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LIESOSIOS KARVES RYJA
RIEBIĄSIAS Sprogdins vandenilio bombą?

Kairo. — Egipto min. pir
mininkas Mohammed Nagui b 
paskelbė politinėms partijoms 
ultimatumų apsivalyti nuo ky
šininkų ir spekuliantų, kitaip 
jas visas turės vyriausias teis
mo organas — valstybės tary
ba — uždaryti. Vyriausybės 
priimtame įstatyme numatyta, 
kad kyšininkai, spekuliantai, 
lupikai, negarbingi žmonės, ė- 
mę atlyginimus iš svetimų val
stybių atstovų, netenka visų 
politinių teisių. Pertvarkytų 
partijų pinigai turi būti laikomi 
bankuose, kad vyriausybė 
kiekvienu metu galėtų patik
rinti. Partijų narių sąrašai tu
ri būti įteikti vidaus reikalų 
ministeriui.

Vyriausybė priėmė taip pat 
žemės reformos įstatymą, pa
gal kurį niekas negali turėti 
daugiau kaip 200 akrų, 
šiol 1.157.000 akrų buvo 
savininkų rankose. Iš jų 
paskirstyta vadinamiems
chams 727.000 akrų, šiuo įsta
tymu bus suduotas didelis smū
gis likusiems feodalams dvari
ninkas.

Londonas baiminasi, kad

naujos Egipto vyriausybės re
formos gali duoti medžiagos 
komunistams. Pabrėžiama taip 
pat, kad trys vyriausybės na
riai esą nedraugingi anglams. 
Washingtonas mano, kad ben
dradarbiauti su naująja vy
riausybe bus galima.

Washingtonas. — Mai-šalo 
salose, Ramiajam vandenyne, 
dviejų artimiausių mėnesių 
būvy, tur būt, jau bus išban
dyta vandenilio bomba, kuri 
būsianti apie tūkstantį kartų 
didesnės jėgos, kaip atominė 
bomba. Bendrame atominės e-

Ligi 
2150 
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I JAV laivų perkeliamai vienas nukentėjęs paskendusio Panamos 
tanklaivio įgulos narys. Devyniolika kitų išgelbėjo norvegų laivas 
Emu. Dešimties paskendusio laivo įgulos narių dar pasigendama Aud
ros metu tanklaivis paskendo 120 mylių nuo Chariestono.

nergijos komisijos ir gynybos 
departamento pranešime skel
biama, jog šį rudenį bus tose 
salose pravesti atominių gink
lų bandymai. Nors pranešime 
ir nenurodyta, kokie ginklai 
bus bandomi, tačiau manoma, 
kad bus bandoma vandenilio 
bomba. Oficialiuose praneši
muose jau keliais atvejais bu
vo nurodyta, kad šios bombos 
gamyboj pasiekta žymios pa
žangos.

Manoma, kad vandenilio 
bomba nebus iš lėktuvo 
mesta, bet susprogdinta'

TARSIS SU
DĖL

nu- 
tam

tikrame bokšte. Be kita ko, 
dabartiniam lėktuvam ši bom
ba gal bus per sunki ir per di
delė. Taip pat greičiausia ir 
stebėtojai negalės pasilikti ant 
gretimų salų, nors jos nuo 
sprogdinimo vietas yra apie 20 
mylių. Manoma, kad nuo spro
gimo gali susidaryti pavojingas 
karštis. Be to, pats sprogimas 
gali sukelti kad ir trumpų, bet 
milžiniškos jėgos audrų, o kar
tu išsprogdinti ir visų salelę, 
kurioje bandymas vyks, 
sukeltų net kitoms saloms 
vojingą potvynį.

SĄJUNGININKAIS 
KORĖJOS

x:as
pa-

Norėjusį į I^M'kheed Aircraft įmonę. Burhank. Calit.. įeiti darbi
ninku puola piketininkai. Danuiau kaip 2*>.<HM> toje firmoje dirbančiu 
AFI. unijo* darbininku paskelbė streiką, reikalaudami pakelti ath- 
Kininius.

Laukia naujo 
pasiūlymo

Teheranas. — Min. pirm. 
Mossadegh sušauktas Irano 
parlamentas uždarame posėdy
je svarstė Churchillio ir Tru- 
mano pasiūlymą ir pasisakė 
prieš, nors, jis dar bus svarsto
mas ir viešame posėdy, kada 
bus padarytas formalus spren
dimas. Galutinis sprendimas a- 
tidėtas ligi antradienio, atro
do, su viltimi, kad tikimasi iš 
Washingtono ir Londono gau
ti naują pasiūlymą. Tačiau 
vienas anglų pareigūnas pa
reiškė, kad apie naują pasiūly
mą negali būti nė kalbos.

Atmetamam pasiūlyme Ira- 
nui JAV buvo pažadėjusios 10 
milijonų dolerių paramos ir 
Anglija atšaukti Irano naftos 
išvežimo blokadą, jei Iranas 
sutiks atlyginimo už nusavin
tas anglų įmones klausimą per
duoti tarptautiniam teismui.

VOKIETIJA TURĖS KARIIO- 
MENŲ KIT4 RIDENI

Frankfurtas. — Amerikos 
kariuomenės Europoje vadas 
lt. gen. M. S. Eddy pasisakė e- 
sąs patenkintas amerikiečių ir 
prancūzų manevrais, kuriuose 
dalyvavo 76.000 karių. Ma
nevrai turėjo uždavinį — pa
mažu traukiantis sulaikyti puo
lančius rusus, kol atvyks pa
galba. Buvo pavartotos Korė
jos karo pamokos — kautis su 
priešu, kuris atsiduria jau už
pakaly linijų.

Eddy taip pat pareiškė esąs 
įsitikinęs, kad kitą rudenį jau 
bus ir Vokietijos kariuomenė. 
Eddy žinioje dabar yra ketvir
tis milijono Amerikos kariuo
menės.

Teksaso demokra
tai prieš Stevensonę

YYashingtonas. — Texas gu
bernatorius Allen Shivers rug
sėjo 9 d. prieš 1200 demokratų 
atstovų iš Texas aštriai kalbėjo 
prieš Stevensoną ir Trumaną. 
Kai Shivers pasisakė laukiąs 
galo trumanizmo. kuriame įsi
galėjusi korupcija, nesugebė
jimas ir komunistai, — klau
sytojai sukėlė ovacijas. Kalbė
tojas paliko kiekvienam de
mokratų partijos nariui apsi
spręsti ir pagal sąžinę pasisa
kyti už partijos kandidatą ar 
prieš jį.

Eisenhovveris rinkiminėse kal
bose tebekvietė rinkikus padė
ti jam išvalyti Washingtoną. 
Stevensonas dėstė demokratų 
politiką ūkininkų atžvilgiu, 
gynė dabartinę liniją, o užsie
nių politikoje labiausiai pabrė
žė, kad Azijos patekimas į So
vietų rankas būtų didžiausias 
pavojus visa žmonijai. Šitam 
pavojui pašalinti JAV turi sti
printi Indijos ir kitų Azijos 
kraštų savarankiškumą, siun
čiant jiems žemės ūkio eksper
tų, inžinierių ir kitų specialistų.

SlBOMBARDl OTA RAU
DONŲJŲ KARO AKADE

MIJA

YVTSCONSINE LAIMĖJO
McCARTHV

Miivvaukee. — Pagarsėju
siam savo kova su komunistais 
senat. MeCarthy Wisconsino 
gyventojai parodė nepaprastų 
pasitikėjimų. įvykusiuose pir
miniuose rinkimuose jis gavo 
100,000 balsų daugiau, kaip 
visi septyni jo konkurentai iš 
demokratų ir respublikonų 
kartu paėmus. Lapkričio mėn. 
MeCarthy turės varžytis rin
kimuose su demokratų kandi
datu Th. E. Fairchild, buvu
siu teisingumo sekretoriumi.

YVashingtonas. — Valstybės 
departamento sekr. Achesonas 
spaudos konferencijoj pareiškė, 
kad JAV numato tartis su sa
vo sąjungininkais, kaip turėtų 
būti artimiausioj Jungt. Tautų 
visumos sesijos apsvarstytas 
Korėjos klausimas. Tačiau jis 
paneigė, kad paliaubų derybos 
iš Korėjos bus perkeltos į 
Jungt. Tautas. Pasitarimų 
tikslas pasiekti Korėjos klausi
mais bendros sąjungininkų 
nuomonės. Kartu Achesonas 
pranešė, kad Meksika yra pa
siūliusi bandyti derybas išju
dinti iš mirties taško ir pa
siekti susitarimo belaisviais pa
sikeitimo k’ęusimu.

Ta pačia proga Achesonas 
iškėlė Kinijos komunistų žiau
rumus su Amerikos misionie
riais ir kitais amerikiečiais. Y- 
pač iškėlė katalikų vysk. F. 
Ford atvejį. Vyskupas kalėji
me mirė jau prieš šešis mėne-

sius, bet apie tai sužinota 
šiomis dienomis. Šiuo metu 
nijoj yra dar 156 amerikiečiai, 
kurių 47 yra kalėjime arba 
r.amų arešte.

tik
Ki-

ATLEISTI 174 MOKESČIU
VALDININKAI

R.
li-

apginkluotas 
Dar viena to- 
sudaryta atei- 
Abi tanku di-

ITALIJA ORGANIZUOJA TAN
KŲ DIVIZIJAS

Roma. — Gynybos min.
Pacciardi paskelbė, kad dar
gi šių metų pabaigos Italija jau 
turės dvi pilnai 
tankų divizijas, 
kia divizija bus 
nančiais metais.
vizijos ir keturios pūsi Įninku, o 
taip pat kalnų šauliui br igada 
yra j ungtos į Atlanto sąjun
gos Europoje pajėgas.

YVashingtonas. — Finar.su 
sek r. J. Snyder paskelbė “ži
nią mokesčių mokėtojams", 
kad mokesčių biuras praėjusių 
fiskalinių metų laikotarpy at
leido 174 mokesčių valdinin
kus, iš kurių 77 už pasisavini
mus bei kyšių ėmimą. Tuo bū
du išvalytas mokesčių biuras 
tapęs “pajauninta ir stipri or
ganizacija.” kuri pilnai pajėgi 
atlikti savo uždavinius.

žinia laikoma atsakymu dėl 
paskutiniais metais iškilusių 
mokesčių srity skandalu.

Los Angele* apylinkės žemės ft- 
kio parodai, kuri įvyks Pomonoje 
ir truks 1" d., plantacijose jau ruo
šiami įvairūs. vaisiai. Numatoma, 
kad parodoje bus išstatyta apie 
40,000 įvairių žemės ūkio ekspona
tų.

NUSIKALTĖLIŲ PASIGAILĖJIMAS 
ŠUKELE POLITINE KRIZE 

<- <-

Briuselis. — Belgijos min. 
pirm. J .de Houtte metė atosto
gas ir iš Kongo parkeliavo na
mo vyriausybės gelbėti. Jam 
nesant pribrendo politinė kri
zė. Ji kilo dėl bausmės sušvel
ninimo dviem karo nusikaltė

liam.
Tie karo nusikaltėliai, tai 

Richard de Bodt, kuris buvo 
koncentracijos stovyklos sar
gybinis ir žiauriai elgęsis su 
suimtaisiais, kitas tai Adrein 
van Coppenolle, kuris tarnavo

VĖL TRI KDO AMERIKIE
ČIŲ SUSISIEKIMU

Berlynas. — Vos diena prieš 
tai atšaukę suvaržymus ame- 
riikečiams naudotis autostrada 
tarp Berlyno ir zonos sienos, 
Sovietai vėl ją amerikiečių su
sisiekimui uždarė. Vakarų val
stybių karo komendantai tuo 
reikalu kalbėjosi su Sovietų 
kariniu viršininku Vokietijoje 
gen. čuikovu, tačiau kol kas 
rezultatų nepasiekta.

Seulas. — Paskutiniųjų di
desnių puolimų metu patyrę 
stambių nuostolių, komunistai 
stipriau dar tepuolė Pietų Ko
rėjos dalinių ginamą Capitol 
Hill. Tačiau dalimi durtuvų ko
vose su dideliais nuostoliais 
buvo atmušti. Paskutinių ketu
rių dienų priešo nuostoliai 
skaičiuojami 2.200 vyrų. Kito
se fronto dalyse vyko tik žval
gybinių dalinių susirėmimą.

Ore vyko stambių kovų. Va
kariečių bombonešiai visiškai 
sunaikino raudonųjų karo aka
demiją Sakchu. Taip pat jų 
pajėgos prasiveržė ligi Jalu u 
pės prie Mandžiurijos sienos, 
kur buvo pulti kiti kariniai tai
kiniai. I kovas ligi 150 lėktuvų 
daliniais buvo stoę ir priešo 
or opajčgos. Tačiau, šešių die
nų laikotarpy netekę 29 lėktu
vų, paskutiniu metu nebesiro
dė.

Koptu patriarchas naujam Egipto miniiteriui pirmininkui gen. Na- 
guih dumia savo patarimų, kaip turėtų būti kraštas valdomas.

ŽYDAMS IŠMOKĖS 31 > Ml-
IJARDO MARKIŲ

Liuksemburgas. — Čia pasi
rašyta tarp Vakarų Vokietijos 
ir Izraelio bei žydų organizaci
jų atstovų sutartis, kuria Va
karų Vokietija įsipareigoja už 
Hitlerio padarytas skriaudas 
per 12-14 metų išmokėti žy
dams 3’2 miliardo markių. 
Pirmoji ra ta 200 milijonų mar
kių bus išmokėta 1953 m.

Nors pranešama, kad prieš 
pasirašymą Vokietijos kancle
ris Adenauer ir Izraelio užs. 
reik. min. Sharett draugiškai 
pasisveikinę, tačiau pats pasi
rašymas praėjo net be rankos 
padavimo ir ledinėj tyloj.

HITLERIO MINISTERIS 
MOSSADEGHO PATARĖJAS

Teheranas. — Irano min. 
pirmininkas Mossadeghas pa
kvietė Schachtą, Vokietijos fi
nansininką. Hitlerio finansų 
ministerį. atvykt į Iraną ir 
patarti, kaip tvarkyti finansus 
nacionalizavus naftą. Schach- 
tas sutiko ir lėktuvu atsidūrė 
Teherane, kur jau tarėsi su 
Mossadeghu.

Jeigu naftos reikalo nepasi
seks sutvarkyti, tai Mossa
deghas paves Schachtui paruo
šti planus Irano finansams su
tvarkyti. neskaitant naftos pa
jamų.

vokiečių žandarmerijoj ir vei
kė prieš patriotus. Teismas pri
teisė jiems mirties bausmę. 
Nuteistųjų malonės prašymus 
karaliui persiuntė teisingumo 
ministeris Pholien su palankiu 
pritarimu. Karalius taip pat 
pritarė, ir mirties bausmė bu
vo pakeista kalėjimu iki gy
vos galvos. Sukilo visa spauda, 
ir socialistinė ir katalikiškoji. 
43 rezistencinės organizacijos 
pasirašė reikalavimą ministe- 
rinui pirmininkui, kad teisin
gumo ministerį atleistų. Pho
lien pasiaiškino, kad jau dau
gelis metų Belgijoje nebuvo 
mirties bausmės, tad jis pa
siūlęs jos nevartoti nė šiuo kar
tu.

Ar Pholien pasitraukia ar 
nepasitraukia, šitas faktas bus 
labai naudojamas propagandai 
prieš savivaldybinius rinkimus, 
kurie turi įvykti spalių 10 d. 
Kaip tik dėl tų rinkimų ir visa 
byla virsta dideliu triukšmu.

Šiaurės jūroje ruošiami di
deli laivyno manevrai, kuriuo
se dalyvaus JAV. Anglijos. Ka
nados. Norvegijos. Prancūzijos. 
Olandijos ir Belgijos karo lai
vai.

ŽINIOS

ABESINAI UŽIMS ERITRĖJĄ

Asmara, Eritrėja. — Prie E- 
ritrėjos sienos stovi apie 2,(XX) 
Abesinijos kareivių, kurie pir
madienio naktį įžygiuos į šią 
buvusią Italijos koloniją, ir 
perims os apsaugą. Pagal 
1950 m. Jungt. Tautų sprendi
mą, Eritrėja yra nep- įklauso
ma valstybė, gana laisvais ry
šiais susieta su Alsini ja. Mi
nėtieji Abesin os kare’viai čia 
pakeis anglus. kurie tvarkė 
kraštą nuo 1941 m., kai čia 
buvusieji Italijos fašistai kapi
tuliavo.

• Šveicarijoj iškrito pirmas sniegas. Alpių perėjose prisnigo 
iki pėdos gilumo.

5 Rytprūsiuose dingo stirnos, briedžiai, juodieji gandrai. Liko 
tik vilkai.

• Sovietų “Literaturnaja Gazeta” skelbia, kad helikopterį 
(lėktuvą, tiesiai į aukštį kylantį) išrado 1912 m rusas B. Jurje- 
vas. Sovietų dabartinis akademikas. Enciclcpedia Britanica tuo 
tarpu skelbia, kad ta sena svajonė pirmiausia buvo įvykdyta 1930 
m. Amerikoj, Anglijoj, Italijoj ir Prancūzijoj.

• Vokietijos katalikų vyskupai išleido ganytojišką laišką, 
kuriame, neminėdami rusų, aštriai pasisako prieš komunizmą. 
Vokietija virtusi paskutiniu pylimu prieš kolektyvizmą ir vergi
ją. Apgailestauja, kad Vakarų Vokieitjoje ne visur katalikai tė
vai gali siųsti vaikus ?į katalikiškas mokyklas. Tie. kurie gina de
mokratiją. esą ne visi nori suprasti, kad remdami vaikų auklėjimą 
be tikėjimo mokyklose, talkina bedieviams.

• Argentino.je įvyko pasaulinis žydų kongresas. Rezoliucijose 
vyriausybės skatinamos imtis priemonių prieš antisemitizmą. 
Prašoma Argentinos vyriausybė uždartyi vokiškai leidžiamą 
“Der Weg”: Švedijos vyriausybė prašoma neleisti panaudoti paš
to antisemitinei propagandai.

• “The New York Times” rašo, kad Nevv Yorko mokyklose 
yra 900.000 mokinių. Visoj valstybėj esą 32 mil. Klasės perpildy 
tos. Patalpų stokoja .•

• Persijos min pirmininkas atleido dar 12 aukštųjų karinin
kų. Penkiolika buvo atleidęs jau rugp. 23 d.

Finar.su
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GYVENIMAS ŠIANDIENINĖJ UKRAINOJ 1 x įi. To 1
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V. EITAS

Pro geležinę uždangą pa< 
paiko rusų inžinierius Vol- 
chansky. kuris, apsigyvenda
mas Vokietijų e. siųiažindina. 
koks dabar Ukrainos žmonių 
gyvenimas.

Paprasti Ukrainos miesteliai, 
kurių gyventojus praretino ka
ras. dabar vėl prisipildo. Mies
telių gatvės, kaip anksčiau, 
taip ir dabai', grįstos tik pa
prastu smėliu. todėl rudenį at
siranda daug purvo. l'rie mie
stelių stovi žemi fabrkų pas
tatai. Kiek toliau nuo mieste
lio stūkso kok-hozininkų tro
belės. Per karą Ukraina lahai 
nukentėjo. Dabar vėl atsista
to — statybinė medžiaga yra 
molis, balkiai ir šiaudai. Dar 
bininkų namai, apiūpinti dide
lėmis salėmis, puošia kiekvie
ną miestelį. Klaidinga būtų 
manyti, kad šitos salės skirtos 
darbininkų pramogoms: ten 
žmonės gyvena ir miega. Kiek
viena salė sutalpina po 60-70 
žmonių.

Kaip prabėga darbininko 
diena? Kiekvieno ryto septintą 
valandą sušvilpia sirenos. Laik
rodžių beveik niekas neturi. 
Tik kai kur sieniniai laikro
džiai. galimas daiktas, d u iš 
caro laiku Visų pirmiausia 
darbininkas kukliai pusryčiau
ja. Kelias ligi fabriko sudaro 
3-S kilometrus. Pasivėlavimas 
labai baudžiamas. Kiekvienas 
darbininkas, ateidamas j fab
riką. prie vaitų atiduoda as
mens numeri ir tuo stoja prie 
darbo. Žinoma, prieš darbą jam 
išduodami įrankiai.

Darbas tęsiasi S valandas. 
Pietums duodama pertrauka. 
Prie kiekvieno fabriko yra 
kantinė. Pietums darbininkas 
gauna makaronų arba kruopų 
sriubos, truputi mėsos Ir 200 
gramų duonos. Už tokius pietus 
sumoka penkis rublius. Atski
ru valgyklų nėra. todėl šeimų 
nartai maistui atsineša puo
dus. Prie duonos krautuvių su
sidaro ilgas žmonių eilės. Duo
nos trūksta, nors vyriausybė 
.jos racionavimą prieš ketveris 
metus atšaukė. Labai didelį 
pasisekimą turi juodoji preky
ba. kurią daugiausia sudaro 
prekiavimas senais tiraisjžiari. 
lempomis, adatomis, vinimis ir 
kitomis kasdien reikalingomi< 
prekėmis. Vasarą koli-hozinin- 
kai kiek pristato dai-žovių. už 
kurias darbininkai turi mokėti 
prcKėmis. Beveik visi — dar
bininkai ir kolchozininkai — 
maitinasi kantinėse. Privatu- 
maitinimasis labai brangus. 
Darbininkas vidutiniškai per 
mėnesį uždirba po 400 rublių

Mums taip priprasta, kad po 
darbo Vakarų pasauly pasipila 
dviratininkai, autobusai, auto
mobiliai ir pėsti. Rusi jo o ši
ta? rėra.c ten tik pėsčių kara
vanai po darbo grįžta namo. 
Paprasto dviračo kaina 550 
rubliu ii- 2o‘i rubliu metams 
mokės'iii Prie kiekvieno dvi- 
Į-r»ėio. kaip pas mus prie auto 
•nr-a’lo. > -og'as numeris, ku- 

atstov ja v? ' ■- interesą.

didebs: už pa>:\ eav imą smal 
kiai baudžiama. At’yg nimas 
I ig il atliktą d mbą. Skatina
mas lenktyniavimu.-. kuris iš 
d . ' ' akų išspaudžia visa- 
jėgas. K n:\”ė pa-k >1 na val- 
garči un p . šauk tą ir ša'r 
tę. Pavalgius šie daiktai v<*I 
gr< mairi. Šitokia santvarka 
v r-■ did< - tarybinės pažangos 
iamėjimas.

