kaip kažin kas pasakė, at
rodė tarytum didžiuose Lietu
vos atlaiduose. Su žmonėmis 
visą laiką buvo ir visi parapi
jos kunigai. Ypač prelatas L. 
Mendelis nuolatos buvo apsto
tas būrio žmonių, kuris mokėjo 
kiekvienam gražų žodį pasaky
ti, ko pasiklausti ar ką primin
ti.

Austrių puota yra pagarsėju
si visoj Baltimorėje. Taigi, 
kaip sakyta. joje dalyvauja 
daug ir nelietuvių. Kartais net 
žymių svečių. Šį kartą atsilan
kė Raleigh vyskupas Vincas S. 
Waters ir tik išrinktas vieno 
Baltimorės distrikto kongres- 
manas S. Friedel.

Gerai pasirodė jauni 
sportininkai

Baltimorėje yra didelė kata
likiška aukštesnioji mokykla, 
vadinama Calvert Hali. Joje 
mokosi nemaža lietuvių, čia 
gimusių ir naujakurių, šios 
mokyklos futbolo komandoje 
(team) šiemet pirmą kartą žai
dė ir 4 lietuviai naujakuriai: 
Alg. Bačianskas, Vitas Dūlys, 
Vitas Siaurusaitis ir Algirdas 
Veliuona. Jų dalyvavimą gra
žiai paminėjo didžioji Baltimo- 
rės spauda.

The Evening Sun (lapkričio 
5 d.) rašo: "Komandos vadovas 
turi būti adčkingas mažajai 
Europos tautai Lietuvai, davu
siai šiai komandai daugumą 
puolėjų (linemen)... V. Siauru- 
saitis įkirto 4 įvarčius (goal), 
A. Veliuona 2. visi kiti po vie
ną... Alg. Bačianskas, kaip gy
nėjas .savo vietoje atrodo labai 
gerai.”

Reikia pasakyti, kad šie vy
rukai ne tik geri sportininkai, 
jie geri ir mokiniai. Sakysim, 
A. Bačianskas yra pirmas savo 
klasės mokinys. Jo vidutinis 
savaitinis pažymys kiekvieną 
kartą yra puikus (excellent), 
ne mažesnis kaip 92, kartais 
siekia viso 100.

Šia proga minėtas laikraštis

Kulbokienė, Keblinskienė ir k. 
Visos pageidavo, kad ir tremti
nės jungtųsi į šią Sąjungą ir 
kartu veiktų.

Labai gyvai ir su šviesiu hu
moru kreipėsi į dalyves Sąjun
gos dabartinė pirmininkė 
Mack, prašydama, kad kiekvie
na narė pasižadėtų Sąjungai su
rasti bent vieną naują narę.

Konferenciją aplankė tėvas 
A. Prekumas, salezietis, nese
niai parvykęs iš Kinijos. Jis pa
sakojo savo įspūdžius iš to mi
sijų krašto, kuris dabar pakliu
vo į bolševikų rankas. Svečių 
tarpe buvo ir Providence šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos vi
karas kun. V. Martinkus.

Šios konferencijos dalyvės 
dėkingos Nekalto Prasidėjimo 
seserims, Putnam, Conn., ku
rios taip nuoširdžiai rūpinosi ir 
globojo suvažiavusias, ypač se
selei Augustai, daug padėjusiai 
šią konferenciją sušaukti ir ją 
pravesti. A. S.

primena ir Lietuvą šiais žo
džiais: Lietuva, anksčiau buvu
si laisva respublika, šiandien 
tik naujas satelitinis lopas ant 
rusiškosios Rytų Europos švar
ko.”

Aukos šio krašto 
misi joms

Prel. L. Mendeliui sutikus ir 
pakvietus, į šv. Alfonso bažny
čią yra atvykęs Raleigh (North 
Carolina) vyskupas V. S. Wa- 
ters pasirinkti aukų savo vys
kupijai, užimančiai 52.349 ket
virtainių mylių plotą. Aukos 
buvo renkamos sekmadienį (9 
lapkričio) ir 10-11 lapkr. per 
Stebuklingojo Medalikėlio no- 
venas.

Per pamokslus prel. L. Men
delis Gerb. Svečią pristato 
klausytojams ir pa
aiškina jo atvykimo reikalą. 
Pankui pats Vyskupas kreipia
si į tikinčiuosius, papasakoda
mas apie savo vyskupijos reli
ginius reikalus. Jo vyskupijos 
plote gyvena 4 milionai žmo
nių. o katalikų tik 26.000. Tai
gi katalikai sudaro mažiau kaip 
1 procentą. Daugelyje vietų, 
dėl mažo tikinčiųjų skaičiaus, 
negali nuolatos gyventi kuni
gai. Dėlto yra reikalinga įsitai
syti motorizuota judamoji kop
lyčia. Tam ir renkamos aukos. 
Žmonės aukoja labai gausiai.

Garbingi svečiai
Šiomis dienomis prel. L. Men- 

delio svečiu yra Jo Eksc. Sid- 
ney Metzger, EI Paso, Texas, 
vyskupas. Pažymėtina, kad 
vysk. S. Metzger yra priėmęs 
kelis lietuvius tremtinius kuni
gus, iš kurių keturi yra paskir
ti klebonais.

Lapkr. 10 d. į Baltimorę at
vyko Superior Wisconsin vys
kupas Albert Meyer D. D. pa
daryti vizito prelatui L. Men
deliui. P. K.

Kearny, N. J.
Vietinis BALI' skyrius, jung

damasis prie Nevv York vykdo
mo vajaus, kleb. kun. Voisie- 
kauskui pritarus, lapkričio 16 
d. daro rinkliavą prie parapijos 
bažnyčios.

Lapkričio 23 d. ruošia vaka
rą, kur bus vaidinama 3 veiks
mų komedija “Teta iš Ameri
kos”. Vaidins Lindeno Vaidin
tojų Trupė. Režisorius Alf. Pe- 
trutis. Po to, šokiai, grojant 
Alg. Kačanausko orkestrui, 
bufetas, laimėjimai ir kt.

Gruodžio 7 d. bus tradicinis 
“kortų vakaras”.

Aukos renkamos ir pagal au
kų lapus, kuriuos atsiuntė Bal
fo centras, šias aukas galima 
įteikti pirm. A. Vitkauskui.

Taip pat vykdoma ir drabu
žių rinkliava. Drabužiai nešami 
— 27 Davis St., Harrison, N. 
J .

Panašus planas buvo įvykdy
tas ir pereitais metais. Buvo 
surinkta apie $300 ir 900 svarų 
drabužių.

DARBININKŲ OFICIOZAS... CHICA60JE IR APYLINKĖSE
(atkelta iš 4 psl.) 

apie naujas mokyklas, kelius, 
viensėdžius ir pan. Red. Pieža 
užklausęs, ar Lietuvoje dar vy
rai gauna merginas su krai
čiais? Svetys prasitaręs, kad 
taip. Kitą dieną Čikagos Herald 
American dienraštyje buvo mi
nėtas intervievv su didžiule ant
rašte: Vyrai, važiuokit j Lietu
vą, ten gausit merginas su 
kraičiais! Intervievv skaitytojų 
susidomėjimas buvo didžiau
sias, jį persispausdino kiti 
dienraščiai. Skaitytojui buvo 
pataikyta tiesiai į kaulą, Lie
tuvos vardas skambėjo dauge
lio lūpuose, tik vienas gabusis 
žurr.alistas S. Pieža turėjo nu
siminti. Mat, svetys iš Lietuvos 
didžiai įsižeidė, kad tokie niek
niekiai buvo parašyti. Taigi.. O, 
ačiū S. Piežai. kad Herald A- 
merican archyvuose yra ne
maža medžiagos apie Lietuvą, 
fotografijų iš tenykščių ir čio
nykščių lietuvių gyvenimo. Ra
šančiam šias eilutes minėtą me
džiagą Herald American ar
chyvuose teko pačiam matyti. 
Lygiai, priėjus prie red. Pietos 
ir kun. dr. Prunskio Iškarpų 
komplektų, kiek ten gali rasti 
įdomios medžiagos, ką ameri
kietiškoji spauda rašė ir rašo

