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UŽDANGĄ PRALAUŽĖ
Luzerna.— Tarptautinio Ko

miteto Krikščioniškajai Kultū
rai Ginti Vokietijos skyriui Iš
leidus Lietuvos partizanų atga
bentą į vakarus Lietuvos tikin
čiųjų laišką Šventajam Tėvui 
atskira brošiūra, iš naujo kilo 
banga informacijos vokiškoje 
spaudoje apie tikėjimo perse
kiojimą Lietuvoje.

Antai Šveicarijoje Luzernoje

K. ŽALKAUSKAS JAU EINA 
PAREIGAS

Naujosios Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas K. Žalkaus- 
kis rugpiūčio 21 d. atvyko j 
Vliko būstinę Vokietijoj ir per
ėmė Vykdomosios Tarybos 
pirmininkavimą. Tarp kitų dar
bų jis perėmė savo žinion ir 
santykių su Lietuvos diploma
tais bei lietuvių visuomenės 
konsolidavimo reikalus.

ATSAKE PASITRAUKU
SIOMS GRUPĖMS

Šiuo metu sergantį Vliko pir
mininką pavaduojąs Dr. P. 
Karvelis pasitraukusioms iš 
Vliko grupėms Lietuvių Fron
tui ir Vienybės Sąjūdžiui į jų 
raštą, kuriuo buvo pranešta a- 
pie jų nutarimą iš Vliko pasi
traukti .pasiuntė atsakymą, 
kuriame pažymi, kad jų nuro- • 
dyti pasitraukimo motyvai 
prasilenkia su tikrove.

POSĖDŽIAVO PABALTIJO 
DIPLOMATAI

Rugpiūčio 5, 12 ir 19 dieno
mis Paryžiuje posėdžiavo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos dip
lomatai. Posėdžių metu pasida
linta informacijomis ir aptar
ta, kaip jiems geriau būtų į- 
manoma ginti Baltijos valstybių 
reikalus Prancūzijoje. Iš lietu
vių pusės dalyvavo Lietuvos at
stovas Paryžiuje Dr. S. Bačkis 
ir prof. J. Baltrušaitis, latvių 
•įgal. min. Grosvaldas ir pasiun
tinybės patarėjas K. Berends 
ir estų iš JAV atvykęs įgal. 
min. K. R. Pusta.

TARSIS DĖL VLIKO IR DIP
LOMATŲ VEIKLOS SUDE

RINIMO

Vliko pirmininkas ir Lietu
vos diplomatus atstovaująs 
min. S. Lozoraitis susitarė su
sitikti rugsėjo 22 d. Vliko būs
tinėje. Susitikimo metu bus 
aptarti Lietuvos laisvinimo rei
kalai ir Vliko bei diplomatų 
veiklos suderinimo klausimai.

RIDGWAY SKUBINA 
PATVIRTINIMĄ *

Bonna. — Gen. M. B. Ridg- 
way aplankė Vokietijos kancle
rį Adenauerį. Spaudai ta pro
ga jis pareiškė savo susižavė
jimą Vokietijos atsistatymo 
pažanga ir pasisakė už kuo 
greičiausią sutarties tarp Bon
uos ir vakarinių sąjungininkų 
patvirtinimą. Reikia, kad Vo
kietija kuo greičiau įsijungtų į 
bendrą armiją su savo 500.000 
vyrų. Tikimasi, kad Vokietijos 
parlamentas sutartį patvirtins 
spalių mėn.

DIDŽIAUSI MANEVRAI 
VOKIETIJOJE

Baden-Badenas. — Rugsėjo 
15 d. prasideda vakarinių są
jungininkų kariuomenių Vo
kietijoje manevrai. Amerikie
čiai, britai ir prancūzai ma
nevrus darys skyrium. Manev
ruose dalyvaus apie 400.000 
kariuomenės: tiek jos nebuvo 
nuo okupacijos pradžios. 

leidžiamas katalikų laikraštis 
“Vaterland” rugpiūčio 18 d. 
per visą pirmą puslapi įsidėjo 
antraštę “Baisus tikėjimo Der- 
sekiojimas Baltijos kraštuose” 
ir paskiau duoda ištisą 100 eilu
čių ištrauką iš laiško apie padė
tį Lietuvoje.

PERSIJA VĖL PRIEŠ 
AMERIKĄ

Teheranas.— Persijos spau
da vėl aštriai puola Jungtines 
Valstybes, kai Trumanas su 
Churchilliu pasiūlė baigti gin
čus dėl naftos ir, kai j>le bus 
baigti, Amerika duosianti Per
sijai 10 mil. dol. Mossadeghas 
pasiūlymą atmetė, o spauda ė- 
mė prikaišioti, kad JAV, įsiki
busios į Britanijos uodegą, be 
reikalo kišasi ir gundo dole
riais. Esą Persija neparduos 
savo nepriklausomybės už 10 
milijonų.

Prie admirolo I- Pugh Korėjos 
sakalas taip priprato, kad ne tik 
tupi jam ant peties, bet jis ly
dėjo admirolu ir jo kelionėj įh» 

fronto sritį.

K rikiu. Demokratei 
' Internacionalo 

kongresas
Friburgas, Šveicarija. — 

Rugsėjo 12-14 d. čia įvyksta 
šeštasis Krikščionių Demokra
tų Internacionalo kongresas. 
Pagrindinė kongreso tema “Eu
ropos krikščionių galybė ir 
silpnumai”, į kurią įvesdins sa
vo pranešimais Heuben ir Ben- 
venuti. Kongreso inauguraciją 
atliks Šveicarijos krikščionių 
demokratų partijos pirm. Rohr, 
o atidaromąją kalbą pasakys 
Internacionalo pirmininkas, 
buvęs Belgijos vyriausybės na
rys de Schryver. Pagrindinę 
kalbą apie už geležinės uždan-^ 
gos esančius kraštus pasakys 
rumunų atstovas Cioranesco. 
Numatoma, kad lietuvių krik
ščionių demokratų partijai kon
grese atstovaus E. Turauskas.

New Yorke šaukiamas Vidu
rio Europos Krikščionių Demo
kratų Sąjungos pirmasis kon
gresas. Jis buvo numatytas 
rugsėjo 19-21 d., tačiau dėl 
techniškų aplinkybių nukeltas 
į lapkričio 21-23 d. Laukiama 
visos eilės žymių svečių. Tarp 
jų žymaus Prancūzi os krikš
čionių demokratų vado Georgės 
Bidauld. prof. Maritaine. kuris 
skaitys paskaitą, žymaus Pietų 
Amerikos krikščionių demok
ratų vado prof. Alcen Amoros 
Lima ir kitų.

Nereikia kelti nepagrįstų vilčių
sako Trumanas

VVashingtonas. — Pereitą 
savaitę Eisenhoweris labiausiai 
puolė demokratų vyriausybės 
užsienių politiką ir skelbė pa
vergtų tautų išlaisvinimą. Šią 
savaitę, stengdamasis atka
riauti iš demokratų pietų vals
tybes, labiausiai kalba apie 
“balą” valdžios aparate Wa- 
shingtone ir kviečia rinkikus 
padėti jam Washingtoną išva
lyti.

Demokratai nutarė Eisenho-

SVARSTO JAPONUOS PRI
ĖMIMU { JUNGT. TAUTAS

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba pra
dėjo, kartu su kitų prašymais, 
svarstyti ir Japonijos prašymą 
priimti ją į Jungt. Tautas. Nė 
vienas Tarybos narys prieš šio 
prašymo svarstymą nebalsavo, 
tačiau Sovietų atstovas nuo 
balsavimo susilaikė. Prieš bal
savimą j’s buvo pasisakęs ne 
tik prieš Japonijos, bet ir prieš 
Indckinijos. Laos, Cambodža 
ir Viet Namo prašymų svars
tymą. nurodydamas, kad tam 
dabar nesąs tinkamas laikas.

RAGINA DAR KARTĄ PERSVARSTYTI
Washingtonas — Valstybės 

departamento sekr. D. Ache- 
sonas paragino Irano min. 
pirm. Mossadegh dar kartą

LEWIS DERASI SU DARB
DAVIAIS

VVashingtonas. — Derybose 
dėl naujos darbo sutarties tarp 
angliakasių vado J. L. Levvis ir 
antracito kasyklų atstovų pa
siekta pažangos, nors Levvis 
reikalauja žymiai padidinti 
premijas unijos šalpos fondui. 
Ligi šiol jos siekė 30 centų už 
toną, šis unijos fondas yra vi
sai išsisėmęs, nors kituose fon
duose unija turi 100 milijonų 
dolerių.

Ligšiolinės darbo sutartys 
baglasi šio mėn. pabaigoje. 

Pirmaeiliai New Yorko madų »peeiali>tai pagamin* mo 
marinuose tarnaujančioms moterim* uniforma.*. t Mūryje matome 
baltut vakaro* uniformą. Žiemos uniforma yra mėlyna.

xverio puolimus nuleisti tylo
mis. Jų pačių programos skel
bimas turi parodyti rinkikams, 
į kur juos demokratai veda. 
Tačiau tokio nutarimo neišlai
kė, ir prez. Trumanas atsaki
nėjo Eisenhovveriui ir Dulles, 
ypatingai jautriai atsiliepda
mas į Eisenhowerio siūlymą iš
laisvinti pavergtuosius. Tru
manas teisino dabartinę vy
riausybės politiką. Esą “dabar 
nėra jokio kito kelio padaryti 
ką nors daugiau tautoms ana
pus geležinės uždangos, nesi- 
griebiant jėgos. Respublikonų 
kandidatas turi žinoti, kad ge
ležinės uždangos ir Kremliaus 
sienų neišgriausi trimitų pūti
mu. Mėginti šias pavergtąsias 
tautas išlaisvinti reiškia tuos 
kraštus paversti atominės ko
vos lauku. Tokiomis sąlygomis 
kalbėti apie išlaisvinimą reiš
kia kurstyti į karą, kuris mūsų 
draugus Europoje labai jaudi
na. Vakariniai sąjungininkai 
yra susirišę su šiuo kraštu (A- 
merlka) laisvei ginti, o ne kry
žiaus žygiui dėl karo.

“Esu įsitikinęs, kad mūsų są
jungininkai taip pat supranta.

persvarstyti jo atmestą JAV 
ir Anglijos pasiūlymą, kuriuo 
siekiama baigti ginčą dėl Irano 
naftos.

Kalbamame pasiūlyme bu
vo nurodyta, jog JAV ir Ang
lija pripažins Irano naftos su- 
valstybinimą ir JAV tuojau pat 
suteiks Iranui 10 mil. dolerių 
ūk’niams sunkumams nugalėti, 
jei Iranas sutiks atlyginimo 
už nusavintas anglų įmones 

klausimą perduoti tarptauti
niam teismui.

Aehesonas šį paraginimą pa
darys todėl, jog Iranas pasiū
lymą atmetęs tik įtardamas, 
kad jame galinti slypėti kokia 
klasta. Mossadegh pasiūlymas 
pasirodęs nelauktai geras ir jis 
pasibi jojęs, kad jis iš tikro sle
piąs kokias pinkles. 

kad respublikonai nesirengia 
daryti, ką jie sako; kad jie šio 
krašto nesirengia stumti į ato
minį karą tam, kad geležinę 
uždangą jėga nustumtų atgal. 
Bet jeigu jie nenori karo, tai 
kam jie sako, kad jie turi pla
ną padėti tautoms anapus už
dangos? Jei jie nenori karo, 
tai ką jie galvoja .' Ar jie gal
voja apie vasalinių valstybių 
sukilimą? Nebūtų nieko pik
tesnio, kaip žadinti rytų Euro
poje klaidingas viltis. Nebūtų 
nieko piktesnio kaip kurstyti 
sukilimą. kuris sovietiniams 
budeliams duotų naujų aukų.”

Šitos Trumano mintys labai 
sutampa su Stevensono. Matyt, 
tokia yra partijos nustatyta 
šiuo reikalu linija.

Priveržia speku
liantus

VVashingtonas. — Amerikos 
ir Kanados vyriausybės pasira
šė susitarimą su 10 Europos 
valstybių dėl prekybos prekė
mis. kurios yra strateginės ir 
karinės reikšmės. Belgijos, 
Britanijos, Danijos, Norvegijos, 
Luksemburgo, Italijos, Olandi
jos, Prancūzijos, Portugalijos 
ir Vokietijos pirkliai, norėdami 
gauti iš Amerikos ar Kanados 
strateginės reikšmės prekių, 
turės pasirašyti pasižadėjimą, 
kad jos nebus toliau parduoda
mos be savo vyriausybės suti
kimo.

Kol tokio pasižadėjimo ne
bus, jiems prekės nebus par
duodamos. Tarp kontroliuoja
mų prekių Amerikos bei Kana
dos vyriausybė sužymėjo 1700 
gaminių, o ypatingos kontrolės 
reikalingus 200.

Šita sutartis turi suvaldyti 
spekuliantus, kurie lig šiol nu
pirkdavo karines medžiagas, 
nugabendavo jas į savo kraštą, 
o iš ten jau parduodavo bol
ševikams ar jų pakalikams.

EUROPAI GINKLUOTI

VVashingtonas. — Amerikos 
vyriausybė užsakys Europoje 
ginklų už vieną miliardą dol. 
Ginklai bus skirti Europai. 
Anglijoje bus gaminami tan
kai, Prancūzijoje be kitų ir 
karo laivai. Europai remti šiais 
biudžetiniais metas kongresas 
yra paskyręs 3 miliardus ir 
138 milijonus. Su prancūzais 
susitarti nepasisekė. Prancūzų 
reikalavimą skirti ems para
mos tre iems metams Amerika 
atsisakė patenkinti, nes kong
resas lėšas skirsto tik me
tams.

ATLEIS ATSARGOS KARI
NINKUS

VVashingtonas. — Armija 
paskelliė. jog artimu laiku at
los iš tarnybos kelis tūkstan
čius atsargos karininkų, kurie 
be jų sutikimo buvo pašaukti į 
al'tvvią tarnybą. Juos atleisti 
susidarė galimybių, kad dau
gelis karininkų pareiškė norą 
savo tarnybos laiką prailginti ir 
kad armija gauna gausų jaunų 
karininkų prieauglį iš karo mo
kyklų bei atsargos karininkų 
paruošimo korpo.

Sarvai gina nuo mirties. Viršuje matome Korėjoje. Siberia Hi!l 
pozicijose. du amerikiečiu karius, kurie, nežiūrėdami kaitros, yra su 
liemenėmis. Tos liemenės tai šarvai* kurie gina nuo sužeidimo ma
žesnės pramušamosios jėgos šoviniais. Apačioje marinu karys rodo, 
kiek jo šarvus pramušė jo draugo rankoj laikoma kulka.

ATLANTO SĄJUNGA SVARSTYS 
GINKLAVIMOSI REIKALUS

Paryžius. — Atlanto sąjun
gos taryba nutarė sušaukti 
gruodžio 15 d. Paryžiuje są
jungoje dalyvaujančių kraštų 
užsienių reik, ministerių kon
ferenciją, kuri aptars sąjungos 
1953 m. ginklavimosi reikalus.

Konferencijai parinktas lai
kas, kada bus jau įvykę JAV 
prezidento rinkimai ir Europos 
valstybės apsvarsčiusios, kiek 
galės savo 1953 m. biudžete 
skirti ginklavimosi reikalams.

Praėjusį kartą, Lisabonos 
konferencijoj, šios sąjungos bu
vo numatyta 1952 m. sudaryti 
Europos gynybai 50 divizijų 
su 4000 lėktuvų oro pajėgas. 
Kartu buvo numatyta tas pa
jėgas ligi 1954 m. padidinti ligi 

jIICUVjtpj ŽINIOJ
• Kalifornijoje rugsėjo 2 d. degė apie 10.000 akrų miško ir 

prerijų.
• Argentina užsakė Vokietijoje 700 autobusų už 20 mil. dol. 

Vokietija pristatys kas mėnuo po 60 autobusų.
• Vokietijoje. Stuttgarte. vyksta tarptautinė astronautų kon

ferencija. Svarsto, kaip susisiekti su kitomis planetomis. Kalba
ma daugiausia apie raketas, kaip vienintelę priemonę.

• Italijoje j Turiną traukinys su 1000 keleivių riedėjo dide
liu greičiu ištisą valandą be sustojmo. Apsižiūrėjo pečkūrys. kad 
kažkas negera. Jis rado mašinistą suparaližuotą ir negalinti pa
judėti. Keleiviai nieko nebuvo pastebėję.

• Iš Vatikano praneša, kad popiežius Pi jus XII artimiausią 
eucharistinį kongresą nuskyręs rengti Rio de .Taneiro. šiemet bu
vo Ispanijoje.

• Japonija spalių 1 d. renka naują parlamentą.
• Vokietija susitarė su Izraeliu dėl nuostolių atlyginimo žy

dams. Bendrą sumą 715 mil. dol. Vokietija mokės Izraeliui per 
14 metų prekėmis. Papildomai dar sutarė 107 mil. už žydų tur
tą; jais bus šelpiami neturtingi žydai. Izraelis reika
lauja dar iš sovietinės Vokieti os 250 mil. Vakarų Vokietijoj Izra
elis atidarys prekybinę misiją.

• Pietų Afrikoj patvirtintas rinkimų įstatymas. kuriuo nuo 
balsavimo nustumiami apie 50.000 spalvotųjų gyventojų.

• Anglijoj padidintas arbatos racionas iš frtistrečios uncijos 
iki 3 savaitei. Danijoje kavos racionavimas visai panaikintas.

96 divizijų. Tačiau nuo to laiko 
JAV įvyko plieno streikas, o 
Anglija ir Prancūzija susidūrė 
su ūkiniais sunkumais. Visa tai 
atsiliepė ir vykdant numatytą 
ginklavimosi programą.

ITALIJA VYKDYS BANDO
MĄJĄ MOB1LIZACU.Ą

Roma. — Ateinantį mėnesį 
Italija pirmą kartą po karo 
vykdys bandomąją mobilizaci
ją, pašaukdama į mobilizaci
nius punktus apie milijoną vy
rų. Pareiškiama, jog pašauk
tieji tarnyboj nebus laikomi, 
bet tik norima nustatyti, kiek, 
reikalui atsitikus, galima būtų 
sudaryti kariuomenės.



2 DARBININKAS 1952 m. rugsėjo 5 d., nr. b4
____

Metinis LDS seimas
Rugpiūčio 24-25 d d. \Vor 

rester. Mass.. šv Kazimiero 
paran. salėje vyko molinis 
LDS seimas. Seimus pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis šv. 
Kazimiero p įrangos bažnyčio
je. 9.45 vai. šv. m šias atlaikė 
tos parari.os klebonas km. 
Augustinas Petraitis o :.r pi il
gai pritaikž/.a pair.uk-lą palu
kė Pranciškonų prov mciola.' 
Tėvas Justinas \ aškyv OFM. 
Per mišias giedojo Wo: nsi»l .<> 
moterų choras.

Seimo sesijos prasidv.,o 1. • 
vai. p.p. parapijos saifye. Vie
tos klebonas kun. Austinas Pe
traitis sukalbėjo maldą, o via 
tinės LDS kuof»s sekretorius 
V. Blavackas prade o seimą 
Savo kalboje pasveikino seimo 
dalyvius ir pakvietė Centro 
Valdytos narius. Po to buvo 
pasiūlytas ir priimtas seimo 
prezidiumas — garltės pirm, 
kun. A. Petraitis, pirm. V. Ku
dirka. vicepirm. Vladas Pau
lauskas. sekret. Nellė P. Meš
kūnienė ir Bronė čiunienė: re
zoliucijų ir sveikinimų komisi
ja — kun. A. Petraitis, kun. J. 
Bernatonis, Tėv. Jus'. Vaškys. 
OFM . Pr. Razv adauskas ir Be
nediktas Jakutis; mandatų ko
misija — V. Blavackas. Teklė 
Mitchell ir A. Peidžius. *|»audi»s 
komisija — St. Jakutis, muz.
J. Žemaitis ir Pr. Pattliukonis.

Sudarius komisijas ir atlikus 
kitus pradinius seimo formalu
mus. klebonas kun. A. Petrai
tis sveikino seimą, j ažadėd 
mas jam visokeriopą sava) pa
ramą ir kviesdamas šioje salė
je jaustis kaip namie, nes vi
sas seimo dienas salė via šė
mo žinioje. Po to dar sveikino 
seimą: TT Pranciškonų vaidu 
proviiKiolas Tev. j Vaškys. 
OFM. Massachusetts apsiūt. 
Moterų Sąjungos diiektoiė T. 
Mažeikiene. Intv. Lietuvos sei
mo narys J. Valaitis. N Jė
zaus seselių vardu dvasios va
das kun. J. švagždys. Blaivy
bės Dr-Tos Centro Valdyltos 
vardu B. Jakutis. LDS Con- 
necticut apskrt. vardu vi<-e- 
pirm. Nellė Meškūnienė. LDS 
Naujosios Anglijos apygardos 
vardu pirm. VI. Paulauskas. 
•'Darbininko" vyr. redaktorius
S. Sužiedėlis. AI-RK Moterų 

Sąjungos pirmininkė Julija 
Mack. ir "Moterų Dirvos" re
daktorė Pauliukonienė.

Po sveikinimų buvo pagerb
tas mirusių Sąjungos garbės 
narių prel. K. Urbonavičiaus ir 
Juozo Vaičiulio atminimas. 
Tėv. .J. Vaškys. OFM. už jų vė
les sukalbėjo maldą

Mandatų komisijos vardu T. 
Mitchell pranešė, kad seime 
dalyvauja 40 atstovų ir tiek pat 
svečių.

Tėv. Just. Vaikys. OFM. pa
darė išsamų pranešimą apie 
LDS organą •Darbininką" ir 
visą su laikraščio leidimu susi
jusią padėtį. Pranešimas vien 
balsiai buvo priimtas ir užgin
tas.

LDS Brocktono kuopa priim
tas ir užgintas.

