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kos bei aukos.
mintys susifor-

įvyko tos pačios dienos va

nu-

Meškąuskas ir vietos vyskupas 
augziliaras John Krol. Banke
te dainavo N. Aukštuolienė.

širdies liga 
Aukščiausiojo 

Robert H.

Ges. EDMONDO DE BENZI, ita
lu kartikis, jienges į Triestą po 
praėjusio karo. Jis perima Tries
to administracija.

Kamins- 
J. Juo- 

atstpvas

valdybos vietos: branduolys 
buvo nutarta palikti Chicagoj, 
mažumą narių rinkti iš kitu 
vietovių.
Pasitarimas katalikų spaudos

Pagrindii
mulavo šiais punktais: jaunimo 
lietuvyb. išlaikymą remti šiais 
veiksniais — krikščioniškos ir 
tautinės lietuviškų šeimų dva-

Tannu Tuva, Čekoslovakijos 
rytinių dalių ir Lenkijos, pietų 
Sachalino salos ir Kurilų salų.

Prie tos žinios pastebėti ver
ta, kad senatas jau balandžio 
29 pritarė Baltijos valstybių 
bylą iškelti Jungtinėse Tauto
se. Bet valstybės departamen
tui lieka laisvė pasirinkti lai
ką, kada tokis žygis politiškai 
būtų tikslingiausias.

je. Mišias atnašavo prel. J. 
Balkūnas, pamokslą sakė 
vysk. V. Brizgys. Po pamaldų 
parapijos salėje buvo svečių 
priėmimas.

Po pietų 2 vai vėl Cartet 
salėje buvo iškilmingas spRU-

EKSKOMUNIKUOTI
Vokietijoje, Bavarijoje 

Heroldsbach kaimely ant kal
nelio keturios mergaitės pasi
sakė mačiusios Dievo Motiną. 
Tai buvo 1949 spalių 9; Baž
nyčia dalyką ištyrė ir pripaži
no, kad ten jokio pasirodymo 
negalėjo būti. Buvo uždrausta 
ekskomunikacijos grėsme lan
kytis toje vietoje kaip stebuk
lingoje. Kaip t'k dabar penke- 
rių metų sukakčiai susirinko 
ten apie 5000 maldininkų iš 
Vokietijos, Austrijos, Olandi
jos, Šveicarijos. Jiem gresia 
ekskomunikavimas. Jau anks
čiau ekskomunikuota, arba at
skirt* nuo Bažnyčios, apie 70

dimu lietuviškai jau nekal
bantiems lietuvių vaikams (šį

Prancūzijos parlamentas šį 
antradienį patvirtins ar atmes 
Londono susitarimą, kuriuo 
leidžiama Vokietijai ginkluotis. 
Min. pirm. Mendes-France ti
kisi, kad patvirtins.

buvo paskirtas visas spalio 
9 d. priešpietinis posėdis, pra
sidėjęs tuoj po 9 vai. Klausimą 
referavo kun. St. Raila. Kaip 
koreferentai pasisakė Lietu-

teisinga ir klaidinga, ir aš tai 
kategoriškai sakau, kad Jo 
Šventenybe Popiežius daro ku
rių. kliūčių riiums gauti Goa. 
Taip pat Indijos katalikų aukš
tieji dvasiškiai mūsų siekimus 
paremia.” Fo tos pirmininko 
kalbos Indijos parlamento na
rys katalikas T. Kotukapilly 
atsistojęs išreiškė padėką ir. 
savo pritarimą Nehru teisin
giem žodžiam.

Lietuvaičių Seserų Institutas), 
jaunimo tarpusavio bendravi
mu bei bendradarbiavimu.

Lietuviškai jaunimo veiklai 
pląnuoti ir remti, kongresas 
taip pat nutarė prie Federaci
jos centro valdybos įsteigti sa
varankiškai veikiantį jaunimo 
sekretoriatą su centro valdy
bos skiriamu direktorium ir 
jaunimo organizacijų atstovais 
bei jaunimo fondą, kurio lėšas 

... sudarys lietuviškų parapijų ir
Jaunimo auklėjimo ir lavininfr reikalam organizacijų kasmetinės jmo-

Centro valdybos darbus ap
žvelgė dvasios vadas prel. J. 
Balkūnas, pirm. St. Pieža, vi- 
cepirm. L. šimutis, sekr. kun. 
dr. A. Juška ir kt Buvo pasi-

MRMOJI ĮMENA
Po atidaromųjų pamaldų, ku

rias spalio 8 d. 9 vai nauj. pa
rapijos bažnyčioje atlaikė Fe
deracijos dvasios vadas prel J. 
Balkūnaą ir pamokslą pasakė 
J' E. vysk. V. Brizgys, Cartęr 
viešbuty buvo pradėtas ir pats 
kongresas. Jį. atidarė kongreso 
rengimo komiteto pirm. dr. 
Ad. Damušis. Į prezidiumą bu
vo išrinkti: Al. Aleksis, Ad. 
Damušis, D. Kaminskienė ir V. 
Kudirka, į sekretoriatą: V. 
Kasparavičiųtė, M. Samsonai- 
tė - L:utkienė ir V. Palubins
kas, į rezoliucijų ir sveikinimų 
komisiją: J. Staniškis. (pirm.), 
St. Barzdukas, kun. J. Borevi- 
čius SJ, kun. St. Raila, K. Šu
kys ir Alfr. Yatska , į manda
tų komisiją: S. Laniauskas, 
Elz. Samienė ir J. Žilionis,. į 
nominacijų komisiją: kun. J. 
Borevičius SJ, kun. dr. A. Juš
ka ir V. Kudirka.

ieškotų kitų priemonių savo 
saugumui užtikrinti, o be A- 
merikos visa Europa būtų 
praryta komunizmo; mirtis iš
tiktų ir britų salas..

IR MENDES-FRANCE 
TARP AGENTŲ?

Prancūzijos šnipinėjimo 
skandalas vis plečiasi. Vienas 
iš šnipų ,Rene Turpin, tardy
tojam tvirtino, kad jis karines 
žinias, kurios ėjo paskui bol
ševikam, gaudavęs tiesiog iš 
Mendes

p r e 1 a t Ig. Albavičius, 
prel. J. Balkūnas, prel. Pr. Ju
ras, kun. J. Borevičius SJ, dr. 
A. Damušis, D. Kaminskienė, 
J. Kavaliūnas, M. Rud'.enė, 
kun. St, Raila ir L. šimutis; 
kandidatais liko: J. Aleksis, 
kun. V. Bagdonavičius, V. Ku
dirka, St. Pieža, R. Valatka ir 
k. Naujoji centro valdyba pa
reigomis pasiskirstė šitaip: 
prel. J. Balkūnas — dvasios 
vądas, dr. A. Damušis — 
pirm., L. šimutis ir D. Ka
minskienė — vicepirm., kun. 
dr. A. Juška —sekr., kun. J. 
Borevičius SJ — jaunimo ve
dėjas ,prėl. P. Juras — Kat. 
Kultūros Instituto vedėjas, 
prel. Ig. Albavič:us — ižd., St.' 
Railą — kat. akcijos vedėjas, 
M. Rudienė ir J. Kavaliūnas— 
iždo globėjai.

Tuo pačiu metu

NUTEIS® MIRTI
Persijeje karo te’smas 

teisė mirti buvusį užs. reikalų 
ministerį Hųssein Fatemi. Jis 
rastas kaitąs už tai, kad su 
buvusiu premjeru Mossadeghu, 
nuteistu 3 metams, sukilęs 
prieš šachą Rėza Pahlevi ir iš
davęs sava kraštą. Hassein Fa*

vaičių Seserų Instituto atstovė 
motina M. Aloyza, LK Moterų 
Sąjungos atstovė D. 
klerkė, vyčių atstovas 
zaitis ir ateitininkų 
kun. V. Dabušis.

Šiuo aktualiu jaun'mo lietu
vybės išlaikymo klausimu pa
sisakė ir visa eilė kongreso da
lyvių.

savo kalba Tėve mūsų ir go
dojo mėgstamiausią Marįjcg 
giesmę. Skambėjo ir lietuvį 
koji “Marija, Marija”.

Su tautiniais drabužiais Bū- 
tuviai buvo vieni, (dar buvę 
lenkų vaikų penkios poro«£ 
Lietuvių grupė buvo futugiaft| 
ir filmininkų dėmesys.

ŽUVO KAPITONAS IR 35 
JŪRININKAI

Atlanto vandenyne, netoli 
Virginijos krantų staigios 
audros užkluptas, nuskendo 
prekinis laivas Mormackite su 
kapitonu ir 35 jūrininkais. 
Laivas buvo taip greitai ap
verstas, jog nebuvo kada nei 
pavojaus ženklo pasiųsti. Van
dens apsemtus jūrininkus dar 
užpuolė rykliai, kurių buvo ar
ti 300-400.

MIRĖ R. H. JACKSON 
Wajhingtone 

spalių 9 mirė 
Teismo • teisėjas 
Jackson, 62 metų Jis po pra
ėjusio karo vedė tarptautnę 
Niurnbergo bylą, kai buvo nu
teisti pakarti karo nusikaltė
liai žymieji naciai.

• Kom. Kinija apskundė __  .
Jungtinėm Tautom Ameriką, PREKIAUJA IR AMERIKA 
kad ji... kliudo tomuniotam Amerika per pirmą pu$netį

iš komunistinių kraštų impor-

kare, vadovaujant “Draugo” 
red. L. Šimučiui, dalyvaujant 
“Darbininko” red. nariui J. 
Brazaičiui, “Draugo” bendra
darbių klubo pirm. kun. A. 
Juškai, prel. I. Albavičiui, St. 
Piežai, St. Barzdukui ir kt. Bu
vo pasisakyta ypač šiais klau
simais: informacijos pilnumo 
ir objektyvumo, bendradarbių 
kvietimo, sąjūdžių atskirais 
klausimais sudarymo, paren
gimų ir knygų vertinimo, savo 
pavardėmis pasirašančių auto-

* prašyti šv. Tėvą, kad ryšium 
su Marijos metais po pamaldų 
visame pasaulyje būtų įvesta 
invokacija: garbinkime Mari
jos širdį.

* paremti arkivyskupo Jur
gio _ Matulaičio beatifikacijos 
bylą moraliai ir materialiai.

. * paskatinti lietuvius, ypa
čiai inteligentus, kad jie jung- 
tųsi į parapijų religines orga
nizacijas;

* paraginti katalikus, kad
labdaros reikalą remtų pasto
viais įnašais. '

J* uoliai dalyvauti beądruo? 
menes vadovybės rinkimuose;

* jaunimo reikalui palaikyti 
gyvą religinę ir tautinę dvasią 
šeimose, sudaryti parapijose 
jaunimui lietuviškai auklėtis 
tinkamas sąlygas;

♦paskatinti katalikų politi
nes grupes ir katalikus, daly
vaujančius politikoje, veikti 
tarpusavio darnos dvasia.

Vakare buvo banketas, 
kuriame dalyvavo apie pus

trečio šimto svečių. Banketo 
vedėjas buvo inž. A. Rudis. 
Buvo pakviesti kalbėti Dr. J.

Žurnalas “Newsweek” spa- reikalaąjaina Rusijos paši
lių 11 praneša, kad JAV gali traukti iš Estijos, Latvijos, 
greitai imtis naujos propagan- ■ Lietuvos,
dos Jungtinėse Tatitose: kad 
atkreiptų pasaulio dėmesį į 
Rusijos pagrobtus kraštus po 
karo, pasiūlys rezoliuciją, ku
ria

Kalbėjo J. Brazaitis^ meninę 
programą atliko Mikulskio va
dovaujamas “Čiurlionio” 
samblis. Iš spaudos minėjimo 
viri nuėjo į katedrą, kur lais
vo "šventoji valanda” — Ma
rijos rpetų minėjimas. Pamal
doms vadovavo prel. K. Va- 
syS, pamokslą apie Marijos 
garbinimą pasakė prel. J. Bal
kūnas, dalyvaujant Clevelando 
vysk. E. F. Hoban.

"Čiurlionio” ansamblis čia 
atliko religinį koncertą.

Žmonių buvo pilna katedra* 
nepaisant blogo oro.

Vokietijoje spalio 2-3 d.d. 
Vasario 16 gitnnazija surengė 
maldininkų kelionę j garsią vo
kiečių Marijos šventovę Altoe- 
tingene. Važiavo pilnas auto
busas, 30 mokinių ir 20 kuo
pų vyrų. Miunchene dar pri- 

tavo už 19 mil. dol., eksportą- sijungė lietuvių piligrimų. Taip 
vo už 882,000. susidarė apie 100 žmonių

Altoetingene šventę rengė 
Pax Christi sąjūdis. Tad su
važiavo visų pavergtų tautų 
grupės. Kiekvienas darė pra
nešimą apie religinę padėtį' 
krašte, apie aukas, žuvusius ir 
ištremtus į Sibirą.

Lietuvių grupė buvo jau- 
niausiA, daugumas su tauti- 
nias ir skautiškais drabužiais. 
Eisenoje nešė plakatą “Liau- 
en, leidende Kirche” (Lietuva 
— kenčianti bažnyčia) ir savo 
vėliavą. Visos tautybės kalbėjo

, SUIMTAS ŠNIPAS
Ariingtoae, prie Washingto- 

no, savo bute areštuotas 7o- 
seph S. Peterscn, Jr., kuris 
tarnavo tautinės apsaugos į- 
staigoje (National Security 
Agencyh Jis suimtas FBI J- 
sakymu. Kaltinama, kad slap
tus dokumentus, kurie Beda 
krašto saugumą, yra perdavęs 
svetimąją! valstybei.

Jungtinių T^atų tarnauto- neištikimybės savam kraštui, 
jams spalių 9 paskelbtos in- Iš 5,187 JT tarnautojų 2, 
strukdjos, kurios iš jų reika- .300 yra JAV piliečiai, 
lauja konflikto atveju tarptau
tinės JT organizacijos reikalus 
statyti aukščiau savo krašto; 
kitaip tariant, būti ištikimiem 
JT, o ne savo valstybei. - 
JAV ambasadorius C. Lodge, 

kalbėdamas per radiją, gręž
tai pasisakė prieš tokias in
strukcijas, nes Jungtinės Tau
tos nesudaro suverenės pasau
linės valdžios. Lodge nuomone, 
pakanka, kad .tarnautojas są- 

France, kai. dar tas žiningai atlieka savo darbą, bet
buvo tik parlamento narys. fl jo negali būti reikalaujama “išlaisvinti1

rių pasisakymų laisvės ir t.t.
Moksleivių ateit, sąjmges
centro valdyba vakare taip laikraštėlį anglų kalba Įeisiąs 

pat tarėsi su į kongresą atvy
kusiais ateitininkų dvasios va
dais ir kt. moksleivių ateiti
ninkų veikėjais.

ANTROJI DIENA ,
Gedulingas mišias antrąją 

kongreso dieną 8 vai ryto šv. 
Jono katedroje už mirusius 
Federacijos narius ir Lietuvos 
laisvės kovotojus atlaikė prel. 
Ig. Albavičius.

Šv Ksaveras indam 
ar portugalam?
Indija siekia atgauti Portu

galijos valdoma Goa sritį, kur 
yra palaidotas šv. Pranciškus 
Ksaveras. Portugalai. nenori 
paleisti iš rankų nei tos sri
ties nei šventojo kapo. Nese
niai Portugalijos ministeris 
pirmininkas pareiškė, kad ka
talikai negalį užleisti tos 
šventos vietos pagonims.

Ryšium su ta kalbą Indijoje 
pasklido žinios, kad ir popie
žius yra priešingas, kad Goa 
iŠ Portugalijos valdžios perim
tų Indija, žinios yra melagin
gos. Apie tai pats Indijos mi
nisteris pirmininkas Nehru 
parlamente pareiškė: “Yra ne-

TREČIA DIENA
Iškilmingos pamaldos buvo

Chicagą užtvino
ChkEigoje , spalių 10 buvo 

“prakiuręs dangus”, kuris ap
tvindo žemutinę miesto dalį. 
Daug namų ir įmonių apsem
ta, išsiliejus Chicagos upei. 
Miestui nuostolių pridaryta už 
10 milijonų dolerių, o įskai
tant ir privačių žmonių nuos
tolius 100 milijonų dol. Devyni 
žmonės žuvo susisiekimo ne
laimėse. Sakoma, kad tokio 
smarkaus lietaus seniai nebe
prisimenama, nes prilijo iki 
7,45 inčių

Anglijoje, Blackpool vasar
vietėje, buvo suvažiavusių 
4000 konservatorių partijos 
atstovų, kuriem ChurchiHis 
pasakė kalbą. Priminęs, kad 
praėjusio karo sąjungininkas 
(Sov. Rusija) pasidarė “pa
baisa” (dread), nes įs geidė vi
są pasaulį užvaldyti, W. Chur- 
chiUis pabrėžė, jeg dabar nega
lima rizikuoti būti nestip
riem: “taika yra tik stiprybė
je”. Toliau ChurchiHis prisimi
nė Londono konferenciją, kaip 
padėtą pagrindą stiprybei ir 
taikai, įspėjęs prancūzus nebe
siekti daugiau nuolaidų iš Vo
kietijos. Jei Londono konferen
cijos nutarimai būtų išjudinti, 
Churchillio nuomone, Amerika

Kada galimi atoMm 
iyai ginklaį S.;

Castrigoedetfo vasarinėje, 
rezidendjojė popiežius Pijum 
XII priėmė 500 atstovų, suva
žiavusių Romon iš 42 krašto 
aštuntąjį pasaulinį medD& 
kongresą. Audiencijos iteta 
popiežius kalbėjo apie atominį, 
bakteriologinį ir cheminį gink
lą, kurie gatt būti kare panau
doti. Pupiežius nurodė, kad 
tokie ginklai tegaH būti naudo
jami užpultojo apsiginti “nuo 
krašfutinšs ir didelėa neteiąy- 
bėa, kurios kitaip išvengti ne- 
galima”. Tačiau ir tokiu at
veju turi būti dedamo* vbot 
paatangoa, kad galima būtą ta 
ginklų išvengti. Todau popte-' 
žiuą patart: "jei tie ginkięt

Prof. J. Gravrogkas
spalio 9 d. popietiniame po

sėdyje skaitė aktualią, paskai
tą apie katalikų akciją, pa- 

___ brėždamas atskirus jos mo- 
sios palaikymu, lietuviško lie- mentus: maldos ir religinius 
tuvių parapijų gyvenimo stip- sąjūdžius, labdaros reikaliri» 
rinimu, tinkamu lituanistinių gumą, kultūrinį, visuomeninį 
dalykų dėstymu parapinėse lie^ bei politinį katalikų reiškimąsi 
tuvių mokyklose, reikiamu ir t.t.
moralinių ir .materialinių dar- į auj jut. Federacijos 
bo sąlygų sudarymu šeštadie- Centro Valdybą
ninėms vargtųmokykloms, teįs., slaptu balsavimu buvo iš- 
viSkos <lvą.sįiį|ląikraštėlio fei-- Hn*<ti: kun. dr. A. Juška.



SPAUDA

nors

Višinskis mandagus, bet jis 
mandagiai ir į veidą trenkia. 
Spaudai jis dar mandagesnis, 
bet žinomas tuo, jog jis jokių 
žinių rašymui neduoda.

užsienių rei- 
pusės Lozo- 
atstovavimo

Su re! The fightin’s stopped m 
Korea ... būt the war against 
death is never uver! The fight- 
ing continues relentlessly in 
hotnes and hospitals all over 
America. And the greatest de- 
fensc weapon of all h biood. 
Y«, biood tavęs lives!

It k needed notv by thou- 
Sands of mm, women and chii- 
dren for surgery and medical 
trealment It is needed. too, to 
build a national reserve of 
biood dmvatives as “life msur- 
•nee” for hundred* of thou- 
sandsin timeof disister. So...

*ės bus priimtas. 1953 
męn. URT ir IT valdy- 
buvo pavesti klausimą

■rtieUfer 
UbsOver?

Dar kiti Višinskį lygina su 
boksininku. Esą, tas vyras, iš
ėjęs iš ringo, simpatiškai svei
kinam su savo oponentu, ku
riam prieš tai daužė veidą. JT 
delegatai vaizdžiai prisimena, 
kaip Višinskis siuntė rožes su 
šampanu Filipinų gen. Romulo 
žmonai po to, kai jos vyrą per 
posėdį išvadino tuščia skam
bančia statine arba, kai jis dė
jo savo parašą sidabrinėje 
lėkštėje, kuri delegatų vardu 
šiemet buvo padovanota Grai
kijos ambasadoriui dr. A. Ky- 
rou, kuriam Višinskis kito var
do neturėjo kaip karališkai fa
šistinės valdžios atstovas.

ryšium 
kolek- 
kraš- 

atimta 
žemėje

Vienoje bažnytinės muzikos 
kongrese buvo paskaitytas 
Pijaus XII paštas, kad bažny
čia atidaro duris modernių for
mų ir modernios technikos mu
zikai.

