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STEVENSONAS APIE SAVO FONDĄ 
VENGIA PASISAKYTI Nixonas kandidatu pasilieka

Springfield. — Demokratų 
kandidatas j prezidentus gub. 
A. Stevensonas atsisakė pasa
kyti vardus tų Illinois valsty
bės pareigūnų, kurių atlygini
mus jis padidino iš specialaus 
fondo. Tai, jo nuomone, būtų 
sulaužymas pasitikėjimo.

Tokio fondo buvimas iškilo, 
kai prieš porą dienų vienas Chi- 
cagos biznierius paskelbė, jog 
Stevensonas pats yra pritaręs, 
kad pareigūnai gali būti pare
miami ir privačiu būdu, nors 
dėl to daro priekaištus Nixo- 
nui. Pats Nixonas savo apsigy
nimo kalboj taip pat pareika
lavo, kad Stevensonas paskelb
tų, iš ko jis tuos pinigus gavo 
ir kam išmokėjo.
Jo rėmėjų suruoštų pietų me

tu Stevensonas perskaitė pa
reiškimą, jog jis ilgai svarstęs, 
kaip padidinti pareigūnams at
lyginimus, kad galima būtų pa
čius gabiausius asmenis išlai
kyti valstybės tarnyboje. Dėl 
mažų atlyginimų daugelis per
eina į privatų verslą. Po įvai
rių kitų planų jis apsistojęs 
prie kalėdinių dovanų tiems 
pareigūnams, kurie, jo įsitiki
nimu, daro auką, pasilikdami 
valstybinėj tarnyboj. Dova
noms panaudotos sumos esan
čios iš likučių po jo rinkiminės

Kiaule pati ateis
Frankfurtas. — Rugsėjo 22 

d. Sovietų pulkininkas leite
nantas iš Sovietų karinės mi
sijos automobiliu atvyko į 
draudžiamąją zoną, kurioje a- 
pie 4000 vokiečių policininkų 
darė pratimus su tankais ir 
kulkosvaidžiais amerikiečių ir 
anglų karininkų akivaizdoje. 
Vokiečių policininkai nekvies
tą svečią suėmė ir pristatė a- 
merikiečiams. o tie nugabeno iį 
ir perdavė Sovietų misijai 
Frankfurte. Iš tos misijos ame
rikiečiai jau yra išprašę tris 
Sovietų karininkus iš Vokieti
jos.

Panašiai prie Danijos kran
tų sąjungininkų manevrų me
tu priplaukė Sovietų prekinis 
laivas. Jis teisinosi dėl audros 
negalįs būti atviroje jūroje ir 
norįs įplaukti į uostą. Tačiau 
danų karo laivai išvedė jį iš 
Danijos teritorinių vandenų ir 
paleido į laisvę. Jei taip būtų 
įplaukę į Sovietų vandenis, tai 
Sovietai būtų subombordavę. 
Sovietų akiplėšiškas lindimas 
nekviestiems ten, kur vakarie
čiai manevruoja, primena lie
tuvišką patarlę: kviesk šunį, 
kiaulė pati ateis.

ATMETĖ KALTINIMUS IR 
DĖL TRIESTO

Washingtonas. — Sovietų 
Sąjunga notoje apkaltino JAV’ 
ir Britaniją, kad jos darančios 
Triesto uostą nuolatiniais karo 
etapais, gabendamos į ten karo 
medžiagą bei karius ir laužy
damos taikos su Italija sutar
tį. JAV ir Britanija atmetė ši
tą kaltinimą, pažymėdamos. 
kad Sovietai kaltina kitus tuo, 
ką patys daro. JAV nota e- 
santi trumpiausia iš visų So
vietams notų — tik 190 žo
džių atsako į Sovietų 1000 žo
džių notą.

— Britanijos min. pirminin
kas Churchillis pakvietė Jugo
slavijos galvą Tito atvykti į 
Londoną. Tito pakvietimą pri
ėmė.

kampanijos ir paskirų asme
nų įnašų. Tačiau nei sumų, nei 
aukotojų ir dovanas gavusių 
vardų Stevensonas nepaskelbė.

Atrodo, kad ginčas dėl šio 
fondo ir jo panaudojimo demo
kratams sukels nemažo keblu
mo, kaip respublikonams sukė
lė Nixono fondas.

Retpublikonu kandidatas j prezidentus Ken. D. F.isenhoueris Jef- 
frrs«« City, Mo., stoty per lieti; grįžta i savo traukini Reporteriai, 
kad ir bcgo H paskos, negalėjo sulaukti iš Eisenhotverio atsakymo, 
ka jis mano galutinai apie Nisono byla. Tačiau po įvairiu pasitarimu 
generolas pagaliau paskelbė, kad jis yra už Xixono pasilikimu kandi
datu j viceprezidentus.

SOČI ALDEMOK R AT AI 
SILPSTA

ŠVEDIJOJ

Stockholmas. — Parlamento 
rinkimai Švedijoj davė mažų 
permainų. Didžiausia partija 
socialdemokratai gavo 3 atsto
vais mažiau, nei turėjo. Su
mažėjo taip pat komunistų 
skaičius — vietoj 8 tik 5. Padi
dėjo konservatorių ir liberalų 
grupės. Dabar vieni socialde
mokratai daugumos negalės 
sudaryti. Jie eis į koaliciją su 
agrarų partija, kuri turi 27 
atstovus. Jie prie socialdemok
ratų 109 atstovų sudarys rei
kalingą daugumą parlamente, 
kuriame yra 230 atstovų.

“The New York Times” pas
tebi, kad ne tik komumstai 
mažta Švedijoj, kaip ir visoj 
laisvoj Europoj, bet slūgsta ir 
socialdemokratai. Ne tik skai
čium, bet ir nuo savo ideologi
jos tolsta. Esą socialistai visur 
dabar ieško išeities iš marksis
tinių dogmų, kuriose jie jautė
si belaisviai. Jie meta šalin ir

KELIAMOS BYLOS DAR 5 
KOMUNISTAMS

St. Loais. — JAV teisingu
mo organai kelia bylas dar 
penkiems komunistų vadams. 
Kaltinamajam rašte nurodoma, 
jog traukiamieji atsakomybėn 
dėjo pastangas, kad būtų jėga 
pašalinta demokratinė JAV 
vyriausybė ir įvestas komunis
tinio teroro valdymas. Tai 
kaltinamieji norėjo padaryti į- 
manomai greičiausiu laiku. Pa
gal veikiančius JAV įstatymus 
už tokį pasikėsinimą prieš 
krašto tvarką gresia 10 metų 
kalėjimo arba 10.000 dolerių, o 
gali būti skiriamos ir abi baus
mės kartu.

Los Angeles. — Demokratų 
spauda apkaltino respublikonų 
kandidatą į viceprezidentus Ni- 
xoną, kad jis iš privačių asme
nų priėmęs 18.000 dol. aukas. 
Kritikai reikalavo, kad jis dėl 
to atsisakytų nuo savo kandi
datūros. Paleista buvo žinia, 
kad Trumanas pavedęs valsty - 

klasių kovos mokslą, kuris buvo 
lig šiol jiems švenčių švenčiau
sias. ir gamybos priemonių su- 
valstybinimą. Jie ima skelbti 
laisvę, o laisvė—sako laikraš
tis—ilgainiui reiškia socializ
mo galą.

— Libanono prezidentu iš
rinktas buv. užsienių reik, 
min. Camille Chamun. Jo gar
bei iš patrankų paleido 21 šū
vį.

Korėjos fronte iš stebėjimo bunkerio marinu vadas nen. I- SK 
pher aptinri priešo pozicijas.

bes gynėjui McGranery ištir
ti, ar šen. Nixono pasielgimas 
yra baustinas pagal įstatymus. 
Netrukus ta žinia buvo pa
neigta. Tuo tarpu rugsėjo 23 d. 
per televiziją ir radiją atsakė 
pat šen. Nixonas, duodamas 
savo pajamų apyskaitą ir pa
teikdamas liudijimus, kad iš tų 
pinigų jis savo reikalams nėra 
nieko suvartojęs. Baigęs apys
kaitą apie save, Nixonas pas
kelbė. kad savo kandidatūros 
klausimą jis palieka spręsti 
partijos tarybai: jis pats pasi
ryžęs visa padaryti, kad nepa
kenktų Eisenhoueriui.

Eisenhotveris Nixoną po jo 
pranešimo karštai sveikino. O 
iš viso krašto pasipylė telegra
mos respublikonų partijos 
centrui, Eisenhoueriui ir pa
čiam Nixonui. kurių didžioji 
dalis buvo už Nixono pasiliki
mą kandidatu į vicepreziden
tus. Tokių telegramų buvo pa
duota 75.000. Tai buvo atsaky
mas į Nixono kvietimą, kad vi
suomenė pati pasisakytų dėl 
jo pasilikimo ar atsisakymo 
nuo kandidatūros.

Po viso šio sąjūdžio buvo iš

SUTIKO DERĖTIS TIK DĖL 
KOMISIJOS

IVashingtonas. — J Sovietų 
pasiūlymą šaukti lapkričio 
mėn. keturių konferenciją tai
kos sutarčiai su Vokietija A- 
merikos, Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybės per savo atsto
vus Maskvoje rugsėjo 23 d. į- 
teikė atsakymus. Jos sutiko,

DINGO UŽ 10 MIL. DOL.
JAVĘJ

Washingtonas.— Senato ko
misija. sudaryta iš 5 demokra
tų ir 3 respublikonų, tyrė, kur 
dingo javai, vyriausybės už
pirkti kainoms palaikyti. Ko
misija pranešė, kad ligi 1952 m. 
gegužės mėn. vyriausybė užpir
ko javų maždaug už 10 mil.. ir 
jie buvo sukrauti 131 sandėly
je. Daugelis sandėlininkų su
naudojo tuos javus savo reika
lams, tikėdamiesi grąžinti, kai 
vyriausybė pareikalaus. Komi
sija priėjo išvadą, kad valdi
ninkai iš to nepasinaudojo as
meniškai. bet pripažino netvar
ką.

leistas oficialus pranešimas, 
kad gen. Eisenhoneris savo 
kalboje Wheeling. W. Va., 
viešai pareiškė, jog Nixonas ir 
toliau pasilieka respublikonų 
kandidatu į viceprezidentus. Iš 
138 respublikonų tautinio ko
miteto narių 107 pasisakę už 
Nixono pasilikimą. Likusieji 
taip pat nėra pasisakę prieš, 
tik jų nuomonė dar nežinoma, 
nes nepavyko su jais susisiekti.

DERASI DĖL PAGROBTO 
LINSES

Berlynas. — JAV aukšta
sis komisaras Donelly pasikal
bėjime su Sovietų gen. Čuiko- 
vu įtikinėjo, kad vokiečių tei
sininkas Dr. Linse buvo pa
grobtas tokiu būdu, kaip ame
rikiečiai buvo nurodę savo pro
teste, ir reikalavo jį paleisti. 
Čuikovas pasisakė apie tai 
smulkiau nieko nežinąs. Ta
čiau jis sutiko, kad amerikie
čių karininkai pateiktų jam pa
pildomų įrodymų. Po to pasi

kalbėjimo dabar amerikiečių 
ir Sovietų ryšio karininka* rei
kalą aiškinasi.

kad konferencija galėtų būti 
lapkričio mėn., bet joje tegali 
būti svarstomas tik sudarymas 
nepartinės komisijos, kuri iš
tirtų. ar galima daryti Vokie
tijoje laisvus rinkimus. Tokią 
komisiją galėtų sudaryti JTO, 
bet sąjungininkai sutinka svar
styti ir kitokius pasiūlymus.
Tačiau atmetė siūlymą, kad 
komisija būtų sudaryta iŠ rytų 
ir vakarų Vokietijos atstovų. 
Sąjungininkai atmetė taip pat 
siūlymą tartis dėl taikos sutar
ties, nes tokia sutartis tegali 
būti svarstoma tik dalyvau
jant vieningos Vokietijos vy
riausybei.

Tai jau aštunta nota dėl Vo
kietijos nuo 1952 m. kovo 10 
d. Dabar naujam raštui pri
klauso eilė Sovietams. Bet esa
ma gandų, kad Sovietai gali 
keisti taktiką ir vietoj raštų 

galį skelbti rytų Vokietijos 
apginklavimą.

Anglai nori susi ta r- 
ti su Egiptu

Londonas. — Iš patikimų 
anglų sluogsnių pareiškiama, 
jog anglai pasiryžę Egiptui pa
siūlyti. kad būtų sudarytas 
tarptautinis organas, kuris pa
gelbėtų Sudanui apsispręsti dėl 
savo ateities. Jei šiuo klausimu 
pavyktų anglams su egiptie
čiais susikalbėti, tuomet pasi
darytų laisvas kelias Egiptui 
bendradarbiauti suplanuotoj 
Vidurinių Rytų gynyboj.

Anglai jau prieš vienuoliką 
mėnesių Sudano reikalu buvo 
paruošę tam tikrą planą, ta
čiau Egiptas jį atmetė. Tame 
plane anglai siūlė, kad ir to
liau Egiptas ir Anglija bendrai 
pasiliktų Sudane vyriausią val
džią. kol sudaniečiai patys dėl 
savo politinės ateities apsispręs. 
Toliau turinti būti sudaryta 
tarptautinė institucija, kurios 
uždavinys būtų Sudano rinki
mus prižiūrėti ir vesti kraštą 
prie savarankiško valdymosi. 
Ar dabar Egiptas, kuris nori 
Sudaną sau prisijungti, prie to
kio plano prisidės, kol kas nė
ra jokių aiškesnių duomenų.

10 CENTŲ

National aerodrome. Washingtone. JAV karinių pajėgų jungini. > 
štabo viršininkas gen. O. Bradley atsakinėja j reporterių klausimu*. 
Ta proga Bradley pareiškė, jog JAV turinčios savo europiniam^ są
jungininkams suteikti daugiau informacijų apie atominius ginklus.

MANEVRAI EUROPOJE PARODĖ 
DIDELIŲ TRCKLMV

Westfalija. — Ruhro krašte 
manevruose dalyvavo septynios 
divizijos (apie 120.000) britų, 
belgų, olandų ir kanadiečių ka
riuomenės. Manevrų uždav nvs 
buvo apginti Ruhro krašto pra
monę nuo užpuoliko. Po ma
nevrų marš. Foster, britų, 
belgų, olandų aviacijos virši
ninkas. pareiškė, kad Belgijai. 
Olandijai, vakarų Vokietijai 
nuo priešo aviacijos apginti dar

Respublikom; \adas atstovi; rū
muose 4. Martin spaudos atsto
vams Los Angeles pareiškė, jog vi
sas triukšmas dėl Nivono gautos iš 
draugu paramos jo politinei akcijai 
tėra politinis jo murzinimas.

STEVENSONAS IR E1SF.N- 
HOWERIS APIE INFLIA

CIJĄ

Baltimore. — Stevensonas 
rūgs. 23 d. Baltimorėje kalbėjo 
apie infliaciją, kritikavo res
publikonus. kad jie kongrese 
balsavo prieš visas priemenes 
infliacijai nugalėti: balsavo už 
plieno, aliuminijaus ir kitų 
ginklavimui reikalingų medžia
gų kontrolės panaikinimą, už 
nuomos kontrolės panaikini
mą. už panaikinimą kontrolės 
visoms piliečiams reikalingoms 
prekėms. Infliacijai panaikinti 
Stevensonas žadėjo įvesti kon
trolę atlyginimui, nuomai ir 
produktų kainoms, sumažinti 
valstybės išlaidas ir mokesčius 
pertvarkyti taip, kad pajamos 
padengtų išlaidas. Tačiau Ste
vensonas pabrėžė, kad didžiau
sia infliacijos priežastis esanti 
Maskva, dėl kurios grasinimų 
reikia ginkluotis.