Žino’a-i. :>•<•?! :įk ir inžinie
riai kiek privilegijuojami — ų 
gyve-mas geresnis Mokyklos 
h’)>■■ vt yv<* s-xir’i<ini3j
darna ten. kur valdžia no
ri. At.'.--.k>'i neg i ima. Šeimų

- yra no 
ševlkinio gyveninio reiškinys. 
Darbin ’ikai u kolchozininkai 
daro “bizr, —- vyksta nuola
tinė mainų prekyba: oarbimn 
kai nugrieiri.a pramoninių ga
minių, l'.up /.l... '. V <> . r- - 
ji.iės. adatos. .< dchozininkai 

kis k daržovių, kiaušinių. uogų, 
grybų. Lygiai ta p po ka.ro at
rodė Vokietija. Rusų Almos 
vaizduoji, kaip darbininkų bri
gada atvyksta į koleluvą ir ten 
kaitų su kolchoziniiikais džlau- 
g asi tarybiniu "niurni”. kuri 
a; švietė Stalino “saulė”. Bet 
šitoki “Įnknikai" žinomi tik :š 
filmų. Laisvas džiaugsmas 
pramogos ten yra t k “kap:t.t
i.stinių papločių liekanos.“.

Po darito. sirenoms sukau
kus. dariiininkai traukia namo. 
Dai bininkų šeimoms skirta 
modernūs butai, kuriuos suda
ro du , kambariai ir virtuvė. 
Kiekvienas šitoks liūtas talpina 
į» tris šeimas, kurių dvi turi 
pu kamliarį. o trečioji užėmusi 
virtuvę šita virtuvė yra bend- 
dra visoms trims šeimoms 
šitoks šeinių gyvenimo “ro
jus” y ra tarybinės pažangos 
dideli* laimėjimas, kurį Vaka- 
įų pąsaul s pralenkė jau prieš 
2uo metų. Rusų “pažanga” 
griūva k.i’p kortų namelis, at
siminus kad Antro Pasaulinio 
kiro metais Amerika atvežė 
pisams konservų, drabužių ir 
karinių medžiagų. Iie kurių 
Imlšev kų galas buvo užtikrin
tus. Amerika ■kolchozininkui ir 
darbininkui yra nepasiekiamas 
dangų- ir svajonių saulė. Rusi
os darbininkas negali supras

ti. kaip .Amerikos darbininkas 
turi atskirą kelių kambarių 
lutą, apstatytą moderniškais 
i aidais, arba net nuosavą na
mą. Bol-evik'i kareiviams ka
las atvėrė akis. Bet šitie ka-

Astuoni* kartus j dieną kalba į Lietuvą

"Amerikos Balsas" keletą 
dienų pranešinėjo. kad nuo 
rugsėjo 7 d. pakeičia kai kurių 
programų perdavimo bei pa
kartojimo bangas ir laiką. 
Kaip iš pranešimų galima 
spręsti, nuo rugsėjo 7 d. "Ame
rikos Balso” programa Lietu
voje bus girdima net S kartus.

Pirmoji programa iš Nevv
Yorko Lietuvoje bus girdima 7 
vai. vakare (tai atitinka 12 v. 
dieną Nevv Yorko ir 11 vai. 
Chicagos laikui. Programa 
girdima 16. 19. 25. 31. 49 ir
251 m. bangomis.

Antroji programa iš Euro
pis Lietuvon* girdima 9. 45 v. 
vakare (2.45 v. p.p. Nevv Yor
ko laikui — 31. 41. 49 ir 251 
m. bangomis.

Ji kartojama: 6.45 ryto (11 
vai. vakaro Nevv Yorko laikui 
251 metro bangomis ir lygiai 
dvy liktą valandą dieną. (5 vai. 
reto Nevi Yorko laikui — 25. 
31. 11. 49 metro bangomis.

Trečioji programa trans
liuojama is Nevv Yorko Lietu
ve, e gfdima ly giai 12 vai. nak
tį (5 vai. ĮHip’et Ne\\ Yorko 
laiku ir 1 vai. jiopiet Chicagos rytuose.

Abu io* nirtų amžiau tėvai < hriMnan. vrnan tirji lutumialr. ( alif.. (9M4iiioja>i septynių vai
kų M’ima. tik šrM<»Iiktii> metei*.

iv:.: ". k . ie svsidūiė su Va
karai- i .! ;1:' nuo plačių ma
sių i ol.uoti.

Su t.kr.ias <u Vakarus nu-
sod:- '' vvikiiį ’ ręst ižą. to-
ite * ....s. <> sev . ..i*.
riv " • ’ . 'ar'yl a Rytų Vo
k.<.' ■’ ■ ::v nebe
isi: Voko vai užmuša ir
pa : . šcv'ko šisrierą. Ru-
>ų a V ■•?h"n<ky nu
rodys? <•; - S’udebake;-
fabi-k•: a 'ūkiai, kuriuos ru
sai gavo iš Amerikos per Ant
rą P; sau“."! karą kailio para
mą prieš V kiet ją. Žinoma.
bolševikai dabar nev-isimena.
kad gavo paramos iš Ameri
kos.

Ore «pr<>KUoio už garsu greičiau sk rijusio anglu lėktuvo liekanos. Krisdamos sprogusio lėktuvo dalys 
užmušė t~ asmenis ir 65 sužeidė.

• ’Sk. '2.

Tam tikram techniškam tik
slui pasiekti Sovietai sutelkia 
rusiškas ir svetimas jėgas. 
Bolševikai tada nežiūri nė iš
tikimumo. pvz.. lėktuvų kons
truktorius Tupulev už išdavi
mą karo metais turėjo būti lik 
viduotas. bet jam nieko neatsi
tiko: prof. Ramsin du kartus 
buvo paliestas partijos valymo, 
liet jis kaip garo katilų specia
listas vis paleidžiamas. Fabri
ko inžinierius per mėnesį už
dirba ligi 12.000 rublių Inži
nieriai kaip ir parti jos pareigū
nai sudaro tarybinę aristokra- 
ti;ą.

Reikia pasakyti. kad karinė 
karjera rusų nevilioja, nors at
lyginimas gana aukštas, paly
ginus su aplinkiniu gyvenimu. 
Armija nėra patikima bolševi
zmo atrama.

laiku). 16. 19. 25. 31. 41. 49 m. 
bangomis.

Ji Lietuvai kartojama: 3 v. 
ryto S vai. vak. Nevv Yorko lai
ku) — 31. 41. 49 ir 251 metro 
bangomis: 7,15 ryto (15 min. 
po vidurnakčio Nevv Yorko lai
ku) — 31 ir 41 metrų bango
mis; 12.15 vai. dieną (7.15 v. 
p.p. Nevv Yorko laiku) — 19 
ir 25 m. bangomis.

Nevv Yorke geriausiai girdi
ma (The Hallicrafters apara
tui 25 metrų bangomis 5 v. 
p.p. Kiek sunkiau pagauti 
priešpietinę programą.

MASKVA ATEINA SI 
“PATARIMAIS”

Maskva. — Sovietų oficio
zas “Pravda” paskelbė įspėji
mą. kad Vakarų kraštai saugo
tus! vokiečių armijos, 
sudaryta vokiečių armija, ly
giai kaip ir hitlerinė, galinti 
užpulti Vakarų kraštus. JAV 
esą Vokietijoj susidėję su re
vanšo šalininkais. Tačiau jie. 
anot “Pravdos” esą lygiai prie

šai Vakarų kraštų, kaip ir “tai
kos ir demokrati jos stovy k! is”

NAUJA LIET. 1’RANCJšKONį 
VADOVYBE

Lietuvių pranciškonų šv. Ka
zimiero provincijai jų oidino 
vadovybė trejiems metams pa
skyrė provinciolu T. Jurgį Gai- 
liušį. patarėjais — T. Justiną 
Vaškį. T. Bernardiną Grauslj. 
T. Leonardą Andriekų ir 3'. 
Pranciškų Giedgaudą. Jie gi, 
rugsėjo 3-4 d.d. suvažiavę į 
Kennebunk Portą posėdžiams, 
vadovaujant vizitatoriui T. 
Motiejui Faustui iš Nevv Yorko. 
vienuolynų viršininkais išrinko 
šiuos asmenis: Kennebunk 
Portui — T. Viktorą Gidžiūną. 
Greenui — T. Justiną Vaškį. 
Brocklynu. T. Bernardiną 
Grauslį. St. Catharir.es Kana
doje — T. Petrą Baniūną ir 
Bridgevillės. Pa., namui — T. 
Benediktą Bagdoną. Be to, dar 
buvo padaryti šie patvarky
mai: T. Kęstutis M. Butkevi-

LAIŠKAS REDAKCIJAI
DIDŽIAI GERBIAMAS PONE REDAKTORIAI,

Neatsisakykitei> atitaisyti a- 
ną netikslumą, kurio esama 
Jūsų žinutėje apie Dr. Trima
ko vaidmenį sudarant dabarti
nę VLIKo Vykd. Tarybą. Dr. 
Trimakas teigia:

"Kitą dieną VLKe buvo su
daroma nau,a. jau žinomo są
stato Vykdomoji Taryba. Ta
čiau aš jokių siūlymų kandi
datų atžvilgiu nedariau ne tik 
todėl, kad. kaip minėjau, mano 
šis lanky masis buvo'grynai as
meninis. niekam neatstovavau, 
bet kad neturėjau net ir pro
gos. nes tuo laiku Pfullingene 
nilaivau.”

J tai turiu pastebėti:
1. Pastaroji "žinomo sąstato

Naujai Vykdorrtoji Taryba” buvo VLI-
Ko sudaryta 1952 m. rugp. 3 
d. Tuo tarpu tą dieną VLIKo 
posėdžio pert raukos metu 
daugumas VLIKo narių, išsky
rus Dr. J. Grinių ir prof. Z. 
Ivinskį, kaitų su p. Dr. A. Tri
maku nuvažiavo į netoli Pful- 
lingono kalnuose esantį Trai- 
felln'rg'o viešbutį ir ten pieta- 

čius paskirtas provincijos eko
nomu, T. Juvenalis Liauba — 
tretininkų vizitatoriumi ir pa
šaukimų direktoriumi. T. Mo
destas Stepaitis “Šv. Pranciš
kaus Varpelio” redaktoriumi. 
T. Jonas Dvburys — buvo pa
rinktas “Aidų" administrato
riumi. Kitais žurnalo reikalais 
reikalais pavesta rūpintis T. 
l^eonardui Andriekui. T. Alek
sandras Žiubrys paliktas kle
bono pareigose Bridgevillės pa
rapijoje.

Naujos vadovybės paskyri
mo proga lietuviai pranciško
nai iš savo ordino centro per 
jo specialia; pasiųstą vizitatorių 
gavo nuoširdžių linkėjimų sėk
mingai tęsti pradėtą religinę 
bei kultūrinę veiklą Ameriko
je.

vo. Aš esu ten rats buvęs, su 
Dr. Trimaku kalbėjęs ir val
gęs.

2. Pietų metu kaip tik ėjo 
pasitarimai dėl kandidatų į 
Vykd. Tarybą, o šiuose pasita
rimuose Dr. Trimakas aktyviai 
dalyvavo: jis kalbėjosi tuo rei
kalu su p. Norkaičiu. su mani
mi, o prie stalo viešai pareiš
kė: "Mes niekad (kas tie ‘mes’. 
Dr. Trimakas napasakė, Prap.) 
nesutiksime nusilenkti Liet. 
Fronto grasinimui dėl prof. 
Brazaičio. nes Informacijos 
Tarnybai laikome tinkamu ir 
prof. Ivinskį”. Tuomet p. Nor- 
kaitis. rodydamas į Dr. Trima
ką. šypsodamasis pastebėjo, 
kad .jei taip kalbąs svečias iš 
Amerikos, tai jis nieko negalįs 
padaryti. Aš Dr. Trimakui at
sakiau. kad Liet. Frontas ne 
grasina, bet tik reikalauja sau 
tokios pat teisės, kokia yra 
pripažinta ir kitoms grupėms, 
būtent: duoti į VT tokį žmogų, 
kokį parenka pati grupė. Juk 
.jeigu kitos grupės neatsisako 
savo kandidatų, tai kodėl Liet. 
Frontas turėtų čia būti išimtis 
ir atsisakyti savo kandidato? 
T (, šitokio pasikalbėjimo man 
buvo aišku, kad Dr. Trimakas 
.jau yra pritaręs iaicistų ketu
riems kandidatams. iš« kilda
mas L'.et. Fronto kandidatą.

3. Grįžus visiems j Pfullin- 
grną. užėjau pas sergantį VLI- 
Ko Prminirką prel. M. Krupa
vičių ir ten radau Dr. Trima
ką ir Dr. Karvelį: netrukus at
ėjo ir prof. Z. Ivinskis. Prie vi
sų pakartodamas prašiau, kad 
\T sudarymas būtų atidėtas 
bent porai savaičių, kad būtų 
galima išsiaiškinti keblius klau
simus. Tačiau Dr. Trimakas ir 
Dr. Karvcjis kietai teigė: “VT 
turi būti sudaryta šiandien."

Taigi Vykd. Tarybą suda
rant. Dr. Trimakas Pfullinge- 
ne buvo ir j os sudaryme 
atliko reikšminką. deja, apgai
lėtiną vaidmenį.

Priimkite, Pone Redaktoriau, 
mano gilios pagarbos pareiški

mą. L. Prapuolenis

SI IMTI Dl ANGLį KARI
NINKAI

Berlynas. — Anglų įstaigos 
pranešė, kad sovietiniam Ber
lyno sektoriuje buvo suimti du 
anglų karininkai. Dedamos pa
stangos. kad jie būtų paleisti

STIDUI SAVAITE

Rugpiūčio pabąigpie Aust r 
joje.. Saltzburge įvyko Krik 
ščonių Demokratų Internacio
nalo studrių savaitė. Iš JAV 
buvo nuvykęs prof. Goe’z- 
Briefs iš Georgetovvn universi
teto. Washingtone. Šioje stu
dijų savaitėje paskaitas skaitė 
visa eilė žymiausių ų Europos 
krik'čionių demokratų vadui: 

Austrijos — švietimo ministe- 
ris Dr. E. Koelb ir prof. A. 
Tautschcr: Prancūzijos —MRP 
parties p rrhininkas H. Teit 
gen. N*.E.I. generalinis sekreto
rius R. Bichet ir buvusi senato 
vicepirmininkė G. Peyroles: 
Belgijos — N.E.I pirmininkas 
De Schryver ir Liežo univer
siteto prof. R. Clement: Vo
kietijos — švabijos švietimo 
ministeris Dr. J. Schivalber ir 
prof. G. Fischer: Olandijos pro
fesoriai G. Gorman ir P. J. S. 
Serrarens: Italijos — Romos u- 
niversiteto prof. G. Gundlach; 
Šveicarijos — profesoriai P. 
Henri Simon ir J. FreyTnond. 
Politinius egzilus atstovavo 
lenkų prof. St. Glaser.

Taupymui
...naudokite taupymo kanka

Kai jūs renkatės banką, pasirinkite tokį, ku 
ris jums jūsų reikale galėtų specialiai pafar 
nauti.

Čia Massachusetts valstybėje jūs negalėsite 
rasti geresnės vietos jūsų pinigams taupyti, 
kaip Savings Bank. Kodėl? Dėlto, kad šis didelis 
bankas buvo įkurtas specialiai pageliai žmo
nėms ir tarnavo jiems gerais ir blogais laikais 
per ištisas generacijas.

Visi Savings Bankai Massaclniseri'’ valsty
bėje yra savišalpos įstaigos. Tai reiškia, kad 
jie yra vedami savo indėlininkų gerovei. Visas 
pelnas, atskaičius išlaidas, atsargos kapitalu 
rezervus ir mokesčius, yra grąžinamas indėli
ninkams kaip prieauglis.
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Linija dėl Rytų susvyravusi

SUBSCRIPTION RAlbS
Domettlc yearly ___________  $5.00
Brooklyn, N. Y.____________ $5.50
Half year .......    $3.00
Foreign ----------------------------  $5.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirą
žyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini 
ir kalbą redakcija neatsako.

MOKYKLOSE
JAUNIMAS vėl sugužėjo į mokyklas. Ši proga atnaujina su

sirūpinimą jo ateitimi, nes ne tik gatvės laisvė jį neigiamai vei
kia. Auklėtojai svarsto, ar mokykla eina geru keliu. O įsta gos, 
kurios rūpinasi valstybės saugumu, atkreipė akis ir j mokytoją.

Tom dienom, kada iškilmingai prasidėjo mokslas, ne taip 
jau iškilmingai senato vidaus saugumo pakomisė ėmė tirti, kas 
yra tie mokytojai, kurie ruošia ateitį Amerikai. Liudyti iškviesta 
p-lė Bella V. Dodd. Mokytojus ji pažįsta. Ji pati buvus mokyto
ja ir net Mokytojų Unijos oficialus atstovas. Ji žino ir daugiau ne
gu mokytoja. Ji buvus komunistų partijos komiteto narys.

Dodd pareiškė, kad komunistų partija savo celes, mažiausia 
iš trijų narių, turi visose vadovaujamose valstybinėse kolegijose 
bei universitetuose. Labiausiai jie paėmė į savo rankas New Yor
ko sritį. Pačiame mieste 1949 m. buvo 600-750 mokytojų ir pro
fesorių komunistų. Jų įtaka yra didesnė nei jų skaičius, nes jie 
karingi ir veikia konspiratyviai. Jiem talkina ir nekomunistai, 
bet Sovietų Sąjungos simpatikai. Pati Dodd komuniste virtusi 
įtakoje tokio mokytojo, ružavom spalvom pasakojusio apie Sovie
tų Sąjungą.

Taigi pakomisė aptiko dalį trandžių, įsimetusių į viešąsias 
mokyklas ir graužiančių Amerikos ateities medelius. Toji tran
dis. aptaisyta mokytojo ar profesoriaus švarku, graužia jaunimo 
ištikimybę Amerikai. Kursto parsidavimą Amerikos priešui.

Dažna Amerikos šeima pagalbos ieško katalikiškose mo
kyklose lyg tautos sanatorijose. Bet jos nesutalpina visų norin
čių. Iš 15,000 parapijų mokyklos teturi itk 9.000.

Amerikos lietuviškos šeimos vaikas pakliūva į tas pačias 
sąlygas. Bet jam pavojus dar didesnis, nes jis gresia ir iš kitos 
pusės. Norėdami būti šimtu ir vienu procentu ištikimi Amerikai, 
kai kurie mokytojai ar mokyklų laikytojai nuo lietuvių valkų no
ri nuskusti visą lietuviškumą ir perdažyti juos į amerikoniukus. 
Kaip skruzdės tarp jų įkritusį gyvūnėlį nori apgraužti ir ap
čiulpti, kad liktų vieni švarūs balti kauleliai.

Šitaip persistengdami, jie žaloja ne tik vaiką. Jie žaloja 
Amerikos veidą, tokį Amerikai būdingą, savotiškai simpatingą, 
kuris ją išskiria iš kitų kraštų — Amerikos vienybę jos įvairu
me. Vienybę duoda visų ištikimybė tai pačiai demokratinei Ame
rikai, įvairumą jų tautiniai būdo ir papročių skirtumai. Kaip 
margaspalvė lanka. Kas naikina tas tautines spalvas, žaloja 
Amerikos veidą: žaloja ir vaiko ištikimybę Amerikai, nes kas 
bus pripratintas išsižadėti tėvų kalbos, tas lengvai išsižadės ir iš
tikimybės valstybei. Senoji lietuvių karta išlaikė kalbą, ir kas 
pasakys, kad jie nėra ištikimi Amerikai!

Trandys ir skruzdės, nors eina priešingais takais, vienos są
moningai, antros iš nesusipratimo, graudžia tą patį jaunimą ir 
kasa duobę Amerikos, ne tik Lietuvos, ateičiai.

. Nuo tų naikinančių skruzdžių mūsų priebėga — lietuviškos 
mokyklos ,ar jos būtų normalios ar šeštadieninės. Jų mokytojai 
ir laikytojai atlieka tokią garbingą paskirtį kaip anie senieji 
tautos apaštalai, kurie knygom nešė iš Prūsų tautinę šviesą. Tė
vų uždavinys — jas remti, jų reikalauti. Ne sau, bet ateičiai vai
kų, Lietuvos, Amerikos.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $5.00
Brooklyn, N. Y. ___________  $5.50
Pusei metų __  $3.00
Užsienyje ......   $5.50

Iš visų valstybių daugiausia 
palankumo pavergtiesiems 
kraštams rodo Amerika. Ta
čiau Amerikos nusistatymas
dėl rytų Europos ateities nebu

vo ir nėra aiškus.

Čia ji -žiūri į Sovietų Sąjun
gą kaip į rusų tautą, kuriai 
reikia tik nubraukti raudonus 
dažus, bolševikų jai per prie
vartą užteptus, ir tada visas 
klausimas bus išspręstas. Čia 
vėl ji skelbia tautų apsispien- 
dimo laisvę ir nežino ,ar tą lais
vę taikyti Sovietų Sąjungoje 
dabar įjungtoms tautoms kiek
vienai ar ne.

Viena aišku, ko Amerika no
ri, ką ji kiekviena proga ir vi
siems kalba —

tai vienybės prieš bendrą 
priešą

Apie tą vienybę ji kalbėjo 
kovoje prieš Vokietiją, dviem 
prancūzų generolam — De 
Gaulle ir Giraud (veltui!). Ko
voje prieš bolševizmą vienybės 
vardu stengiasi jungti atskiras 
valstybes į Atlanto Paktą, į 
jungtinę Europą. Ji skatina su
sijungti Rusijos tautų visą e- 
migracįją.

Aiškus vienybės siekimas ir 
neaiškus nusistatymas dėl So
vietų Sąjungos ateities nulemia 
Amerikos santykius su rusu ir 
į Rusiją įeinančių tautų emig- 
graclja. Europoje, bent ukrai
niečių emigraciniai veikėjai. :- 
žiūri naujų ženklų, iš kurių spė
ja apie galimą Amerikos nu
sistatymo kitimą.

Šveicarų “National - Zei- 
tung” rugpiūčio 29 d. atkreipia 
dėmesio į porą tokių ženklų.— 
Liepos 29 d. rusų emigrantas 
žinomas publicistas D. Dailinąs 
per spaudą įspėjo savo tautie
čius apie galimą
pavojingą Amerikos rytų poli

tikos pasikeitimą.
Ji darantis nepalanki busi

mosios Rusjos integralumui 
(atstatyti tokią Rusiją, kokia 
prieš karą buvo).

Rugpiūčio pradžioje kaip tik 
ukrainiečių ir rusų spaudai 
buvo išsiuntinėtas admirolo A- 
lan H. Kirko laiškas. Kirkas 
pirmininkauja “Amerikiečių 
komitetui Rusijos tautoms iš
laisvinti.” Laiške jis polemizuo
ja su Rusijos emigrantų rei
kalavimais politinės nepriklau
somybės teisę pripažinti tik 
rusams, ją paneigiant kitoms 
Rusijoje esančioms tautoms.