LDS Brocktono kuopa pa
siūlė ateity jo LDS seimus -a” <- 
r šeštadieniais ir sekma !’< •- 
niais. Po trumpų diskusijų jki- 
-lūlvmas buvo priimtas.

Vatinės LDS kuopos sekre
to:-; :s V. Biaveck k. pasibaigti* 
sesijs .. < We tatus ii svt čius j - 
kvietė vaišių.

Antrąja seimo dieną

X.?. ) vai. TT. Pranciškonų 
; --vincio’.as Tev Just. Vašky .. 
t >FM •• ūk gedulingas ; amal- 
da- ’iž mirusius Sąjungos na
rius

Seimą da. 'Velkino naujai 
atvykęs Są -ingo- dvasios va
das kun. K. Vasys. kun. P. 
V rinausk - kun. J Berną ton:.- 
ir kun P. Juškait:-.

Po sveiki: linų Centr. Vaūh 
bos s. kretorius perskaitė perei
to seimo protokolą, kuris buvo 
priimtas :><• j •m-t

Centro Valdybe nariai pa
dare pram • ■ ėju
sių Ynelų Sąjungos v<nkią.

Dvasioso vada' kun. K. Va-

sy s savo pranešime ragino 
Centro Valdybą leisti knygas 
darbininkų ir socialiniais klau 
s mais. Centro Valdybos pirmi
ninkas prel. P Juras praneši
mų atsiuntė raštu ir atsiprašė, 
kad. dėl susidėjusių aplinky
bių. asmeniškai seime negalėjo 
dalyvauti. Kartu pranešė, kad 
atsisakąs iš Sąjungos pirminn- 
ko pareigų. Seimas nutarė pa
sveikinti buvus; ilgametį Są 
jungos pirmininką ir padėkoti 
už uolų Sąjungai pirmininkavi
mą. '

Dar pranešimus padalė vice- 
pirm. V. Kudirka ir P. Razva- 
dauskas. sekret. A. Kneižys. fi
nansų sekret. A. Peidžius ir iž
dininke Br. čiunienė. Kontro
lės komisija. * Visi pranešimai 
laivo priimti ir patvirtinti.

Seimas nutarė išleisti prel. 
K Urlmnav ičiaus ik'nt vieną- 
dar neatspausdintą knygą ir 
velionies biografiją. Taip pat 
nutarta patvirtinti Centro Val
dytas nuturima LDS kuopų ne- 
t'nti;ig.ims nariams užsakyti 
“Darbininką" iš Centro Valdy- 
I as lėšų ir Din pat apmokėti 
nario mokestį.

Priimtas kelios svarbios rė
želiu. ik.-. Padėkota vietos kle
bonui kun. A. Petraičiui ir vie
tinei LDS kuopai už nuoširdų 
seimo g’ob).imą ir visokį rū
pestį seimo reikalais.
Seimas išrinko naują valdyba

Atsisakius pivl. P. Jurui iš 
Centro Vakhijos pirmininko 
pareigų. vieton pasiūlytas ir 
vier.tvalsiai išrinktas Vincas 
Kudirka. Pirmuoju vicepirm. 
išrinktas V. Paulauskas, ant- 
iu««ki — P. Razv adauskas. se- 
kroi. A. Kne žys finansų raš
tininkas A. FMdno.s. iždininkė 
Br. Čiunienė.

Kontrolės komisijon išrinkta 
kun. J. Bernatonis. Nellė Meš
kūnienė, ir Ben. Jakutis.

Seimas nutarė prašyti, kad 
dvasios vadu hutų paskirtas 
kurt. Pr. Virmauskis. Centro 
Valdybos sekretorius nuošir
džiai padėkojo Adolfui Namak- 
sy . kuris davė savo raštinę val- 
dyix>s posėdžiams. Kun. P. Vir- 
mnuskis pakvietė kitais metais 
seimą sušaukti Bostone, šv. 
Petro ir Povilo lietuvių pava
pi los salėje.

Seimas, praėjęs darbingoje 
nuotaikoje ir padaręs svarbių 
nutarimų, užbaigtas malda.

Nellė Meškūnienė

SI SEKTI ŠNIPAI VOKIE
TIJOJE

Bonna. — Frankfurte su
sekta šnipų organizacija, kuri 
dirl>o bolševikų naudai. Suimti 
try s tos organizacijos vadai ko
munistai. Jie turėjo savo agen
tus Ruhro krašto pramonėje ir 
mėgino įsigauti į busimosios 
Vokiet'-ių kariuomenės panto-* 
šiamuosius planus.

Plrni««h HM) < chm, ligoninėje trrjetnKB' Ben.
-I«ni<e ir y)......... . .

•lojce. Jerry ir Jhoannn Kabai, kurie Mornk dienomis toje pat li«<». 
ninėje jfi»’»»*.

Ih-troite meta.

ADMINISTRACINES BALFo
Nustojus tarptautinėms or

ganizacijoms. ypač IRO Vokie-
t.jOje veikti. Balfas. kurį tos 
organizacijos rėmė ir gelbėjo, 
tos paramos neteko.

Sumažėjus Europoje lietuvių 
skaičiui, geros valios aukotojai 
mano, kad ir šalpos reikia ma
žiau. arba net visai nereikia. 
Tarptautinės organizacijos ma
no. kad keliolika tūkstančių iš 
seniau likusių tremtinių jau nė
ra pasaulinė problema. Pasau- 
I nė naujų tremtinių problemą 
tarptaut inėms organizacijoms 
y ta naujai atbėgę iš anapus ge
ležinės uždangos.

Mums, lietuviams, tie B.ltoo 
lietuvių Vokietijoje. iš jų 
5.U00 reikalingi būtinos pagal
bos. [x> kelis šimtus kitose vai
si yl)ėse. yra ne tik didelė bet 
ir sunki problema; dauguma 
likusių yra ligoniai. seneLai, in
validai ir kitokie paliegėliai. J- 
siv aizduokite sus- krimtusi 
žmogų, kuriam uždarytos du
rys išvažiuoti, kuris priverstas 
likti krašte, kuriame jis nepa
geidaujamas ir kuriame j s ne
nori likti. Balfo didžiausias 
rūpestis ir yra juos šelpti.

Kitas dar didelis rūpestis 
Balfui. tai Europoje esą apie 
2.000 — 3.000 lietuvi ų. 
kurie galėtų i s - 
vykti. Tik įvairios komplikacl 
jos jiems trukdo. Balfui rūpi 
jų likimas ir stengiamasi juos 
taip pat įkurdinti užjūrių kraš
tuose. Drauge su kitomis orga
nizacijomis Balfas klebena JAV 
kongresą ir kitų kraštų val
džias. kad įsileistų tuos tromti- 
nių likučius.

Norint Balfui atlikti didelius 
darbus ir neturint pakankamai 
pajamų. Balfas ieško būdų kuo 
ekonomiškiau savo darbą dirb-

ALENA DEVEN1ENĖ, 
e. p. BALFo pirmininkė

REFORMOS
biėžę, kad šelpiam vargšus ne- 
sąlyginiai. Iš šelpiamųjų neimti 
jokių mokesčių ar pasižadėjimų 
kitoms organizacijoms.

6) Balfas bendradarbiauja su 
visomis lietuvių ir įvairiomis 
tarptautinėmis organizacijo
mis, gelbstinčiomis šalpos bei 
emigracijos darbe. Bendradar
biauja su visomis lietuvių orga
nizacijomis: Amerikoje. Kana
doje. Australijoje. Vokietijoje, 
Anglijoje. Prancūzijoje. Aust
rijoje. Italijoje ir kitose valsty
bėse. Balfas didžiai vertina tų 
organizacijų talką r pagalbą. 
Bet Balfas negali sutikti, kad 
organizacija, su kuria bendrau

dama. dalindama Balfo gėrybes 
savo tautos vargšams, naudotų 
dalinimą, kaip priemonę, rinkti 
savo organizacijai mokesčius.

Balfas yra nepartinė, nesek
tine, nepolitinė šalpos ir migra
cijos reikalams organlzac.ja. 
kurią palaiko, remia ir gelosti 
visi, kuriems rūpi letuvių į ne
it imę patekusių likimas, ku- 
r ems rūpi lietuviai ligoniai, se- 
relir.■, benamiai, netekę Tėvy
nės ir negalį pasirinkti sau 
krašto, kuriame norėtų gyven
ti .Balfas nuo 1944 metų savo 
darbus sėkmingai dirba. Di
džioji parama iš geraširdžių 
žmonių pagelbėjo Balftrl atlikti 
didelius darbus. Šiandien di
džiausia Balfos rūpestis, kaip 
padėti išgelbėti gyvybę dar 
Europoje likusiems 8.000 lietu
vių. kurių ten liko pats silp
niausias elemenas. kurį pirmoj 
eilėj šelpti reikėjo visais Balfo 
egz.stenci.jos metais. Taip pat 
Balfo organizacija budi ir yra 
pasiruošusi, atėjus atatinka
mam momentui, nešti pagalbą 
mūsų vargo žmonėms, pasili- 
kusiems tėvynėje ar išvež
tiems į Sibirą. Tai gali įvykti 
labai staigiai 'Ir nelaikąs bus 
tada mums organizuotis ir kur
ti įstaigas, atlikinėti visokius 
formalumus, kad gautum pri
pažinimus Ir 1.1., kai reikės kuo 
skubiausiai siųsti rūbus, mais
tą. pinigus nepasakomam varge 
esantiems tautiečiams. Bend
ras visų lietuvių veikimas dr.ė 
Balfui privilegijas gauti val
džios. visuomenės, tarptautinių 
organizacijų pripažirr mą. tei
ses. privilegijas ir galimumus 
veik’: tarptautinėje dirvoje. Su 
telk’o yjs .jėgomis mes turime 
tęsti tą darbą ir gelbėti mūsų 
nelaimingus tautiečius. Kai 
visos žydų organizacijos Ame
rikoje pasiryžusios šiemet su
rinkti savo tautos reikalams 71 
mili joną dolerių, mes. lietuviai, 
per Ralfą mėg name surinkti 
bert! S’dO.OCd, ;..čiau ik; to 
tikslo dar reikia žymiai dides
nės mūsų visuomenės talkos, 
nes per pirmuosius 1952 metų 
šešis mėnesius Balfas iš visos 
Amerikos ir Kanados tegavo a- 
pie $19.000. Tai yra labai maža 
suma, palyginus, su Balfui už
deramais uždaviniais.

Jei mes visi Amerikoje rink
tume aukas ir patys aukotume 
tremtiniams ir siųstume per .

t.l Gerai -žinodamas, kaip sun
kiai gaunamas kekvienas dole 
ris aukų Amerikoje ir kokius 
turi Balfas įsipareigojimus A- 
meriko.je vyriausybės įstai
goms. BALFo pirmi ninkas Eu
ropoje įmatė eilę būtinų refor
mų. jas Balfo valdybai reko
mendavo. valdyba visapusiškai 
išnagrinėjo padėtį ir. atsižvelg
dama į visus Balfo organizaci
jai statomus reikalavimus, pa
tvarkymus. susidariusias sąly
gas. nutarė:

11 Vokietijoje palikti tik vie
ną įstaigą, vietoje pirmiau bu
vusių tri_ų amerikiečių, britų 
ir prancūzų zonose.

2) Sumažinti tarnautojų 
skaičių iki minimumo, palie
kant tik 2 tarnautojus. Kol 
veikė IRO ir buvo didieji mig
racijos darbai. Balfas turėjo 
IRO apmokamų 20 tarnautojų 
Vokietijoje. Nustojus IRO teik
ti pagalbą, buvo palikti 5. Ka
da ir tų nepajėgiama išlaikyti, 
palikti tik 2. įgaliotiniu Vokie
tijoje valdyba pasky rė Izidorių 
Rugienių. Balfo amerikiečių 
zonos įgaliotinį, kuris Balfo 
centre Vokietijoje dirba nuo 
1948 metų.

3> Balfo gėrybių nesiųsti į 
Balfo centrinį sandėlį Vokieti
joje. l>et tiesiai iš laivo siunti
nėti į stovykla', pagal Balfo į- 
galiotinio patiektą sąrašą. Tuo 
būdu Balfui Vokietijoje nerei
kės išlaiky t didelio sandėlio nei 
jam tvarkyti tarnautojų. Bal
fo pirmininkas susitarė su 
CRALOG — CounciiI of Re- 
licf Agencies for Operation in 
Germany, kad jinai nemoka
mai išsiuntinės Balfo gėrybes 
mūsų įgaliotinio nurodytiems 
asmenims ir stovykloms. Iki šio 
laiko .jos buvo siunčiamos į Bal
fo centrinį sandėlį, iš kurio 
siuntinėjamos į stovyklas. Prie 
centrinės įstaigos Muenchene 
bus laikomos tik nedidelės mai 
sto ir rūbų atsargos, sušelpti 
neLkėtai į vargą patekusius as
menis arba gyvenančius toliau 
nuo lietinių apgyvendintų cen
trų.

4) Balfo centro įstaigą Vo
kietijoje grąžinti į amerikiečių 
zoną, kur atgautos visos šalpos 
organizacijoms te kimios a- 
merikiečių organizacijoms pri
vilegijos ir pagalba bei protek
cija. Amerikinė ų zonoje, Muen- 
chene susitelkti - os veik vises 
kitos šalpos organizacijos. Da 
bar iš amerikiečių zonos Balfo 
centrinė įstaiga buvo perkelta į 
britų zoną ir veikė greta Lie
tuvių P. Bendruomenės.

51 Dalinant Balfo gerybes, 
jas duoti šalpos būt* niausiai 
reikalingiems ligoniams, seno 
lianis. našlėms =u mažais vai
kučiais. vaikams, neieikdlau- 
jattt iš jų nieko ir nestatant 
jiems jokių sąly gų. Balfo įsta- 
iuose ir pasižadėjime Valsty
bės departamentui esam pa-

MAO KALBASI
Neseniai • Maskvą atvyko 

šešiolikos- asmenų komunistinės 
Kinijos delegacija, kurū>s pas- 
k rtis yra svarbi. Tai maty ti iš 
delegacijos sudėties: jo e daly
vauja politinio, ekonominio ir 
karinio Kinijos gyvenimo atsa
kingi pareigūnai, ministeriai ar 
jų pavaduotojai, o pačiai dele- 
gaci ai vadovau a pats ministe- 
tis pirmininkas Chou En-lai.

Komunistinė Kinija turi daug 
reikalų, daug sunkumų, daug 
negalavimų, kuriuos pataisyti 
ir atvyko į Maskvą Kinijos mi
nisteris pirmininkas su visu sa
vo štabu.

Kad galėtų toliau tęsti Ko
rėjos karą. Kinijai reikia viso
kios karo medžiagos: lėktuvų, 
tankų, artilerijos pabūklų, šo
vinių ir t.t. Taip pat įvairių su
sisiekimo priemonių ir skys4 o 
kuro. Ir tik Sovietų Rusija gali 
Kinilą aprūpinti minėtais reik
menimis. Be to, Kinijos komu
nistų partija yra suplanavusi 
pakelti krašto pramonę. Tam 
tikslui reikia įvairių mašinų, 
elektrinių įrengimų, įvairių 
priemonių aprūpinti tiek leng
vąją!, tiek sunkiajai pramonei, 
gelžkelių bėgių ir žaliavos. Ki
nams trūksta gerų patyrusių 
pramonės specialistų ir vado
vų.

V sų šių dalykų įgijimas rei
kalauja milžiniškų kapitalų, 
milijardų dolerių, tuo tarpu Ki
nijos piniginiai reikalai neper- 
geriausi.Korejos karas kasmet 
reikalauja apie dviejų milijar
dų dolerių, kurie didina vals
tybės deficitą. Jau seniai yra

Aniokčianfiam Niagaros kriokly, neto.i nuo carsiosios “Pasa
ltos”. htivo rasta* ant mažytės notos besėdįs Toronto 57 m. amžiaus 
sunkvežimio ioferis Th. Peacock. Kaip jis ten pateko, nepavyko dar 

. išaiškinti, bet jo keturių valandų pastangų policija pagaliau jį iš ten 
išgelbėjo.Į

Kiek Amerika išleidžia

mų. kurių kiekvienas kaštuotų 
po 10.000 dol., kiekviename

“Pathfindcr’ žurnalas sumi
ni pereitų metų JAV biudžetą, 
viso 62 miliardus 128 milijo
nus ir 606.579 dolerius. Už 
tuos pinigus — sako laikraštis 
— štai kas galima būtų pasi
rinktinai padaryti:

1. Kiekvienam Amerikos gy
ventojui įtaisyti televizijos a- 
paratą už 300 dol.. automatinę 
skalb. mašiną už 300, šaldytu
vą už 375, radijo aparatą už 
75. ir atostogom dar duoti po 
8500.

2. Už 62 miliardus galima bū
tų pastatyti po 2000 naujų na-

Balfą. būkime tikri. Balfo įga
liotinių įstaigos Europoje, pa- 
gelbstint visų lietuvių vietos 
organizacijoms, tikriausiai pas
kirstys daugiausia reikalin
giems šalpą. Jie juos pažįsta, 
j e su jais susiduria. Bet jei kas 
nori pats pasirinkti šelpiamą 
asmenį, mokyklą ar instituci a, 
Balfas ir tiems patarnauja ir 
jų piniginėmis aukomis sušel
piami ju nurodyti asmenys ar 
institucijos (kaip Diepholzo 
gimnazija, Varelio seneliai, 
tam tikrų sanatorijų džiovinin
kai ir t.t.)

Besiartinant Balfo va.jui ru 
dens laiku visoje Amerikoje 
visi lietuviai. Balfo skyriai, lie
tuvių parapijos ir organizacijos, 
spauda ir radio kviečiami į di
delį šalpos darbą. Vargšai lie
tuviai bus tiek sušelpti, kiek 
mes visi suaukosime ir prisidė
sime prie to darbo.

SU STALINI?
išleisti 300 milijonų dolerių., 
kuriuos Mao Tše-tung prieš 
dve.us metus buvo gavęs iš 
Maskvos. Kinijos komunistai 
jau yra išeikvoję visus aukso 
rezervus karo reikalams. Visos 
brangenybės ir visi brangieji 
metalai iš kinų tautos yra at
imt.. paversti į pinigą ir išleis
ti.

Ateities perspektyvos Kini
jos diktatoriui nekokios; kraš
tas ūkiškai nualintas, o tikra 
parama tik iš tėvo Stalino te
galima. Bet jo parama via 
brangiai apmokama. Stalinas 
už mažiausią daiktelį dešimte
riopai atsiima. Ir dabar jam 
auksinė proga Išnaudoti susi
dariusią padėtį savo politinei 
galybei padidinti. O Kinija turi 
kaip tik tai. ko Sovietų Sąjun
ga trokšta. Atrodo, kad Sta’i- 
nas stengsis įtikinti Kinijos 
premjerą, kad dabar ne laikas 
Sovietų Sąjungai atitraukti 
kariuomenę iš taip svarbių vie
tų. kaip Pietų Mandžiūrija, Ry
tų Kinijos geležinkelis ir Port 
Arthuras. Labai rūpi Stalinui 
ir turtinga, bet ar neišnaudo
ta Sinkiango ir Vidurinės Mon
golijos sritis, tad stengsis ir čia 
daugiau įtakos įgyti. Stalinui 
nepatinka ir pačios Kinijos pa
stangos savarankiškai veikli, 
gal būt. jis panorės kai ko r 
pačioje Kinijoje.

Tai maždaug tokių perspek
tyvų rėmuose ir vyksta “drau
giški ir nuęišrdūs” pasitarimai 
tarp draugo Stalino ir draugo 
Chou En-lai.

Pr.

Amerikos mieste, nemažesnia- 
me kaip 3070 gyventojų.

3. Už 62 miliardus galima 
būtų pastatyti po 10 naujų li
goninių su visais įtaisymais, 
skiriant ligoninei po 2 milijo
nu dol.. kiekviename Amerikos 
mieste. nvmažesniamo kaip 
3070 gyv.

4. Už tuos pinigus galima bū
tu nutiesti kelio, tokio kaip 
Nevv Jersey autostrada, kurio 
įtaisymas buvo brangiausias 
visame pasauly, kuris apjuos
tų visą žemės kamuolį ir dar 
3.778 mylias viršaus.

5. Kad suskalčiuotii 62 mi
liardus šimtinėmis, vienas žmo
gus. dirbdamas po 10 vai. į sa
vaitę. turėtų skaičiuoti 77 ir 
pusę metų.

6. Už 62 miliardus galima 
būtų nupirkti visiems 154 mili
jonams Amerikos gyventoji! 
maisto ištisiems metams.

7. Sidabriniais doleriais kraii- 
jant 62 miliardus į vagoną, po 
50 tonų į kiekvieną, reikėtų 
36.530 vagonų, kurio sustatyti 
vienas p o kito užimtų 307 my
lias.

S. Už 62 miliardus galima iš
laikyti visus 3,320.000 kilome’- 
rų Amerikos- kelių ir pastatyti 
naujus per 11 metų reikalin
gus.

9. Už 62 miliardus galima 
nupirkti visai Amerikai duonos 
36 metams.

šiemet Amerikos biudžetas 
dar didesnis.
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IŠLAISVINIMAS
EISENH0WERI0 kalba sukėlė pasauly dėmesio, o paverg

tiesiem džiaugsmo. Jis siūlė JAV baigti defenzyvinę politiką ir 
imtis ofenzyvinės, kuri grąžintų bolševikų pavergtiem kraštam 
laisvę. Amerikos sąžinė nenurims iki pavergtosios tautos bus su
grąžintos j laisvųjų žmonių bendruomenę... Tokiais gražiais žo
džiais apie tai niekas nebuvo kalbėjęs.

Kitą dieną Eisenhowerio politinis patarėjas J. F. Dulles ėmė 
papildinėti busimojo prezidento kalbą.

...Generolo išlaisvinimo politika — kalbėjo Dulles — nereiš
kia prievartinės revoliucijos, bet taikingą revoliuciją, vartojan- 
čią tokias ramias priemones kaip pasyvi rezistencija, nebendra
darbiavimas, pramonė sabotažas.