Eisenhoweris tą pat diena 
prikaišiojo vyriausybei klaidu
mą ir ją kaltino tyčiomis pa
darius infliaciją. Reikalavo 
siaurinti ginklavimosi išlaidas, 
mažinti mokesčius, nes tada 
pakils piliečių perkamoji ga
lia.

trūksta radaro aparatų, nauj i 
lėktuvų naikintuvų, kurių ji.* 
vis laukia ir nesulaukia. ?>'u » 
žemai skrendančių lėktuvų vis 
dar negalima apsiginti be žval
gybos punktų žemėje. Dėl to 
mes reikalingi — kalbėjo mar
šalas — Belgijoj ir Olandijoj 
žvalgybos punktų žemėje.

Gen. Bradlev. JAV jungtinio 
štabo viršininkas, grįžęs iš a- 
merikiečių bei prancūzų ma
nevrų prie Reino, pareiškė, kad 
reikia supažindinti europinius 
sąjungininkus su atominių 
ginklų vartojimu. Jis taip pat 
kalbėjo, kad klaida esą many
ti. jog Amerika gali apsieiti be 
sausumos kariuomenės, turė
dama atominius ginklus. Prie
šingai. sausumos kariuomenė 
turi būti sustiprinta, kad prie
šas prieš ją būtų priverstas su
traukti didesnes jėgas. Tik To
kioms priešo jėgoms sunaikinti 
ir galima pavartoti atominius 
ginklus.

KRITIKI (MA NATO PLA
NUS IR INFORMACIJĄ
Strasbtirgas. — Europos Ta

ryba paprašė šiaurės Atlanto 
pakto valstybes, kad kiekviena 
jų skyrium duotų jai praneši
mus, jog visos sąjungininkų 
valstybės bus ginamos, jeigu 
priešas užpuls.

Tarybos vykdomasis komite
tas aštriai kritikavo Europos 
valstybių paskirstymą į pirma
eiles ir antraeiles gynimo at
žvilgiu. Turėjo galvoje maršalo 
.luino pareiškimą, kad užpuoli
kui reiksią perleisti vakarų Vo
kietiją. Danijos ir Olandi jos da
lis. Toks pareiškimas* sukėlė 
didelio susijaudinimo opinijo
je. ir komitetas reikalauja, kad 
NATO duotų paaiškinimų.

Komitetas taip pat kritikavo 
NATO informaciją. Esą — kal
bėjo olandų atstovas — ką mes 
laikome karo paslaptimi ir net 
parlamento komisijoms nepra- 
nešame. žiūrėk, paskelbta a- 
merikiečių pranešimuose. To
kia tvarka turinti katastrofiš
kos reikšmės saugumui.

1<M) MĖTĮ
Goshen. — Inž. Edward D. 

Blackvvell rugsėjo 23 d. susi
laukė 100 metų. Jisai visai 
sveikas. Pats malkas susikapo- 
ja. Neseniai buvo nuvykęs į 
Chicagą į inžinierių suvažiavi- 
mą. Nuo 74 metų amžiaus sa
vo gyvybės nėra apdraudęs— 
nesuranda draudimo bendro
vės. kuri norėtų rizikuoti.
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LIETUVIAI ROMOJE

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Didžiai <;erfeiawas Poyc Redaktoriau,

Lenkė*! luSionierias
š on: s dienomis šv. Kazynk- 

ro Kolegijoje lankėsi neseniai 
:s Kinijos sugrįžęs misionierius 
Tėvas Pvrkuiuas. Pastaruosius 

metų T. Perkumas praleido 
Honkonge. Dar ilgesnį laiką jis 
neturėjo galimybės kalbėti lie
tuviškai. Tačiau T. Perkumas 
graliai išsaugojo gryną žemai
čių tarmę.

l>u nauji kandidatai
į s\ Kazimiero Kolegiją at

vyko du nauji kandidatai iš 
Anglijos: Jon. Bulaitis ii- Ant. 
Sutkait-s. Tenka pasidžiaugti, 
kad lietuviškoj, dvasinių pa
saukimų isTaiga Romoje jtusi- 
piido jaunais* tiasuy Zenais. be
siruošiančiais papildyti tėvynė
je išlėtintas* kunigijos- eiles.

Aus. dr V. Balčiūno 
veikalas

Šv. Kazimiero Kolegijos dva
sios vadas kum dr. V Balčiū
nas Popiežiškame Grigaliaus 
universitete apgynė dizertaci- 
ją it gavo daktaro laipsnį. Šį 
jo darbą šią vasarą išleido 
Prancūzijoje garsioji šv. Pi-an- 
ciškaus Saleziečio studijų aka
demija Annecy mieste. Veika
le nagrinėjama visuotinio pa

lietui iiiIš Brazilijos
ITanciškiečiu gimnazija

Seserų pranciškiečių gimna
zija rugpiūčio mėn. persikėlė j 
naujus pastatus, šiais metais 
veikia tik pirmoji klasė — dvi 
paralelės, berniukams ir mer
gaitėms. Gimnazija yra V. Zeii- 
r.os priemiesty, kur tirščiausiai 
lietuviai gyvena.

Tauto* Fondas
Tautos Fondas sėkmingai 

platina Lietuvio Pasus ir ženk
lelius Komiteto pirmininku y- 
ra kun. P. Ragažinskas. Prak
tišką platinimo darbą tvarko J. 
Šjvgžda ir A. Vinkšnaitis. Ko
mitetą sudaro organizacijų at
stovai.

Vyskupas lauky* lietuvių 
parapiją

•Spalių mėn. 11-13 d.d. para
piją lankys ir suteiks Sutvirti
nimo sakramentą Sao Pa'i! ) 
kardinolo padėjėjas vysk. An- 
tonio Al ves Siųueira.

Turėtų mus aplankyti
Pietų Amerikos lietuviškų 

kolonijų nėra aplankęs joks žy
mesnis lietuvių vilkėjas. Kitų 
tautų įvairūs veikėjai iš E >- 
pos ar Amerikos dažnai a» lan
ko savo kolonijas. Praėjusi.:® 
metais lankėsi lenkų vvs'oipis. 

Žinoma- komiką* i h. < batūina* su Miv’ z.timua išliko j Angliji, ir 
ntam,* pv m s. n,* in*-nr*ni grizli ičj į JAV. Komunistai kelia <ii.l»-l, 
triukšmą kat < liupji'a • -.,* t ■ p-i'iiiK*’ tr-rsi-lu-jamas. Ilaliar i ra 

nauriue jatna jo i ikJa ir uz saio komunistiniu' užsimojimus j<* guli 
būti kaip kraštui nelojalus sirtim'alis iš JAV ištremtas.

šaukimo į krikščioniškąjį tobu
lumą klausimas pagal šv. Pran- 
ei.'l ų Salezietį.

.Įniroji kun df. Bičiūnu 
dizrrtacija

Kun. dr. J. Bičiūnas įrašė 
antrą dizertac.ją ir ją įteikė 
Pop. Rytų Institutui. Dizertaci- 
joje nagrinėjami vysk. Valan
čiaus santykiai su rusų valdžia. 
Dizcrtacija pj-ofesorių tarpe 
c kūlė susidomėjimo. Kun. dr. 
J. Bič.ūnas pavaduoja Vatika
no radijo lietuviškos programos 
vedeją. kuris vasaros atosto
goms ixivo išvykęs j Vokieti
ją-

Baigia paruošti spaudai
Prel. Tulaba baigia paruošti 

spaudai sekmadienio evengelijų 
aiškinimus. kurie lietuviškos 
sjsmdos mecenato prel. Pr. Ju
ro lėšomis netrukus Imis išleis
ti Romoje.

.‘klostogavo Tiroly jt*
Kun. V Mincevičius atosto

gas praleido Piet. Tirolyje, kur 
patartino savo mineralų ko
lekcijas. Jis ieškodamas ver
tingą e: neralų. atliko kalnuose 
pavojingų kelionių. Kun. V. 
Mincev ičits nuolat garsina Lie
tuvą italų spaudoje.

2\veniniov .

šiais metais japonų vyskupas, 
liepos mėn. aplankė tolimoj 
provincijoje išsimėčiusias aus
trų kolonijas Austrijos vyriau
sybės pirmininkas Gruber. Au
ti riteringo asmens vizitas turė
tu didelės įtakos visam lietu
vių gyvenimui ii- Lietuvos rei- 
re;k m.ims.

Tik vienas laikraštis
Brazilijoje šiuo metu išeina 

vienas lietuviškas laikraštis 
savaitraštis — Mūsų Lietuva.

Sporto klubas
Stengiamasi atgaivinti kita

dos veikusią lietuvių sporto są
jungą — Lituania. Lietuvių 
sįrtininkų yra nemaža, bet 
jie visi išsisklaidę brazilų klu
buose.

IHVIDENDA1 PAKIIjO
U asliingtona.*. — Pagal pre

kybos departamento duomenis, 
akcinės bendrovės šių metų 
rugpiūčio mėn. dividendų iš
mokėjo 7'-daugiau, kaip per
nai tuo put metu. Per pirmuo
sius aštuonis šių metų mėne
sius dividendai buvo 5'< aukš
tesni. kaip per tokį pat pereitų 
metų laikotarpį.

DARBININKAS

BalUiju Kūmu s»d«- prer.. Trumanas įteikia Oi. Tempsim taure- Tompson laimėjo valčių lenktynes, 
pasiekdatuas S4.4~2 uiyii«K> i jvataaahi greitį. Ii kairės j dešine matome ( b. Tompson, jo žtuomt. prez. 
TrauiatM ir To>h|«m>u<> vairuotus valties savininku K. Itossin.

Pagerbtas už Lietuva žuvęs JAV karvs
Beveik ištisą praeitą savaitę 

\Vashingtone posėdžiavo sep
tintoji metinė konferencija, va
dinama: National Conference 
on Citizenship. kurios metu 
patriotines kalbas pasakė Pre
zidentas Trumanas. Roosevel- 
tienė ir daugelis kitų. Konfe
rencija buvo globojama teisin
gumo ministerijos (U.S. Attor- 
ney General). Konferencijoje 
dalyvavo ir žinomų lietuvių vei
kėjų grupė. reprezentuojanti 
SLA. būtent: pirmin. adv. Ka
linauskas iš Bostono. P. Dargis 
iš Pittsburgho. viceprezidentas 
ir dr. M Vinikas. ilgametis SL- 
A generalinis sekretorius.

Šia proga minėtoji grupė nu
tarė pagerbti atmintį leitenan
to Samue! L. Harris. Amerikos 
piliečio iš Pennsylvanijos. kuris 
1920 m. žuvo Kauno priemies
tyje eidamas savo pareigas, 
kaip kariškis. Jo kūnas buvo 
atgabentas Amerikon ir palai
dotas Arlington National Ce- 
meterv. Ant jo kapo yra pas
tatytas didokas paminklas, ant 
kurio yra išgraviruoti dviejų 
valstybių ženklai: Erelis, kaip 
JAV emblema ir Vytis— Ne
priklausomos Lietuvos Respub
likos emblema. Abiejose grani
tinio paminklo pusėse yra įra
šyta anglų ir lietuvių kalbomis 
kario biografinės žinios. Adv. 
Kalinauskas padėjo gyvų gė
lių vainiką SLA vardu. Šitoje 
ženklingoje scenoje, kuri riša 
du momentus, būtent: 32-jų

.Aiškus įrodymas
Vienam Paryžiaus restorane 

valgytojas suraukęs nosį parei
škė. kad "jie jau dvokia". Tai 
buvo vėžiai, kui iuos restorano 
tarnautojas buvo pintinėj at
nešęs. kad klientas pas rinktų, 
kurie jam išvirtini. Pasipikti
nęs tarnautojas pakišo mon
sieur Vernon — taip vadinosi 
tasai priekabus ponas — tuos 
vėžius pauostyti. Bet kai tik 
Vernon prikišo nosį, vienas ta
riamai jau pasmirdusių vėžių 
pasirodė toks dar gyvas, kad 
.savo žnyplėmis nugriebęs, tuo
jau pat puikiausiai nužnybo 
jam galą nosies. Už tai Vernon 
iškėlė restoranui byla, reika
laudamas atlyginti už sužaloji
mą nosies. Tačiau iš savo pu
sės restoranas taip pat iškėlė 
Vernon bylą, kad jis visu balsu 
šūkaudamas tokią netiesą, ken
kia jo bizn ui. Abu savo iškel
tas bylas laimėjo, ir bausmės 
Imivo maždaug vienodo dydžio.

Traktoriaus pasisekimas
Ko nepavyko Afrikoj panai

kinti Jungt. Tautoms, dabar 
pašalina krašto tivhr.inė pa
žanga. Pradėjus lankų dar
bams naudoti traktorių, sku
biu tempu pradėjo nykti daug
patystė. Negrams paaiškėjo, 
kad vienas traktorius per dieną 
daugiau darbo atlieka, kaip jų 
dvylika ir daugiau žmoni; O 
ne tik jo Išlaikymas mažiau 

metų įvykio Kaune sukaktį ka
da lietuvių tauta entuziastiškai 
kūrė savo nepriklausomybę ir 
ją gynė savo krauju ir dabarti
nę klaikią Lietuvos padėtį So
vietų okupacijoje.

Vainiko padėjimo iškilmėse 
dalyvavo min. Povilas Zadeikis.

SUNKIEJI GINKLAI RYTĮ 
VOKIETIJAI

Berlynas. — J Rytų Vokieti
jos vadinamosios liaudies po’i- 
ci los stovyklas atvežti tos poli
cijos vardu pridengtos armijos 
apmokymui skirti sovietiniai 
sunkieji ginklai. Juos sudaro 
T34 tipo tankai ir Įvairaus ka
libro lauko artilerijos pabūk
lai.

Stovyklose daliniai S savai
tes apmokomi ir po to pakei
čiami kitų, kurie turi taip pat 
išeiti tą patį apmokymą.

SEDANAS NORI NEPRI
KLAUSOMYBES

Londonas. — Į Londoną at
vyksta Sudano nepriklausomy
bės partijos vadas Abdul Rah- 
man ei Madhi, kuris su aukš
tais anglų pareigūnais kalbėsis 
dėl Sudano ateities. Jo atsto
vaujama partija reikalauja, 
kad tiek anglai, tiek Egiptas 
atsisakytų nuo pretenzi;ų to
liau valdyti Sudaną ir jam bū
tų suteikta nepriklausomybe.

PASAULY IR TAIP ATSITINKA
atseina. bet dar ir nedrumsčia 
ramybes tų gausių žmonų bar
niai. Dėl to ten. kur dar nese
niai negrų kilčių vyresnieji lai
kė savo žmonas, dabar stovi 
traktoriai.

Anuomet tai buvo išnaudoji
mas, o dabar — socializmas...

Kad būtų išpildytas planas. 
Vengrijoj įvesta žemės ūky 
dvylikos valandų darbo diena, 
į tą laiką neįskaitant nė pietų 
pertraukas. Taip ;>at grasina
ma smarkiomis bausmėmis vi
siems. kas į darbą pasivėlins. 
Kadais Marksas tokias darbo 
sąlygas laikė išraudo,imu ir 
žadėjo, kad socializmas tokį 
išnaudojimą pašalins. Dabar gi 
jo mokslo sekėjų akyse tai iš
virto tikru soicali/mu.