Ligšiolinė amerikiečių pro
pagandinė linija rodyti ameri
kiečių palankumą rusų tautai 

ir vengti bet kokio žodžio ar 
veiksmo, kuris reikštų Rusijos 
skaldymą, dabar susvyravusi.

Iš vienos pusės Amerika nu
sivylė, kad nepasisekė, (kaip ir 
daug kur anksčiau!) tradicinė 
jos politika —
sujungti visą Rusijos emigraci

ją bendrai kovai.

Tiesa, buvo sudaryta “Rusi
jos tautų išlaisvinimo taryba” 
(SONR), skelbianti tautų fe
deraciją Rusijos rėmuose. J ją 
pasisekė pritraukti ir Gruziją 
(slaptu susitarimu pažadėjus 
jai nepriklausomybę). Bet 
radikalesnė ir naclonalistiškes- 
nė “Tautinė Darbo Sąjunga” 
(NTS) liko šalia tarybos. Iš 
kitos pusės sustiprėjo veikla 
atskirų tautų, atsidūrusių da
bar Sovietų Sąjungoje, būtent, 
ukrainiečių. Jei ukrainiečiai 
negali prieiti į tarptautines or
ganizacijas tokias kaip Europi
nis Sąjūdis, tai šiandien jie 
džiaugiasi, kad jų kongrese 
šiais metais dalyvavo pats Kir
kas ir prezidentas Trumanas 
atsiuntė telegramą.

Ir dėmesio atkreipimas į uk
rainiečius ir Kirko laiškas 
spaudai vertinami kaip ženklai, 
kad Amerikai bręsta laikas 
peržiūrėti savo santykius su 
Rusijos tautomis. Respubliko
nų reikalavimas išlaisvinti pa
vergtąsias tautas, tegul jis ir 
rinkimine proga pasakytas, ne
galės likti be įtakos ir demok
ratams. Ar prezidentu bus vie
nas ar kitas asmuo.

rytų politika laukia būti 
keičiama.

Kasson. Minn.. ir respublikonu ir demokratu kandidatas į preziden
tus turėjo progos’ iš plačios apylinkės susirinkusiems 100.000 farme- 
riu išdėstyti savo rinkimine programa. Čia matome gen. F.isenhowerį 
važiuojanti traktoriaus traukiama platforma.

Jeigu ji būtų pakeista tik 
taip, kaip siūlė Dulles, tai ji 
nieko nepatenkintų. “The Nevv 
York Times” tuojau pat įsidė
jo vieno egzilinio politiko pa- 
reiš-kimą, kad viena moralinė 
pagalba tereikštų tik žmonių 
naikinimą. Mirštąs “National 
Zeitung” s'kelbia ukrainiečių 
pasisakymą tuo reikalu dviem 
sakiniais: viena, ukrainiečiai 
nesuinteresuoti sudarinėti jo
kio antikomunistinio fronto, 
kol oficialiai Amerikos politika 
remiasi sovietų šachavimu 
(containment), t. y. kol nero
doma jokio realaus susidomėji
mo likimu tautų anapus už
dangos: antra, neatsižvelgimas 
į reikalavimus tautų, esančių 
Sovietų Sąjungoje, bent tų. ku
rios dabar turi sovietines res
publikas. gauti valstybinę ne- 
pr klausomybę. sukelia bai- 
minimosi, kad artėjantis kon
fliktas be “kovos tikslo” nega
lės išspręsti sunkių problemų 
Europos rytuose, kaip jų nega
lėjo išspręsti vidurio Europoje 
po antrojo pasaulinio kai-o.

Taigi Amerika atsiduria tar
pininko rolėje tarp imperialis
tinių rusų emigrantų ir tarp 
nc-prlklausomvbės siekiančių 
ukrainiečių ir kitų tautų. J kat
rą pusę ji labiau pasvirs, ne
aišku. Tačiau šiuo metu dau
giau dėmesio kreipiama į ženk
lus. kad nuo ligšiolinio palan
kumo rusų emigracijos sieki
mams ji pradeda atsipalaiduo
ti.

Kasson. Minn.. farmeriu sąskrydy buvo jvyd vtos "artoju varžybos”. 
Jiems dovanu įteikimo iškilmėse dalyvavo ir demokratu kandidatas j 
prezidentus gub. Stevensonas (kairėje), kuris vos po keliu valandų, 
kai buvo kalbėjęs Eisenhoueris. iš tos pat tribūnos 100,000 farmeriu 
išdėstė savo politine programa.

KOLUMBIJOS LIETUVIAI JUDA
Lietuviškas bazaras Medelline 

įėjo į tradiciją kasmet Mede
lline ruošti lietuviškus “baza- 
rus”. Taip ir šiemet rugpiūčio 
31 d. Medelline įvyko vienas 
didžiausių bazarų. Kun. Tamo
šiūno iniciatyva pasisekė gauti 
iš jvarių kolumbiečių firmų 
dovanai prekių, kurios ir puo
šė bazaro stalus. Prie 10 stalų, 
apkrautų saldumynais, ska
niais valgiais ir gėrimais, išti
są dieną apgulę kolumbiečiai 
gailėjosi, kad tik per metus te
būna vienas toks bazaras. A- 
pytikriai gauta pelno per 1000 
pesų. Pelnas bus panaudotas 
lietuvių kultūriniams reika
lams. o pinigų kolonijai reikia, 
nes ir šiandie dar atsiranda 
tautiečių, patekusių į vargą.

Svarbūs pasitarimai

Rugpiūčio mėn. Medelline į- 
vvko Kolumbijos lietuvių va

dovaujančių asmenų pasitari
mai. kuriuose dalyvavo kun. 
Tamošiūnas. Dr. Sirutis ir kun. 
Saldukas. Jie tarėsi dėl kultū
rinės veiklos pagyvinimo ir lie
tuvių organizacijos reorgani
zavimo. Numatoma rugsėjo 
mėn. sušaukti visuotinį lietu
vių susirinkimą.

Spaudos biuras

įsisteigė ilgai lauktas lietu
viškos spaudos platinimo biu
ras, kuris platins lietuviškas 
knygas ir rinks laikraščiams 
prenumeratas. Be to, biuras 
padės norintiems išsirašyti sve
tima kalba knygų. Biuras turi 
ryšių su geriausiomis vokiečių 
ir šveicarų leidyklomis. Kun. 
Tamošiūno pastangomis, biu

rui pasisekė gauti leidimą at
siskaityti su leidyklomis ofi
cialiu keliu ir oficialiu kursu. 
Biuro adresas: Spaudos platini
mo biuras. Apartado nac. 2336, 
Meddelln. Colombiaa. Būtų ge
ra, kad lietuviškų laikraščių 
administracijos ir knygų lei
dyklos susirištų su biuru, nes 
Kolumbijoje jaučiamas lietu
viškos spaudos badas.

Lietuviai bėga į miestus
Dėl padidėjusių Kolumbijoje 

neramumų, ypač Antioųuioje. 
kai kurie lietuviai, gyveną nuo
šaliai provincijoje, likviduoja 
savo biznius ir keliasi į dides
nius miestus. Jie bijo, kad vie
ną dieną gaujos nepradėtų 
piauti “misterių”, kaip kad čia 
su pagieža mėgstama pravar
džiuoti. Jau keletas tokių pa
bėgėlių atsirado Medelline.

Lietuviška -įmonė
Jau antri metai Bogotoje 

veikia maisto produktų apdir
bimo įmonė “Mignon”. Jai va
dovauja L. Garlauskas. Krau
tuvė užkariauja vis platesnę 
rinką. Be pudingo, garstyčių ir 
pamidorų sunkos pradėjo ga
minti majonezą, kuri savo ko
kybe prašoka net amerikoniš
kąją. Vertėtų Amerikos im- 
porteriams ir lietuviams pre
kybininkams šiąją preke susi
domėti.

MAINE LAIMĖJO RESPUB
LIKONAI

Portland. — Maine guberna
toriaus, senatoriaus ir trijų at
stovų rūmų narių rinkimuose 
visas vietas laimėjo respubliko
nai.

— ALBERTAS SPRCDŽAS '

EŽERO DŽIAUGSMAS

Jei kuris pakeldavo aukščiau 
lazdą, mikli vaiko fantazija 
jam sakė, jog anas pratinasi 
smagiau suduoti. Lyg supras
damas vaiko būkštavimus, tė
vas tarė:

— Jie penki, bet ir mes dvie
se vyrai!

Jis paspaudė paskutinį žodį, 
ir sūnui tas patiko. Jis apsi
drąsino, suspaudė abiem ran
kom laikomą maišo galą, tar
tum trlntuvai ir kaltai, kurie 
ten sudėti, būtų iš tikro pa
rankūs įnagiai kautis, jeigu 
jiems tektų susiremti.

Vyrai ėjo vis artyn, ir jų 
žvilgsniai vis smalsyn. Jau ga
lima buvo įžiūrėti jų kieti pilk
švi veidai. Ne. pykčio ir klastos 
.juose nebuvo, nors jie ir mė
čiojo žvilgsnius kaip strėlas, ir 
atrodė, kad atėjūnus norėtų a- 
kimis kiaurai perdurti.

Kai jau buvo priėję visiškai 
arti, vienas, kuris turėjo juo
dus kaip anglis ūsus. 1yg atsi

skyręs nuo būrelio, paėjo kiek 
•į priekį ir prikimusiu nuo vė
sos balsu užklausė:

— Ar jūs esate tie kalviai, 
kurie ieško darbo?

Tėvas sustojo, pasidėjo že
mėn priekalą. Vėl atsitiesęs, jis 
stebėjosi:

— Kaip jūs tą žinot, gerieji 
žmonės?

Vyrai priėjo arčiau ir kalbė
jo kits per kitą, kad jiems pra
važiuodamas žydas tą pasako
jęs. Anau sodžiuj jis girdęsis 
arklį, pardavęs silkių, ir ten 
jam pasakoję, kad vienas kal
vis vaikštąs ieškodamas dar
bo. Jis ir vaikiuką turįs.

— Tai jau mes tie patys ir 
būsime.

— Jei taip, tai jūs kaip tik 
laiku ateinat.

— Mums reikės kalvio.
— Kalvio, kuris savo turėtų, 

kas padumia, — vyrai kalbėjo 
visi vienu mojum, ir jų veidai 
•buvo smagūs.

Siurprizas buvo didelis. Pa
galiau! Po trijų ilgų ir sunkių 
klajonės dienų svetimas so
džius išeina pasitikti ir priima 
juos kaip seniai lauktus sve
čius. Nors jiems tiktų šokinėti 
iš džiaugsmo ir dėkoti Dievui, 
tačiau jie paliko susirūpinę, 
kaip ir pirmiau. Jų buvo kelei
vių dvasia, kitam uždara.

— Tai jau mes galim lygti. 
— tėvas nuleido žemėn ir mai
šą nuo peties.

— Mes esame jau sulygę,— 
tarė tasai, kuris pirmutinis 
juos užkalbino. — Vyrai, pa- 
dėkim nunešti daiktus!

Nors tik tuo, kad sodžiui 
reikėjo kalvio, o kalviui darbo, 
dar nieko nebuvo sutarta, bet 
tėvas nusileido. Jis manė, kad 
nakvynė jiems reikalinga pir
miausia. paskiau poilsis, pas
kiau tik galės jau rūpintis, kas 
toliau veikti.

Vyrų seniausias, žilstelėjęs, 
rusva barzda ir atviromis pa
ilgomis akimis, kurių’ šviesų 
mėlynumą, atrodė, lig pat žilai 
senatvei išlaikė nepaprastas 
širdies gerumas, šis vyras pri
ėjo prie vaiko ir susirūpino:

— Sūneli, tau nuo to sun
kumo ir pirštelius mėšlungis 
sutrauks. Argi negalėjo kas 

važiuodamas tave pavėžėti. 
Duok šen man naštą. Panešiu.

Vaikas susigėdo dėl savo 
ankstesniųjų minčių, su kurio
mis laukė ateinančiųjų. Sumi
šęs jis visiškai paleido pirštus, 
bet sekančią akimirką jis .jau 
buvo juos bekandąs: maišas su 
trintuvais sžnegtelėjo nuo nu
garos žemėn.

— Tu užmiršti, kad taip ga
li sulaužyti trintuvus,— jis ta
rė, be jo balse nebuvo pykčio 
nei priekaišto.

Vaikas teisindamasis kažką 
nemeno panosėj, skubiai lenk
damasis naštos pakelti. Gera
širdis vyras ją paėmė jam iš 
rankų ir persimetė sau per pe
tį.

— Kad jį velniai, koks sun
kus! — Sušuko jisai, vos pa
kėlęs ir atgal žemėn numetęs 
sunkumą beveik sau ant kojų 
pirštų. — Aš neapsiimu nu
nešti jo ligi sodžiaus.

Kiti trys priėjo ir mėgino 
kilnoti priekalą, sakydami sa
vo nuomones apie jo sunkumą 
ir stebėdamies to vyro stipru
mu. kuris buvo jį atnešęs jau 
tiek kelio.

— Tu su pačiu velniu galė
tum ristynių eiti. — jie pas
kiau kalbėjo kalviui, dviese 

nešdami priekalą, pakabintą 
ant mieto. Ir jie buvo laimingi, 
kad gali nešti to stipraus vyro 
daiktus ir vesti jį savo sodžiun. 
eidami greta jo ir su juo kal- 
bėdamies.

įeinant sodžiun. jų laukė jau 
visi vyrai ir moterys ir visi 
vaikai, kurie tik tą pavakarę 
nebuvo išsiųsti ar išėję kur prie 
darbo. Pradžioje jie stovėjo 
būreliais kelio pakraščiuose, 
bet vėliau susėjo krūvon, 
apriesdami lanku svečius.

— Šis priekalas yra sunkus, 
kaip kryžius ir vargas, ogi šis 
vyras jį tris dienas nešė viena 
ranka, — tarė vyras su ūsais, 
rodydamas tai priekalą, tai vėl 
kalvį. Ir jis tą darė taip ver
tindamas ir garbindamas, kad 
tartum visas būrys, aplinkui 
sustojęs, būtų tik silpni tara
konai ar skruzdelės, tarp kurių 
kalvis būtų lyg lokys tūbotas.

— Stiprus žmogus. — kaž
kas norėjo tiktai pridurti, kai 
jam už nugaros sušneko mo
teriškas balsas.

— Bet kryžių dažnas neša 
visą amželį.

— Tai kryžių, o ne šitą vel
nio sunkumą. Jei jūs mote
rys, netikit, eikit pamėginti. 
Kuri pakelsit priekalą, tą tuo

jau pat imu už pačią, — ir 
vyras juokėsi, ir jo balti dan
tys po juodais ūsais plaukiojo 
lyg gulbių eilės ant verpeto.

— Tą priekalą, girdi? —pro 
kitus spraudėsi apskritulė 
mergina. Ji buvo plona, raudo
na. palaidinuke, juodais bliz
giais plaukais, supintais į 
trumpą kasą. Ji alkūnėm pra- 
sibriovė pro apstojusius, priėjo 
prie priekalo, ištraukė mietą iš 
pasaito ir numetė žemėn. Pla
čia sudirbta ranka ji suėmė pa
saitą, patogiai atsistojo ir pa
kėlė priekalą ligi .juostos vie
tai.

— Na, kaip čia buvo? — ji 
juokėsi pergalės .juoku, dar vis 
tebelaikydama iškeltą prieka
lą. Nuo sukaupimo jėgų veidai 
pritvino kraujo, paliko raudo
ni kaip ir palaidinukė.

— Andriui reiks Teklę imti! 
Išsisukti nebus kaip. Visi liūdi 
rinkai! — vyrai šaukė, mote
rys plojo katučių, ir vaikai pa
biro smulkiu juoku.

— Pats velnias tavy lindi.
— Andrius nutvėrė merginą 
per pečius ir pabučiavo visiems 
matant. — Tu gali eiti ir klo
ti lovą /na no grįčioj. — Jis ją 
paleido, o ji nulėkė juokdamo
si, kaselei maskatuojant į abi 

puses už plačių pečių.
Kai ji nubėgo, dėmesys vėl 

grįžo prie kalvio. Vyrai apžiū
rinėjo jau žilstantį senį ir min
tyje lygino su savimi. Taip, ir 
jie buvo kada, jaunose dienose, 
stiprūs. Bernams niežėjo nagai 
išmėginti jėgas, o vaikai grū
dosi aplink mažąjį ir be pavydo 
žiūrėjo į jo supleišijusias kojas. 
Jie ir savąsias kišo į priekį ir 
matė, kad jos visiškai tokios 
pat. kaip jo, kartais dar raup- 
lėtesnės, kruvinais šašais. Jis 
buvo pusvilnonėm, alksnio žie
ve dažytom kelnelėm, kokiom 
jie vilki tiktai šventadieniais, 
ir tamsiais multininiais marš
kiniais su retais baitais prie
deliais, kaip oro pasėtom 
žvaigždėm. Tokių marškinių 
jie neturė jo, nei tokių raudonų 
sagų, ir jų kepurės nebuvo to
kiais blizgančiais matikais, kur 
tf'n, kitas ir iš viso kepurės 
neturėjo. Jie žiūrėjo į kalvio 
vaiką, kuris akis išvertęs ste
bėjo visus susirinkusiuosius, ir 
jiems atrodė, kad jis yra drą
sus, gal toks pat stiprumo, kaip 
tėvas, ir turtingas. Kai jis leis
davo žvilgsnį per vaikų eiles, 
tai jie visi paeiliui nulenkdavo 
galvas, nusilenkdami kaip žolių 
laukas, vėjui papūtus.

(bus daugiau)
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Jvyko didžiausias 
Kalifornijos žemės 
drebėjimas, daug didesnis negu 
prieš keletą metų buvęs San 
Franciske. šį kartą Apvaizda 
nepareikalavo jokių gyvybės 
aukų. Nukentėjo tik turtas ir 
pirmoje eilėje — mano bažny
tėlė. Dviejų pėdų plyšiai sienas 
išardė, lubas įgriovė. vos vos 
atsilaikė pati nesubyrėjusi.

Žemė konvulsingai trūkčiojo 
kas 10 minučių, žmonės drebė
jo iš baimės. Dar smūgis, kuris 
vos vos gyvų nepalaidojo.

Po žemės drebėjimo turėjau 
noveną. Nūnai susirinko per 
100 žmonių.

Kitą dieną išaušus atvyko 
komisija ištirti padėties vietoje 
ir rado, kad bažnytėlė gali 
žmones užgriūti, todėl reikia ją 
sugriauti.

Spauda prabilo liūdnomis 
gaidomis, girdi indėnų šventė 
neįvyksianti.

Vienas ELKS klubas pasiū
lė Bov’s Club patalpas pamal
dom laikyti. Reporteriai par
davė 400 bilietų, šv. Teresės 
mokykla pasiūlė savo sales. 
Taip auga mūsų optimizmas.— 
“fiesta" įvyks! Užsispyrimu 
laimėjom simpatijas!

Kaiminystėje esą tėvai pran
ciškonai irgi buvo jautrūs — 
tuoj suorganizavo 12 porų j- 
vairios tautybės ir rasių minis- 
trantų. Einant tai margaspal
vei procesijai visų akys žibėjo. 
O vienas buvęs artistas pro a- 
šaras tarė: ”Čia pamačiau tik
rąją demokratiją.”

Mokyklos salė su 600 vietų 
buvo per maža dalyviams su
talpinti. “Fiesta” kuo puikiau
siai pavyko Mums liko 1200 
dol. gryno pelno.

Programa visus žavėjo: No- 
varro solo dainos, lietuvių di
namiški šokiai, kitų artistų 
gražus pasirodymas, publiką 
entuziastiškai nuteikė meksi- 
konų šokiai, ar melodijos, in
dėnų gražūs pasirodymai.

Su indėnais vaidintojais per 
visą “fiestą” buvo begales ne
susipratimų. Vyrai gavo mano 
raštinę, o merginos mano mie
gamąjį. kad galėtų persirengti, 
o žaidimai vyko už dviejų my
lių. Pradedant vaidinti, vėl 
prasidėjo "laukimas", vėlini- 
masis. Vienam pritrūko rakto, 
kitam vėl kokios nors kostiu
mo dalies, vėl lakstė atgal. Vi
sais reikalais kreipėsi į mane.

MAŽO MIESTELIO ISTORIJA
IUON. N. T.

Ilion yra 11 tūkstančių gy
ventojų miestukas kalvų pa
šlaitėje. prie New York-Buffa- 
lo geležinkelio linijos. Čia yra 
garsioji “Remington” rašomų 
jų mašinėlių įmonė, medžiokli
nių šautuvų gamyba etc. Šioje 
įmonėje dirba per 10 tūkstan
čių darbininkų. Jų darbo są
lygos 'ir atlyginimai labai geri.

Šią vasarą Ilion minėjo savo 
gyvavimo šimtmetį. Minėjimų 
salėje ir gatvių paraduose bu
vo pavaizduota gyvais paveiks
lais didelė civilizacinė ir ekono
minė pažanga. Jdomu buvo ste
bėti seniau čia dėvėti drabu
žiai. mados, papročiai, susisie
kimo priemonės, rankom stu
miamos gaisrininkų masins, 
raiteliai, gyventojai: pradedant 
indėnais ir baigiant Miss Ilion. 
Grožio karalaitė (nekatalikė) 
daugelį publikos žavėjo savo 
kuklumu tiek savo elgesyje, 
tiek ir apsirengime.

Apie šešis mėnesius vyrai 
augino barzdas ir sudarė per 
400 barzdotų vyrų paradą. Už 
vpatingesnius kostiumus ir 
gražiausias barzdas buvo skir
tos premijos, čia yra tik viena 

rodos, kad viską turėčiau jiems 
sutvarkyti. Kantrybės reikėjo 
čia ištiso kalno.

Indėnų šventė plačiai pra
skambėjo spaudoje, išgarsino 
klebono pastangas ir jo misijų 
darbus. Milijonieriai stebėjosi, 
stebėjosi ir vyskupas pasiseki
mu, nors jis tikėjosi, kad tur
čiai labiau mane parems. Ta
čiau yra dėsnis — joks Dievo 
namas neatsiranda be kunigo 
prakaito ir be “mažutėlių” pa
sišventimo.

Tokiu būdu atsiradusi baž
nytėlė yra brangesnė ir tam. 
kurs jos statybai įdėjo visą 
savo sielą, ir plaukia didesnė 
malonė tiems, kuriuos didesnis 
vargas lydi.

Svetimoj padangėj
Užkurio dalia visada kieta. 

Pradžioje džiaugėmės Jaunuo
lių klubu, kur galėjome pa
maldas laikyti, bet. deja,— ir 
ten buvo daug vargo. Jo val- 
dybon įėjo visokių pažiūrų 
žmonės. Ne visiems patiko, kai. 
pagausėjus pamaldų lanky
tojams. salė pasidarė tartum 
koplyčia.