Planas — tęsė Dulles — būtų vykdomas tokia tvarka:
Pirmiausia, JAV prezidentas paskelbtų, kad Amerika nie

kada nesutiks pripažinti Sovietų Sąjungai jos užgrobtų kraštų: 
nesutiks, kad pavergtas tautas Sovietai amžinai pasilaikytų. 
“Amerikos Balsas” ir kitos agentūros pradėtų kurstyti morali
nę rezistenciją anapus geležinės uždangos, duodami suprasti len
kam, čekamir kt.,kad JAV vyriausybė yra jų moralinis užnuga
ris.

Toliau — dėstė patarėjas — kiltų rezistenciniai patriotiniai 
S3iVidžiai, kuriuos paremtų ir sustiprintų iš šiapus oro keliu ar 
kitom susisiekimo priemonėm privatinės organizacijos— tokios 
kaip Free Europe.

Pagaliau komunistų režimas būtų demoralizuotas iš vidaus. 
Rusai, susirūpinę savo problemom, atsisakys nuo to. ką prisigro
bė, ir eis namo....

Tokia ta “išlaisvinimo” programa. Deja, čia suminėtos “tai
kingos priemonės” nieko naujo neduoda. Moralinę pagalbą ir da
bar duoda “Amerikos Balsas”, “Laisvosios Europos” siųstuvai 
ir kt. Bet pavergtieji per daug jau buvo apvilti pažadais, kad jie 
susiviliotų dar vienu — “moralinio užnugario” pažadu ir vykdytų 
“taikingą revoliuciją”.

Jei Dulles tiki, kad sabotažas, pasyvioji rezistencija ir pa
našios priemonės prispirs bolševikus pasitraukti namo, tai toks 
tikėjimas ti|š rodo ir didelius JAV politikus vis dar neišėjus iš 
naiviosios politikos, kuri padėjo išaugti bolševikam. Jei tuo ne
tiki, tai visos gražios kalbos apie išlasvinimą tėra tik meškerė 
rinkimuose. Stevensonas. tas demokratinis prezidentas, tuo ii’ 
pakaltino Eisenhowerį. Jis. pats, Stevensonas, nenorįs tokiu bū
du sau palankumo pirktis. Tuščiais žodžiais — kalbėjo — neiš
laisvinsi. O nepagrįstų vilčių kėlimas gali tik privesti prie naujų 
masinių naikinimų. Pradėti karą reikštų naujas nekaltų žmonių 
kančias tam. kad būtų išlaisvinti tušti kraštai. ^is turi rūpintis ne 
svetimais kraštais, bet savo tautos interesais.

Respublikonų prezidentas parodė pavergtiesiem brangiausių 
dovanų krepešlį: patarėjas jį atidarė—deja, krepšelis apytuštis, o 
demokratų prezidentas patį krepšelį atidėjo į šalį.

Tačiau visų trijų kalbos rodo pribrendusią JAV tiesą:
1. Nebeužtenka tvoros, kuri neleistų bolševikui perlipti j 

laisvąjį pasaulį;
2. Išlaisvinimo reikalas pribrendo toks gyvas, kad jo nebega

lima apeiti ir rinkiminėje propagandoje;
3. Šita pažanga duoda pagrindo tikėti, kad ateis laikas įsi

tikinti. jog pavergtuosius išlaisvinti yra taip pat ir amerikiečių 
tautos interesas.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________ $5.00
Brooklyn, N. Y____ _______  $5.50
Pusei metų ______________  $3.00
Užsienyje ....................   $5.50

Rugsėjo aštuntąją švenčiant
Gyvenimas tokia inercija 

skrieja amžinybės link, kad 
retas kuris pajėgtų susivokti, 
kur esąs ir kur bekeliaująs. Jei 
nebūtų gyvenime stočių—šven
čių — mes pamirštume ne tik 
kelionės tikslą, bet save ir 
bendrakeleivius. Kasdienybė 
mus pagaliau visai apsvaigintų. 
O tada jau nesvarbu kur mirti
nai atsitrenksi, kur sau kapus 
rasi... Gyvent’ — kiekvieno 
gyvio savisaugos jausmas. Pra
smingai gyventi — žmogaus 
pašaukimas. Tam ir yra religi
nės ir tautinės šventės kad ap
rimtų kasdienybė, atpažintume 
save, aplinką ir savo pašauki
mo kelius bei kryžkeles. Taigi 
kiekviena šventė yra atsinau
jinimo. pasiryžimo ir palaimin
to rūpesčio valandos. Rūpinda
masis žmogus gyvena. Tik ne 
visi rūpesčiai dėmesio verti. 
Tačiau tėvynės ir tautos reika
lai — buvo ir bus vienas pa
grindinių mūsų rūpesčių. Tai 
rūpestis asmenine ir vluome- 
menine gerove tautos gyveni
me. Juo labiau tos gerovės pa
sigendame, tuo labiau esame 
neramūs, nesavi. Dažniausiai 
tai pastebima, kai tauta yra 
išblaškyta. Gal ne kiekvienas 
išblokštasis pasigenda savosios 
žemės, jos gerovės, bet kiek
vienas už tėvynės ribų bus pa
keleivis. Nors ir padėtum pake
leivio lazdą svetimojoj, nors ir 
pasijustum savam lizdelyje, bet 
jis bus svetimose šakose su
krautas — nesavas, netikras.

Vilniaus katedra, gražiausia Lietuvos Šventovė, šiuo metu bolševiku uždaryta

TOMAS ŽUKAITĖS, O. P.

laimė išnuomota... Svetimoj pa- 
angėj — viskas apmirę: arti
miausi žmonės,aplinka, kultū
ra ir pati malda... “Kaip gi gie
dosime Viešpaties giesmę sveti
moj šaly”, — skundžiasi psal- 
mistas. Taip, kelias į Dievą— 
ir tas čia skolintas. Paskola 
laimės nežada, svetimais ke
liais laimės nerasi. Tobulos lai
mės žemėje niekas nesitiki, 
lient kad savąją, žmogui čia į- 
manomą, regėtume... Tėvynės 
rūpestis tragišką padėtį trem
tyje išgelbsti, nutiesdamas til
tus į tėviškės klonius, sodybas, 
į didžią praeitį, stiprinančią 
mus savajai dabarčiai ir atei
čiai:

Lietuva, kai aš tave tariu— 
Prieš akis sumirga raštų 

raštai.
Ir pilna padangė vyturių.
Ir linų žydė imas Ik1 krašto...

Ir suaidi vėl iš praeities 
Dainos, mįslės, pasakos 

nutilę.
Ir pakyla tiltai iš nakties
J didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva, trys aukso saulės! 
Ir skaitau: — Tėvyne.

be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis 

pasaulis.
♦ (B. Brazdžionis,

Be tėvynės iš dalies netenka 
pasaulis savo prasmės, nes jis 
neturi reikiamos dirvos sava
jam ir antgamtiniam pasauliui. 
Sunku giedoti Viešpačiui gies
mes svetimam krašte, kaip 
izraelitams ant Babilono kran
tų... Todėl tas pats psalmistas 
tiesiog prisiekia, primindamas 
viisems laikams to didžiojo rū
pesčio — tėvynės meilės būti
numą: “Jei aš užmiršit! tave.

pagalėlių

aktyviai 
kūrime 

savo pri- 
ALRKa- 

Kunigų

PLB AMERIKOJE susilau
kia paramos, bet susilaukia ir 
nepalankios tylos ar 
kaišiojimo j ratus.

Vienas iš asmenų, 
daly vau,ančių PLB 
JAV, informavo, kad 
tarimą PLB pareiškė 
talikų Susivienijimo,
V.enybės, Vyčių suvažiavimai, 
vadinas, katalikų masinės oi- 
ganizacijos.
Tėvynės Mylėtojų. SLA. San- 

*daros suvažiavimai savo rezo
liucijose pro PLB praė ę tylo
mis. Taigi liberalų masinės or
ganizacijos paramos neparodė.

Pereitais metais ALT suva
žiavime socialistų, o taip pat ir 
sandariečių atstovai pasisakė 
prieš PLB. Su nepasitikėjimu 
ar abejingumu žiūrėjo ir tauti
ninkų atstovas. Ir nors paga
liau Altas paskyrė atstovus į 
Laikinį Organizacinį Komitetą 

Jeruzale (mano tėvyne — T. 
2.) — tebūna užmiršta mano 
dešinė; teprilimpa mano liežu
vis prie gomurio, jei neminė
čiau tavęs, jei nelaikysiu Jeru
zalės savo linksmybės pra
džia” (Psl. 136, 5-6). Tas didis 
rūpestis yra paties Dievo, pras
mingo gvven’mo balsas ir tik
rosios linksmybės, džiaugsmo 
pradžia...

Būkime tikri, kad to didžio o 
rūpesčio džiaugsmo pradžia 
anksčiau ar vėliau suskambės 
laisvojo Nemuno šalyje džiaug
smo pergale, jei dabar būsime 
verti palaimos Dievo ir Jo rau

PLB PAVOJINGIAME KELYJE
(LOK), liet aktyvios paramos 
nerodė. Gal būt, kaip tik dėl 
šito abejingumo Chicagoje, kur 
yra ALTo buveinė, kur dau
giausia lietuvių, PLB apylinkės 
taip ir 
zuoti.

nepajėgia susiorgani-

kūrimui 
Jį dabar

vadovauja 
sudaro 9 as-

PLB 
LOKas. 
mens. Keturis jų skyrė Altas 
(kaip politinių srovių sambū
ris) ir kitus keturis išrinko 
tremtinių suvažiavimas. Prel. 
Balkūnas, Blazas, Chase. Col- 
ney, Kleiva, Saulaitis, Vileišis, 
Vilkaitis yra tie išrinktieji ar 
paskirtieji. Paskiau pats LO
Kas nutarė prasiplėšti, prisiim
damas devintą narį Bielinį; nu
tarė prisiimti narius antrinin
kus, kurie posėdy dalyvauja 
negalint pirmiesiems atvykti. 
Tarp jų berods yra Nemickas, 
Vainauskas, Valaitis ir antras 
Valaitis. Paskutiniu laiku pri
ėmė LOKas dar nutarimą, ku
riuo LOKas šešių balsų daugu
ma gali LOKo naujus narius 
priimti ar esamuosius pašalinti.

Teigiamai buvom įvertinę 
LOKo paruošiamuosius dar
bus PLB kurti. Bet saila. kad 
nuo PLB kūrimo LOKas kryp
sta į kitus darbus, kurie ne 
jam priklauso. LOKo sudari- 
nėjimas. jo perorganizavimas, 
naujų narių priėmimas ar jų 
išmetimas ne jo reikalas. Ypač 
keistas atrodo pasisavinimas 
teisės šalinti tuos, kurie yra 
suvažiavimo išrinkti.

Iš LOKo lauktume ne LOKo 
organizavimo ir perorganizavi
mo. liet paskubinti apylinkių 
sudarymą, kad kuo greičiau 
galėtų būti išrinkta vyriausioji 
vadovybė ir organizacija pra
dėtų veikti.

Iš tų. kurie neparodė mora
linės paramos pačiai PLB, gir
dėti daug susirūpinimo atski
rais vietiniais PLB reikalais. 
Paskutiniu laiku sustota prie 
VVaterbury pirmininko, reika- 

dar.čios Motinos Šiluvoje; jei 
pagaliau vardan tos L etuvcs 
vienybės žydės: jei mums rū
pės išsaugoti lietuviškos pasa
kos išmintį, lietuviškojo meno 
nuoširdumą, nesužalotą lietu
vių kalbos turtą,mūsų ' tei-yto
ros ir dainos žmoniškumą —jei 
mums visada rūpės išakyti ir 
papildyti mūsų tėvų l.ci protė
vių paliktą didvyrišką išturi os 
nuotaiką. Tik tada tas rūpestis 
neliks tik rūpesčiu. Jei T-<uic.:, 
šventės proga mes iš naujo ram 
ryžtamės, aukojamės — laimė
sime!

laujant, kad jis būtų pakeistas. 
Iš PLB atsakingų žmonių mum 
pareikšta, kad U'aterbury va
dovybė išrinkta pagal įstatus, 
vadinas, teisėtai. Kai 11 narių 
vadovybė 8 balsais išsirinko 
pirmininką, likusieji 3 pasi
traukė iš vadovybės, riekalau- 
dami jį pakeisti kitu. Pažymė
tina. kad tas reikalavimas pa
laikomas ir LOKo daugumos. 
Tai jau naujas keistas žingsnis 
PLB kelyje. Jis yra sprūdimas 
nuo demokratinės tvarkos ir 
teisės pagrindų, kada rinkėjų 
daugumai pareiškus pasitikėji
mą keli žmonės reikalauja tą 
demokratinį pasirinkimą pa
naikinti. Iš viso keista mada at
eina. kada grupė pradeda šei
mininkauti kitoj grupėj, reika
laudama: ne, kas kad jis demo
kratiškai išrinktas, bet jis 
mums nepriimtinas; tą atsiim
kit, o duokit va šitą, kurio mes 
norim. Neginam čia asmens 
(kurio ir nepažįstam), bet gi
nam patį demokratinį principą, 
su kuriuo nesiderina toks keis
tas šeimininkavimas.

Kuriais sumetimais tai daro
ma ir kodėl vietinio pobūdžio 
reikalais kvaršinamas ir pats 
LOKas, neaišku. Gal gali tai 
paaiškinti nebent faktas, kad į 
LOKą ir pro priešakines ir pro 
užpakalines duris susiųsti 
stovai nemaža 
nių grupių 
žmonės, šitai 
manyti, kad 
vieta ne tiek PLB darbą orga
nizuoti, kiek politikuoti, nors 
tam reikalui yra kitos organi
zacijos — ALTas, VLIKas.

at- 
dalis yra politi- 
vadovaujantieji 
duoda pagrindo 
PLB gali virsti

Atkreipdami į tai dėmesį, no
rim tikėti, kad LOKas susilai
kys nuo tų neatsargių žingsnių 
į šalį nuo PLB paskirties, ir su
draus nuo jų tuos žmones, ku
rie jiem imasi iniciatyvos, 
kenkdami PLB iš vidaus tuo pa
čiu metu, kai jų grupės nėra 
parodžiusios PLB paramos iš 
šalies. J. B.

! MUSŲ
' TETIRVINĄS •
C « W W W::

VAIŽGANTAS

Žiema prailgo. Gryčioj so
pančiai nusibodo, širdis veržias 
oran, pašalėn atakaitoj dantų 
pašildytų.

— Kada gi, motut, beateis 
pavasaris?

— Cit, cit! Jis čia pat, kone 
už Graužiu girelės. Kaip tik iš
girsi ten tetirviną malant, tai 
ir bus pavasaris.

Dabar ėmiau tempti savo 
klausą, kad pirmas išgirsčiau, 
kaip gamtos pavasaris pra
šneks tetirvino balsu. O pir
ma vis tempiau savo žiūrą, be
šokdamas, kaip pamažu nlorė- 
ja, pagaliau ir nyksta storo 
sniego duknos, kaip kalvelėse 
darosi plikės ir jos pirmos iš
meta oran pirmuosius pavasa
rio reiškėjus vieversius. Bet jie 
apgaulingi; neiškenčia nepasi
garsinę, bet tik saulei pavasa
riui švystelėjus; pasigarsina ir 
gauna nutilti: šaltis dar jiems 
užgniaužia kvapą. Užtat kni te
tirvinąs ima bubinuoti, tai jau 

tikrai žinok, kad žiemos atlai
das. Atsileidžia girelės aikštės, 
iš lapuočių pakyba kasos žirgu
lių ir ima bringti lapų pumpu
rai.

Visur bringsta norai gyventi 
ir žydėti. Viskas gyvai išsitem
pia; jauti, kad sprogs ir duos 
ko nauja. Jau ir duoda. Kas
dien ūkio šventė. Čia gėriukai 
gema, čia veršiukai, čia kunlė
liukas. čia žąsiukai. Tuščias bu
vęs gyvenimas žiemą — dabar 
darosi net pernelyg pilnas jis 
liete liejas per briaunas ir pri
pildo gamtą.

— Kada gi. motut, bepradės 
tetirvinąs bubinuoti ?

— Kada Dievulis jam palieps 
patelę vesti. Tada pačiame sau- 
lėky jis pats sau gros ir šoks.

— Ki-ki-ki!
— Ko gi krizeni?
— Kaip gėręs Mot jukas.
— Ka-ka-ka! Panašu. Tu 

pastabus.
Pusryčiuose kitą dieną dėdė 

smarkiau tarkštelėjo durų klin- 
ge, ūmiau jas atsidarė ir per 
slenkstį žengė ne tiesiai, kaip 
visados, tiksliai kojas perstati- 
nėdamas. bet ratilus jomis iš 
abipus išbrėždamas. Jam kaž
kas iš vidaus šnerves pūtė ir 
akis blizgino.

— Negirdėjote? Mūsų tetir
vinąs jau pasveikino tekančią 
saulę.

Man trykštelėjo ašaros. Aš 
pramiegojau ir tetirvino bubi- 
nuojant neišgirdau.

— Motinyte baltoji, motiny
te geroji, pažadink mane rytoj 
kuo anksčiausia tetirvino bubi- 
nuojant pasiklausytų!... Aš 
sirgsiu mirsiu neišgirdęs...

— Gerai jau. gerai, vaikeli. 
Aš tave pažadinsiu. O ligelių tu 
nesišauk: pavasarį jos ir pa
čios tankios viešnios. Kitur, sa
ko, kitaip esą. Bet ačiū Dangaus 
Dievuliui ir už tokią Tėvynėlę: 
graži ji pavasarį, vasarą, net ir 
žiemą. ,

Migau ar nemigau tą naktį? 
Jaučiau kūnelį drybsant patale, 
bet dūšelę tekiną bėgant Grau
žiu girelėn.

Žemiau raistas, čia dabar 
drėgna, tarp kimšų balelės: čia 
dar nė gyvatės iš savo urvų 
nelandė: nevilioja nei mėlynių 
uogienojai, nei ūmėdės, čia dar 

nejauku. Užtat kalnas jau savo 
kaktą atmaukė saulės spindu
liams, jų prigeso ir apdžiūvo. 
Pačiam viršukalny tik šiaurės 
link nuo storesnių medžių besi
driekė pusnelės sniego, lyg ro
dyte rodydamos man kryptį. 
Aš bėgu iš vakarų, tai žengiu 
vis skersai plonėjančias pusne- 
les ir nė noromis negaliu pa
mesti kryptį ir miškely paklys
ti.

Aš jau viršukalnėj. Proper- 
čiai auga beržai, apstodami lyg 
gegužinėmis kelti apskritimus. 
Čia jauku. Pati tetirva tai jau
čia: ji čia visą veseliją susi
vedė.

Ji neva kukliai šokinėja že
mėje aplink medį, o iš tikrųjų 
klastingai ir šelmiškai seka jau
nikius, kaip jie ant žemutinių 
medžio šakų burbuliuoja, ner
vingai sparnais plasta ir vis 
linkčioja jaunajai, siūlydamiesi 
jai su savo ranka ir širdžia.

O išeiginiai vestuviniai jauni
kių rūbai saulės spinduliuose 
auksu ir šilkais tvyska. Kepurė
lės mėlynos su raudonu, aku- 
lioriai sidabriniai. Saulės spin
duliai, ir patys gražūs, paže
miais šauna lyg tyčia jiems ap
šviesti. Grožybė, kad tave die
vai mylėtų, net akį veria!

Jaunamartė sužavėta visais.

Už kurio gi tekėsTegu patys 
išsprendžia, tegu nusirungia 
nuo kitų. Ir štai kova. Keletas 
tetirvinu, rodos, dvigubai save 
peraugę padidėję, visi pasipūtę, 
sparnus per pusę metro išskė- 
tę .muša kovo bubiną. kits ki
tą baido, o kai nepasitraukia, 
puola ir aštriais pentinais prie
šininką spardo. Gyvas kraujas 
nudažo jiems plunksnas dar 
viena spalva. Visų stipriausias, 
visų nugalėtojas, piktas ir už
dusęs, laimingas — jis veda 
patelę, dabar jai savo trium
fą bubinuoja.

Aš tetirvinus, nušautus ir 
gyvus,, jau buvau matęs, pauk
ščių biologiją gerokai pasekęs. 
Tai viską suprantu, su jais als- 
trinuos ir su kuklia patele ne
galiu iš šalies atsidžiaugti, kaip 
jie marguliuoja. Mums nepa
vydu. kad neturime tiek auk
so sidabro, tiek įvariaspalvių 
šilkų, kuriais tetirvinu vestuvi
niai rūbai atausti. Mums vis 
tiek gera, kad bet kas mūsų to
kiais apvalkstyti ir padaro 
džiaugsmo akordą.

Bu bu, bu-bu-bu. bu-bu! Ei
na garsas iš papūstos pagerklės 
vištos kiaušinio didumo. Ten 
balsas darosi ir šauna oru per 
du tris kilometrus aplink Nuo 

jo visa žemė dunda lyg tuščia 
statinė, mušama į šoną.

Aš dabar jau pats pakirdęs, 
pusnuogis po langu. Visi tebe
miega. Ir motutė. Aš ne tik 
klausaus, viską girdžiu, lyg tai 
darytųsi čia pat už lango ir po 
manim pasuolėj. Aš ir atbėgau 
iš šilto patalo, kad arčiau gire
lės būčiau, geriau girdėčiau, 
kaip saulės temimo stebėtojai 
bėga aikštėn — “artyn prie 
saulės.” Ne tik klausaus, visas 
pasinėręs garsų bangosin, bet 
ir tebematau save bekelnį bėg
te bėgant į bubino garsą. O 
nematau: ryto rūkai tebėra ne- 
išsklaidvti. visas tetirvinu ves
tuves tebegaubia lyg padorumo 
švdas:vyksta viena gamtos pa
slaptis.