A'aistų inųnirtas
Neseniai lankėsi Samoa sa

loje Jungt. Tautų sveikatos 
komisija, kuri buvo labai nu
stebinta. kai susipažino su vai
stų importo duomenimis. Tie 
duomenys buvo tokie: 1951 m. 
įvežta 10.000 litrų vvhisky. 
100.00 litrų alaus. 4,000 litr. 
brandy. 5JXM) litr. Ižino ir 15<xi 
litr. romo..

Komisija prileido, kad vvhis- 
kv ir romas gal tam tikru at
žvilgiu dar ir galima būtų pri
skirti prie vaistų, tik niekaip 
negalėjo suprast:, kaip vaistu 
čia virto alus. Tačiau toli

PRIPAŽINTAS STEBUK
LINGAS PAGIJIMAS

Lurda«. — Bordeaux vys
kupas paskelbė, jog vienas pa
gijimas Lurde 1947 m. yra pri
pažintas stebuklingu. Medici
nos ekspertų šio pagijimo tyri
mas parodė, jog jis gamtinėmis 
sąlygomis neišaiškinamas. Po 
apsiplovimo Lurdo grotos van
deniu tuomet staiga pasveiko 
sunkiai sirgusi 53 m. prancū
zė J. Gestas.

Dr. t- -i. Lewfe* mano, jog šir
die* 'iiMrgimti gydyme prasideda 
visai naujas laikotarpis. Jam vado
vaujant. buvo Minnesotos universi
teto ligoninėj padaryta penkerii) 
metu mergaitei širdies operacija, 
ligone sušaldžius ligi 79 laipsniu. 
Tokia operacija esanti padaryta 
dar pirma karta ir jos pasisekimas 
durnius geru vilčių ateičiai.

mesnis tyrimas dalyką išaiški
no — svaiginamuosius gėrimus 
į salą draudžiama įvežti, bet 
joks nuostatas nedraudžia į- 
vežti tuos pat dalykus kaip 
vaistus.

Pražūtinga vaiky meilė
J naktimis dirbančios Parv- 

žaius gyventojos Curot butą į- 
siveržė plėšikai ir, ką tik radę, 
susidėjo išsinešti. Bet kaip tik 
tuo laiku iš lopšio pasigirdo 
vaiko verksmas. Ir štai plėši
kams suminkštėjo širdis. Kol 
vienas verkiantį kūdikį supo, 
antrasis šildė jam pagirdyti 
pieną. Bet vaiko verksmas 
pažadino ir kaimynus, kurie at
kreipė dėmesį, kad kažkas įtar
tino Corot bute vyksta. Dar 
vaikas nespėjo išgerti nė pieno, 
o policija buvo jau čia. Bylos 
metu plėšikams tai buvo už
skaityta kaip švelninanti ap
linkybė.

Šiy dienu Nojaus arka
Madride atšventė savo 25 

metų sukaktį Nojaus arkos 
Draugija. Į šią draugiją pri
imami tik asmens, kurių pavar
des yra “gyvulinės” — jautis, 
lakštingala, mulas ar panaši. 
Draugijoj vyksta maždaug to
kie pokalbiai: — Labą dieną, 
ponas Lakštingala! — Kaip lai
kosi jūsų vaikučiai, ponia Mu
le? — Ar ponas Arkly* padėjo 
šiandien atsilankyti?

Ryšium su rug. ėjo 16 d. dien
raščio “Draugo” nr. 217 pas
kelbta žinute apie Darbo Fe
deracijos atstovo Vlike dr. J. 
Girniaus atšaukimą iš VLIKo 
maloniai prašau paskelbti, kad 
Darbo Federacijos Centro Val
dyba visiškai solidarizuoja 
Darbo Federacijos atstovo Vil
ke dr. J. Griniaus lini ai ir a-

l’ene Redaktoriau,

Prašau neatsisakyti įtalpin
ti šį mano laišką Jūsų reda
guojamame laikraštyje.

Šių metų rugsėjo mėn. 9 d. 
“Darbininko” (No. 65) tilpo 
straipsnis antrašte “Genocido 
reiškiniai Elizabethe”. Šitame 
straipsnyje aš tiesioginiai likau 
apšmeižtas ir mano pavardės 
pakeitimas prilygintas lietuvy
bės duobkasių darbui.

Aš. Lionginas Ramanauskas, 
užvedžiau savo pavardės pakei
timo bylą tarnaudamas J. A. 
Valstybių kariuomenėje Japo
nijoje. Dėl mano karinės tar
nybos padėties, kurios saugu
mo sumetimais negaliu skelbti, 
aš buvau priverstas pakeisti 
savo pavardę iš Lionginas Ra
manauskas į Lionei Roman. 
Tuo tarpu, p. J. Prapuolenis 
radęs amerikiečių laikraštyje

E K R A N A S
Falinius stebuklas. (The Mi- 

racle of our Lady of Fatima). 
Pačioje Nevr Yorko širdy, prie 
Times aikštės, kur dieną-naktį 
knbžda žmonių minios, žiba 
ugniaspalvės reklamos, skam- 
ba jazzas ir pasauLo juokas — 
ten šiuo metu dviejuose kino 
teatruose rodomas religinis fil
mas apie piieš 35 metus Por
tugalijoje įvykusį stebuklą. 
Pradėjus šį filmą demonstruo
ti. daugelis žiūrėjo gana skep
tiškai, tačiau pilni teatrai ii- jų 
kasos knygos rodo, kad susido
mėjimas šiuo filmu yra milži
niškas. Ir neveltui .nes “Fati- 
mos stebuklas” yra pats ge
riausias ligi šiol pastatytas tos 
rūšies filmas.

Filmų gamyboje ši religinių 
katalikiškų filmų sritis, ku
riuose vaizduojamos a (gamti
nės jėgos, yra gana rizikingas 
dalykas: arba tokie filmai gali 
išeiti pasijuokimu iš religinių 
tiesų, arba jie gali būti supran
tami ir pergyvenami tik tikin
tiesiems katalikams. "Fatimos 
stebuklas” yra nugalėjęs šias 
dvi kliūtis .ir juo pilnai gali pa
sidžiaugti tiek katalikai, tiek 
kitų religijų žmonės, tiek ir vi
sai netikintys, kurie kaip tik 
turės progos pamatyti nuosta
bią tikėjimo jėgą.

Šį filmą gamino VVarner bro
lių filmų bendrovė. Šiemet spa
lio 13 d. sueina 35 metai nuo 
didžiojo Fatimos stebuklo, ir 
VVarner bendrovės noras buvo 
šiuo filmu paminėti aną įvykį. 
Pats filmavimas vyko Portuga-

PR.ADEDA RUOŠTI EI'RO
POS KONSTITUC’M.y

Stra-sburgas. — Prie Schu- 
mano plano komiteto sudary
tas jungtinės Europos konstitu
cijai ruošti komitetas jau pra
deda darbą, šiam darbui su
daryta 26 asmenų grupė, prie 
kurios dar prisijungs 13 stebė
tojų kitų Europos Taryboje da
lyvaujančių kraštų.

Numatoma, kad konstituci
jos projekte bus pasisakyta už 
dvejų rūmų Europos parla
mentą. Aukštuosius rūmus su
darytų paskirų kraštų parla
mentų rinkti atstovai, o žemų
jų rūmų nariai būtų tiesiog ren
kami pagal kiekvieno krašto 
gyventojų skaičių. Didžiausia 
problema, tai kiek galios turė
tų pereiti Europos Federacijos 
organams ir kiek .jos turėtų 
būti palikta paskiriem® kraš
tams.
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pie jo iš Vliko atšaukimą Dar
bo Federacijos Centro Valdy
boje nėra buvę jokios kalbos. 

Su pagarba,

V. Vaitiekums,
Darbo Federacijos Centro Val
dybos narys, Darbo Federaci

jos įgaliotinis Jungtinėse 
valstybėse 

mano advokato teisinį skelbi
mą ir nežinodamas dalyko iš 
esmės padarė savo vienašališ
ką. visuomenę klaidinantį, pik
tą sprendimą. P. J. Prapuo’e- 
nis savo korespondencijoje, po 
"genocido” vardo antrašte ra
do reikalo taip išsireikšti: “To
kį net naujai atvykusių elgesį 
tenka laikyti tiesiog lietuvybės 
duobkasių darbu” (cituota iš 
p. J. P. korespondencijos).

Tenka apgailestauti. kad 
"Darbininke” randa vietos iš
darkyti faktai, prisidengiant 
patriotizmo skraiste.

Šį laišką rašau norėdamas 
atitaisyti suklaidintos lietuvių 
visuomenės nuomonę mano at
veju.

Su pagarba,
L. Ramanauskas

lijoje. gerai ištyrus visas aplin
kybes iš dar gyvenančių ir ma
čiusių stebuklą žmonių, bei iš 
oficialių dokumentų. Tad filme 
nerandama jokio nukrypimo 
nuo tiesos. Filmas spalvotas, ir 
spalvos tikrai natūralios. Ak
torių vaidyba gera. Trijų vaikų 
pagrindinės rolės atliekamos 
pasigėrėtinai, kitų artistų taip 
pat.

Filmo režisierius — John 
Brahm -— garsus vokiečių te
atro režisierius — savo darbą 
atliko be priekaištų. Ir visame 
filme nėra nė vienos vietos, kur 
geros valios žiūrovas suabejo
tų situacija ar iš jos nusišyp
sotų. Gražiai pritaikyta muzi
ka. Ją pritaikė Max Steiner.

Rekomenduotini savaitės

filmai
Labai geri: Miracle of our 

Lady of Fatima (Astor teat
ras New Yorke). High Noon— 
"kaubojinis”. bet visiškai skir
tingas nuo kitų tos rūšies fil
mų (Mayfair. New York).

Geri: Ivanhoe — spalvotas 
nuotykių filmas iš kryžiaus ka
rų laikų pagal to paties vardo
W. Scotto romaną. Greit bus 
rodomas Brooklyno teatruose. 
Story of Robin Hood — W. 
Dysney gamybos spalvotas fil
mas iš kryžiaus karų laikų (ro
domas mažesniuose teatruose). 
High Trcason — anglų gamy
bos filmas apie Sovietų šnipus 
ir sabotažą (mažesniuose te
atruose). The man in white 
suit — anglų gamybos komedi
ja. rodoma Sutton teatre. New 
Yorke. jau 7 mėnuo.

Neblogi: One minute to Ze- 
ro — naujausias filmas iš Ko
rėjos karo (Criterion. Ncvv 
York). Les Miserables — ame
rikiečių gamybos garsaus V. 
Hugo romano versija, šiuo me
tu rodoma ir Brooklyno kai ku
riuose teatruose. The Merry 
Widow — muzikinis filmas pa
gal to paties vardo Franz Le- 
haro operetę — “Linksmoji 
Našlė”. Rodomas Loevv’s Statė 
teatre. Nevv Yorke. jb

SI OMUOS SI TARTIS SL
KINIJA

Maskva. — Rugsėjo 21 d. 
Suomija pasirašė Maskvoje 
prekybos sutartį su raudonąja 
Kinija. Sutartis panašios rūšies 
kaip su Lenkija. Čekoslovakija.

— Schachtas, vokiečių fi
nansininkas, pakviestas ir į E- 
giptą finansų tvarkyti.
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Straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turinj 
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KONGRESAS
DETROITE rugsėjo 26-28 dienom vyksta A.L.R. Katalikų 

Federacijos 32-as kongresas. Tai kongresas organizacijos, kuri 
yra jau palikusi gilius ir gražių darbų pėdsakus Amerikos lietu
vių ir Lietuvos gyvenime.

Organizuotai pradėjusi veikti nuo 1906 m., Federacija reiš
kėsi įvairiom kryptim. Ji paskatino katalikų visuomenę šakotis 
naujom organizacijom — jaunimo, darbininkų, moterų. Ji pir
moji iškėlė lietuviškų mokyklų reikalą ir ėmėsi iniciatyvos telkti 
prie jų lietuves seseles. Pirmojo pasaulinio kario metu Federaci
ja Washingtone įsteigė egzekutyvinį komitetą ir informacijos 
biurą, suorganizavo Tautos Fondą kovai už laisvę finansuoti. Lie
tuvos propagandai, lietuviams Vokietijos nelaisvėje, Lietuvo’e li- 
kusiem — iš Tautos Fondo tada išmokėta įvairiais atvejais arti 
pusės milijono dolerių. Antrojo pasaulinio karo metu ne kas kitas 
kaip Federacija pirmoji išėjo su mintimi sudaryti Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir parėmė tremtinių šelpimą bei įkurdinimą.

Praeitis šviesi, garbinga ir vaisinga.
Tačiau pakartajam ir vieno seno veikėjo patrioto kunigo iš 

širdies ištrinkusį skundą dėl dabarties:
“federacija buvo katalikų gyvenimo vadas. Deja, dabar 

Federacija susilpo, galima sakyti be reikšmės. Kada ALTas ir 
BALFas susiorganizavo dabartiniais pagrindais, iš Federacijos 
atėmė Lietuva rūpinimąsi ir šalpos darbą. Katalikai surenka bei 
sudeda 80 ri ALTo ir BALFo reikalam. Todėl Federacijos skyriai 
užsidarė; jei kur yra. merdėja ir nežino ką veikti” (Mūsų darbai. 
Federacijos sekretoriatas. 1951. 54 p.)

Natūralu, kad savo jėgas ir lėšas Federacijos žmonės jung
dami kitur, savo organizacijos veikimą susilpnina. Natūralu taip 
pat, kad ant didžių darbų praeities ir žmonėm ir organizacijom 
gresia pavojus priimti gražius nutarimus, bet nebeturėti jėgų 
juos vykdyti.

Tačiau Federacijos pereitų metų kongresas rodė pastangų 
atsijauninti ir naujo kraujo įsilieti. Jame laimingai buvo surastas 
praktinis bendro darbo kelias tarp senųjų ir naujųjų ateivių. Ja
me buvo priimtos ir pažangios, aktualios ir teisingos rezoliucijos. 
Kas jų pavyko įvykdyti, parodys šis suvažiavimas.

Kad toliau Federacija išvengtų pavojaus senti, susicementuo- 
tų ir turėtų vadovaujantį Amerikos katalikų gyvenime vaidme
nį. turi būti įsiklausyta iš naujo į pernykščiame suvažiavime lin
kėjimą .ištartą p. Daužvardžio lūpom:

“Tebūnie šis kongresas dinamiška bomba stagnacijai išbom- 
barduoti ir lietuviškai veiklai kovingumo įkrėsti, lietuvių tautos 
kančias palengvinti, Lietuvos laisvę pagreitinti.”

Tebūnie tai linkėjimas ir šiam kongresui.

Atsitradkimo gundymai

Kažkoks nenaudėlis gundy
tojas timpteli ir atsakingus 
žmones už liežuvio būtinai ta
da, kai nereik. Prasišnekėjo ir 
Prancūzijos maršalas Juinas, 
Europinės armijos sausumoje 
vadas. Esą, kai priešas iš rytų 
užpuls, reikia pasinaudoti Ro- 
m mėlio taktika, išmėginta Af
rikoj, ir trauktis; reikia tokiu 
būdu atiduoti priešui Vokieti
ją ir Olandijos didžiąją dalį.