Pradėjo šnairuoti ir pareika
lavo. kad po pamaldų užmas
kuotume altorių. Neturėjo lik
ti jokios žymės, kad čia buvo 
pamaldos. Reikėjo 6 vyrų, kad 
galėtume altorių išgabenti, o 
jų kaip tik neradau. Vienas jį 
stumdyti iš kampo kampan 
nepajėgiau, neturėjau tiek jė
gų. Reikėjo jį pakeisti lengves
niu stalu.

Taip kas sekmadienį turėjau 
vaikštinėti dvi mylias, parengti 
salę pamaldoms, o po pamaldų 
ją iššluoti bei sutvarkyti Vel
tui ieškojau padėjėjų. — jų 
neatsirado.

Jie stebėjo, kaip jų klebonas 
šluoja, bet patys nedrįso paim
ti šluotą ir pavaduoti...

Atsiklausiau Boy’s Club val
dybos, ar galėsiu ten laikyti 
gegužines pamaldas ir pravesti 
misijas? Sutiko, bet su sąlyga, 
kad būtų viskas tvarkoje. O 
šią tvarką tik aš vienas tega
lėjau palaikyti.

Sykį išgirdau priekaištą, kad 
esanti JAV vėliava išniekinta. 
Kas ir kaip ? Pasirodė, kad kaž
kokia mergaitė prisegė prie 
vėliavos Guadelupės Madonos 
paveikslėlį, ir klubo menedžeris 
įsiuto.

Pamaldos vyko salės gale, o

lietuvių šeima ir 4 asmenys dar 
kalbą lietuviškai. Vienintelėje 
šio miestelio katalikų ameri
kiečių bažnyčioje dirba vienas 
lietuvis tremtinys kunigas.

lietuviškos sutuoktuvės
Rugp. 30 d. Utica lietuvių 

bažnyčioje buvo sutuokti Pran
ciška J. Nasutavičiūtė ir Al
fonsas J. Stankus iš Filadel
fijos.

Jaunieji yra gimę ir augę A- 
merikoje. bet gražiai kalba lie
tuviškai. Jie priklausė Filadel
fijos Vyčiams. Jaunoji yra 
baigus muzikos mokyklą. Ji 
nekartą yra dalyvavusi lietu
vių rengtų švenčių ir minėjimų 
programose.

Vestuvių pokylis buvo jau
kioj Andriaus ir Juzefos Na- 
sutavičių sodyboje Uione. Sve
čių buvo apie 150, Nasutavičiai 
atvykę į Ameriką prieš 40 rrie- 
tų. Jie visi namuose kalba lie
tuviškai ir skaito lietuvių spau
dą.

Jaunieji grįžta gyventi i Fi
ladelfiją nuosavam name. Visi 
linkėjo jiems geros ateitie;.

K.F.K. 

viduryje buvo durys pridengtos 
vėliava.

Jam dėsčiau* kad tai. mano 
nuomone, nėra joks vėliavos 
išniekinimas, — priešingai, jos 
tam tikras pašventinimas. įti
kinti jo neįtikinau, bet sugėdi
nau ir pamokiau. Tada vėlia
vą nuo durų nuėmiau. Nuvy
kęs į miestą nupirkau naują su 
kotu ir pastačiau šalimais, ir 
taip problema buvo išspręsta. 
Pasiteisinau, kad tai įvyko be 
be mano žinios, ir jis be reika
lo šokinėjo ir man prikaišiojo. 
Jam taip pat pabrėžiau, kad

Atskirti nuo pasaulio
Kaip gyvena lietuviai džiovininkai

Turbūt viso pasaulio lietu
viams yra žinoma, kad Vokie
tijoje. Gauting’e prie Muen- 
chen’o. yra didžiulė džiovinin
kų sanatorija, su tūkstančiu į- 
vairių tautybių ligonių, jų 
tarpe apie 70 lietuvių. Tačiau 
apie jų uždarą gyvenimą ma
žai kas žino. Pirmiesiems lie
tuviams čia atsiradus, jau 1945 
m. jų skaičius nuolatos augo, 
kol praeitais metais, prisijun
gus Amberg’o sanatorijai, pa
siekė dabartinį didžiausią skai
čių.

Tremties dar nepalaužti
Vienas žymus svetimtautis 

yra pasakęs, kad sanatorijos 
lietuviai ligoniai išsiskiria iš 
kitų tautybių. Kai veik visos 
tautybės dėl nenormalaus 
tremties gyvenimo, skurdo ir 
ligos esančios palūžusios, lietu
viai gi ir toliau lieka neišmuš
ti iš pusiausvyros, gyvena, pa
lyginti. tvarkingai, ir kas ypa
tingai pastebima, — jie turi 
viltį sugrįžti į normalų gyveni
mą. Šis svetimtautis iš tikrųjų 
buvo pastabus, nes pasakė tie
są: lietuviai čia, nors ir būda
mi didžiausioj nelaimėj, nėra 
palūžę. Tiesa, pasitaiko ir lie
tuvių tarpe vienas kitas mora
liai susmukęs arba alkoholio 
sugniuždytas, bet tai reti reiš
kiniai. Lietuvių bendruomenė 
jų neišskiria iš savo tarpo ir 
neniekina, o priešingai, žiūri su 
užuojauta kaip į dvigubus li
gonius. po tremties kryžiumi 
susmukusius. Bet yra ligonių, 
kurie 7-ti metai čia gyvena, 
pernešę daugybę sunkių opera
cijų ir vis tik vilties nenustoję 
vieną kartą galutinai pasveikti 
ir įsijungti sveikųjų gyveni
mą.

Kaip visur, taip ir čia yra ir 
ūkininkų, tarnautojų, studentų 
ir akademikų, bet visų sugyve
nimas, be keletos išimčių, pa
lyginti darnus. Sveikesnieji 
mokosi kalbų, amatų, studi
juoja. Jau apie 15 buvusių li
gonių yra nukeliavę į USA kaip 
sveiki. Visi dirba, jau gerai įsi
kūrę ir net padeda buvusiems 
savo draugams ligoniams. Ne
maža yra pasveikusių ir gyve
nančių Vokietijoje. Septynios 
poros sukūrę šeimas. Bet taip 
pat yra keliolika ir mirusių, 
kurių dauguma ilsisi Gauting’o 
kapinėse. Kas metai Vėlinių 
išvakarėse ligoniai aplanko sa
vo draugų kapus, papuošia ir 
uždega žvakutes. Ant kiekvie
no kapo yra pačių lietuvių pa
stangomis pastatytas kuklus 
medinis kryželis.

Sunki materialinė būklė
Materialinė būklė sanatorijo

je yra nelengva, ypač sunkes
niųjų ligonių. Sanatorijos mai
stas per prastas, ligoniams ne
pritaikytas. Sunkesnieji ligo
niai dėl blogo apetito veik vi
są maistą turi pirktis. Prisi
pirkti reikia ir sveikesniesiems. 
Be to, rdkia drabužių, batų, 

pavertimas salės koplyčia, tik 
suaktyvino jo klubo veiklą, 
išjudino jį iš miego; man per
sikėlus su pamaldomis kitur, 
vėl jo klubas įkris į letargą. 
Tas netrukus ir įvyko.

Per misijas ir gegužines pa
maldas šis žmogelis stengėsi 
nuvilioti mano vaikus ir ati
traukti juos nuo pamaldų. Jis 
viliojo juos saldainiais. Ir man 
nebeliko kito kelio, pirkau ir aš 
jiems dar geresnius saldainius. 
Valkai paklausė manęs. Da
riau viską, kad priprastų prie 
Dievo garbinimo.

Turėjau sumokėti ir už elek
trą. nors jos didesnę dalį su
naudodavo pats menedžeris sa
vo reikalams. Bet pasibaigus 
ten mano pamaldoms, pasibai
gė ir šio žmogaus karjera. Jį 
atleido iš darbo, ir klubo vai
kai visiškai iškriko. (,b. d.)

vaistų, pašto ženklų, kartais 
kur nors išvažiuoti, arba kul
tūriniams reikalams, o paja
mų nėra jokiu. Balfo parama 
jaučiama, tačiau toli gražu — 
per maža, nes šelpiamųjų yra 
labai daug. Atsiranda geiada- 
rių, kurie paremia visus ligo
nius betarpiai per ligonių val
dybą. Tai neužmirštamoji 
p. Dr. Trumlriruf, penia Rie
kus, p. Vaitouieuė, GaiL Sės. 
D-ja, skautai, buvęs ligonis 
Prapuolenis, keletas kunigą, y- 
pač Tėvas Placidas ir,kun. 
Vembrė.

Šių pavardžių ligoniai niekad 
neužmirš ir visad liks dėkingi. 
Yra dar keletas geradarių, ku
rie ligonius vienokiu ar kitokiu 
būdu yra parėmę. Visiems li
goniai yra dėkingi.

Bet nežiūrint minėtų gerada
rių ir Balfo pašalpų, tik maža 
dalis ligonių vargų yra suma
žinta. Ligoniai norėtų, kad šal
pa eitų pinigais, nes už pinigus 
gali nusipirkti šviežio, pagal 
apetitą maisto, vaisių ir kita. 
Be to, lengviausia paskirstyti.

Laikraščių leidėjai

Nepaprastą nuoširdumą ligo
niams parodė viso pasaulio lie
tuviškųjų laikraščių leidėjai. 
Visi, kurie tik buvo prašyti, 
siunčia į sanatoriją laikraščių, 
kai kurie net po kelis egzemp
liorius. Ligonių ypač mėgiami: 
Darbininkas. Tėviškės Žiburiai, 
Britanijos Lietuvis ir keletas 
kitų. Taip pat dalis knygų lei
dėjų ligonius apdovanoja nau
jais leidiniais.

Neužmirštas kutturiuis 
gyevuimas

Rengiami kiekvienos tauti
nės šventės minėjimai su spe
cialia programa. Dažnai pasi
naudojama bendru sanatorijos 
radijo siųstuvu, lietuvių ir net 
vokiečių kalba papasakojant 
kitataučiams mūsų tautos isto
riją ir vargus.

Knygų leidėjų ir kitų gera
darių dėka sanatorijose yra 
lietuviškas knygynas turįs a- 
p:e 300 knygų, kuriuo ligoniai 
uoliai naudojasi.

Ligoniai lietuviai tori savo 
bažnytinį chorą (vienintelį \ 
sanatorijoje) vedamą muz. M. 
Budriūno. Choru džiaugiasi ne 
tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai. kurių tą dieną, kai gieda
ma, prisirenka pilna koplyčia. 
Tai mūsų gražiausia reprezen
tacija svetimtaučių tarp'

Geraširdžiai ligoniu 
lankytojai

Kartais aplanko ligonius 
vienas kitas visuomenininkas 

su paskaitomis kaip savo laiku 
Dr. Bieliauskas, S. Vykintas J. 
Juodvalkis, ir kiti, savo nuo
saikia kalba pradžiugindami 
ligonius.

Tačiau pasitaiko ir kurijozu. 
Štai s. m. pavasarį apsilankė iš 
Paryžiaus p. Navakienė (Devei-

NELEGAL0S IMIGRANTAI 
K JAV IŠSIUNČIAMI

WashingtoB86. — Valstybės 
gynėjo McGranery įsakymu, 
Detroite suimta eilė žmonių, 
kurie kaltinami neteisėtai ga
vę vizas iš Kanados įvažiuoti į 
Jungtines Valstybes. Dalis lai
komi kalėjime, dalis paleisti už 
užstatą. Viso tokių įvažiavusių 
esą apie 100. Po teismo apie 50 
jų bus išsiųsta atgal.

VĖL TREMA
Viena. — Gautomis čia ži

niomis, Čekoslovakijoj vėl pra
dėta iš miestų tremti į kaimus 
ir vežti į darbo stovyklas gy
ventojai, kurie įtariami, kad 
gali būti nepalankūs komunis
tų valdžiai. Tikroji gi trėmimų 
priežastis esanti darbininkų 
stoka kasykloms ir karo pra
monei.

kė). Tarp kitko ji papasakojo 
ir tokių dalykų: Prancūzijos 
komunistai nesą taip blogi—jie 
einą net į bažnyčią; negerai 
padarė Vlikas, kam siuntinėjo 
memorandumus, skelbdamas, 
•kad Lietuva naikinama; rei
kią eiti į pagalbą mahometonų 
pasauliui, tai primindama net 
kelis kartus (atseit, tylėkim, 
kad mūsų tautą naikina komu
nistai, o padėkim mahometo
nams, tuo pačiu išeidami prieš 
Vakarų pasaulį...); Vlikas no
rėjęs paskirti karinių reikalų 
vadovu lenką Lanskoronskį 
(p. Navakienė taip pavadina 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės karininką pulk. 
Lanskoronskį); p. Bačkys Pa
ryžiuje esąs pats blogiausias 
iš visų pasiuntinių; Vlikas ne
pripažįstąs Lietuvos pasiunti
nių... Nors ligoniai džiaugėsi 
viešnia iš Paryžiaus, bet minė
ti netikslūs ir negražūs išsireiš
kimai įnešė kartumo...

Dažniausi ligonių lankytojai 
tai kunigai. Per keletą metų jų 
buvo net keliolika, jų tarpe 
prof. kaa. Dr. J. Koučius net 
du kartus ir Inai. Urbaitis, bu
vęs misionierius Kinijoje.

Dvasiais gyveaimas
Ligonių dvasiniai reikalai 

tvarkomi labai pavyzdingai. 
Sanatorijos lietuvių siela — 
kun. A. Micas, kuris Gauting’e 
jau nuo seno gyvena. Jis lanko 
kasdien ligonius, juos guodžia, 
kai kuriuos sušelpia (nors pats 
neturtingas), giedrina nuotai
ką ir stiprina viltis. Kasmet 
prieš Velykas ir Kalėdas su
ruošia rekolekcijas, pakviesda
mas svetimų kunigų. Nuo 1951 
m. antro pusmečio kun. Micas 
paskirtas ir visos sanatorijos 
katalikų kapelionu. Savo tak
tiškumu, paprastumu ir nuošir
dumu kun. Micas įsigijo dide
lės pagarbos ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių, netgi ne ka
talikų tarpe. Bažnyčioje kun. 
Micas sako pamokslus lietuvių, 
lenkų ir vokiečių kalbomis, tuo 
patraukdamas daugiau lanky
tojų. Ligonių visokeriopai ne
užmiršta ir Tėvas Barmtoni% 
Lietuvių Sielovados tvarkyto
jas.

Kad geriau būtų palaikyti 
visuomeninį ryšį, rūpintis šalpa 
ir kitais reikalais, sanat. lietu
viai nuo 1949 m. pabaigos per
siorganizavo į Lietuvių Bend
ruomenės Gauting’o Apylinkę, 
kasmet išsirinkdami valdybą, 
kuri ir veda visus reikalus. Sa
vo veiklumu ypatingai pasižy
mėjo 1951 m. valdyba, vado
vaujama p. M. BranKto* o jam 
išvykus j Šveicariją, J. V-dos. 
J. V-dos rūpesčiu visiems Gau
tingo lietuviams išrūpinti už
sienio pasai, užvestas susiraši
nėjimas su viso pasaulio lietu
vių laikraščiais ir leidyklom, 
išplėsta šalpa ir daug kitų rei
kalų sutvarkyta. šiems me

BAŽNYČIA IR PASAULIS

• šventojo Rašto Savaitė.
Ryšium su 500 metų sukakti- 
nu, kai Vokietijoje Jonas Gu- 
tenbergas pirmą kartą atspau
de šv. Raštą, Amerikoje ruo
šiamasi tai paminėti tarp rug 
sėjo 28 ir spalių 5 d. Tą savai
tę bus iškilmingos pamaldos, 
paskaitos, susirinkimai ir išlei
sti propagandiniai leidiniai. 
Visos katalikiškos draugijos ir 
laikraščiai prašomi nepraleisti 
šios progas pakalbėti ir para
šyti apie šv. Rašto reikšmę. 
Popiežius Pijus XII yra at aun- 
tęs specialų laišką Savaimės 
pirmininkui vysk. O’Harai iš 
Kansas City, Mo. Popiežius 
tarp kitko rašo: “šv. Raštas y- 
ra tikroji versmė vilties ir pa
guodos šiais nusivylmo, pavo
jų ir krizių laikais.”

• Prašo saugoti šeimas. Va
tikanas visiems vyskupams iš
siuntinėjo raštą, kuriame pra
šo atkreipti dėmesį į dailiąją ir 
mokslinę Hteratūrą, griaujan- 
čią šeimų židinio moralę. Visi 
katalikai turi būti įspėti tokių 
knygų neskaityti ir jomis ne
sekti, nes tai priešinga Dievo 
įsakymams.

• Nepaprastas universitetas. 
Kitais metais sulaukia 400 me
tų sukakties Grigaliaus univer
sitetas (Gregorianum) Romo
je. Jis buvo įkurtas popiežiaus 
Grigaliaus XIII, pinigus parū
pino šv. Pranciškus Borgia, o 
mintį davė šv. Ignacijus Lovo- 
la. Universitetą yra baigę 13 
popiežių, tarp jų ir dabartinis 
Popiežius Pijus XII. Jo auklė
tiniais yra buvęs didelis skai
čius šventųjų, kaip šv. Kami- 
lis, šv. Aloyzas Gonzaga, šv. 
Jonas Berchmanas ir k.

• N e tamsus amžius, o švie
sus. Žymus italų pamokslinin
kas, jėzuitas vienuolis Riccardo 

tams J. V-da dėl sveikatos ne
sutiko įeiti į vaidybą, bet liko 
išrinktas vadovu kultūriniams 
reikalams, rūpintis laikraščiais, 
knygomis. Balfui pareikalavus 
Apylinkėse išsirinkti specialias 
šalpos komisijas, atskiras nuo 
valdybų, J. V-da š. m. rugpiū
čio mėn. išrinktas minėtos ko
misijos pirmininku.

Nesusipratimai.-
Gautingo Apylinkės Valdyba 

š. m. kovo 24 dieną buvo para
šiusi įvairiems laikraščiams 
netaktišką ir netikslią kores
pondenciją. kurioje aštriai puo
la Balfą ir jo pirmininką, iš jo 
pasityčiodami ir prikaišiodami 
net asmeniškus dalykus. Tą 
korespondenciją atspausdino ir 
“Vienybė” š. m. Nr. 18 pridė
dama dar tokį prierašą: “A- 
noji korespondencija buvo pa
rašyta ne vieno asmens, bet ko
miteto. ir ją priėmė visuotinas 
susirinkimas, prašydamas duo
ti žodį viešai Spaudoj pasisa
kyti...” Tai yra “Vienybės” ap- 
silenkimas su tiesa, nes visuo
tinam susirinkimui korespon
dencijos turinys nebuvo žino
mas. Apie tai Gautingo Lietu
vių Bendruomenė sužinojo tik 
iš spaudos (Tremties, Vieny
bės, L. Lietuvos). Dėl minėtos 
korespondencijos Gautingo lie
tuvių tarpe kilo daug aštrių 
ginčų ir nepasitenkinimo, o val
dyba ėmėsi net represijų piieš 
tuos asmenis, kurie žadėjo vi
sa tai iškelti spaudoj. Bet šian
dien minėtos valdybos pirmi
ninkas. pavaduotojas ir sekre
torius iš valdybos jau pasitrau
kę. Nauju valdybos pirmininku 
yra žinomas visuomenininkas 
tonas Grigotaūti*.

Reikia apgailestauti, kad, 
greičiausia minėtos korespon
dencijos dėka, šiuo laiku ligo
nių šalpa nutrūko. Gautingo 
ligoniai dėl tos korespondenci
jos nėra kalti ir už tai juos 
bausti nereikia. Tai buvo tik 
■kelių asmenų darbas. Reikia 
tikėtis, kad šelpėjai ir vėl ligo
nius prisimins, nes jų vargas 
didelis, oi didelis...

M. Musteikis 

Lombardi S. J., olandų laikraš
tyje “De Linie” pastebi, kad 
visi būkštavimai, jog gali atei
ti žmonėms dar tamsesni lai
kai, neturi pagrindo. Totalistai 
(kaip buvę naciai ir fašistai, o 
dabar komunistai), kurie gar
bina blogį, sulauks gėdingo ga
lo. Katalikų Bažnyčia perse
kiojimais naujinama ir turtina
ma šventųjų būriais. Iš esamo 
pikto Dievas ruošia ištikimiems 
geras ir šviesias dienas.

• Kryžius geležiniame lanke. 
Vakarų Berlyne pasibaigė Vo- 
kitijos katalikų suvažiavimas, 
vadinamas “Katalikų dienos 
(Katholikentag)”. Tai buvo 
jau 75 iš eilės Vokietijos kata
likų kongresas, šaukiamas 
kas antri metai. Dalyvavo apie 
ketvirtis milijono žmonių. Di
delis, 72 pėdų, baltas kryžius 
matėsi toli iš raudonojo Rytų 
Berlyno. Iš visų pusių jis buvo 
apsuptas geležinės sienos lan
ko.

• Visi melskime vienybės! 
Švedijoje pasibaigė protestan
tų suvažiavimas. Buvo atsto
vaujamos 40 valstybių. Vokie
tijos katalikai, sveikindami tą 
kongresą, ragino melstis, kad 
greičiau būtų susivienyta, 
'kaip Kristus to norėjo. Kong
resas atsakė, kad ir jis prašo 
visus melstis už greitesnį pro
testantų, katalikų ir provoslavų 
susivienijimą vienoje Bažny
čioje.

• Vogta Biblija grąžinta
kam priklauso. Hermanas Go- 
eringas, nacių laikų Vokietijos 
aviacijos maršalas ir Hitlerio 
pavaduotojas, buvo pasigrobęs 
8 tomų šv. Raštą, spausdintą 
1559-73 m. Jis buvo paslėp
tas Hitlerio būstinėje—Berch- 
tesgadeno kalnuose, Bavarijoj. 
Ten jį surado prancūzų karei
viai. Sena ir labai vertinga 
knyga grąžinta jėzuitams (St. 
Wandrille vienuolynui, Rou- 
en). •

Pavergtoj Lietuvoj
Prisidėjo prie kanalo statybos

Volgos-Dono kanalą pavadi
nus Lenino vardu, Lietuvos so- 
viet. mokslininkų vardu J. 
Žiugžda paskubėjo pareikšti sa
vo “džiaugsmą” ir drauge “pa
sididžiavimą,” kad “galėjo pri
sidėti prie didingosios statybos, 
dalyvaudami kanalo statyme, 
visa elė akademijos bendradar
bių, kaip prof. B. Šivickis, mok
slininkas J. Kazlauskas ir kit.” 
Kazlauskas buvęs “komandi
ruotas patyrinėti” Saratovo 
srities baseinų hidrobiologijos.