Man šalta, aš virpu, bet į pa
talą vis neinu, tik kojotes dang- 
staus neperilgais marškinė
liais. Man matos visa gamta 
dunda groja pavasario šokiui, ir 
mano širdelė alpsta merdėja iš 
gerumo ir laimės.

Būūbt! nuaidėjo po visą a- 
pvlinkę visai kitokis. svetimas 
garsas, lyg būtų skilusi didelė 
kalno uola. Ir viskas mirtinai 
nutilo. Patisas garsas prarijo 
smulkųjį, dažninį. Kas gi čia 
dabar pasidarė?

Grvčion ūmai įžengė visas iš 

nakties tebepasišiaušęs dėdė. 
Jis dar neapsigerbęs iš patalo, 
krūtinė tebeatlapa, žlponėlio 
teįsivilkęs vieną rankovę, antra 
palaida tebekabaldžiuoja.

— Nušovė... Tas varlys uči- 
teliokas nušovė. Jis jau vakar 
pasiruošė tetirviną užmušti, li
gi tik jis pradėjo bubinuoti. Iš 
pavydo ar ką... Na, ir sekės: 
“laimėjo” vieną gaidį. Kas jam 
iš nebegyvo? Geriau būt tą gai
dį kepsniui nusipirkęs, o aš ne- 
būč jam pasigailėjęs duoti visą 
penkelgę, bet tik nebūt sutrik
dęs bubinavimo. Dabar rodys 
visam kaimui, kok; gražų pauk
štį jis nudėjo, koks jis dabar 
“medžiotojas”. Varlys, daugiau 
nieko. Tetirviną ūžiant malant 
galima su kepure apvožti, ar su 
lazda užmušti—jis tada vist lėk 
negirdi, nieko nemato; niekas 
jam tą valandą nerūpi, nė pati 
gyvybė, kai privalo vesti, mir
tinai patelę įsimylė ęs. Nelem
tas ruskiapalaikis — visą pava
sarį sugadino, kad jam skro
džiai nueitų, kad jis tuo keps
niu paspringtų!....

Dėdė keikės lyg pablūdęs, 
kaitulio sukdamos viduasly.

— Ar mūsų tetirvinėlį nu
šovė? Jis mirė ir mums dau
giau nebebubinuos?

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvis misionierius tarp indėnij Kun R. KLUMBIS

”Padre, nelauk piniginės paramos"
o3.

Oi liūdna man..

Gavau dvi seseris, kurios kas 
šeštadienį atvykdavo pamokyti 
vaikų. Man pačiam teko imtis 
kitų darbų.

Ledais ir Coca-Cola vaišinu 
vaikus ir juos prisiviliojau. 
Tuoj susirado 20 savanorių. 
Atsinešė grėblius. kastuvus. 
Visi vertėm šiukšlyną. Ką ga
lėjom sudeginti, tuoj paleidom 
dūmais: kas nedegė.— kasėm j 
žemę. Dirbom visą mėnesį ir 
visiškai pakeitėm tą šiukšlyno 
vaizdą.

Geroka krūva vis dėl to 
riogsojo. Negalėjom nei sude
ginti. nei užkasti. Reikėjo iš
vežti.

Vienas kitas meksikietis ar 
indėnas stebėįo nežinomo kuni
go darbą su vaikais. Pirmo į- 
spūdžio pagauti stvėrėsi darbo, 
bet jų krauju.ie įgimtas “mana- 
na” dažnai suparaližuodavo jų 
gerus norus. Mesdavo jie viską 
ir slankiodavo apiink. Turėjau 
juos nuolat raginti, kad vieną 
kartą nors ir sukrypusiais ra
teliais išvežtų šj nereikalingą 
“turtą" užnrestin.

Aptvarkius išorę. reikėjo 
žvelgti vidun. Lėšų stoka nelei
do bažnytėlės pagražinti. Nau
jų parapijiečių sumestoji ko- 
lekta (rinkliava i vos vos dolerį 
sudarydavo..

Apvaizda atvedė vieną tur
tuolį. kurs pats pasisiūlė su 
savo pagalba, girdi, kuo galįs 
prisidėti prie bažnytėlės. Nu
džiugęs paprašiau, ar negalėtų 
paaukoti medžiagos grindim....

Pažadėjo. Atvyko su žymiu 
kino artistu, žvaigžde. Šis nu
stebo tokiu pasikeitimu. Tur
tuolis apskaičiavo, kad būsią 
apie 70 dol. išlaidų. Suma pa
sirodė astronomiška, ir jis pa
keitė savo nusistatymą. Pa
guodė mane, girdi, grindys dar 
pakenčiamos ir indėnams dar 
ilgai bus geros.

Supratau. — iš turtuolių ne
lauk pagalbos. Pradėjau su dar 
didesniu uolumu savo parapi
jos dvasinę statybą. Jei nerei
kia nei aukso, nei sidabro. Jai 
pakanka tik kun'.go prakaito. 
Deja, ir čia susidūriau su kliū
timis. su nesvetingumu. Ma
nęs nenorėjo įsileisti ir vis 
klausė: “Ko. Pa d iv. nori

J namų vidų nesileisdavo, 
nors ir užtikrindavau, kad esu 
jų klebonas, paties vyskupo 
paskirtas. Sakiau, kad jiems 
nėra reikalo eiti baltaodžių 
bažnyčion, jie turi savąją, kur 
tinka bet koks drabužis. (Dau

MCSV tetirvinąs
(atkelta iš 3 psl.)

— Nebe, vaikeli... Jis — ne
begyvas. o k.ti išsigandę tol tol 
iš nesvetingo mūsų krašto iš
skrido. kur dideli ir tankūs miš
kai. kur nėra učiteliokų.—Dė
dė gausiai nusišniurkštė, jam 
nosys ašaromis pasr'.uvo, ir pik
tai pykštelėjęs durimis, išėjo 
oran.

Mane visą nuėmė, vos benu- 
siieidžiau nuo krikštasuolės ir 
sugrįžau patalan. Buvau pri
trenktas. kaip su lenta per gal
vą. ir tiek nelaimingas, lyg tė
tį. mamą ar dėdę atimtas. Ne
bėra mūsų girelės tetirvino, tai 
man niekas daugiau neberūpi, 
nei giedriai nušvitusi dienele, nei 
visas jos daromas pavasarėli“. 
Nebevilioja pašalė ir atakaita.

Mane pagavo pavasarinė ir- 
mėdė ir Karštis smarkia; paki
lo. Ėmiau kliedėti. Vis matės 
mano turima gražus gražus pa
ties Dievo duotas tetirvinąs, bet 
į ji sėlina biaurus velnias kati
no pavidalu, o valsčiaus moky
tojo galva ir taikos jį papjauti. 
Aš ginu visomis pajėgomis tiek 
blaškaus po lovą, kad net pi! 
turėti reikia. Nusigandusi mo

guma jų teisinosi neturį šven
tadienio drabužių).

Paklausinėjus. ar jie krikš
tai. ar atlikę velykinę, nesi
varžydami atsakydavo, kad ne.

Mano paraginimas kitą sek 
madienį at’-edė bažnyčion vos 
10-15 žmonių. Toks lankyma
sis ir kvietimas grėsė pavirsti 
papročiu. Bet kas savaitę jų 
visų lankyti negalėjau, neužte
ko man laiko...

Kun. R. Klumhis prif *avo palapinė* *u jn apsaugai nuo įkyriu smal
suolių paskolintais šunimis.

Manana

J bažnyčią ateidavo kaip kas 
Išmanė, nesilaikydami jokio 
punktualumo, vieni — valandą 
prieš pamaldas, kiti—valandą 
po Jų. Nutariau skambinti var
pu kas pusvalandis, kas ketvir
tis ir kas penkios minutės prie š 
pamaldas, šio papročio ir da
bar griežtai laikomasi. Varpu 
jie sukviečiami ne tik į pamal
das. bet ir į susirinkimus, im
buvius ar laidotuves.

Atsirado apie 100 nekdkšty- 
tų visokio amžiaus žmonių. 
Bažnytėlė kol kas nesudarė pa
rapijos, reikėjo krikštyti kai
myninių parapijų patalpose. <> 
yra pagonių jų tarpe.

Raginami krikštytis ar tuok- 

tutė trepinėjo ties lova, tai pri
sėsdama ant jos krašto, tai vėl 
puldama žersteklio paskusti ar 
žąsino sparno spaiglių padegin- 
ti.

Nuo visų tų vaistų pasveikau 
veikiai, tačiau su tuo pat. jei 
ne su didesniu, pasiilgimu mū
sų tetirvino bubinavimo ir kito 
pavasario. Ag ir atėjo tas kitas 
pavasaris, bet nebe tetirvinu 
reiškiamas: juos Graužėse iš
naikino svetimas atėjūnas ir 
nualino mūsų kraštą vienu gra
žumėliu. o buvo atsiųstas mum- 
kultūrint ir turtinti.

Tolygiai paskiau bu/au uo
gautas . kai po kam sugrįžęs 
neberadau šimtamečių beržų 
Gudonių senkapiuose. .Jais bu 
vo apželdinta aukščiausioji vi
soje apylinkėje kalva, matėsi iš 
už pusketvirtos mylios ir darė 
lyg apylinkės reginio centrą. į 
kurį visa kita taikės. Be jų ne
beliko bendrumo.

Taip rusams “prosvietite- 
liams", ta.p germanams “kul
tūrtregeriams”, nuo tų laikų aš 
teturiu vieną vardą — mūsų 
Tėvynes susintojai. 

jos buvo gana tolokai, sunku 
buvo pėsčiam suvaikščioti ir 
krikšto tėvus sukviesti.

Kartais krikštatėviai jau 
laukdavo, o krikštijamojo ne
buvo. — pamiršdavo. Tekdavo 
daug prisilakstyti. kol kūmus 
ar krikštavaikius vienu laiku 
vienon vieton sutelkdavau. Į 
krikšto tėvus stengiausi kvies
ti žymesnius baltuosius, o šie 
nustebdavo sužinoję, kiek daug 

lis nuolat a t įdėdavo vis ryt
dienai — manana.

Sekminių dvasia

Koks buvo gražus reginys, 
kai iš karto susirinkdavo baž
nyčioje prie krikštyklos 30 vai
kų ir tiek pat porų krikšto tė
vų. Krikštijau dažniausiai per 
choro repeticijas didžiojoje 
miesto bažnyčioje. Krikštynos 
virsdavo didele švente. Choras 
giedojo giesmes. bažnyčia 
skendėdavo šviesose. Tai darė 
didelį įspūdį naujiesiems krik- 
šior.ims ir iki ašarų sujaudinda
vo baltuosius...

Pirmu pradėjimu pakrikšti
jau 130 asmenų — mažų ir su
augusių. Po krikšto mano para- 
piios skaičius pakilo iki 30. ku
rie lankėsi .į bažnyčią. Tačiau 
to buvo maža, nes 200 šeimų 
dar laikėsi nuošaliai.

Oiir l>ady of Guadafupe

Artėjo gruodžio 12-ji. Tai 
meksikiečių ne tik religinė, bet 
ir tautine šventė. Kunigas Hi
dalgo savo laiku (1810 m.) po 
pamaldų paėmė nuo altoriaus 
Madonos paveikslą, išėjo iš baž
nyčios ir aukštai iškėlęs, sušu
ko: “šalin vergovė, tegyvuoja 
laisvė! Lauk ispanai iš Meksi
kos..." Taip buvo mestas lais
ves šūkis, grąžinęs Meksikai 
nepriklausomybę.

Marijos iš Guadalupės šventė 
traukia no tik tikinčiuosius. — 

i brangi ir netikinčiajam, netgi 
ir bedieviui.

Lankydamas savo m^ksikie 
č-iiis. gėrėjausi jų paveldėtu iš 
praeities ispanišku mandagu
mu. Net nepraktikuojanti ir 
atšalėliai neužtrenkdavo man 
durų. įvertindami mano apaš
talavimą jų tarpe, pasodindavo 
ir maloniai atsakinėdn ) j ma
no klausmus. Gale atsargiai 
pridurdavo: “Padro, nriauk pi
niginės paramos"...

Veltui puoselėjau mintį sta
tyti bažnytėlę, jei negalėjau 
nei esamos pagražinti, nei jos

BALTIMORES ŽINIOS
Mirė naujakuris

Po ilgos ir sunkios ligos rug
pjūčio 27 d. mirė naujakuris 
Jurgis Indrašius. 70 metų am
žiaus. p. Sližio uošvis. Velionis 
buvo labai jautrus lietuvis ir, 
sulaukęs gilios senatvės, nie
ko daugiau nebetroško, kaip 
mirti savo mylimam krašte. 
Lietuvoj. De.a. jo palaikus pri
glaudė Holy Redeemer kapinės 
Baltimorėje, kur buvo palaido
tas rugpiūčio 30 d. iš šv. Al
fonso bažnyčios, atlaikius už jo 
vėlę 3 mišias ir palydėjus bū
reliui artimųjų, kurių tarpe bu
vo daug naujakurių.

Kas bus parodoje Lietuvių 
bakūžėje

Ilgą laiką Lietuvių bakūžė 
daugiau savo išorine išvaizda 
liudijo apie lietuvių gyvenimo 
būdą ir kultūrą, negu vidaus 
įrengimais. Pernai šioje srityje 
padarytas posūkis, įrengiant 
dail. A. Tamošaitienės kilimų, 
audinių. įvairiaspalvių tautinių 
rūbų turtingą ir įdomią paro
dą. kuri atskleidė platesnius 
mūsų tautinio meno lobius, su
kurtus ne atskirų asmenų, bet 
visos tautos, šių metų parodo
je. kuri vyks nuo itigsėjo 6 d. 
ligi rugsėjo 13 d. kartu su di
džiąja pramonės ir žemės ūkio 
gaminių paroda (Brockton 
Fair), einama dar toliau, besi
rūpinant kruopščiu bakūžės vi
daus įrengimu ir dekoravimu.

Parodos komisija pavedė pa
rodos įrengimo projektą pa
ruošti dailininkams A. Tamo- 
šaičiams iš Kanados. Šie pa
rengė ne tik prašytą parodos 
projektą, bet ir liaudies meno 
pavyzdžiu, reikalingus tos paro
dos įrengimui ir bakūžės deko
ravimui. Tad bakūžės vidus šių 
metų parodoje bus visiškai 
naujos išvaizdos: įvairus, tur
tingas ir puošnus, nukeliąs lan
kytojus į senovės lietuvių me
nes. su visais jų įrengimais ir 
papuošimais.

Bakūžės sienos bus dekoruo
tos Vytimi, Lietuvos miestų 
herbais, primenančiais garbin
gą ir laisvą lietuvių gyvenimą. 
Atskirai tinkamoje vietoje bus 
įtaisytas senoviškas, rantytas, 
margas šaukšdėtis, kuris lietu
viams seniau atstodavo dabar
tines indų spintas. Jo orna
mentai, kaip išpjaustyti paukš
čiukai. tulpės, žvaigždės, derin
sis su visu bakūžės įrengimu ir 
baldais. Jame bus lietuviško 
stiliaus indai — ąsotėliai, lėkš
tės, puodynėlės, šaukštai ir t.t.

išlaikyti. Bet juk ne tos min
ties vedamas aš juos lankiau.

Gyvenimas palapinėje

San Diego vyskupija yra 
misijų kraštas. Daug kur sta
tomos naujos bažnyčios. Vys
kupas neturi nė cento kunigui 
išlaikyti. Turėjau ir aš ten
kintis palapine, gauta iš vieno 
restorano savininko. Rudens 
vėjai draskė ją negailestingai, 
o smėlio debesys Ją dengė kaip 
sniegas. Nepatogi tai buvo bu
veinė, nebuvo vandens, nebuvo 
kur daiktų pasidėti. Buvau visų 
akyse. Turėa.ju varžytis, kad 
nepapiktinčiau mažutėlių, ne
sugriaučiau jų iliuzijų apie di
džius idealus. Kibiras ar sąšla
vų puodas kunigo rankose 
dvelkia neįprasta kasdienybe. o 
smalsūs indėnai dažnai pakel
davo palapinės -jalą ir stebėda
vo kunigo darbus kiekvienu Eri
ku.

Man į pagalbą atėjo vienas 
virėjas, kuris turėjo tris dide
lius Juodus šunis. Jis pasiūlė 
juos mano apsaugai. Nors jie 
nekandžiodavo, bet vaikams 
darydavo įspūdžio ir įvaryda
vo nemažai baimės. Taip mano 
palapinės niekas neliekilnojo, 
bet ją vieną kartą sudraskė vė
jai ir taip sunaikino mano Lū
ki ną ją prieglaudą...

(bus daugiau)

Liko veliuonies žmona Indra- 
šienė ir duktė šližienė su šei
ma. Baltimorės naujakuriai 
jiems reiškia užuojautos giliam 
liūdesy.

Tautų festivalis
Šiandien, rugsėjo 7 d., įvyk

sta visų tautų festivalis 
GWYNN OAK PARKe. įėji
mas nemokamas. Pradžia 10 
vai. ryto. Tęsis iki vidurnakčio. 
Bus daug įvairenybių vaikams 
ir suaugusiems. Lietuviai savo 
programą atliks apie 4 vai. po 
pietų. Pravartu šiame festiva
lyje dalyvauti.

KA MATYSIME LIETUMI BAKŪŽĖJE
BROCKTON, MASS

Kertėje kabos rankšluostinė 
-abrūsinė su puošniais keturny
čiais ir aštuonianyčiais rankš
luosčiais. Ant grindų stovės 
lietuviški baldai: stalas ir ketu
rios kėdės, kurių forma ir or
namentai atitinka senovės lie
tuvių baldus, puošusius mūsų 
seklyčias. Pasienio puošmena 
bus šimtametė, marga, raštuo
ta kraitinė skrynia, kokioje 
lietuvės laikydavo savo krai
čius, marginius, kurių gijose 
buvu supintos mergaičių nemi
go naktys, sielvartas, rūpes
čiai ir svajonės. Senoviško sti
liaus staklės, pagamintos pa
gal šimto metų senumo pavyz
džius. lyg palinkusios nuo nuo
latinio audimo, sudarys ne tik 
įdomų eksponatą, bet bus nau
dojamos pavaizduoti audimo 
technikai tų kaišytinių, rink
tinių ir dimais audžiamų tau
tinių drabužių, kuriais lietuvės 
puošiasi tėvynėje ir svetur. Vi
sus šiuos darbus suprojektavo 
ir paruošė pats dail. A. Tamo
šaitis, didelis lietuvių liaudies 
meno žinovas.

Dail. A. Tamošaitienė ruošia 
parodai įvairius audinius: kili
mus, tautinius drabužius, langų 
užuolaidas, staltieses ir kt. 
Vienose staklėse ji audžia rink
tinius. kitose — kaišytinius, 
trečiose — dimais margina au
dinius. Ypač įvairūs, puošnūs ir 
originalūs bus tautiniai drabu
žiai visų Lietuvos apylinkių, 
kaip žemaičių, dzūkų, aukštai
čių, zanavykų. Kraitinė skry
nia bus viena, bet įvairių audi
nių pavyzdžių lankytojai ma
tys *iš daugelio tokių skrynių, 
kurios liko tėvynėje. Anksty
vesnėse parodose būdavo tik 
moterų tautiniais rūbais ap
rengti manekenai, o šioje, šalia 
moterų, bus dar pavaizduoti 
vyro ir berniuko tautiniai rū
bai. Staklėse prie kaišytinių 
audinių matysime pačią dail. A. 
Tamošiatienę, kuri parodys au
dimo meną ir techniką.

Toks parodos įrengimas at
kurs bakūžėje tėviškės įvairia
spalvį. ir mielą vaizdą, o sve
timtaučiams suteiks galimybę 
arčiau ir plačiau pažinti lietu
vius iš jų kūrybinio pajėgumo 
ir tautinio meno turtingumo 
pusės. Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet parodą aplankys keli 
šimtai tūkstančių žmonių, ku
rių tarpe neabejotinai bus daug 
lietuvių iš įvairių, tolimiausių 
apylinkių.

Parodos atidarymas 
bakūžėje

Lankymui lietuvių meno pa
roda bakūžėje bus atidaryta 
rugsėjo 6 d. 10 vai. iš ryto kar 
tu su visa pramonės ir žemės 
ūkio gaminių paroda (Brock
ton Fair). Bet 'iškilmingas pa
rodos atidarymas įvyks rugsė
jo 7 d. 3 vai. po pietų progra
ma. kuri atskirai tam tikslui 
ruošiama kitų metų pavyzdžiu, 
šioji programa ir iškilmingas 
parodos atidarymas jungiamas 
su rugsėjo 8 d. tautine švente, 
kuri ne visose Amerikos lietu
vių kolonijose minima, bet Lie
tuvoje buvo labai iškilmingai 
švenčiama. Gal net ne tik prog
rama, bet vilsa paroda sudaro 
tos šventės reikšmingą minė

b t* 1. i

BAŽNYČIA IR PASAULIS
=

• Kun. Paul Bernier iš Que- 
bec, Kanados, šv. Sosto yra 
paskirtas nuncijum Panamai ir 
Costa Ricai. Rugsėjo 12 d. 
Quebeco katedroje jis bus iš- 
šventintas vyskupu. Jo brolis 
Conrad Bernier yra Katalikų 
Universiteto Amerikoje profe
sorius.

• Sesuo Pasqualina, vokietė, 
kilusi iš Bavarijos (Ebersba- 
cho miestelio), prieš 35 metus 
buvo pakviesta patarnauti Vo
kietijai paskirtam nuncijui Eu- 

jimo pagrindinę da’j. ..’:irt:ngą 
nuo kitų minėjimų fabloniškos 
formos.