Philadelphia. Pa.
Iš ateitininką veiklos

Naujas ateitininkų pirminin
kas K. Cikotas, išėjęs iš AL 
Bendruomenės veiklos, uoliai 
dirba su ateitininkišku jauni
mu. Dabar suorganizuota patys 
jaunieji, stiprinama moksleiviai 
ir studentai ateitininkai. Vie
nas didesnių jų darbų, tai ren
gimas ateitininkų suvažiavimo, 
kurs numatomas sausio 3 ir 4 
dienomis. Čia bus jaunimo ide
ologijos kursai Ir kultūrinis pa
rengimas, koncertas, literatū
ros vakaras ir šaunus pasilink
sminimas. Naujoji ateitininkų 
valdyba jau anka ratą, kad vis
kas pavyktų gerai. Jaunesniųjų 
pirmasis susirinkimas buvo lap
kričio 9 d. Jį vedė ir toliau pa
laikys mok. J. Krakauskaitė su 
savo talkininkėmis Klaptaus- 
kaite, Gaspariene ir J. Kana- 
nevičium.

Lietuviški Vakarai 
veikia

Lietuviški Vakarai pradėjo 
veikti lapkr. 7 d. Pirmas vaka
ras buvo pavestas susipažini
mui Vadovų ir Kolegų. Visi 
buvo labai patenkinti, kad taip 
draugiškoj nuotaikoj galėjo 
praleisti Vakarą. Po atidarymo 
ir AL Bendruomenės sveikini
mo, visi vadovai pasikalbėjo su 
savo kolegomis Ir numatė toli
mesnį darbo planą. Vakarų va
dovais bus prof. A. Salys, prof. 
V. Maciūnas, prof. J. Puzinas,
M. Žilinskienė, P. Vaškys, J. 
Kalavitis, A. Klimas ir dar vė
liau prisidės J. Augaitytė. Da
lyvavo 23 klausytojai.

Lietuviški Vakarai bus kiek
vieną penktadienį, 7 vai. vak. 
Dar trūksta daug jaunimo, ku
rie turėtų dalyvauti. Čia jau ir 
tėvų pareiga, kad jie dalyvau
tų. Lietuviškuose Vakaruose 
turėtų dalyvauti visi High 
School, Kolegijų studentai ir 
jau dirbąs jaunimas. Kiekvie
ną vakarą bus du vadovai ir pa
baigoj linksmesnė valandėlė.

Dėkoja už laiškus
Televizijos programa apie 

Lietuvą labai patiko mūsų jau
nimui. Jei parašė daug laiškų. 
School Distrlct of Philadelphia 
atsiuntė padėkos laišką šv. Ka
zimiero parap. mokyklos moki
niams. kurie ir parašė daug 
padėkos laiškų už televizijos 
programą apie Lietuvą. 

| Alinę Arminaitę ir
| Strponę Vfikalanskę
** sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina

$ Netvarko Ateitininkų Kuopa
$

apie Lietuvą nuo 1940 m. iki 
dabar.

Vasaros metu buvau nusimi
nęs, kad štai reorganizuojama 
L. Žurnalistų S-ga Nevv Yorke, 
kviečiami senieji nariai r pro
duktyvesni (buvo nustatytas 
straipsnių kiekis) jaunieji ra
šeivos registruotis. O man, ža
liam rašeivai neprieiti... Bet 
štai spalių 2 d. Čikagoje su rei
kiamu iškilmingumu ir orumu 
buvo atidarytas Žurnalistik. In
stitutas, vadovaujamas direk. 
kun. V. Bagdonavičiaus ir glo
bojamas Loyolos universiteto, 
kur 40-50 nuolatinių klausytojų 
ruošiamės išsilaisvinti ir išsi
mokslinti, kad savo atliekamą 
laiką galėtumėm pašvęsti tei
sybės tarnaitės — spaudos 
darbui, prisidėti prie negau
sios idealistų gvardijos, kuri, 
anot kun. dr. Baltinio, yra tau
tos gyvybės pagrindas, nes ide
alistai yra tie. kurie dvasines 
vertybes aukščiau stato už 
medžiagines. Ir tenka su 
džiaugsmu konstatuoti, kad 
Instituto klausytojų gvardija, 
šiandien jau 21 paskaitą iš
klausius, jokių materialinių iš
skaičiavimų ir kitokių pabūklų 
ugnies nėra išretinta. Direkt. 
kun. V. Bagdonavičiaus nuošir
dumas, visiškas atsidavimas 
nelengvam administraciniam 
darbui, nuoširdus visokių pa
geidavimų tenkinimas negali 
neturėti įtakos klausytojams.

Ak, užsiminus apie Ž. Insti
tutą, tuojau prisimena paskai
tos, Iš jų išplaukusios visokios 
teorijos, pastabos, kada straip
snis ar žinia geri, kada ne, kaž
kaip baisu pasidaro, kad būsiu 
dvejetui parašęs ir krenta ūpas 
toliau rašyti. Nes anot dr. 
Prunskio — dviejuose mašinė
le rašytuose puslapiuose gali 
daug ką pasakyti.

Vladas Kamajus

Bayonne, N. J.
IŠKILMINGA PARAFUOS 

VAKARIENE:
Nors šv. Mykolo lietuvių pa

rapija atšventė savo 45 metų 
gyvavimo sukaktuves lapkričio 
1 dieną, per Visų šventųjų 
šventę, iškilmingomis pamaldo
mis, kurias atlaikė parapijos 
klebonas kun. M. Kemėžis, asi
stuojant abiem parapijos vika
ram, tačiau ta pačia proga iš
kilminga parapijos vakarienė 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 
16 d. parapijos salėje — 15 E. 
23 St., Bayonne, N. J.

Salė bus Išpuošta bažnytinė
mis ir valstybinėmis vėliavo
mis. Vakarienės pradžia —5:30 
vai. vak. Jos metu numatyti 
sveikinimai ir bendras visų da
lyvių lietuviškų dainų dainavi
mas. Po vakarienės bus pasi
linksminimas.

Laukiame svečių ir iš kaimy
ninių lietuviškų parapijų.

Drabužių vajus
Drabužių vajus Balfui mūsų 

parapijoje jau pasibaigė. Su
rinkti drabužiai bus netrukus 
nugabenti į Balfo sandėlį 
Brooklyne.

Pakrikštyta
§. m. lapkričio mėn. 2 d. bu

vo pakrikštyta Vinco ir Helvn 
Mačiulaičių dukrelė Barboros 
ir Joan vardais.

ViK

• Rašyt. Alb. Valentinas 
švenčia 25 metų savo kūrybos 
darbo sukaktį.

• Brooklinietis L. Bagdonas 
neseniai atvyko į San Francls- 
co. Čia gavo darbo banke ir y- 
ra labai patenkintas.

i 
š

• “Laiškai Lietuviams”, lei
džiami Tėvų Jėzuitų, nuo Nau
jų Metų išeis padidinti ir gau
siai iliustruoti. Ryšium su tuo 
kaina pakeliama iki 2 dol. Gau
nami redakcijoje skaitytojų 
laiškai yra paskatinę leidėjus 
laikraštį praplėsti ir iliustruo
ti.

• Darbo sąlygos Čikagoje li
gi šiol gana geros. Nemaža fa
brikų darbininkų jieško. Naujai 
atvykę įsitaiso vis į geresnį 
darbą.

• Įkaltai daug įtaigavo pra
ėjusiuose rinkimuose, kuriais 
susidomėjimas buvo neįpras
tai didelis. Balsuotojų skaičius 
prašoko 80' < turėjusių teisę 
balsuoti. Pačiame mieste per
svėrė demokratai, bet apylin
kės daugiau pasisakė už res
publikonus.