Tačiau ir dabar dar nevėlu, nes 
tų pačių sferų buvo patikrin
ta, kad ir užsienių reikalų mi
nisterijos ir Vokietijos kancle
rio nuomones Lietuvos požiū
riu yra palankios.”

Užsienių reikalų ministerijo
je ta proga buvo patirta, kad 
normalių diplomatinių santy
kių atnaujinimas dar nepri
brendus, bet kad kliūčių Vilko 
atstovui skirti nėra. Jis eitų 
de facto atstovo pareigas, ir 
jo padėtis būtų tokia kaip ir 

esamų Latvijos ir Estijos 
atstovų. .

Patirta taip pat, kad jokių 
įsipareigojimų iš 
kalų ministerijos 
raičiui Lietuvos 
reikalu nėra.

tinę Oki^kų SąjlEgą" 
(IPU). Aiškinama, kaip’ perei
tame šimtmety su tautiniu at- 
guramu pracnjo atsnsu uk 
ninku partijos Bulgarijoje, 
Kroatijoje, Čekijoje, Slovakijo
je, Lenkijoje, Lietuvoje ir k. 
Esą, “kiek v.enos tautos ūkinin- 
kija iškėlė žymiuos ideologus- 
veikėjus, kuriuos ūkininkų par
tijos laiko t savo ideologi
niais pradininkais Lietuvoje 
— Vincas Kudirka, K. Grpius, 
M. Sleževičius t ir kiti... Jau a- 
naiš laikais ūkininkų partijos, 
kurios dar buvo vadinamos 
l audies partijomis, buvo pa
siekusios savo kraštuose dide
lę reikšmę ir politinę įtaką. 
Prisimintinas, kad ir Didysis 
Vilniaus Seimas 1905 m., ku
rio daugiau kaip pusė atstovų 
buvo ūkininkai.”

Toliau painformuojama, kad 
nuo 1921 tos ūkininkų partijos 
ėmė rūpintis susijungti į tarp
tautinę organizaciją. Tarp jų 
buvo “ir Lietuvos ūkininkija, 
atstovaujama L. Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos.”

Gavęs pranešimą, Lozoraiūs tūvos konsulato atgaivinimu 
ėmė veikti. Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijos teigimu, 
jis padarė net du demaršus.

Vokietijai tokia reakcija, 
matyt, buvo nelaukta. URT 
valdytojas, nuvykęs 1954 bir-

• Argentinoje esama apie 
100 lietuvių studentų. Dau
giausia studijuoja mediciną ir 
inžineriją, paskui farmokologi- 
ją, odontologiją, agronomiją ir 
teisę.

STREIKUOJA IR LONDONE
Londono, Anglijoje, uoste 

streikuoja apie 20,000 žmonių. 
Ten 8000 elektrikininkų sus
treikavo, protestuodami prieš 
jų penkių draugų atleidimą; 
ll;000 sustreikavo, reikalauda
mi padidinti atlyginimą, o 3,- 
000 prisidėjo iš solidarumo su 
kitais

pianti Aukščiausioji Valia, kai 
kieno vadinamas likimas.
‘ Ir kitų kalbėtojų pagrindi
nis tikslas buvo nušviesti ko
munizmą tarptautiniuose san
tykiuose ir parodyti, kad 
jis tiktai laukiąs valandos 
smogti laisvajam pasauliui 

mirtiną smūgį.
, Iš lietuvių A. Devenienė kal
bėjo apie komunizmo formuo
jamą žmogų, griaujant tikybos 
ir šeimos pagrindus. <

Kongreso vaišių metu kal
bėjo Valstybės Departamento 
atstovas Mr. Barbour, abu 
kandidatai į New Yorko gu
bernatorius — įves ir Harri- 
man,Europos Laisvės Komite
to pirm. J. Grsw, JAV atstovė 
Jungtinėse Tautose Mrs. O. 
Lord ir k.

Kongrese taip pat dalyvavo 
Japonijos, nacionalinės Kini
jos, Indijos ir Filipinų atsto
vai. New Yorko kard'nolą Fr. 
Spellmaną atstovavo Monsgr. 
A. J. Wycislo, kuris atkalbėjo 
invokaciją.

Žaliojo Internacionalo pir
mininku ir toliau paliko St. 
Mikolajczykas, gen. sekreto
rium — dr. G. M. D'mitrovas. 
A. Devenisnė išrinkta viena iš 
vicepirmininkų.

Su pasitenkinimu skaitai in
formaciją, kad “Tarptautinė 
Ūkininkų Sąjunga” (Interna- 
tiopal Peasant Union, IPU) i- 
masi kovos su bolševizmu ir 
pasisako prieš ko- 
loboravimą su bol
ševikais. Tačiau, kai informuo
jama, kad tos sąjungos vado
vais nuolat perrenkami St. Mi
kolajczykas ir G. Dimitravas, 
negali neprisiminti tų veikėjų 
kaip jie anksčiau padėjo savo 
tautas klaidinti.

Atiduodant kiekvienam kas 
kam pridera ,nereikia skaity
tojų klaidinti nutylėjimais ar
ba perdėjimais. Grupėm ir 
žmonėm užtenka tų nuopelnų, 
kutfų jie (Būrai nusipelnę. *

“Mūsų pačių patyrimas mus 
amerikiečius įtikino, kad tik 
individualinis ūkininkavimas 
yra daugiausia produktingas. 
Der daugiau — tai yra gyveni
mo būdas, kuris labiausiai ati
tinka piliečių politines laisves.”

Tai buvo pasakyta 
su bolševikų vykdoma 
tivizacija pavergtuose 
tuose, kur ūkininkam 
galimybė laisvai savo 
šeimininkauti.

Pagrindinę pirmąją ir užbai
giamąją kalbą pasakė žaliojo 
Internacionalo pirmininkas St. 
Mikolajczykas. Pabrėžęs rei
kalą rūpintis viso pasaulio ū- 
kininkų padėtimi, nes sunkia 
jų būkle naudojasi c komuniz
mas, įspėjo neieškoti sugyve
nimo su Sovietų Sąjunga, ka
dangi tas velnias (jis tai paty
rė savo paties kailiu) liko tas 
pats,
“nors vizgina uodega ir nori 

skambinti pamaldoms”.
Mikolajczykas taip pat pa

reiškė, kad apsiniaukusi tarp
tautinė padangė turės pragie
drėti, nes tarptautinėje politi
koje dažnai įvyksta dalykų, 
priešingų didžiųjų valstybių 
valiai; daug ką kitaip pakrei-

jp ATSTOVO MfffflBfė
£ Jie patyrė, kad "TTo-oje žeLo 14 į užsienių reikalų mi- 
špągBeataąjama, jog VKkas nisteriją pakviesti į deportaci- 
M^aatoaadojo Bombos vyriau- jų minėjimą, surengtą 1954.

reikšta prjeteakumu 6 15 patyrė, kad “akivaizdo- 
1952 metais ir nerodė buria- je Lozoraičio protestų užsie

nių reikalų ministerijos padėtis 
labai nemaloni, nes
Vokietija nenori būti arbitra
žas mūsų vidaus reikaluose. 
Šiai padėčiai susidarius,' Vliko 

delegatas negales būti trak
tuojamas kaip atstovaująs 

lietuvišką visumą.”.
Tariau, nepaisydamas tos 

padėties, Vilko delegatas bir
želio 26 pateikė užsienių rei
kalų ministerijai raštą, prašy
damas leisti Lietuvos konsula
tui veikti. Susipažinusi su raš
tu be parašo, ministerija lie
pos 7 pranešė, kad toks raštas 
gali būti oficialiai įteiktas. Tai 
ir buvo padaryta.
BONNOS ATSAKYMAS: Nfi 

VIENAM, NE KITAM
Lozoraitis 1954 liepos ant

roje pusėje pakartetinai lan
kėsi Bonnoje, užsenių reika
lu ministerijoje, su Dr. Geru
čiu. Tada rugpiūčio 9 VT pir- 

dslegatas 
nuvyko iš tiesiogTnių šaltinių 
patirti, kokie te lankymosi vai
dai. Iš pasikalbėjimo su Dr. 
B. Meissner patyrė: “1. kad 
p. Lozoraitis Lietuvos diplo
matų vardu pareiškė, jog Vil
kas neturi teisės paskirti dele-

Rašo S. NARKELICNAITft Stalinui Čekoslovakijos pavi
dalu atidavęs. ' ,.

Višinskio kalbos, kad ir kaip 
butų iškreiptos ir prasilenkian
čios su tiesa, yra įdomios. Tai 
dį(jaurrra delegatų pripažįsta. 
Jis naudoja nepaprastai daug 
priežodžių, jam netrūksta vi
sokių kalbinių triukų prajuo-. 
kinti žmones, .nors esmėje ir 
nėra ko juoktis. Vakariečiai tai 
vadina teismo salės patyrimu 
ir jam dažnai primena jo pto- 
kurorines dienas anais 1936- 
38 metais.

Spalių 1-3 New Yorke po
sėdžiavo Tarptautinis Valstie
čių S-go® (International Pea
sant Union) kongresas, ši 
tarptautinė sąjunga kitaip dar 
vadinama Žaliuoju Internacio
nalu, atsikūrusiu po antrojo 
Didžiojo karo. Jos būstinė yra 
Washingtone, o sušauktasis 
New Yorke kongresas buvo 
ketvirtasis. Jame dalyvavo a- 
ple 200 atstovų iš įvairių tau
tų: albanų, bulgarų, čekų, es
tų, latvių, lietuvių, rumunų, 
serbų, slovakų. Tai vis tautos 
anapus gelrž'nes sienos. Ža- 
irašis Internacionalas apjun
gia tų kraštų atstovus (ūkinin
kų partijų narius), kdąjai su 
bolševizmu..^ .

Lietuvius atstovavo Valstie
čių Liaud'nirikų S-gos delega
tai: J. Audenį H. Blazas, dr.

Ta pačia proga VT pirmi
ninkui ir Vliko delegatui bu
vo pareikšta Dr. Meissnerio, 
kad ’'
“Lietuvos kcisuLitą įsteigus ir

Irius santykius atgai
vinus, tas asmuo, kuris toms 
pareigoms iš Uetuvos pasės 
bus skiriamas, turi Mtt VMko 
ir diplomatą sutartas, kad jį 
vokiečiams priėmus, iš niekur 
jokų protestų nebūtą.”

O KAS DAR TOUAU?
Padėtis buvo referuota Vil

kui rugpiūčio 11 posėdy. Vil
kas priėmė nutarimą, kuriame 
atpasakoja visą tų santykių 
■eigą ir gale pasisako:

“Vlikas, didžiai apgailestau
damas susidariusią padėtį, ku
ri yra p. Lozoraičio interven
cijų pasėka, konstatuoja, kad 
ym pakenkta Lietuvos reikalui 
ir vidaus nesutarimai išnešti 
p&s svetunuarius. Visa tai tu
rėdamas galvoj?, Vlikas nuta
ria įpareigoti VT daryti visus 
žygius Lietuvos atstovavimui 
prie fed. Vokietijos vyriausy
bės sutvarkyti.”

Kokius žygius? Vėl tartis su 
Lozoraičiu? Dėl to pro memo- 
lijos pabaigoje rašoma: “URT 
nuomone, tenka imti dėmesin, 
kad p.. Lozoraitis pakartotinai 
ir nedviprasmiškai yra ats’sa
kęs skiriant diplomatinius at
stovus susitarti su Vliku. Tuo 
bildu URT nemato, kaip šiuo 
taip svarbiu reikalu Vliko ir 
diplomatą vieningumas galėtų 
būti pasiektas.”

PAGALIAU VLIKAS PRI
STATO ATSTOVĄ

Tada Vykdomoji Taryba
T954 sausio 15 nutarė : “URT mininkas ir Vliko 
valdytojas Dr. P. Karvelis ski
riamas laikinai atstovauti pri? 
Vokiečių federalinės vyriausy
bės.”

Tačiau ir šitas nutarimas 
buvo delsiama vykdyti, nes 
Vfiko pirmininkas dar tų pa
čių metų pradž oje buvo pasiū
lęs Lozoraičiui: 
jei negattma suritarti Vlikni ir 
Lozoraičiui dėl atstovų skyrimo 
Reriogjū, spręst- tą klausimą 

arbitražo kefiu.
Taigi buvo delsiama, vis dar 

laukiant, gal pavyks susitarti. 
Tik į Vliko. pirmininko siūly
mą gavus Lozoraičio užgaulų 
ir neigiamą atsakymą su aliu
zijom į Abdul-Hamidą, kovo 
31 buvo padaryti žygiai Vokie^ 
tijos ‘užsienių reikalų min;ste- 
rijoje anam nutarimui įvykdy
ti, būtent, Bonnai buvo pateik
tas Vliko p’rmininko pasira
šytas raštas, kad 
Dr. P. Karvelis skiriamas tuo 
tarpu kaip Vliko delegatas prie 
fed. Vokietijos vyriausybes su 
teise pilnai atstovauti Lietuvos 

valstybei.”
Užsienio reikalų ministerija, 

susipažinusi privačiai su raštu, 
gegužės mėn. 3 raštu pranešė, 
kad tas skyrimo raštas gali 
būti ofic.abai įteiktas. Taip ir 
buvo padaryta. Apie tai buvo

M. Devenis, A. Devenienė, J. 
Kardelis, prof. V. Kanauka, 
M. Kregždienė, J. Makauskis, 
B. Mačiūnienė, dr. B. Matulio
nis, inž. A. Novickis, dr. J. 
Pajaujis, B'. Paramskas, -.A. 
Ošlapas, V. Steponavičius ir 
pulk. K. Škirpa. Iš lietuvių 
svečių buvo gen. konsulas J. 
Budrys, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. Vac. Sidzikaus
kas, Krikšč. Demokratų C. 
Valdybos p'rm. Pr. Vainauskas 
ir k. Raštu sveikino Lietuvos 
ministeris Povilas žadeikis.

JAV prezidentas D . Eisen- 
howeris savo sveikinime tarp 
kitko pabrėžė:

Taip informuojama apie po
puliariai vadinamą “Žaliąjį In
ternacionalą” — apie vienos 
srovės ūkininkų partijų, bū
tent, liberalų partijų uniją. 
Tknka apgailestauti, kad neda- 
sakymais ar persakymais bei 
faktų sugretinimų toje infor
macijoje sudarinėjamas įspū
dis, jog minimos liberalų par
tijos atstovauja visai ūkinin- 
kijai, o Lietuvos ūkininkuos 

-aistriais yra valstiečiai liau- 
dininkai; jog pagaliau anie į 
Vilnių suvažiavę ūkininkai bu
vę ideologų Griniaus, Kudir
kos, Šleževičiaus sekėjai.

Tokia informacija jau turi 
tendencijos monopolizuoti ū- 
kiainkų atstovavimą, kaip sa
vo laiku tautin'nkai norėjo 
monopolizuoti tautos atstova
vimą. Ji netiksli dabar, nzs 
dabar šalia valstiečių liaudmin- 
kų ar ūkininkų partijos yra 
tame pačiame Vlike dar ūki
ninkų sąjunga. Informacija 
netiksli ir praeitį liečiant, nes 
Vilniaus seimo metu dar nebu
vo jokios valstiečių ar ūkinin
kų partijos. Tik paties seimo 
metu Emsstas Galvanaiskas 
ir Juozas Paršaitis Gabrys su
organizavo sodiečių (valsčio- 
nių) sąjungą. Jeigu sakytum, 
kad ūkininka s rėmėsi ano 
meto demokratų partija, iš ku
rios ilgainiui išaugo valstiečių 
liaudininkų sąjungą, tai lygiai 
ne kuo kitu rėmėsi ir krikščio
nys demokratai.

Jeigu seime “daugiau kaip 
pusė atstovų buvo ūkininkai”, 
tai jie galėjo būti tokie, kurie 
savo ideologais lakė demokra
tų partijos žmones (Kudirką, 
Grinių, Sleževičių), lygiai ir 
tokie, kurie laikė savo ideolo
gu Antaną Smetoną, prezidiu
me buvusį kaip tik nuo demo
kratų partijos; lygiai ir tokie, 
kuriem artimesnis buvo kun. 
Pr. Būčys, prezidiume sėdėjęs 
kaip krikšč. demokratų atsto
vas.

— Kas tas vyras, taip bai
siai matytas? — klausė sykį 
prof. J. Žilevičius, kakta kak
ton susidaužęs su diplomatu, 
kai jiedu, vienas antrą atsi
prašę, didžiausiame žmonių 
susikimšime toliau tebeskubė
jo Į posėdžių šalę.

— Tai Višinskis, —jam bu
vo atsakyta lietuvio korespon
dento, kurio svečiu profesorius 
buvo.

— Kad jį vilkai, žiūrėk, ne
pažinau, — baigė profesorius, 
jau sėsdamas į savo vietą ko
respondentų ložėj?, kai tuo 
U. r pu Višinskis sėdėję savojoje 
r vartė popierius prieš pat 
pilnaties susirinkimą Genera
linės Asamblėjos salėje.

Yra tikras dalykas, jog Vi
šinskis iš arti _ visiškai kitaip 
atrodo negu fotografijose. Sto
vint šalia jo, jis tiesiog stebi
na savo nruniatūrine figūra. 
Prisimenant visus jc darbelius, 
kai jis, pats pradžioj? msnše- 
vikas, 1936-38 metais — vado
vaudamas valymams, tūkstan
čius savo buvusų draugų pa
siuntė į mirtį; žinant, kad tai 
buvo jis. kuris Stalinui pado
vanojo Latviją ir Rumuniją, 
nesinori tikėti, kad tas ružavo 
veido ir baltų plaukų senukas 
yra Višinskis. Bet tai tikrai 
tas pats Višinskis, 'megėdra iš 
anų la kų, nors jis ir neatsilie
pė, kai anuomet Kongresma- 
nas Kersten su savo komitetu 
jį klausė: “Pasakyk, bran
gus Andriau Višinskį, ar tai tu 
tas pats?”

Nors vienas labiausiai mėg
stamų Višinskio posakių, ku
rių gausybe jis disponuoja sa
vo kalbose Jungtinių Tautų sa
lės:, ir yra, jog kiekviena dar
žovė turi savo sezoną, bet. 
atr-do. jam pačiam to nerei
kia taikyti. Tiesiog keista, kad, 
jau devintus metus JT maišy
dama sis, jis vis dar neišeina iš 
manos.

Vokietijos kariuomenes ap
mokymui vadovausiąs Angli
jos feldmaršalas Montgomery.

• Italijos min. pirm. Scelba 
paštu buvo atsiųsta bomba.

Jis čia visą laiką yra dėme
sio centre — tiek delegatams, 
tiek publikai, kuri visada, kai 
tik jis pradeda kalbėti, di
džiausiu triukšmu stveriasi au
sinių, kad galėtų išgirsti jo 
kalbos vertimą.

Ir šios sesijos metu, 
privažiavo daug gražių 
garsių žpenių, Višinskis 
siems rūpi. Visiems įdomu, ką 
j's kuriuo ners klausimu pasa
kys, kaip jis apsirengęs, ko
kius anekdote pasakoja. Yra 
lankytojų,, kurie, negavę pro
gos pamatyti jo posėdžių sa
lėje, palydovus prašo, kad šie 
ners parodytų vietą, kurioje 
Višinskis sėdi.