Himnai kanalui
Bolševikai reiškia nepapras

tą džiaugsmą, kad galų gale 
buvo baigtas Dono-Volgos ka
nalas, kuriuo jau plaukią lai
vai. Ko niekas neįstengė pada
ryti, tai atliko “didysis Stali
nas”. Nepasakoma tik, kiek 
prie jo statybos paklojo savo 
galvas mūsų tautiečių. Šiam 
džiaugsmui išreikšti yra pava
ryti mokslininkai ir meninin
kai, o toks V. Sirijos Gira ka
nalui gieda pagyni himnus. 
Liepos mėn. 11 d. (Nr. 163' 
52) “Tiesa” įsidėjo iš “Prav- 
dos” vedamąjį, o antrame pus
lapyje didžiulį pasikalbėjimą 
su minimojo kanalo statybos 
viršininku I. S. Šiktorovu.

GELEŽINKELININKŲ 
DIENA

Minint “stalininę geležinkeli
ninkų dieną”, ir Lietuvoje ge
ležinkelininkai buvo suvaryti 
Vilniuje, Vingio parke, į “iškil
mingą posėdį”, kur .jiems buvo 
įteikta raudonoji vėliava, pra
varyti per masines vaikštynes, 
o Jaunimo stadijone buvo su
ruoštos “Lietuvos geležinkeli 
ninko” (laikraščio) garbei 
krepšinio varžybos. Pasirodo, 
kad geležinkelininkų soc. lenk
tynėse Lietuvos geležinkelinin
kai “iškovojo 1-ją vietą”. Tarp 
geležinkelininkų yra daug ru
sų.
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cAmerikos Liet. Fronto bičiulių suvažiavimas
Pasinaudodami dėl “Darbi

ninkų Dienos” susidariusiomis 
trimis iš eilės nedarbo dieno
mis, Amerikos Lietuvių Fronto 
Bičiuliai susivažiavo į Cieve
landą savo reikalų aptarti. Pas
kutiniai įvykiai VLJKe Lietu
vių Frontą ypatingai išpopulia
rino. Todėl ir frontininkų su
važiavimas visuomenėje yra 
sukėlęs daug susidomėjimo. 
Rugp. 30 d. vakare Lietuvių 
salėj įvyko suvažiavimo susi
pažinimo “alutis”, dalyvaujant 
ir senosios lietuvių išeivių kar
tos veikėjams. Rugp. 31 d. 8 
v. r. suv-mo proga buvo specia
lios pamaldos už žuvusius LF 
bičiulis ir visus rezistentus. 9 
v. r. Lietuvių salėje suv-mas 
buvo pradėtas specialiai tam 
parašyta malda, kaip čia sako
ma invokacija. Suv-mas iš
klausė pranešimų: LF ir VLI 
Kas; LF tolimesnė veikla; jos 
programa ir organizacija; LF 
ir nepasaulėžiūrinė politika. 
Suv-mas priėmė Amerikos LF 
bičiulių organizacinį statutą ir 
išrinko Amerikos LF Bičiulių 
vadovybę. Suv-mas pavedė pre
zidiumui pasveikinti Laik. Lie
tuvos Vyriausybę jr Lietuvos 
Pasiuntinį Washingtone p. P. 
Žadelkį. Suv-me dalyvavo 47 
iš kitur atvykusieji LF bičiu
liai ir apie 20 iš Clevelando. 
Suv-me dominavo jaunesnio
sios kartos veikėjai, kurie pa- 
rolė labai aukštą visuomeninį 
ir politinį savo subrendimą. 
Pažymėtini šie suv-mo priimti 
LF nusistatymai:

Komunikatas spaudai

1. Dėl pasipriešinimo 
okupantui

Okupanto užmačioms pasi
priešinimas. kuris reiškiasi tau
tinės dvasios gaivinimu ir pro
tarpiais prasiveržia sukilimais, 
yra esminė lietuvių tautos is
torijos žymė.

Dabartinis Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdis ^rašte tęsia tra
dicijas rezistencijos, kurioje iš
augo knygnešių gadynės milži
nai, privedę Lietuvą iki nepri
klausomybės atstatymo, tęsia 
tradicijas pogrindinio Lietuvių 
Aktyvistų Fronto, privedusio 
1941 m. iki tautos sukilimo
prieš okupantą ir Lietuvos vai- įspūdžiai iš JAV Liet, inžinierių 
stybės suverenumo vykdymo 
atstatymo; tęsia tradicijas ko
vos organizacijų, 
sų nacių planams 
Tačiau dabartinė
tcncija yra visų amžių kovos ir 
aukos viršūnė.

Širdies gelmėse saugodami 
visais rezistencijos kovų lai
kais sudėtų didvyriškų
atminimą; minėdami su meile 
ir pagarba kritusius 
draugus ir tūkstančius nežino
mų partizanų ir partizanių, e- 
same įsitikinę, kad, kiek dide
lė yra jų aukos reikšmė kovo
jančiam ir naikinamam kraš
tui. tiek reikšminga ji turės 
būti ir išlaisvintajai Lietuvai.

Tremties .jaunimo yra parei
ga palaikyti prieš akis rezisten
cijos karžygius gyvus ir pasi
priešinti visam tam, kas slopi
na .jaunimo lietuvybę, didžios 
asmenybės dvasią ir tikėjimą 
laisva Lietuva.

lygins politinių grupių tarpusa
vio nesusipratimus”. (7 p.). 
Praktiškai beveik nuo pat Vli
ko atsiradimo tremtyje buvo 
nuolat gyvas ir aktualus kon
solidacijos klausimas. Daug 
kartų šį klausimą VLIKas yra 
mėginęs spręsti. Tačiau juo 
toliau, juo diskonsolidacija 
VLIKe didėjo. Tam buvo ir te
bėra įvairių priežasčių. Tarp jų 
yra pažymėtinos:

(1) VLTKo pasitraukimas iš 
krašto, nuolatinio tiesioginio 
ryšio su tauta netekimas; ben
dros tremties ardomosios nuo
taikos;

(2) Šeiminių politinių parti
jų linkimas išjungti iš VLIKo 
veiklos rezistencinės kovos or
ganizacijų įtaką;

(3) Nesugebėjimas rasti vie
ningos formulės visoms VLIKo 
organizacijoms dėl kaikurių 
buv. Lietuvos diplomatų vadis- 
tinių polinkių;

(4) Vientisinės Lietuvos 
valstybės idėjos aukojimas par
tiniam egoizmui, gaivinant kai- 
kurių Lietuvos sričių separa
tistinius palinkimus ir keliant 
iš mirusiųjų sričių autonomiz- 
mą;

(5) Kaikurių VLIKe daly
vaujančių organizacijų atsime
timas nuo VLKo 1944 m. va
sario 16 d. deklaracijos, Wuer- 
zburge 1945 m. liepos 3 d. Vli
ko grupių susitarimo, 1946 
m. Berno konferencijos susita-

rimų, 1948 m. Baden-Badeno 
susitarimų;

(6) Tarpgrupinis nepasitikė
jimas, skatinąs dirbtinių blokų 
VLTKe susidarymą, jų tarpusa
vį rungtyniavimą, pastaruoju 
laiku nevengiant ir nemoralių 
priemonių tariamam politiniam 
priešininkui suniekinti;

(7) Ryšium su tremtinių į- 
kurdinimu užjūriuose atėjimas 
į VLKo sudėtį daugio atsitik
tinių žmonių, ėmusių kreipti 
VLIKą vis labiau į šalį nuo jo 
tiesioginių uždavinių ir sutar
tinio jiems vykdyti būdo;

(8) VLIKo ir Vykdomosios 
Tarybos darbingumo visiškas 
sumenkėjimas;

(9) Pastarosios Vykdomo
sios Tarybos sudarymo būdas 
diskriminuojant rezitencinės 
kovos organizacijoms vado
vaujančius asmenis.

Lietuvių Fronto atstovas 
VLIKe drauge su Lietuvių Vie
nybės Sąjūdžio atstovu VLI- 
Ke, įsitikinę, kad jų tolimesnis 
pasilikimas šitokiame VLKe 
reikštų ne tik bendradarbiavi
mą šiai Lietuvos laisvinimo in
stitucijai galutinai sužlugdyti 
ir pritarimą nekaltų žmonių 
diskriminacijai, bet ir išdavimą 
tų heroiškų aukų, sudėtų ir de
damų krašto rezistencijos ko
voje dėl Lietuvos laisvės, 1952 
m. rugpiūčio 3 d. iš VLIKo pa
sitraukė. Amerikos LF Bi
čiulių Suvažiavimas pritaria

Į LIETUVOS ATSTATYMO DARB£
ir architektų suvažiavimo

pasipriešinu- 
Lietuvoje. 

krašto rezis-

aukų

kovos

2. Dėl LF santykių su VLIKn

Iš rezistencines kovos su Lie
tuvos okupantais išaugusios 
kovos organizacijos ir demok
ratiniuose Lietuvos seimuose 
atstovautos politinės partijos 
1943 m. “sutarė sujungti visas 
jėgas bendram veikimui ir suda
rė Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą”. Jo veiklos 
programa buvo paskelbta 1944 
m. vasario 16 d. deklaracijoje: 
VLIKas, “vadovaudamas tau
tos kovoms ir darbams Lietu
vai išlaisvinti, Lietuvos vals
tybės suvereninių organų vei
kimui atstatyti, demokratinei 
Lietuvos santvarkai atkurti ir 
kraštui nuo bolševizmo ir kitų 
jo gyvenimą ardančių veiks
nių apginti, vykdys kuopdaėiau- 
sią visuomenės konsolidaciją.

Chicaga. — Rugpiūčio 30-31 
d.d. į šią antrąją lietuvių sos
tinę antrą kartą suvažiavo 
Lietuvos inžinieriai ir architek
tai tolimesnės savo veiklos gai
res nustatyti. Buvo džiugu ma
tyti pilną Vyčių salę, apie pus
antro šimto delegatų, suvažia
vusių iš įvairių vietovių, at
stovaujančius 272 s-gos na
rius.

Suvažiavimą atidarė Ruokis, 
pakviesdamas prez. pirm. Jurs- 
hį. vicepirm. — Mikalauską, 
sekret. — Didžiulį ir Lenkevi- 
čių. Garbės prezidiumam pak
viesta Alto pirm, ir “Draugo” 
red. L. Šimutis, Lietuvos kons. 
P. Daužvardis, Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
S-gos pirm, šimoliūnas ir prof. 
Kolupaila. Sugiedota Lietuvos 
ir JAV himnai. Pirmasis kal
bėjo šimoliūnas, PLIAS pir
mininkas, kuris pasidžiaugė, 
kad taip gausus būrys susirin
ko mielųjų kolegų ir tikįs, kad 
šis suvažiavimas bus našus ir 
rei kšmingas. Kons. P. Daužvar
dis sveikinimo žodyje pažymė
jo ,kad lietuviai savo sugebė
jimais visur daugelį pralenkia, 
kad kaip savo srities žinovai 
turi gerą vardą amerikiečių 
tarpe. Jis kvietė visus tinka
mai atstovauti Lietuvos vardui 
ir drąsiai ruoštis jos prisikė
limui. L. Šimutis pažymėjo, 
kad Lietuva laukia savo sūnų 
ir dukrų ne tuščiomis ranko
mis grįžtančių, o čia ir po pla
tų pasaulį išsiblaškiusių savo 
vaikų rimtai pasirengusių jos 
atstatymui. Jei Altas ir kitos 
JAV lietuviškos organizacijos 
ir toliau darbuosis vieningai, tai 
tikėkime, kad bendras darbas 
pagreitins mūsų tautos išlais
vinimą ir jos atstatymą. To-

liau sveikino prof. Kolupaila, 
kuris džiaugėsi. matydamas 
tiek daug savo buvusių moki
nių, kolegų. Jis pastebėjo, kad 
lietuviai turintieji gabumo, 
prasimuša ir čia į mokslą. Pvz., 
čia neseniai baigė universitetą 
ir gavo magistro laipsnį inž. 
F. Kazlauskas. Chicagos Moky
tojų S-gos vardu tarė žodį A. 
Tamulevičius ir Agronomų S- 
gos pirm. Virbickas. Raštu 
sveikino Vliko pirm. prel. M. 
Krupavičius, min. St. Lozorai
tis, Lietuvos konsulas Nevv 
Yorke J. Budrys, “Naujienų” 
red. P. Grigaitis, estų ir latvių 
organizacijos. Iš Argentinos 
Ramanauskas, iš Australijos— 
Pacevičius ir Rauba. iš Kana
dos — Šlyžys. iš Švedijos — 
Pravėnas ,iš Vokietijos PLB- 
KV pirm. P. Zunde ir kit.

ALIAS CV pirm. Mačiūnas 
pasiūlė prof. šimoliūną ir prof. 
Kaminską pakeiti į garbės na
rius. Suvažiavimas šį pasiūly
mą priėmė. Prof. šimoliūnas 
padėkojo už pagerbimą.

Rytojaus dieną, tuoj po pa
maldų, atstovai rinkosi posė
džiui. Po ilgų diskusijų įvai
riais klausimais buvo priimtos 
rezoliucijos. Vakare
rinkosi į "Marshaal Sųuare 
Ballroom” .jaukią salę, 
mėnraštis Technikos žodis su
ruošė jaukų pobūvį. Progra
moje dalyvavo Metropolitan 
operos solistas Aig. Brazis. 
Taip pat išraiškos šokių studi
jos mokinės, vadovaujamos 
Lazauskienės - Grigaliūnaitės, 
labai gražiai atliko programą. 
P. Burba — “T. žodžio” re
daktorius, programą pravedė 
ir visiems nuoširdžiai padėko
jo.

šiam LF atstovo VLIKe žings
niui su viltimi, kad šis žingsnis 
paskatins VLKą šiuo metu le
miančias jėgas rimtai susirū
pinti VLIKo negaliomis, ryž
tingai pravesti būtinas refor
mas ir pakreipti šią Lietuvos 
laisvinimo kovos instituciją 
pozityviu Lietuvos laisvinimo 
keliu.

Suvažiavimas prašo Lietuvių 
Fronto Atstovybę Tremtyje 
galutinį savo nusistatymą dėl 
LF santykių su VLIKu pada
ryti tik išryškėjus VLIKo re
formų galimybei ir krypčiai.

Suvažiavimas apeliuoja į lie
tuviškojo tremties jaunimo i- 
dealizmą, kviesdamas jaunimą 
jungtis į bendrą Lietuvos lais
vės kovų sąjūdį, parodant nors 
ir menką dalelę to ryžto ir tos 
Lietuvos laisvei pasiaukojimo 
dvasios, kurios uždegti mūsų 
amžininkai, mūsų draugai ir 
artimieji tėvynėje heroiškai 
aukojasi ir kdvoja, kad Lietuva 
laisvėje gyventų .

3. Dėl diplomatinių ir konsula-
rinių atstovų veiklos

Amerikos LF Bičiulių Suva
žiavimas laiko laime, kad di
džiojoje Lietuvos valstybės ne
laimėje užsieniuose yra likę 
Lietuvos vyriausybės paskirti 
diplomatiniai bei konsulariniai 
atstovai, kurie gali eiti jiems 
pavestas pareigas.

Suvažiavimas didžiai vertina 
nuopelnus tų diplomatinių bei 
konsuliarinių atstovų, kurie, 
būdami pripažinti ar nepripa
žinti, savo postuose ar šalia jų 
aktyviai reiškiasi Lietuvos ko
voje dėl laisvės. Tačiau suva
žiavimas apgailestauja, kad pa
gal turimas jėgas ir sąlygas 
nevisos diplomatinės bei kon- 
suliarinės įstaigos lig šiol yra 
ir atitinkamą indėlį į Lietuvos 
laisvinimo darbą įdėjusios.

4. Sveikinimas Amerikos Lie
tuvių Tarybai

Amerikos LF Bičiulių Suva
žiavimas nuoširdžiai sveikina 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kaip pirmąją lietuvių rezisten
cinės kovos prieš Lietuvos o- 
kupantą organizaciją. Ameri
kos LF Bičiulių Suvažiavimas, 
vertindamas Amerikos Lietu
vių Tarybos nuveiktus darbus 
Lietuvos laisvei atgauti, linki 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
dar labiau savo pastangas sus
tiprinti, ypatingai šiais rinki
miniais metais stengiantis Lie
tuvos bylai kodaugiau palan
kumo laimėti.

5. Skatinimas JV Lietuviu 
Bendruomenės organizacijos
Lietuvių išeivijos patriotinė 

veikla eina dviem kryptim:

svečiai

kur

Lietuvos laisvinimo ir išeivijos 
lietuvybės išlaikymo. Rūpinda
mies Lietuvos Išvadavimu, dėl 
kurio galime daugiau kovoti 
tik netiesiogiai, nemažiau tu
rime rūpintis ir išeivijos lietu
vybe. kuri kas metai ypatin
gai tarp jaunimo darosi vis 
blankesnė.

Jaunimo lietuviškai dvasiai 
palaikyti bei ugdyti yra būti
nos: (a) lietuviška namų ap
linka, (b) lietuviška, lietuviš
kos dvasios mokykla, (c) lie
tuviška bažnyčia, (d) lietu
viška bendruomenės aplinka su 
lietuviška knyga, daina, vai
dinimais. Jų parūpinti tegali 
bendros pastangos — lietuvių 
bendruomenės organizacija.

Suvažiavimas įpareigoja vi
sus Amerikos LF Bičiulius 
remti ir skubinti Amerikos I
Lietuvių Bendruomenės orga
nizacijos sudarymą.

Suvažiavimas pabrėžia, kad 
tik nuo politinių bei partinių 
interesų atpalaiduota. vado
vaujama demokratiniu būdu 
pastatytų žmonių, kuriems lie
tuvybės reikalai nusveria visus 
kitus, Amerikos Lietuvių ben
druomenės organizacija patei
sins savo paskirtį.

Suvažiavimas pagarbiai ver
tina senosios išeivijos pionie
rius. lietuviškų parapijų, lietu
viškų organizacijų, lietuviškų 

laikraščių bei knygų organi
zatorius. išlaikiusius lietuvybę 
ir milžiniškas aukas sukėlusius 
nepriklausomai Lietuvai atsta
tyti ir dabar kovojant dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Suvažiavimas viltingai žiūri 
į naujuosius tremties išeivijos 
rašytojus, menininkus, muzi

kus. aktorius, mokslininkus, 
nukreipusius savo veiklą lietu
viškai kultūrinei kūrybai, ypa
tingai į tuos, kurie parūpina 
kultūrinių sąlygų bei priemo
nių lietuvių jaunimui lietuviška 
dvasia ugdytis.

Amerikos LF Bičiulių Suva
žiavimas didžiai vertina prof. 
J. Brazaičio rezistencinės ko
vos veiklą ir jam reiškia vi
sišką Amerikos LF Bičiulių pa
sitikėjimą. Suvažiavimas, tu
rėdamas galvoje, kad atsakin
gos Vykdomosios Tarybos na
rių pareigos turi būti paveda
mos tik kompetentingiems bei 
kūrybingiems asmenims, užgi
na LF Atstovybės Tremtyje 
pastangas įtraukti prof. J. Bra
zaitį į Vykdomosios Tarybos 
sudėtį, ir nelaiko tų pastangų 
asmens suprincipinimu, o tik 
darbingumo, kompetentingumo 
principo pritaikymu Tarybos 
sudėčiai.

KURIASI LIET. BENDRUOMENE
Nrw Jcrsry

Mieli Organizacijų Vadovai. 
Lietuvės ir Lietuviai!

Esame .skaitę ar g:rdėję, 
kad kitų pavyzdžiu ir viso pa
saulio lietuviai ryžtasi susibur
ti j vieną tvirtą .visus lietu
vius apimančią, organizaciją— 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę. Kaikurių kraštų lietuviai 
.jau tokias bendruomenes turi. 
Dabar atėjo eilė mums, JAV 
lietuviams, galingiausiojo kra
što žmonėms, susiburti į Ame
rikos Lietuvių Bendruomenę. 
Mūši j gi, New Jersey lietuvių, 
tikslas — gražiai susitvarkyti 
New Jersey valstybėje. Skelb
dami šią mintį, esame giliai į- 
sitikinę. kad 50,000 lietuvių, 
gyvenančių Ncw Jersey vals
tybėje, greičiausiai susitars ir 
geriausiai susitvarkys. Taigi, 
parodykim pavyzdį kitiems!

New Jersey Lietuvių Taryba, 
remdamasi JAV Lietuvių Ben
druomenės Laikinojo Organi
zacinio Komiteto (JAV LB 
LOK) pavedimu, šių metų bir
želio 30 d. metiniame atstovų 
suvažiavime išrinko organizaci
nį komitetą suspiesti New Jer-

X

MOKSLO NAUJIENOS

NAU JOS TEORIJOS APIE
NAFTOS UPES

Hamburge gyvenantis naf
tos tyrinėtojas Walter Grimm 
paskelbė įvairių teorijų ir net 
patentų apie naujus galimumus 
surasti naftą. Jo tvirtinimu, 
nafta nėra sutelkta ribotam? 
žemės plote, taip vadinamame 
naftos ežere Ji tekanti upė
mis. šiuo metu visas būrys ge
ologų pagal Grimm teoriją Vo
kietijoje ieško naftos upių. 
Grimm manymu, jos turetu 
būti didelės ir jų užtektų visai 
Europai ilgiems metams.

Grimm yra savotišku meto
du išmatavęs apie 18.000 kl'v- 
metrų ir juos pažymėję’ savo 
žemėlapy. Dabar tose vietose 
ir daromi tyrinėjimai. Grimm 
nuomone, apie 1700 metrų gi
lumoje kiekvieną dieną dėl 
aukštos temperatūros ir dide
lio spaudimo iš rud osios ir kie
tosios anglies pasigaminusi 
nafta susirenka po žeme 
į mažus upelius, o šie subėga į 
didesnes požemines upes.

Grimm mano, kad šiaurinia
me žemės pusrutulyje esan
čios naftos upės teka iš šiau
rės j pietus. Kai Grimm savo 
žemėlapį parodė vienam pauk
ščių tyrinėtojui, šitas nustebęs 
patvirtino, kad jo nužymėti 
Skandinavijoje ir Vokietijoje 
naftos keliai visai sutampa su 

paukščių keliais, kuriais jie 
kas metai išskemda į pietus. 
Grimm mano, kad paukščiai o- 
rientuojasi pagal spindulius, 
kuriuos leidžia radioaktyvios 
medžiagos, esančios naftos u- 
pėje. Iki šiol dar nebuvo išaiš
kinta. kaip paukščiai orientuo
jasi, skrisdami į pietus. Gal šio 
mokslininko nauji atradimai į- 
neš ir čia šviesos.

Kad nafta teka po žeme, iš
aiškinama dar ir kitu dalyku.