Programą atidarys bakūžės 
pirmininkas dr. A. Vaitkus, čia 
gimęs lietuvis, kuris bakūžei 
vadovauja jau daug metų. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
adv. K. Kalinauskas iš Bostono, 
naujasis SLA pirmininkas, taip 
pat čia gimęs, energingas ir 
uolus lietuvių veikėjas, pasiekęs 
aukštos vietos federalinėje tar
nyboje. Jiedu išreikš tą jungtį, 
kuri turi reikštis taip senųjų 
ateivių. čiagimių lietuvių ir 
tremtinių visuose mūsų tauti
niuose ir kultūriniuose reika
luose.

Meninę dalį atliks O. Ivaš- 
kienės tautinių šokių trupė iš 
Bostono ir vyrų choras, vado
vaujamas muz. Gaidelio , taip 
pat iš Bostnno.

Vyrų choras, dar jaunas, bet 
stiprus ir galingas, plačiai ži
nomas savo įspūdingais pasiro
dymais, kuriuos sėkmingai pra
dėjo Brocktone per Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą, 
antrą kartą pasirodys čia vėl 
minėjime. Jis turi paruošęs 
naują repertuarą, prie kurio 
dirbo visą vasarą, net per di
džiuosius karščius.

O. Ivaškienės tautinių šokių 
trupė yra stipriausia visoje 
Naujoje Anglijoje. Ji daug kar
tu yra gražiai atstovavusi lie
tuvius įvairiuose amerikiečių 
parengimuose, pelnydama lie
tuviams gilių simpatijų. Be
veik kiekvienais metais ji da
lyvauja Brockton Fairi ruošia
moje programoje, kurioje ryš
kiai iišsiskiria iš kitų tautinių 
grupių, jas pralenkdama tiek 
mūsų tautinių šokių įdomumu, 
tiek geru jų atlikimu, šį kartą 
trupė pasireikš dvejomis gru
pėmis. kurių vieną sudarys su
augę, kitą — vaikai.

Galimas dalykas, kad prog
ramoje pasirodys dar ir dail. A. 
Tamošaičiai, kuriuos kiekvie
nam lankytojui bus malonu pa
matyti ir pažinti. Dail. A. Ta 
mošaitiis atvažiuoja į JAV dar 
pirmą kartą.

Visa programa vyks atvira
me lauke, prie bakūžės, šokė
jai šoks, choras dainuos ant 
žalios pievelės, kaip jaunimas 
Lietuvoje, visiškai natūraliai, 
be scenos ir dekoracijų, be ap 
švietimo. Medeliai, vejelė ir 
saulės spinduliai bus progra
mos fone.

Visos parodos ir programos 
metu veiks valgykla su įvairiais 
lietuviškai valgiais ir gėrimais. 
Tad lankytojai net iš toliau 
neatsidurs alkio ir troškulio pa
vojuje.

Paroda bus uždaryta rugsėjo 
13 d. 10 vai. vakare.

Paroda ir programa rūpinau 
bakūžės tarybos komisija, va
dovaujama P. Viščinio. J komi
siją dar įeina V. Baniulis. K. 
Jurgeliūnas. M. Tubis ir A. Ba
čiulis. —ps.

Su degtine apsiginsi

Grįžusieji į Vakarus vokie
čiai pasakoja, kad geriausiai 
savo teises galima apginti tik 
degtine, cigaretėmis ir pinigais. 
Žmonės darosi viskam apatiš
ki.

genijui Pacelli, kuris vėliau ta
po popiežium Pijum XII. Sesuo 
Pasųualina ir dabar tebeina tas 
pačias pareigas, tik Vatikane. 
Ji i-ūpinasi popiežiaus valgiu, 
drabužiais ir kambarių prie
žiūra.

• Jeruzalėje susikūrė Sovie
tų Sąjungos ir Palestinos Susi
artinimo Draugija. Maskvos 
palaikoma, pradėjo kabintis į 
graikų stačiatikių bažnyčias, 
esančias Jeruzalėje. Bolševikai 
skelbia, kad tik Maskva atsto
vauja Rytų Bažnyčiai ir kad 
jai turį paklusti visos kitos pro- 
voslavų bažnyčios, kur .jos be
būtų. o pirmiausia — Jeruza
lėje.

• Monsg. Edward E. Swans- 
trom, NCWC direktorius DP 
reikalams, daug padėjęs lietu
viams tremtiniams atvykti į 
Ameriką .tarnybos reikalais iš
vyko j Europą ir Aziją. Išvyk
damas pareiškė, jog Amerikos 
vyskupai ir tikintieji yra nusi
statę ir toliau visokiais būdais 
teikti paramą karo nualintiems 
kraštams ir vargan pateku
siems žmonėms.

• Admirolas H. B. Miller, 
praėjusio karo metu buvęs JAV 
laivyno viešosios informacijos 
viršininkas, o dabar vadovau
jąs Laisvosios Europos Komi
tetui, prie kurio yra ir Lietu
vių Patariamoji Grupė. Romo
je perėjo į Katalikų Bažnyčią, 
ir priėmė pirmąją komuniją.

• Suomiįon iš O’Fallon. Mo.. 
išvyko trys amerikietės vie
nuolės. priklausančios Švenč. 
Kraujo Kongregacijai. Jos Hel
sinkyje. Suomijos sostinėje, 
dirbs katalikiškoje mokykloje, 
kuri .jau dabar turi 400 vaikų. 
Suomijoje katalikų apskritai y- 
ra labai nedaug, bet jų skai
čius auga. Suomiai daugiausia 
yra protestantai.

• Filipinuose kasdien miršta 
apie 650 katalikų, kurie negali 
prisišaukti mirties valandoje 
kunigo, nes jų yra labai ma
ža.

• Japonijoje, Hirosimoje, 
kur buvo numesta atomine 
bomba, katalikų statomai baž
nyčiai varpus nuliedino ir pa
dovanojo vokiečių bendrovė 
“Bochumer Verein”. kuri ga
mina plieną. Vargonus padova
nojo Koelno miestas.

• Slovanijoje, netoli Austei - 
jos pasienio, bolševikine Tito 
diktatūra uždarė paskutinį ka
talikų laikraštį. Slovėnų daugu
mas yra katalikai.

Pavergtoj Lietuvoj
Išvežami specialistai

Visa eilė specialistų gavo 
“patvarkymus” iš Lietuvos 
vykti į kitas, atsilikusias Ru
sijos sritis. Tačiau tų vietovių 
“Pravda’ smulkiau nenurodo. 
Tai naujas deportacijos būdas, 
į jų vietą gabenami rusai, ku
rie beveik visi yra girtuokliai, 
mušeikos ir 1.1. Visa eile lietu
vių ir pabaltiečių gavo “pasira
šyti” sutartis dirbti 3 motus į 
vairiose Sov. Sąjungos vietose. 
Lietuviai su latviais ypač grū
dami į darbus prie Baltijos jū
ros. į Kotlos apylinkes ir kit. 
Ten su jais elgiamasi kaip su 

tikrais deportuotaisiais. Gėlo 
žinkelio statybai prie Baltosios 
jūros jau suvežti tų “savano
rių” žymūs kiekiai.

Kaip veikia partizanai?

Grįžusieji j V. Vokietiją vo
kiečiai pasakoja, kad Lietuvo
je, nepaisant sąlygų, prieš bol 
ševikus nukreiptas pasiprieši
nimas pereitais metais buvo dar 
gyvesnis negu, pvz., 1948 m. 
Nemaža partizanų žūva tiesiog 
dėl per didelio drąsumo, kiti 
ateiną į bažnyčią persirengę 
net moterimis. Grįžusiųjų tiki
nimu jie yra gerai organizuoti, 
turi gerą ryšį ir ypač taikliai 
baudžia išdavikus.
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Pasikeitė Lietuvos Pranciškonų 
vadovybė

P. Drigutienę amžinybėn pa įdėjus

Visiems Amerikos lietuviams 
daugiau ar mažiau yra žinoma 
lietuvių pranciškonų veikla 
JAV. Čia dar 1930 ir 1931 me
tais lankėsi du pranciškonai:
T. Kazimieras Čepulis ir T. 
Augustinas Dirvelė. (Dabar a- 
bu ištremti Rusijon ir. gal būt, 
įnirę kankinių mirtimi). Jie čia 
išgarsėjo savo pamokslais, ves
dami misijas ir rekolekcijas. Ta 
proga iš geraširdžių lietuvių jie 
surinko nemaža aukų, kurias 
panaudojo šv. Antano kolegijos 
įkūrimui. Ano meto lietuviai, 
aukodami savo sunkiai uždirb
tus dolerius, visai nenujautė, 
kad už juos išleisti į mokslų 
jauni pranciškonai, įsikūrę A- 
merikoje. ims dirbti religinį ir 
kultūrinį darbą.

Iš tikrųjų, taip ir įvyko. Jau 
vienuolikti metai baigiasi, kaip 
lietuviai pranciškonai JAV dir
ba šį darbą. Negana to. Net ir 
Lietuvoje bolševikų sunaikinta 
jų provincija atkurta čia Ame
rikoje. Kadangi šiomis dieno
mis šios provincijos kūrėjas ir 
pirmasis Provincijolas Didž. 
Gerb. T. Justinas Vaškys, bai
gęs savo provinciiolavimo ter
miną. savo eitas pareigas per
duoda naujam Provincijolui 
Didi Gerb. T. Jurgiui Gailiu
šiai, dėl to pravartu šia proga 
priminti buvusio Provincijolo 
darbus ir supažindinti lietu
višką visuomenę su nauju 
pranciškonų Provincijolu ir jo 
Taryba.
Lietuvos Pranciškonų įsikūri

mas Amerikoje
1910 metais. Sovietams klas

tingai užgrobus Lietuvą ir atė
mus visus vienuolynus ir šv. 
Antano kolegiją bei suėmus T. 
Augustiną Dirvelę ir T. Liuci
jų Martušj, buvo aišku, kad 
artinasi gražiai atsikūrusios 
Lietuvos Pranciškonų provinci
jos galas.

Tuo metu užsienyje studija
vo nemažas būrys jaunų tėvų 
pranciškonų, o Lietuvoje mo
kėsi apie 20 klierikų. Dėdama 
viltis į jaunąją kartą, šv. Ka
zimiero provincijos vadovybė 
sumanė, laukiant geresnių lai
kų. visus jaunuosius pranciško
nus suburti JAV. kad. atėjus 
laisvės dienoms, iš čia ateitų 
pranciškonų atgimimas Lietu
voje. Šiam sunkiam kūrimo 
darbui buvo paskirtas T. Jus
tinas Vaškys.

T. Justino Vaškio 
pasi ruošimas

T Justinas Vaškys gimė 
1909 m. spalio 20 d. Liepojoje. 
J Pranciškonų Ordiną įstojo 
1928 m., tuo metu, kai pran
ciškonai Lietuvoje jau buvo 
pradėję atgimti ir kūrė reikš
mingus planus ateities dar
bams. Baigęs noviciatą ir pada
ręs įžadus, klierikas Vaškys, 
kurį laiką lankė Kauno Metro
polijos kunigų .seminariją, o vė
liau. kad daugiau susipažintų 
su pranciškoniškąja teologija, 
buvo išsiųstas Austrijon ir gra
žiame Tirolyje. Schtvarze, bai
gė pranciškonų seminariją. 
Kunigo šventimus jis gavo 1935 
m. birželio 29 d.

Grįžęs iš užsienio T. Just inas 
Vaškys tuojau buvo įjungtas j 
apaštalavimo darbą, bet jis la
bai troško aukštesniojo mokslo, 
todėl viršininkai jam leido stu
dijuoti Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Jis čia studijavo is
toriją ir filosofiją. Dideliam 
tėvų trūkumui esant, T. Justi
nas Vaškys ir studijuodamas 
dirbo apaštalavimo darbą. Jis 
buvo klierikų magistru ir pas
kutiniais metais, būdamas šv. 
Antano kolegijos rektorium, 
mokytojavo toje pačioje kole
gijoje. čia jam besidarbuojant, 
Lietuvą užgrobė bolševikai

T. Justino Vaikio veikla 
Amerikoje

Vykdydamas savo viršininkų 
valią. 1940 m. rugpiūčio gale, 
jis perėjo sieną ir, nugalėda

mas daugybę kliūčių. 1941 m. 
sausio 29 d. laimingai pasiekė 
Ameriką. Atvykęs į JAV T. 
Justinas Vaškys turėjo daug 
sunkių dienelių, kol Pittsbur- 
gho vyskupas laikinai leido įsi
kurti savo vyskupijoje. Taigi 
1941 m. rugpiūčio 2 d., Pitts- 
burghe buvo įkurtas pirmasis 
Lietuvos pranciškonų vienuoly
nas Amerikoje, kuriame pra
džioje gyveno tik pats vienas 
kūrėjas. Vėliau čia atvyko T. 
Juvenalis Liauba, klierikas 
Pranciškus Giedgaudas ir vie
nas broliukas.

Kadangi Pittsburgho vysku
pas tebuvo priėmęs tik laikinai, 
dėl to reikėjo ieškoti pastoves
nės vietos, kurią pavyko gauti 
Port lando vyskupijoje. Greene, 
Maine. Bet ir čia greitai mažas 
namelis nesutalpino pranciš
konų, nes nuo 1946 metų be
veik kas mėnesi pradėjo atvyk
ti Europoje gyvenusieji pran
ciškonai. o pagaliau į vienuo
lyną pradėjo stoti ir vietiniai 
Amerikos lietuviai.

Tada T. Justinas Vaškys rū
pinosi naujomis patalpomis ir 
juridine Lietuvos pranciškonų 
padėtimi JAV. Ir tai jam pasi
sekė. 1946 m. vasarą buvo į- 
kurta Lietuvos pranciškonų 
provincija ir 1948 m. nupirk
tas ir pašventintas Kennebunk 
Port. Me.. šv. Antano vienuo
lynas. 1949 m. pradžioje, ple
čiantis pranciškonų veiklai Ka

irys laikraščiai: “Amerika”, 
“Lietuvių Žinios” ir “Darbinin
kas” buvo sujungti į vieną, ir 
dabar jų vietoje eina gerai re
daguojamas “Darbininkas”. 
Pranciškonams pasiėmus tokią 
sunkią naštą ant savo pečių, 
atsirado reikalas kurti savo 
spaustuvę. Spaustuvę kurti, 
aišku, reikėjo mieste, o pran
ciškonai nei vieno savo vienuo- 
lvno ligi tol neturėjo mieste. 
Bet ir čia pavyko nugalėti kliū
tis ir savo spaudos centrą, T. 
Vaškiui vadovaujant, pranciš
konai įkūrė Brooklynė.

Šią vasarą, kaip jau minėjau. 
T. Justinas Vaškys baigė savo 
provincijolavimo terminą ir 
naujam Provincijolui jis per
duoda gerai sutvarkytą provin
ciją, su 5 vienuolynais, 26 tė
vais, 12 klierikų, 8 broliais ir 
7 kandidatais į klierikus.

Naujasis Lietuvos Pranciškonų 
Provincijolas

Naujasis Lietuvos pranciško
nų Provincijolas yra T. Jurgis 
Gailiušis. Jis gimė 1912 m. 
sausio 20 d., Troškūnuose, Pa
nevėžio aps. Pradžios mokyklą 
baigė Troškūnuose, gimnazijos 
mokslus Išėjo Panevėžy ir šv. 
Antano kolegijoje, Kretingoje. 
J vienuolyną įstojo 1934 m. lie
pos 31 d., amžinuosius įžadus 
padarė 1939 m. liepos 15 d., 
Alvernos kalne. Italijoje. Teolo

Tėv. Justinas Vaikys, ligi šiol vadovavę* Lietuvių Pranciško
nų šv. Kasimiem Provincijai Amerikoje.

nados lietuvių tarpe, buvo ati
darytas ir St. Catharines, Ont., 
vienuolynas, o tų pačių metų 
gale pranciškonai perėmė ir 
Bridgevillc, Pa., šv. Antano pa
rapiją ir taip atidarė dar vieną 
vienuolyną.

T. Justino Vaškio veikla vie
nuolynų kūrimu nesiribojo. 
Pradžioje jis daug sakė pamok
slų ir vedė misijas. Vos atvy
kęs į JAV. jis stengėsi peror
ganizuoti Trečiąjį Ordiną ir 
tuoj ėmė leisti Lietuvoje ėjusį 
religinio ir patriotinio turinio 
laikraštį “šv. Pranciškaus 
Varpelį”, kurį ilgą laiką jis 
pats ir redagavo. Rūpinosi taip 
pat ir tremtinių šelpimu ir jų 
atkvietimu į Ameriką, šį dar
bą jis buvo pavedęs T. Petrui 
Baniūnui, dėl to pranciškonų 
parūpintais afidevitais atvyko 
daugiau kaip 200 tremtinių.

Tremtiniams apleidžiant Eu
ropą. pasidarė neįmanoma 
1 remtyje leisti ir vienintelį lie
tuvišką kultūros žurnalą. “Ai
dus", dėl to, pasitaręs su savo 
Taryba, jis panoro juos perkel
ti į JAV. Be to. mirštant sena
jai kartai, atsirado balsų, kad 
keli lietuvių katalikų laikraščiai 
susidūrę su materialiniais sun
kumais būtų sujungti į vieną, 
bet tai buvo tik tuščios kalbos, 
kol šio darbo nesiėmė T. Jus
tinas Vaškys. 1951 m. pavasarį

giją studijavo Italijoje, Kauno 
Metrop. kun. seminarijoje ir 
Muenchene, Vokietioje, dėl to 
jis gerai kalba itališkai ir vo
kiškai. Kunigu jis buvo įšven
tintas jau Sovietų Rusijai už
grobus Lietuvą. 1940 m. rug
piūčio 11 d.

Viršininkų siunčiamas, 1940 
m. rudenį su keliais klierikais 
T. Jurgis Gailiušis perėjo sieną 
ir gyveno tremtinio dienas Vo
kietijoje iki vokiečiai užėmė 
Lietuvą. Tada jis grįžo į Lietu
vą ir čia iki naujo rusų antplū
džio dirbo pastoracinį darbą, 
garsėdamas savo pamokslais. 
Rusams artėjant prie Kretin
gos T. Jurgis Gailiušis pasi- 
traukė į Vokietiją ir apsigyve
no Bavarijoje. Ten jis išgyveno 
kelis metus, iki 1948 metų ru
denį galėjo atvykti į Ameriką. 
Atvykusį į Ameriką jį, kaip ir 
kitus .jo brolius, užgulė įvairūs 
darbai. Pradžioje jis sėkmingai 
vedė misijas, buvo Greene. 
Me., vienuolyno ekonomu, vė
liau buvo Trečiojo Ordino Ko
misaru Provincijolu. Paskui 
darbavosi Kanadoje Winnipege 
iki jo prisireikė Kennebunk 
Port, Me., vienuolyne aukš
toms gvardi.jono, arba vienuo
lyno viršininko, pareigoms. Tas 
pareigas jis sėkmingai ėjo per 
ištisus trejus metus. Būdamas 
didžiausio lietuvių pranciškonų

Naujasis Lietuvių Pranciškonų Amerikoje Provincijolas 
Tėv. Jurgi* Gailiušis

vienuolyno viršininku jis įsigi
jo reikalingo patyrimo ir dabar, 
tapęs Provincijolu, neturės di
delių sunkumų eidamas atsa
kingas pareigas.

Naujoji Lietuvos Pranciškonų 
Provincijos Taryba

Pagal Pranciškonų Ordino į- 
statymus, kiekvienas provinci
jolas turi Tarybą susidedančią 
iš keturių asmenų ir su ja turi 
tartis svarbesniuose provincijos 
reikaluose, klausti jų patarimo, 
šį kartą >į tą Tarybą įeina: 
buvęs Provincijolas, T. Justi
nas Vaškys: T. Bernardinas 
Grauslys, dabartinis “Darbi
ninko“ administratorius; T. 
Leonardas Andriekus, "Šv. 
Pranciškaus Varpelio" redak
torius, ir T. Pranciškus Gied-

SĖS. KAZIMJERiEčIį KEMFJį SEIMAS

1952 m. rugpiūčio 24 diena 
visuomet pasiliks brangi ir at
mintina Juozapo Marijos Vi
los istorijoj, šią gražią dieną 
per penkis šimtus vilos bičiulių 
suvažiavo į šią ramią nuošalią 
vietele antrajam šv. Kazimie 
ro Seserų Rėmėjų Seimui ir s i 
dar didesniu ryžtingi mo parė
mė vilos reikalus malda, žo
džiu ir auka.

Seimas prasidėjo 11 9.9 
šv. mišių auka, kuria atnašavo 
ištikimas vilos prieteils. didž. 
gerb. kun. J. Karalius. S įky- 
damas pamokslą. jis ragino 
žmones aukoti ir aukotis kil
niems tikslams — Kristaus Ka
ralystės platinimui žemėje.

Svečiai, gražiame sode papie
tavę. pradėjo posėdį 2:00 vai. 
p.p. Posėdžiui sumaniai vado
vo rytinių skyrių p rmininkė. 
J. Gilienė. Visų skyriuje a'sto- 
vės padarė pranešimus iš pra
ėjusių metų veiklos. Per vie
nus metus narių skaičius pa
daugėjo 774! Tad dabar iš viso 
turi 1.119 narių. Aukų taip pat 
surinkta tris kart daugiau nei 
pernai.

Malonių svečių tarpe buvo— 
kun. I. Valančiūnas iš So. Phi
la.. kun. J. čepukaitis ir kun. 
V. regis iš No. Phila.. km. J. 
Gaudinskas iš Ea.ston. kun. M. 
Daumantas ir kun. J. Nove 
rauskas iš Girardsville. kun. J. 
Klimas iš Shamokin. kun. K. 
Rakauskas ir klierikas A. 'A' ■- 
sal iš Nevv Phila. Juos u iži'ii 
pavaišino vilos kapelionas, 
kun. P. Vasiliauskas. Nors kar
tu supuolė ir šv. Jurgio parapi
jos (Philadelphia) auksini; u 
bilėjus, tačiau tai netrukdė 
mūsų dvasios vadams savo da
lyvavimu ir auka rodyti sese
lėms prijaučiančią širdį ir sa\ >

gandas. spaustuvės vedėjas. 
Dabar, šiomis dienomis, ši Ta
ryba kartu su vizitatoriumi 
Didž. Gerb. T. Motiejum Faust 
ir nauju Tėvu Provincijolu po
sėdžiauja. Šiame posėdyje bus 
paskirti vienuolynų viršininkai, 
sudarytos vienuolinės šeimos ir 
paskirstytos vienuoliams parei
gos bei aptarti kiti svarbūs rei
kalai. Paminėtina taipgi, kad 
tiek Provincijolas tiek Taryba 
tiek jų paskirti vienuolynų vir
šininkai savo pareigas eina tre
jus metus, c paskui esti ren
kami iš naujo: naujas Provinci
jolas ir Taryba.