Praeitą pavasarį, kai Višins
kis vyko Maskvon atostogų*, jo 
paties delegacijos draugai bu
vo paleidę gandų, jog anas jau 
nebegrįš, bet jis pats sakė:

— Aš sugrįšiu.
Šiai sesijai Višinskis sugrį

žo ir tai dar nevienas. Parsive
žė ir savo žmoną su dukra. 
Jungtinėse Tautose vėl pasipy
lė kalbų. Jei Andriejui leido 
atvykti su šeima, vadinasi, jis 
dar turi Maskvos pasitikėjimą, 
nes juk nevisi sovietų diploma
tai tokiomis privilegijomis 
naudojasi. Gi pagal sovietinius 
apskaičiavimus Višinskiu! jau 
seniai reikėjo būti likviduotųjų 
tarpe. Tik, ka p jam vis pasi
seka to išvengti. Jungtinėse 
Tautose daug kas stebisi. Tie
sa, Višinskis Jungtinėse Tau
tose buvo ir didesnis ir maž.-s- 
n s. Jis buvo labai didelis, kai 
dalyvavo posėdžiuose kaip urs. 
reikalų ministeris, labai susi
gūžęs grįžo iš Maskvos po 
Stalino mirties — jis buvo pas
kirtas tik sovietinės delegaci
jos vedėjų .JT, .j postą, kurį 
prieš tai turėjo ZČrinas,: nedi
delio gartp; nors saverjnašą



Kad nebūtume suskilę pasaulio aky:

Prieš 1® metą bolševikai 
tetai kartu okupavo Lietuvą, 
Vasaros pradžioje fie užėmė 
maždaug pusę Udtuvos. Parti-

steųtiksiu 
tart&EM 9 j 
nustatytus

. Aukščiausias Sovietų Sąjun
gos tarybos perzidiumas iš 
vienos pusės ir Lietuvos Res
publikos prezidentas iš kitos pu-

- amud* fr ktataptradcndi** redakcija taiso savo nnoBūra. Nenaudoti 
dFrimuM UMVanl k grafinam! tiktai autoriams pratant Pavarde paatra> 
žytt OtndVaBM aeMtinai Hreižkia redakcijos nuomone- Už skelbimu tart* 
ai fe kalbą redakcija neatsaką

Susirandame vietą daržinėje 
ant dobilų, susitarę, kad pavo
jaus atveju būsime pakelti. Ei
nant j daržine, leitenantas S. 
stabteli ir {smeigia akte j to
lumą. Eina ginkluoti vyrai

Pasiekę dvarą, pamatėme 
tikrą pabėgėlių stovyklą. Kie
me stovi vežimai, sunkvežimis, 
vienur kitur snrifata ugnis. 
Būreliais austote komės šne-

Ja tas “šaltas karas” parūpo didžios ir galingos valstybes 
galvai, kaip labiau jis turi rūpėti lietuviam, kad pasaulio akyse 
jie irgi neatrodytų suskilę. Mūsą reikalai taip pat didesni už bet 
karias partijas ir grupes. Apie tai labai dažnai pakalbame. Ta
čiau reikia dar ryžties savo darbu ir gera valia pakilit aukščiau 
asmeniškumo ir partiškumo. Tiesa, įvairiais klausimais' gali būti 
skirtingų nuomonių, bet jos neturėtų būti kaitinamos iki kraš
tutinumo, kuris jau veda j “šaltąjį karą.”

Niekam nėra lengva būti visiškai objektyviam ir nešališ
kam: viena, dėl pačios tiesos, kuri visų ieškoma, bet ne vienodai 
suprantama ir surandama; antra, dėl paties žmogaus, kuris į 
savo darbą, kokį jis bedirbtų, visada įspaudžia silpnesnę ar stip
resnę asmeniškumo žymią. Tai yra neišvengiama, nes yra Pet
ras, Jonas ar Ona, o ne apskritai žmogus, atitrauktas nuo savo 
laiko ir gyvenimo sąlygų. Tačiau vieni sugeba pakilti aukščiau 
savo asmeniškumo, kai yra bendras reikalas, o kiti neįstengia ir 
nesistengia to siekti, nes tam reikia didelių valios pastangų, tie
sos meilės ir ryžties pasipriešinti dažnom pagundoms daryti tik 
taip, kaip kam geriau ii naudingiau išeina.

kūs pergyvenimai mus labiau 
skatina pasilikti laisvės kovo
tojų eilėse.

Tušti ir baugūs pietų Lat
vijos laukai, įraudę nuo gais
rų pašvaisčių. Jokių afczargų 
(šaulių) Ir kitokių gynybos da
linių mrMrign Ltetuvospu-

papuolė į ugnį.
Kol mašina jsimuša į Skais- 

kalnės - Barbenta vieškelį, pa
matome bolševikus ir kitoje 
vieškelio pusėje, krūmuose. Iš
vydę mašiną, iš kulkosvaidžių 
lieja ugnį į kelią. Atsiduriame 
pavojuje- Kas berižikuos pasi
likti dvare, kur toks sujudi
mas, kur priešo visas dėmesys.

Mūsų šoferis biržietis AčL 
drąsiu, nepametė orientaci
jos ir apšaudomu keliu spar
dai gazuoja mašiną pirmyn. 
Bolševikų serijos vejasi. Vieš
kelis pakilus, tai mūsų maši
na — geras taikinys. Viena se
rija susminga į sunkvežimio 
dėžę, žemiau mūsų kojų Lai
mei, truputį per Žanai, ir mū- -- -r - - ir fW - Su neS(06iCEEMu

Bvyotos didelį greitį, sunk- 
vetimis sparčiai rūda pirmyn. 
Pritekame sktibanfius biržte-

sitnmkęs į Latviją, O vėliau 
parteks Žemaitiją.

Priskabriaari aną tragišką 
1M4 m. vasarą ir Lietuvos o- 
kapavtmą, ir spsusdtaame šią 
prisbirinią ištraukas. RED.

pasiėmė mašiną iš Biržų ug
niagesių garažo. Ar gėriau 
bus, jei dabar paliksime maši
ną priešui?

Dar kilometrą pavažiavę, 
nutariame laukti tų kurie su 
mašina iš Biržų atvažiavo. ; 
Nuojauta buvo tikra. Netru
kus keli biržiečiai pasiveja 
mus. Persigandę, uždusę ir su- x 
kaitę. Jų tarpe vienas aukštas ' 
Biržų pareigūnas. Dvare jis / 
turėjo blizgančią rusišką “ma- 
šinpistolę”, atrodė drąsus, bet 
pakelyje iš baimės numetė.

— Vyrai, nieko nelaukta, 
tik speuskim pirmyn, — per
spėja mus pasiviję. — Anų pa- į 
dėtis kritiška, jie apsupti.

Kągi, visi kabinasi į maši
ną. Važiuojame\Negi priešin
sies tokiems žmonėms, ku
riems svarbu tik savo kailį 
gelbėti.

Mano galva neišnešė —kur j 
važiuosime? ABkiai matyti, 
kad ir Latviją plausto bolševi
kų smūgiai. Prieš tris dtenas 
žinojom, kad bolševikai nubti- : 
dėjo iki Mintaujos, o šianrten, 
tokiu tempu, žygiuodami, jte 
gan būti ir Rygoje. UI Rygos 
— vanduo. Ir kur tote benu
eisi.

FTMnintillll uWWl tį

Dauguma pabėgėlių 
policininkai su šeimomis ir landa ir kiek numfegota, kai 
šiaip buvę miesto įstaigų pa
reigūnai. Biržams pavojus vė
liausiai grėsė, todėl jie namuo
se užsibuvo tol, kol galėjo. Kai 
raudonoji armija priartėjo prie 
Biržų kelias Žemaitijon jau 
buvo uždarytas. Reikėjo bėg^ 
ti Latvijai. Iš ten jie visi ti
kisi pasiekti žemaičius.

Mes esame už penkiolikos 
kilometrų nuo sienos, kur pu
siaunaktyje palikome bolševi
kus. Jei ne vidudienį, tai va
kare jie gali ir čia mus pasirie
ti. Mums būtinai reikia poil
sio, kurio neturėjome visą pa-

Antanas ėmė purtyti ..mane 
šaukdamas, kad bolševikai ap
šaudo dvarą. Žaibo greitumu 
šokau iš guolio ir stvėriaa šau
tuvą. Tą akimirką buvo pabu
dęs ir mūsų leitenantas. Dar
žinės stogą pramušė kulka. 
Paskui kita. Viri trys šokome 
bėgti iš daržinės.

Kiemas tuščias. Tik pelikę 
vežamai su turtu ir arkliais, 
žmonės išbėgioję. Klek ato
kiau nuo trobtaų, sode matyti 
pasilikęs Biržų ugniagesių 
sunkvežimis. Prie jo triūsė šo
feris.

Dvaras tieriogtaėje ugnyje. 
Kulkos švilpia kieme. Toj pu
sėj, kiir pirma matėme aizar- 
gus, fclyfcSajo ugnies liežuviai 
ir juda žmonės. Be abejo, bolše
vikai iš Lietuvos spėjo čia at
sistumti. Į šiaurinę pusę bėga Suk Jų padėtis sunki, net bai- 
trirfieSai, viską pametę ir pa
lte^ net ir mūsų neperspėję. 
Bolševikai, pamatę tiek žmonių 
ir tokią paniką, pagalvoju kad 
dvare yra "fagotų” Bate ir 
todėl taip prakeiktai šaudo. 
' Neturėdami kitos išeities,

muoti latvių šauliai — aizar- 
gai. Pamatomą juos ir kitam 
dvaro šone. Atrodo, jie ren
giasi pasitikti brtševflras.

Daržinėje nuvirstame ant 
dobilų apsirengę, po galva šau
tuvus pasispaudę. Aplink ra
mų Niekur jokio šūvio. Ke
rne tik girdisi biržteflų kal
bos Ir šūkavimai. Beregint už
miegam Ir paskęstame sapnuo-

Respdbtikos sutarti te tam rei
kalui paskyrė savo įgalioti
nius: Aukščiausias Sovietų 
Sąjungos tarybos prezkfiumas 
— Ijaudies komisarų tarybos 
pirmininką ir užsienio reikalų 
liaudies komisarą. Molotovą, 
Lietuvos Respublikas preziden
tas — užsienio reikalų minis- 
terį Urbšį, kurie, pasikeitę sa
vo įgaliojimais, pripažintais e- 
sant geroje tvarkoje ir teka
moje formoje .sutarė, kas še

šiomis dienomis apie tokį “šaltąjį” karą ryšium su artėjan
čiais JAV rinkimais savo žodį yra taręs prezidentas D. Eisen- 
horeeris. Nors jam rūpi respublikonų laimėjimas, bet negalima 
nepripažinti tiesos, kad “prieš mus stovi reikalai, didesni už bet 
tetą prttitaę pariją.” Kad juos galima būtų įgyvendinti — 
pasiekti dar didesnės gerovės ir užtikrinti taiką, reikia, kad 
JAV neatrodytų “pasaulio akyse suskilusi.” Tam tikslui prezi
dentas kvietė abi partijas ir pačią visuomenę nebevest! “šaltojo 
karo”, o žiūrėti to, kas JAV vyriausybę stiprintų ir padėtų jai 
savo programą įgyvendinti.

sL Bet eiti jiems pagalbon ne- 
galime, ran mūsų maža ir ne- 
turime šovinių.

Kulkos mūsų nebestekia. Bet 
ką totai daryti f Mašina ne 
mūsų Jos savininkai dabar gal 
bortrtfkų atskirti Ir pagauti, 

apšaudomu kiemu bėgame prie Sąžinė neleidžia toliau bėgti 
mašinos. Per kelias minutes su mašina, nes tai būtų are- 
šoferiui pavyksta M uzvettu ūmo ūmo pssMvininiM. i
Paskutinę minutę uždusęs at- Sau Šotate štttrti: 
bėga K. Jte baro nuvytos pas » K» jūs, vyrai, jaudina-

valstybės egzistavimu te nesi- kai ir teKpumvib pagalbos tarp 
kišimu | kitos suritarianfios Sovietų Sąjungoj te Liefcives 
šaŠes vidaus reikalus, ir pri
pažindami, kad taikds sutartis 
iš 1920 m. Bėgos 12 d. ir ne
puolimo ir brt konfliktų tai
kingo sprenchmo paktas iš 
1926 m. rugsėjo 26 d. visuo
met lieka tvirtu jų santykių 
ir tarpusavio įsipareigojimų 
pagrindu, ir įsitikinę, 
kad ataem susžtarianBom ša
lim yra reikalas tiksliai ap
tarti tarpusavio saugumo ga
rantijos sąlygas bei Vilniaus 
miesto ir Vilniaus srities, 
Lenkijos neteisingai pagrobtos, 
priklausomybės Lietuvos vals-

Gundymai būti šališkam labiausiai keroja politiniame dar
be, kuris duoda daugiausia progų pasitarnauti tik savo partijai 
arba t& arao arinoriui. Tokie^veikėjai vis dėlto stengiasi kitus 
įtikinėti, kad jie gerai daro ir visuomenei, ir valstybei ir savo 
tautai: jie esą objektyvūs ir teisūs, o kiti šališki; jie nepagiečūs, 
o kiti kaista neapykanta; jie nepartiniai, o kiti iki dantų yra 
įmirkę savo srovėje. Išrandama ir visokiausių argumentų bei 
“dotarmentų” save pateisinti, o kitus pasmerkti ir apkaltinti. 
Ko nepasiekiama tiesiu ir atviru keliu, į tai einama vingia5 s, 
griebiamasi ir suktumo (tai vadinama “politika”), o jau kivir- 
čiam nebūna galo, Tie ginčai nueina per laikraščius ir nuban
guoja per žmones, kuriuos sukiršina ir suskaldo. Visuomenėje 
pasireiškia vadinamasis “šaltasis karas.”

Tačiau bolševikai turėjo ki
tus tikslus. Stalinas su Hitleriu 
jau buvo susitarę Lietuvą ^pasi
dalinti, bet tuo tarpu reikėjo 
tai nuo pasaulio akių slėpti. 
Maskvai čia buvo dar proga 
pademonstruoti savo “taikin
gumą ir gerą širdį.” Ji pasiūlė 
Lietuvai grąžinti Vilnių, ta
čiau tokiomis sąlygomis, ku
rias lietuviai tiksliai aptarė 
posakiu: “Vilnius mūsų, o Lie
tuva rusų.” Negauta nė visos 
Vilniaus srities, kuri L etuvai 
priklausė pagal 1920 metų susi
tarimą. Buvo padiktuotas visai 
naujas susitarmas, kurį čia ir 
pateikiame. Prašome gerai įsi
skaityti į
Maskvos vektinainiskuiną, su

vyniotą i sutarties žodfius,
kuriais buvo žadama tai, ko 

bolševikai ir nemanė laikytis.

pridedamą žen^spį. Tta- 
liau ši riena bus aprašyta pa- 
pUdomąmeprotokole.

totondte klau-’ 2. Sovietų Sąjunga ir Uetu- 
<awia- vos ReėpubBk& įstefirrigčtia 

telkti tarpusavio viaoMą' pa
galbą, Imtinai ir toro pagalbą, 
tuo atveju, jei Lietuvos Res- 
pųbškai būta grasoma ar ji 
tiesioginiai būtų puolama, o 
taip pat tuo atyėiu, jei Sovie
tų Sąjunga būtų kurios nors 
Europos valstybių grasoma ar 
tiesioginiai puoįama per Lietu-

nuo sienos Latvijoje gyvena 
vienam mūsų gerai pažįstama 
Sėtuvių šeima. Ten ir nutaria
me pasitraukti ir prisiglausti, 
kol praeis pirmieji raudono
sios armijos daliniai ir nebe
bus tiek pavojaus įtarimams, 

Šią sMarinfabą Mrtorius kaip kad esam partizanai.
tk y»s asą šiurpią šfauufs Lie- Netoliese suradę keltą, per- 
taveje kaulysią dalyvis, bok sikeliame per Nemunėlį ir ko

jas atremiam į Latvijos žemę. 
Mes jau be tėvynės... Sunku 
būtų pakelti tą skaudų ir tra
gišką momentą, jei ne viltis, 
kad po dienos Ūtos vėl grįMme 
atgal. Kitaip ir būti negali! Jei 
būtum norėję pabėgti, tai lai
ko tam buvo, kai kelias ties 
Kybartais, Taurage ar Kre
tinga buvo atviras. Dabar žu- 

ngkui parinkti prie Nemune- vuriųjų brolių kraujas ir sun
ito nedrąsu ir pavojinga. Turi
me kur nors trukti. Aišku, 
bolševikai pagrindinai valys 
apylinkes ir ieškos partitzanų 
Išnešę galvas iš paskutinio tra- 
gtiko mūšto, turime jas bent 
kMk pasaugoti.

Tokia buvo ta sutartis, po 6 
dienų įsigaliojusi. Maskva ta 
priverstine sutartimi daug ko 
buvo iš Lietuvos išreikalavusi 
iri daug ką pažadėjus.

Ji išreikalavo: 1. įsileisti 
raudonąją armiją į Lietuvą 
(raudonus “šašus”); 2. suda
ryti karinę sąjungą su Sovietų 
Sąjunga; 3. pasižadėti užstoti 
kelią per Lietuvos teritoriją 
bet kokiai grėsmei. Sovietų Są
jungos saugumui; 4. nesiekti

Dauguma lenkų, pirmą tor
tą Lietuvos steną peržengę ir 
jautę baimę, kad lietuviai su 
jais prastai pasielgsią, buvo nu
stebinti žmonišku priėmimu* 
Dar ir dabar jie apie tai užsi
mena.

Bet tuo pat metu iškilo klau
simas, ką toliau darys Sovietų 
Sąjunga su Lietuva ir Vil
niaus sritimi? Pagal 1920 m. 
liepos 12 d. sutartį, kuria buvo 
nustatytos sienos tarp Sovietų 
Sąjungos ir L’etuvos, Maskva 
turėjo Lietuvai užimtas sritis 
gražinti.

Paprasčiausias drtkfr-y būtą 
buvęs atitraukti raudonąją ar
miją iki 1920 metą sieną, ku
rtos ėjo už Lydos, M<4odečtoos 

te Gardlio.

3. JŠovfetų Sąjunga Isipere5- 
goja padėti Lietuvos kariuome- 
nri naudingomis sąlygomis, 
ginklais, te kitomis karo me
džiagomis.

4. Sovietų Sąjunga ir Lie
tuvos Respttolika įsipareigoja 
reattzuoti bendrą Lietuvos val-

1 Tikslu sutvirtinti draugiš- stybės sienų gynimą ir šiuo 
kūmą tarp Sovietų Sąjungos tikslu leidž’a Sovietų Sąjungai 

įvairiose Lietuvos Respublikos 
raMraraMrararaMBHM| vietose, nustatytose bendru su

sitarimu, savo sąskaita laikyti
■ griežtai apribotas žemės ir o- 

ro karines Sovietų jėgas, šios
■ kariuomenės tikslios vietos ir

ribos, kuriose jos galės būt
■ apgyvendintos' jų skaič'us

kiekviename atskirame punk- 
te’ 0 P3* ūkinio, ad-

____ -- ” ■ ministracinio, teisinio pobūdžio 
"_____________ H ir kiti klausimai, kylantieji ry

šium su Sovietų karimų jėgų 
-■ apgyvendinimu Lietuvos teri

torijoje, bus sutvarkyti atski- 
\ / ra sutartimi, š'am tikslui rei- 

w kalingi ruožai ir pastatai bus
■ skiriami Lietuvos vyriausybės 

----- R prieinamos nuomos pagrindu.
. 5. Tuo atveju, jei Lietuvai

. R ar Sovietų Sąjungai per Uetu- 
' vos teritoriją būtu grasoma,

" R abi susitariančios šalys tuojau 
apsvarstys padėtį ir imsis vi- 

— R sų priemonių, kurios tarnusa-
R vio susitarimu bus pripažintos

/—R reikalingomis patikrint susita-
R riančiuiu šalių teritorijų nelie-
R čiamybei.
R 6. Abi sus’tarianč’os šalys 
R įsipareigoja nesudaryti jokios
R sąjungos ir nedalyvauti jokio

je koalicijoje. nukreintoie 
x prieš v’eną iš susitariančiuiu

R šalių.
C 7. Šios sutarties vvkdvma<!
B R jokiu būdu neturi kėsintis i

susitariančiųjų šalių'suverenu- 
i p*® tote? ▼•■te' ‘ ' f mo teises, o ypač į jų valstybės

struktūrą, ūkinę ir socialinę 
sistemą, karines priemones ir 
apskritai į nesikiŠ.mo į vidaus 
reikalus principą. Sovietų ka- 
rinėnfe jėgoms rezervuoti ruo
žai visokiose aplinkybėse lieka 
integraline Lietuvos Respubli
kos dalimi.

8. Ta sutarties dalis, kuri 
liečia Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos Respublikos tarpusavio 
pagalbos įsipareigojimą (sutar
ties 2-7 str.), galioja 15'metų; 
jei viena susitariančiųjų šalių 
neras reikalinga nuo šios su
tarties nuostatų vieneriais me
tais prieš šiam terminui bai
giantis atsisakyti, šie nuostatai 
bus automatiškai pratęsti se
kantiems 10 metų.

9. Sutartis įs’galioja, kai tik 
bus pasikeista ratifikavimo do
kumentais. Pasikeitimas įvyks 
Kaune per šešias dienas nuo 
sutarties pasirašymo dienos. >

Š’įrašyta Maskvoje dvejuo
se egzemplioriuose rusų ir 
lietuvių kalboms 1939 m. spa
lių 10 d. Pasirašė: Molotovas ir 
Urbšys. '

sėje gęsta paskuttoie^ kauty
nių židiniai, girdis paskiri šū
viai ir klaikus ūžimas.

Totetame į šiaurę ir nieko 
nesutinkame. Aušrai brėkš
tant pasiekiame mūsų ūkinin
ko sodybą. Iš tolo pamatome 
kieme stovintį vežimą. Kas 
nors atvyko ar išvyksta? O 
gal kas iš Mūšos kautynių at
bėgo? Buvo ir daugiau takių, 
kurie tą ūkininką žinojo.

įėję vidun, randame krin- 
(Snfetį K. ir šeimininką pusry- 
čtaujan&us. Jie jau žino apie 
pašutintus įvykius prie Sato- 
čiaus, kur buvo cfidelės kauty
nės. KrinSnfetis buvo atvykęs 
iš vieno netofimo dvaro, kur 
esą sustoję nemaža biržtefių. 
Jie virt žadą per Latviją ke
liauti į Žemaitiją.