I

Jeigu būtų koks požeminis e- 
žeras, jis turėtų vieną kartą iš
sisemti ir pasibaigti, o taip nė
ra. Nuolat iš naftos šaltinių 
kas metai išpompuoja regulia
rų kiekį, vadinas. į šį ežerą tu
ri įtekėti naftos upės.

Jeigu ši teorija pasitvirtinti) 
ir jeigu būtų surasta 
upės, tai pakeistų ne 
kietijos, bet ir visos 
ekonominį gyvenimą.

naujos 
tik Vo- 
Eurcpos

KELIONE | CH1CAGĄ

Kelionė lėktuvu iš Ncnv Yor- 
ko į Chicagą visada užtrunka 
ilgiau nei kelionė iš Chicagos 
į Nevv Yorką. Kalti čia stiprūs 
vakarų vėjai, kurie sumažina 
lėktuvų greitį.

SVEIKIAUSI AMERIKOS
Ž.MONfS

y- 
il-

iš

Sveikiausios Amerikos vals
tybės yra Minnesota, šiaurinė 
ir pietinė Dakota, Ioua, Kan- 
sas, Missouri ir Nebraska, 
pač Nebraska. kur žmonės 
giausiai gyvena.

* Pirmas žmogus, kuris
lėktuvo šoko su parašiutu, bu
vo Amerikos kariuomenės ka
pitonas Bert Berry. Tai atsiti
ko 1912 metais. Nuo tada pa
rašiutai buvo tobulinami. Da
bar ne tik žmones, bet ir sun
kiuosius ginklus nuleidžia para
šiutais.

• Ar galima iš Rusijos pės
čiam pasiekti Aliaską? Taip. 
Pirmas, padaręs šią kelionę 
buvo vienos kailių bendrovės 
narys. 1811 m., pardavęs kai
lius, su 40.000 dol. jis perėjo 
Sibirą. (Keliavo dvejus metus) 
ir pėsčias per ledą pasiekė A- 
liaską. 1913 m. kapitonas Max 
Gottschalk iš Sibiro keliavo per 
užšalusį Beringą ir po šešių 
su puse dienos, atlikęs pavojin
gą kelionę, pasiekė Aliaską.

KAS Kj SAKE
Neaišku Ar aš tiksiu

I

Vos ligonis spėjo nueiti j jam 
paskirtą ligoninėj kambarį, 
kažkas beldžiasi į duris.

— Prašau! — atsakė.
Jėjo moteris ir, be jokios į- 

žangos. prisistatė:
— Esu gydytoja. Prašau iš

sirengti!
— Ar visai?
— Visai.
Ligonis nedrąsiai išsirengia, 

gydytoja apžiūrinėja ir taria:
— Nieko ypatingo. Galite 

vėl apsirengti. Gal turite ko pa
klausti?

— Man viena neaišku, kam 
dar reikėjo belstis?

sey valstybėje gyvenančius lie
tuvius į JAV Lietuvių Bend
ruomenę.

JAV Liet. Bendruomenės 
Laikinojo Organizacinio Ko
miteto Nevv Jersey valstybėje 
sąstatas yra šis:

S'H’KAS, Jack J. — pirmi
ninkas. 1264 White St.. Hill- 
sido. N. J. Tel. WA 6-3325.

TREČIOKAS, Kazys, — vi
cepirmininkas, 315 Walnut St., 
Nevvark. N. J„ Tel. MA 2-4867.

LIUDVINATTIS, Jonas, — 
vicepirmininkas, 11 Palisadc 
Rd.. Linden. N. J. Tel. IJ 2- 
7589-J.

TREČIOKAS. Albinas.-sek 
torius, 315 Walnut St., Ne- 
wark, N. J. Tel. MA 2-4867.

DILIS, Waltcr J.. — narys 
informuoti spaudą. 543 So. 
Clinton St.. E. Orange, N. J. 
Tel. MI 2-2876.

PRAPUOLENIS. Juozas. — 
narys informuoti spaudą, 1103 
Monmouth Avė., Linden. N. J.

JAKŠTAS. Stasys — narys 
informacijai. 230 Delancy St.. 
Neuark. N. J. Tel. MI 31.3805.

JAV’ Liet. Bendruomenės

Laikinasis Organizacinis Ko
mitetas New .Jersey valstybėje 
prašo visas New Jersey lietu
vių kolonijas lietuvių bendruo
menės organizavimo darbe pa
laikyti su šiuo komitetu kon
taktą ir į organizacinius susi
rinkimus. .jei būtų reikalinga 
pagalba, kviesti šio komiteto 
narius. Vietos organizaciniai 
susirinkimai laikinosioms lie
tuvių bendruomenės vadovy
bėms išrinkti derėtų kviesti 
dienomis, kada galima tikėtis 
daugiausia žmonių. Numatytus 
susirinkimus skelbti spaudoje 
ir prašyti, kad .juos paskelbtų 
vietos lietuvių bažnyčių Kuni
gai Klebonai ir lietuviškasis 
radi jas. Visas organizacijos in
formacijas prašome siųsti auk
ščiau nurodytam 'komitetui, 
315 Walnut St.. Newark 6. N. 
J., ar bet kuriam kitam nariui, 
.jei patogiau.

Užsimojom didelį savo liki
mo darbą: jį tikrai gerai atlik
sim. kai visi į tą darbą stosim 
su meile ir tikėjimu. Brangios 
lietuvės-lietuviai. tik vienybė 
težydi!
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Laikinasis Organizacinis Ko

mitetas New Jersey

Imant naujokus, vienas vy
rukas sovietinės ėmimo komisi
jos gydytojui tarė:

— Drauge gydytojau, aš ma
nau. kad į garbingą tarybinę 
kariuomenę netiksiu: esu per
daug sudžiūvęs.

— Draugas Paleckis taip pat 
ne iš storųjų, o vadovauja 
visai tarybinei Lietuvai, — at
sakė gydytojas. — Tinki. Se
kantis.

— Aš, drauge gydytojau, esu 
trumparegis. — tarė sekantis.

— Nieko, — atsakė gydyto
jas. — Ir mūsų ministeris pir- 
minink. draugas Gedvilą nešio
ja akinius. Tinki. Sekantis.

Sekantis įėjo pamišėliškai 
vartydamas akis ir, priėjęs prie 
gydytojo. į ausį jam pašnibždė
jo:

— Ar aš tiksiu, drauge gy
dytojau? Aš esu pamišęs.

Suabejojo

Petrukas, nemokėdamas skai
tyti, varto gyvulių piešiniais i- 
liustruotą knygą ir vis klausi
nėja tėvo, koks ten gyvulys. 
Tėvas atsakinėja nė nepa
žvelgdamas, skaitydamas savo 
laikraštį. Staiga Petrukas už
klausia:

— Tėte, koks čia gyvulys’
— Žuvis. — atsako.
— Bet kaip, tėte, žuvis me

džio viršūnėje?
— Girta, nė pati nežino, ką 

daro.

Suraminimai

Jauna artistė verkdama guo
džiasi savo režisoriui:

— Ar skaitei, kaip mane tas 
kritikas sudirbo, visai neįverti
no mano vaidybos?

— Nekreipk dėmesio, kriti
kai kaip papūgos, kartoja tai, 
ką girdi iš kitų.
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• Dr. Marija Gimbutienė, 
gyvenanti Bostone, dalyvavo 
Amerikos mokslininkų suva
žiavime New Yorke.

• Alė Kazickienė grįžo iš 
Europos, kur ji buvo išvykusi 
su savo vyru. Jos vyras—dr. J. 
Kazickas dar pasilieka Europoj 
Kazickas buvo išskridęs kartu 
ir grįš tik spalio mėn. Dr. J. 
su dr. K. Valiūnu prekybos 
tikslais.

• V. Sidzikauskas. Patarla- 
mosos Lietuvių Grupės prie L. 
Europos Komiteto pirminin
kas. buvo išvykęs dviejų savai
čių atostogų į Atlantic City.

• Kun. Dr. A. Baltinis iš 
Chicagos per atostogas su kun.

V. Paulausku iš Lavirence. 
Mass.. lankėsi Bostone ir New 
Yorke. Bostone jis aplankė dr. 
J. Girnių, o New Yorke “Dar
bininko” ir “Aidų" redakcijas 
ir savo bičiulius.

• Dr. Aldona šlhi|>ait5. gyv. 
Brooklyne. sunkiai susirgo.

• Dr. P. Grigaitis. "Naujie
nų" redaktorius, lankėsi Nev 
Yorke.

• Papildyta Skautų S gos 
Taryba. Birželio mėnesy pra
dėti rinkimai į Skautų S-gos 
Tarybą pasibaigė. Tarybon iš
rinkti: sktn. I. Končius, skt. dr. 
M. Kursaitė-Budrienė. vyr. 
skaut. J. Augustaitytė-Vačiū- 
nienė. ir sktn. E. Korzonas. 
Garbės Teisman išrinkti: sktn. 
A. Plateris. sktn. A. Aglinskas, 
ir sktn. Dr. H. Lukoševičius. 
Kontrolės Komisijon — vyr. 
sktn. V. Kizlaitis. sktn. K. Ži
linskas ir jūrų sktn. Vt. Pe- 
tukauskas. Po šių rinkimų P. 
L. Skautų S-gos Taryba yra 
papildyta iki pilno sąstato. Da
bar ją sudaro 24 rinkti ir 5 ex 
officio nariai.

• Skautų Vyčių sąskrydžio 
leidinys. Čikagoje įvykusio 
skautų vyčių sąskrydžio darbų 
medžiagą .surinko ir išleido 
psktn. Alb. Augustinaitis. Lei
dinys siuntinėjamas visiems 
skautams vyčiams, šiuo reika
lu skautai vyčiai, reikalui e- 
sant. prašom kreiptis: A. Au
gustinaitis. 3727 So. Lovve St.. 
Chicago 9. Iii.

•
kas,
nas. 
guli

Lietuviškieji reikalai
Vietos vadovaujantieji lietu

viai įvairiais būdais stengiasi 
ugdyti lietuviškumo dvasią 
šios kolonijos tautiečių tarpe. 
To siekiama įvairiais būdais.

1. šeštadieninė mokykla. Ji 
jau keli metai veikia. Joje dau
gelis jaunuolių mokosi lietu
viškai skaityti, rašyti, pažinti 
savo tėvų kraštą, jo garbingą 
istoriją ir t.t. šiemet mokykla 
pradeda savo darbo metus rug
sėjo 13 d. 10 vai.

2. Studentai Nemažas skai
čius lietuvių studentų studijuo
ja lietuvių kalbą universitete. 
Jie ne tik patys sau naudos iš 
to turės, bet pasiruošę bus ir 
kitų mokytojai.

3. Lietuviški vakarai Liet. 
Vyčių 3-čios kuopos pastango
mis nuo spalio mėn. 20 dienos, 
kiekvieną pirmadienį. 7—8 vai. 
vak.. yra organizuojami lietu
vių kultūros vakarai. Čia ras 
vietos pradedantieji kalbėli 1’?- 
tuviškai ir jau mokantieji Vi
si lietuviai jaunuoliai maloniai 
kviečiami susidomėti šiais lie
tuviškos kultūros vakarais. Re
gistruotis pas T. Mažeikaitę. 
335 Earp St.. Tel. DE 4-0510.

Iš L. Vyčių veiklos
Valdybos posėdyje rugsėjo 6 

d. buvo aptarta visų metų veik
los programa. Jei viskas pa
vyks įvykdyti, bus daug pada
ryta mūsų lietuviško jaunimo 
labui. Ypač gražių vilčių duo
da lietuviškos kultūros vaka
rai.

Kuopos susirinkimas. įvyko 
rugsėjo 8 d., buvo paminėta 
Lietuvių Tautos šventė ir mū
sų šventovė Šiluva. Kalbėjo 
neseniai iš kariuomenės grįžęs 
J. Janulaitis ir M. Grubliaus- 
kaitė.

Rugsėjo 7 d. kuopos nariai 
ėjo bendrai prie šv. Komuni
jos Lietuvos Globėjos š' č. M. 
Marijos garbei.

J Vyčių seimą Daytone at
stovu numatymas J. Janulaitis.

LRK Federacijos susirinki
mas, šauktas rugsėjo 5 d. ne
įvyko dėl mažo dalyvių skai
čiaus. Artimiausiu laiku bus 
kviečiamas kitas susirinkimas 
atstovui į LRKF seimą Detroi
te išrinkti.

Nusilaužė ranką. P. M. 
Grubilauskienė, vykdama iš 
miesto į namus, nusilaužė ran
ką. Suteikus reikiamą medici
nos pagalbą, gydosi namuose. 
Grubliauskienė yra tretininkų 
pirmininkė ir kelių vyčių moti
na.

Septynių vaikų motina. P. 
1307 S. 4th 
iš tremties, 
kūdikio — 
ir naujagi- 

Artimieji.

šumakerienė. gyv. 
neseniai atvykusi 
susilaukė septinto 

dukrelės. Motina 
mė jaučiasi gerai,
pažįstami ir kaimynai atsiuntė 
daug dovanų ir šiaip šią gausią 
šeimą paremia.

šv. Jurgio parapijos
50 metų jubiliejaus proga 

ruošiamas bankietas rugsėjo 
27 d. Lietuvių Muzikalinėj sa
lėj. E Allegheny Avė. Bankie- 
tui bilietų galima gauti] parapi
jos klebonijoje. 3580 Salmon 
St.

Mirė
Andrius Andrukmis, 60 metų 

amžiaus, gyv. 3445 Edgemont 
St., mirė rugpiūčio 21 d. Pa
laidotas iš šv. Jrugio b-čios šv. 
Karsto kapinėse. Nuliūdę liko 
žmona Ona. penki sūnus ir vie
na duktė.

Rozalija Yaičaitienė, 63 me
tų amž.. gyv. 2564 Emerald St. 
Palaidota iš Aplankymo baž
nyčios rugp. 27 d. šv. Karsto 
kapinėse. Nuliūdę liko vyras 
Juozas, du sūnūs ir dvi dukte
rys.

Laidotuvėms rūpinosi D. Ea- 
raminas.. laidotuvių direkto
rius.

HARTFORD, CONN,

Tėvas Justinas Grabaus- 
OFM. Utica lietuvių kleho- 
serga plaučių uždegimu ir 
St. Eliza bet h ligoninėje.
Kun. Jono Mockaus svei- 
gerėja. Jis jau trys savai-kata

tės po automobilio katastrofos 
guli City Hospital. Oneida. N. 
Y.

40 metų klebonavimo sukaktis
Rugsėjo mėn. 14 d. Hartfor

do šv. Trejybės parap. klebo
nas prel. Jonas Ambotas šven
čia 40 metų šioje parapijoje 
klebonavimo sukaktį. Tą dieną 
11 vai. pats sukaktuvininkas 
atlaikys iškilmingas šv. mišias- 
sumą. pamokslą pasakys kun. 
A. E. Gradeckas, New Haven, 
Conn.. lietuvių šv. Kazimiero 
parap. klebonas. A. J. P.

Tabako festivalis
Rugsėjo 9 d. čia prasidėjo 

Connecticut ir Mass. valstybių

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYI.OCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 200 vai.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LTTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

-3R- «•

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKl’S, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.

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

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

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

AD. JTZAVITAS
Muzikos Dr.

J. P. OINKI N 
Direktorius

JI. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

LAKAS BCTŲ SUSIPRASTI

Lietuvoje komunistai masiš
kai žudo lietuvius, deportuoda
mi į Rusijos gilumą sunkiems 
darbams ir kišdami net be jo
kio nusikaltimo į kalėjimus. 
Korėjoje tie patys komunistai 
žudo amerikiečių sūnus, ten 
pradėję grobiamąjį karą. Pa
galiau pačioje Amerikoje jie 
knisasi po demokratiniais vals
tybės pagrindais. Jau visa jų 
eilė nuteisti už pasikėsinimą 
smurtu pašalinti demokratiniu 
būdu išrinktą krašto vyriausy
bę ir įvesti teroristinį valdvmž. 
Tačiau vis dar pasitaiko net lie 
tuvių tarpe, kurie remia komu
nistų pakalikus. Clevelande yra 
žinomi Kostantas ir Ona Les- 
nrkauskai, kurie 6824 Superior 
Avė. turi užeigą “Lesnik Cafe”. 
Jie dedasi suprantą pavergtos 
Lietuvos nelaimes ir pereitais 
metais savo dukters sužadėti
nių proga per Lietuvos Nepri
klausomybės šventės rinkliavą 
Tautos Fondui paaukojo 50 dol. 
Tačiau labai nuostabu, kad tie 
patys Lesnikauskai teikia pa
ramą ir Lietuvos pavergėjų rė
mėjams— skelbiasi raudonojoj 
“Vilny” (žiūrėk rugp. 6 d. ir 
kt. numerius). Be Lesnikauskų 
toje pačioje “Vilnyje” garsina
si laikrodininkas Julius Kro- 
sin. siuvėjas B. Rauba ir kt..

Skaudu ir keista. Nejaugi 
bent tie. kurie kitais atvejais

atrodo pasiryžę paremti Lietu
vos laisvinimo iš raudonųjų 
okupantų darbą ir dedasi su
prantą lietuvių tautos kančias, 
nesupranta, jog negarbinga 
i-emti tų okupantų pakalikus.' 
Pagaliau ir visiems nuošir
diems Lietuvos ir Amerikos 
draugams laikas pagaliau su
prasti, jog jiems nepakeliui su 
tais, kurie garbina kruvinus 
Stalino darbus Lietuvoje ir 
trokšta, kad savo kruvina ran
ka jis pradėtų smaugti ir Ame
rikos žmones. St. P.

Lietuvių Bendruomenės laik. 
organizacinis komitetas, atvė
sus orui, vėl pradėjo posė
džiauti. Einama prie konkrečių 
žygių pirmajai Clevelando apy
linkei suorganizuoti.

komiteto 
Vokieti- 

praneša.
iš Balfo 
ir iš II 

žai-

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

Ask For Ad Taker

Ilelp Wanted—Malė and Feniale

YES BEGINNERS!
WE HA VE SEVERAL OPENINGS — NO MONOTONY! 

INTERESTING and OPPORTUNITIES 
for

ADVANCEMENT and PEMANNENT!!
STENOGRAPHERS — TYP1STS

and
GENERAL OFFICE WOKKERS

Working Conditions Ideal in Modern Airconditioned Office. Also Experienced
Call Mr. T. M. Arnison HA 7-9415

tabako festivalis su gražia pro
grama. Festivalyje dalyvavo ir 
lietuviai. Festivalis tęsis pen
kias dienas. Rugsėjo 10 d. bu
vo tautybių pasirodymai. Lie
tuviams atstovavo skautų tau
tinių šokių grupė ir oktetas, 
vad. J. Petkaičio.

Liet. Piliečių Klubas 
spalių mėnesį rengia didžiu

lį koncertą Klubo 42 metų 
veiklai atžymėti. Koncerto 
programoje pakviesti dalyvau
ti Lietuvos operos solistas Ip. 
Nauragis. sol. M. Griškaitė ir 
komp. V. Marijošius.

Aukštesnioji mokykla,
iki šiol veikusi tik su dviem 

skyriais prie švč. Trejybės lie
tuvių parapijos, šiais metais 
pradeda darbą su visais ketu
riais skyriais. Didelis nuopel
nas yra prel. J. Amboto ir jo 
padėjėjų kun. Sabulio ir kun. 
Pronckaus, kad palyginti nedi
delė lietuvių parapija įstengė 
įkurti ne tik pradinę parapijos 
mokyklą, bet ir aukštesniąją.

Mokykla per eilę metų kad ir 
su dviem skyriais veikdama, 
viešuose miesto mokyklų pasi
rodymuose bei konkursuose 
lamėdavo pirmą vietą. Todėl 
visi tėvai noriai siunčia savo 
vaikus j šią mokyklą.

Lietuviai legionieriai 
rugsėjo 14 d. rengia metinį 
išvažiavimą į Lietuvių Sąryšio 
Daržą. Lighthouse Grow, E. 
Hartford. Kadangi šis išvažia
vimas yra šiais metais pasku
tinis. tikimasi sulaukti gausiai 
publikos. A. Sabeika

Omaha. Nebr.7

Kun. B. Sugintas iš Chicagos 
pereitą sekmadienį lankėsi 
mūsų parapijoje, atlaikė šv. 
mišias ir pasakė pamokslą.

Parapijos mokykla pradėjo 
darbą

Rugsėjo 2 d. lietuvių parapi
jos mokykla pradėjo mokslo 
metus. Šiemet mokinių yra 
375. Dauguma mokinių yra lie
tuviai tremtiniai.

šeštadieninė mokykla šiais 
metais dirbs sekmadieniais 
nuo 9 iki 11 vai. Po pamokų 
vaikai kartu su mokytojais tu
rės bendras pamaldas, ši at
maina turėjo įvykti dėl to. kad 
dauguma mokytojų šiokiadie
niais dirba. Tėvų komiteto pir
mininkas šiais metais išrinktas 
Jonas Smailys. Jo keturi vai
kai lanko parap. mokyklą.

Kun. J. Tautkus mokykloje 
mokys vaikučius tikybos ir lie
tuvių kalbos. Mokiniai ir tėvai 
jį labai mėgsta dėl jo didelės 
praktikos mokyklos darbe.

Savanoriais i kariuomenę
Du šios kolonijos lietuviai 

jaunuoliai Grigaitis ir Perku- 
mas, savanoriais įstojo į JAV 
kariuomenę. Gi Blazauskas y- 
ra pakviestas į kariuomenę 
normalia tvarka. Jiems sporto 
klubas rugsėjo 6 d. surengė iš
leistuves. Vietinis

S. Laniauskas, 
Diepholzo gimnazijai 
jo remti iždininkas, 
kad aukų yra gauta 
55 skyriaus $67.10
šiaurės Amerikos sporto 
dvnių komiteto $40.

Balfo auką sudaro rugp. 10 
d. nauj. parapijos sode sureng
to pikniko pelnas ($39.10) ir 
atskiros aukos (R. Gylio kape
la paaukojo $20, J. Balbotas 
$5. Radijo Valandėlė $3).

Komitetas už aukas nuošir
džiai dėkoja.

čiurlioniečiai rugp. 31 d. dr. 
S. Tamošaičio rezidencijoje su
rengė gegužinę.

šarauskaitė, pirmoji lietuvė 
tremtinė. įstojo į JAV kariuo
menę.

Ig. Janavičius rugp. 30 šv. 
Jurgio bažnyčioje susituokė su 
M. Šenbergaite.

Radijo Valandėlės gegužinė 
rugsėjo 7 d. naujoj parapijoj 
sutraukė tikrai daug žmonių. 
Nevisi atvykę galėjo rasti vie
tos mašinoms pasistatyti ir tu
rėjo grįžti atgal. Atsilankiusius 
ji patenkino ne tik tuo vienu 
įprastiniu pasižmonėjimu. ne 
tik tradiciniu nugėrimu ir ki
tais piknikų būdingais pažy
miais. bet ypač susidariusia 
jaukia nuotaika, prie ko prisi
dėjo ir programa, kurią sudarė 
solisto V. Bakūno dainos ir B. 
Augino, J. Nasvyčio bei V. 
Raulinaičio juokai. Malonu, 
kad Radijo Valandėlė susilau
kė gražios paramos ir kad ji 
atsilankiusiems paliko giedrių 
atsiminimų.