• MelroMe Park, III. Balfo 
skyriaus valdyba kviečia susi
rūpinti visus tos kolonijos lie
tuvius šalpos reikalu Skr. Ju
rienė visad laukia aukų, jas su
rinkus siųs Balfui.

• Karine, Wis. šv. Kazimiero 
D-ja atšventė savo 50 m. gy
vavimo sukaktį. T. Giašinskis, 
Tverbutas, Ragauskas, šios d- 
jos steigėjai, iki šiol uoliai da
lyvauja veikloje.

• Dainavos ansamblis smal
kiai ruošiasi religiniam koncer
tui. kuris įvyks šio mėn. pa
baigoje šv. Kryžiaus lietuvių 
bažnyčioje.

• Chicagos ateitininkai lapk. 
9 d. šventė 25 m. Palangoje j- 
vykusios A-kų Reorganizacinės

Telephone: DEARBORN 2-0819 
TO PIACE HELP WANTKD ADS. 

Ask For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Female

WORM NEAR HOME 

CLERKS — TYPISTS
Brand Nevv Skokie Plant

Good opportunity for reliable persons 
Permanent positions — Good starting salary 

Pleasant vvorking conditions
40 Hours Day Week

Gili Miss Young
IRVING 8 9057 SKOKIE 8802

CLERKS
SHIPPING & RECEIVING

(YOUNG MEN)
Excellent opportunity in nevv Skokie Plant 

Vacation — Retirement Fund 
Group Insurance

CALL AL SEYLLER 
General ControlN (So.

8080 McCormick Bh. Irvlng 8-9057 — Skokie 8802

YOU CAN STOP LOOKING—MEN 
THESE JOBS ARE PERMANENT 

AND OFFERING UNUSUAL OPPORTUNITIES 
FOR THE RIGHT MEN.

GENERAL PLANT HELP 
FOR GENERAL DUTIES 

INCLUDING SHIPING—ALSO 
SEVVING MACHINE MECHANICS 

FOR PFAFF MACHTNES.
PAID VACATIONS 

TRANSPORTATION IS PERFECT 
JUST THE BEST PLACE TO WORK!!

A. (L WEBER & CO.
216 N. CANAL

YOUNG MEN
24 —30

Before you decide—seiect security for tomorrovv 
\Ve will train you to learn mechanical operation 

Ne experience necessary. Permanent vvith opportunity for 
overtime. — Pleasant surroundings and people 

Company cafeteria. Insurance. Many other benefits.
Mr. Drevvs

De Luxe Check Printers. Ine.
3456 NO. KEDZIE

Konferencijos sukaktį, kuri tu
rėjo nepaprastai didelės reikš
mės at-kų tolimesnei veiklai.

• AL Piliečių klubas šventė 
savo 29 m. sukaktį. Jo pirm, y- 
ra Lubikas. Šventės programą 
pravedė Petraitis, buvo suvai
dinta G. Veličkos "Apsimeti
mas ir meilė.” B. Pakšto or
kestras išpildė muzikinę dalį. 
Jaunos lietuvaitės išpildė plas
tikos.

• Marijos aukštesniojoj mo
kykloj dabar mokosi per septy
nis šimtus mergaičių. Mokykla 
vis dar puošiama.

• žurnalistikos Institutas 
surengė ekskursiją į “Chicago 
Herald-American” būstinę, kur 
i-ed. St. Pieža plačiai supažindi
no su to laikraščio leidimu ir 
įrengimais.

Help Wanted
WORK NEAR HOME

CLERK
TYPIST

FOR TRAFF1C WORK
PERMANENT POSITION 

Pleasant Working Conditions 
40 hour—5 day vveek

Many Employee Benefits 
Paid vacations and holidays 

APPLY 
DELTA

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

3930 S. WINCHESTER AVĖ. 
LAfayette 3—«673
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BALFo VAJUS-SOLIDARUMO ŠVENTE
Rašo LEOPOLDAS DYMšA

kuoskaitlingiausiai j šių metų 
Balfo koncertą, rengiamą Lošt 
Battalion salėje, Eilmhurst, N. 
Y., lapkričio 16 d. 5 vai. p.p.

Help wanted<—Malė and Femaie

Mūsų scenose ir feljetonuose 
mėgstama pašiept “idealus už
miršusius dolerio garbintojus”. 
Ir mes, žiūrovai ar skaitytojai, 
per nesusipratimą juokiamės.. 
jš savęs. Nes kas jie iš tikrųjų 
yra, tie nelemti“ dolerio garbin
tojai”? Gi, mes patys. Išvyti iš 
namų, netekę visko, panikiškai 
bijome “juodos dienos” ir to
dėl sunkiai uždirbtąjį dolerį 
taupome, kad ligoj ar senatvėj 
(kuri daugeliui mūsų ne už kal
nų) netekę darbingumo, nelik
tume gatvėje, nepasidarytume 
našta kitam.

Užuot 
džiaugtis, 
negyvena 
rankos į
nenori apsunkinti kitų ateityje, 
bet stengiasi sudaryti sąlygas, 
kad reikalui esant, galėtų pa
gelbėti kitiems, kurie ne dėl sa
vo kaltės, atsidurs nelaimėje.

O tokių, likimo nuskriaustų 
tautiečių jau dabar turime Ka
ro nualintoje Europoje, kur mi
lijonai savų piliečių skursta 
kiekvienoje valstybėje, mūsų 
priverstiems tenai pasilikti pa-

šaipytis, turėtume 
kad mūsų dauguma 
lengvapėdiškai” iš 

bumą”, kad ne tik

bėgėliams žmoniškai įsikurti 
neįmainoma. Medžiaginio skur
do slegiama savijauta pasidaro 
dar sunkesnė, kai laikas nuo 
laiko atsiranda baimė patekti į 
nagus tų, nuo kurių jie, palik
dami viską, buvo pabėgę.

Bendrasis Amerikos Lietu\ rų 
Šalpos Fondas, rūpindamasis 
anais nuskriaustaisiais, sudarė 
gražią tradiciją, kasmet reng
damas Vajų, kurio kulminaci
nis punktas yra Koncertas — 
pabaigtuvės, šis koncertas pa
sidarė lyg kokia mūsų solida
rumo šventė, nes ,lankydamiesi 
jame, mes ne tik susitinkame 
su seniai nematytais priete- 
liais, ne tik džiaugiamės gra
žia lietuviška daina ar giesme, 
ne tik turime progos pasiklau
syti pasaulinio masto lietuvių 
solistų, bet žinome, kad mūsų 
išleisti šiame koncerte dole
riai. nuneš mūsų nelaimingiems 
broliams ir seserims nors tru
putį džiaugsmo.

Taigi .nepasigailėkime laiko, 
nepasigailėkime nors ir sun
kiai uždirbto, bet protingai 
sutaupyto dolerio .ir nuvykime

Kasmet mėnesinis uždarbis 
BALFui

New Yorke treti metai gy
venanti buvusi tremiinė Mag
dalena Jankevičiūtė jau tre
čiam Balfo vajui vis paaukoja 
po savo mėnesinį uždarbį; o pa
ti menkai uždirbdama aukoj? 
vis po $50.00!

Balfo vajaus metu ji visada 
prisimenanti, kaip ji ir kiti skur
do Vokietijoj ir kaip buvo ma
lonu gauti pagalbos. Taip, tos 
pagalbos likusiems Vokietijoje 
ir Austrijoj dar daugiau rei
kia!

Tokių aukotojų pasigendama 
daugiau,
sines algas, 
uždarbį visi 
visos šalpos 
išspręstos.