Mūsų leitenantas S. susimą
sto. Rezistencija šiaurės Lietu
voje buvo gavusi stiprų smū
gį. Tad dabar reikėjo susirišti Griebiam žiūronus. Tai unifor- 
su Žemaitija.

Mes iškeliaujame j dvarą 
pas biržiečius.

vo odelę skriaudų pateę, bet 
mm lietuvių tauta tuo poŠu 

simokijo — laikėsi neutraliai 
te Lenkijos dar iš vieno šono 
nępuoM, nors ir buvo gundoma 
atsiimti Vilnių.' Priešingai,

Ketaviri teogStoi pritart vt

■ . O:

taip pat te Sovietų Są- 
j Ji užėnrt lenkų vaidy-

BMMaeeįl ta tattSd dm nattor BrooUyn, M X M*y MM rate Ukr^n°8’
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Įsigykite kultūros žurnalo “Aidy

SAULĖS GIESME

• StauSdafaM E. Kuprevi- 
UMC lapkričio 13 d. koncer
tuoja Montrealyje, Kanadoje.

Bolševikinė grožinės litera
tūros leidykla skelbia išleidusi 
A. Vienuolio raštų 3 tomą, A- 
vyžiaus pjesę “Baltieji gluos
niai”, P. Cvirkos raštų tomą 
rusų k., į jį sudėta “Frank 
Kruk”, “Žemė maitintoja”; 
visą eilę vertimų, jų tarpe 
Šekspyro “Ričardas III.” Be to, 
“revoliucinio lietuvių rašytojo, 
žuvusio Ispanijos pilietiniame 
kare, Aleksandro Jasučio — 
Vilnio raštų rinktinę”. Netru-

yra numatę suorganizuoti Bos
tone stygų kvartetą.
• VL Ramojus parašė antrą

ją dalį savo knygos “Lenktynės 
su šėtonu”. Knygoje vaizduo
jamas 1944 m. partizanų ko
vos Lietuvoje. Antros dalies iš
traukos spausdinamos Darbi
ninke.

• Australijoje Liet. Kultūros 
Fondas spalio mėn. paskelbė 
lietuviškos knygos mėnesiu. 
Šviesiųjų knygnešių ir tautos 
švietėjo vytie. M. Valančiaus 
atpiinimui norima įkurti pati 
didžiautia lietuviška bibliote
ka Australijoje; Viri Australi
jos lietuviai kviečiami paauko
ti bent po vieną lietuvišką kny-

mąja užjūryje. Mintis ją teikti 
pameč.ui už literatūros ir 
mokslo veikalą kilo 1949 m., 
vos tik perėmus leisti “Ai
dus”. Sutvarkius parimto žur
nalo administracin us reika
lus ir išdirbus teikimo planą, 
1951 m. pavasari buvo pas
kelbta 500 dol. premija už ko
misijos pripažintą geriausą 
grožinės srities veikalą bei 
rankrašti, išėjusį arba pareng
tą 1950-1951 metais. Premijos 
sumanytoju buvo tuometin s 
provinciolas Tėv. Justinas Vaš- 
kys, OFM.

nusunany- 
bteratūros žanruose, 

sąmoningai išvengia pridėti, sa
vai knygai etiketę. Taigi, čia 
nėra nei romanas, nei įprasti
nė“ apysaka, nei novelių rinki
nys, tačiau, būtinai ieškant ar- 
timausio atitikmens, J. Krali- 
kausko knygą tektų vadinti 
apysaka.

Knygoje atvaizduojamas 40 
lietuvių gyvenimas nuošalia
me > ‘
Kanados aukso kasyklų rajo
ne, kur susikryžiuoja trejetas

čiai, DP lietuviai ir indėnai.
Kiekvienas jų turi savitą 

veidą, autoriaus sąmoningai iš
ryškintą. Kaip ir galima buvo 
tikėtis, autorius išskiria lietu
vių grupę iš kitų ne vien to
dėl, kad joje yra daugiau in
teligentų, bet greičiau — kad 
lietuvių kultūra, atsinešta iš 
gimtojo krašto, yra pakanka-

PREL. PR- JURAS 
paskyręs Aidu premijai 530 dol.

mai stipri atsilaikyti prjpš sve- 
rimą aplinka. Kaip kontrastas, 
vietiniai kanadiečiai yrą dau- 
gausia amžmi kasyklų darbi
ninkai, neturi vilties jas palik
ti. Šie yra atvaizduoti kaip 
“suaugę” su niūria požemių 
aplinka ir atinką autoriaus 
pasirinktus knygos pavadinime 
“urvinius žmones” dvasine 
prasme. O buvę DP galima va
dinti “urviniais, žmonėmis” t k 
laikinos darbo sutarties atli
kimo kasyklose prasme.

Jeigu lietuviai knygoje iš
kyla kaip daugiau ar mažiau 
apvalaę savo aplinką, o kana
diečiai darbininkai — apval
dyti tos apLnkos, tai indėnai 
sudaro atskirą, tipą, kuris ne
pajėgia nei žengti su srove, nei 
pasroviui, ir jis civilizuotame

mių,
premijų klausimas tampa 

nepaprastai aktualus.
Užtai net Liėt. Bendruome

nės apylinkėms Amerikoje bu
vo pasiūlyta atkreipti į šį rei
kalą žvilgsnį. Ta prasme įdo
mus yra dr. Juozo Girniaus 
“Atviras laiškas Bendruome
nės Lokui”, šį pavasarį pas
kelbtas “Aidų” 4 nr. Ten auto
rius siūlo besiorganizuojančios 
Bendruomenės rėmuose, įsteig
ti organą kultūrinei veiklai 
skatinti. Jo uždaviniu pirmo
je eilėje statoma sudaryti kū
rybai paremti planą, nes nuo 
jos išsiskleidimo priklauso visa 
lietuvybės ateitis Bostonui bei 
jo apylinkė buvo siūlyta su
organizuoti literatūros premi
ją; Connecticvto valstybei — 
jaunimo literatūros premiją; 
Philadelphijai ir Baltimorei pa
sirūpinti dailės premiją; New 
Yorko ir New Jereey valstybių 
lietuviams duoti n^uzikos pre
miją; Los Angeles kolonijai su
dėti Žurnalistui premiją. Nuro- srityje, šią vasarą jis išvertė 
dytas planas yra didžiai konk
retus, bet negirdėti, kad juo 
kas butų giliau susidomėjęs.
O jisai vertas mūsų dėmesio.
Naujus premijos greta jau e- 
sanSąją per keletątiktą tikrai 
pakeltų beribgrtaartį kuMrh|

Dėkojant už tokią paramą, 
tikimasi, jog ,tuo žygiu prasky- 
nus,kelią , ir ateityje netruks 
panašių pagsibininkų, ypač iŠ 
dvasiški jos, kuri čia pasižymi 
nuostabiu dosnumu. Tai gal 
kada ir. išsipildys tas noras — 
kasmet “A:dų” vardu duoti po 
vieną premiją už literatūros ir 
mokslo veikalą.

O, kas žino, gal netrukus, kai 
tvirčiau sutiorgan'^uos Liet. 
Bendruomenė Amerikoje ir vi
suomenė labinu įžvelgs į rašy
tojų bei mokslininkų skaudž’ą 
padėtį, atsiras žymiai daugiau 
premijų ir tuo būdu bus pa
keltas mūsų raštų našumas.

Kaip atrodo, emigracinėse 
aplinkybėse premijos ar tik ir 
nebus tas tvirčiausias ramstis, 
kuris prilaikys kūrybingąsias 
mūsų pajėgas kovoje už lietu
višką rašytą žodį.

Išleido PREL. PRANCIŠKUS JURAS, 
94 Bradford St, Lawrence, Mass.

Spaudė T. T. PRANCIŠKONŲ spaustuvė

• Kompoz. Juozas Strolia, 
atvykęs iš Kalifornijos į Bos
toną, gavo smuiko ir fortepi
jono pamokų ir fortepijono de
rinimo darbų. Kalifornijoje 
gyvendamas jis domėjosi auga
lų gamta ir parašė 400 mašin
raščių lapų anglų-lotynų-lietu- 
vių-vokiečių botanikos žodyną. 
Visą medžiagą antrajai daliai 
lotynų-lietuvių - anglų - vokie
čių kalbomis ir trečiajai —lie
tuvių - lotynų - anglų vokie
čių kalbomis J. Strolia parsiga
beno .į Bostoną, kur mano šį 
savo darbą užbaigti.

Be to, ilgais tylėjęs muzikos

tas. Ir šiame tipe autorius su
randa žmogų, norg kartais, at
rodo, rasinės prielaidos jį už
temdo.

Bet autorius nebando vaiz
duoti tų kelių kultūrų susitiki
mo ir kovos. Jo sodriausias 
žvilgsnis yra nukreiptas į ke
letą lietuvių, pagrindinių per
sonažų ir lietuviškos idėjos 
nešėjų. Čia autoriaus optimiz
mas neleido nė vienam lietu
viui nukrypti svetimųjų jūron. 
Šia prasme ♦
J. Kralikauskas yra šviesios 
tremties lietuvio misijos ryš

kiausias propaguotojas 
emigracijoje.

Įdomu, ar po aštuonetos- 
dešimties mętų tie lietuviai bū
tų išlikę tokiais pačiais žmo
nėmis?

Autorius žavi skaitytoją ne 
tiek žmonėmis, kiek kasyklo
mis. Tai šen tai ten jis kruopš
čiai supažindina mus su ka
syklų įrengimais, tamsa, ypa
tinga nuotaika, kuri, 
inertišką kalnų masę padaro 
dvasia, tykojančia savo aukos 

akmenų pakaruoklių 
pavidalu.

Šias eilutes rašančiojo nuo
mone, stipriausios J. Krali- 
kausko knygos vietos kaip tik 
liečia kasyklas ir darbą, nors 
dažnai .techniškais žodžiais at
vaizduotą ir primenantį doku
mentuotą studiją. Net ir “tik
rasis” kasyklos darbininkas, 
pramintas Gorila, autoriaus 
keliais bruožais atvaizduotas, 
yra bene pats charakteringiau
sias veikėjas, kuris, atrodo, 
galėtų pavaduoti akmeninį pa
karuoklį.

Knygoje yra keletas gražiai 
literatūriškai apdorotų epizo
dų, kurie, atskirai* paimti, yra- 
mielai skaitomi. Ęet jie nėra 
tampriai vienas su kitu suriš
ti, o pradinis Gorilos pradingi- 
mas kasyklose nėra išnaudo
tas: jis neplėtoja ir nestumia 
veiksmo pirmyn.

Klimienės visą min. P. Klimo 
biblioteką. '

• Adelaidėje, Australijoje, 
veikia dvi teatro mėgėjų gru
pės. Viena jų rugsėjo 8 d. pa
statė St Santvara kaimynus.

• Guamos saloje vienintelio
laikraščio redaktorium yra lie
tuvis Vytautas Brazė-Braze- 
vičius, buvęs Havajų universi- duodami žinių apie Marijam** 
teto profesorius. pole ir Mažeikius.

Liet Rašytojų Draugijos, parengti kūrybines pa-
dienraščio “Draugo” & kultu-

džūn. Sąlygos premijai gauti 

ja kas antn metai skinama imtorfamė > irdfttar te- 
5OO*dol dovana 

tenka Wti pe^p^ už viešumon pa-
sirodžtotius vrikalus arba 
rankraščius, autorių prlsiųs-

■ tus komisijai. Apimama visa
■ literatūra. Be to, premijai ap-
B glėbiant dviejų metų laikotar-

\ j ■ pį, išvengiama konkursinio
\ š skubėjimo. “Aidų” premijoje

/ ; I ir tai yra nauja, kad kas antri
metai vertinamas mokslo

( kalas. To nebuvo daroma nė
■ laisvoje Lietuvoje. Kultūros
H « žurnalas, kurio puslapiuose 
B puoselėjamas mokslas ir me-
B nas, norėjo visu glėbiu' apimti

! abi šias sritis.

kus žada išleisti Tilvyčio I-ąjį 
tomą, L. Pelėdos — I ir II to
mus, brolių Juškų surinktus 
lietuvių liaudies dainų 3 to
mus.

Išleista taip pat Krikščiūno 
“Bitininkystė”, Aleksos “Na
minių gyvulių veisimas,” Pet
raičio “Galvijų prieauglio au
ginimas’ ’ir kt. Nemaža lei- 
džiama propagandines litera
tūros.

Sovietų didžiojoj enciklope
dijoje 25-tome rašoma apie 
sovietinę Lietuvą. Bolševikiš
kai perdorota medžiaga pa
vaizduota 54 nuotraukomis, 
žemėlapiais, reprodukcijomis. 
Medžiagą paruošė ' Matulis,

Žiugžda, Preikštas, Korsakas 
ir k.

“Didžiosios tarybinės enci
klopedijos” 26 tome aptariami 
Maironis ir Mačys Kėkštas,

Iš pradžių buvo manyta, bė
gant laikui, premiją pakelti 
iki 1000 dol., bet, deja, tai 
sutrukdė leidėjų bei žurnalo

nepritekliaL
Jeigu “Aidų” prenumerato

rių skaičius, kiltų ir finansinis 
pajėgumas tvirtėtų, būtų labai 
m.ela žurnalo vardu kasmet 
duoti net dvi premijas po 500 
dol. — už literatūrą ir moks
lą. Bet šio sumanymo vykdy
mas priklauso nuo visuomenės, 
kuri, gausiau užsiprenumeruo
dama “Aidus”, tuo pačiu gali 
pakelti ir premijų fondą.

Tuo tarpu žurnalo premijai 
viena pinigų dalis gaunama iš 
įteik.mo proga surengiamo li
teratūros-muzikos vakaro, ki
ta dalis pridedama pačių lei
dėjų. Tuo keliu-jau ir nueita 
treji metai, suteikiant vieną 
premiją už mokslo veikalą dr. 
Antanui Maceinai, o dvi už li
teratūrą, būtent, Jonui Aisčiui 
ir Alfonsui Nykai Niliūnui. 
Laikantis eilės, šiemetinei pre
mijai tenka mokslo veikalas. 
Premija jau paskelbta ir suda
ryta vertinimo komisija. Vei
kalai siunčiami iki ateinančių 
metų vasario 1 d., “Aidų” re
dakcijom

ŠIŲ METŲ PREMIJOS 
MECENATAS

Šiemet, kai Toronte naujai 
įsikūrusios lietuvių parapijos 
statyba “Aidų” leidėjus, kurie 
tai parapijai vadovauja, ap
krovė sunkiais finan
siniais rūpesčiais, į pagalbą at-

iš vokiečių kalbos išsamią ato- 
nalinės muzikos studiją ir ta 
pačia proga parašė plačią lietu
vių atonalinės muzikos ap
žvalgą, pavadintą “Lietuvių 
muzikos kelias Ugi dvylikos Akompanuoja jos brolis pla
tonų.” Netolimoje ateityje X nistas A. Kuprevičius.
Strolia,. Jeronimas Kaflnskas, • TstsrisĮiin Eoropes Ksie- 

Šiuo Hta gi turime tik tris V. Adamavifius ir V. Strotia gŲft Strasbourge nupirko iš

“AIDŲ” PREMIJA
Pasklidus šiai žiniai, tūlas 

pamanė: arba žurnalo leidėjai, 
arba patsai žurnalas atsistojo 
ant labai tviftų kojų, jei pasi
šovė į tokį žygį. Bet iš tikrųjų 
taip nebuvo. Tuo laiku vyko 
pats karščiausias lietuvių pran
ciškonų organizavimosi darbas 
Amerikoje. Naujiems vienuo
lynams steigti reikėjo nemažų 
išteklių. Tada dar neturėta net 
savo spaustuvės. Pats žurnalas 
pirmaisiais metais išėjo su žy
miais nuostoliais.
Steigiant premiją, laikyta prieš 
akis tik vienas tikslas — pa-

yra < Miyiiaąį g ■
vis*. uecuvi8»A * gy' 

Siame huu aUcui-
tame piouv, ar -uu gaun pu^c- 
my ar uergziuduj a<»ud
uču uuuiiau uoi‘cu*.ų **7-y*'ą 1’4' 
Kiuojanu tampraus bU 
ievyne. Čia oe**e cifcuaaieriU- 
giau&us yra jouuiys, uuvęs tei
sėjas. jisai lyg ir supina ac- 
sairų epizodų uaiyvius savo 
geru zouziu ir mąstymais, Ku
rie tačiau jį pašaro ne uok vei
kiantį ir gyvą žmogų, Kien 
rezonuojanų autoriaus minčių 
įkūnytoją.

Gražiausi, džiaugsmą ir 
smagumą kelią dialogai, yra 
nuaušo savo rūšies avynių— 
Gudelio ir Jacinos — santy
kiams išryškinti. Jie atsveria 
niūrių kasyklų gyvenimą. Pir
mojo katoos uodingumas ir 
sultingumas gali lygintis su vy
kusiais kitų^rašytojų vaizduo
jamais pasakorių pokštais.

“Urviniai žmonės” rodo jų- 
autoriaus gerą literatūrinį iš
prusimą. Kalba yra žodinga ir 
dažnai šviežia, Autorius ven
gia įmantrumo ir nenori nuste
binti skaitytojo kraštutinėmis 
hiperbolėmis, o dažniausiai pa
silieka santūrus ir aiškus ne 
vien techniniame kasyklų ap
rašyme, bet taip pat ir dialo
guose ir monologuose. Beje, 
pirmieji skirsniai yra labiau 
išbaigti ir išlyginti, kai tuo 
tarpu paskutinieji atrodo pas
kubomis sukirpti.

Nors autorius neišsiskiria iš 
visos eilės mūsų rašytojų, ku
rie neparodo pulsuojančio ne
meluoto gyvybe charakteringo 
žmogaus, “Urviniai žmonės” 
yra skaidri ir miela knyga šia
me tremtinių krizės amžiuje.

(Juozas Kralikauskas, lini
niai žmonės, Chicago, I1L Liet. 
Knygos Klubo leidinys, 1954 
m., 280 psl. Aplankas dail. V. 
Petravičiaus. Kaina 2,75 dol.)

• Stipendijos. 1954-55 moks
lo metams yra gautos stipen
dijos iš Mid-European Studies 
Center viso 21 pabaltiečiui, 
studijuojančiam Amerikoje. 
Lietuviams — 7, latviams 6 ir 
estams — 8. šiais metais buvo 
gauta nauja stipendija tik vie
nam latviui, o visi kiti per
nykščiai studentai. Pastebėti
na, kad prieš porą metų į sti
pendijų skirstymą turėjo įta
kos Lietuvių Laisvės Komi
tetas. Tada lietuviai gavo porą 
stipendijų daugiau. Po to lie
tuviams atstovauti ėmėsi pa
tys studentai, ir stipendijų 
skaičius sumažėjo. Dabar joks 
lietuvių veiksnys neturi įta
kos į stipendijų paskirstymą. 
Visos ankstesnės stipendijos 
buvo skirtos “praktiškiems” 
mokslams, kaip inžinerijai, ar
chitektūrai, medicinai, farma- 
sijai, tik šiemet naujoji sti
pendija, paskirta .socialiniams 
mokslams. ’

Nepriklainomybės metais 
Lietuvoje grožines irferaiuros 
zoais ouvo palaikomas ne tik
tai jo iMJOatruztu pneuumu, 
perkant Knygą, bet ir sąvoub- 
ku pageruuau Dei pasKaum- 
mu, skinant premijas, inuo 
litou m., Kai ypatingai suKies- 
tejo issilaisvinusios tautos 
dvasines ir meoziaginės . ga
lios, susilaukėme gausių pre
mijų. jas skyrė pau vaiscyoė, 
knygų leiayKios, santatyvmes , 
crgamzacijos ir net paskiri -‘j 
miestai. Tai iš vienos puses ; 
kėlė pagarbą literatūrai, kuru 
palyginu, trumpu laiku gražiai 
suklestėjo; iš kitos pusės — 
palaikė rašytojus, sudarius 
jiems sąlygas našiau kurti, ša
lia duodamų literatūros ir ki
tiems mokslams užsienyje gi
linti stipendijų ir anuomet 
laikytinos vienu iš pačių svar
biausių veiksnių rašytam žo
džiui ugdyti.

TREMTYJE
Jų vaiuuiuo ne:>uinen*.ėj0 ne 

ištrėmime, nt-svyruojuni gail
ina tarų, jog premijų i-eikdias 
ne tik uz uuiaiufos, oec ir uz 
moKsio veikalus svetimoje ze- 
meje dar laoiau suaktuaiejo.