Po apsisprendimo sulėtinti 
ginklavimąsi eigą Prancūzijoje 
ir Anglijoje, po atsisakymo 
prailginti karo tarnybos laiką, 
po suiručių Belgijos kariuome
nėje šitoks maršalo pareiški
mas tik padidina rankų nulei
dimą, apatiją ir Europos tar
pusavio erzelį. Olandų spauda 
triukšmauja: kuriems galams 
mums išmesti 5 miliardus gul
denų ginklavimuisi, jeigu visa 
tai turės tekti bolševikams. 
Vokiečiai ne daugiau maršalo 
planu sužavėti: “Ačiū, kad mū
sų didvyrį Romelį gerbiat ir iš 
jo pavyzdį imat. Bet kam dėl 
to reikia užmiršti, kad Rome
lis savo taktika naudojosi Af
rikos tyruose, o Vokietijos va
karai nėra Afrika; kam užmir
šti ankstesnius pažadus ginti 
ne Reino, o Elbės liniją. Taigi 
kam tada mums vokiška ka
riuomenė. jeibu mes negalėsim 
ginti savo krašto, nes kariuo
menė bus priklausoma 
bendrosios vadovybės, o ta va
dovybė yra — Juinas.”

Vešotaj opinijoj prancūzai 
pralaimėjo. Vienas šveicarų 
laikraštis vedamajame net 
pradėjo kalbėti apie slaptą su
sitarimą tarp Prancūzijos ir 
Sovietų Są ungos bendromis 
pastangomis priešintis Vok eti- 
jos apginklavimui.. Prancūzų 
gynybos planą olandai vadina 
noru europines jėgas panaudo
ti tik Prancūzijos interesui gin
ti. o ne Europai.

Bet olandai ir vokiečiai ne
sibaido per daug, kol ne pran
cūzai turi lemiamą vaidmenį 
Europos likimui, kol kariuome
nės priekyje stovi gen. Ridg- 
way. O. pasak Berlyno “Tele- 
graf”. Ridgway nepritaria 
prancūzu nusistatymui. Nepri

taria jam,— sako tas pats laik- 
laštis — nė britai. Amerikie
čiam svarbu, kad būtų Vokie
tija ir Olandija ginama ir kad 
didžioji geležies ir anglies pra
monė Ruhro krašte nepatektų 
į bolševikų rankas. Anglams 
svarbus ir kitas argumentas— 
kad iš Olandijos bei Danijos 
bolševikai negalėtų tiesiogiai 
apšaudyti Anglijos.

Tačiau tie visi planai, tikri ar 
tik prasitarti, jaudina ir lig 
šiol laisvus arčiau sovietų esan
čius europinius kraštus ir jie 
pradeda baimintis dėl savo li
kimo. Jų viltis — Amerika.

Suglaustų ausų taktika Skan
dinavijos “kare”

Baiminimosi ir didelio atsar
gumo. kad lokio nesuerzintų, 
ženkle, vyksta ir “Malnbrace 
operaci a” Skandinavijoje. NA
TO kariuomenė gina Norvegi
ją, kurią priešas užpuolė iš 
šiaurės. NATO kariuomenė 
skubiai keliasi iš Škotijos, kad 
Norvegų rankose išlaikytų di
džios svarbos Narviko uostą. 
Dar neaišku, ar priešas nemė
gins išsikelti ir pro Švediją, ku
ri laikosi neutraliai. NATO ka
riuomenė rengiasi patikti prie

šą ir prie Danijos, kuris ten 
gali veržtis pro Zundą ir Jut- 
landą. Greičiausiai ten bus de
santai...

Šiuose manevruose Skandi
navijoje dalyvauja 8 valstybių 
kariuomenės apie 80.000 vyrų, 
160 didesnių karo laivų ir lėk
tuvnešis, 800 lėktuvų. Skandi
navijos komunistai, skelbdami 
Maskvos valią savo lūpomis, 
pareiškė protestą prieš tokius 
manevrus kaip prieš provokaci
ją Sovietų Sąjungai. Sovietų 
spauda tuos protestus pakar
tojo. Švedijos vyriausybė šiuo
se manevruose stengiasi ausis 
suglaudus išsilaikyti neutrali. 
Ne tik jos karo stebėto ai ne
dalyvauja manevruose (išsky
rus karo attache), bet kai a- 
merlkiečiai pasisiūlė po manev
rų padaryti draugišką vizitą į 
Švedijos uostus, Švedijos užsie
nių reikalų ministeris atsakė— 
ne, dabar esą nepatogus laikas.

Atsargi, be galo atsargi, ne 
tik Švedija, o ir NATO karinė 
vadovybė. Kai tik suurzgė lo
kys, buvo Įsakyta laivams ir 
lėktuvams per arti neiti, neiti 
toliau kaip tik iki Bornholmo 
salos. Net Danijos gynyba pa
vesta išimtinai pačios Danijos

kariuomenei, kad tik mažiau į- 
tarimo. Ir Danijos karo minis
teris rado reikalo priminti per 
radiją, kad t u tik apsigyn.mo, 
ne puolimo manevrai.

Kokia skirtinga taktika tarp 
Rylų ir Vakarų. Kai sovietuo
se tiek bravūros ir akiplėšišku
mo šaudant lėktuvus ir gro
biant žmones bei karinius pa
reigūnus, Vakarai laikosi ato
kiai. lyg tas pasakėčios ėriu
kas stengiasi pavandeniui per 
šimtą žingsnių stovėti, kad vil
kas nekaltintų jam vandenį 
drumstus...

Spauda pastebi, kad šis at
sargumas kariuomenei nurody
tas iš Amerikos politinių sfe
rų.

Laidotuvių džiaugsmas

Už tat Amerikos politikos 
kryptis Europoje sekama, anot 
Kudirkos, su kinkų drebėjimu. 
Jos pradėjo Europos politi
kams drebėti nuo 1947 m., kai 
Amerika ėmėsi akcijos prieš 
Sovietus. Bet aprimo ir buvo 
patenkinti, kai ta akcija tenki
nosi tik pastangomis sustabdv-

(Nukelta j 4 psl.)

Baldų gamybos bendrovės A. B. 
Diek and Co.. Chieagoje. vicepirmi
ninkas Kent Chandler pasiuntė de
mokratų kandidatui j prezidentus 
Stevensonui telegrama, kurioj pri
minė. jog Steven*ona.s pat* yra sa
vo laiku pareiškęs, kad priimti pri
vačia parama savo politinei akci
jai esą visai leistinas ir jokios dė
mės nesudaras dalykas. Tai Ste- 
vensonas kalbėjęs vienuose pietuo
se. kur dalyvavęs ir Chandler. Dėl 
to dabar jis stebisi, kodėl tokia pa
rama Niaonui demokratai laiko 
neleistina.

PAVERGTOJE LIETUVOJE I 
_________________________________ I

Fotografai ir reporteriai stebi Korėjos paliaubų derybų posėdžūur.s 
Panmunjon pastatyta nauja nameli. Tačiau maža kas teturi vilties, 
jog naujose patalpose derybos eitu sklandžiau, kaip ligi šiol.

Tai bent gamyba!

Tik raštinės popieriuose visa 
Sov. Lietuvos gamyba tvarko
je, o tikrumoje yra visiškai ki
taip. Jų vartojama ‘savikriti
ka” parodo tikrąjį vaizdą. Štai 
“Sov. Litva” pripažįsta, kad 
vienas mokinys S. nusipirko 
Vilniuje "Dinamo krautuvėje” 
porą Šiaulių “Elnio” pagamin
tų sportinių batukų ir čia pat 
juos užsimovęs. Tačiau pake
liui pusė puspadžio atkrito, o 
kol pasiekė namus, gavo eiti 
tik su pamušalu. Kitas pirkė
jas per dvi valandas visai atsi
sveikino su savo batais. Pernai 
tuo būdu batų vertė pačių bol
ševikų buvo “pažeminta”—di
desnė jų dalis buvo grąžinti 
fabrikui kaip brokas. V. Ribi
kauskas “Tiesoje” nusiskundė, 
kad Klaipėdos valstyb. preky
ba iš to paties Šiaulių odos 
kombinato gavo 5.553 poras į- 
vairios avalynės, bet berūšiuo- 
jant ją teko paskirti ir parduo
ti tik kaip antros ir trečios rū
šies. Iš Kauno “Sodybos” gau
tus 804 kg marmelado teko 
visus grąžinti, nes buvo visiškai

netinkamas. Visos iš “Metalis
to” atsiųstos vaikų vonelės bu
vo nešvariai padirbtos ir kiau
ras. Ribikauskas dėl to visko 
kaltina ne bolševikinę sistemą, 
bet tik brokadarius. PaKaltintų 
ką kitą, galva nulėktų.

Kaltinimai Amerikai 
ir Anglijai

Be jokios atvangos varoma 
propaganda prieš Ameriką ir 
Angliją. Į šį darbą įkinkyta 
radijas, spauda, valstybės tar
nautojai. mokytojai. Moki
niams skelbiami įvairūs kon
kursai .kurie turi pavaizduoti 
kraugeriškus Amerikos ir An
glijos darbus. J talką įjungti ir 
menininkai, rašytojai, žurnali- 
tai. štai V. Dausa “Sov. Lie
tuva” rašo ilgą straipsnį, kaip 
“buvo grobiami ir slegiami Lie
tuvos darbo žmonės” ir kokie 
tie buvo angliški-amerikonlški 
imperialistai buržuaziniais na
cionalistų metais.” Straipsny le 
įrodinėjama, kad esą. 1919- 
39 m. “Lietuvos liaudis gyveno 
pačios žiauriausios vergijos lai
kotarpį.”
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ALB. BARANAUSKAS

LYGU - NELYGU?

Ketvirtadienį, rugpiūčio 12 
d. Gražiškiuose per prekymetį 
Vilkabalių zakristijonas nusi
pirko porelę triušių.

Penktadienį ketvirtą valandą 
ryto, dar prieš saulės tekėjimą, 
pieninėje esančius ūkininkus 
išgąsdino balsus riksmas name
lyje. kuriame parapija laikė 
zakristijoną ir varpininkę Gra
žiną.

— Tavo prakeikti zuikiai 
nakčia prakando šešias kopūs
tų galvas! Nespėjo daržovė iš- 
lįst iš žemės ,ir jau nėra. Pasi
matysim teisme, galvažudy!

Jai baigus, atsiliepė zakristi
jonas žiauriu ir pilnu didelės 
paniekos balsu. Jie išbudino 
kaimyną veterinorių, kuris at
vėrė langutį, užsirūkė ir baž
nyčios tarnams pasakė nau
jieną, kuri abiems tuoj Užčiau
pė lūpas. Pirmiausia jis pasitei
ravo dar miegūstu balsu:

— Kur tu pirkai tuos gyvu
lius?

— Gražiškiuos.
— Gražiškiuos dabar siaučia 

snukio ir nagų liga. Triušius 
reikės nušaut, apsvilint ir už
kąst septyniasdešimt penkių 
centimetrų gilumoje. Po pusry

čių ateisiu pažiūrėt. Labąnakt!
Jis numetė papirosą ir, tur

būt, vėl užmigo. Zakristijonui 
pradėjo neramiai plakt širdis, 
ir rūpestis aptemdė žvilgsnį. 
Tuoj po ankstyvųjų mišių jis 
nuėjo klebonijon pasiguosti. 
Prieangyje, nusišluostęs pra
kaitą, užsidėjo akinius ir tuo 
pačiu metu šalia savęs išgirdo 
sunkų alsavimą ir gilius atodū
sius, kuriuos jis tuoj pažino, 
nes kasdien girdėdavo savo 
kambary už sienos.

— O ko tu čia? — zakristi
jonas griežtai paklausė varpi
ninkę.

— To, ko ir tu.
Klebonas nugirdo pokalbį, a- 

tidarė duris ir jiems tarė:
— Prašau!
Vos spėjęs įeiti, zakristijo

nas paklausė:
— Ar teisybė, tėveli, kad 

Gražiškiuos snukio liga?
— Kas, kas?
— Teisybė, — tarė Gražina. 

— Veterinorius sakė. Per zak
ristijono gyvulėlius ir mus čia 
negeroji užpuls.

Klebonas persigando:
— Ar jau vėl tarakoaų už- 

veisėt ?

— Ne ,ne .tėveli, nėra tara
konų. Vakar nusipirkau pore
lę triušių Gražiškiuos.

t— šitaip!
— Tai jie dabar mano ko

pūstus griaužia!
— Tu taip nešauk. Graži

na. aš dar, ačiū Dievui, ne
kurčias. Sėskit ir pasakokit, 

kas čia darosi. Prie ko čia ve
terinorius?

— Jis sako, kad Gražiš
kiuos maras, tai mano triu
šius reiks iššaudyt.

— Kada su juo šnekėjai?
— Šįryt prieš mišias.
Klebonas ėmė juoktis.
— Tai vėl baratės, neduo- 

dat jam rytais miegot. Aha, 
vargonininkas šįryt girdėjo, 
kad miestely riksmas, tik tin
gėjo keltis; tai judu?

Jie kukliai nusikosėjo. Var
pininkė paglostė sofos akso
mą.

— Ar tai tinka bažnyčios 
tarnams? Turėtumėt dar ki
tiems duot pavyzdį.

— Tegul jis man užmoka už 
kopūstus.

— O tu užsitverk tvorą. — 
atkirto zakristijonas.

— Tikrai žagarų visa ku
peta ant mano kiemo — imk 
ir užsitverk. Visas mėnuo su 
Rožaitiene piauniesi Už vištas; 
tada prapuls ir papiktinimas.

Varpininkė ironiškai nusi
šypsojo.

— Zakristijonas geras! Jis 
laiko triušius, tai tu užsitverk!

O ką jis per jomarkus išdari
nėja?
Klebonas apsiniaukė ir ta

rė:
— Jau žinau ir apie tai. 

Tyliu ir laukiu, tačiau tegul 
tik kas nors ateis man pasis
kųsti! Pralobti užsimanei? 
Kaip ten yra su tais saldai
niais?

— Čia. tėveli. nuodėmės 
nėr, čia kaip loterija. Ateina 
vaikas, užmoka penkis centus, 
aš įmetu saldainių į dėžutę ir 
duodu spėt: lygu ar nelygu? 
Jei atspėja — saldainiai jo. 
Laimės dalykas; apgavystės 
nėr.

— Apie apgavystę tai dar 
galėtume ilgai pasišnekėt, ta
čiau yra papiktinimas ir iš to 
kyla nuodėmė. Vilioji pinigus 
— ko gero pradės vogt iš tė
vų! Palauk, palauk, tegul tik 
prapuls kam pinigai, atsisėsi ir 
tu su vagim. Nemanyk, kad 
aš užtarsiu tokiam reikale! Su
pratai?

— Taip, tėveli.
— Ir kad nebūtų daugiau tų 

barnių nė skundų! Einat, einat 
kasdien po kelis sykius, skun- 
džiate viens kitą, o žiūrėk, ne
spėjai sutaikint. jau vėl zakris
tijonas susimušė su Gražina. J- 
kyrėjo iki gyvo kaulo! Pasku
tinis kartas! Na. galit eit.

Lauke zakristijonas suurzgė.
— Vėl mane tėveliui apskun- 

dei, ilgaliežuve! Na, pažiūrėsi, 
pažiūrėsi — su manim tai ne su 
Rožaitiene.

Takelyje tarp alyvų pasirodė 
vikaras. Varpininkė pasistiebė 
zakristijonui prie ausies, atsi
duso ir sužnibždė jo:

— Sukčiau...
Paskum jie pasveikino vika

rą ir nuėjo savo keliais.
Po pusryčių zakristijonas iš

ėjo ežiomis į kaimą, pešioda
mas laukinius dobilus ir kitokį 
pašarą savo gyvuliams, o Gra
žina pasiėmė kirvį ir visą dieną 
tvėrė daržą. Laikas nuo laiko 
pas ją atbėgdavo triušiai ir, 
atokiai susėdę, žiūrėjo, kaip ei
na darbas. Gražinai vakare pa
sišalinus, jie priėjo nemalonios 
Išvados, kad kopūstai jau už 
tvoros.