Būtų malonu paskelbtuose 
BALF vajaus daviniuose skai
tyti visų lietuvių pavardes ir su 
pasigėrėjimu konstatuoti, kad, 
pagaliau, tikrai galime pasi
džiaugti, kad visus vargstan
čiuosius lietuvius Europo-’e ga
lėsime aprūpinti bent minūuali- 
ne pagalba’

Jeigu ir ne mėnesi- 
bet tik po dienos 
lietuviai aukotų, 
problemos būtų

FUHRS PLATEAU
SHANDAKEN, N. Y.

Oprn Novrinber H a»d *!• during the
Our own 270 acre hunting reserve ad- 
joins the Statė reservation. Both 
houses ar comfortably heated. Excel- 
lent food. Ask for huntnig folder and

map. Make early reservations. Tel.: Phoenicia 3593 or write: 
J. FUHR, 229 East 63rd St.. N. Y. C. Only hunters will be aceepted 
who will hunt in a sportsman-like manner.

Hunting Seasun

REIKALINGI 6VEISAVIMO 
DARBININKAI

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

TOPPER EOUIPMENT CO. 1286 
Centrai Avė., (Tark Town«hip. Rah- 
way, N. J.

TOOLMAKERS
INTERNAL & EXTERNAL 

GRINDERS
5 days — 471/, hours week 

Paid Vacations A Holidays
STERLING TOOL ii DIE CO.
251 New Jersey Railroad Avė. 

Mitchell 2-0384 Newark, N. J.

Aukas įteikite savo Vajaus 
Komitetui, Postui arba siųski
te tiesiog Balfo centrui, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Prisiėmę našlaitę paaukojo 
$100.00 Ralfui

Chicagps Milleriai ilgai ir 
kantriai kovoję iš Vokietijos 
našlaičių prieglaudos ištraukti 
Teresėlę Strašinskaitę, spalių 
mėn. pabaigoj Teresėlei sureng- 
toj “Dirmavonės” šventėj, su
jaudinti, kad Balfas pagelbėjo 
Teresėlę Milleriams iškovoti, 
puotoj dalyvavusiai Balfo cen
tro sekretorei Norai Gugienei 
įteikė $100.00 čeki vargstantie
siems Vokietijoj lietuviams gel
bėti.

P

Aukodami BALFui atliksite didžiausią gailestingumo darbą!

I 
k

B EAIT1C I A N S, 
PERM. WAVTNG

Dan & Paul
Distinctive 

HAIR SPECIALIST 
Latest Styling 

9716 THIRD AVENUE 
TeL SH. 5-2130

For Finest Meat Produet* 
Bl RGMAIER PORK STORE 

60-86 Myrtle Ave„ 
Rkigewood, N. V.
Call HE 3-1667 

For Quick Service

DANIELSEN’S 
FISH1NG TACKLE 

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

ROD — REELS
Full line of eųuipment 
Live and bottled bait 

MODEL AIRPLANES

Dolls! Al! makes and sizes!
Shop early! Ūse our Lay-A-Way plan! 

EXPERT DOLL REPAIRS 
Dol] Clothm, Shoes. Wigs, etc.

FLATBl SH DOLL SHOP 
and HOSPITAL 

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

Ask for Mr. Leo

BRANGENYBES
Sintetiniai akmens (rhinestones)
Reikalingi rinkėjai ir brangakmenių 

įstatytojai. Dienos ar nakties pamai
nose. pilnam ar daliniam laikui. 
TRES-JOLIE COSTUME JEWELRY 

2028 McDonald Avė. Bklyn,
NI 5-6246

Licensed Nurses 
Home

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. Mnrk’s Avė. SL. 6-42M

Help wanted Femaie
REIKALINGOS MERGAITES
patyrusios prie sintetinių akmenų 

(rhinestones & nailheads) ; geras at
lyginimas. pastovus darbas.

CH 4-1037

VISŲ ŽINIAI
Paskutinėmis Balfo vajaus 

New Yorke dienomis Balfo ra
štinė, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. bus atdara iki 
10 vai. vakaro.

Balfo koncertui bilietų, aukų 
lapų, aukoms rinkti dėžučių bei 
loterijos bilietų galite gauti 
rinkliavos postuose ir Balfo 
raštinėj.

Kiekvienas New Yorko ir a- 
pvlinkės lietuvis prašomas skir
ti savo auką ir aukų parinkti iš 
kitų Europoj likusiems lietu
viams pagelbėti vargą vargti.

Pradeda Kalėdinį Vają
Bladas Zoruba iš Brooklyn, 

N. Y. Balfui pasiuntė $10.00 ir 
rašo: “Nuo manęs malonėkite 
pasveikinti su Kalėdų šventė
mis pačius nelaimingiausius lie
tuvius Europoje.”

REIKALINGAS VYRI'

Kreipti* Mr. KeUy

AMERKAN DYEING CORP.

ReikaliBKi nechaailuU ir 
pBdėjė’ai

‘Sheet Metai” fabrikui. Firma teikia 
lengvatų darbininkams.

Geros darbo sąlygos. 
FALSTROM CO.

Pasatie, N. i.
Tel. PRrscott 7-6614

(13M)

LEMPU DIRBTUVEI REIKALINGI
“Lampshade Rody” specialistai

Būtinas darbo patyrimas.
Pastovus darbas bei geros darbo 

sąlygos 
GREYSTONE.

315 E. 165 St., CY 3-5577

REIKALINGA LEMPU FABRIKUI 
DARBININKE, sustatymo, pergamen
tų papuošimo bei stiklo pritaikomo 
specialistė. Geras atlyginimas, pato
gios sąlygos. Town and County studio. 
964 2nd Avė., PL 9-7606.

REIKALINGI ĮRANKIU IR FORMŲ 
MECHANIKAI (Tool A
graviravimui ir kalimui (deep draw- 

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

New Rochelle 6-5366

Diemakerv)

UPHOLSTERERS 
AERONAUTICAL 

Egperieaeed headlinings, Nidewallers, 
chair upholstering. Immediate vacaa- 
cie*. Top Wn<e*. Brite giving age, 
•xperieaee, referente*.

Natiaaal Parachute Loft, Ine.
Washington National Airpor

Waahington, 1 D. C.

REIKALINGA MERGAITE įstaigos 
tvarkai palaikyti bei papuošti (floor- 
girl>. Pastovus darbas, muzika, va
landos: 9—5.

17 E. 16th St., New York.
6th n. AL. 5-5510

YOUNG MEN
FOR LOUD SPEAKER FACTORY 

90c an hour to start; advancement. 
ATLAS SOUND CORP. 
1449 39th St., Brooklyn

YOUNG MAN
with some toolroom experience wanted. 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 LafByette Street, Brooklyii, N. Y.

Real Estate

SEAFORD AT MASRAPEQUA 
Beautiful new home with 2 bedrooms 
all modern improvements on corner 
plot 60x100. Ideal for G.I. Mušt sac . 
rifice. Unusual bargain. Write or cal 

FOR BETTER BUYS'!
MA9ON ENTERPRISES

44 Coart St. — Brooklyn, N. Y. 
ULster 5-5877 — NEwins 8-2587

CLINTON CORNERS
DUTCHER8 COUNTY 

bedroom Ranch House, breezeway3
and garage, full basement. over acre 
ground. secluded lot, isolate, perfect 
for children. Model home open for in- 

spection. Owner on premises.
WH 9-5454

*• .

LAKEV1EW — LONG ISLAND 
(Hemstead vic.) well - bilt frame Co- 
lonial 11 rooms. Both up A down 
stairs - 2 enclosed porches - 2 car 
garage, hot water, coal heat, screens, 
venitians, other extras, 5 lots. Nicely 
landseaped. 100x100. Near schools,
shopping A transit. A buy at only
321,500. Roslyn 3-0686.

IDEAL FOR RETHtED COUPLE
GROCERY STORE & APT.

THRONWOOD, N. Y. VVonderful 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. Asking 814,766 or your best 
offer. Call PLeasantville 2-0473 or 
GARDEN CITY 7-3933, or write — 
Box 135, Shamwood, N. Y.