Apie naujus dvasinių ganų 
suKiestejimus, neiur.ni po ko
jomis gimtosios dirvos,_ aan-
dien nėra lengva svajoti. Mū
sų rašytojai bei moksLmnkai, 
prirakinti prie sunkaus daroo 
labrikuose, imasi su žiaurio
mis kliūtimis, grūmojančiomis 
pakirsti visus kūrybinius polė
kius. Pagarba literatūrai ir 
apskritai lietuviškoms kny
goms ,pagyvenus medžiaginio 
gerbūvio šalyje, tolydž-o nyks
ta. Literatūros vakarai, dabar 
sujungiami su gerais koncer
tais, nebesusilaukia pakanka
mo visuomenės dėmesio, kai 
tilo tarpu laisvės metais Lie
tuvoje begalini entuziazmą su
keldavo net vidurinėse mokyk
lose pasirodę rašytojai.

Bet skaudžiausia yra tai, 
kad nūaai, plunsknos žmonėms 
neturint pakcačjmų sąlygą 
rašyti, o gimtajai kalbai išei
vijoje merdėjant, ši padėtis 
norima laikyti normalia.

Kaip tik dabar, kai išleistos 
knygos dėl menko tiražo ne
pakelia autorių, o iš kitur šiuo 
laiku nėra paramai jokių vers-



KAIP DABAR ATRODO ŠALPOS DARBAS EUROPOJ

RALFO DEŠIMTMEČIO

AKADEMIJA-KONCERTAS
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zija, kurioje šiemet sutelks a- 
pie 100 vaikų. Iš Balfo pa
prašyta 200 dol. metams ypa
tingiems šaipos atvejams. Kita 
šalpa maistu iš Surplus Com
modities eis toliau per NCWC 
atstovą. Balfo įgaliotiniu Ita
lijoje yra kun. Dr. J. Vaišno
ra. MIC. •

GAUNAMAS 
NAUJAUSIAS

Italija
Ypatingų sunkumų čia nėra. 

Aplink Romą yra keletas šel
piamų šeimų, paskui prie To 
rino saleziečių lietuvių g’mna-

Austrija
Lietuvišką koloniją besuda

ro tik 200 asmenų. Daugiausia 
gyvena Grąže, Innsbrucke ir 
Salzburge. Valdžios duodamos 
normos ypatingai mažos. Pir
mininko pastangomis išrūpin
ta 4000 svarų maisto iš Surp
lus Commodities. įgaliotinis y- 
ra prel. K. Razminas.

ALOYZO BARONO 
ROMANAS

įvykiai 
iš pa- 

šąunųjį

(trys Vokietijos piliečiai, trys 
JL.evuvos).

JLiuoecKe yra trys stovyklos, 
kurios turi bendrą Bbito ge
rybėms skirstyti Komitetą, sa
lia jo dirbo ir klaipėdiečių ko
mitetas, į savo sąrašus įtrau
kęs ir toKiusį kurie neturi nie
ke bendro su lietuviais. To 
clškiro komiteto veikimas Bal
io pirmininko patvarkymu bu
vo sustabdytas. Visi šelpiamie
ji įjungiami į bendrą šalpos ko
mitetą. '

Prancūzija
Lietuvių gyvena apie 1000, 

daugiauia jų Paryžiuje, Lyo- 
ne, Strasbourge. Dalis atvyku
si prieš kar<, dalis serga. Ke
letą sergančių teko aplankyti 
pačiam pirmininkui. Ekonomi
nė būklė gana sunki, nes Pran
cūzių, je viskas dvigubai bran
giau nei Vokietijoj ir Austrijo
je .tačiau uždarbiai nėra dvi
gubai didesni. Lietuviams kaip 
svetimšaliams darbą gauti ga
na sunku. Tad drabužių nusi
pirkti paprastiems žmonėms 
yra beveik neįmanoma. Ypač 
pagalbos rrtkalingi ligonys ir 
į vargą patekę. ? , ;

Šiam reikalui Balfo įgatioti- 
nis Dr. S. Badas prašo Balfo 
500-800 dol per metus. Mais
tas iš Surplus Commodities at- 
eis normaliu keliu per NCWC 
atstovą Paryžiuje.

Haanoveris yra viena iš to
kių stovyklų Vokietijos šiaurė
je, kur daugiausia susitelkę iš 
Klaipėdos krašto lietuviai. Ben
drame susirinkime išrinktas 
gėrybėm skirstyti pirmininkas 
ir komitetas, į kurį įeina du 

Lietuvos ir du Vokietijos pilie
čiai. I

Šveicariją, Italiją„• Prancūziją 
ir šiaur. Afriką, šalia tiesiogi
nių savo pareigų visur domė
josi lietuvių- gyvenimu. Prieš 
grįždamas . į Ameriką Balfo 
reikalams apvažinėjo Vokieti
joje kai kurias lietuvių sto
vyklas ir šalpos reikalus tvar
kė vistoją^.^ .

Sugrįžimo proga Balfo Cen
tro Valdyba spalio 5 d. surengė 
sutiktuvių pietus. Kartu įvyko 
Balfo posėdis, kuriame kan. 
J. Končius padarė pranešimą 
apie savo kelionę. Iš to prane
šimo šitaip atrodo: Balfo šalpos 
veikla Europoje.

• Brazilijoje Sao Paulo mie
ste vykstančioje tarptautinėje 
parodoje Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių paviljonas yra 
gausiai lankomas. Lietuviškus 
eksponatus sudaro juostos, 
marginiai, moterų ir vyrų 
rankdarbiai, liaudies menas. 
Tarp kelių dešimčių laisvų 
valstybių plevėsuoja ir lietu
viška trispalvė. Paroda tęsis 
iki 1955 m. sausio 25 d. Ji 
surengta ryšium su Sao Pau
lo miesto 400 metų sukaktimi. 
Sao Pauk) yra pats didžiau
sias Lotynų Amerikos miestas, 
turi 3 mil. gyventojų. Jame 
taip pat gyvena didžioji dalis 
Brazilijos lietuvių.

PAKELIUI f VAKARUS
Baisūs 1944 metų 

vertė ir jį pasitraukti 
milto jo Kauno. Jo 
brolį — pulk. Povilą — jau 
buvo prarijęs bolševikinis sma
kas. Tačiau ir šiuo metu Ka
nauninkas įieško jo darbo, no-

PRANEŠ1MAS
LDS Connecticut apskrities ' 

suvažiavimas įvyks spalių 31 
d. Hartfordo lietuvių parapijos 
patalpose. Iš ryto 10 vai. šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
organizacijos narius, o po pietų .-j 
1 vai. posėdžiai mokyklos kam
baryje (339 Capitol Avė. ir.į 
Broad St. kampas). * ' :

Rašt Mrs. S. Sopranas

Iš Europos spalio 4 d. grį
žo Balfo pirmiriinkas kan. J. 
Končius. Uoste jį pasitiko bū
rys lietuvių ir “Darbininko” 
atstovas.

Pirmininkas į Europą vyko 
JAV šalpos ir Care reikalais. 
Aplankė Olandiją, Vokietiją, 

Mielasis Kanauninkas dabar Portugaliją, Ispaniją, Austriją, 
gyvena New Yorke, prisiglau
dęs vienuolių išlaikomam vieš
buty ir tenkinasi gaudamas 
teisę aukoti mišias vienoje 
svetimtaučių bažnyčioje. Mi
šias beveik per ištisus metus 
jis turi aukoti 12:10 vai. die
nos. Negaliu net įsivaizduoti, 
kaap-Kanauninkas ištveria, nes 
žinau, kaip sunku laukti taip 
vėlyvų mišių. Bet Jubiliatas 
nesiskundžia. O kas jį supras
tų, jeigu ir skųstųsi? Ar daug 
kam pasidarytų galvoje kiek 
šviesiau, jei ir įrodytum tą 
tikrą faktą, kad kan. J. Meš
kauskas negali gyventi be sa
vų žmonių, be lietuvių?

Begalo nudžiugau, kad bu
vusieji jo mokiniai ir jo kariai 
atkreipė dėmesį ir š.m. spalių 
10 dieną rengia savo Profeso
riui ir Kapelionui 40 metų ku
nigystės sukakties minėjimą. 
Ir aš labai džiaugiuosi galėda
mas tam savo, dar 1926 metais 
Išrinktajam, Pažįstamam pa
linkėti kuo gausiausių Dievo 
malonių ir apie jį papasakoti 
Tau, Mielasis Skaitytojau.

Wehnene gyvena 400 lietu
vių mediniuose barakuose. Ten 
ypač -buvo daug nesklandumų, 
tad kan. J. Končius, pasitaręs 
su katalikų kun. P. Girčium ir 
su protestantų kun. Kelertu, 
susirinkimui pristatė naują gė
rybėms skirstyt! pirmininką— 
Lietuvos pilieti. H Klaipėdos 
krašto. Susirikime pirminin
kas bųvo primtas ir kartu R- 
rihfcta Ir 7 natrių' komisija

i tinas
Stase Daugėlienė

Vokietija
Čia gyvena daugiausia 

tremtinių. Čia ir Balfo šalpa 
plačiausiai išvystyta ir geriau
siai sutvarkyta. Pirmininkui 
teko dalyvauti įgaliotinio Įz. 
Rugieniaus sušauktuose dvie
juose posėdžiuose x ir stebėti, 
kaip ten skirstomos Balfo gė
rybės. Be to, pirmininkas ap
lanke keletą stovyklų.

Menuningene buvo sureng
tas Balfo 10 metų sukakties 
minėjimas. Stovykloje gyvena, 
apie 400; iš jų apie 30 procen
tų džiovininkai. Darbų nėra, 
tenka verstis tik pašalpa ir 
Balto parama. . ■

Aplankė dar Scheinfurtą ir 
Bad Kissingeną. Likusį laiką 
skyrė Vokietijos šiaurei, nes 
ten, paskirstant Balfo gėrybes, 
buvo nemaža nesklandumų. 
Šiaurės Vokietiją lankė lydi
mas Iz. Rugieniaus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kanados Sėtuvių n diena. 

Išleido LTB Toronto apylinkės 
valdyba ryšium su II-ja Kana
dos lietuvių diena. Viršelis dail. 
Telesforo Valiaus, 148 psl.

IV-sies šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynės, 
smulki sporto šventės progra
ma.

East and West, nr. 2. 1954 
m.. trimėnesin:s žurnalas Pa
baltijo ir Sovietinėms proble
moms tirti. Leidžia Allianee 
Publishing Co. Londone.

• Vysk. V. Brizgys pąfcv
tas dalyvauti Kolumbijąjįa 
Medelline mieste, šaukUnMaS _ 
me lietuvių suvažiavime spėjau 
28 —lapkričio 1 d. Numato*^ 
ma kartu paminėti NekaRjį|| 
Marijos Prasidėjimo sukaktis^ 
ir atlikti kelionę į Marijop^a 
šventovę.

• • Dr. K. Graužinis, Lietuvoą 
ministeris Urugvajuje, lankėsi 11 
pas užsienio reikalų ministeri;.^ 
dr. F. Pittalugą ir jam įteikė^ 
naują V. Veraxo (Čibiro) pa*įfl 
rašytą knygą “Genocido impe- 'Si 
rija” (El .imperio dėl genosi-^M 
dio).

• Aleksandras Jasevičius, 
Omahos’ liet. par. kleb. kun. J«|F-H 
Jasevičiaus tėvas, mirė rugse-|| 
jo 25; iškilmingai palaidotas.-^ 
rugsėjo 27. Gedulingas pa- 
maldas atlaikė velionies sūnus, || 
pamokslą pasakė ir Libera at-;^| 
giedojo vysk. V. Brizgys, at-.'H 
sisveikinimo žodį kapinėse ta-
rė kun. L. Musteikis. Velionis 
buvo nuoširdus, susipratęs 
tuvis, mielas dzūkas, kuris ne- 
paprastai domėjosi to krašto 4j 
žmonėmis, ypač nuo Kalesnin-ų 
kų, Nočos ir Varėnos. Nuliūdi-5: 
me liko jo sūnus kleb. kųn. / 
J. Jusevičius, duktė, marti ir*'ij| 
6 vaikaičiai.

• V. Balkaitis, buvęs Lietu-
voje mokytoju, o Amerikoje ž 
dirbęs fabrike, pradėjo dėstyti 
rusų kalbą Omahos universi- i; 
te te. -"3

• Simanas Antonovas, bu- O 
vęs pirmasis Lietuvoje valsty- 
bės teatro fotografas, mirė 
Argentinoje, San Martino mie-’- 
ste. Velionis dirbo foto repork^g 
teriu dienraštyje “La Nadon”.>l 
Jis yra padaręs šimtus nuo- H 
traukų iš lietuvių gyvenimo 
Argentinoje.

• O. Bačkienė, Lietuvos pa- > J
siuntinio Prancūzijoje dr. Sti/g 
Bačkio žmona, rūpinasi įsteig-į 

’ti Paryžiuje lietuvių kultūros j 
namus. • £*

• Paryžiuje lietuvių šalpos -j 
draugija minėjo savo dešimt- 
mėtį; ji dabar yra persiorga- 
nizavusi į Lietuvių Bendruo- J 
menę.

• “Argentinos Lietuvį 
Balsas” įsigijo nuosavus na- j 
mus, kur įkūrė ir savo spaus- 
tuvę.

rėjo būti naudingas. Khda tik 
žemaičiai beliko bolševikų ne-d 
užimti ir buvo dar mažytė vil
ties . kibirkšttlė, kad galima 
jiems užkirsti kelią, kan. Meš-g 
kauskas prisistatė Telšių vys
kupui ir paskiriamas vadina
mųjų žemaičių pulkų vyriaur 
šiuo j u kapelionu. Kaip tada 
nudžiugau, kada Ekscelencija 
man pranešė, jog jau turiu vir
šininką. Kažkodėl tada pirmą 
kąrtą, po daugelio'metų, atsi-^ 
miniau, kaip 1926 metais nore- * 
jau kun. J. Meškauską kario, 
uniformoje matyti. Deja, vyr. 
kapeliono. taip ir neteko susi
tikti ne tik Lietuvoje, bet ir 
visą Istiką, kol vilkėjau kario 
uniformą. •

TREMTIES DIENOSE S
Kan. J. Meškauską susitikau 

tik karui pasibaigus, kada jis 
iš Austrijos atvyko į Kempten- 
Aiigaeu lietuvių stovyklą. Nuo 
pat pirmo susitikimo jis -man 
pasidarė toks brangus, arti
mas, ne tik kaip tėvas, bet ir 
kaip tikras brolis. 1949 m. ba
landžio mėn. 16 d., Didįjį 
Šeštadienį ,nuostabiu supuoli
mu ,abu paskutinieji Lietuvoj 
paskirti karo kapelionai, susi
tiko prie altoriaus. Kan. J. 
Meškauskas, 60 metų savo am
žiaus proga, atnašavo -mšias 
jaukioje Englisches Institut se
selių koplyčioje, o aš jam pa
tarnavau ir iš jo rankų-priė
miau Šv. Komuniją.

IR DABAR

Dfepbolze, kur seniau buvo 
lietuvių gimnazija, jokių ypa
tingų problemų nėra. Paminė
tina tik tai, kad vienas tėvas 
(našlys) džiovininkas atsive
dė tris vaikus, kurie būtinai 
reikalingi globos.

Emigracija
Kan. J. Končius tyrinėjo ir 

emigracijos galimumus. Dėl 
didelių formalumų emigracija 
sunkiai juda iš vietos. Ham- 
buigo konsulatas pagal naują 
įstatymą vizas išdavė tik 6 vai
kant ir vienai šeimai.
Emigracijos reikalams Miun

chene prie Balfo buvo įkurtas 
specialus skyrius, kurį tvar
kė dr. Rukša. i Dabar lietuvių 
specialius emigracijos reikalus 
tvarkyti prie Balfo įstaigos pa
kviesta Gražina Grinienė.

Lietuviai prisimena praeitų 
metų Kalėdas, kai gavo Care 
siuntinius, ko nepadarė nei len
kų nei kitos šalpos organizaci
jos. Ir šiemet Balfas nutarė 
Kalėdoms pasiųsti panašius 
siuntinius. A. Dž.

Spaudos iškovojimo' 50 metų sukaktuvinis leidhiys 
LITERATŪROS METRAŠTIS

C A BIJĄ
' JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS ŠI RUDENI
. Šioje didžiulyje knygoje su savo naujausia kūryba dalyvauja ke
lio* dešimtys lietuvių rašytoju. Metrattj redaguoja Jonas Aistis ir 
Stepas Zobarskas.' ši knyga—tai kovojančio ir nepasiduodančio lie
tuvio atsparos dokumentas, ši knyga vaizdžiau už viską kalbūs apie 
mūsų tauto* teise turėti savo kalbų, raitų, laisve Ir tikėjimų;

Būkite žios knygos garbės prenumeratoriai—padėkite leidyklai at
likti sunkų Uo didžiulio veikalo įleidimo darbų. Prenumerata pri
imama IM i.m. spalio 15 dienos. Prenumeratorių pavardės bus pae*

įvyks 1954 spalio 17, 4 vai. p.p. Webster Hali, New Yorke 
Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vai 

Solistes: Prudencija Bičkiene 
, . Sofistams akompouuos muz. AL. MROZINSKAS

Didžiojo Nevv Yorko ir apylinkių lietuviai maloniai prašomi iškilmėse dalyvauti ir tuo paremti šalpos darbą.
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68S BoAiHck Avė. 
Brooklya 21, N. Y.

Vilnių grąžino-
{atkelta iš 3 psl.) 

žymios dalies savo žemių 'pa
gal 1920 metų sutartį (buvo 
grąžintas tik Vilnius su labai 
apčiulptom apylinkėm).

Sovietų Sąjunga Lietuvai 
buvo pasižadėjusi: 1. ginti Lie
tuvą nuo bet kokios grėsmės 
jos nepriklausomybei ir terito
rijai; 2. nesikišti į Lietuvos vi
daus reikalus ir tvarką; 3. tar
tis su Lietuvos vyriausybe, jei 
būtų reikalas abiem g’ntis; 4. 
laikytis sutarties 15 metų.

Visa tai buvo veidmainystė 
ir apgaulė.

Versdama Lietuvą Besidėti 
dar j jokią koaliciją, p»ti So
vietų Sąjunga jau buvo koali
cijoje su Vokietija ir buvo su- 
sitariusios Lietuvą dalytis.

Tai ir vykdė už Lietuvos pe
čių, kai 1940 m. birželio 15 d. 
Sovietų Sąjunga vienašališkai 
sutartį sulaužė ir Lietuvą oku
pavo.

Tai yra pamoka visiem ki
tiem netikėti jokiam bolševiki
nės Maskvos žodžiui, kuris yra 
melu ir apgaule pamuštas. S.

skaičiavimų, bet vien tik iš 
idealizmo, o idealistais mes 
visi kaip tik ir buvome.”

1914 m. biržetio mėn. 13 d. 
Mogilevo vyskupas - pagalbi
ninkas Ceplak Petrapilyje į- 
šventinę stud. J. Meškauską 
kunigu. . Primitijas kun. Juo
zas atlaikė birželio 15 d. Pa
nevėžio šv. Petro ir’ Povilo 
bažnyčioje prie to paties Alto-, 
riaus, prie kurio dar minis- 
•trantu tebebūdamas tarnavo 
kun. J. Skvirecko, dabartinio 
Kauno Arkivyskupo Metropo
lito, pirmosioms mišioms. To
liau mokėsi akademijoje, o a- 
tostogų metu važinėdavo ap
tarnaudamas pabėgėlius Pietų 
Rusijoje Hr Estijoje.

KARO KAPELIONAS •' ;
1917 m. pavasarį baigė aka

demiją Teologijos magistro 
laipsniu. Tuoj paskiriamas ka
pelionu IV-tos rusų armijos, 
kuri stovėjo Romunijoje. Ca
rizmui griūvant • kapelionas 
kun. Juozas Meškauskas iš
renkamas IV-tos armijos lie
tuviškų dalinių pirmininku. 
Daug jam teko pakelti vargo 
ir didelių pavojų pergyventi 
organizuojant Rusijoje lietu
viškuosius dalinius. Nepa
mirškime, kad tada prasidėjo 
bolševizmo siautėjimas, kuris 
jau ir tuomet negalėjo būti 
palankus kunigui ir dar caro 
armijos buvusiam kapelionui. 
Būtų ne tik įdomu, bet ir 
naudinga, kad Mielasis Jubil a- 
tas tuos savo išgyvenimus tu
rėtų galimybės užrašėli.

KAUNE
1918 m. spalių mėnesį, po 

daugybės labai šiurpių pergy
venimų, kun. J. Meškauskas 
grįžo Lietuvon. 1919 
m; tų pradžioje pakviečia
mas Kauno kun. seminarijos 
profesorium ir dvasios tėvu. 
1929 m., pasitraukęs iš dv. tė
vo pareigų, kapelionauja sese
lėms benediktinėms. įsikūrus 
Lietuvos universitetui, jame dė
sto asketiką ir liturgiką pra
džioje kaip lektorius, vėliau do
cento teisėmis. Universitete 
dirbo iki bolševikų okupacijos, 
o vokiečių okupacijos metu — 
Kauno įgulos bažnyčios rekto
rius ir aptarnauja lietuviškuo- 
s'us dalinius. Kanauninku pa
keltas 1940 metais.