šeštadienį, rugpiūčio mėn. 
14 d. saulėtekis buvo giedras ir 
vaiskus, tačiau penktą valandą 
visas dangus apsiniaukė ir ėmė 
lyti, kadangi Tilžės kalendorė- 
liai rodė darganą. Ūkanos ir 
drėgmė pripildė varpininkės 
sąnarius kartaus reumatizmo. 
Ach. ach. žmogaus kelias pil
nas provėžų ir duobių: kartais 
net norėtųsi išsitiesti kur nors 
pavėsyje, ir jau visam laikui! 
Iššlavusi po mišių aslą, ji užli
po į varpinės šoninę pažiū
rėti į savo karstą, kuris ten 

stovėjo jau šeši metai, diena iš 
dienos laukdamas gyventojo. Į 
skardinį stogą barbeno lietus. 
Buvo prieblanda ir tik pro ma
žą langelį šiek tiek sunkėsi be
spalvė dienos šviesa. Ji atsi
klaupė ir ėmė šluostyti dulkes 

nuo poliruoto antvožo; karstas 
buvo geras, ąžuolinis, nors jau 
truputį išėjęs iš mados. Netikė
tai ant Gražinos peties nutū
pė kandies peteliškė, gerokai ją 
išgąsdindama. Kur gi čia galė
jo užsivelsti kandys .' Ji apčiu
pinėjo mezginį karsto pakraš
čiuos — jis dar buvo nepalies
tas.

Tada varpininkė pamažu nu
kėlė sunkų antvožą ir sukliko 
apimta siaubo, jausdama ant 
galios stojančius plaukus. Nors 
šilkinė pagalvė buvo sveikutė
lė, kiek matėsi iš po dulkėtas 
numirėlio galvos, tačiau kieno 
buvo šis pajuodęs veidas po 
keista, aukšta kepure, šios kau
lėtos rankos ir atsikišusios pė
dos? Kieno palaikai čia dunk
sojo pusiautamsyje? Gal kar
tais nakčia vaiduoklis užlipo 
ant aukšto kaip tik tuo metu, 
kai miestely Rožaitienės gai
dukai ėmė plasnoti sparnais ant 
laktų, ir nespėjęs grįžti į savo 
kapą, pasinaudojo varpininkės 
karstu..

Ji nusirito laiptais žemyn, iš
bėgo lauk ir pasileido į mieste
lį. Zakristijono durys buvo už
rakintos. veterinoriaus taip pat 
nebuvo namie. Ji pradėjo šauk
ti kaimynus, tačiau niekas ne
atsiliepė. Tada varpininkė, 
jausdama aštrų dūrimą krūti
nėj, nubėgo į Petraičių krautu
vę ir. nespėjusi ištarti žodžio, 
susmuko ant miltų maišo. 
Krautuvininkas šūkterėjo žmo
ną ir po penkių minučių valeri 

jonais vėl pastatė Gražiną ant 
kojų.

— Mano karste negyvėlis...
— Taigi, juk tu gyva —kur 

tas tavo karstas?
— Mano karstas varpinės šo

ninėje, su numirėliu.
Petraitis sušaukė iš kiemo 

sūnus ir d’arbininką; jie dar no
rėjo atsivesti policininkus, ta
čiau šie anksti rytą išjojo ap
žiūrėti pavogto miško. Tada 
jie, viso šeši vyrai, išėjo į baž
nyčią ir, švaistydamiesi kišeni
nėmis lemputėmis, užlipo aukš- 
tan. Ten buvo sukrauta dau
gybė atliekamų daiktų, tarp 
kurių jie negreit surado kars
tą. Jis buvo atviras—šalia gu
lėjo antvožas, o viduj buvo pa
guldyta viena iš senų medinių 
statulų, kurių visa eilė stovėjo 
pasieny gal dar nuo Tyzenhau
zo laikų. Daugeliui trūko ran
kų ar kojų, kitos buvo suskilu
sios ir trandžių išgrąžytos.

Vyrai, nulipę žemyn, ėmė 
gėdinti varpininkę.

— Neapsižiūri, paskui žmo
nes gązdina!

Ji atitoko, pagalvojo ir tarė: 
— Žinau, žinau, kas padarė. 
— O kas?
Varpininkė išsižiojo. tačiau 

paskui kažką atsiminė.
— Už rankos nepagavau...— 

sumurmėjo. — Tačiau, palauk, 
aš dar parodysiu tėveliui, kas 
tu per vienas...

(bus daugiau)
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EŽERAS, SAULE IR MES
Stud. Ateitininku stov v

IVaejo vasara, o kartu su ja 
ir tos nuostabios atostogų die
nos. kurios suteikė galimybės 
ir progos ištrukti iš kasdieninės 
pilkumos ir papildyti energiją, 
išsemtą fabrikuose, įstaigose ir 
mokyklose. Ir šiais metais, ka
da vasaros karščiai jau buvo 
benustoją varginti, ir gamta 
kvepėjo rudeniu, grupelė stu
dentų ateitininkų susirinko vie
nai savaitei pačiame Michigano 
valstybės pakraštyje. Chicagos 
pašonėje. Stovyklavietė gal ū' 
ne per daug prabangi, tačiau 
guolis buvo paruoštas, stogas 
nekiauras, o ir kūniškas penas 
— skanus ir sotus. Gi gražiau
sias papuošalas buvo keliolikos 
žingsnių atstume liūliuojantis 
Paw-Paw ežeras, kurio arbatos 
šiltumo vanduo nesulaikomai 
traukė atsigaivinti bei nusi
plauti miesto dulkes. Be palio
vos skambėjo skardus jaunimo 
juokas ir, rodės, jog nieko dau
giau nebuvo — tik ežeras, sau 
lė. ir mes. jos vaikai. O vaka

VANDUO
Kneipas kalba

Kneipas gimė Pietų Vokie
tijoj. Woerishofene. 1821 m. Ji
sai buvo kunigas. Studentau
damas jisai buvo sunkiai susir
gęs plaučiais. Liga privertė jį 
ieškotis pagalbos. Kneipas. ne
būdamas medikas, bet turėda
mas didį protą, priėjo išvados, 
jog vanduo yra didelis vaistas. 
Erzinant vandeniu žmogaus 
kūną pažadinamos jo apsau
gos jėgos, kurios nugaii orga
nizmo susirgimą. Kiekvienas 
susirgimas. Kneipo manymu, 
nėra vieno organo, bet viso 
organizmo susirgimas, tad su
sirgus kuriam nors organui 
reikia gydyti ir visą organiz
mą. Be vandens jisai vartojo 
gydymui orą. saulę, šilimą ir 
gydomąsias žoles. Jisai pratino 
ligonius prie paprasto, protin
go gyvenimo. Savo gydymo 
metoduose jis panaudojo ir pa
tobulino savo pirmatakų gydy
mą vandeniu.

Kneipas U’oerishofene įstei
gė gydyklą, kurią, nežiūrint 
blogų kelių 4 šį miestelį, kas
met aplankydavo apie 20.000 
ligonių. Ir tūkstančius ligonių, 
turtingų ir beturčių, jis pagy
dė. Jisai visą savo gyvenimą 
tarnavo kentančiai žmonijai 
Beturčius ne tik nemokamai 
gydydavo, bet dar pagydytus 
apdovanodavo.

Kneipas mirė sulaukęs 76 
m. Bet Pietų Vokietijoj dar ir 
dabar jisai gyvas. Daugely 
Bavarijos miestelių jus rasite 
jo atminimui pagerbti gatvių 
pavadintų jo vardu. Woerisho- 
fene ir dabar yra ligoninės, 
kuriose ligoniai gydomi prisi
laikant jo gydymo metodų. 
Kneipo vardas ten žinomas 
tiek kaimuose, tiek miestuose. 
Kneipo gydymas vandeniu da
bar medicinos yra patobulin
tas ir vartojamas ne tik jo 
gimtajame krašte, bet ir kituo
se. Amerikoj taip pat yra spe
cialių ligoninių, kur vartoja
mas veik išskirtinai Kneipo gy
dymas vandeniu.

Kneipas tarp vairių gydymo 
būdų vandeniu dažnai vartoda
vo įvyniojimus. įvyniojimai 
būna sausi, šalti ir karšti. čia 
aš kalbėsiu tik apie šaltus. 
Šiuos įvyniojimus Kneipas var
todavo gydyti įvairioms ligoms. 
Šalti įvyniojimai šalina iš kū
no maisto apykaitos, nuodin
gas liekanas, nuovargį, sutei
kia žmogui gerą nuotaiką, ra
mina nervus .teikia gerą mie
gą. mažina nutukimą, didelės į- 
takos turi kepenų.’ inkstų su
trikimams. Salti įvyniojimai 
vartojami mažinti karštį, šiuo 
atveju be gydytojo leidimo, be 
prityrusio-personalo, šaltus į- 
vyniojimus negalima daryti.

rais. kai ežeras snaudė, mes su
sirinkdavom ratan ant jo kran
to ir leisdavom dainai pasakoti 
apie mūsų svajas ir ilgesį. Ir 
tuo metu ne vien tik fiziškas 
ratelio ryšys jungė mus. bet 
ir nakties mistikos suartintos 
sielos. Tarytum nieko daugiau 
nebuvo — tik naktis, mėnuo ir 
mažytis dangaus kraštelis, ku
ris tačiau atrodė kaip visa visa
ta: plati ir gili kaip motina — 
visus apglėbianti, gera ir am
žinai paslaptinga savo begaly
bėje.

Saulė davė mums jėgų, mė
nuo minties gaivumo, gi kas
dieninės ryto maldos, vedamos 
stov. kapeliono kun. J. Borevi- 
ėiaus, S. <J., — dvasios stipry
bės. taip mums reikalingos sto
vyklose pozityviam darbui at
likti. Svarbiausiais stovyklos 
uždavinys ir tikslas buvo stud. 
at-kų suvažiavime apsvarstyti 
ir konkrečiai nustatyti naujus 
organizacijos kelius bei meto
dus. Suvažiavimą atidarė da-

- SVEIKATOS DRAUGAS
Dr. A. GRIGAITIS

Sveikatos palaikymui įvynioji
mus daryti dukart savaitėje.

Įvyniojimų technika
Šaltiems įvyniojimams rei

kalinga lininė paklodė, kelios 
vilnonės antklodės. Negalima 
vartoti guminių — plastikinių 
medžiagų.

Ant lovos paklojama vilnonė 
antklodė, ant antklodės ištie
siama šaltam vandeny suvilgy
ta ir gerai nugręžia lininė pa
klodė. Vanduo suvilgyti paklo
dei imamas 68-53 F (20-120. 
t. y. šaltas vandentiekio van
duo. Kuo vanduo šaltesnis, 
tuo stipresnė gaunama kūno 
reakcija, tuo geriau veikia įvy
niojimas. Vartodami vasaros 
šiltą vandenį .dažnai negauna
me tinkamos kūno reakcijos 
bei sušilimo. Guldant ligoni ant 
suvilgytos paklodės, jo galvą, 
veidą, krūtinę reikia suvilgyti 
šaltu vandeniu. Pagulėjus, kū
nas įvyniojamas paklodė.! ir 
vėliau įsupamas vilnonėn ant
klodėm Paklodė ir antklodė

(Atkelta iš 3 psl.)
ii bolševizmo veržimąsi toliau 
— Trumano, Achesono “Con- 
tainment" politika. Staiga Ei- 
senhoueris su Dultes metė nau
jos politikos šūkį — “Roil 
Back” — grąžinti Sovietus į 
jų ribas. įspūdį, kurį naujas šū
kis padarė Europos politikams. 
“Die Tat" šiaip aprašo. Esą. 
kai Trumanas ir Achesūnas 
pasisakė prieš naują politiką, 
kuri jiems atrodė pavojinga, 
prie jų pasiskubino prisidėti 
visas choras tų europiečių, ku
rie nori pasauliui įkalbėti, kad 
Europa yra tolei laisva, kol 
yra laisvi Paryžius ir ILondo
nas. Kai nuskambėjo Connally 
ciniški pareiškimai, “contain- 
ment" politikos šalininkų pozi
cija sustiprėjo, ir anglų “Eco- 
nomist" su pasitenkinimu ga
lėjo pažymėti, kad jau ir ame
rikonai esą už tai. kad “rylų 
Europos išlaisvinimas būtų 
rengiamasi palaidoti.”

Taigi drebėjimas pereina į 
palengvėjimo atodūsius, į lai
dotuvių džiaugsmą.

Velniškas juokas

Sovietų “Pravda” kitokiu to
nu atsiliepia: “Eisenhovverio 
žodžiai taiko į karą. Nors 
Eisenhovverio dvasios padėtis 
dar nėra tokia kaip Forestalio, 
bet jis prasmingai prisiminė 
paveiksią Forestalio prieš jo iš- 
šokimą iš pamišėlių ligoninės

kla
bartinės Stud. At-kų S-gos C. 
Valdybos pirmininkas stud. J. 
Gylys pirmojon diskusijų ug- 
nin išėjo studentas A. Saba
liauskas, kalbėjęs stud. at-kų 
organizaciniais klausimais, ir 
jo koreferentas stud. V. Vy
gantas. šių dviejų referentų 
paliesti klausimai sukėlė tokias 
gyvas diskusijas, jog dalis jų 
turėjo būti atidėta kitam suva
žiavimo posėdžiui. Stud. K. Ke- 
blinskas, kuriam pačiam teko 
arčiau stebėti moksl. at-kų 

veiklą, savo referate ragino 
stud. at-kus kaip vyresniuo
sius moksl. at-kų brolius, paro
dyti daugiau susidomėjimo 
moksl. at-kų organizacija ir 
duoti pagal jėgas ir galimybes 
įmanomą paramą jos veiklos 
pagyvinimui ir naujų narių 
paruošimui. Taip pat buvo pa
liestas ir at-kos spaudos klau
simas. “Ateities” žurnalo re
dakcijos narė ir atstovė stud. 
G. Macelytė, trumpai referavo 
apie dabartinę žurnalo* padėtį, 

privalo standžiai apkloti kūną, 
bet neturi varžyti krūtinės kvė
pavimo.