FOR NICER LIVING
4JUEENS VILLAGE — 835.966

Surrey Estates—large 5 bedrooms, 2 
baths, 1 family house. finished base
ment. Many extras include—dishvva- 
sher. electric ironer, storms, screens, 
etc. Near schools. stores, transit, ow- 
ner moving South—will accept any 
offer. Principais only call HO 5-8917

Business opportun.
GREENE ST. — 6 STY. 48x168

For sale, with drive-in, newly remo- 
deled, sprinklered, oil heat; ground 
floor, basement and office; immediate 
possession (rentai basis if desired for 
ground floor). Also B'KLYN (Battery 
tunnel vic.) 26,000 ft„ 2 driveways, 
Remodeled; ground floor A bsmt, ren- 
table, sprinklers, oil heat.

SP. 7-8676
or write: Box 670. Rm. 10,

11 W. 42nd St.. N. Y. C.

Buvęs Rygos moterų kailinių siuvėjas pasiūlo aukštos kokybės

MOTERŲ KAILINIUS
Medžiaga paruošta savo dirbtuvėje ir pasiūta moderniškai.

PATAISOMI. PERSIUVAMI IS SENŲ J NAUJUS MODELIUS 
Patarnavimas sąžiningas. Visos dėkingos.

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

Patogumo dėliai prašom 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.

6

LUNCHEONETTE - MIDTOWN 
Wonderful opportunity to make ex- 
cellent income. Ideal for couple. Mo
dern — clean fully eųuipped. Ouner 
selling for personai reasons.

Call RE 4-8785

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

m— _ 8M_ a n-a _ 8— —• SM- skaitykite ir pmtiiiKne
“DARBININKĄ”
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BOSTONO žinios » Rinkimų rezultatai NAUJA GYDUOLE SPORTAS

Arkivyskupas R. J. Cushing 
rengia maldininkų ekskursi

ją j Airiją kitų metų rugp. 18 
d. Vietinė spauda spėja, kad 
ark. Cushing bus paskirtas kar
dinolu kartu su eile kitų labai 
netolimoj ateity.

Maironio minėjimas
kurį rengė Bostono Rašytojų 

Klubas, praėjo labai gražiai. 
Pilna parapijos salė prisirinko 
klausytojų. Scena buvo dailiai 
išpuošta dail. Vizgirdos rūpes
čiu.

Pirmas papasakojo savo la
bai įdomius atsiminimus Mai
ronio artimas draugas kan. V. 
Vaitkus, dabar gyvenąs netoli 
Bostono. Kanauninko M. Vait
kaus adresas yra: Peace Dale, 
R. I. Rėtreat House.

Reikšmingą paskaitą “Kaip 
j Maironį reikėtų žiūrėti šian
dieną” skaitė iš New Yorko at
vykęs prof. J. Brazaitis.

Keletą Maironio dainų meni
škai atliko So. Bostono liet, pa
rap. choras, ved. muz. J. Ka
činsko.

Rašytojų Klubo pirm. B. 
Brazdžionis pabaigoje padėkojo 
visiems minėjimo dalyviams.

Pagerbė J. Kasmauską
Bostono tautininkia lapkričio 

8 d. pagerbė savo pirmininką, 
žinomą seną bostoniškį lietuvių 
veikėją ir pasiturintį žmogų Jo
ną Kasmauską. J. Kasmauskas 
labai daug prisidėjo prie įsigi
jimo ir įrengimo dabar tauti
ninkų turimo namo. Jam tame 
name pastatytas biusts.

Nauja šeima
Lapkričio 11 d. susituokė 

Stanislovas Jalmokas, dabar 
tarnaująs kariuomenėje ir gyv. 
221 L St., So. Boston, su vyčių 
verkėją Angele Masionyte, gyv. 
952 E. Broadway. Sveikiname.

Vyry choro koacevtaa-* ’i
įvyksta ateinantį sekmadienį 

3 vai. p.p. High School audito
rijoj.

Radio žinios
gorime dar kartą priminti,

Paštas turi 37 milijonus neiš, 
mokėtų pinigų

Statler viešbuty įvykusia
me Amerikos pašto viršininkų 
suvažiavime buvo pranešta, 
kad Jungt. Am. Valstijų pašto 
departamentas turi 37 milijo
nus dol. neišmokėtų pinigų. Tie 
pinigai buvo siųsti pašto perlai
domis (money orderiais) ir tie, 
kuriems buvo siųsti, jų neatsi
ėmė. Tiek pinigų yra susikrovę 
nuo to laiko, kada įvesta pini
gų siuntimas perlaidomis.

Metalinių pinigų paroda
Public Library, South Bos

ton skyrius, 382 W. Broadvvay, 
atidarė įvairių kraštų metali
nių pinigų parodą, kuri bus vi
są lapkričio mėn. Parodoj iš
statyta ir Nepriklausomos Lie
tuvos visi metaliniai pinigai 
nuo 1 cento iki 10 litų.

Antanas Zaranka, pagyvenęs 
kelis metus So. Bostone išsikė
lė gyventi į Clevelandą, Ohio.

Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Bostono skyriaus susi

rinkimas
įvyks lapkričio 14 d., 7 vai. 

vak., L. Piliečių Draugijos sa 
Įėję, So. Bostone.

Susirinkime bus sudaloma 
pastovi bendruomenės valdyba 
ir nustatomas ateinančių metų 
veiklos planas. Taip pat bus 
padaryti svarbūs pranešimai iš 
mūsų kultūrinio gyvenimo.

Į susirinkimą kviečiami visi, 
kurie įsirašė iškilmingo akto 
metu š.m. gegužės mėn. Taip 
pat kviečiami visi kiti, kurie 
dar nėra įsirašę nariais, bet 
kurie supranta, kad tik vienin
gomis lietuvių jėgomis išsilai
kysime gyvi šių dienų pasaulio 
sūkuriuose.

Tat, mielas tautieti, įsidėmėk 
laiką ir vietą ir paskirk tą va
karą lietuvybės reikalams — 
dalyvauk labai svarbiame tuo 
reikalu susirinkime, įsirašyk 
aktyviu nariu, jei dar nesi to 
padaręs.

Amerikos Liet. Bendruome
nės Organizacinis Komitetas 
Bostone:

O 
Dever 
balsų 

o res-

Su. Bostono gyventojai, ku
rių nemažą dalį sudaro lietu
viai, daugumą davė demokra
tams, tik gerokai mažesnę, ne
gu 1948 m. Stevenson gavo 10.- 
759 balsus daugiau už Eisenho- 
wer. Dever gavo keturis kartus 
daugiau balsų už Herter, Ken- 
nedy dar didesnę daugumą. 
Mažesnieji demokratų kandida
tai į šios valstybės įstatymų lei
dimo įstaigą So. Bostone gavo 
5 prieš vieną daugumą, o atst, 
Tynan net 10 prieš vieną.

Visas Bostono miestas davė 
Stevensonui 211.660 balsų, 
Eisenhovveriui 143.646. 
Bostone gavo 235,314 
(daugiau už Kennedy), 
publ. Herter 112.198.

Tačiau visa Massachusetts 
valstybė davė persvarą keletui 
respublikonų. Eisenhower gavo 
206.879 balsus daugiau už Ste
venson, respubl. kandidatas į 
gubernatorius vokiškai-airiškos 
kilmės Christian Herter gavo 
18.495 balsus daugiau už De
ver ir išrinktas Mass. guberna
toriumi. Demokratų kandidatas 
į U.S. senatorius John F. Kcn- 
nedv gavo 68,7533 balsus dau
giau už Lodge ir tokiu būdu pa
keis senate šį įžymų ir populia
rų respublikoną.