Plati ir įvairi kan. J. Meš
kausko veikla lietuvių katalikų 
gyvenime. Dar seminarijoje jis 
organizuoja klierikų būrelį, 
davusį pradžią klierikų ateiti
ninkų kuopai. Visą laiką akty- 
v .s ateitininkas, tremty Vo
kietijoje buvo vyr, dvasios va- 

• du. Dirbo šv. Vincento Paulre- 
ėio Dr-jos Centro valdyboje, 
L let. Krikščionių Demokratų 
Centre, Katalikų-Akcijos Cent
ro Komitetą organizuojant ir

1909
stojo į antrą Žemaičių Kunigų 
semmarijos Kaime kursą, ir 
čia nieko lietuviško nerado: 
paskaitos totynįškai, o mal
dos;' konferencijos, ' giesmės 
lenkiškai. Tais laikais net pa- 
šdukUno Beturinčiu buvo lai- 
komas tas, kas išdrįsdavo 
ckaugm sveikinimą lietuviškai 
parakti. Tiesa, čia jau ’karce- 
rio nebebuvo ir už lietuvišką 
žodį niekas juo nebegrąsino. 
Buvo net keli profesoriai, su 
kurias be baimės jr lietuviškai 
galėdavo pasikalbėti (kun. J.' 
Skvireckas, kun. K. Šaulys, 
kun./P. Januševičius, kun. J. 
Valavičius).

Viskas pasikeitė, kai atva
žiavo naujasis rektorius prof. 
kan.~ J. Maeiulis-Mairon’s. Jis 
savo pirmą kalbą klierikams - 
pasakė lietuviškai. Tuo padrą
sinti, klierikai J. Meškauskas 
ir P. Juška kreipėsi į rektorių, 
prašydami lenkiškas maldas 
pakeisti lotyniškomis. Tuoj 
paruoštos lotyniškos maldų 
knygelės ir pradėta iš jų mels
tis, o po metų ir šios pakeistos 
lietuviškomis. Rekolekcijų mą
stymai ir konferencijos, naujo
jo rektoriaus potvarkiu sako
mos tik lietuviškai. Jubiliatas 
sako, kad jam baigiant semi
nariją, išskyrus lenkų kalbos 
pamokas, nieko' lenkiško ten 
nebebuvę.

AKADEMIKAS IR 
KUNIGAS

1913 metais ^klieri Juozas 
Meškauskas ,baigęs seminari
ją, pasiunčiamas į Petrapilio 
dvasinę akademiją. Nepasisekė 
iš Kanauninko išklausti, kaip 
jam sekėsi mokytis, bet. ma
tyt, jis buvo vienas iš pačių 
gabiausių klierikų, nes tik to
kius akademijon tesiųsdavo. 
Akademijoje lietuviai studen
tai visi buvo susipratę ir tikė
jo netolima Lietuvos laisve. 
“Mes gi tikėjome, — pasakoja 
Kanauninkas, — kad Lietuva 
bus laisva; tikėjome ne dėl iš-



tarti tik a-

Eliza bet h, N. J.

PAŽINK GILIAU SAVO TIKUMĄ

Daug klausimų, kylančių kasdkn mūsų galvoje apie 
Dievą, pasauli ir žmogų, lieka neatsakytu, nes ne
turime ką paklausti. x Daug paramos lengva’ rasi 
dviejų seminarijos profesorių parašytame veikale

snsirinkjme spaBo2d.Bala- 
šaičų butette. Pr. Skardžius 
kalbėjo apie Letuvišką encik
lopediją, kuri’-liuB laisvųjų Sė
tuvių kultūrinių pastangų Bu* 
d'jimaa. Pranešėjas taip pat 
palietė ir jos redagavimo bei 
leidimo sunkumus. Ta&Mi pir
mieji ledai jau pralaužti, tolau 
visas darbas tupėsiąs .pateng-

Alg. Kasahiičtai,;
Moksleivių Ateit. Sąjurfgos 

centro valdybos p'rm., išvyks
tančiam j JAV kariuomenę, 
-palio 3 d. bendradarbiai cent- 
r valdybos nariai surengė iš* 
leistuves, kurios įvyko pas c. 
valdybos narę V. Kasperavičiū- 
tę. Bendradarbių vardu atsi
sveikino nauj. c. valdybos

Jis daug rašė įvairiuose laik
raščiuose bei žurnaluose, kaip 
Ateityje, Dartmirtke. D^-aup**. 
Lietuvių žiniose. Aiduose, Ži
buriuose (Vokiet; joje) ir ki
tuose laikmenose. Po savo 
straipsniais dažnausiai nasira- 
švdavo A. Erdvilo slapyvar
džiu. •

Vi<momeninj. ir publicistini 
A. Kasu^’čio darbe nutraukė 
kuriam laikai k* kaMviavimo 
prievolė. Bet ia atlikęs, iis 
vėl ims i mnkas scnvn nrnduk- 
tingąją plunksną ir vėl įsijungs

Salės komitetas pripažino 
10 liet, organizacijų nuopelnus 
ir suteikė joms garbės vietas 
salėje. Taip pat buvo paminėti 
ir atskiri asmenys, kurie s»vo 
veikla pasižymėto ir garsino 
Fetuvhi vardą vienokiu ar kito- 
ku garbingu būdu. W. S.

SįĮaįtin vaikus pusvalandį Betų* 
vių kabos. . Valdžios mokyk- 

į- tas lanką vaikai gausiai <tab^* 
; vauja sekmadiento tikybos pa- 

mokose — iš viso jų ateina 98.
■- Utasatettaiai pnsikalbėjtaMti 

. gimnazistams prasidėjo rug- 
fe sėjo pradžioje. Juos lanko 11

naajoje Vokietijoje. Su namiš
kiais atvykęs iš Vokietijos į 
Pittsburghą, jis visomis jėgo
mis įsijungė į Pittsburgho vi
suomenės gyvenimą ir kelerius 
metus redagavo Lietuvių ži
nias. Pittsburgiečiai prisimena 
jį gražiu ir dėkingu atsimini
mu.

Kasulaičiams persikėlus į 
Clevelandą, Algirdas ir čia įsi
traukia į visuomenę ir kultūri
nį gyvenimą, dirbdamas ypač 
su ateitininkais. Paskutiniai
siais metais jis buvo išrinktas 
Moksleivių Ateitninkų Sąjun
gos pirmininku.

A. Kasulaitis dirbo įvairiose 
organizacijose: ateitininkuose, 
vyčiuose. Vidurio Europos fe- 
deraliniame klube. Ate. Balfe, 
Tremtinių draugi joie. kultūros 
fondo taryboje (Vokietijoje), 
i? kit organizacijose. Per porą 
metų jis vedė lietuviu katali
kų radijo pusvalandį Pittsbur-

Jtia. Susirinkimas sumanymui 
ųpritarė. Pagal• primtą projek
tą šio fondo lėšas sudarys: a- 
pyltakės susirinkimų skiria- 

. mos sumos iš metinių apylin-

DIEVASIR SMOGOS
Didžiulio formato 517 p. 

kaina: nejriita — S5JM, Metais — «LM
Užsakymus siųsti:

DARBININKAS 
M Ktafcwtek An. % BratifrR tl, N. T.

A Akstinattei, S. Smith, Sta- 
kųrtienei, Gvazdauskienei

H Laureate M. Pi! pienei, 
O. PilipytH, LSvenSonienei,

(nukelta į 8 ptl.)

mu. tap pat saldyti dar kiekvienas
- renkamojo amžiaus lietuvis bei

£s hetavių sąįšs di- apylinkės ribose veikiančios 
! Įl.fiĮjfeta* lietuvių organizacijos.

St Barzdukas susirinkimą 
Bęttarių stabM5" supažindino su pirmosios JAV 

Lietavių Bfūdrimiiieaės Tary- 
itakjmą taisyklėmis. Kad 

^šiuose rinkimuose galėtų da
lyvauti ko daugiausia apylin
kės lietuvių, pranešėjas skati
no mokėti taurinki solidarumo 
įnašus, teikti reikalingas rin
kikų sąrašams sudaryti ži
nias, rodyti šiam reikalui nors 
minimalaus aktyvumo.

$>A««V MTS:

DON’T GIVI Flte 
ar AFLAC! TO HAITI

vo X Budrys xir J. Liudžtus, 
sekretoriavo J. Puškorius. Da
lyvavo vos 60 su viršum' as
menų, *

Ąkademtab skautų sąjūdžio 
koncertas įvyko rugsėjo 26 d. 
slovėnų.ųalėj. Programą atliko 
solistė Juzė Augaitytė ir smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas, 
fortepionu muz. D. Intfio pa
lydimi. Koncertas buvo augšto vėti. Pats susirinkimas tačiau 
meninio lygio. buvo labai negausus^ jau nebe

silanko nė patys šio klubo pra
dininkai bei steigėjai). Pirmi
ninkavo latvių rašytojas Em. 
Sknjeniekas. r.

Balto akyrtai

Salės skolos sudegmtos
Lietuvių Laisvės salės pas

kolų deginti spalio 2 susirinko 
per 300 žmonių. Tarp aukštų
jų svečių dalyvavo miesto ma- 
yoras N. S. La Corte, B. Mac- 
kevich — išbuvęs 30 metų di
rektorium, J. Budris— pirma
sis salės pirm, ir dabartinis 
pirm. J. S. Reedy. Po himnų 
klep. kun. M. Kemėšis minėji
mą atidarė malda, po kurios 
sekė užkandis ir parapijos cho
ro išpildyta meninė programa, 
kurioje pasirodė sol’štai Miss 
Carol Bovven. D. Patrick ir D. 
Švenčiūnas. Pianu lydėjo prof. 
J. Žilevičius.

žodžiu kalbėjo ir sveikino 
mayoras La Corte, kleb. kun. 
M. Kemėšis, teisėjas J. L Mc 
Guire ir kiti aukšti miesto ir 
valstybės pareigūnei. Taip pat 
buvo supažindinti su visuome
ne visų lietuviškų organizacijų 
pirmin’nkai ir atstovai: M. 
Salikus, Mrs. M. Martin, K. 
Bernotas, R. DSovalis, D. Pat
rick, Iz. Lukšienė, B. Bernet, 
J. Potts, Ch. Oškutis ir prof. J. 
Žilevičius.

Raštu sveikino valstybės 
gubernatorius R. B. ir 
gauta daug telegramų iš įvai
rių miesto ir valstybinių įstai-

LIEPSNOS
SONETAI

Darbininkozadministracijoj

Chicago, III.

Real Estate

D1SPL A Y

OOME IN AND SEE US

FRANKUN MEAT PACKING CO.

nei, S. Sav’čiėnei, N. Savičie-
nei, D. Savifienei, A. Cashman,

ST. PETERSBURG, FLA

Darbininko skaitytojas Jo
nas B. Sečkus, atnaujindamas VENTOS leidyklos gražiai 

išleista. Gaunama —

rus. ' s '
Jūrų skautai, vadovaujami 

VI. Petukauako, savo laivu at
lieka reguliarias pratybas.

StP

45 psl. Kaina $1.00

kės pajamų (šis susirinkimas 
jau paskyrė 50 doL), susirinki
mų nutartas narių įmokos, or- 
gateharita įnašai, aukos ir kt* 
Bet nutarimus dėl fondo lėšų

FOR YOUR DEEP FREEZE
YOITR MEAT SITPPLY OP IT. S. GOVT. GRADKD, 

CHOICE MEATS.
For Only $21«26 Pet MoMh 

COMPLETF LINE OF BSKF, PORK. VEAI^LAMB, 
CHICKENS, FMM0EN VEGETABLES, FBH .

sadlCECREAM

\ " tremtinių, dešta&enio nwkyk- 
” J J® darbo nepradėjo.

Lietuvišką šeimą
sukurs Aldona Raziūnaitė ir 

>' Vytenis" Miškinis spalio 17 d.
Abu jaunieji yra choristai ir

6 gražiai pasireiškia lietuviškoje
7 visuomeninėje veikloje.

Balta skyrins
3 ; rangia skanumynų pardavi- 
X mą spalio 24 d. paraisjos sa- 
į ?. Įėję po kiekvienų mišių. Pa- 

randami Baltą, pagelbėsime 
vargstantiems.

Kun. dr. Vacys Sirka
r . perkeltas į didžiulę šv. Mari

jos parapiją Glens Falls, N. Y.
Kun. dr. Gmbys

* jau atvyko į Albany vysku
piją ir laukia, paskyrimo.
Žuvusiems Hetuviains kariams 

. . / mišias
užprašė Amerikos lietuvių 

klubas. Jos bus laikomos lap
kričio 7 d. 11 vai. rytą.

Vyčių kuopa
rengia maskaradą su šokiais 
spalio 30 d. klubo- salėje.

Pranas Gobis
ilgametis nuoširdus veikė- 

_____ jas lietuvybėje sulaukia šį 
mėnesį 75 metus amžiaus. 
Linkime jam gausių Dievo ma
lonių ir geros sveikatos!

Kęst. B.

Kasulaitį į kariuomenę išlydint
Spalio 5 Algirdas Kasulaitis • į lietuviškosios visuomenės 

atsisveikino su namiškiais ir gyvenimą.
su draugais ir išvyko atlikti * Tik prieš keletą mėnesių 
kareiviavimo prievolės. Pirmo
ji jo vieta yra paskirta Fort 
Knox, Ky.

Prieš jam išvykstant gau
sūs jo draugai ir ateitininkai 
Clevelande suruošė kelis gra
žius t atsisveikinimo pobūvius, 
kuriuose jie įteikė jam prisi
minimo ir dėkingumo dovanė- 
Uų-

A. Kasulaičiui ne tik Cleve- 
lando, betir šiaip lietuviško ji dienose! 
katalikiškoji visuomenė yra 
už daug ką dėkinga. Jis tikrai 
daug yra nudirbęs katalikiška
jai visuomenei, jai paskirda
mas visas savo jėgas ir visą 
laiką.

Visuomeninį ir žurnalistinį 
darbą A. Kasulaitis pradėjo 
dirbti dar tebebūdamas gim-

Praūžęs viesulas N. Anglijos verai ir sekretorei, mūsų nuo- 
pakraščiams padarė nemaža latinei gaudami J. Jakavony- 
nuostolių, kairių neišvengė ir tei. Taip pat ypatinga padėka 
mūsų vienuolynas prie moti- priklauso propogandos komisi- 
niškųjų namų Brocktone. Jis 
sudarė nemaža kliūčių ir trū
kumų mūsų rėmėjų piknikui 
pasiruošti. Vis dėlto tradicinė 
pikniko data nebuvo atidėta. 
Kaip kas metai, taip ir šie
met, nors ir ne taip gausiai, 
bet nemaža mūsų geradarių 
susirinko į mūsų vienuolyno 
sodybą savo malda ir auka bei 
dalyvavimu paremti seselių

aptarnavo nuolatiniai mūsų rė
mėjai su savo talkininkais. Jie 
buvo didžiausi ir seselių ir 
vyriausios organizacinės pro
pogandos komisijos talkinin
kai. Todėl rėmėjų skyrių val
dyboms, skyrių nariams ir vi
siems talkininkams, kurie ko
kiu nors darbu prie pikniko 
rengimo ar jo vykdimo prisi
dėjo— kiekvienam atskirai ir 
visiems drauge nuoširdžiai dė
koju. Iš savo pastebėjimo ir iš 
seselių per rėmėjų skyrius 
duotų žinių pasistengsiu išvar
dinti visus, kurie savo darbu 
prisidėjo.

Iš So. Bostono dėkojame: 
Avėrkienei, Kraunelienei, Čiur
lionienei, Dvareckienei, Klepo- 
nienei, Lesčinskams, Jakima
vičienei, Juronienei, Gaputie- 
nei, Janušonienei, Brazienei, 
Palaimienei, Neveronienei, 
Smigelskienei, Prakapienei, 
Skrickienei, Žilinskienei, Vove
rims, Trinkienei, Ivanauskie
nei, Sapamienei, Pajaujutei, 
Pečiulienei, Macienei, Klarai, 
Jurevičienei, Kajuskams, J. 
Kleponytęi, Sinkevičienei, Bi- 
zinkauskienei, Kleinotienei, 
Brazauskienei, Lekauskienei. 
Pavidienei, Karčiauskienei, Ta- 
mūlaitienei, Slatkevičienei, 
Marcinkienei, N. Grabijolienei, 
J. Gudaitei, Kudurauskienei, 
^velnienei, Jakavonienei, 
Marksienei, Nevėrams, Staku- 
čiams, Glineckams, Staukavi- 
čienei, šilalienei. W. Zuzevičiui, 
A; Suprinaitei, P. Plapskytei, 
W. Griganavičiūtei, J. Nevė- 
raitei, A. Ivanauskaitei, J. Bu- 
limaitei, T. Sirkaitei. F. Da
niels, V. Jeskevičiūtei, S. Bo- 
bulienei.

Iš Norwoodo: O. Paznokai- 
tei, A. Kulbokaitei, N. Kanals- 
kaitei, L. Kasauskaitsi, E. 
Juregevičiūtei, j. Dabrowney.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TOFLACE 
HELP WANTED AD8. 
ASK FOR AD TAKER

jai — pirm. kun. M. Vembrei 
ir A. Peldžiui.

Nuoširdžią padėką reiškiu 
mūsų dvasiškiai, kuri nuolat 
mus remia ir pftlaiko mūsų 
vienuolynus ir j pikniką gau
siai atsilanko. Ypatingai dėko
ju kun. Cyvui iš Albany, N. Y., 
už atlaikymą šv. Mišių aukos 
seselių intencija vienuolyno sa
lėje ,ir kun. A. Kontautui už 

pasiryžimų ir jų darbų Dievui pamokslo pasakymą. .
ir Tėvynei. . Nuoširdžiai dėkopi Brockto-

Nukryžiuotojo Jėzaus sese- no miesto majorui G. Lucey, 
rų vardu nuoširdžiai dėkoju kaip kasmet, taip ir tiemet, 
tiek pikniko rengėjams, tiek parėmė mus savo apsilankymu 
ĮHUgrumos ir kitų darini vy-; , ir nemokamai davė miesto or- 
kintojams, tiek mieliems musų kestrą, faffis per pikniką gro- 
svečiams — visems pikniko jol '- Taipgi dėkoju programos 
dalyviams. Ypatmgal dėkoju vykintojams -.ypač tautinių šo- 
vyriausiai organizacinei komi- itių grupei.
si jai — pirm. P. Kubfliui, vice- Didetis darbas buvo prie sta- 
pirm. — Pr. Kašėtai ir J. Ne- lų ir palapinių. Tai parūpino ir

grįžo iš kariuomenės jo bro
lis Vytautą/, metus išbuvęs 
Korėjos kare.

Jei visi (bent daugelis) iš 
mūsų jaunųjų tiek sielotųsi 
lietuviškuoju gyvenimu, kiek 
Kasulaitis, tai lietuviškasis 
gyvenimas visai kitaip atrody
tų. ' '

Sveikatos ir Aukščiausiojo 
globos Algirdui kareiviškose

Statybinių sklypų įsigijimo 
reikalu.

pranešimą padarė Vyt. Briz- 
gys. Vietų tokiems sklypams 
surasta nemaža. Artimiausia 
yra už 3 mylių nuo nauj. pa
rapijos centro. Čia sklypo že
mės kaina atsieitų apie 600 
dol. Gatvės pravedimo ir kt. 
būtinų išlaidų vėl susidarytų 
apie 800 dol. Asmenys, kurie 

pylinkės susirinkimas valdybos domėtųsi sklypų įsigijimo rei- 
sįūlymu.

* Toliau susirinkimas priėmė 
apylinkes organų rinkimo tai
sykles. Klausimą referavo J. 
P. Nasvytis. Dabar metiniame 
apylinkės susirinkime bus ren
kamos ne tik apylinkės valdy
ba ir kontrolės komisija, bet ir 
skyrių prezidiumai. Rinkimus 
vykdys specialiai sudaryta rin
kimų komisija, kurios uždavi
nys bus taip pat pas’rūpinti, 
kad būtų pasiūlyta rinkimams 

T- ~~~ir pakankamai kandidatų. Be
A. Suštnskąs rinkimų komisijos, juos galės

<alu, prašomi įnešti pradžiai į 
*Mn. Bendruomenės sąskaitą 
I ctuvių Banke po 100 dol. Jei 
nokiamas 
sklypus įsigyti atsiras — su
ma; ymą bus galima įgyven
dinti, jei neatsiras — teks nuo 
jo atsisakyti.