Baigiant šį informacinį 
straipsnį. tenka pasveikinti 
Naują Tėvą Provincijolą ir pa
linkėti jam ir jo Tarybai gero 
pasisekimo sunkiose pareigose.

T. V. G.

NE1VTON, PA.

parapijiečiams sektiną pavyz
dį.

Posėdžio programa buvo pa
įvairinta dainomis, kurias išpil
dė Suppa. buvusi vilos studen
tė Petrauskaitė, ir Julius Ma
čiulis. šv. Jurgio parapi jos var
gonininkas. abu Iš Snenandoah. 
Pa. Dainom.- akompanavo p. 
Suppa ir kartu su ponia vieną 
dainą — “Lover” sudainavo.

Kun. J. Neverauskas pasakė 
labai gražią kalbą, išaiškinda
mas dvasinę vertę Rėmėjų 
Draugijos ir iškeldamas gražių 
sumanymų. Advokatas S. Man
kąs iš Phila.. įtikinančiai įro
dinėjo katalikiško aukštesnio 
išsimokslinimo reikalingumą. 
Kalbėjo kazimierlečių generole

V ilja Joseph Mnrie—Vrtttnli. Pa., *<*eiu kaz.imicrivėiu vedai <io* 
mergaičių akademijos rūmai.

Žemiškoji mirti* teisingajam 
žomgui atidaro vartus i amžina 
gyvenimu ir kartu pastato ge
rais prisiminimais vainikuotu 
paminklą žmonių širdyse.

Rugpiūčio 25 dieną vakare 
iškeliavo amžinybėn viena iš di
džiųjų Lietuvių Pranciškonų 
geradarių Petronėlė Drigutie- 
nė. Ji mirė Tėvų Pranciškonų 
vienuolyne Kennebunk Port’e 
Me., kur ji išgyveno penkerius 
metus, pavyzingai pašvęsdama 
savo gyvenimo vakaro diena.* 
maldai ir apmąstymui. Prieš 
pat mirtį ji dar jautėsi gerai 
ir mirė labai ramiai nuo senat
vės silpnumo, eidama 84 savo 
gyvenimo metus. Dar kelias 
dienas prieš mirtį ji ateidavo į 
šv. mišias ii vakarais buvo ga
lima matyti ją besimeldžiančią 
amžinosios lempelės šviesoje 
prie altoriaus.

Velionė buvo gimusi Lietu
voje. Eržvilke, ir prieš ketu
riasdešimt metų atvyko į Jung
tines Amerikos Valstyljes. Ap
sigyvenusi Leuistone. Me.. ji 
ten praleido savo didesnę gy v e- 
nimo dalį. Tai buvo labai švel
naus būdo moteris visų myli
ma ir gerbiama.

A. a. Petronėlė Drigutienė 
Ihjvo viena iš didžiųjų pranciš
konų geradarių, kurių dėka Tė
vai Pranciškonai, bolševikiško 
teroro priversti palikti tėvynę 
Lietuvą, galėjo įsikurti Ameri
koje ir išplėsti savo veiklą Die
vo garbei, tėvynės ir artimo la
bui. Bolševikams okupavus 
Lietuvą 1940 metais, didžiai 
gerb. Tėvas Provinciolas Justi
nas Vaškys, OFM. siunčiamas 
savo viršininkų, pirmas išdrįso 
palikti smurtu pavergtą tėvy
nę ir. atvykęs Amerikon, pra
dėjo atstatyti tai. ką azijatai 
tenai sugriovė. Bet jis, visiems 
žinomas kaip Lietuvių Pranciš
konų įkūrėjas Amerikoje, būtų 
susidūręs su dideliais sunku 
mais. jeigu Dievo Apvaizda ne
būtų padė jusi per mirusią ją ge
radarę Petronėlę Drigutienę. 
Didele dalimi buvo jos pagalba.

Motina M. Teofilė ir vil«'s vir
šininkė Sesuo M. Vinifreda. 
nuoširdžiai pasveikindama atsi- 
lankusius ir padėkojo už taip 
didelę paramą. Buvo perskai 
tyti sveikinimo laiškai prisiųsti 
J. E. arkivyskupo O’Hara. C. 
S. C. ir J. E. vyskupo V. Bl iz
gio. Sveikino iš Chicagos P. 
Nausidienė Centro valdybes ir 
visos Rėmėjų Draugijos vardu 
ir daugelis kitų.

Seimas priėmė keletą svar
bių rezoliucijų.

Seimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos himną. Po to daly
viai nuėjo į koplytėlę padėkoti 
Dievui už gražų pasisekimą ir 
buvo suteiktas palaiminimas 
Švč. Sakramentu. 

kad šiandien Tėvai Pranciško
nai atstatė Amerikoje šv. Ka
zimiero provinciją ir leidžia 
kunigystėn nemažą būrelį jau
nuolių. A.a. Petronėlė Drigutie
nė pati asmeniškai rėmė ir glo
bojo vieną iš klierikų. Gedimi
ną Jocį — prieš pusantrų metų 
jis buvo įšventintas į kunigus— 
ir kaip tikra motina jam padė
jo siekti kunigystės.

Nors nemaža metų našta slė
gė jos pečius, ji niekada nesis
kundė. Keletą dienų prieš mirtį 
ji pasakė gydytojui: “Man bus 
labai lengva mirti savo vaikelių 
tarpe.” Praciškonus ji vadino 
savo vaikeliais.

Jai mirus jos kūnas buvo at
gabentas į Levvistoną. Me.. kur 
ji buvo daug metų gyvenusi ir 
turėjo giminių bei pažįstami i. 
Tą patį rytmetį buvo atlaiky
tos egzekvijos ir iškilmingos 
gedulingos šv. mišios visuose 
Pranciškonų vienuolynucs< >. 
Tai buvo daroma per tris die
nas. Pats didžiai gerb. Provin
ciolas Tėv. Justinas Vaškys. 
OFM. atlaikė pirmą dieną iš
kilmingas pamaldas pranciško
nų koplyčioje Greene, Me. Ant
rą dieną veliuonės kūnas buv o 
atgabentas į Greene vienuolyno 
koplyčią ir čia taipogi patįs 
gerb. T. Provinciolas atlaike 
Levitines mišias. Diakonu buvo 
tėvas Placidas Borisas. OFM, ir 
subdiakonu kl. Pijus Šarpnic 
kas, O’-'M. Trečią dieną įvyko

Didžioji lietuviu prancikonu fra- 
darč a. a. Petronėlė Drigutienė.

laidotuvės, šv Patriko bažny
čioje Tėvas Provinciolas atlai
kė laidotuvių pamaldas už mi
rusios vėlę. Dijakonu buvo tė
vas Juvenalis Liauba. OFM., 
subdiakonu Tėv. 
Jurgis Gailiušis. OFM.. 
Kennebunkporto vienuolyno 
viršininkas. Per tris dienas prie 
mirusios kūno buvo kalbamas 
rožančius.

J laidotuves buvo susirinkę 
visi Kennebunkporto ir Grr-e- 
no vienuolynų tėvai, klierikai ir 
broliai ir taipogi mirusiosios gi
minės: Mr. Frank Drigotas,
Mrs. Bessie Krizvich, Mr. 
Frank Buda ir Mrs. & Mr. Ge 
orge Drigotas. Iš šv. Patriko 
bažnyčios mieloji geradare bu
vo nugabenta į Kalvarijos ka
pines Levvistono. šeši klerikai 
nešė jos karstą iki kapo duo
bės, kuri bus jos amžina poil
sio vieta. Mirusioji paiiko ser
gančią dukterį ir kelelą gimi
naičių. Tegu ilsisi ramyličje.

N Al JO-IE ZEIANTUKML

Lietuvių Bendruomen?* kra
što taryba išrinko krašto val
dybą, kuri taip pasiskirstė pa
reigomis: Dr. A. Butkus—pir 
alininkas. Br. Kuzma vice- 
pirmininkas. VI. Butkienė- "N. 
Zelandijos 1 jetm i ’ red iktorė, 
St. Jurkūnas — sekretorius. 
VI. Skridulaitis — iždininką* 
ir T. Fondo įgaliotinis. atstovu 
į Pasaulio Lietuvių Seimą is 
rinktas Dr. A. Butkus.
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• Kun. Simonas Morkūnas, 
klebonaująs Sioux City. Ioua. 
lietuvių parapijoje, šiomis die
nomis lankėsi Omahoje. Nebr. 
pas savo pažįstamus ir priete- 
lius. Jis džiaugiasi, kad jam ge
rai sekasi klebonauti ir turįs di
delių planų savo pastoracinia
me darbe.

AL Bendruomenė* 
susirinkimas

Philalelphijos apylinkės Liet. 
Bendruomenė rengiasi svar
biam susirinkimui spalio 4 d. 
Lietuvių klube. 928 E. Moya- 
mensing Avė. Bendruomenė 
jau turi kelius šimtus aktyvių 
narių, bet nori sutelkti visus 
philadelphiečius į taip svarbų 
lietuviškumo darbą. Susirinki
mo programa numatyta rimta 
ir su menine dalimi.

Banko Rūmai
Banko rūmai jau 
viešas atidarymas 
rugsėjo mėnesį.

• Veter. dr. Kazys Alminas, 
dirbęs Loop City. Nebr.. šiuo 
metu serga ir gydosi Omaho.e 
Clarkson ligoninėje. Jam buvo 
susilpnėjusios akys ir viena la
bai sunkiai galėjo matyti. Da
bar. gero gydytojo priežiūroje, 
jo sveikata taisosi.

• DaiL P. Vaškys, Philadel- 
phiioj. buvo kuriam laikui iš
vykęs į Detroitą, kur turėjo 
atlikti keletą meno darbų. Da
bar grįžo atgal į Philadelphiją 
ir tęsia darbus savo studijoje.

Vyčiu šeima
Rugpiučio 30 d. Ilion. N. Y. 

susituokė vyčių pirmininkas 
Al. Stankus su Prane Nasuta- 
vičiūte. Jaunieji po savo poves
tuvinės kelionės sugrįš į Phila
delphiją ir apsigyvens priemie
styje. Jaunajai porai linkima 
laimingo gyvenimo.

• Sesuo Angelą, šv. Kazimie
ro vienuolyno narė, keletą me
tų dirbusi auklėtojos ir moky
tojos darbą Vilią Joseph Ma- 
rie .rugpiučio 26 d. išvyko į 
Chicagą naujoms pareigoms.

• Sesuo Aleksandra neseniai 
atvykusi iš Vokietijos, paskirta 
šv. Kazimiero parapijos Phila- 
delphijoj mokytojos pareigoms.

KUN. STASIO BŪDAVO
Apysaka

-Varpai Skamba“ 
naudinga kiekvienam perskaity- 
•; Kaina S2.50. Gaunama "Dar
bininko" adm . Bushuick
Avė.. Bklyn 21. N. Y. ir leidyk
loj —

•LIETVVTl DIENOS" 
9204 S. Broadw*v. 

Los Angeles 3. Calif.
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Ciurlionies muzika per radiją
Žymus pianistas ir muzikos 

profesorius Marco Farnese 
(kurs dažnai save vadina Far- 
nezaitis) vienoj italų progra
moj nuotaikingai paskambino 
Čiurlionies nokturną. Progra
ma buvo transliuojama per 
\VHA radijo stotį, rugpjūčio 9 
d.. 7:45 vai. vak. Pažymėtina, 
kad šis žymus muzikas koncer
tuoja su soliste Juze Augaity- 
te. Jis turi savo muzikos stu
diją. kurioj mokosi muzikos ir 
keletas lietuvių. Juzės Augai- 
tytės ir Marco Farnese sureng
tas koncertas praeitais me
tais susilaukė labai gero įverti
nimo. Jis žada ir daugiau lietu
viškos muzikos duoti per radi
ją ir koncertų metu. Lietuviai 
giliai dėkingi už jo palankumą 
lietiniams.

Pasveiko
J. Karaška. gyv. 1312 S. 4th 

St.. buvo labai sunkiai susir
gęs. Ilgesni laiką sunkiai kovo
jo su mirtimi, bet laimingai ją

nugalėjo. Dabar jis jau vaikšto, 
ir tikisi greit visiškai pasveik
ti.

Nauji
Lietuvių 

baigti. Jų 
numatytas

Mokslo metus pradedant
Kiekvienais metais mokslo 

metų pradžia sujudina mūsų 
jaunimą. Bet ar šiemet praeis 
taip pat kaip kitais metais? Ar 
jaunimas ir toliau paliks be 
nuolatinio lietuviško dvasinio 
peno? Ar negalėtų jiems būti 
bent savaitiniai lietuviški kur
seliai. Argi visi taip būtų atbu
kę. kad niekas nebenorėtų gi
lintis lietuviškoj kalboj, litera
tūroj. dainoj bei muzikoj. Bet 
kur jaunims eis. jei nėra jiems 
kur atrasti lietuviško žodžio, 
knygos, ar apskritai lietuviškos 
nuotaikos. Mums reikia nuola
tinės lietuviškumo ramovės, 
kursų ar kaip tai nepavadin
tum. Jaunimas laukia, vyres
nieji turėtų parūpinti.

Cezaris Surdokas iš Balti- 
rės. grįždamas iš savo atosto
gų. aplankė Philadelphijoj savo 
pažįstamus ir prietelius.

Parapijos choras
Per įvykusį rugpiučio 24 d. 

visuotinį choristų susirinkimą, 
buvo nutarta suruošti išvyką- 
pasilinksminimą už miesto ri
bų.

Prieš pradedant darbą po 
vasaros atostogų, dvasios va
das kun. P. šakalys, muz. V. 
Kamantauskas ir choro pirmi
ninkas P. Rakauskas nuošir
džiai kviečia visus giesmės- 
dainos mėgėjus prisidėti prie 
parapijos choro. Ypatingai jau
čiamas trūkumas vyrų balsų. 
Būtų labai gražu, kad choris
tai aktyviai dalyvautų repetici
jose. Naujai norintieji prisidėti, 
prašomi kreiptis į parapijos 
vargonininką muz. V. Kaman
tauską.

Kolonijos pobūviai
Norvvoodiečiai pamėgo reng

ti pusiau šeimyniško pobūdžio 
pobūvius, t. y. atviroje gamto
je pietus. Tenka pastebėti, kad 
tai žmonėms patinka ir gana 
gausiai tuos pobūvius žmonės 
lanko.

Liepos 27 d. 10 Federacijos 
skyrius buvo suruošęs tokį po
būvį parapijos naudai pas Šid
lauskus, kuris davė gražaus 
pelno — S241.65. šio pobūvio 
metu galima buvo pasidžiaugti 
senosios kartos darbuotojais 
V. Kudirkai vadovau jant. Nors

metų našta ir slegia juos, bet 
jie parodė, kaip sugeba su tik
iu lietuvišku nuoširdumu dar
buotis.

Rugpjūčio 24 d. Noruoodo 
Balfo skyrius surengė panašų 
pobūvį Paznioko sode. Pažy
mėtinas Pazniokų pasišventi
mas šalpos reikalams, kurie 
netik vietą ir patalpas šiam po
būviui nemokamai davė, bet ir 
darbu visokeriopai prisidėjo. 
Nedaug kur galima užtikti 
taip susipratusių lietuvių-ka- 
talikų. kaip Pazniokų šeima.

Netik, kad senieji gyvena 
tikroje lietuviškoje dvasioj, bet 
ir jų vaikai, kurie čia gimę ir 
užaugę, savo tėvų kalbą ger
bia: pvz.. jų duktė O. Paznio- 
kaitė viešuose susirinkimuose 
kreipiasi į vengiančius prašy
dama. kad būtų kalbama lietu
viškai!

Be sportinės programėlės, 
kurią pravedė Br. Kriaučiūnas, 
dar jaunosios mergaitės, pa
ruoštos mok. Kriaučiūnienės, 
pašoko ir tautinių šokių. Pagei
dautina būtų, kad tautiniuose 
šokiuose dalyvautų ir berniu
kai.

Kaip pirmame, taip ir antra
me pobūvyje su tikru šeiminin
kišku sugebė.imu darbavosi 
senosios Balfo veikėjos J. Tvas- 
kienė ir J. Vasiliauskienė.

J. P.

s?

OMAH A N E B R
Gražiai pavykęs rečitalis

Rugpiučio 24 d. čia buvo su
ruoštas ponios Kinsela muzikos 
mokinių rečitalis. Programos 
dalyviai jiems skirtus dalykė
lius išpildė labai gražiai. Gra
žiausiai pasirodė Totilaitė. ku
ri neblogai paskambino keletą 
kalsinių dalykų. Publikos buvo 
susirinkę nemažai, visi buvo la
bai patenkinti šiuo jaunimo pa
sirodymu ir mokytojos įdėtu 
darbu.

— Bronė Dvorocek. neseniai 
baigusi lietuvių parap. mokyk
lą. šiomis dienomis įstojo į se
selių domininkonių vienuolyną 
AVisconsin valstybėje. Parapi-

jiečiai linki pasisekimo ir gau
sių Dievo malonių.

— Žarkauskai buvo išvykę į 
Randolph. Nebr.. aplankyti sa
vo sūnų kunigą, kuris vikarau
ja vienoje svetimtaučių parapi
joje. Laimingai grįžo džiaugda
miesi. kad jų sūnui gerai seka
si dirbti Dievo garbei ir sielų 
išganymui.

— Tėv. Kristinas. OFM, š o- 
mis dienomis aplankė savo se
serį St. Politikienę. kuri pri
klauso Omahos lietuvių para
pijai ir jos vaikučiai mokosi 
parapijinėje mokykloje.

Vietinis
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Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties
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NEW HAVEN, CONN .
Sėkmingai pavykęs piknikas
Antrasis šiais metais šv. Ka

zimiero parapijos piknikas. į- 
vykęs Indian Grove, labai gra
žiai praėjo. Oras buvo labai 
malonus ir vietos parapijiečiai 
bei apylinkių lietuviai turėjo 
geros progos susitikti ir links
mai laiką praleisti.

Laimingiausia pikniko mote
ris buvo Marijona Januškienė, 
kuri laimėjo televizijos apara
tą.

Sveiksta ligoniai
Karolina Mendelienė po sun

kios ligos iš ligoninės jau su
grįžo į namus ir savo šeimos 
rūpestingoje globoje sveiksta. 
K. Mendelienė ir jos visa šei
ma yra uolūs parapijos reika
lų rėmėjai ir dideli labdariai.

Karolis Ramanauskas po 
sunkios operacijos gerokai pa
sitaisė .ir baigia gydytis savo 
namuose. Jis yra didelis kata
likiškos spaudos rėmėjas ir 
platintojas.

Juozas Kazokas, labai rim
tas ir susipratęs lietuvis, buvo 
labai sunkiai susirgęs, bet li
gos krizę jau nugalėjo ir 
sveiksta namuose.

Ona Dekienė, LKM Sąjun
gos mūsų skyriaus narės svei
kata buvo šiek tiek pasitaisiusi, 
bet vėl susilpnėjo.

Kronkaičių mamyte vis dar 
linkiai serga. Ja rūpinasi Ju
zė Dičkienė ir šeima.

Visiems ligoniams linkėtina 
greit pasveikti ir sustiprėti. 
Tegu Gerasis Dievas juos 
boja.

Sąjunginės dalyvaus apskrf. 
parengime

Mūsų kuopos sąjungietės uo
liai ruošiasi dalyvauti rudeni
niame Moterų Sąjungos Ccn- 
necticut apskrities suvažiavi
me. kuris šaukiamas Nevv Bri- 
taln. Conn.. 38 kuopos svetin
goje globoje ir įvyks rugsėjo 28 
d. parapijos svetainėje. Mūsų 
kuopa yra paruošusi suvažiavi
mui gražių dovanų.

Teko nugirsti, kad visos šio 
apskričio kuopos uoliai ruošia
si suvažiavime dalyvauti. M.

Kearny, N. J.
— Sopulingos Dievo Motinos 

parapijos bažnytinis choras iš 
Harrison ir Kearny. N. J. ren
gia didelį koncertą spalio 19 d. 
Jackson svetainėje Harrison 
Avė.. Harrison. N. J. Koncerto 
programą išpildys chorai iš 
New Jersey ir Nevv York.
— Moterų Sodalicija rengia 

jų metinį rudeninį šokių vaka
rą šeštadienį spalio 25 d. L.P.C. 
salėje. 134 Schuvler Avė., Ke
arny, N. J.

— Sekmadienį, lapkr. 9 d. 
parapijiečiai rengia vakarienę 
pagerbti jų kleboną kun. L. 
Voicekauską jo 35 kunigystės 
jubiliejaus proga. Vakarienė 
bus Jackson’s svetainėje. Har
rison. N. J.

— Lapkričio 14. 15 ir 16 
ruošiamas parapijos metinis Į 
bazaras L.P.C. salė,"e. KearnvJ 
N. J. Į

Visi prašomi šiuos parengi-' 
mus paremti, nes jų pelnas ski-' 
riamas naujos bažnyčios staty-' 
mo fondui.