J gubernatoriaus padėjėjus 
išrinktas respubl. Whittier ir 
pakeis ligšiolinį demokratą Sul- 
livan. Mass. valst. sekretoriumi 
perrinktas ligi šiol buvęs demo
kratas Cronin. Respublikonai 
prieš jį buvo pastatę moterį B. 
Mullaney iš Fall River, kuri 
buvo vienintelė moteris siekian
ti aukštesnės vietos, tačiau ne
buvo išrinkta. J Mass. valst. iž
dininkus rungtyniavo nuo abie
jų partijų italų kilmės asmenys.

kad pradedant šį sekmadienį. 
lapkr.-Nov. 16-tą mūsų veda
ma radio programa bus duo
dama nauju laiku, tai yra, nuo 
12:00 iki 12 30 vai. per pietus. 
Kviečiame pasiklausyti. Stotis 
ta pati: WBMS, 1090 kilocycles.

St. ir VaL Minkai

Adv. J. Grigalius—pirm. 
Inž. A. čaplikas-vicepirm. 
P. Žičkus — vicepirm.
A. Juknevičius—sekrt.
J. Januškis—kasin.

Adv. J. Kalinauskas, J. Kas
mauskas, A. Matjoška, P. Lem- 
bertas, K. Mockus—nariai.

502 E. Broaduay, So. Boston 27, Mass. Tel. SO. 8-0489 
Lietuvių Radio Korp. programą per stotį WBMS. 1090 ki
locycles, 12:00 iki 12:30 vai. per pietus, ateinantį sekma
dienį, bus sekanti:

1—Falcons radio orkestrą
2—Dainos

S—Maudotės pasaka

Biznio reikalais rašykit radio ofiso adresu: 502 E. Broadway. So.
Boston 27, Mass. Ačiū. STEPONAS MINKt'S

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—12M kilocycles—MarMehead-Mrm, Mm.

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis j visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ka nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2IUI, arba skyriuose šiais adresais:

UTHL'ANTAN RADIO HOt'R
M Cottage Street, Norvvood. Mass.
Skyrius: LITHUANIAN FIKNITl RE CO.

126 W. Rroadway —Sto. Boston 27, Mass.
A. ir O. IVAŠKAI

Telefonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618 J
Patenkino B r o c k t o n i e c i u s

PER 50 METU, TEIKDAMA ANGLIUS IR ALIEJŲ.

Parduodame 
LEDĄ-ANGLIUS-COKE-ALIFJU OIL BURNERS

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 LAWRENCE ST., BROCKTON, MASS.

Telefonas 189

Demokratas Furcolo nugalėjo 
respublikoną Papalia. Valsty
bės auditoriumi perrinktas de
mokratas Bucklev, o vyr. pro
kuroru (attomev general) di
dele balsų dauguma išrinktas 
respublikonas kandidatas žydų 
kilmės C. Fingold, kuris nu
rungė ligi šiol buvusį demokra
tą Kelly.

Kongresmanų santykis iš 
Mass. valst. lieka panašus, kaip 
buvo. Ligi tol kongrese buvęs 
daugumos vadas J. McCormack 
vėl perrinkta, lygiai kaip per
rinktas ir ligi šiol buvęs kong
reso mažumos vadas, dabar 
kandidatas į daugumos vadus 
J. Martin.

Bosto- 
reika-
Cam- 
salėje 
geros

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

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

Prisiunčiam į namus.
ALENANDER’S CO.

414 West Broadvay, 
South Boston 27, Mass.

Skaitykite ir platinkite kultū
ros žurnalą “Aidus”

SPORTAS PASAULYJE
_— Žymusis Maurier Richard. ku

ris žaidžia ledo ruUili už. Montrealio 
Canadiens. praeitą sekmadieni rung
tynėse prieš Chicago Balck Havvks 
pasiekė X’.* įvarti savo sportinės kar
jeros laikotarpyje. Tai naujas rekor
das. Tui jis pralenkė Neis Stevvp.rt. 
kuris ilga laiką šioj srityj pirmavo, 
savo karjeros melu pasiekęs 324 į- 
varčius.

— Julius Botos. kuris šiais metais
laimėjo Amerikos golfo pirmenybes, 
paskelbtas šių metų geriausiu golfi- 
ninku. Nors jis tik trumpa laiką te- 
žaidžia kaip profesionalas, bet jo

vitz (tauragiškis). Brunet, Le Dain 
ir Ignas Žalys po 4—2.
Tarpe kitų: G Aleksu surinko 21 ... 

Vyt. Sirvydas 11... R. Lukša 1 tšk. 
Viso 22 dalyviai.

Bostono Laet. šachtų. klubą*. pra
laimėjo tarpklubinėse Bostono pir
menybėse pro š Oumcy klubą 2—3. 
Žaidė: Merkis, Klinushkoff 1. Ketu
rakis. Starinskas ir Kontautas 1. Iš 
rungtynių eigos atrodė, kad mūsiš
kiai laimės 3-2.

Anglijos llalifavo “Vilniaus” šach
matininkai. kurie praeitose Halifas. 
& Dtstrtct 1> gos pirmenybėse laimė
jo pirmą vietą, šiemet pradėjo pir-

Cambridge, Mass.
Apylinkės lietuviai susirūpino 

padėti BALFui
Klebonui kun. A. Juškaičiui 

ir BALF 60 skyriaus pirm. Be
nediktui Jakučiui rūpinantis, 
besilankant BALF Centro at
stovui Jonui Valaičiui 
ne Balfo seimo rengimo 
lais, buvo surengtos 
bridge, Mass. parapijos 
prakalbos, kurių metu
valios veikėjai, ne tik pasižadė
jo dirbti BALF Vajui ir rūpin
tis Seimui pagelbėti, bet ir čia 
pat suaukojo $24.00 vajaus pra
džiai.

Greitu laiku bus šaukiamas 
didesnis susirinkimas, kuriame 
bus išrinkta BALF Seimui rem
ti ir Vajui vesti komisija. Bal
fo 60 skyriaus reikalais prašo
me kreiptis į Benediktą Jaku
tį, 52 Dudley St., Medford 55, 
Mass. Tremtinių grupelės var
du pasižadėjo pagelbėti Romu
aldas Jasiūnas, 11 Jefferson 
St., Cambridge, 41, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

584 EAST BROADWAY
D. A. ZaletakM, F. E. ZaletetaM

Patarnavimas diena ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 S-M1S

vykusi forma jam jau jnesč 37000 
dol.

— Naujosios Zelandijos pasididžia
vimas — Dalray — laimėjo pirmą 
vietą žymiausiose Australijos arklių 
lenktynėse 2 mylių Melbourne Cup 
90,0<X) žiūrovų stebėjo šias lenktynes 
ir jų transliavimo milijonai žmonių, 
nes 140 Australijos radio stočių per
davė šia transliaciją.

— Australijos valstybės Queens- 
land teniso pirmenybėse pirmą vie
tą laimėjo žy musis Frank Sedgman. 
kuris finale turėjo smarkiai pasi
spausti, kol per 5 setus nugalėjo sa
vo jaunąjį kolegą Mervyn Roae. Abu 
žaidėjai numatyti kaip Australijos 
rinktinės dalyviai per varžybas dėl 
Davis taurės, kurios įvyks gruodžio 
mėn. Australijoje.

— I Australiją nuvykusi ameri
kiečių profesionalų golfo komanda 
susitiko su šeimininkais. Amerikie
čiai australus nugalėjo ir tuo laimė-
jo Lakęs International Cup. Galuti
nas susitikimų rezultatas 7:5.

P. V.

ŠACHMATAI

FUNERAL H
1»7 MEBNTER AVĖ.

Cambridge. Mass.

Veda K. Merkis

menybes taipogi nuo laimėjimo. Jie 
įveikė ukrainiečius 41.,—11;,.

Du “Vilniaus” žaidėjai: A. Viluiis 
ir V. Ciakas atvyksta j JAV.