Investuokite i MTTVAL R NDS. 
Informacijų reikalu kreipkitės i at
stovą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/O 
Ira Haupt i Co. 111 Braodway. room 
515, New York 6. N. Y. Members 
New York Stock Exchange. Tel. 
\VO 4-6000.

Bayonne, N. J.
— Šv. Mykolo parapijos kle

bonas kun. M. Kemėžis prane
ša, kad minėtos parapijos 45 
metų sukakties iškilmės ruo
šiamos lapkričio 16 d. Tą dieną 
bus iškilmingos pamaldos, o 
vakare parapijos salėje iškil
minga vakarienė. Laukiama 
daug svečių ir iš kaimyninių 
parapijų.

— Parapijos šv. Mykolo at
laidai įvyks pirmadienį, rug
sėjo 29 d. Sekmadienį, rugsė
jo 28 d., bus iškilmingi mišpa
rai 7,30 vai. vak. .

— Sodaliečių moterų pirmas 
poatostoginis susirinkimas šau
kiamas ketvirtadienį, rugsėjo 
18 d. Po susirinkimo bus ro
domas filmas iš sodaliečių są
jungos suvažiavimo. įvykusio 
Apreiškimo parap. salėje, 
Brooklyne, parapijos pikniko ir 
kt.

— Liet. Vyčių 67 kuopa iš
rinko atstovą į metinį Vyčių 
suvažiavimą Daytone, Ohio. 
Jaunųjų Vyčių kuopelė po va
saros atostogų ruošiasi pradėti 
savo veiklą. Vile.

FACTORY HELP
NO EXPERIENCE NECESSARY

WE NEED IN OL’E PACKING ROOM

3 STEADY, ABLE-BODIED MEN
WHO ARE UILUNG TO WORK

THESE ARE GOOD PERMANENT JOBS!
DAYS — SOME OVERTIME — GOOD STARTING WAGE 

ADANCEMENT ACCORDING TO ABILITY 
EMPLOYEE BENEFITS—7 PAID HOLIDAYS A YEAR 

PAID VACATIONS
SEE MR. T A B O R

STANDARD BRANDS, INC.
2133 W. PERSHING ROAD

MEN FOR GENERAL
FACTORY WORK

FRIENDLY BONUS PROGRAM 
INCREASE YOUR EARNING POWER WITH US 

RECREATION — COMFORT — PLEASANT 
SURROUNDINGS

A. Kazlas rugsėjo 6 d. nauj 
parapijos bažnyčioj savo duk
relę pakrikštijo Eugenija Ka
zimiera. Krikšto tėvai buvo St. 
ir S. Laniauskai. A. V.

Worcester, Mass,
Tautos šventės minėjimas
Worcesterio Lietuvių Trem

tinių D-jos valdyba rengia 
Tautos šventės rugsėjo 8-sios 
minėjimą šeštadienį, rugsėjo 
(September) 13 dieną. 7 vai. 
vak. Amerikos Karo Veteranų 
salėje, kampas Waverly ir Co- 
ral St., prie šv. Kazimiero pa
rap. bažnyčios.

Meninę programos dalį išpil
dys: vyrų balsų kvartetas — 
“Aitvarai”, vedamas muziko 
pianisto A. Kačanausko iš New 
Yorko.

šokiams gros Šimkaus kape
la lietuviškus, europinius ir a- 
merikoniškus šokius.

Veiks ir bufetas, kur galima 
bus gauti užkąsti ir išsigerti 
kavos bei kitų gėrimų.

Sekmadienį, rugsėjo 14 d. 9 
vai. 45 min. šv. Kazimiero baž
nyčioje klebonas kun. A. Pet
raitis atlaikys šv. mišias už 
kentančius ištrėmime bei liku
sius Lietuvoje, bolševikų prie
spaudoj, lietuvius.

Worcesterio ir apylinkių lie
tuvius maloniai kviečiame da
lyvauti rengiamam Tautos 
šventės minėjime ir pamaldo
se . L. ŽvyrkaMs

SKOKIE

Apply at 7543 N. H’estern before noon

ALL EMPLOYEE BENEFITS

t

JAS. P. MARSH CORP
3561 W. HOWARD

• PL’NCH PRESS
OPERATORS

• SHEAR HELP
• MATERIAL

HANDLERS *

3 SHIFTS
6 DAY WEEK
PERMANENT 

GOOD VVORKING 
CONDITIONS

ALGONQU1N TOOL 
& DIE CO.

4908 W. Flouraoy St.

MECHANICAL 
DRAFTSMEN

If you are aggressive and 
looking ahead 

to unlimited.opportunities 
DON*T LOOK ANY FURTHER 
Some of our Company benefits 

Free Insurance 
Hospitalization

Paid holidays & vacations 
Please bring sample of work 

CROWN RHEOSTAT & 
Sl’PPLY CO. 

3465 N. Kimteli Avė.
Applicants mu« speak English

ELIZABETH, N. J.
Kanklių muzikos pamokos

Visi, kurie mėgsta lietuviš
kas dainas bei muziką ir nori 
išmokti kankliuoti, prašomi 
kreiptis į T. Dziką, 108 Riplev 
PI., Elizabeth. N. J. Ta p pat 
patarsime ir padėsime įsigyti 
nuosavas kankles.

GIRLS - WOMEN
Needed at once

for light assembly work

*

*

Steady Emptoyment

Excellent working 
conditions

5 days week

Profit sharing

Paid Insurance

Apply today

PRECISION PAPER TITRE
CO.

2035 W. Charieston 
Near Damen, Elston & 

Armittage

GENERAL OFFICE
We vvant a giri who can type-»- 
take light Dictation and handle 
detail in small one giri office.

Excellently located for 
suburbau resadent.

W’iH pay Commutation ticket, 
plūs good starting salary with 

good opportunity for good

Apply or Call
Randolph 6-4295

MONARCH MACHINE 
TOOL CO.
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SPORTAS
Veda A.

PIRMUI AUKŠTOSIOS LYGOS
PIRM ESYBIŲ KATA PRADEDANT

Pasiruošimas artėjančiai futbolo 
kovai baigtas. Jau šio mėnesio 14 d. 
mūsų vienuolikė stoja tašku kovon 
prieš DAFB Aukštosios Lygos gar
sųjį vienetą Eintracht. žinant, kad 
Eintracht eile metų buvo vokiečių 
lygos meisteriu ir savo eilėse šiuo 
metu tur pajėgiausius kitų sporto 
klubų žaidėjus, mūsų vienuolikės 
laukia tikrai sunki kova. Rungtynės 
įvyksta mūsų aikštėje, t. y. Queens 
Soccer Field. Važiuoti Jamaica lini
ja iki galutinės stoties ir autobusu 
Q1 tBradock Avė.) iki pat aikštės. 
Nors rungtynės numatomos 3.30. bet 
ir anksčiau atvažiavusieji neturės 
laiko nuobodžiauti: jau nuo pirmos 
valandos LSK antroji vienuolikė 
mėgins savo jėgas su Eintracht ant
rąja. Be to. noriu priminti ir tiems, 
kurie ieško sekmadienio poilsiui 
praleisti ramios ir gražios vietos: 
dabartinė mūsų aikštė yra tikrai 
puikioje vietoje. Gal truputi toloka, 
bet tas kelias minutes sugaištas ke
lionėje su kaupu apmoka graži ap
linka, kuri net Kauno Valstybinį 
stadioną primena.

Noriu supažindinti skaitytojus su 
tolimesne pirmenybių programa.

Rugsėjo 21 d. LSK (Lietuvių Spor
to Klubas) susitinka 
aukštosios 
Ungarians. 
aiktėje, 57 
peth.

Rugsėjo
tėję DSC Brooklyn—LSK.

Spalių mėn. 5 d. LSK— Minerva, 
Queens Soccer Field.

Spalių 12 d. Eintracht aikštėje. 37 
st. ir 20 avė. Astoria. L. I. lietuviai 
susitinka su vokiečių lygos geriau
siai techniškai paruoštais šveicarais, 
(Swiss FC>.

Spaliu 19 d. LSK—Greek-Ameri 
cans. mūsų aikštėje.

Spalių 26 d. Nevvark—LSK. Far 
chers Grove Field, Springfield Rd.. 
Union New Jersey.

Lapkr. mėn. 2 d. LSK—Hota. mū
sų aikštėje.

Lapkr. 9d. Elizabeth—LSK. Far 
chers. Grove Field.

Lapkr. 16 d. LSK—Hoboken. mū 
sų aikštėje ir

Lapkr. 23 d. LSK—Spot 
New York. mūsų aikštėje.

Tokia yra pirmojo rato rungtynių 
programa. Drąsūs lietuvių futboli 
ninku bičiuliai jau dabar pranašau 
ja lietuvius laimėsiant pirmąjį ra 
tą, suklumpant . priešu German 
Ungarians ir Swiss F.C. Du6k. Die 
ve. kad jų pranašystės virstų tikro 
ve. bet...

Atverčiant nauja Lietuvių Sporte 
Klubo sportinio gyvenimo lapą, di 
dėja ne tik reikalavimai aktyvie 
siems sportininkams, bet ir žiūro 
vams. Teks patirti ir eilę pralaimė
jimų. kurie tačiau neturėtų pakirsti 
mūsų vyrų kovos dvasios. Gerų no
rų mūsų sporto klube pakaktų, ta 
čiau mums reikia ir visuomenės 
nuoširdžios paramos. Mes tikrai

džiaugtumės matydami savo tarjie 
teisininkus, ekonomistus, gydytojus 
ir. ak. kur čia suminėsi visas pro 
fesijas, kurias tikrai būtų naudin 
gos sporto klube. Beje, ptisiminiaj 
gydytojus. Čia. Nevv Yorke, turim 
apsčiai lietuvių gydytojų. O kaip 
žaidėjui būtų saugu žaistu rnatan 
aikštėje savo klubo daktarą. Jis ži
nos. kad kiekvienas, nors ir men 
kiaušais sužeidimas bus visu nuo 
širdumu prityrusio žmogaus sutvar
kytas. Taip, mieli gydytojai. įv*r 
tinkite mūsų pastangas ir. esu tik 
ras, sportininkai tinkamai įvertins 
Jūsų darbą. Sporto klubas, šiuo me
tu. nėra turtingas, bet ar piniguose 
laimė? Sportininkai Jums bus ne 
tik dėkingi, bet ir atsilygins savo 
darbu bendram lietuviškam reika
lui. Ant. Bagdžimąs

Miscellaneous 
For Sale

FRAM UNDERSELLS EVERYBO I 
DY! HOUSING PROJECT — Beau | 
tiful used automatic gas heater, 20

30 gal.. $15: beautiful used 4-bur-' 
nėr gas rangės. $23; toilet and tanks I 
$13; wash basin. $7; hanging basins I 
$7.50; slightly used built in tubs,’ 
all sizes. $31.50: nevvlv arrived —a 
large seleetion of slightly used floor 
oil and kerosine cabinet heaters Į 
$17.50; slightly used combination 
sinks, $16: used stall shovvers com , 
plėtė. $16.50: also used bolers and ra •' 
diators. Large seleetion of nevv white 
and all colors built-in tubs, radiators, 
cop<>er tubing and stall shovvers ■ 
Grade A. Nevi- material. I,—

FRAM PLUMB1NG Sl’PPLY. INC 
36-29 Vernon blvd.. L.I.C.. EX 2-1500 
Visit our large Show Room — Free 
Parking. Store hours: Mon. thru Fri. 
8 A.M. to 6:30 P.M. Open Saturdays 
8:30 A.M. to 4 P.M.

Real Estate
B

New Yorke ir apylinkėse
I

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D.

E ii

Bostone ir apylink
S. Barasevičius ir Sūnus

FUNERAL HOME
254 W. BROADIVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICRS
l-aidotuiių Direktorius

TeL SOuth Boston 8-2590 I

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ii

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. ZaletsJcas, F. E. Zaletah 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Koplyčia šermenims dykaL 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-6615

SOath

A. J. NAMAKSY
Office TA SO 84)948

Kės. 87 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-6402-M

NAUJA GYDUOLE

su vokiečiu 
lygos meisteriu German- 
Rungtynės įvyksta G. U. 
st. ir Andrews Avė. Mas-

28 d. toje pačioje aikš-

MERR1CK. Reta galimybė pirkti 
modernišku 5 kamb. narna. 2 miega 
mieji, garažas, rūsis, erdvūs kamba
riai po stogu, šildymas alyva, elekt
rinė virtuvė, veneciškos užuolaidos 
gerai izoliuotas nuo audros, parduo
ti reikia dėl vyro mirties. Statyta 
prieš 18 mėnesiu, kaina $13.000. įmo
kėti reikia $4,000, mėnesiniais mokė
jimais $70.00. Adresas: 1703 Webs 
ter Avė.. Merrimack, L. I.

TeL FR 0-7114.

Ranch Homes. Bovvne I’ark. 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 
Ranch Buy ir Queens. DANIEL L. 
MASTĖS, 24-55 Francis Levis Blvd. 
BA. 9-65M.

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

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

galvos skaudėjimų.

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. FOrest 8212

r 
i

WAITKUS
HOMEFUNERAL

FLUSHING—$23356. New 2 Family 
Houses. 149-49 45th Avė., open for in 
spection. Immediate occupancy: 2 
new custotn bilt homes. solid brick 
detached. 41/.,—31/2 large room apts. 
terrace and garage. near everytiūng 
Call NEvtova 9-8626 ar FLushing 
9-8626.

DOVT M1SS THIS!!
WOODHAM, L. I. — 8 rm. house. de
tached. Modem, all conveniences, ma
ny extras — 3 lavatories. 2 baths, f: 
nished basement with bar. Hot water 
oil heat. 1 block shopping. schools 
churches. transit. Price $15^06. Re- 
duetion on svvift action. VI 7-S7~ J 
VVrite Box 777, Rm. 10. 11 W. 42n< 
St., N.Y.C.

Klub
ROOSEVELT, L. L — $21366.

5 yrs old. 6-room centre hall, brick 
and stone Cape Cod. large screened 
in porch, fireplace, Venetian blinds. 
screens and storm windows. carpets 
JwaU to wall, 2-car garage. Plot 80x 
100, veli landscaped. Finest section 
H. SOCHACKI. 23 W. Raymond Avė. 
Roosevelt, L. I. Tel. Freeport 9-2373

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

HAUPPAUGE. Oniy 2 fe-ft. 
2 bedroom ranch. 1/4 aere plots. 
$6.500 and $7.300. Large Holly- 
wood kitehen. Kentile in kit- 
chen and bath. Completely de- 
corated. Venetian blinds. fully 
insulated. oil heat. Landscaped 
plot. In pietur*sąwe Hsuppaage. 
C. MODICA. Smithtovvn 1182-M 
Dewey 2-191, Route 25 to Com- 
mack into Veteran's Memorial 
Parkvvay. to Route 111 (traffic 
light). Right 1/4 mile or Sun- 
rise Hwy. to Route 111, left to 
Hauppauge.

WANTAGH — $11-566. New 4«/ 
room bungalows. Large plots. lovį 
down pavments.

Hkk, - Little Uliitf Ilouse
For Finer Nassau Buys 

Sur.rise Hwy—Beech St.
2-7297 Wantagh, L. IWA

STOP—LOOK AND ACTU
Beautiful detached 1 family 8 rooms, 
31/, baths, finished basement and bav. 
cedar rm.. oil carpeting. 2 porches, 2 
car garage — near shopping. school 
etc. Sacrifice price $28.756. Write. 
J. 3. Kurta, 25 Brood St- NYC. 4, or 
call vveekdays WH3—9681.

ELDRED - GLENSPEY Vic of Sl’L- 
LTVAN CO. N. Y. 85 miles NYC. 50 
acres with Road Frontage. Electricitv 
and telephone available. only $2.000. 
Additional acreage if desired. Ali 
year round shopping — churches — 
school and school bus. — 3 miles to 
Erie R. R. — direct bus service from 
Times Sąuare — for information call 
OR 4-3506 — or — CA 6-2833. VVrite 
M. KRAMĖM, 266 Centre St. NYC 13.

“TOWARDS GRACIOUS LTVING”
MILL NECK — 9 room aircondi- 

tioned house. beautiful location on 
high airy elevation, 61/, acres; ai 
modem improvements. modern kit- 
chen. pantry. 4 baths. 5 bedrooms, oil 
bumer. eleetrie hot vvater. Statjle. 9 
box stalls, 5 rm.. modern apartmen 
above. Only $55.000. VVrite. P. O. Box 
175, Oyster Bay. b. I. Call mornings 
9—12 OY 6-1645.

------- BEST BRON VAU E -----
2 FAMILIES

61,2 and 3 Room Apts.
Vets $2,566 Civihans $3.866

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

Z 919 W. Lombard Street, Baltimore 23, Maryland

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

JOHN DERUHA, M. D.

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

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

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamaotojao 
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir į kitus miestus.
Baikale laukite: TeL TR 6-6434

J

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

Prisiunčiam j namus.

Inler-Zoftal Toanmment. Svedijo 
jo, prasideda rugsėjo 14 d. 1 tą tur 
nyrą suvažiuos virš 20 meisterių iš 
viso pasaulio zonų, jų tarpe Kana
dos meisteris Povilas Vaitonis.

Vaitonio dalyavimas pasaulinio 
masto rungtynėse bus vienas di
džiausių mūsų sporto gyvenimo įvy
kių.

Reikia tikėtis, kad mūsų sporto 
bičiuliai nekantriai lauks pirmųjų 
žinių iš Saltzjobadeno. Švedijoje.

Mes gi linkime Lietuvos ir Kana
dos meisteriui P. Vaitoniui geriau
sios sėkmės tose rungtynėse!

— P. Vaitonio pasirengimas tarp- 
zoninėms pirmenybėms buvo išban- 
rytas jo matču su stipriuoju Kana
dos žaidėju F. Andersonu. Vaitonis 
laimėjo prieš Andersoną 41/,—li^-

Be to Vaitonis turėjo rungtynes 
su naujuoju Montrealio meisteriu J. 
Williams. kurį Vaitonis nesunkiai 
įveikė. Po 20 ėjimų Vaitonis 
turėjo 3 pėstininkus viršaus.

A

rSAVE
Latest

Declared 
Interest Raft 2 >/2 %

BELLROSE 
I PHOLSTERY, INC. 

PAI L BEUJNO 
66-69 Grand Avenue 

MASPETH. N. Y.
Tel. Havemeycr 9-6596

Fnr Coats

NEW MINK
CAPES k STOLES

For rvnt—for aii avcadmn
P. H A L I N A

258 W. 27th St N.Y.C,
I.A 1-2529

Crodi t ed and
Compounded

Quarterly
A Year 

On Regular 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. 
July 10, and October 5 will draw iftterest from the 

first of 9uch months if left to the end of a 
ųuarterly dividend period.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

SAVINOS BANK
135 BROADWAY at Nostrand Avenue 

539 Eastem Parkvay at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fuilv Insured 

Up to $10.000.

• ••

★ 
★
★
★ 
★
. . .

t

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

iki 1 vai. p.p.

i

Parduodame

L.edą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

Tel. 189

BUTAS Si: BALDAIS
|

i

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 63 WAREHAM PU 

JAMAICA N. Y.
TeL JAmaica 3-77Z2

—:— Nąrwo«d, Mass.
LITUI ’ANIAN F1 RNIT1 RE CO.

A. ir O. IVAŠKAI

LIETIUŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WEXX—1236 kilocycles—MarMehead-Salem, Mana.

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

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

LITUI A MAN RADIO HOUR
56 Coftage Street,
Skyrius:

-------------- ------------------------- ---------- — ■■ V- ■ I - I T ■ -

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadivay, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0489

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

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

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

PARDUODAMI KAMAI
FKC8, GKSL GEBOJE VIETOJE

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

1VASTOMAS
REALTY and INSURANCE

108 07 Liberty Avė. 
Kichmond Hffl 19, L. L, N. Y.

Tel. VIrginia 8-2239

Kas norėtų gauti butą iš tri 
jų kambarių ir virtuvės 4 aukš 
te (20 dol. mėnesiui), prašoma 
kreiptis j 100 Cook St., 10 bu 
tas. Ten pat galima pigiai gau
ti kai kurių baldų.

Tel. EVergreen 7-433o

Stephen Aromiski
" (Arrrtakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Kalias
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL II O M E
M. F. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas

660 (i r a n d Street
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY P L B I. I C

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - baksamuotojas

231 Bedford Avenue. 
Brooklyn, N. Y

S II A LINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED 
84-02 Jamatca Avė. 

(at Forest P»rkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTU VU' DIREKTORIAI: 
F. W. Shalins ir J. B. Shalins 

Tel. VIrginia 7-4499

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

J. P. MACIIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85411 Street, TOoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

t

Mes
žibalinį (aliejumi) šildymų. Nereikia 

semtuvo. Nemokamai

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MAS&
TeL 2608

Patenkino Brocktoniecius
per 50 metų, teikdama aagius ir aBejų.

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Ijtwrcnce St_ Brockton, Mase.

Lietuviu Radio Korp. programa per stoti WBMS, 1090 kilocycles, 
9:30 iki 1O;3O vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

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

Lietuviu Radio Korp. stoties adresas yra naujas: tad rašykite savo 
įspūdžius nauju adresu: I.ithuanian Radio Program. Station WBMS, 
91 Bay Staro Road. Hotcl Sheiton. Boston. Masss., o biznio reikalais. 
malon> kit rašyti radio ofiso adresu: 502 East Broadivay. So. Boston

Ačiū. STEPONAS MINKUS

326 W. Rr*»adway —:— So. Bost*6 27, Mass.
Telefonai: NOrwood 7-14T.) ar SOuth Boston 8-4618

KAS SKAITO RAŠO

-DARBININKU
«
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“Vytis” 8 Nr.
išėjo Bostone. Turinys didele 

dalimi skirtas rengiamam vy
čių seimui, kuris įvyksta Day- 
ton, Ohio.

Kun. J. Bacevičius.
dirbus St. C h a r 1 e s li

goninėje. Oaks. N. Dakota. šio
mis dienomis buvo atvykęs į 
Brooklvną aplankyti savo tetos 
Okienės ir švogerio J. Žėruolio. 
Ta proga svečias aplankė 
“Darbininkų”. Užsiprenumera
vo “Ateitį” garbės prenume
rata.

“Amerikos Balsas”
į Lietuvą persiuntė pasikal

bėjimą su dr. P. Grigaičiu. 
"Naujienų” redaktorium, ry
šium su socialdemokratų kon
ferencija Boston. Mass.