Marianapolis, Conn
Iškilmės Marijos garbei 

Mariana poly‘e
Metinės Tėvų Marijonų ren

giamos iškilmės Marijos gar
bei. kurios įvyks Marianapoly- 
je sekmadienį, rugsėjo 7 dieną 
3 vai. po pietų eis šia tvarka. 
Šventės dalyviai trečią valandą 
po pietų susirinks kolegijos ko
plyčioje, kur, chorai ir visiems 
dalyviams sugiedojus O Salu- 
taris Hostia, susiformuos pro
cesija ir. visiems giedant “Gar
bę ir šlovę“, maldininkai eis 
iki šv. M. Marijos garbei įreng
to altoriaus. Ten visi maldinin
kai giedos Prieš taip didį Sak
ramentą. Providence. R. I., šv. 
Kazimiero parap. choras. va-

dovaujamas Jono Beinorto, su
giedos J. Gruodžio Tėve Mūsų. 
Po to, bus kalbamas rožančius 
ir šv. M. Marijos litanija, o 
choras giedos A. Werner Veni 
Creator Spiritus. Kun. Antanas 
Jurgelaitis. O. P., pasakys pa
mokslą apie šv. M. Marijos ap
sireiškimus. Po pamokslo cho
ras giedos muziko Palestrinos 
komponuotą O Bone Jesu: ta
da seks pasiaukojimas Švč. Ma
rijos širdžiai ir choras giedos 
Dambrausko Maldą už Tėvynę. 
Pamaldos baigiamos palaimini
mu šv. Sakramentu: chorui ir 
maldininkams giedant Tantum 
ergo Sacramentum ir Maironio 
-Sasnausko giesmę Marija, Ma
rija. s

Tėvai Marijonai nuoširdžiai 
kviečia visus geros valios lie
tuvius savo atsilankymu pa
gerbti Dievo Motiną ir bendra 
malda melsti talkos pasauliui 
ir laisvės Lietuvai.

IŠNUOMUOJ AMI 
KAMBARIAI 

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

Telephone: DEARBORN 2-0819
TO PLACE HELP WANTED ADS*

Ask For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Female

GIRLS - WOMEN MONDERFIL OPPORTVNITY FOR 
STENOGRAPHERS

Needed at once

for light assembly work

*

!

I

VATERBURY, CONN

Steady Employment
Excellent working 

conditions

Friendly atmosphere. 
Beginners or experienced. 
vvorking conditions. 
for appointment to 
niencc.

r

SINGER SEWING
1019 W. Vaekson Blv.

M»nr«x* 6.6440

Top wages.
Excellent

Apply or phojte
suit upon conve-

MACHINE CO.

1550 KYLOCYCLES
M VIEN.} SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LITHUANTA WLOA 
BRADDOCK, PA.

«• -3E- •» «- «• -3E- X- X- X- -X- X- -X- -X- -ar- «• -as-'58

kif:

o iŠ

PROGRAMOS
J. P. GINKI S, Direktorius

šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kr—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

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

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

AD. 4EZA VITAS
Muzikos Dr.

J. P. GINKIS
Direktorius

J. VALAKAS 
Pranešimų IHr.

■
I
■

glo-

JAV' Liet. Bendruomenės Wa- 
terburio Apylinkės Valdyba 

jau veikia
Su dideliu džiaugsmu turiu 

pranešti, kad JAV Liet. Bend
ruomenės Waterburio apylin
kės valdyba jau veikia. Po 
dviejų valdybos posėdžių. Liet. 
Bendruomenės ateities progra
ma numatyta tokia:

Pirmiausia. Liet. Bendruo
menės Valdybos posėdžiai į- 
vyks kas antrą antardienį kiek
vieno mėnesio. Lietuvių Nepri- 
gulmingo Klubo knygyne. 48 
Green St., 7:30 vai. vakare. 
Ta pačia proga, kviečiame Liet. 
Bendruomenės narius užsimo
kėti ir solidarumo mokestį. Na
rių patogumui solidarumo mo
kesčiai bus priimami Paliulio 
knygyne, Bank St., kiekvieną 
sekmadienį. Mokestį priims ko
misijos nariai, kurie buvo pa
kviesti vado, solidarumo mo
kesčio rinkėjo Jono Valaičio: 
būtent: Petras Jokubauskas, 
Morta Zailskienė, Antanas Pet
rauskas. Vincas Šmulkštys. Sr., 
Paliulienė, Jonas Brazauskas 
ir Nell P. Meškūnas.

Nutarta visomis išgalėmis 
remti Lituanistikos kursus, ku
rie tėvų komiteto globoje iki 
šiol parodė daug pastangų šio
je srityje. Tikimės, kad ateity
je šie kursai dar geriau veiks. 
Taip pat nutarta aktyviai ben
dradarbiauti su ALTu, re
miant jo pastangas kovoje už 
Tėvynės laisvę.

Kiekvieną savaitę, pradedant 
rugsėjo mėnesiu. Liet. Bend
ruomenės pranešimai bus per
duodami per radiją: stotį pra
nešime vėliau. L. Bendruome
nės apylinkė rengs minėjimus, 
paskaitas ir menines progra
mas. Kadangi valdyba yra tik 
laikina, veikimo planai yra da
romi tik iki naujų metų.

Ji taip pat pagelbės Balfui 
renkant aukas vargan pateku
siems lietuviams šelpti.

Liet. Bendruomenės Water- 
burio Apylinkės Valdybos po
sėdis šaukiamas antradienį, 
rugsėjo 9 d., 7.30 vai. vak.. Lie
tuvių Neprigulmingo Klubo 
Knygyne. 48 Green St.

Nellė Meškūnirnė

*

5 days week
Profit sharing
Paid Insurance

Apply todav

PRECISION PAPER TTBE
CO.

2035 W. Charleston

Near Damen, Elston & 
Armittage

ki
.7

K

PLEASANT LIGHT ASSEMBLY JOK

Malonus ir lengva darbas švarioje 
ir moderniai įrengtoje dirbtuvėje. Vie
ta 20-čiai darbininkų. Gera proga sa- 

i žiningam darbininkui. Socialinės dar. 
i bo privilegijos. Periodinis algos kėli- 
j mas. Priimami naujokai darbe ir D.P.

AMERKAN TEMPO C'ORP.

Ar Jūs esate
vienas ty?

l . . . kurie yra
mes čia esame

ATSIminimAI
RADIO VALANDOS

ISEStadieniąis
5 50 3 M

SronS M™
WevdP 

JACK-jstu K4S
f>t o i * top ;iis

1264 WHITE ST.
HILLSIDE N.J
* Tl L .

VVAVERLY
6 3525

PATERSON, N. J.
Šv. Kazimiero lietuvių R.K. 

parapija sekmadienį, rūgs. 7 
d., mini 40 metų jubilėjų. Iš
kilmėse dalyvaus Patersono 
vyskupas ir suteiks vaikučiams 
sutvirtinimo sakramentą, šia 
jubilėjaus proga gražiai atnau
jintas bažnyčios vidus ir įdėti 
nauji suolai. Parapija dėl to 
turėjo apie 9.000 dol. išlaidų. 
Išlaidoms padengti plaukia sa
vanoriškos aukos, kurių iki šiol 
jau yra per 2.000 dol. Parapijai 
vadovauja klebonas kun. Jo
nas Kinta, o jo padėjėju yra 
tremtinys kun. Vytautas Demi- 
kis.

— Vacius ir Marija Sasnaus
kai rugpiučio 24 d. atšventė 
auksinį sutuoktuvių jubilėjų. 
Tą dieną prieš 50 metų juodu

susituokė Patersone. šv. Boni
faco bažnyčioje. Jubilėjaus pro
ga šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo atlaikytos padėkos mi
šios, o po to buvo jaukios vai
šės namuose giminių ir draugų 
ratelyje. Vacius ir Marija Sas
nauskai, o taip pat jų giminės 
bei pažįstami gali nuoširdžiai 
pasidžiaugti praeityje paliku
sia s jų metais, nes juos pajuto 
ir lietuvių parapija, kurios stei
gėjais ir nuolatiniais rėmėjais 
.jie yra. juos jautė ir visos ka
talikiškos bei lietuviškos orga
nizacijos. kurių nariais ir rė
mėjais jie buvo, juos jautė vi
sa lietuviška veikla. Jų keliu 
eina ir abi jų dukterys Marija 
Jasulaitienė (Yesolitis) ir Albi
na Hammond. Jurg. Ežer.

įsitikinę, jog 

visados pasi

ruošę padėti Jums asmeni

niuose ir Jūsų prekybos rei

kaluose su paskolomis, specia

liomis sąskaitomis ir daugybe 

kitų įvairių patarnavimų.

“The oldest Savings and Loan Ass’n 
in Chicago Heights”

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

Ali Accounts Insured Federally up to $10,000 
TlTiŽENŠ”FFDERAL’s"a VTNGs"aNd5z7aN ASSOCIATION 
1542 HALSTED ST.. CHICAGO HEIGHTS. II.IJNOIS.

Dept. L
Enclose 
Name 
Address 
City _ 
Statė

t
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SPORTAS PASAULYJE
Gaston Reiff. kuris 1948 m. o- 

limipadoje laimėjo 5000 m. bėgimą, 
rugpiučio 26 d. pasiekė nauja pasau
lio rekordą 2 mylių bėgime. Jo lai
kas 840,4. Tuo jis žymaus švedo 
Gunder Haegg buvusį rekorną page
rino 2.4 sek.

Varžybose dėl Hopkins taurės 
susitiko JAV ir Kanados geriausi 
profesionalai golfininkal. Susitikima 
ir tuo imčiu taure laimėjo amerikie
čiai. Tašku santykis 20.55:6.5. Ame
rikiečių laimėjimu nebuvo abejoja
ma. -bet įdomiausiu reiškiniu per 
šias varžybas reikia taikyti susitiki
mą tarp amerikiečio Julius Boros ir 
Bobby Locke. Pastarasis Bonos nu
galėjo; neoficialiai tad Locke galima 
laikyti geriausiu golfininku pasau
lyje.

— Vokietijoje pravestose raitąją 
sporto varžybose pirmą vietą išsiko
vojo Italijos atstovai. Vokiečiai li
ko antroje vietoje, gi po ją sekė 

Meksika. Varžybas stebėjo 30,000 
žiūrovų.

— Iš olimpiniu žaidimu grįždami 
j savo kraštą, amerikiečiai lengva
atlečiai turėjo eile varžybų įvairiuo
se V. Europos kraštuose. Besivar
žydami jie pasiekė ir įdomių pasek
mių bei pagerino vieną kitą pasau
lio rekordą. štai žinomas Charles 
Moore 440 jardą su kliūtimis nubė
go per 51,6 sek. ir tuo pasaulinį re
kordą pagerino 0.3 sek. 4x400 m. 
estafete amerikiečiai laimėjo rekor
diniu laiku. Jų pasekmė 3:08.8 min. 
Tuo pasaulinis rekordas pagerintas 
0.6 sek.

— Tarptautinis Olimpinis Komite
tas <IOC> pagerbė olande Blankers

Koen už jos taurą s<M>rto supratimą 
ir jai įteikė Maher Pasha taure- ku 
ri suteikiama tiems sportininkams 
kurie žaidimų metu geriausiai laikosi 
tikrosios olimpinių žašlimų dvasios.

P. V.

LDR CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Viiarąs Kudirka. 

37 Franklin St. Norwood, Mass.
Vicepirmininkai — Vladas Pau- 

tanrtrąa, 573 Laurence St, Lovvell, 
Mass. ir

Boston, Mass.
Sekretorius — Ant. Kheižys, 

Cottage St., Nonvood, Mass.
Finansų sekretorius — Aat. Pel- 

džius, 32 Wilder St, Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729VV

"‘dininkė — Bronė Ciunienė, 79 
B&i.ry St, Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bemntanis, NeH P. Meškinai R

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEIŽIO vardu, 50 
Cottage St, Nonvood. Mass, Tel 
NOrvvood 7-1449. Pinigines perlaidos: 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

5 G SU

VVESTCHESTER
COUNTY FAIR

Kcal Estate

Sa

5r

BAYSIDE—6 rms., semi-detached 
brick house. oil. garage. $12.500.

FLVSHING—brick bungalow. de- 
tached. garage, oil heat, living rm, 
kiteh. bath in basement—$16.800.

ASTOMA—20 unit apt. house, ex- 
celelnt condition. Bring in 53/4X rent 
— $51,000.

UOLLEBE POINT. 2 family large 
plot. $13,900. GEO. F. X. PANCOAST, 
150-56 Northem Blv. FL. 3-1460

FL. 8-2525

Delicatessen — Richmond liill
Modern fixtures — 20 year estab- 

lished. W’kly income betvveen $1.000-
$1.200 — large roms iin rear. $80 
monthly rentai.- Ovvner selling due 
to illness. Price $8.500. RI’PP RE-
ALTY. 143-39 Sutphin Blvd. Jam. 
JA 3—4439.

2 Vt %
A Year

Crediled and
Compounded

Quarteriy

Raneh Honm, Bowne Park. Flush- 
ing. Ali brick. 6 rooms and bath. 
side hall entrance. luxurious in eve- 
ry detail. Under construction now. 
choice of building plots. It's the best 
Raneh Buv ir Queens. DANIEL L 
MASTER, 24-35 Francis LewH Blvd. 
BA. 9-3543.

Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p. 
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D.

New Yorke ir apylinkėse
S. Barasevičius ir Sūnūs

FUNERAL HOME

Tel. SOuth Boston 8-2590

Ofiso tel. i.Exington 2635 Namų tel. FOrest 8212
197 tVEBSTER AVĖ. 

Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

564 EAST BROADWA¥ 
South Boston, Mas*.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grąboriai ir Bahamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį- 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-4315

SOntb Boston 8-2640

Priėmimo valandos: 10—12 ir 7—9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimą.

314 W. I-ombard Street, Baltimore 23, Maryland

JOSEP1I BARASEVIČIUS 
lūkint uvių Direktorius

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

S. Ankudas (Ankudavičius) M. D
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

- Bostone ir apylinkėse

A. J. NAMAkSY
Office Tel SO 80948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

VAITKUS
FUNERAL HOME

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

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

★ 
★
★
★
★

Latest 
Declared 

Interest Rate
4

On Reguiar Savings Accounts 
Interest starts from the first of every month 

on sums from $25. to $10.000.
Deposits made on or before January 10. April 5. 
•hily 10, and October 5 will dravv interest from the 

first of Ruch months if left to the end of a 
ųuarterly dividend period.

135 BROADWAY at Nostrand Avenue
539 Easte/n Parkvvav at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank Are Fullv Insured 
Up to $10.000.

Member FederaI Deposit Insurance Corporation

★
★
★
★
★':■■:■■:■

BAYRIDGE — $13.253. BeautifuI 
1 family. all improvemens. 8 rms— 
large basement. oil heat — eut glass 
chandeliers. many other lovely ex- 
ras. BeautifuI residential section 
Near shopping - schools. transit. 
"Let your eyes convince you.” Call 
before 12 nfcon and all day Sur.day.

BE 2-7749

»

YONKERS — BRYN MAWR. Mo
delinis namas. Atviras apsižiūreji 
mui. 5 kmbr. pratęstoje pastogėje. Ta 
šyto akmens namo priešakis. Nuosa 
vybė — 50x229. Puiki proga tik už» 
$16.900. Palmer Roąd and Mile Sųuare 
Rd. Michael Sellati—Builder.

TA 3-5333

FIHHK1LI, N. Y. — Price $19.503 
Income property. 2 aeres. 3 bunga- 
lows, grand main House 8 Rms, 
porch and cellear. Ali furnished. Ar 
tesian well. Electricity and bottled 
gas. 680 ft. elevation. 57 miles from 
N.Y.C., terms. Adam Knieste, 112 
Nassau St., Bklyn 22, N. Y.

9

Naujas Fordas F-2 didelis 
darbas! Sis naujas Fordo 
sunkvežimis Cargo King 
turi 155 arklio jėgų V-8 
motorą, kuris yra 29*% 
slipresnis už tos pačios 
sunkvežimių sunkumo kla
sės kitus t riję žinomų mo
delių motorus.

Į MODEL FOR MODEL Į

Plačiausias pajėgumo pasirinkimas
tarp Yz tonos ir 3* jų tony .sunkvežimiy žemiausios kainos

Sutaupo kuro iki 14°|o

Naujos firmos pristatymas 
pirkėjui! Turi žinomus 
bruožus nauju Fordo au
tomobilių. Kelia prestižą.
Pasirinkimas V-8 ar Six.
Į .

Fordais vežiojimas alscina pigiausiai

Ateikite Ir apžiurikKe 
dar šiandieną!

SVARBIAUSIA FORDO SUNKVEŽIMIU NAUJIE
NA — kuro tapymas iki 14^ — su trimis puikiais 
naujo lipo sunkvežimių motorais — a Six and two 
big V-8 s! — 1 Titrą moderniškai sutvarkytas mažiau
sias pasipriešinimas motore, kabantys vožtuvai, auk
šta kompresija. Trumpas taktas šių naujų sunkveži
mių motore palengvina veleno apsisukimus ir panai
kina nereikalinga turintį. Visa tai padidina trauki
mo jėgą.

Dabar mes turime penkis didelius Fordo sunkve
žimių motorus, nuostabu V-8 iki 106 arklio jėgų ir 
Big Six — 112 arklio jėgų. Jūs turite daugiau kaip 
275 jėgos serijų kombinacijas pasirinkimui jūs gau

nate tiksliausiai paruoštą Fordą nau
dojimui ir sutaupote kuro vieną galio
ną iš septynių.

Priedai ir pauošimai. 
pavyzdyje, gaunami 
tiekimo galimybes.

kaip parodyta 
pagal medžiagų

F.D.A.F.

SUNKVEŽIMIAI 
ILGIAUSIAI!

Paskutiniai registracijos daviniai 8.- 
069.000 sunkvežimių, draudimo eks
pertai tikina, kad Fordo sunkvežimiai 
laiko ilgiausiai.

IR FORDO 
LAIKO

JOHN DERUHA, M. D.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigės Europoje

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

*I
i
4
4• i

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški.-
(Armakauskas)

5
Į 
l

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

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR 6-3434

Prisiunčiam j namus.

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

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS, GEBI, GEROJE VIETOJE

i

35 - 3S WAREHAM FL. 
JAMA1CA. N. Y.

TeL JAmaica 3-7722

Ofiso valandos: kasdien 10-6:1." 
Šeštadieniais 10-1.

Sekmadieniais uždaryta ^ZAIWVZwnAWVVy^VWWV^

Parduodame

I.cdų-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

1

ADVOKATAS

I2SIRASO |

Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Aw, N. Y. C.

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

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

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropoiintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

BROCKTON SERVICE
OrL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON. MASS.
TeL 2608

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas. šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuviu aplinkoje.

1VASTONAS
REALTY and INSURANCE

3225 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
Tel. AP. 7-2794

ws!satia^
William J. Drake 

(DRAGŪNAS) 
LIETUVIS ADVOKATAS

i Stephen Bredesjr—
I
į 
A

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APpIegate 7-7083

MatthcH P. Balkis
(KIEMAI SKASI

F i NĖRA L D O M E
M. P. Baltas — Direktorius 

Alh. Baltrūnas—Baltnn
Reikalu Vedėjas

660 Grand S t r c c t
BROOKLYN. N. Y.

N O T A R Y P C B L I C

EVergreen 8-9770

Joscpli Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

S IIA LI N S
(Shaliuskas)

FUNERAL HOME 
ATR CONDITTONED 
84-02 Jamaiea Avė. 
Forest Parkvva.v Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

W. Shalins ir J. B. Shalins 
Tel. Virginia 7-4*99

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

J. P. MACIIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-189G

Patenkino Brocktopiecius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 l-awrence St Brocktoa, Mass.

Tel. 189

LIETUVIU RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadvvay. So. Boston 27, Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuvių Radio Korp. programa per stotį WBMS. 1090 kilocycles, 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1 — Falcons Radio Orkestrą
2— Dainos
3— Magdutrs Pasaka

I.K tuvių Radio Korp. stoties adresas yra naujas: tad rašykite savo 
įspūdžius nauju.adresu: I.ithuanian Radio Program, Station WBMS, 
91 Bay Stato Road. Hotel Shelton, Boston. Masss, o biznio reikalais, 
malonėkit rašyti radio ofiso adresu: 502 East Rroadvvay. So. Boston 

Mass. Ačiū STEPONAS MINKUS

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA I
MESN—1233 kilocycles— MarMrhead-Salem, Maus. |

Kiekviena š« štadi<’ni nuo R iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių |
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly- I 
k< ii.ii, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis ) visų . 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra- ' 
šinius paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA

NUI F. KNEIZIUI. arba skyriuose šiais adresais;
I.ITIH ANIAN RADIO HtHR

53 < ottage Street, —:— Norwood. Mąs».
Skyrius: LITUI ANIAN FURNITURE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
326 W. Broadvvay —:— S*. Boston 27. Mass.

Telefonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618
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Studentų ateitininkų
susirinkimas su įdomia pas

kaita ir diskusijomis įvyksta šį 
sekmadienį, rugsėjo 7 d., tuo
jau po 11 vai. pamaldų. Ap
reiškimo par. salėje.

Inž. Jonas Puškorius,
studijavęs Paryžiuje elektro- 

inžineriją ir įsigijęs diplomų, 
prieš savaitę atvyko į Nevv 
Yorką. Čia aplankė savo bičiu
lius iš Paryžiaus. “Darbininko“ 
.r "Ateities” redakcijas ir iš
vyko į Clevelandą. kur gyve
na jo anksčiau atvykę tėvai. 
Paryžiuje jis buvo uolus visuo
menininkas ir liet, spaudos pla
tintojas.

Aloyzas Baronas.
rašytojas, iš Chicagos buvo at
vykęs į dr. K. Ambrozaičio 
vestuves Brooklyne. Ta proga 
ils lankėsi "Darbininko” re
dakcijoje ir pas savo bičiulius.

Rožė Mainelytė,
ir Al. Kačanauskas dalyvaus 

meninėje programoje šį sek
madienį įvyksiančioje BALF 20 
skyriaus gegužinėje. Kalbės 
Jonas Valaitis, buvęs Balfo di
rektorius Vokietijoje. Visas 
pelnas skiriamas šalpos reika
lams. Gegužinė įvyksta Great 
Necke. Kasmočiaus Parke. 
Pradžia 3 vai. Šokiams gros 
V. Sandanav;čiaus orkestras.