Moterų pasaulio pirmenybėse. Ma
skvoje. padėtis tokia: Bielova ir By
kovą po 71.',—11... Ignatievna 61 o. 
Rubsova 6. Heemskerk ir Keller po 
51.,. Amerikietė Karff turi 3, o ki
ta M. Bain tik 11...

Futbolo rungtynės

Sekmadienį, lapkričio 16 d.
2,30 vai. įvyks futbolo rungty
nės tarp LSK — Hoboken, 
Queens Soccer Field (Bradock 
Avė.)— lietuvių aikštėje. Prieš- 
žaismis 1,15 tarp rezervinių ko
mandų.

w
PARDUODA NAMA

IR VALGOMŲJŲ — MĖSOS IR KITOKIU 
PRODUKTU KRAUTUVU

Namas dviejų aukštų—krautuvė ir antrame aukšte yra 5 
kambariai gyvenimui; 3 automobiliams^garais. Krautu
vėje yra vyno ir alaus sandėlis, šią krautuvę laike per 40 
mėtų tas pats savininkas. Lietuvių apgyventa vieta ir tik 
15 mylių į pietus nuo Bostono. Namą ir krautuvę parduo
da už $30,000; vien krautuvę—už $15.000. Pardavimo prie
žastis—liga. Dėl platesnių informacijų rašykite:

MR. A. F. KNEIŽYS, 50 Cottage St., Noruood, Mass.

ŠAUKIAMAS LDS NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Darb. Sąjungos Nauj. Anglijos apskrit. metinis suvažiavimas 
įvyks šią metų lapkričio 30 d. Nashua, N. H., Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje Temple str.. 1 vai. po pietų. Visos kųo;>os 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 Naujosiom Anglijos apskr. Valdybų 
Dvasios Vadas Kun. J. Bernatonis 
Pirmin. Vladas Paulauskas 
Sekrt. Tomas Versiackas

BOSTONO
VYRŲ CHORO 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.

Bostono ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai koncerte 
dalyvauti.

Po koncerto 6 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje įvyksta gardi ir janki vakarienė. Po 
vakarienės bus šokiai.

Sprogimas nutraukė mergaitei 
koją

Dcdham micstley, arti Bos
tono, buvo bandoma naujai tie
siamas natūralinėms dujoms 
vamzdis. Paleidus 60 sv. oro 
spaudimą, išmušė kamštį iš 
vamzdžio galo, kurs lėkdamas 
pataikė ir nutraukė netoli sto- 
vėjsuiai 9 metų mergaitei. Flo- 
rentine Fleming koją aukščiau 
kelio. Mergaitė nuvežta į Nor- 
vvoodo ligoninę.

Antanas Molis,
žinoma lietuvis, paskirtas 

Boston Eelectric Steel Casting 
Co. superintendentu.

WAITKUS

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena ir naktj

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

tos pačios ir j kitųi, miestus.
Reikale laukite: Tel. TR 6-M34

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVTfllS
Laidotuvių Direktorius

TeL SOuth Boston 8-2590

Lithuanian | 
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movert

826-328 W. Broadw*y
SO. BOSTON, MASS.

REM. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7M92-M

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OR Burner and Hrating Service

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

Kanadiečiai apie Vaitonio pisi ro
dymą Švedijoje. Canadian Chess 
Chat. lapkr. nr. deda tokį prierašą 
prie Vaitonio laiško iš Švedijos:

"Mes nesutinkame su mūsų meis
teriu (suprask. Vaitoniu). Jis neturi 
ko skųstis, nei atsiprašinėt. Abejoja
me, kad kitas kuris Kanados žaidė
jas būtų galėjęs geriau pasirodyti 
tokioj kietoj sudėty."

— Dr. N. Divinsky. žinomas Ka
nados žaidėjas, po gautos žinios, kati 
Vaitonis turi 5-14, plius nutrauktą 
partija su Stahlbergu. pareiškia:

“Aš jaučiu, tai garbinga pasekmė. 
Čia absoliučiai nėra nieko, kas gėdin
tų ji. Iš tikrųjų jis labai gerai pada
rė. O pridėti reikia: vis 5 rusai 
tikri profesionalai, pilna to žodŽMe—■ 
prasme."

Kitoje vietoje (prie Tarpzoniniii 
p-bių lentelės! redakcija prideda:

“We vvelcomo him and thank him 
for having so cotirageotisly accopted 
the gage 
done his

to hattle and so valiarrly 
utmost.”

F

Ouebec
užbaigtas
po 5—1 taškų, Dr. Raut h, M. Boiko-

prov inei jos pirmenybes
šitaip: Williams ir Ivyn'-r

Ij
i

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TRANSLIUOJA Iš STIPRIOS RADIJO STOTIES

W L O A
1550 KYLOCYCLES

nuo l:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, 
kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF IJTHUANIA W L O A 
BRADDOCK. PA.

KIEKVIENA SEKMADIENI

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO S-0918

REAL ESTATE & INSURANCE
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
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NEW vonao&t
MimtNas- Arą;

Sesės ir broliai lietuviai

f
♦

Angelą Karalienės
parapijos chorui ir bažnyčios 

patarnautojams bei maršal
koms parapijos klebonas kun. 
J. Aleksiūnas pereitą sekmadie
nį suruošė pietus. Visiems da
lyviams klebonas nuoširdžiai 
padėkojo už visokeriopą talką 
parapijos darbe.

Ateitininką Federacijos 
, Vadui

prof. S. Sužiedėliui New Yor
ko ateitininkai lapkričio 8 d. 
surengė pagerbimo pobūvį At- 
kų Ramovėje — Angelų Kara
lienės parapijos salėje. Pobūvy
je dalyvavo visų trijų kuopų 
nariai ir keltas svečių. Mokslei
vių kuopa įteikė dovanėlę—są
jungos vėliavėlę Romovėje pa
kabintas prof. S. Sužiedėlio 
poilivtas, pag. Vyt. Maželiu.

i

Balfo vajus Did. New Yor
ke vyksta pilnu tempu. Lietu
viai supranta savo pareigą — 
metinę auką vargstantiems ir 
ligoniams pasilikusiems Vokie
tijoje.

Ką padarėte vienam iš ma
žutėlių — man padarėte, sako 
Išganytojas. Krikščioniškoji 
mūsų brolių meilė reikalauja 
nuskriaustiems ištiesti gailes
tingumo ranką. Likusiųjų Vo
kietijoje vargo ir skurdo čia 
neįrodinėsiu, nes pernai nuš
vietė J. E. Vysk. V. Brizgys, 
šiemet ką tik gr; žęs, visas sto
vyklas aplankęs, prof. kan. J. 
Končius, Balfo pirmininkas. Ne 
vieną mus pasiekia graudingi 
ligonių laiškai prašą pagalbos.

Pirmieji į Apreiškimo para
pijos postą su auka atskubėjo 
Magd. Česlauskaitė, surinkusi 
dėžutėje 59,41 dol., po trejetas 
oitnų vėl atneša 58 dol. St.

Žutautas pirmas įteikė savo au
ką 10 dol. ir laimėjimo šakne
les ir pasakė, kad dar ne vis
kas.

Visai čia pat vajaus pabai
ga. Todėl prašau iki sekmadie
nio grąžinti aukų lapus ir lai
mėjimų šakneles, nes sekma
dienį 16 d. bus laimėjimų pas
kirstymas.

Dar galima gauti visuose 
postuose aukų lapų, dėžučių ir 
laimėjimų knygučių.

Nuoširdus ačiū už prisiųstas 
ir kurias gausim aukas. Už vis
ką atlygins Gerasis Dievas. A- 
čiū!

Vidaus rinkliavos komisijos 
pirmininkas

Kuu. A Račkauskas

Studentai ateitininkai
šį šeštadienį, lapkričio 15 d., 

8 vai. vak. turi savo susirinki
mą pas kolegę Aušrą Bendoriū- 
tę (251 Cooper St., Brooklyn
7, N. Y. Važiuoti Canarsie Line 
iki Wilson Avė.). Programoje 
bus kun. V. Dabušio paskaita. 
Dalyvavimas visiems stud. atei
tininkams būtinas. Prašomi at
silankyti ir tie studentai at- 
kai, kurie dabar pradėjo studi
juoti.