Prieš įsupant į paklodę, ligo
nis turi būti gerai sušilęs. Su
šilti galima lovoj arba i-j va
landos pasivaikščiojant. Ran
kos paklodėn bei antklodėn ne- 
įvyniojamos. Šalčio bijantiems 
šaltų įvyniojimų nedaryt* Bi
jant. kad ligonis neperšaltų, 
prie kojų ir šonų reikia pridėti 
butelius su karštu vandeniu, 
kad ligonis greičiau sušiltų ir 
pradėtų prakaituoti, apkloti jį 
dar viena arba dviem antklo
dėm. Praėjus 5-10 min. po į- 
vyniojimo ligonis jaučia malo
nią šilimą. Jei to nėra, prie 
šonų, kojų pridėti butelius su 
karštu vandeniu. Jei gi per 
— % vai. ilgonis neprakaituo
ja, įvyniojimą pakartoti. Re
komenduojama prakaitaivimo 
metu ant galvos uždėti šaltą 
kompresą. Ligonis išbūna įvy
niotas %—2 vai., žiūrint ku
riam reikalui įvyniojimas var
tojamas. Norint nuraminti li
gonio nervus. pakanka 34 
vai., norint, kad ligonis išpra
kaituotų kenksmingas kūnui

Skyles ir jy kaišiojimas Europos laive
lango.” "Pravda” sako, kad Ei-
senhovverio kalba Europą iš
gąsdino ir priešamerikoniškai 
propagandai patarnavo daugiau 
nei viskas, ką Sovietų spauda 
būtų galėjusi padaryti per vi
są mėnesį. “Eisenhovveris lai
mėjo tuo energingo neapykan
tos skelbėjo ir Amerikos agre- 
syvinio karo kurstytojo garsą. 
Kai dėl Eisenhou’crio grasini
mų Sovietų Sąjungai tai galima 
tiek pasakyti: iš jų Sovietų 
tauta juokias tiek pat, kaip iš 
Hitlerio grasinimų... Kaliausė 
Eisenhowerls tegul išbaidys tik 
varnas iš amerikoniško daržo, 
.jei ten gąsdinimo politika taip 
aukštai vertinama.” Išskaičia
vęs europinius kraštus, kuriuos 
Eisenhoweris norįs atplėšti nuo 
“motinos Rusijos”, pasityčioji
mus tęsia toliau: esą generolo 
apetitas, kuris pralenkia jau 
Hitlerio beprotybę, nėra paso
tinamas. Regimai norėdamas 
įrodyti kraujo giminystę tarp 
Amerikos ir Azijos, užsimanė 
dar praryti Kiniją, Mongoliją ir 
Korėją...

Viltys vėl Amerikoje

Sovietų propaganda namie ir 
svetur pribloškė Išlaisvinimo 
idėją — sako “Die Tat”. Bet 
“reikalavimas išlaisvinti rytų 
Europą nebeišnyks.” šiaurės 
Amerika — dėsto toliau tas 
laikraštis — supras savo isto
rinį uždavinį — atsistoti prie- 

iškeldama stud. at-kų bendra
darbiavimo reikalą ir savo 
spaudos prenumeravimo būti
nybę.

Stud. V. tvindys skaitė tik
rai įdomią ir naudingą paskai
tą lietuviškų politinių partijų 
tema. Be to, jis padarė labai 
išsamų pranešimą iš Kanadoje 
įvykusio Pax Romana suvažia
vimo. kuriame jis su stud. Ba- 
joriau atstovavo ateitininkus.

Sąjungos Statuto kai kuriuos 
punktus referavo studentai: 
A. Baužiuskaitė ir V. Vygan
tas. kurie kartu su stud. A. 8a- 
baltausku sudarė Statuto aiš
kinimui išrinktą komisiją. Bu
vo pastebėta, jog dabartinis 
statutas ne visai sutinka su mū
sų šių dienų gyvenimo sąlygo
mis, nau’am statutui paruošti 
išrinkta V. žrindžio pirminin
kaujama komisija.

Visi anksčiau suminėti refe
ratai .paskaitos bei pranešimai 
turėjo grynai organizacinių 
klausimų išaiškinimo paskirtį. 
Ideologinę at-kų organizacijos 
sritį palietė svečiai prelegentai. 
Dr. D. Narutavičiūtė kalbėjo 
apie ateitininko religinę prak
tiką. Dr. J. Pikūąo paskaitos 
tema buvo asmenybes ugdy
mas. kuris, kaip prelegentas 
pažymėjo, prasideda ir svar
biausius pradus gauna pačioje 
vaikystėje ;todėl ir taip reika
lingas tinkamas gyvenimui pa
siruošimas. Stov. kapelionas 
kun. J. Borevičius, S. J. kalbėjo 
apie ateitininko religinio gyve
nimo formas.

Kaip ir kiekvienoje at-kų 
stovykloje, taip ir šiais metais 
buvo Išlaikyta per eilę metų su
sidariusi tradicija: vienos die
nos susikaupimas. savo kulmi
nacinį punktą pasiekė prie 
Partizano kapo. Žvakučių vir
pančioje šviesoje, tamsiems še
šėliams krentant ant susikau
pusių veidų, buvo prisiminta 
palikta gimtinė ir už ją kovo
jantieji mūsų broliai.

medžiagas — 1 ’a — 2 vai Rei
kia kreipti dėmesio ir į figonio 
savijautą. Baigus kuraciją, ligo
nis privalo pailsėti lovoj vieną 
valandą. Nesant pagalbininko, 
ligonis patsai gali padaryti sau 
įvyniojimus. Ligonis stovėda
mas įsivynioja drėgnon paklo
dėn, o vėliau gula ant paties
tos lovoj vilnonės antklodės ir 
įsisupa jon.

Taip Kneipas šaltais įvynioji
mais darė kuone stebuklus.

ky skeptiškų, delsiančių, į kom
promisus ir dažnai nuolaidas 
linkusių europiečių ir jiems pa
rodyti drąsos pavyzdį, taip kaip 
jie padarė 18 amžiuje ir pas
kiau. “Ne Vakarų Europa, bet 
Amerika nuo 1945 m. yra vir
tusi nauja tėvyne tų šimtų tūk
stančių, kurie paliko tėvynę, 
kad nereikėtų gyventi vergijo
je. Jie pasirūpins, kad Rytų 
Europos išlaisvinimas niekados 
nedingtų iš diskusijų. Nėra 
pagrindinis dalykas, kai dabar 
klausiama, kaip Rytų Europa 
gali būti išvaduota be karo. 
Pagrindinis yra dalykas, ir Eu
ropos visumai pagrindinis, kad 
nebūtų pasiryžta pirkti “tai
ką” ir “taikingą sugyvenimą” 
tylomis nurašant ir išduodant 
Rytų Europą... Turės būti ir 
pavargusioj Eiuropoj sus prasta 
su mintimi, kad sprendimas, 
kuris duoda pastovią ateitį, te
gali būti “Roil Back” pravedi- 
mas.”

“Bet dabar Europoje išplitu
sios dvasios ženklas yra tas, 
kad net tie. kurie galvoja, jog 
Europos kūnas be Rytų Euro
pos nėra Europa, o tik silpny
bės ir suskilimo simbolis, var
giai išdrįs atvirai ir garsiai prie 
tokio įsitikinimo prisipažinti; 
reikalingas Abilenos, Kansos 
pilietis tam išreikšti; lig šioi 
joks atsakingas Europos vyras 
to laisvinančio žodžio nedrįso 
ištarti.”

Suvažiavimas baigėsi naujos
C. Valdybos išrinįdmu ir iškil
mingu posėdžiu. ' kurio metu 
nauji stud. at-kų s-gos nariai 
davė priesaiką. Naujon valdy- 
bon išrinkta: V. Žvirzdys, A. 
Merkelis, A. Prapuolenytė, D. 
Valančiūtė, V. Kleiza, K. Keb- 
linskas — palaikyti ryšius su 
organizacija užsienyje; jam pa
dėti išrinktas stud. A- Sužiedė
lis. Kiti nariai — A- Sabaliaus
kas su pagalbininkais B. Minio- 
taite ir A. Baužinskaite, be to 
Revizijos Komisija, susidedanti 
iš J. Končiaus, A. Barzduko ir 
P. Grušausko. Kandidatais į 
valdybą pasiliko stud. R. Rau- 
chaitė ir O. Stankaitytė.

Suvažiavimo metu patiek
toms rezoliucijoms priimti bu
vę sudaryta komisija iš V. 
žvirzdžio ir A. Baužinskaitės.

Stovyklos pabaigoje įvyko 
stud. at-ko teismas, kurio eigą 
su didžiausiu įdomumu stebėjo 
visi stovyklautojai ir savaitga
liui suvažiavę svečiai. Vyr. tei
sėju buvo prof. G. Galvanaus
kas, teisėjais — Dr. J. Pikū- 
nas ir kun. dr. J. Vaišnora, 
MLC. Kaltintojas buvo A. Sle
ževičius, gynėjas — V. Vygan
tas. Visų studentų pasitenkini
mui, kaltinamasis buvo ištei
sintas, tačiau vis dėlto iš jo 
laukiama dar geresnių rezulta
tų.

Meninėje vakaro programoje 
dalyvavo iš Chicagos atvykę 
solistai ateitininkai D. Stankai
tytė, J. Vaznelis ir pianistė A. 
Prapuolenytė. Savo kūrybos 
skaitė J. Končius. Po progra
mos įvykusių šokių metu buvo 
perskaitytas stovyklos jumori
stinis laikraštėlis “Skersvėjis”, 
redaguotas D .Brazytės. K. 
Keblinsko, A. Sabaliausko ir A. 
Barzduko.

Po savaitės išsiskirstėm visi 
j tolimus miestus, nešdamiesi 
norą mokytis, dirbti ir uoliau 
reikštis organizaciniame gyve
nime. ' G. M.
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Lietuviai televizijoje

Viena televizijos kompanija 
sekmadieniais čia ruošia įvai
rių meno šakų mėgėjų pasiro
dymus. Už geriausiai atliktą 
dalyką skiriama $1,000 dol. do
vana, kuri bus paskirta tam, 
kam nubalsuos televizijos žiū
rėtojai.

Rugsėjo mėn. 21 d. matėme 
lietuvių grupę. Adv. EI. Arma- 
navičienė paaiškino, kas bus 
parodyta. Ta proga, ji, kaip 
Balfo skyr. pirmininkė, žiū
rėtojams priminė lietuvius, pa
silikusius Vokietijoje ir prašė 
jiems aukų drabužiais ir pini
gais.

Mūsų šokėjų grupė, suside
danti iš K. Laskausko, O. Ma
jauskai ės, J. Veliuonaitis, Z. 
Veiraitytės ir A. Bačianskaitės. 
pašoko tautinį šokį “Lenciūgė
lį”. šokiui grojo Alb. Juškevi
čius. L. Bis t riek as, K. Stupu- 
ras ir Alg. Kazakevičius. Visi 
savo uždavinį atliko labai ge
rai.

Reikia pažymėti, kad šiame 
pasirodyme dalyvavo tiek čia 
gimęs, tiek naujakurių jauni
mą* Tokią gražią grupę šiam 
reikalui sutelkė ir visą pasiro-

Tos visos europinės nuotai
kos primena seną pasaką, ku
rioje velnias įsigeidė Nojaus 
laivą nuskandinti. Jis pasiver
tęs pele ir pragraužęs dugne 
skylę. Pastebėjęs tai žaltys ir 
uodega skylę užkišęs.. Euro
pos laivas labai jau supuvęs, ir 
velniui nesunku daugybę sky
lių išgraužti. Lig šiol Amerikos 
ar demokratiškas asilas uodega 
ar respublikoniškas dramblys 
siurbliu jas kaišioja. Drambliui 
staiga atėjo į galvą baisi min
tis: kam skyles kaišioti, ar ne
geriau velnią čiupti už sprando 
ir išmesti iš laivo j jo peikę. 
Dėl tos baisios minties ir išsi
gando Europa.
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BAŽNYČIA IR PASAULIS

• Be Kristaus taikos Begali 
būti joldos taikos. Romoje bu
vo susirinkę posėdžiauti “Pax 
Christi” arba Kristaus taikos 
sąjūdžio atstovai iš įvairių Eu
ropos valstybių. Tasai sąjūdis, 
pradėtas po praėjusio karo 
Prancūzijoje, ragina tautas ir 
valstybes atleisti viena kitai, 
remtis teisingumu ir meile. Po
piežius Pijaus XII suteikęs to 
sąjūdžio atstovams palaimini
mą šv. Petro Bazilikoje, pagy
rė jo siekimus ir pabrėžė, kad 
tik atlaidumas, pagarba vieno 
kitam ir krikščioniška mc ’ j 
tegali duoti taiką. “Be Kris
taus negali būti jokios taikos.”

• Kiekvienas gali ir privalo 
apaštalauti. Spalių 3 d. sukan
ka 25 metai, kai buvo kanoni
zuota šv. Teresė Kūdikėlio Jė
zaus. Ta proga popiežius Piuus 
XII pasiuntė laišką karmeličių 
vienuolėms, kurių centras yra
Lisieux miestelyje, Prancūzi

joje, kur ta šventoji yra palai
dota jos garbei pastatytoje 
bazilikoje. Pijus XII savo laiš
ke nurodo, kad šv. Teresė yra 
pavyzdys visiems, kaip galima 
ir privaloma apaštalauti savo 
aplinkoje, ir rodos, visai ma
žuose dalykuose, kurie tačiau 
žmogų dideliu arba šventu pa
daro.

• 700 metų sueina, kai mirė 
šv. Klara, kuri, pasekusi šv. 
Pranciškum Asyžiečiu, paliko 
tėvų namus ir įsteigė -vienuo
lyną mergaitėms, vadinamoms 
vargšų seserims. Jų vienuoly
nas Amerikoje. New Orleane, 
La., sukaktį iškilmingai mini 
spalių mėn.

• Tolstojaus dukraitė prie 
mė katalikų tikėjimą, šv. Ma
rijos koplyčioje prie Michigan 
universiteto (Ann Arbor, 
Mich.) šiomis dienomis perėjo 

dymą organizavo Albeltas Juš
kevičius. šitoks sutarimas te
bus pavyzdys ir paskatinimas 
ateičiai.

Nauja lietuvių šeima
Rugsėjo 20 d. šv. Alfonso 

bažnyčioje aukso žiedus su
mainė Vladas Filius ir Anelė 
Rakauskaitė. Sutuoktuvės įvy
ko 11 vai. su šv. mišiomis. pe- 
kurias jaunieji ir visi jų paly
dovai, 6 poros, priėmė šv. Ko 
muniją. Sutuoktuvių apeigas 
atliko parapijos kieb. prol. L. 
Mendelis, visų trijų savo pagal
bininkų asistuojamas. Visos 
dalyvavusios mergaitės buvo 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Tai vaizdingai priminė 
lietuviškuosius papročius ir 
Lietuvos kraštą.

Jaunavedžiai abudu suval
kiečiai: V. Pilkis gimęs Vilka
viškyje, A. Rakauskaitė yra 
kilusi iš Naumiesčio (Kudir
kos) parapijos.

Svečiai šv. AKonsc- 
bižayčioje

Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
atvykusieji į 8:30 vai. panlai
das išvydo 40 jaunų sportinin
kų, užėmusių kaspinais pažy
mėtas vietas. Tai buvo vienos 
katalikiškos mokyklos (iš New 
Jersey) futbolo komanda, at
vykusi su savo vadovais ir ka
pelionu dalyvauti Ba’timorėje 
futbolo rungtynėse. J mūsų 
bažnyčią jie atėjo išklausyti 
sekmadienio šv. Mišių ir priim
ti šv. Komunijos. 

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. FOrest 8212

S. Ankudas (Ankudavičius) M. D.
OTDTTMM ir CHIRlRGAS

W. Lombnrd Street, Bnltimore 23, Mnrytand

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

į katalikų tikėjimą rusaitė, 
stačiatikė Marija Tolstoj. Ji 
yra dukraitė (anūkė) žymaus 
rusų rašytojo Levo Tolstojaus. 
Po bolševikų revoliucijos ji at
sidūrė Čekoslovakijoje, o iš čia 
1940 m. atvyko į JAV ir pro
fesoriauja vienoje Nevv Yorko 
kolegijoje.

• Išpažintis pro automobilio 
langą. Skautų stovykloje Erie, 
Pa., katalikai skautai atliko iš
pažintį klaupdami prie lango 
automobilio, kuriame sėdėjo 
vietos kapelionas kun. Robert 
Levis. Atvykęs išpažinties 
klausyti, jis stovykloje nerado 
ne tik įrengtos koplytėlės, bet 
net ir palapinės tam reikalui.