Neseniai taip pat buvo per
transliuotas pasikalbėjimas su 
vienu lietuviu būrininku Korė
joje. Keistu atsitiktinimu. šis 
karys kitą dieną buvo sužeis
tas fronte.

Maironio vardo mokykla
rugsėjo 20 d. pradeda savo 

mokslo metus. Ta proga 10 
vai. įvyks pamaldos Apreiški
mo par. bažnyčioje.

Adv. J. Šlepetys,
Didžiojo Nevv Yorko Liet. 

Bendruomenės Amerikoje Or
ganizacinio Komiteto pirmi
ninkas. iš Manhattan persikėlė 
gyventi į Sunnyside. L. I.. N. 
Y. Jo tel. ST 6-4658.

Angelu Karalienės par.
šv. Vardo Draugijos vyrai 

rugsėjo 14 d. per 8 vai. šv. mi
šias eis bendros šv. Komunijos. 
Po to. 9 vai. parapijos salėje 
sus'rinks pasitarti savo veiklos 
reikalais.

Operetės Choras
vis dar reikalingas naujų 

dainininkų, ypač sopranų. 
Mėgstantieji lietuviškąją dainą 
kviečiami įsirašyti choran re
peticijų metu. Choras repetuo
ja Liet. Piliečių Klube, trečia
dieniais ir penktadieniais 8 v. 
vak. •
R. Virbaliūtę ir J. Prankait-j, 

rugsėjo 6 d. Apreiškimo par.
bažnyčioje susirišusius mote
rystės ryšiais, nuoširdžiai svei
kina ir laimės linki Jakaičiai. 
Jaunieji povestuvinės kelionės 
išvyksta pas gimines į Toron
to. Kanadoje.

Juozas Kapočius,
žinomas spaustuvininkas ir 

knygų leidėjas, šiomis dieno
mis Balful paaukojo 50 liet, 
knygų, prašydamas jas persių
sti Vokietijoje esantiems lie
tuviams. Leidėjas paaukojo 25 
egz. B. Brazdžionio “Meškiu
ko Rudnosiuko” ir 25 egz. Juo
zo Grišmanausko “Tolimųjų 
Kvadratų."

Jurgis Vedegys, 
apie kurį buvome neseniai pra
nešę. jog jis baigė muzikos stu
dijas Nevv York Universitv. 
pereitą savaitę pradėjo dirbti 
televizijoje. Jis dirba orkes- 
tracijos skyriuje Kate Smith 
programoje, kuri kasdien yna 
rodoma NBC tarp 4-5 vai. po
piet.

Dr. K. Vyšniauskas 
su žmona Zina, grįždamas iš 
Montreal ir aplankęs savo švo- 
gerį F. Safrončiką. š uo metu 
vieši pas savo dėdę ir tetą Ja
kaičius Flushinge. N. Y.

Rudens vajus 
suruošti visose lietuvių koloni
jose kviečia Balfo centras sa
vo naujausiame laiške, išsiun
tinėtame visai liet, spaudai. 
Kviečiama visus jungtinėmis 
jėgomis padirbėti Europoje li
kusių lietuvių naudai.

Vytautas Maželis
fotografas, padaręs visą eilę 

kultūrininkų ir visuomenės 
darbuotojų portretų, yra pak
viestas pačios didžiausios Nevv 
Yorko foto reikmenų — \Vil- 
loughby — krautuvės surengti 
savo foto darbų parodą. VVil- 
loughby foto krautuvė (110 W. 
32 St.) savo patalpose nuola
tos rengia nuotraukų parodas 
ir kviečia aukštų kvalifikacijų 
fotografus. Parodos vyksta tik 
savaitę. Vyt Maželis savo nuo
traukų oaroda atidaro spalio 
27 d.

Jonas Budrys,
Gen. Lietuvos Konsulas New 

Yorke. pereitą sekmadienį su 
ponia grįždamas iš atostogų, 
vieno e kryžkelėje turėjo auto
mobilio katastrofą. Šalia jų va
žiavusi mašina trenkė ir ap
vertė Konsulo automobilį. Lai
kinai Konsulas su žmona buvo 
paguldyti ligoninėje VVineland. 
N. J., bet rugsėjo 9 d. abudu 
išsirašė iš ligoninės ir gydosi 
namuose. Great Neck. Sužeidi
mas nesunkus.

Sktn. Alf. Samusis 
paskirtas Nevv Yorko skautų 
vietininkljos vietininku. Jo 
pavaduotojas yra psktn. K. 
Katelė.

New Yorko skautai,
Rugsėjo Aštuntosios šven

tės proga, šį sekmadienį ruošia 
iškilmingą sueigą.

1058 dol. aukų pinigais 
gauta Balfo centre per rugpjū
tį. Jų tarpe daugiausia aukojo 
Nevv Yorkas — 635 dol. Diep- 
holzo gimnazijai iš bendros su
mos iš Čikagos ir Nevv Yorko 
specialiais pageidavimais skir
ta 149 dol.

“Gabija”
Liet. Spaudos Centras Ame- 

r ko e. jau turi Įsigijusi kelias
dešimt įvairių knygų, išleistų 
Nepriklausomoje Lietuvoje. A- 
teity e ketinama įsteigti kny
gynėlį. Todėl tos knygos ir to
liau perkamos, mokant geras 
kainas.

Vasarotojai dėkoja
Gražiai praleidę keletą sa

vaičių TT. Pranciškonų su
ruošto e berniukų stovykloje. 
Kennebunk Port, Me., grįžome 
vėl į miestus. Dar kartą nori
si nuoširdžiai padėkoti TT 
Pranciškonams už sudarymą 
progos taip malonioms atosto
goms. Sugrįžus į miesto dul
kių debesis tuoj pasiilgsti ma
lonaus Kennebunko oro. ošian
čių Atlanto bangų. Bevasaro- 
dami ir pasilsėjome ir sustiprė- 
jome lietuviškoje dvasioje.

Ypatinga padėka priklauso 
mūsų auklėtojams Tėv. Jonui 
Adomavičiui, klierikams Gab
rieliui ir Rafaeliui. Jų pasiau
kojimas ir kantrybė mus pri
žiūrint ir auklėjant. paliko 
mums gilų įspūdį.

Mielai laukiame kitos vasa
ros ir sakome iki pasimatymo.

Vasarotojas

IŠNUOMOJAMAS

Richmond Hill rajone tik suau
gusių asmenų šeimai šešių 
kambarių butas. Trys miega
mieji. Kaina 70 dol. mėn. 
Kreiptis tel. VIrginia 70191 J. 

nuo 5 iki 7 v. vak.

♦ NAUJOS PATEFONO PLOKŠTELES
♦ Leidykla PAŠVAISTE išleido dvi naujas. Broniaus Budriūno Vyrų
♦ Kvarteto 'Detroit. Mich.) įdainuotas plokšteles: SAUKfiMAS ALU-
♦ TIS ir TĖVYNEI SUBATOS VAKARĖLI. Kiekvienos plokštelės kai-
Į na $1 75. gi siunčiant paštu po S2.— Užsakymus siuskite:
♦ PAŠVAISTE. 560 Grant Avė., Brooklyn 8. N. Y.

IŠNUOMOJAMI

du kambariai ir virtuvė. Bal
dai pagal susitarimą. 1-mas 
aukštas. Kreiptis: 339 Wil- 
son Avė., (prie Linden St.), 
Brooklyn. N. Y.

Rašytojų Klubas pradėjo 
darbą

Š- m. rugsėjo 6 d. pirmą 
kartą po vasaros atostogų bu
vo susirinkęs Bostono Rašy to
jų Klubas, Ligi šiol du metus 
tam klubui vadovavo valdyba 
su F. Kirša pryšakv. Dabar 
valdyba yra tokios sudėties: B. 
Brazdžionis—pirm., V. Kulbo- 
kienė—vicepirm., dail. V. Viz
girda—sekret., Pr. Lembertas 
—kasin., A. Gustaitis—infor
macijos ved.

Naujasis klubo pirmininkas 
atidarė savo šiltu žodžiu gana 
gausingą susirinkimą ir pak
vietė skaityti savo eilėraščius 
jaunesnės kartos poetę Z. Pu- 
kelevičiūtę, kuri pakeliui iš 
Kanados buvo sustojusi Bosto
ne. Nuotaikingai autorės skai
tomi moderr.lški eilėraščiai pa
darė gero įspūdžio klausytojam 
ir sulaukė labai teigiamo paties 
klubo pirmininko įvertinimo.

Po to Merrlmac College dės
tytojas A. Lešinskas trumpai 
kalbėjo apie graikų kultūros ir 
kalbos reikšmę. B. Brazdžio
nis, St. Santvaras ir Pr. Lem
bertas paskaitė į lietuvių kal
bą kruopščiai išverstos senųjų 
graikų rašytojų kūrybos iš
traukas. Prie kavos stiklo dar 
pasidalinta įspūdžiais ir skirs
tytas! tikrai jaukiai kultūrin
gai praleidus vakarą.

Parapijos choras
vedamas muz. J. Kačinsko, 

pradėjo repeticijas. Atvyko ir 
naujų choristų, tačiau dar vis 
labai trūksta ypač vyrų bal
sų.

Adv. K. Kalinauskas
pasakė labai patrijotišką kal
bą lietuvių ir anglų kalbomis 
Brockton Fair iškilmėse rugsė
jo 7 d. Tose iškilmėse dalyva
vo daug bostonlškių.

Rašytojai į Clevelandą
Rašytojai A. Gustaitis, B. 

Brazdžionis ir St. Santvaras 
vyksta į Clevelandą rugsėjo 14 
d. ten dalyvauti “Dirvos” ren
giamame literatūros vakare.

Filmuos katekizmą
Bostono arkivyskupijos me

tiniame mokytojų suvažiavime 
kun. Michael F. Mullen. šv. Jo
no seminarijos profesorius, 
pranešė, kad yra sudarytas 
planas pagaminti spalvuotą 
filmą pagal katekizmo klausi
mus ir atsakymus. Tai kainuo
tų apie 100,000 dolerių.

Balfo metinis ♦suvažiavimas 
numatomas sukviesti Bosto

ne 1953 m. sausio 9 ir 10 d.d.

PAIEŠKOJIMAS

Verutė žyžniauskaitč, gyv.
319 Greenleaf Avė., Peoria, III., 
ieško savo giminių Anytos ir 
Stasio Varnų, kilusių iš Juod
galvių km., Melagėnų valės., 
Švenčionių apskr. Žinantieji a- 
pie juos prašomi pranešti auk- 
čiau nurodytu adresu.

Kitus laikraščius maloniai 
prašau šį mano paieškojimą 
perspausdinti. (8.12)

r■
ANGELU KARALIENES PARAPIJOS

METINIS

i

KONCERTAS - VAKARAS
įvyks

rugsėjo 21 d.. 5 vai. vakare
ŠV. STANISLOVO PARAPIJOS SALEJE 

(Neuell St. ir Driggs Avė. kampas, Greenpoint)
PUIKI PROGRAMA: \Vaterburio Lietuvių Scenos Mėgė

jų Teatras suvaidins linksmą 4-ių veiksmų komediją

IŠNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

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

Linden, N. J.
I.indeno ir apylinkės lietuvių 

žiniai
Šiuomi pranešame visuome

nės žiniai, kad Lindeno Balfo 
132 skyrius spalių 4 d., 7:30 
vai. vak. ruošia Lindeno lietu
vių svetainėje, 340 Mitchell 
Avė., Linden, N. J. kortavimo 
vakarą su laimėjimais. Kvie
čiame visus lietuvius kuo skait
lingiausiai atsilankyti, jaukiai 
praleisite laiką ir tuo pačiu pa- 
remsite Balfo labdaros darbą, 
Jėjimas tik 50 centų.

Taip pat pranešame, kad 
drabužių ir aprangos vajus 
vyksta visą laiką. Drabužiai ir 
avalynė renkama pas Juozą 
Prapuolenį, 1103 Monmouth 
Avė., Linden, N. J. Tel. Linden 
3-1186. Valdyba

Aleksandrui Ivaškai,
Lithuanian Furniture Co. 

savininkui ir žinomam lietuvių 
veikėjui, neseniai padaryta ko
jos operacija ir todėl jis šiuo 
metu sunkiau gali vaikščioti.

Veronika Ivanauskaitė
Carney ligoninės slaugių mo

kyklos narė, šiuo metu yra iš
siųsta į Baltimore, Md., atlikti 
3 mėnesių kursą vienoje psy- 
chopatinėje ligoninėje. Veroni
ka prieš įstosiant į šią mokyk
lą nuo jaunų dienų dalyvavo 
tautinių šokių grupėje ir buvo 
labai veikli parapijos jaunimo 
organizacijose.

Episkopatų konferencija 
įvyko Bostone rugsėjo pra
džioje. Dalyvavo tos bažnyčios 
atstovai iš visos Amerikos ir 
kaip svečias dalyvavo Anglijos 
bažnyčios Canterbury arkivys
kupas. Kaip žinome, episkopa- 
lų bažnytinė organizacija išau
go Amerikoje kaip įpėdinė ang
likonų bažnyčios ir tebesilaiko 
maždaug tų pačių nuostatų 
kaip anglikonai, tik, savaime 
aišku, nepripažįsta Anglijos 
karaliaus savo organizacijos 
galva ir nesivadina angliko
nais.

Petras Džervas, vietos biz
nierius buvo išvežtas į Camev 
ligoninę, iš kur po savaitės grį
žo pasveikęs į namus. Jis buvo 
Dr. J. Laandžiaus-Seymour 
priežiūroje.

Muzikos ir dainų vakarą 
rengia lietuvių radijo valandos, 
A. Kneižio vedamos, rėmėjai 
rugsėjo 21 d. Liet. Piliečių Dr- 
jos auditorijoje 5 vai. vakaro.

Programoje vyrų choras. J. 
Gaidelio ved.. solistė Nellė 
Meškūnienė ir akordeono mu
zika. Po to linksmoji dalis su 
šokiais, lietuvišku alum bei 
krupniku ir kit. Visi kviečiami 
paremti šią programą savo at
silankymu.

Katalikai gali balsuoti
už prezidentinį kandidatą, 

kuris yra divorsuotas. Tokį 
paaiškinimą deda Bostono ar
kivyskupijos organas “Pilot”. 
neminėdamas gub. Stevensono 
pavardės. Turint galvoj, kad 
Mass. gubernatorius Dever, 
Bostono miesto mayoras Hy- 
nes ir eilė žymių katalikų tiky
bos politikų uoliai remia Ste- 
venson, šis arkivyskupo paaiš
kinimas padėtį visai išryški
na.

Norėjo šokti nuo 12 aukšto
Arthur F. Colleran, 27 metų. 

3 vaikų tėvas, rugsėjo 5 d. 
bandė šokti miesto vidury iš 12 
aukšto, bet buvo kitų asmenų 
didele rizika sulaikytas. įvy
kio priežastimi buvę finansi
niai sunkumai.
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“MOKYKLOS DRAUGAI”. Juoksitės iki ašarų.
Be to. parapijos choras padainuos linksmų dainų
Po koncerto bus šokiai • Gros puikus orkestras 
• Veiks bufetas.

Bilietas, perkant iš anksto tik 1 dol.. o prie įėjimo 1.25. 
Bilietus galima gauti parapijos raštinėje, pas vargoninin
ką Pr Dulkę ir pas J. Ginkų.

Tel. EV 6-«!3« 
M and Z AUTO COLLISION WORKS

Lietuvių specialistu collision ir auto taisymo d-vė
Bodies and Fenders Mraightened — Complete auto painting 

O l’ C O Refinishins
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai. 

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

J. Maldutis Z. Žaliauskas

S
 1506-16 Myrtle Avė, Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir Lindrn St.
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Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federaeijoa Kongresas

S. m. rugsėjo 26, 27 ir 288 d.d. Hotei Statler, Detroit, Mich.. 
šaukiamas Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 32- 
rasis Kongresas, kuriame dalyvauti kviečiama katal. draugijos, 
jų kuopos ar skyriai. Kongresas prasidės 26 d., 9 vai. ryto pamal
domis šv. Antano bažnyčioj.

Šio Kongreso metu bus paminėta didžiojo Lietuvos vyskupo 
Motiejaus Valančiaus 150 metų gimimo sukaktis. Iškilmėms va- 
vadovauti yra pakviestas J. E. vysk. V. Brizgys. Kongreso tikslas 
geriau ir tiksliau suorganizuoti bendrąją veiklą, kuria siekiama 
išlaisvinti ateistinio komunizmo pavergtą Lietuvą ir Išlaikyti sa
vo religines ir tautines brangenybes. Todėl draugijos prašomos 
išrinkti ir atsiųsti savo atstovus. Prašome paremti Kongresą ir 
savo auka.

Kongresan siunčia delegatus: a) apskritis — 5; b) skyrius— 
3; c) kuopa — 1; d) draugijos ar organizacijos turinčios iki 50 
narių — 1; e) o turinčios virš 50 narių — 2; katalikiškų laikraš
čių redakcijos — 1; f) centrinių organizacijų centrai, turį iki 1,000 
narių — 1 ir po vieną atstovą nuo kiekvieno sekančio 1,000 ai- jo 
dalies, nemažesnės kaip 100.

STASYS PIEŽA, pirmininkas,

LEONARDAS ŠIMUTIS, sekretorius

P. S. Bendraisiais Kongreso reikalais reikia kreiptis 
į ALRKF sekretoriatą (2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, 111.)., o 
Kongreso metu rengiamųjų pramogų ir kambarių reikalu į Br. 
Polikaitį, ALRKF 4-to skyriaus sekretorių (8911 Kimberly C* , 
Detroit 4, Mich.)
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Mirė scenoje
Episkopalų didžiulės konfe

rencijos metu jų vyskupas 
Cloude W. Sprouse, 63 m., at
vykęs iš Kansas City, staiga 
mirė scenoje posėdžio metu 
rūgs. 8 d.

K. Nemaksienei,
Balfo Bostono skyriaus pir

mininkei, neseniai padaryta 
sunki operacija Faulkner ligo
ninėje, Jamaica Plain. Ligonė 
laimingai sveiksta.

Rengs Maironio ir Binkio 
minėjimus

Rašytojų Klubas šiemet nu
mato surengti platesnio masto 
Maironio ir Binkio minėji
mus.

Triukšmas dėl Curley 
pensijos

kilo Massachusetts politikierių 
tarpe ir norima, kad įstaty
mų leidėjų paskirta jam pensi
ja būtų atšaukta.

Hynes — miestų komiteto 
pirmininkas

Demokratų kandidato Ste- 
venson kviečiamas Bostono 
majoras Hynes sutiko vado
vauti visų JAV miestų majo
rų komitetui, kuris rūpinsis 
demokratų partijos rinkimine 
propaganda miestuose. Ma
yoras Hynes pabrėžė, kad ir jo 
konvencijoj remtasis kandida

tas Kefauver, grįžęs iš Euro
pos, aktyviai įsijungs į rinki
minę kampaniją už Stevenson. 
Sudarytojo miestų galvų komi
teto būstinė bus Bostone ir 
Hynes jam vadovaus atlieka
mu nuo miesto tvarkymo lai
ku.

Šen. NLvon 
respublikonų vice-prezidenti- 
nis kandidatas, rugsėjo 2-7 d. 
išbuvo N. Anglijoje. Didesnę 
laiko dalį praleido važinėda
mas su žmona Maine valstybė
je ir ten agituodamas. Sek
madienį jis pasakė didesnę kal
bą Bostone, kurioje smarkiai 
puolė demokratus.

Radio žinios
Liet. Radio Korp. “Pikniko 

Po Stogu” programos komite
tas rengia įdomią programą: 
pirmą kartą lietuviškam pikni
ke bus rodoma jaunosios ir jos 
pamergių aprėdalai; dainuos 
puikus vyrų choras, vadovau
jamas Juliaus Gaidelio; bus 
šokių kontestai su gražiom do
vanom kontestų laimėtojam; 
bus puikios laimėjimo ir įžan
gos dovanos: gros smagi Fal- 
cons Radio Orkestrą, ir bus 
paskutinė proga šią vasarą 
linksmai užbaigti su draugais 
gražiam Brockton Fair Gro
unds, sekmadienį, rugsėjo 
(Sept.) 28 d. Kviečia visus

Step. ir VaL Minkai

BROCKTON, MASS.
Parodos atidarymas

Š. m. rugsėjo 7 d. 3 vai. po 
pietų įvyko lietuvių parodos 
atidarynlas Brocktono mugėje 
(Brockton Fair). I parodos a- 
tidarymą suplaukė keli tūks
tančiai lietuvių ir kitataučių. 
Minios buvo apgultos visos 
tvoros ir užimtos visos vietos 
užkandinėje.

Prie lietuviško sodybos kry
žiaus ir prie plevėsuojančių lie
tuviškos ir amerikoniškos vė
liavų prabilo parodos komite
to pirm. adv. P. Viščinis, kuris, 
atidarydamas parodą, pareiškė 
kad jei neleidžiama rugsėjo 8 
dienos šventės minėti Lietuvo
je, tai ji turi būti minima sve
timuose kraštuose, kur tik yra 
lietuvių. Jis pakvietė pradėti 
programą. Pradžioje Ivaškie- 
nės vadovaujamas jaunimas ir 
jaunučiai iš So. Bostono pašo
ko keletą tautinių šokių. Vie
ną šoki "Audėjėlė” pašoko spe
cialiai dal. Tamošaitienės gar
bei, už jos tautinius raštus. Po 
to, komp. Juliaus Gaidelio ve
damas Bostono vyrų choras 
padainavo kelias dainas.

Kalbėjo adv. Kalinauskas iš 
Bostono. Jis angliškai kalbėjo 
daugiau kitataučiams, kad juos 
supažindinti su buvusia Lietu
va ir su dabartine jos padėti

mi. Pažymėjo, kad Amerikos 
lietuviai su tremtiniais kartu 
nenurims tol, kol Lietuva ne
bus išvaduota iš Rusijos pries
paudos. Dar kalbėjo dail. Ta
mošaitis iš Kanados. Jis trum
pai papasakojo garbingą Lie
tuvos istoriją ir dabartinę var
gingą jos padėtį. Programą 
užbaigė daina “Kur bakūžė sa
manota.”

Pati parodos patalpa naujai 
išdekoruota ir papuošta lietu
viškų raštų audiniais bei tauti
niais rūbais, pagamintais dail. 
Tamošaitienės.

Parodoje buvo matyti žmo
nių iš įvairių Amerikos vietų, 
kaip Čikagos, Philadelphijos ir 
kit.

Palyginus mūsų parodą su 
kitataučių parodomis, aiškiai 
matyti, kad čia lietuviai pir
mauja. V. S-ta

Lithuanian 
Furniture Co. 

movers—
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