Visi studentai ateitininkai, 
gyveną Brooklyne, New Yorke, 
ar jo apylinkėse, prašomi užsi
registruoti pas Ireną Mikulsky- 
tę: 363 Berriman St., Brooklyn
8, N. Y.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju savo tė

veliams ir sesutei Elenutei už 
suruoštą man mergvakarį 
(shower party). Taip pat ma
no padėka priklauso uoliosioms 
šeimininkėms O. Sijevičienei ir 
Janušienei. Lygiai taip pat dė
koju visiems dalyviams atsilan
kiusiems ir atnesusiems gausiai 
dovanų.

česlava Brokaitė- 
Naumavičtenė

P. J. BAGDANAVICIUS. M. D.

Academy of Music salėje, 
kur įvyks didžiulis Onos Kas- 

kas ir Algirdo Brazio koncer
tas ,sausio 18 d., visos vietos 
rezervuotos. Rengimo komisija 
ragina visus iš anksto pasirū
pinti bilietais ir užtikrinti sau 
gerą ir patogią vietą.

Lietuviška šeima ieško 
LIETUVES MOTERS NAMŲ 

RUOŠAI
Pilnas išlaikymas, 
kambarys su vonia, 
mas pagal susitarimą

120 Paine Avė., 
New Rochelle, N. Y.

Telef. NE 2-9664

Atskiras 
Atlygini- 

.. Adresas:

PADĖKOS DIENOS ŠOKIAI
Groja 2 orkestrai — JOE THOMAS ir <JO ORKESTRAS 

ir LIKSMIEJI KAVALIERIAI.
Modernioje APREIŠKIMO PARAPIJOS salėje
North 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, LAPKRIČIO 23 D., 1952, Pradžia 8,30 v. vak. 
Polkos ir Tango Kontestas — Laimėtojams dovanos.

Ruošia1 LIETUVIŲ TALENTŲ KLUBAS, Rytų dalis 
Tolimesnės informacijos duodamos per Jack Stuko 

radiją šeštadieniais, 4:45 vai. po petų. Stotis WEVD.

I6NUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

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

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30. E. 60th 81 New York City 

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore Lene, Bay Shore, L. L

Telef. Bay Shore 3711)

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
šešt. nuo 4 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visa diena ir šešt. 
tik ii ryto.

r*-'- ■ '"9t -* ■■■■■■ 9 |h ir * - * B]
- *I ■C/.'F |E** ’ 'M 1 ACĮi.J

LJl m

ALOIS B. SCWARTZ, M. D.
(Buvę? Fuenfkirchen Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

Gimdymo pagalba ir moterų ligos, 
gydymą, hormonu liaukų UsUiejimu atveju.

Priima: 12—3 vai. pp.
7—9 vai. pp. ir susitarus

8*7 SENECA AVĖ., kampas Myrtle Avė., Ridgeuood, 
TeL HE 3-***4 BROOKLYN 37, N. Y.

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS 
AV. VARDO VYRŲ DRAUGUOS

RUDENS BALIUS
Su užkandžiais, gėrimais, muzika ir šokiais

ruošiamas

1952 m. lapkričio 22 dieną
Angely Karalienes Parapijos salėje

Roebling ir South 4th Sts., Brooklyne

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE JŽANGA 50 CENTŲ

TiA EV S SUS
M and Z AUTO COLLISION WORKS

Lietuviu specialistų collision ir auto taisymo d-vė 
Bodies aad Feuders straightened — Complete auto painting 

D U C O Refiaishing
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai. 

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

J. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir Linden St.

Atlikime pareigą kartą per metus!
1952 hl lapkričio-November 16,

5 vai. popiet dalyvaukim
LOŠT BATTAUON SALfiJE,
93-29 Queens Blvd., Elmhurst, N. Y. 
(IND Subway Woodhaven Blvd- Stotis)I

BALF
Vaj ius Pabaigtuvėse!

I
 Dainuos 4 Chorai:

Angelų Karalienės parapijos

Apreiškimo parapijos
Viešpaties Atsimainymo parapijos 
Operetės

Dalyvaus Operos Solistai:
Barbara Darlis
Mary Kižis
Algirdas Brazis

Šokiams gros JEZAVITO orkestras

Bilietai tik $1.50 — Koncerto pelnas Europoj likusiems 
lietuviams. * Kviečia Didžiojo New Yorko

BALF Vajaus Komitetas

KELRODIS
Subway: iš Brooklyn-Williamsburgh važiuoti IND Cross 

Town linijos OG traukiniu. Išlipt Woodhaven Blvd. — 
Slattery Plaza Stoty.

L ' Iš New Yorko-Manhattan IJfD linijos Jamaica traukiniais 
E (8 Avp.1 arba F traukiniu,(6 AveJ lki Jackson Heights 

-viA stfctfcs.’CM f LocalftOrtkinf ir išlipt Woodhaven
Blvd. — Slattery Plaza Stoty.

Automobiliais: iš New Jereey. Manhattan vafttaąktt per 
Oueensboro tiltą arba Mfdtovn Tutinę!. Važiuokit Queens 
Blvd. iki salės.

TeL OR 4-8*38

Dr. Joseph Žabner
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7tk SL, N. Y. City 
VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

I
I*

TeL STagg 3-5*43

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BoUm — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balto* 
Reikalų Vedėju*

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

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

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE

MM Mth Street, Woodhavtn 21, N. Y
TeL Vlrginia 7-1896

VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTE
LAPKRIČIO 23 D.

11 VAL — 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 VAL PO PIET — Iškilminga* minėjimas ir koncertas 
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avė., Brook
lyn, N. Y. Vėliavų įnešimas 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 Legion—Lithuanian Me- 
morial Post — Amerikos Liet Karių Sąj. “Ramovė”, Ame
rikos Liet. Taut. Sąj. 1-sis Skyrius.

T1NTER CARDEN TAVERN, Ine.
BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALE SUSIRINKI

MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS 
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.
(Prie Forest Avė. stoties) (RIDGEW00D)

TeL EV. 2-9586

“«■

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GR1LL
STANLEY MISIŪNAS IR SENUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
InipartusU konjakai - Uftaadfial • TetevMj* - Muzika - Sportas

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

JOIN OUR NEW CHRISTM AS CLI B NOW

■

★
★
★
★
★

■
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...

214% £££,jes.__ _ - _
A Year

Regular Savings Accounts

land
Compounded 

Quarterly

iŠ:

#:■

5,

Latest 
Interest 

Rate
On

Interest starts the first of the month 
on sums from >25. to $10.000.

Deposits made on or before January 10, April 
July 10, and October 5 will draw interest from the 
first of such months if left to the end of the 

ąuarterly dividend period.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

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

Up to $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskfc
(Armakauskas)

Graborius - Balsanuotojas 
ModeraHk* Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

★
★
★
★
★

Parduodami 
NAMAI 

PIGUS, GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEWOOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai: 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai: WOODHAVEN 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
mą ir biznį, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuviu ap
linkoje.

J. VASTCNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-97 Liberty Avė. 
Rtehmond Hill 19, LL, N.Y.

Tel. Virgiui* 8-333*

Dr. S. Chernoff
338 — 3nd Ave^ N. Y. C.

(Cnr. 14th St.)
Telef. GRamevey 7-7*7

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

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45
Sekmadieniais—nuo 11 vai. 

iki 1 vai. p.p.

William J. Drake (DRAGŪNAS)
LIETUVIS ADVOKATAS 

«S-»3 WAREHAM PL 
JAMAICA, M. Y.

Tel. Jamaica 3-7722