1ŠM OMOJAMAS
Richmond Hill rajone tik suau
gusių asmenų šeimai šeš ų 
kambarių butas. Trys miega
mieji. Kaina 70 dol. mėn. 
Kreiptis tel. Virginia 70191 Y. 

nuo 5 iki 7 v. vak.

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas su apšildymu 1 ar 2 as 
menims. 105 - 56 - 89 Str., 
Ozone Park. Brooklyn. N. Y.

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS
Grocery and Butcher Store
Ten pat išnuomojami kambariai 

' vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St.. Brooklyn 11. N. Y.
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Mari įą Pupiūtę ir dr. Kazį Ambrozaitį
sukūrus šeima, nuoširdžiai sveikiname ir linkime 

kuo gražiausios ateities.

New Yorko Ateitininkai: Sendraugiai, 
Studentai ir Moksleiviai
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t NAUJOS PATEFONO PLOKŠTELES
♦ Leidykla PAŠVAISTE išleido dvi naujas. Broniau* Budriuno Vyru
♦ Kvarteto 'D*-troit. Mich.’ įdainuotas plokšteles: SAUKSMAS ALU-
J TIS ir TĖVYNEI SUBATOS VAKARĖLI Kiekvienos plokštelės kai-
♦ na SI 75. gi siunčiant paštu po $2. Užsakymus siųskite:
J FAAVAISTE. Grant Avė., Brooklyn 8. N. Y.
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PARAMOIJNT BAR & GRILI
STANĮ FA MISIŪNAS IR SCNCS EDUARD MKHM*

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga. kur visi myb užeiti

Pavieniai ir su šeimom ir svpAia? husite maloniai aptarnaui"1
Įnertu liti konjakai - I tk.ndtial Trtortrtj* - Mnrtlrn Sparta*

■—4 s* A

S02 GRJ&Hi gT.. kampan Inlon Avė. BROOKLVN. N. V

Maspetho par. kunigai 
nuoširdžiai dėkoja visiems atsi
lankiusiems ir parėmusiems pa
rap. bazarą. Pelno padaryta 
4.199.52 dol. Tai aukotojų, o y- 
pač darbščių darbininkų dėka. 
Dėkojama jiems ir Juozui Gin- 
kui už skelbimus per radijų ir 
dovanas.

Mykolas Liuberskis, 
dabartinis Operetės choro diri
gentas. vadovaus naujai suor
ganizuotam Nevv Yorko skautų 
vyrų balsų kvartetui.

Linčeskai,
brooklyniečiai "Darbininko” 

skaitytojai. rugpiūčio 31 d. 
šventė vedybinio gyvenimo 25 
m. sukaktį. Sūnus Robertas ir 
duktė Marcelė nustebino tė
vus. suruošdami šaunų pobūvį 
Park Terrace Cafe. Be artimų
jų. dalyvavo daug bičiulių iš 
Scranton. Pa., ir iš Nevv Jersey. 
Sukaktuvininkai gavo daug 
gražių dovanų. Rugsėjo 1 d. jie 
užsiprašė šv. mišias padėkoti 
Dievui.

Pranė Lapienė,
kurios vasarvietėje Stony 

Brook Lodge per visą vasarą 
knibždėjo vasaroto ai ne tik iš 
D. Nevv Yorko. bet ir kitų vie
tovių. rugsėjo 5 d. užbaigė va
sarojimo sezoną, ši vasara bu
vo ypatingai gausi lietuviais 
kultūrininkais.

Jonas Jakubauskas, 
atvykęs iš Čikagos dalyvauti 
American Legion konvencijoje 
Nevv Yorke. lankėsi "Darbinin
ko” redakci oje. Jakubauskas 
prieš 10 metų gyveno Brookly
ne ir gyvai dalyvavo sporto 
veikloje. Kilimo jis yra iš Žiež
marių.

Joną* Jokuhauskas iš C hicago* da
ly vax o legionierių kongrese N«*w 

Yorke
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S. K. Lukas,
Liet. R. Kat. Federacijos 

Nevv Yorko apskr. pirminin
kas. praneša, kad rugsėjo 12 
d. 8val. vakare yra šaukiamas 
specialus apskrities draugijų 
atstovių ir valdybų susirinki
mas. Jame bus aptarti reikalai, 
susiję su LRKF 32-uoju sei
mu. įvyksiančiu Detroit. Mich. 
Susirinkimas įvyksta Apreiški
mo par. salėje.

Politikos žurnalas
"Lietuva” pereitą savaitę iš

ėjo iš spaudos. Žurnalų leidžia 
Patariamoji Lietuvių Grupė, 
bendradarbiaudama su Laisvo
sios Europos Komitetu. Jį re
daguoja redakcinė kolegija: J. 
Audėnas, dr. Br. Nemickas. V. 
Rastenis ir Vyt. Vaitiekūnas. 
Žurnalas turi 96 psl. su įvai
riais įdomiais straipsniais ir 
dail. T. Valiaus viršeliu ir už
sklandomis. Žurnalas išeis ke
turis kartus per metus.

Lietuviai invalidai 
esantieji Brooklvno Little Sis- 
ters vargšų prieglaudoje. 819 
Bushvvick Avė., kreipiasi į lie
tuvius, prašydami jiems paau
koti radijo aparatą, kad galėtų 
išgirsti lietuviškas radijo prog
ramas. Taipgi prašo ir lietuviš
kų knygų bei laikraščių. Ligi 
šiolei jie gauna “Darbininką”, 
"Laivą”, “žvaigždę” ir "Varpe
lį”. Jų atstovas: John Shislos- 
ky. Jo vardu ir aukščiau nuro
dytu adresu galima jiems siųs
ti aukas.

Kun. dr. St. Valiušaitis, 
apie kurį jau buvome rašę, jog 
jis atkeltas į vienų italų para
piją Brooklyne. praneša da
bartinį savo adresą: Rev. dr. 
St. Valiušaitis. 259 Essex St.. 
Brooklyn 8. N. Y.

Elena Mickeliūnienė 
buvusi Taut. Klubo šeimininkė, 
neseniai įsigijo namus Kiely 
Place. Brooklyne, kur jau per
sikėlė gyventi.

“Daily News”
paminėjo Nevv Jersey lietuvius, 
laimėjusius Harvest Moon 
Bali šokių pirmenybes ir tuo 
pačiu dalyvaujančius baigmi
niame konkurse. Jų tarpe yra 
Jadvyga Statkevičiūtė iš Lin
den, N. J., ir K. Navickas iš 
Paterson. N. J. Teisėjų tarpe 
buvo Radijo "Rūtas” klubo 
šokių vedėjas J. Stukas.

PAMOKOS BE MOKYTOJO 
PAGALBOS

Visokių gaidų muzikai ir 
giedojimui knyga tik S2.50 su 
prisiuntlmu. Kreiptis: G. A. 
Baronas, 11059 Dodge, Va n 
Dyke. Mich.

REIKALINGA ŠEIMININKE 
tarp 35—50 m. amžiaus. Rei
kalinga pagalba namų priežiū
roj ir bizny. Daugiau informa
cijų galima gauti laišku. Kreip
tis: PRINTING, 11059 Dodge. 
Va n Dyke. Mich.

BUTAS SI BALDAIS
Kas norėtų gauti butą iš tri 

jų kambarių ir virtuvės 4 aukš 
te (20 dol. mėnesiui), prašome 
kreiptis į 100 Cook St., 10 bu 
tas. Ten pat galima pigiai gau
ti kai kurių baldų.

Investuokite j Vfl Tl AL FI NDS. 
Informacijų reikalu kreipkitės i at
stovą: ALFONSAS MAŽEIKA. C/o 
Ira Haupt & Co. 111 Braodway. room 
515. New York 6. N. Y. Members 
New York Stock Exchange. Tel. 
WO 4-6000.

RĖKIA GARANTIJŲ
Geraširdžiai lietuviai, padė

kite Martyno Viliuno šeimai 
aMykti į Ameriką. Sudarykite 
jam darbo ir buto garantiją.

Martynas Viliunas, 23 metų 
amžiaus, Eva Viliunas, 18 m. 
amž., Erika Viliunas, 3 mėne
sių amžiaus. Jų adresas: Pairę 
du Horlor 82 188 Tileur Liege, 
Belgium.

Balfo Centras

SLA Namų Remonto 
Komisija,

kurią Clevelande išrinko 47- 
asis SLA Seimas, praeitų ant
radienį SLA centro patalpose 
New Yorke susirinko pirmo 
posėdžio. Komisijoj* yra: Juo
zas Ginkus, Ksaveras Strums- 
kis ir Albinas S. Trečiokas.

Antanas Andriuškevičius, 
485 Grand St., Brooklyne tu
rįs savo laikrodžių taisymo 
dirbtuvę, kaskart ją labiau 
plečia. Neseniai buvo atidary
ti aukso ir kt. brangenybių 
skyriai, o prieš savaitę jis yra 
gavęs gražių religinių statulė
lių- kryželių ir rožančių.

Simonas Kontrimas 
paminėjo savo 50 metų am
žiaus sukaktį. Pasirodė, kad jis 
yra gimęs to paties mėnesio, tą 
pačią dieną, kaip ir prof. Myk. 
Biržiška, bet tik 20 metų vė
liau. Kadangi S. Kontrimas y- 
ra taip pat žemaitis ir priimąs 
profesoriaus kaimynas, tai jis 
ta proga pasiuntė profesoriui 
sveikinimą. Brooklyne jo ini
ciatyva sudarytas komitetas, 
kuris rūpinasi suorganizuoti 
gražų pasveikinimą iš Nevv 
Yorko. kai Kalifornijos lietu
viai minės profesoriaus sukak
tį rugsėjo 28 d.

Lietuviškosios Enciklopedijos 
prenumerata jau plaukia, 

nors tuo tarpu prenumeratos 
dar nerenkama, o tebevykdomi 
parengiamieji darbai. Pats pir
masis laiškas su prenumeratos 
užsakymu gautas iš Kanados. 
Rašo Vladas Jaškevičius, 
Brooks. Altą. Box 326. kuris, 
tarp kitko sako: "Džiaugiuosi 
jūsų ryžtingumu. pradedant 
tokį didelį darbą.”

Iš SKAUTU VEIKLOS
1953 m. vasarą Skautų Bro

lijos Vadija yra numačiusi su
ruošti bendrą JAV ir Kanados 
Rajonų stovyklą netoli Niaga
ros krioklio, Kanados teritori
joje. Stovyklautų skautai vy
čiai, skautai ir jaunesnieji 
skautai. Stovyklos tikslas būtų 
atžymėti Skautų Sąjungos 35 
metų gyvavimo sukaktį. Skau
tų vadai, tautininkai ir vietinin
kai prašomi artimoje ateityje 
pareikšti savo nuomonę, kad 
vadija galėtų pradėti paruošia
muosius darbus.

Susituokė dr. K. 
Ambrozaitis ir 

M. Pupifite
šeštadienį, rugpiūčio 30 d. 

12 vai. Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje susituokė 
dr. Kazys Ambrozaitis su Ma
ri a Pupiūte. Jaunųjų pulką 
sudarė giminių bei bičiulių 5 
poros. Bažnyčia prisirinko pil
nutėlė. Per mišias giedojo so
listė Roma Vilčinskaitė. Su
tuokė prel. J. Balkūnas, asis
tuojant kun. V. Pikturnai ir 
kun. A. Račkauskui.

3. vai. po pietų tos pačios 
parapijos salėje įvyko šauni 
vestuvių puota, kurioje dalyva
vo apie 80 svečių: jaunavedžių, 
giminių, bičiulių ir ateitinin- 
kiško jaunimo ne tik iš New 
Yorko. Brooklyno, bet ir iš 
VVaterburio, Clevelando ir Chi
cagos. Buvo pasakyta daug 
gražių sveikinimo kalbų, gauta 
pluoštas telegramų. Vestuvės 
gražiai paįvairintos damomis, 
humoristiniu laikraštėliu Sker
svėju. kurį išleido jaunojo bi
čiuliai, nuotaikingais solisčių 
Romos Vilčinskaitės ir Julijos 
Skiparytės duetais ir piršlio 

"pakorimu”, šokiams grojo 
"Nakties pelėdų” orkestras.

Jaunoji Marija Pupiūtė yra 
Zuzanos ir Petro Pupių jau
niausioji dukrelė. (P. Pupius 
buvo daug metų Kybartų gim
nazijos mokytoju). New Yorke 
Marytė studijavo meną, perei
tais metais lankė Putnam, 
Conn. kolegiją, gyvendama pas 
Nek. Pr. Seseris. Ir ištekėjusi 
ji žada tęsti savo studijas.

Jaunasis dr. Kazys Ambra
zaitis — medicinos mokslus 
baigė Tuebingene, Vokietijoje. 
Čia Amerikoje dirbo įvairiose 
ligoninėse (paskutinioji vieta

žinios
Mokyklos pradeda darbą

Bostono piemiesč.uose viešo- $ 
sios mokyklos pradeda darbą * 
pirmomis rugsėjo mėnesio die- “ 
nomis — 3, 4, 8, 9, 10 d.d. Pa- $ 
čiame Bostone mokslas visose g 
mokyklose pradedamas rugsėjo 
11 d.,ketvirtadienį. «

Lietuvių parapijos mokyklo- |l 
je mokslas pradedamas rugsė- g 
jo 11 d. 9 vai. ryto. Bažnyčioje 
bus pamaldos, o po to moki- 8 
niai eis į salę po bažnyčia ir g 
ten bus trumpa programa.

Šeštadieninėje mokykloje 
pamokos pradedamos rugsėjo $ 
13 d. 9 vai. ryto. Bus pamal- g 
dos, po to trumpa programa 
salėje. Kviečiami į mokslo me- $ 
tų pradžios iškilmes ir mokinių g 
tėvai. Prašoma tą dieną atves
ti vaikus, norinčius šįmet mo- “ 
kytis pirmame skyriuje. g

Pasikeitė seselės g
Šiais mokslo metais mokyk

loje nedirbs bostoniškiams ge- * 
rai pažįstamos seselės Incarna- g 
ta. Genovaitė, Agnės.

Parap. mokykloje seselės * 
dirbs tokia tvarka: Mokykloje *
prie bažnyčios: I sk. — Sės. Te- 
resita. II sk. — sės. Jokūbą, 3 
sk. — sės. Sebastijana, TV—V 
sk. sės. Josefa, 6 sk.—sės. El
zbieta. VII sk. — sės. Martiną, 
VIII sk. — sės. Karmelita.

Kampas I ir Sixth St. I sk. 
— Mot. Cecilija, II k. sės. Vin
centa, III sk. sės. Claudia , 4 
sk. sės. Germaną, V sk. sės. 
Gerardą, namo šeimininkė — 
sės. Klemencija.

Adv. J. Grigalius
dalyvavo rugpiūčio 28 d. pa

sitarime su demokratų kandi
datu į prezidentus gub. Steven- 
son Nevv Yorke. Adv. J. Gri
galius atstovavo visus Ameri
kos lietuvius demokratus ir pa
sitarime dalyvavo su kitų tau
tų atstovais.

Lenkų Amerikos legionierių 
suvažiavimas

įvyko Bostone rugpiūčio 28- 
30 d.d. ir baigtas paradu gat
vėse sekmadienį.
T. Brazauskas iš Marianapolio 
praeitą savaittę atvyko atosto
gų pas tėvus į So. Boston.

Otonas Vaitkevičius 
šiomis dienomis išvyksta atgal 
į Vokietiją (Frankfurt am 
Main) baigti medicinos studi
jų. Linkime sėkmės!

Kun. prof. M. Ražaitis
buvo atvykęs keletui dienų į 

Bostoną. Sekmadienį, rugpiū
čio 30 d., 10 vai. laikė pamaldas 
ir pasakė vertingą pamokslą, 
kurio metu pabrėžė, kad jo 
nuomone dabartinę Lietuvos 
okupaciją laikyti Dievo baus-
me būtų neteisinga.

Gavo stipendi'ą
Algirdas J. žižniauskas, pava
sarį baigęs Boston Technical 
High School antruoju mokiniu, 
gavo Northeastern universite
to stipendiją inžinerijos moks
lams studijuoti tame universi
tete. Algirdas tik prieš kelis 
metus, su savo tėveliais, yra 
atvykęs iš Vokietijos ir akty
viai dalyvauja parapijos chore, 
tautinių šokių grupėje ir ateiti- 
ninkuose.

Elena B. Zaleckaitė, 
gyvenanti su savo mamyte, 613
F.fth St., sėkmingai baigė Wil- 
fred akademijos moterų grožio 
kultūros skyrių.

Dr. Stasys Mikal-Mikalionis, 
be savo privačios praktikos, 
dėsto chirurgiją ir anatomiją 
Tufts Medical College.

Doctors Hospital New Yorke), 
specializuojasi rentgene (x- 
ray) ir rengiasi valstybiniams 
egzaminams. šalia profesinio 
darbo aktyviai reiškiasi ateiti
ninkų ir kitoje visuomeninėje 
veikloje, redegavo “Ateitį”, 
dabar yra At-kų šelpimo Fon
do valdybos vicepirmininkas.

Jaunavedžiai apsigyveno
Woodhaven, L. I., N. Y.

Porą kartu buvau ją... taip sau... i teatrą nusivedus. 
Daugiau nieko...”

J. Gelumbauskas, Waterburio lietuvių scenos mėgėjų te
atro aktorius Heinz rolėje “Mokyklos draugų” komedi oje. 
Šis teatras linksmą komediją suvaidins Angelų Karalienės 
parapijos metiniame koncerte, kuris įvyks rugsėjo 21 d. 
Šv. Stanislavo parapijos salėje Greenpoint’e.

Edvardas Pečiukaitis, 
kiek anksčiau susižeidęs darba
vietėje. vėl turėjo išvykti į li
goninę operacijai. Išvyko į šv. 
Marijos ligoninę, Cambridge.

Apiplėšė Dariaus Posto 
patalpas

I Amerikos Legiono St. Da
riaus Posto patalpas, C ir A- 
thens gatvių kampe, įsibriovė 
padaužos ir išnešė kėlės de
šimts uniformų ir bubną.

Pradeda repetuoti “Atžalyną” 
įvyko pirmas “Atžalyno” . vai
dintojų susirinkimas. Dalyvavo 
keliolika jaunesnių ir vyresnių 
asmenų, mielai sutikusių vai
dinti šiame puikiame K. Binkio 
veikale. Toliau repeticijos vyks 
du kartus per savaitę. Pastaty
ti numatoma gruodžio mėn. 
Režisuoja aktorė A. Gustaitie- 
nė. šiuo “Atžalyno” pastatymu 
rūpinasi Bostono Rašytojų 
Klubas.

Dr. Kvaraciejus Bostono 
spaudoje

Vienam didžiųjų Bostono 
laikraščių, “Boston Post”, pir
majame puslapyje buvo įdėtas 
su Bostono Universiteto lietu
viu profesorium Dr. W. C. Kva- 
raciejum pasikalbėjimas jau
nimo auklėjimo problemomis. 
Dr. Kvaraciejus, nuo 1945 me
tų dirbąs B. U-te, vieniems 
metams komandiruojamas į 
Turkiją, kur darbuosis Turkų 
Švietimo Ministerijos žinioje ir 
skaitys psichologijos paskaitas 
Ankaros mokytojų koledže.

■ B

Caroline Casper’s grožio salonui vadovauja Anna Janus, 
yra gerų plaukų dėjimo specialistų, iš kurių penki kalba 
lietuviškai. Jie labai greitai ir gerai padaro įvairias ilgalai
kes plaukų šukuosenas, pataiso plaukų spalvas ir kitokius 
pagražinimus prideda žemiausiomis kainomis.

Interesantų patogumui salone rasite įvairių plaukų stilių 
albumų, iš kurių nesunkiai galėsite sau pasirinkti ir prisi
derinti reikalingą modelį.

Visata reikalais kreipkitės |
ANNA JANUS CAROLINE CASPER’S BEAUTY SALON 

♦ 73* E. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. SO. 8-4645

Radio žinios
Lietuvių Radio Korp. rengia

mam “Piknike Po Stogu”, ku
ris įvyks sekmadienį, rugsėjo- 
Sept. 28 d., Brockton Fair 
Grounds, matysite pirmą kar
tą lietuviškam piknike puikią 
parodą “Jaunosios ir Pamergių 
Vestuvinių Rūmų Parodą” 
(The Bride "of To-morrow), 
kurią paruoš Bernardas Ko- 
ritis, lietuvis reprezentantas I. 
J. Fox, Ine. šita paroda, tiki
mės, sužavss jaunimą ir suau
gusius, moteris, merginas, ir 
vyrus, ir bus pirmą kartą rodo
ma lietuviškam piknike. Kvie
čia visus į “pikniką po stogų”

Steponas ir Valentina Minkai 
Dr. J. C. Landžhis-Seymour 

parašė straipsnį iš gydytojų 
praktikos patyrimų, kurį įsidė
jo vietinis savaitraštis, The 
South Boston Gazette.

Antanas Jankūnas, 
ilgametis Walwortho dirbtu
vės darbininkas, tos dirbtuvės 
gydytojo buvo išsiųstas į Car- 
ney liogninę, kur jam padaryta 
rankos pirštų operacija.

Lithuanian 
Fumiture Co. i į 

MOVERS—
SO 8-4618

! INSURED and BONDED < 
j Local and Long Distance Moverrfr

326-328 W. Broadway 5 
; SO. BOSTON, MASS. 5

CAROLINE 
CASPER’S
GROŽIO SALONE

JUMS SI DftS PLAIT- 
* KI S LYGIAI, GLAU 

DŽIAI IR 
padarys galvos plaukų 
sudėstymą skulptūriškos 
išvaizdos, klasiškai mo

terišką, tartum

Tanagros 
Figūrą! 

arba 
Poodle Cnt 

Style