Antrosios Lietuvių Dienos 
apyskaitą pateikė J. Damušis, 

tautinio solidarumo indėlių 
mokėjimo reikalu kalbėjo V. 
Morkūnas, su spaudos mėnesio 
programa supažindino St. Bar
zdukas. Susirinkimui vadova-

NUKRYŽ. JĖZAUS SESERŲ KONGREGACIJOS PADĖKA

Rinkėjai ląnkosi namuose, bet 
auktojai prašomi ir patys at
nešti į Spaudos kioską? , arba 
įteikti valdybų nariams. I mū- 

plrm. Vikt. Palubinskas, Cle- sų sąžines beldžiasi artimųjų 
velando studentų ateit, vardu, vargas — būkirre jiems jaut- 
pirrn.1 Vyt. Valaitis, jaunučių 
vardu St. Stasienė. Išleistuvė
se dalyvavo ir moksleivių ta- 

- rybos nariai bei globėjas. Ben
dradarbiai ir jaunučiai įteikė 
dovaneles.

R. Makūnaitės ir Vyt. 
Petrausko

vestuvės įvyko spalio 2 d. 
skaičius norinčių šv. Jurgio parapijos bažnyčio

je. Jaunoji aktyviai reiškėsi 
Clevelando lietuvių kultūrinia
me gyvenime: dainavo Čiurlio
nio ansambly (ir solo parti
jas); studenčių trio ir kt. Jau-

Įsigyk mūšy poeto!
A. TYRUOUO

Darbininkui geriausio pasiseki
mo ir duoda žinių iš mažytės 
lietuvių kolonijos.

St. Petersburgo miestas yra 
labai gražus- ir kurortinis, iš 
trijų pusių supa vandenys, o 
namai išsimėtę tropikinių me
džių pavėsy. Normalus gyven
tojų skaičius apie 100.000, bet 
žiemą padvigubėja, nes suva
žiuoja is kitur atostogautojai 
praleisti žiemos.

Lietuvių šiame mieste tega- 
, Įima priskaityti vos tik apie 

30. Žiemą atvyksta ir lietuvių 
daugiau. Tai vienas kitas šal
čių atgintas iš Chicagos ar 
Detroito. Mieste yra keliolika 
gražių katalikų bažnyčių, tik 
gaila, kad joks lietuvis kunigas 
čia nepasirodo ir dėl to ’iš taip 
jau mažyčio mūsų būrelio, 
bažnyčioje tesilanko vos keli.

OMAHA, NEBRASKA 
Sekmadienio mokykla

Tėvai daro pastangų, kad 
sekmadieniais . būtų mokomi 
vaikai lietuviškai. Manoma, 
kad ir šiais metas atsiras pasi
šventėlių mokytojų, kurie au
kosis jaunimui, kad jis išliktų 
lietuviškas. Pamokos vyks huo 
9 ligi 11 vai., o 11:15 yra mi
šios su lietuvišku pamokslu ir 
giesmėmis.

Atsikraustė pas mus
iš Clevelando su v;sa šeima 

dr. J. Kuncaitis ir apsistojo 
pas Povilaičius. Daktaras val
džios paskirtas inspektuoti vie
noje miesto skerdyklų. Taip 
pat iš Clevelando persikėlė čia 
gyventi Laucius. Jis aps’evve- 
no pas Odinus. Vietinis

ASSUMPTION PARAPIJOJ 
(tik 6

3 kambarių plytiniai ■amai 
Po visais rūsys, orinis 'aliejum 
šildymas, beržinės durys ir kabi
netai, plastinės gumos stenoe, ke
raminės tile grindys vonioje, rū
bams spintos, i

F^JL * statyti ir fioMsotatl 
Įmokėti tereikta tik 

VetenMMBB tat 
Edsr. lAjerss WA. S-OMS

Arba užeik i
WALLS aad MATHEgA

12SOS Se. Raiste* — WA StaM 
Modefio BOTMW

IMlf Se. Hurvuta

DISPLAY

MARY LANE
SCKOOLOF 

BEAUTY. CŪLTURE 
4?M Butataaj 

LOtataM* 1-4274

TEACHING, BRUSHUP AND 
MANICURING COURSES. 

Days * Nights * Parį Time

* REASONABLE TUTTION
* PAYABLE MONTHLY -



ENTERTAINMENT

TA 7-9819

SATUKDAY NIGHT DANCESNOMINALINIO INDELIO

TeL VIrginia 7-4499

REAL ESTATE
GROŽIO SALONAS

STORE FOR KENT

Joseph Garszva
Well established.

MO 8-8990

Kaina $2.00

175

su 2 apartamentais ąukojanties 

parduodamas.

FOR SALE or le—e. Good opportuni- 
ty for responsible personor persons, 
grocery, meat, vegetable and frozen 
food market. Fully eųuipped. Easy 
payments arranged. In beart of West- 
chester County. For Information call 
WE 9-1131 before 4, WE 9-3243 af
ter 5.

Tek STagg 2-5043

MatthewP. Baltas

lėlė metalo apdirbimo ir taisymo 
dirbtuvė parduodama.

\>L B. 88 04 91 AVĖ.
^M'oodhaven, L. L

Oil Burner Equipment 
ASK FOR JOHN 

TO 8-2878

DARBININKAS 
680 Boslmick Avė. 
BrooMya 21, N.Y.

didumo 50x60 su 6 kambariais 
(Frame House) padduodamas 

arba išnuomojamas.
ME 5-2670

St. Nicholas Avė. & Grove St. 
Ridgevvood Brooklyn

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

parduodama Queens prieinama kaina, 
dideliam pastate. Jokia patirtis ne- 
reikalinga. Reta tokia proga.

G R ABORTUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Beuford Avė. 
Brooklyn, N. Y

APT, OFFIC. FOR RENT

tinkavimas, virtuvės įrengimas, 
dėlių, TV kambarių.

Viskas prieinama kaina.
<. YO 8-5417

OZONE PARKr 2-Xamily brick 2-car 
gar., completely modern. Iminėti. pos- 
session 1 apL $12.000.

VI 3-9454

GRINDYS IŠVALOMOS
LYG BŪTU NAUJOS 

Vacuum būdu nekeliančiom dul
kių mašinom Nuo $7 už 

kambarį.
TE 7-9293, 

KLAUSK MELVIN

joa vardas yra 
energijos, gerai 

aokamai prisiun- 
__ _Pietų Amerikm 

Matė ^ražymaa.” įpakuota pcpierio 
maHelinųaB. turi nuostata* savybių. 
Už vieną dol. nemaišą kiekis—plūs 
aprodymas.

•D. TURĖT, IMPORTEH
v Rax89, Ne* Yeek 14.N.Y.

NELAUK
Žiema jau čia. Leisk mums dabar 
pataisyti jūsų stogus. Atliekame ir 
skardos darbus.
i and E Roofing and Sheetanetal 

Naktį ir dieną skambink
Newtown 9-0979 . -

parduodamas Flushinge. Puiki proga, 
prie Kissena Blvd, 

. aplink apartamentai.

ATTENTION 
CHURCH SOCDCTTES!

Need money for your organizą- 
tions? I will show you how you 
can do this. Business pbesibility 
with dignity. Write Mr. William 
Hubbard.

CATHOLIC BIBLE HOUSE 
555 Treroont Avė. Bronx, N. Y.

Tel. brt.- 9-10 AM ar 5-6 PM 
LU 3-9337

Mūrinis Colonial 
, didelis 
įrengta 
medžiu 

plytelės 
langai,

Ali Catholics over 18 years 
ARE INVITED

. Naujoje lietuviškoje 
krautuvėje

gausite įvairių geros rūšies 
dešrų, skilandžių, lietuviškų ir 
importuotų sūrių, medaus, duo
nos, baravykų, kinietiškos ir 
Javos arbatos, daniškų kum
pių ir daug kitų įvairiausių 
prekių, kurių pageidaujate ar
ba negaunate savo artumoje. 
Taip pat galima gauti Rūtos ir 
įvairių kitokių saldainių. 
Krautuve atdara pirmadieniais 
nuo 5 ki ^8 vai. p.p., penkta
dieniais - šeštadieniais nuo 7 
vai .r. iki 9 vai. vak., sekma
dieniais uždaryta. Adresas: 
740' Sutter Avė., Brooklyn

Sv. GERARDO MAJELLA KANONIZACIJAI MINĖTI 
Motinų ir Darbininkų Globėjas.

SPALIO 14, 15, 19 — PsmaMos 8:99 AJL, 3:30 ir 8:99 P.M. 
Pamokslus sako Rev. J. V. MeGuire, C. SS. R-, 

Perpetual Help Magazine redaktorius.

J. B. SHALLNS 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Stationi 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

•uk mums 
malonus

LAIKYK savo auto Svarų. Kartą 
per mėnesi' blizgink (simonize), du 

tik $11 per mėnesį.
kartus per savaitė plauk. Už tai .

MMBąa kaip tikro. Ažvežni •ŽtaOritinJ 
gultam vartoti . kaip dHteio aatasl*^ 
■iaiaa sigarettm, puMaaaohią Mta'; 
tam. Paoteua, tinka dovanom.. 7". .
gis ir 4* plotis. PaslrinkimM Maho- 
gaay ir Ivory, ypač tinka ekstra do
vanom Pralyk nemnframn ffsMĄĮĮ^ 
katalogą. Dept.-Dart. '

GELZER*S
799 Broadway . New York 8, N.Y.

NEW ROcasEUA, naujas 8 kamb. 
namas, 4 miegų. .8 vonios, knotty pine 
den, 2 auto ganias. Naujai augan
ti bendruomenė, arti susisiekimo, mo
kyklos, bažnyėkn. Namas neseniai 
baigtas įrengti, 342500.

■ TU 2-1268 FA 4-1137

FRANK * MeCANN 
■•.'t .

Dažymo ir. "dekoravimo 
kontsaktortus

115-13 lllth Ava, OUeae Park. N. Y
. VI3-5294 MMMI

6MGINATOR of Automatic Self- 
Serviėe Lauderettes now start- 
ing new type of store, "THE BIG 
BUNDLE”. A revolutionary idea 
in the laundry industry. Loca- 
tions available. Teleeoin Corp. 
12 E. 44 St, NYC. Ml 7-7800.

GENERAL CONTRACTOB 
MASON & CARPENTRY 

Ali Violations 
Removed 

D. S. TIMO — 
MA 2-2799

THE DRAICE FUNEBAL HOME 
54 Alėrander Ava.

Freeport. L. ĮU N. Y.
Tarnauja katalikų tikėjimo gyvie

siems ir įnirusiems.

1793 University Avė. Bronx (170 SL» 
WA 7-2929

Mušte by Al Prine 
. Admission $1.25

St. Brigid’s Auditorium

STORE ‘ 16”x45” Suitable Delicates- 
'^ėft 'Or any Business. Full CeHar. 
Rent $250.

Garantuotai taisoma- televizija, kambariniai bei auto racho, 
stiprintuvai (amplifiers), plekšteliu automatai 

k (recort changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ridnnond HH1, Ozone Pąrk, Forest HiŪ, Jamaica.

Darbas attekvaas piitparie tedadk»> pripaMe 
BOA tatttato, Nem Yorte.

Darko vataadoK tamDea ano S vaL ryto M • voL vok. 
pkanrihotai* ano S vaL ryto U 9 vaL vak.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)
Graborius - Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y;
EAST ROCKAWAYx skubiai parduo
damas žavus Colonial 7 kambarių 
namas ant. 1/3 akro, 3 lentelėm ap
rauti (paneiledri kambariai, įrengtas 
rūsys, visi patogitehai, kainuoja 25.- 
000 dol., siūlymai priimami nuo 
20.000. Arti R.R., krautuvės, keli 
žingsniai nuo St. Raymundo bažny- 
čois. LYnbrook 3r8319.

A. J. WAGNER CORP.
Plumbing and Heating 

CHAS. P. LOGUE, 
diplomuotas plumberis 

291-08 Linden Blv. St. Albam, L. L 
LAurelton 8 6855 Re. VIrginia 8-2939 

Klamk Charite

WHITE PLAINS Vic. Estate namas 
10 kamb. 2% vonios, puikios sąlygos. 
Gražus vaizdas. 1 ar daugiau akrų. 
$26.000.

WH 6-9194, po 6 P.M.

stiliaus namas, 6 gyv. kamb. 
valgom, kamb., "moksliškai” 
virtuvė, kabinetai, galer., 
kūrenamas židinys. Gražios 
vonioje ir prafeykl. Dideli 
pusrč. kamb., Lehtelėm muštas kamb. 
rūsyje, patio, rumpus. Mūrinis garaž. 
Netoli mokyklos, krautuvės ir susi
siek. Parduodame su nuostoliu už
$18,000. Tri. Fl* 2-8442.

— Ooo! — atsiduso mer
gaitė, tik dabar visa supratu
si. — Tamstai reikėjo iš pat 
pradžių aiškiai sakyti, žinia, 
geriau jų neslėgti kitais rūbais, 
jei nenorite paskui lyginti.

— Ką lyginti? — paklausė

FOUNDLING’8
AŠTUONIASDEŠIMT PENKTA SUKAKTIS
SENOS MADOS PARODA

YPATINGOS DOVANOS VISIEMS
Ateikite ir linksmai praJetadte laiką patyb bei padėkite jį 

praleisti mūsų mažiesiems.
Aatrad. spnL 12, Treėtad. sfnL 13, Ketvlrtad. epai. 14, Prairt, >5 

Nuo 6 Igi 11 P. M.
Aeitadient spaL 16 ir Sekmadieni spal. 17 nuo 1 ligi 11 PM

FasRtafcsfntažmri —-AtstgnivtnfcnaL Ji^tana voIMd.
• NEW YOBK 'FOVNDUNG HOSPUAIi 

•Ml M. Ir Trrrtagt— Ali—.

LAUNDEETTE — 21 Bendix — 2 
Dryers — 1 Extractor — 2 Trucks — 
4-6 P. M. — Good mcome. Reasonably 
pficed.

GI 80882 — 4-6 P3L 
GI 25140 — After 6 P. M.

PARDU4AAMUS GARIMUS 
' IŠVAŽINĖTI

siūloma — 6 mašinos — Midtown 
Manhattan — Tinka daliniam dar
bui. — Geros pajamos.

EV 8-8822 11 AM.—L P3L
Arba rašyk

Box S-12-A-Koem 839
11 W. 42 St, NYC.

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

Stephen B rėdės Jr
ADVOKATAS*

E8T. LAMP 8BOP near statton, 
HgtaiBg HsUHs, floor and tabiev 
tampą tamp mounting, appUaiKes 
and repairs. Houver franebtoe wtth 
or ritboot etectrical contracttag b«ri-

FUNERAL HOME
M. P. RAILAS — DirekteriD 
ALK BALTRDNAS-BALTON

' Frffratn Vedėja 
660 Grand Street 
BrooHtya.N. Y.

NOTARY PUBLIC

NAUJAI.
“MY DAILY BBEAD” 

kasdieninis skaitymas, mąstymas 
ir maldos paruošė Rev. Anthony 
J. Paine, S.J. Kaina .78 ir $1.35. 
Mišiolai, maldaknygės, rožančiai, 
statulos ir Madonos.

SANTA MARIA SHOP 
2728 Church Ave^ 
Brobk^a 26, N. Y. ~--

L'Lster 6-9395, klausk Mrs. Hagen

esti* bedrrtt igDtaM-nnB auftaMe 3or 
ap*. ar dtatotariMce ptoa 3 m» ren- 
ted aft. PhlrviCTV Avė. f«> anty 
319,000, call HE 4-8434 after 4 PM.

OFFICE SPAGE with ApL Bedroom, 
Living Room, DinetteACitchen and 
Bath. In Masšsapeųua, L. L Oven store 
— heat supplied. Near Railroad Sta- 
tion. Suitable for Lawyer.

PY 8-3850 — 9-6:30
PY 8-3018 — after 6.-----------

For Sale. Irvington, 50x75; 18 feet 
high with yard qmce. WAverly 3-9339

MASSAPEQUA ^Nanau-Shon vic.) 
parduodamas namas, statytas iš Br'k 
ir Cedar, padalinti plotai, 24 gyvena
mi kambariai, 2 vonios, židinys, žai
dimų kambarys, gera virtuvė, plotas 
65x135, medžiais apaugės, netoli nau
ja mokykla, kaimynai katalikai. Kai
na $18.900.

PY^9-7«M.
______ ' . j '

A IN 9. C. ’.
ff yo« Mta •Mte-home wfth good

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmiau) valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86Gi STREET NEW YORK CETY

Virš Lexingtoo Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

RESTORANAS - BARAS (atskiroje 
zonoje) Westchesteryje. Ist. prieš 50 
m. Metinės pajamos $50.000. Pramo
nės rajonas ir gyvenamieji namai. 
Nėra varžovų. Pagrindiniai atnaujin
tas, didelis valgomasis kambarys, į- 
rengta virtuvė. Ilgalaikė nuoma 
$25.000.

Tri. YO 5-2643

SEE THE NEW 1955 MODELS 
ZENITO 
T.V.‘^ETS with • 
CINĄ* BEAM A

CINĄ’ LENS
$189.95 up

LEAF’S for TELEVISION 
853 Victory Blvd. GL 7-9425 

Ask for "Herb”

<MnHC'lR RAMENU
/- PAMDCfcUVR •

dūlama pirkti- Savininkas išsikelia.
• SkantfitBk po 6.P. M.

•TA3A36T

MEDŽIO AFDIRDDIO DIRBTUVE 
Visi Delta įrankiai kaip muiji, gera 
vieta, per meto* gattma uždirbti apie 
$10,000, tas pristatyti klientai, pigi 
nuoma, $3500. Skambink tik nuo ptr- 
mad. ligi penktad.

GR 2-8868J

7 * LEDC HVEŽMUMAS
prM 1$ metą. Geros pa

jamos. Prietnamsi fvertiata. Su 1941 
Chevrolet >

MI 8-9956

TV AIDO mtaaajtaM tatalga par
duodama dėl ligos. Puikiai sekasi, 
vieta pačiam biznio rajone, atskiras 
pagritata Įrambarys -susigrūdimui iš
vengti- ' - '.Y

Ivanboe 1-4298

dailioji pardavėja
nustebęs ponas Toks.

— Na, marškinius.
— Šitaip, — sumurmėjo po

nas Toks, apsigrįžęs eiti iš 
krautuvės. — Vadinasi, marš
kiniai geros medžiagos, nesi- 
glamžo, o juos vis dėlto reikia 
lyginti. Būki, panele, atsar
gesnė su žodžiais, nes kitaip 
vietos neteksi. Čia prekę giri, 
o čia ją išpeiki. Tok.ų prekių 
aš nenoriu, nors ir graži mer
gaitė jas siūlo.

Ir ponas Toks nukulnino į 
Balfo sandėlį rinktis su ilgom 
rankovėm tokių - marškinių, 
kurie ir maišuose sukimšti ne
susiglamžo.

CMJL IX> 
■' '•PI-ACE, . 
CANdBE OR CHANGE

Y<M® AD ‘

STATTON1ZY - LUNCSEONETTE!
$250 ueekly net income. Opposfte 

Sd)OQl.. Good leaise. -WeH estab
lished. — Ultra madera ffbrtures. 
Worfli “ more then $10,000. Price fxx 
a <uždc sale how ta $7600 £pr the 
eonaplete tasiness,

’ . KI ;

BEDEMPTOR1ST FATHERS CHURCH 
OT THE IMMACULATE CONCEFHON 

159 Street, prie M Avė, Brome, N. Y.

— Utata, šalta, — pasipurtė 
ponas Toks ir išėjo. pirktis 
marškinių su ilgom rankovėm.

— N;gi rudenį bindzinėsi su 
trumpike, tarsi vienuobkėą vy
rai, prakišę rungtynes?

Prisistatęs dailiajai pardavė
jai ir; nužiūrėjęs tinkamus 
marškinius, ponas Toks šel
miškai paklausė:

— Sakyk , saldžiausioji, ar 
tie marškiniai nesiglamžo? Tu
riu juos dėti po švarku a.r ant 
švarko?

— Koks gali būti klausimas, 
— nė nepagalvojus atsakė mer
gaitė,—sumišusi, kad ją taip 
gražiai pavadino. — Tamsta 
turi juos nešioti po švarku. Aš 
dar nemačiau nė vieno vyriš
kio, kuris vilkėtų marškinius 
ant švarko...

— Taip, taip, aš tai žinau,— 
lingavo galva ponas Toks. — 
Bet naujųjų marškinių, dar 
neužsivilkęs,. nenorėčiau su- 
glamžyti. Ar tamsta tikrai 
manai, kad jie nesiraukšlės po 
švarku?

— Ne, — tvirtai atsakė mer
gaitė, — jie yra labai gsros 
medžiagos ir nesiglamžo. — 
Paskui ji šyptelėjo ir dar pri
dėjo: — Žinia, jei tamsta per 
daug trinsies,.

— Atleiski man, žavioji pa
nele, — nusijuokė ligi ausų ir 
ponas Toks, . — kaip aš galiu 
trintis lagamine?

— Kur? — nustebo pasta
čiusi akis pardavėja.

— Rodos aiškiai sakiau: la
gamine.

. — Bet, gerbiamasis pone, 
marškiniai juk nieko bendro 
neturi su lagaminu, — visai 
rimtai aiškino mergaitė.