• Tremia savo piliečius. Ki
nijos komunistai iš Šanchajaus 
ištrėmė 27 studentus katalikus, 
kurie priklausė prie “Marijos 
legiono’ — buvo sodalicijos 
nariai. Buvo paskelbta, kad 
toks legionas yra “pavojingas 
kraštui”. Dauguma tų studen
tų priklauso baltiesiems, kurių 
tėvų tėvai gyveno Kinijoje. Iš
tremtųjų nei viena valstybė 
taip pat nenori priimti.

• Doleriai iš Amerikos, o nu
sistatymas iš Kremliaus. Dik
tatorius Tito. gerokai JAV 
šelptas ir toliau šelpiamas, su 
bažnyčiomis ir kunigais daro 
tą patį, ką ir Stalinas. Jis tas 
bažnyčias, kurių dar neuždarė 
dėl žmonių pasipriešinimo arba 
amerikiečių akių (matote, pas 
mus žmonės meldžiasi ir lais
vai!), apkrovė tokiais mokes
čiais, kad tikintieji negali išsi
mokėti. Mokesčių nesumokė
jus, bažnyčia parduodama nu
griauti arba pritaikyti kitam 
reikalui (kinui, šokių salei). 
Taigi, Tito nuo Stalino nešin
ta.

Rašo kardinolas
Šiomis dienomis kun. prel. L. 

Mendelis gavo laišką iš Vienos 
Austrijoje) kardinolo Inniizer. 
K a r d i n o las kun. Prela
tui dėkoja už pašalpą jo su
teiktą Austrijos kunigams ir 
katalikams, kurių didelė dalis 
yra bolševikiškos Rus:jos oku
pacijos zonoje ir su rusams į- 
prastu suktu žiaurumu jų vi
saip yra skriaudžiami.

Gražiabalsiai j chorą
Šv. Alfonso parapijos bažny

tinis choras, pasibaigus vasa
rai, ima smarkiai ruoštis nau
jam sezonui. Kun. Klebonas ir 
choro vedėja nuoširdžiai kvie
čia visus, galinčius ir norinčius 
giedoti, prie choro prisidėti.

Vyksta -i didžias iškilmes

Kun. prelatas L. Mendelis 
rugsėjo 24 d. išvyko į Buifalo.
N. Y., dalyvauti dviejų vysku
pų konsekracijoje. Bus kon
sekruojami du vyskupai pagal
bininkai: vienas BuffaJo arki
vyskupijai, antras — Ralcigh 
vyskupijai.

šeštadienio lietuviškoji 
mokykla

Skubiai atliekami paskutiniai 
pasiruošimai šeštadienio lietu
viškajai mokyklai. Pamokos, 
kaip pereitais metais, bus šv. 
Alfonso parapijos mokyklos 
patalpose,’kurias parapijos šei
mininkas šiam reikalui mielai 
paveda. Dabar tėvų eilė —at
siųsti savo vaikučius gimtosios 
kalbos pasimokyt. J. M.
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Pradėtas mokslas♦ {steigtas radijo klubas

• Kun. J. Petrėnas iš Chi
cagos persikėlė gyventi į Wa- 
shington, D. C. ir čia esančiam 
katalikų universitete tęs stu
dijas. Jo dabartinis adresas: 
The Catholic University of A- 
merica, Albert Hali, Washing- 
ton 17, D. C.

• Julija Jakavoaytė, Brock
ton miesto mokesčių skyriaus 
viršininkė, išvyko savaitei ato
stogų į VVashington, D. C., kur 
pastoviai gyvena jos sesuo Ali
cija Konstantinavičienė. Ju
lius Konstantinavičius, Alicijos 
vyras, tarnauja Jūrų Departa
mente. Jis taip pat yra kilęs iš 
Brocktono.

• Laikraštininkų kursai Chi
cagoje prasidės spalio 2 d. 
Aušros Vartų parap. mokyklo
je. Kursai tęsis tris mėnesius 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais nuo 6 iki 8 vai. Kur
sus globoja Loyolos universite
tas.

• Visuotinis rašytojų suva
žiavimas šaukiamas rugsėjo 28 
d.. 1 vai. p.p., Chicagoje, Lie
tuvių Auditorijoje, 3137 So. 
Halsted St. Svečiais kviečiami 
dalyvauti įvairių sričių meni
ninkai ir kultūrininkai, o taip 
pat Chicagos Liet. Rašytojų 
Klubo nariai. Tą pat dieną į- 
vyko rašytojų vakaras. Visais 
reikalais. liečiančiais šį su
važiavimą. prašoma kreiptis į 
Een. Babrauską. 1436 So. 50th 
Avė., Cicero. 111.

Lituanistinė vysk. Valančiaus 
mokykla ir šiemet dirba trimis 
grupėmis, šv. Jurgio parapijos 
mokykloj lietuvių kalbos klassė 
darbą pradėjo rugsėjo 15 d., 
mokiniai mokosi po normaliųjų 
pamokų. Aukštesniąsias mo
kyklas lanką mokiniai lietuvių 
kalbos ir kitų lituanistinių da
lykų pamokas turi ketvirtadie
nių vakarais Norvvoodo biblio
tekos patalpose. Pagaliau šeš
tadieniais mokosi tie mokiniai, 
kurie lanko amer. pradines mo
kyklas.

Nereikia nė sakyti, kiek šis 
lietuviškas darbas reikalauja 
rūpesčių bei pastangų iš jo dar
bininkų, ypačiai iš vadovybės. 
Iš vienos pusės norėtųsi darbą 
tvarkyti ko geriausiai, iš kitos 
pusės — sunkiai duodasi įvei
kiamos visokios kliūtys, tarp 
jų — ir laisvų žmonių stoka. 
Sunki mokyklos vedėjo našta ir 
šiais metais gula ant A. Ta- 
mulionio pečių, šeštadieninės 
grupės darbą tvarko J. Žilio
nis.

Katalikų akcijos rūpesčiais

Ateitininkų studijų sekcija 
rugsėjo 21 d. lietuvių salėje 
svarstė katalikų akicjos klausi
mus. Referatą “Katalikų akci
jos stagnacija” skaitė P. Stra
vinskas. Autorius iškėlė reiški
nius, kurie prisideda prie kata
likų svorio ir įtakos mažėjimo 
pasauly. Gyvai pasisakė ir su
sirinkimo dalyviai.

Steigiamasis radijo klubo su
sirinkimas įvyko rugsėjo 21 d. 
lietuvių salėje. Pranešimą pa
darė J. Nąsvytis: radijo pusva
landžiui išlaikyti per metus rei
kią apie 3060 dol., tiek iš ko
mercinių skelbimų nesurenka
ma ,todėl reikią ir visuomenės 
paramos: radijo valandai per
organizuoti komitetas (B. Au
ginąs, J. Nąsvytis, V. Rocevi- 
čius, J. Stempužis ir P. Šukys) 
parengė tam tikrą statutą, pa
gal kurį radijo valandai sutei
kiamas visuomeninis pobūdis.

Šis statutas susirinkime ir 
buvo svarstomas. Jį priėmus, 
buvo išrinkta ir naujai įsteigto 
radijo klubo pirmoji valdyba: 
B. Auginąs, Alf. Mikulskis, J. 
Nąsvytis. V. Rocevičius ir J. 
Stempužis.

Narių įsirašė nedaugiausia. 
Susirinkimui pirmininkavo Pr. 
Joga, -sekretoriavo V. Rocevi
čius.

Kult. Fondo pobūvis
Tradicinis kasmetinis LKF 

skyriaus pobūvis įvyko rugsė
jo 21 d. S. Tamošaičio reziden
cijoje. Programą atliko poetas 
B. Auginąs ir du jaunieji me
nininkai — A. Smetona (forte- 
plonas) bei Nevv Yorko konser
vatorijos laureatė J. Drinkall 
(smuikas). Šia proga dr. Ta
mošaičiui su žmona, kaip lietu
vių kultūrinio gyvenimo rėmė
jams. buvo įteikta dovana — 
V. Augustino Lietuvos vaizdų 
albumas.

Svečių, teatsiiarkė per šimtą. 
Gautasis pelnas (apie 100 dol.) 
paskirtas Kultūros Fondo dra
mos konkursui.

—DaU. J. Paut ienius deko
ruos lietuvių klur>o patalpas ir 
vieną lenkų koplyčią.

—AL Bagdaaaviėius atitarna
vo JAV kariuomenėj ir rugsė
jo 15 d. sugrįžo į Clevelandą.

— Naktį iš rugsėjo 12 į 13 
Ihjvo apiplėšta laikrodininko 
Šamo krautuvė ir padaryti keli 
tūkstančiai dol. nuostolio.

— Dail. V. Raulinaičio šei
mai gimė dvynukai — sūnus ir 
duktė.

• Vytenis Darnusis, Adolfo ir 
Jadvygos Damušių sūnus, 12 
metų amžiaus, šv. Jurgio para
pijos Clevelande 7 skyriaus mo
kinys, laimėjo "Big Whee! 
Club” paskelbtą rašinio “Kuo 
aš norėčiau būti” pirmąją pre
miją.

Ta progą jaunasis Damušis 
buvo pakviestas į televizijos 
stotį, ten buvo gausiai apdova
notas ir turėjo atsakinėti į 
klausimus. Savo rašiny Vytenis 
pareiškė, kad noi-įs būti inži
nierius - architektas, kad grį
žęs į išlaisvintą Lietuvą galė
tų jai padėti atsistatyti.

Clevelnado dienraštis ‘The 
Cleveland Press’ rugsėjo 19 d. 
numery įdėjo V. Damušio, J. ir 
dr. Ad. Damušio sūnaus, nuot
rauką su dviem amerikiečiais 
— R. J. Johnsonu bei G. F. 
Propstu. Pridėtas platokas ap
rašymas paaiškina, kaip ši nuo
trauka čia atsirado.

Mes nuoširdžiai džiaugiamės 
šiuo gražiu jaunojo ‘Darbinin
ko” skaitytojo pasirodymu ir 
lietuvio vardo pagarsinimu, 
nes dienraštis visur rašo, kad 
jis yra lieutvis ir su savo šei

ma, bėgdami nuo komonistų iš 
gimtosios Lietuovs, prieš ket
verius metus atvyko į Ameri
ką. A. V.

lietuvių Bendruomenės 
Ckveiandn Apygarda

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenės 
Vyr. Laikinasis Organizacinis 
Komitetas pavedė Clevelando 
apylinkės Laikinajam Organi
zaciniam Komitetui eiti ir Clo- 
velando apygardos (ji apima 
Ohio valstybę) valdybos parei
gas. Artimiausias laikinosios 
apygardos valdybos uždavinys 
— suorganizuoti Lietuvių Ben
druomenės apylinkes visoje O- 
hio valstybėje. Apylinkių orga
nizavimo iniciatyvos prašomi 
imtis atskirų vietovių lietuviai 
veikėjai, informacijų kreiptis į 
komiteto pirm. St. Barzduką: 
7509 Lawnview Avė., Cieve- 
land 3. Ohio.

Lietuvių Bendruomenės 
susirinkimai

Spalio 5 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje šaukiamas Clevelan
do lietuvių informacinis susi
rinkimas šia darbų tvarka: 
Clevelando apylinkės Laik. Or- 
gan. Komiteto pranešimas ir 
paklausimai bei sumanymai. J 
šį susirinkimą prašomi atvykti 
Clevelando lietuvių organizaci
jų pirmininkai arba jų deleguo
ti atstovai, taip pat maloniai 
laukiami ir organizacijų nariai 
bei atskiri asmenys, kuriems 
rūpi Lietuvių Bendruomenė ir 
pastangos ją ko geriausiai su
organizuoti.

Spalio 6 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje šaukiamas pirmasis 
pirmosios Clevelando apylin
kės susirinkimas. Jo darbų 
tvarka: 1. atidarymas, 2. pre-

Rekolekcijų dalyvės Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų vienuolyne 
Brockton, Mass.

MIRĖ SESUO JUOZAPA, CJ.C.
BROCKTON, MASS.

Lietuvis misionierius tarp indėnu Km. K. KLUMBIS
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Mano parapijiečiai kėlė ves
tuves. Jiems prireikė stalų. Ne
turėdami jų. pasiėmė pastotas. 
Pasiėmė neprašę ir grąžins, 
kai bus nereikalingi. Padre. 
lauk, jų reikalai svarbesni nei 
mano, — ir turėjau nusilenk
ti.

Nuostabiau buvo, kai pasto- 
lams nugabenti reikėjo net še
šių vyrų, o pasiimti atgal turė
jau vienas, tempdamas tris 
mylias. Jų tai nejaudino: Fa- 
ther išradingas. Veltui įtikinė
jau. kad be mano žinios neim
tų ir. ko gero, savo apsileidimu 
man trūkio neįvarytų.

Kur du stos

Pradėjom iš raudonmedžio da
ryti groteles. Darbas ilgai nesi- 
tęsė. Kai nuėjau atsiimti, išsi
gandau, pamatęs ištisą tvorą. 
Net vyrai, eidami prie Dievo 
stalo, turėtų lyg žąsys kaklus 
gerokai ištempti. Atsisakiau 
nuo šio neįprasto kūrinio.

Kartą įsikirtau ranką ir tu
rėjau kelias dienas sugaišti li
goninėje. Sugrįžęs nepažinau 
savo bažnytėlės. Žiūriu, bažny
čioje stovi namukas. Klausiu, 
kas čia dabar. Man atsako — 
klausykla! Ji užėmė trečdalį 
bažnyčios ir trukdė statyti suo
lus ir tinkuoti. Turėjau liepti 
ją išnešti laukan.

Dairiausi į sienas, — o gi 
indėnai jas “išpuošė" paveiks
liukais iš maldaknygių bei ka
lendorių. Siūlėsi panašiai išde- 
koruoti ir altorių. Žinoma, tu
rėjau juos sulaikyti.

Nutariau daugiau neeikvoti 
medžiagos .nei savo nervų ne
gadinti. Visus jų papuošalus iš
mečiau ir padariau naujus pie
šinius.

Tik niekam nepasakyk
Sau kambarėlį ir virtuvėlę 

įrengiau čia pat už altoriaus, o 
raštinę prie “bobinčiaus.” Rei
kėjo derintis prie turimų pini

gų. Nieko geresnio neiškombi- 
nuosi. Reikia pradėti naujaku
rio dienas nuo šaukšto, puodo 
ir reikalingiausio baldo. Pradė
jo plaukti dovanos — tik atsi
imk. Susiradęs sunkvežimį, 
lakstau ir dėkoju, žemai nusi
lenkdamas. Nežinau, nei kam, 
nei už ką. Stalius neapsiima 
pataisyti dovanoto stalo — ne
apsimoka! Šaltkalvis juokiasi 
iš nepataisomo puodo. Iš šešių

jo kur kliuvo, peiliukais droži
nėjo. Motinos susirūpino, kad 
vaikai kaip velniai neišsimur- 
zintų. Pradėjo drausti, bet a- 
pie mano nuostolius negalvo
jo

Panašios istorijos kartojosi 
ir su šaltkalviais, su elektros 
monteriais. Nei vanduo, nei 
šviesa neatsirado be savo var
gų. Viskas tęsėsi savaitėmis. 
Tai buvo gera proga pasiteisin-

Kun. R. Klumbio pastatyto Kalifornijoje indėnams bažnytėlė.

gautų lovų joks meistras nesu
kombinuoja vienos padorios. 
Taip pradedu šias dovanas iš 
savo pusės perdovanoti. Ta
čiau niekas nepuola prie mano 
dovanų. Tik aš turėjau imti, 
dėkoti ir garbės knygon dova
notojus įrašyti.