— Kaip tai neturi?! — jau 
pyktelėjęs atšovė ponas Toks. 
Aš noriu į lagaminą įsidėti 

'marškinius ir klausiu: geriau 
jie dėti po švarku ar ant švar-



RAMUNES

“HOLY FLAME” OS PROGA

Apsisaugoti -nuo oro pavo
jaus, jei koks priešas užskris- 
tų, Bostone statoma 12 pože
minių slėptuvių.

TeLKV. 4-MSS
AD JEZAVITAS 
ItaBm D».

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Caro- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Rainos tos 

pačios ir i kitus miestus. '

Brikeli, toMte: TeL TB M«M

UetuvMca dumia — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal rišu 
skoni Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogertau- 
Mai. Išvežtajame { krautuves ir 
’-’vaflus namu*.

po dviejų metų šaukiamas 
Bostone, Šv. Petro par.salėje, 
spalių 23 įr 24 d. Setato metu 
bus suvaidintas kun.' St Knęi- 
žio. paraštyas dramos vaizde
lis “Motinos vargai“. Va dina 
Waterburio lietuvių parapijos 
choristai. -

W A ITKUS 
FUNBBALBOME 

197 Wetater Avenae 
Cambridge, Mam 

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Iš Apreiškimo bažnyčios
spalio 5 buvo palaidotas 

Juozas Kazlauskas, gyv. 383 
So. 3 St. Brooklyne; spalio 9 
palaidotas Petras Ramanaus
kas. Abiem patarnavo Aromis- 
kio laidojimo įstaiga.

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERALHOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS.
Laidotuvių Direktorius š 

TeL SOnth Botam 8-2590

PIANAS, SOHMER, BABY 
GRAND, tinkamas profesio
nalui, parduodamas labai pri
einama kaina. TeL DAvenport 
6-2010. '

Po pietų 4 vaL įvyko iškil
mingas pegerbimo aktas ir vai
šes. Salė buvo pilnutėlė žmo
nių — tiek senesnės kartos, 
tiek ir naujai atvykusių.

Iškilmes pradėjo atidaro
muoju žodžiu Vac. Alksninis, 
priminęs kan. J. Meškausko 
darbą Lietuvos kariuomenė j įr 
Kauno kunigų seminarijoje. 
Toliau pirmas sveikino Angelų 
Karalienės par. kleb. kun. J, 
Aleksiūnas Kunigų Vienybės 
vardu, įteikęs Sukaktuvininkui 
iš popiežiaus Pijaus XII išrū
pintą palaiminimą. P. Jurgėla, 
sveikinęs Amerikos Lietuvių 
Legiono vardu, įteikė Legiono 
garbės medalį; žodžiu sveikino 
dar Lietuvos gen. konsulas J. 
Budrys, Z. Raulinaitis —New 
Yorko romuvėnų ir Kario re
dakcijos vardu, dr. VI. Vilia
mas— krikščionių demokratų, 
S. Sužiedėlis— Ateitininkų Fe
deracijos, J. Bolevičius —New 
Yorko vyčių, ir kun- V. Pik
turna, kalbėjęs Kauno kunigų 
seminariją baigusiųjų vardu, į- 
teikė specialiai padarytą gin
tarinį rožančių Raštu buvo 
perskaityti sveikinimai: Vil
ko pirmininko prel. M. Krupa
vičiaus, prel. K. šaulio iš Švei
carijos, Lietuvos Laisvės K-to 
pirm. Vac. Sidzikausko, prel. 
J. Balkūno ir grupės kunigų iš 
ALK Feder. kongreso Cleve- 
lande.

Kalbų protarpyje Sandavi- 
fiūtė padeklamavo P. Babicko 
Maldą, o skautų vyčių oktetas, 
akompanuojant A. Mrozinskui, 
nuotaikingai padainavo kelias 
kariškas dainas.

Prie vaišių stalo kalbėjo dar 
prel. Ed. Stukel s, kun. T. Nar
butas, dr. B. Radzivanas, Gerd- 
vffienė, H. Blazas ir k. Sukak
tuvininkas kan. J. Meškauskas 
atsakė nuoširdžiu padėkos žo
džiu.

Iškilmingam aktui vadovavo 
Vac. Alksninis, o vaišėms —J. 
Kiaunė. Minėjimas buvo su
rengtas buvusių Lietuvių ka
rių draugijos ir Kauno kuni
gų seminariją baigusiųjų prel. 
kan. J. Meškausko auklėtinių

SCHOLES BAKTNG be. 
V. Lukas — Vedėjas

5» Grumi St, BrMktya, N. Y.

Kristaus Karaliaus 
šventėje

vyčiai rengia pamaldas ir 
bendrą komuniją šv. Petro 
bažn. 9 vai. r. Po mišių bus 
pusryčiai, kuriuose gali daly
vauti visi. Pusryčiam bilietas 
1.50 dol.; galima gauti klebo
nijoje ir pas vyčių valdybos 
narius.

Tad dar kartą visiems nuo
širdų ačiū. Atleiskite už visus 
pasitaikiusius trukumus. Lai 
gerasis Dievulis atlygina vi
siems mūsų geradariams, ne
užmiršime savo maldose visų 
kurie mus parėmė.
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 

Kongregacijos Generalė

Atvykdami į Balfo jubffie>nį 
koncertą atžymėsime šalpos 
organizacijos dešimtmetį, pri- 
tadėtame prie Europoje likusių 
lietuvių suštiptmo, o kartu iš
girsime puikią programą, iš
pūdytą tikrai pirmaeilių Sė
tuvių menininkų New Yorke 

pirmą kartą pasirodančių 
Visi į Balfo koncertą! B.

IŠNUOMOJAMI kambariai 
Great Necke, pirmame aukšte, 
2 dideli, saulėti kambariai, su 
baldais ar be baldų Galima 
pasinaudoti virtuve. Prie pat 
autobusų sustojimas ir krautu
vės. Skambinti po 5 v. v. 
GR. 4-8316W.

Romo Viesulo
grafikos paroda Matrix Gal- 

lery, New Yorke atidaryta 
spalio 11 d. Paroda bus atvira 
ligi spalio 30 pirmadieniais, 
antradieniais ir šeštadieniais 
nuo 1:00 iki 5:00 vai p.p. ir 
kasdien, be šeštadienių ir sek
madienių nuo 6:30 iki 9:30 v. 
vak. Adresas: 26 St Marks 
Place, N. Y.

Rūtos saldainių
gamybos naujas sezonas jau 

prasidėjo ir į visas jau buvu
sias prekybos vietas pagal pa
reikalavimus saldainiai išsiun
čiami. Bet dar keliuose nuės
tuose ir mažesnėse vietose rei
kalingi pardavėjai. . Prašoma 
kreiptis šiuo adresu: 740 Sut- 
ter Avė., Brooklyn, N. Y. Čia 
parduodami saldainiai ir ma
žais kiekiais (detaliai), taip 
pat J. Ginkaus krautuvėje 495 
Grand St, Brooklyn, N. Y.

Svečiai iš Bostono
Bern. Brazdžionis, daiL V. 

Vizgirda ir A. Gustaitis lan
kėta New Yorke. Ta pačia 
proga buvo užėję į Darbininko 
redakciją ir į pranciškonų vie
nuolyną. DaiL V. Viagirdos 
kūriniais bus iliustruotas lap
kričio “Aidų” numeris.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMF]

564 EAST BR0ADWAY 1
South Boston, Mass. j 

D. A. Zaletekas, F. E. Zaletaka/ 
Oratoriai ir Baltamuotojai

Patarnautmaa dtan* ir naktį 
KoplySa Šermenim dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO MSI#

aktyvi vrikėfei pądart trumpą 
40 metų Sąjungos veSdes ap
žvalgą. Pasirodė, kad ketvirta
me Kat Federacijos kongrese 
1914 m. Chicagoje buvo padė
ti Moterų Sąjungai pamatai, 
ant kurių išaugo stipri orga
nizacija. Šiandien Sąjunga tu
ri 74 kuopas sp 25£9 narėmis, 
įkirtas siekia 160 tūkstančių 
dolerių. Turi Svietas, savišal
pos, jaunameČių skyrius, savo 
chorus ir tt

A. SkuSenė savo paskaitoje 
gražiai apibūdino tremtinės 
vaidmenį ir ragino visas atei
ves nedelsiant jungtis į orga
nizaciją.

Meninę programos dalį su
darė moterų choras, dukterų 
atskiri numeriai ir vaidinimėlis 
“Pas fotografą”.

Moterų choras padainavo 8 
liaudies harmonizuotas dainas 
dviem ir trim balsais. Vadova
vo Marijona Čižauskiene, tu
rinti ilgametę choro vedimo 
praktiką; Choras yra padaręs 
gražią pažangą ir dainas gra
žiai išpildė.

Programą papildė deklama- 
torė Vaičiūnaitė ir žinoma jau
na pianistė Irena Stankūnaitė. 
Programą linksmai užbaigė B. 
Ašmantienės ir B. Sabeckienės 
parengta komedija ir visų na
rių kartu sugiedotas Moterų 
Sąjungos himnas.

Šventės proga sveikino: 
komp. J. čižauskas, J .Stankū
nas , Skučas iš Westfield, Vy
čių pirm. V. Guzevičius, St 
Strazdienė ir mok. Prapuole
nis iš Lindeno. Linkėjo moterų 
kuopai ir toliau sėkmingai dar
buotis kultūras srityje. Nema
žas publikos skaičius ir iškil
mingo minėjimo programa pa
kėlė Lindeno Moterų kuopos 
dvasią ir paskatino naujai 
veikiat Buvęs

Vyčiai minės sukaktį
Vietinė 113 vyčių kuopa 

rengiasi minėti savo gyvavimo 
30 m. sukaktį. Pirm. V. Guze
vičius visu uolumu stengiasi, 
kad sukaktis būtų atžymėta 
kuo gražiausiai. Turimomis 
žiniomis, būsinjasis minėjimas 
kelia susidomėjimo net ir to
limesnėse vyčių kuopose ir ti
kimasi sifeUaukti daug svečių 
Banketas ir šokiai įvyks spalio 
23 d. 7 vaL vakare Liberty 
svetainėje, Liriden, N. J.

Nauja vyfią valdyba
Šiems metams vyčių kuopai > tei, P. Mulevičiui, 

vadovauti išrinkti: pirm. V? 
Guzevičius, dvasios vadas kun.
A. Kasperas, vicepirm. S. Bun- 
donis, prot rašt Alg. Bundo- 
nis Jin. rašt Aid. Cesnavičiū- 
tė, ižd. X Tratulis, kor. A. Do- 
bdaitė. Paskugniam susirinki
me pasidalino įspūdžiais iš sei
mo Pittsburghe V; Guzevičius 
ir X TratuBs. V.

Atkelta iš 6 pust
A. Akstiniensi, V. Kaupiniėnei, 
M. Petrikienet .

Iš Stoughtono: Savickams, 
J .Cenčiutei, C. Bunevičiutei.

Iš Cambridge: P. Remei- 
kams, V. Jankauskaitei, P. Lu- 
košiunienei.

Iš Brightono: P. Klotz, K. 
Sangavičienei, P. Sangams, 
M. Cemeniti, K. Pakštams, K. 
Kondrotienei.

Iš Brocktono: J.' Jakavony- 
tei, A. Cesnienei, P. Kubiliui, 
Pr. Kubiliui, Pr. Kašėtai, E. 
Kubilienei, Adomkevičiams, S. 
Samatovičienei, D. Kasperovi- 
čienei, J. Baronui, A. šedui- 
kiui, J. švagždžiui, M. Gofen- 
sams, P. Bačkauskams, B. 
Samsonienei, N. Bensonams, 
C. Grandmontaitei, A. Vaitke
vičiūtei, M. Sinkevičiūtei/ B. 
Gutauskaitei ,Pareigiams, N. 
Tamošaitytei, A. Sabaitytei, 
V. Mazgeliams, R. Rock, R. 
DeMolles, T. Petkelytei, L. 
Keturakytei, N. Ramanauskai
tei, N. McCarthy, A. Cesnai, 
S. Norton, N. Vereškai, N. 
Grecevičienei, V. Slažienei, H. 
Jezukevičiutei, M. Gužienei, E. 
Tautkui, V. Kucinienei, F. 
Stundžai, J. Sisui, A. Jakavo- 
nytei, V. Venčauskui, C. Cico- 
ra, J. Lukas, J. Samsonaitei, 
P. Smith, S. McGimrs, A. Va- 
lantukevičiutei, G. Šeduikytei, 
J. Zarella, L. McCarthy, S. 
Šidlauskaitei, Bukantams, A. 
Kasperaitei, G. Stašaitytei, M. 
Anusevičiutei, L. Duncan, C. 
Jeskytei, M. KeUeher, Baraus
kams, M. Tumoniams, Grand- 
motnams, A .Tautkui, V. Ja- 
kavoniui, J. McGinnis, Seržan
tui Tautkui ir jo padėjėjams, 
policininkams, R. Mantautai-

Lietuviy Radio Draugijos Programos 
A. P. OINKIM, Dtokteta

MMentafe 19 PJL—WWEL 19M W.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro tongotnia tromliuojaml tvalrda vĮraotnente praneCmai,

Pr^ Vainauskas,
Lietuvos Laisvės Komiteto 

narys ir Krikščionių Demokra
tų C. Valdybos pirmininkas bu
vo išvykęs į Clevelandą daly
vauti Katalikų Federacijos 
kongrese.
Įsisteigė studentą “Santara”

Šeštadienį, spalių 2, Grand 
Paradise mažoje salėje įvyko 
steigiamasis Lietuvių Studentų 
Santaros (persiformavęs Nepri
klausomų Studentų. Sąjūdis) 
New Yorko skyriaus susirinki
mas, kuriame buvo išrinkta 
penkių asmenų valdyba: A. 
Petrikas — pirm., A. Grigaitis 
—vicepirm., I. Eidukevičiūtė— 
sekretorė, A. Ratkelis — iždi
ninkas ir J. Bilėnas — organi
zacinių reikalų vedėjas. Užsi
rašė 30 narių. Po posėdžio bu
vo Užkandžiai ir šokiai.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 
(jtataKte Kame 1911 m. J. KuBuko)

Mūsų ramunių žie- 
gįį Į dai yra Hungarijos, 

švieži ir medum 
kvepia; moterys, 
kurios geria ramu- 

k\ nių arbatą, būna
gražics ir nepiktos; 
galite pabūti dieną 

kitą ir nevalgę, bet pirkite ra
munių ir pradėkite atgauti ge
resnę sveikatą. Kai prisiusi 
mums $2.50, tai mes pasiųsi
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą “Sveikata .ligoniam” — 
gydymas visokių ligų š akni- 
mis, žievėmis, žiedais, sėklom 
ir lapais.

ALEXANDER’SCO. 
414 BBOADWAT 

Sevth Boston 27, Mass.

Lietuvių mokytojų konfe
rencija šaukiama spalių 17 d. 
5 vai. vak. Brocktone, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyne.

X Gaidelio vadovaujamąjį 
Bostono vyrų chorą pas'kvietė 
kcncertuoti “Draugas” į Chi- 
cagą. * .

ascitai^ tneso-a^Hranas Ste- 
sė DengESenė ir smttakinMras 
Izidorius Vaąj^ūnas. Akompa- 
huos pianistas Aleksas Mro- 
zinskas. Programą praves ak
torius Vitalis Žukauskas.

Abi solistės yra gražiai ir 
plačiai pasireiškę Lietuvoj, Vo
kietijoj ir Amerikoj. Sntak:- 
ninkas Izidorius Vasyliūnas su 
koncertais yra apkeliavęs Eu
ropą ir Pietų Ameriką.

Po koncerto šokiai, grojant 
populiarajam Adomo Jezavito 
orkestrui.

Susidomėjimas šiuo koncer
tu yra labai didelis. Visus ra-

Cambridge, Mass.
Kleb. kna. Pr. JušĮnltis, 

spalių 4 d. šventęs vardines, 
buvo pagerbtas Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių {taraptnčs mo
kyklos, vadovaujamos Nukryž. 
Jėzaus seserų. Mokiniai daina
vo, šoko, vaidino. Moityklos 
globėjui kleb. kun. Pr. Jusai
čiui buvo' sugiedota ilgiausių 
metų.

Tretininką rekolekcijos
mūsų parapijoj buvo suruoš

tos spalių 1-4 d. Rekolekcijas 
pravedė ir pamokslus sakė T. 
Jonas Dyburys; OEM, Kenne- 
bunk Porto prancškonų vie
nuolyno gvardijonas. (

Barbora Homln& -
baigusi mūsų parapinę mo

kyklą, rugsėjo 11 d. priėmė 
moterystės sakramentą su 
Karalium Shea. Naujajai šei
mai .linkime šviesaus ir lai
mingo gyvenimo.

Mirė
Alena Kanišauskienė, ilga

metė Cambridge gyventoja, 
mirė rugsėjo 23 d. Palaidota 
rugsėjo 27 d. šv. Mykolo kapi
nėse .

Petronėlė Kijauskienė, ne
perseniausiai iš Vokietijos at
vykusi, mirė rugsėjo 28 d. Ji 
buvo tretininkė. Atlaikius už 
jos vėlę 3 gedulingas mišiąę, 

‘spalių 1 d. palaidota šv. Myko
lo kapinėse.

Vincentas Gedrimas, ilgai 
sirgęs, mirė spalių 1 d. Pp 3 
gedulingų mišių iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios išlydė
tas ir palaidotas šv. Mykolo 
kapinėse spalių 4 d. Velionis, 
ilgai gyvenęs Cambridge, pas
kutiniais metais buvo nusikalęs 
į Brightoh, Mass. J.

KAN. X WWWABKKG viang jend ^0®^ Wf
. 40 metų kunigystes ir 65 me- HaB saKje, New Yorke. 
tų am&us sukaktys panrin&* 
tos spalių 10 Angelų Karalie
nės telyčioje ir salėje. Iš ryto 
10 vai pats JidĮUatas atnaša
vo mišias, asistuojant kun. J.

/ Pakalniškhd ir kun. Liubaus- 
ikui; pamokslą pasakė kun. X

Kun. A. Sabaliasukas, 
užbaigęs šv. Petro par. mi

sijas, išvyko į savo vienuoly
ną Paterson, N. J.

Sutvirtinimo sakramentas
suaugusiems spalių 17 d. bus 

teikiamas šv. Kryžiuas kated
roje. Kreiptis tuos reikalu į sa
vo parapijos kleboną. —

Bostmno kolegiją pradėjo 
statyti pedagogikos mokyklos 
naują pastatą.

Balfo rinkliava Bostono 
miesto gatvėse davė $1,628.76 
dol. Galima buvo surinkti dau
giau, jei būtų atsiradę daugiau 
rinkėjų.

seanehs emalių 17 prasidės 
Šv. M&Bąnis <L0 yal. r, šv. Pet- 
ro badtayBoje. Mišias atnašaus 
ir pamokslą pasakys kan. J. 
Žuromta&. Tuoj po mišių N. 
Anglijo? sodalių pirm. O. Ku- 
darauskaltė papuoš Marijos 
statulą gėlių, vainiku. Bendri 
pietūs Ui45 vaL par. salėje, 
posėdžių pradžia 2 vai. p. p. 
Kalbės kun. P. Corcoran, SDB 
ir bus naujos valdybos rinki
mai. Pą rinkimų — pamaldos 
šv. Petro-bažn. Bendra vaka
rienė par. salėj 6 vaL vak. Po 
vakarienės kun. A. Kontautas 
papasakos' savo įspūdžius iš 
kelionės į Europą ir parodys 
paveikslų.

SodaHų Whist Party
'rengiama šv. Petro par. sa

lėje spalių 20 d. 8 vai. y. Bus 
galima gauti įvairių užkandžių 
ir dovanų. Pelnas skiriamas 
parapijos organizuojamam or
kestrui.

Kariškiams kalėdinė 
__________ siunta

į užjūrius, kaip praneša 
Brooklyno pašto viršininkas, 
turi būti išsiųsta tarp spalio 
15 ir lapkričio 15 dienos. 
Vėliau siunčiamas dovanas ne
garantuoja pristatyti Kalėdom. 
Į Tol. Rytus reikia pasiųsti li
gi spalio 15, Art. Rytus ir Af
riką — lapkričio 1, Europą, 
Pietų ir Vidurib Ameriką — 
lapkričio K,

PIGIAI VA$
NAUJAS TYLIOS LIEPSNOS AUTOMATIŠKAS 

OIL BURNERIS
Nieko Nereik Įmokėti! PBati ĮtataytM
JŠstmokėt Per 3 Metus! —

Pilnai. Garantuotas!

BAYVIEW HEATINC CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER, MA

JeL GE 6-1204

HaU saKje, Yorke. Vienybėje, Balto Centro jstai- Uudvinaitfef, viato^ žinoma
Koncerto programą išpildys goję ir pas piatfaitojus. Pelnas 

New Yorke dar nė karto ne- skiriamas vargšų* lietuvių šaj- 
gtrdMI Seteriai menininfai:

SPARKY SAYS

'B