Tiesa, atsirado ir vertinges
nių dovanų, ir aukotojams čia
dabar reiškiu nuoširdų padė
kos žodį.

Jvedus telefoną, tuoj atsira
do kalbėtojai, šaukėsi net toli
mų miestų. Ką gi. turės apmo
kėti Padre. Naudokimės!

Kai pradėjome dažyti viso
kios rūšies ir formos suolus, 
vaikams prasidėjo tikras kar- 
nevalas. Visi ėmė dažus, teplio

ti panašiems tipams prieš savo 
“namų bosienes'. girdi, don’t 
bother me. aš dirbu pas Pad
re...

štai ir užaugo žalia žolelė
Tarp negyvų kalnų žaluma 

ryškiai atsispindi, tai tarsi gy
vybės oazė taip plikų kalnų ir 
smėlio dykumų. Užželdyti 
šventorių buvo mano svarbiau
sias rūpestis. Norėjau sukurti 
jaukią aplinką, kol išdygs nau
ja bažnytėlė. Norėjau patiesti 
gyvą kilimą Dievo garbei. Su
žėlė gražus kilimėlis, išmargin-

tas rožių ir lelijų. Ar ilgai ga- 
i Įėjau juo džiaugtis ir vilioit 

prakeleivio akį? Kur tau! Kai- 
’ mynų nedrausmingi vaikai su 
šunimis darė ištisas lenktynes.

Beregint viskas liko sujaukta, 
su purvu sumaišyta.

Pradėjau tardyti šunų lai
kytojus, nes skaudėjo širdį, ma
tant žiaurų elgesį ir mano dar
bo išniekinimą. Kiekvienas sa
vąjį slėpė ir nurodinėjo kaimy
ną, o man patardavo apsitver
ti tvora. Aš savo ruožtu ragi
nau pririšti šunis ir vištas už
daryti, kurios čia irgi savotiš
kai drąsios. Gaidžiai čia irgi 
gieda vidurnakčiais, nekaip 
mūsų krašte auštant. Gal .jie 
nujaučia Europoje ateinantį 
rytą ir gieda, kai čia dar visai 
tamsu.

Ilgainiui vis dėlto aptveriau 
šventorių. Buvo visokiausių 
nuotykių, nes visi meistrai sa
vaip kombinavo ir savaip tvė
rė, neatsižvelgdami vienas į ki
tą. Nieko čia nepadarysi — 
free country, — negali jų var
žyti, ypač jei kas nenori savo 
idėjas realizuoti svetimon są- 
skaiton.

Reikėjo man (įsikišti, suderin
ti jų pastangas ir pagaliau įtai
syti užrakinamus vartelius.

Suplanavau šalimais dar ap- 
griozdintame lauke įkurti vai
kams žaisti aikštelę. Tegu ten 
žaidžia kaip kas nori, ir ne
trukdo kit oms. Bet vaikai ne
būtų vaikais, jei jie prisilaiky
tų tvarkos. Jie nėjo jiems paro
dytais takais, bet lipo, šoki
nėjo per tvorelę ir gerokai ją 
apgadino.

Dar didesnį rūpestį man su
kėlė. kai dar nebaigtoje tin
kuoti bažnyčioje vaikai parodė 
savo “dailės” sugebėjimus, čia 
pat prikasė velėnos gąba'ų ir 
pradėjo dėti prie bažnyčios sie
nų. savotiškai jas “jšdekoruo- 
dami.”

Dėl šių reikalų turė pu iigii 
šnekėtis su tėvais. Pirma iš
siuntinėjau anglų ir ispanų kal
bomis pakvietimus, kur nusis- 
kundžiau. kad čia greit irus ne
įmanoma dirbti, kai viską- 
griaunama ;r šaipomasi iš visų 
pastangų. Žadėjau atsistaty
dinti. Prasidėjo prašymai, už
tikrinimai. kad tai pa.sknti.iis 
kartas. Patikėjau jų nuoširdu
mu ir. pagalvokite. — ištesėjo. 
Lyg burto lazdele pamojus, iš
nyko visi trukdytojai.

(bus daugiau)

zidiumo rinkimas. 3. rinkimų 
komisijos papildymas. 4. apy
linkės valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai. 5. susirin
kimo deklaraciniai pasisaky
mai, 6. einamieji reikalai, 7. 
susirinkimo uždarymas.

Lietuvių Bendruomenei pri
klauso visi lietuviai, tad į šį su
sirinkimą turi teisę atvykti vi
si Clevelando ir jo priemiesčių 
lietuviai. Bet balsuoti pagal į- 
status galės tik 18 metų suka
kę.

Dalyvauti rinkimuose (rink
ti ir būti renkamais) yra bend
ruomeninė kiekvieno lietuvio 
pareiga, tad visi ją atlikime.

Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė. Niekas negali 
būti prievartaujamas savo ry
šį su tautine bendruomene nu
traukti. Pasaulyje pasklidę lie
tuviai sudaro vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę (iš Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
paskelbtos Lietuvių Chartos).

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando Apyl. I^ūk.

Organizacinis Komitetas

Brook line, Mass.
A. 4. Jokūbaitis, čia plačiai 

žinomas lietuvis visuomeninin
kas. fizinės kultūros žinovas ir 
landseape architektas, senes 
nes kartos ateivių liaudies dai
nius. poetas, rašytojas rugsėjo 
17 d. buvo išvežtas į Lahy Cli- 
nic ligoninę operacijai. Operavo 
dr. Chir Summer. Operacija 
buvo labai sunki, tęsėsi net dvi 
valandas, bet gerai pavyko ir 
daktaras tikrina, kad ligonis 
penkių, šešių savaičių būvyje 
pasveiks ir galės vėl grįžti prie 
savo tiesioginio darbo.

Giminės ir artimieji linki ge
riausios sveikatos.

Rugsėjo 19 d. Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserų vienuolyne, 
Brocktone. ramiai ir gražiai 
atsiskyrė su šiuo pasauliu bu
vusi ilgametė naujokių magis
trą, Sesuo Juozapa. Nors a.a. 
velionė sirgo daugiau kaip me
tus, bet visą laiką vaikščiojo. 
Ryte su visomis seselėmis buvo 
koplyčioje, dalyvavo šv. mi
šiose ir priėmė šv. komuniją, 
po pusryčių ilgokai pasimeldė 
ir išėjo trumpai pasivaikšičoti. 
o 9 vai., vos sugrįžusi į kamba
rį, užmigo amžinuoju miegu.

Vienuolyno kapelionai kun. 
Jonas Švagždys suteikė pasku
tinius sakramentus.

A. a. Sesuo Juozapa —Pran
ciška Rimkiūtė, gimė 1904 m., 
Scrantone, Pa., kur gyveno 
Vincas ir Joana Rimkiai. Te
nai ji prieš 25 metus įstojo į 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Kongregaciją. Elmhurst. Pa., 
kur tuo metu buvo kongregaci
jos motiniški namai. Vienuoliš
kuose įžaduose išgyveno 22 me
tus. Velionė pasižymėjo savo 
švelniu būdu ir pamaldumu. Ji 
išbuvo naujokių magistrą de
vynerius metus ir savo parei
gas perdavė naujai magistrei 
tik mėnesį prieš savo mirtį.

Laidotuvės įvyko rugsėjo 22 
d. Salėje šalia vienuolyno buvo 
10 vai. atlaikytos iškilmingos 
mišios, kurias atnašavo kun. 
Jonas Baltusevičius iš šv. My
kolo parap.. Scranton. Pa. Dia
konas buvo kun. Juozas Savu- 
lis iš Eynon, Pa.: subdiakonas 
buvo kun. Jonas Klimas iš So. 
Bostono. Laidotuvėse dalyvavo 
ir egzekvijas giedojo dar ir šie 
kunigai: prel. P. M. Juras,
kun. J. švagždys. kun. P. Juš- 
kaitis. kun. P. Strakauskas, 
kun. A. Abračinskas, kun. A. 
Klimas, kun. P. šakalys. kun. 
V. Martinkus, kun. A. Janiū
nas.

Velionė palieka giliame nu
liūdime tris seseris ir du bro
lius: Sofiją Bukantienę. Delą 
Janienę. Joaną Clarence. Jo
ną Rimkų ir Praną Rimkų. Vi
si dabar gyvena Nevv Jersey 
valstybėje.

IŽDĄ ROS REKOLEKCIJOS 
MERGAITĖMS

Rugsėjo 12-14 dienomis Jč

• Vyčių karnavalas ruošia
mas rugsėjo 26 - spalio 5 d.d. 
L. Vyčių name. 2451 W. 47th 
St.. Chicagoje. kelia didelį su
sidomėjimą. Paruošta gausiai 
dovanų. Programą atliks Cice
ro jaunieji vyčiai.

• L. Valiukas iš Dayton. O- 
hio, persikėlė gyventi į Los 
Angeles, Calif., ten talkinin
kaus "Lietuvių Dienoms."

Mcrgaičiu rekolrk- r* <
ei jos

Uždaros rekolekcijos morgai 
tems įvyks š. m. spalio mėn. 3. 
4 ir 5 dienomis Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne. Put.t.m. 
Conn. Šių rekolekcijų tema: 
"Mergaitės pasiruošimas šei
mai”. ves kun. prof. St. Yla.

Nuoširdžiai kviečiamos vi-os 
mergaitės pasinaudoti šiomis 
dvasinio susitelkimo dienomis 
ir Dievo malonės veikime ap
mąstyti savo ateitį Jūs uždurti 
rekolekcijų reikšmę tik tada 
pilnai suprasite, kada visa šir
dimi jas išgyvensite.

Rekolekcijos prasidės penk
tadienį vakar.. 8 vai., ir baigsis 
sekmadienį 1 v. p.p. Atly
ginimas 87. įsiregistruoti pra
šoma kiek galima greičiau šiuo 
adresu: Rev. Sister Superior. 
Immaculate Conception Con- 
vent. RFD 2, Putnam, Conn. 
Telef. 8-5828.

zaus Nukryžiuotojo Seselių 
motiniškuose namuose (vie
nuolyne) įvyko rekolekcijos 
mergaitėms, kurias suorgani
zavo Nauj. Anglijos Sodalicijos 
vadas kun. P. Šakalys. Reko
lekcijas, anglų kalba, pravedė 
Tėvas A. Jurgelaitis, O.P. 
Šiais metais suvažiavo 69 mer
gaitės. Džiugu buvo žiūrėti, 
kaip ilga virtinė susikaupusių 
jaunuolių žygiavo prie Marijos 
statulos ir gražiomis lietuviško
mis giesmėmis garbino savo 
Dangiškąją Motiną. Malonu, 
kad Nauj. Anglijos parapijų 
Sodalicijos taip gražiai ir vie
ningai veikia. Dauguma mer
gaičių kalba gražiai lietuviš
kai.

Rekolekcijos užbaigtos sek
madienį iškilminga eisena prie 
Marijos statulas, jos apvainika
vimu ir Šventąja Valanda vie
nuolyno koplyčioje.
Rekolektantės. sprendžiant iš 

atsakymų į klausimus, reko
lekcijomis labai patenkintos. 
Tik dauguma apgailestavo, kad 
jos buvusios per trumpos. Taip 
pat pageidauta kitais metais 
sudaryti 2 grupes, jaunesnioms 
ir vyresnioms mergaitėms at
skirai. Kitais metais seselės 
mano, atsižvelgiant į pageida
vimus. daryti dvejas rekolekci
jas. juo labiau, kad tuomet ir 
patalpų klausimas lengviau 
sprendžiamas.

• Vyčių sąskrydis. Rugsėjo 
2 8d.. sekmadienį, į Brocktoną 
suvažiuoja Nauj. Anglijos vy
čiai. Pamaldos bus 10 vai. šv. 
Kazimiero bažnyčioje, posė
džiai — parapijos salėje. šia 
proga reikia pastebėti, kad vy
čiai yra pirmiausia įsikūrę kaip 
tik Brocktone.

• Piknikas naujos bažnyčios 
reikalams. Brocktono Lietuvių 
Taryba, kuri tik neseniai už
baigė rūpesčius su bakūže, ten 
pat. Brocktono mugių vietoje 
(Fair Grounds), spalių 5 d. 
ruošia didžiulį pikniką. kurio 
pelnas skiriamas naujos baž
nyčios statybos reikalams. Bi
lietus iš anksto galima gauti 
pas Tarybos narius ir parapi
jos kunigus. Visi kviečiami 
gausiai atsilankyti.

• Rekolekcijos šv. Kazimie
ro parapijoje bus spalių 13-19 
d.

Rekolekcijos moterims
Atsižvelgdamos į daugelį pa

geidavimų. Jėzaus Nukryžiuo
tojo Seselės savo vienuolyno 
patalpose Brockton. Mass.. dar 
šį rudenį ruošia rekolekcijas 
moterims. Rekolekcijos bus lie
tuvių kalba. Jas praves tėvas 
misionierius kun. B. Markaitis. 
S. J.

Rekolekcijos bus spa'io-Oct. 
10-12 dienomis. Prasidės spa
lio 10 d., penktadienį. 7 vai. 
vak. ir baigsis spalio 12 d., sek
madienį. 4 vai. po pietų Atly
ginimas už rekolekcijas SN.0*‘. 
Norinčios dalyvauti prašomos 
tuojau pat pranešti šiuo adre
su:

Mother Superor.
Our I^ady of Sorrons Convcnt, 

.Thatcher St.. Brockton Mass.
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Bavonne. N. J.
šv. Mykolo atlaidai

Rugsėjo 29 d. šv. Mykolo pa
rapija švenčia savo globėjo 
šventę. Sekmadienį, rugsėjo 28 
d. ir pirmadienį — rugsėjo 29 
d. 7:30 vai. vak. įvyks iškilmin
gi mišparai, o pirmadienio ry
tą — 9 vai. bus iškilmingos šv. 

mišios.
Be to. mūsų parapijos klebo

nas kun. M. Kemėžis atlaidų 
metu švęs savo gimtadienį — 
rugsėjo 28 d. ir savo vardines 
— rugsėjo 29 d. šia proga pa
rapijos kunigai ir parapijiečiai 
linki savo klebonui Dievo pa
laimos apaštalavimo darbe.

Pagerbta Šiluva
Lietuvių šv. Mykolo parapi

ja yra žinoma visame mieste 
dėl savo garsiosios Stebuklin
gojo Medalikėlio novenos. į ku
rią atsilanko katalikai iš visli 
miesto parapijų. Kiekvieną 
trečiadienį. nežiūrint kokia 
šventė tą dieną išpultų, pamal
dos vyksta savo laiku 6 kartus 
dienoje. Mūsų parap. klebonas 
kun. M. Kemėžis vieną trečia
dienį paskyrė savo angliškus 
pamokslus Šiluvos Dievo Moti
nos garbei. Jis supažindino lie
tuvius ir kitataučius su šia Lie
tuvos šventove, papasakoda
mas apie Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje ir jo reikšmę lietuvių 
tautai ir visai žmonijai.

Gabus lietuvis gydytojas
Bayonnės lietuviai nedaug 

teturi savo tarpe aukštą moks
lą baigusių tautiečių. tačiau

vienu jie gali didžiuotis, bū
tent. gydytoji Stejx>nu Micke
vičium. Jis žinomas ne tik lie
tuviams. bet ir kitataučiams 
kaip tylus bei i-ūpestingas gy
dytojas. Dr. S. Mickevičius, 
nors Amerikoje gimęs ir Lietu
vos nematęs, gražiai kalba lie
tuviškai. Savo gabumus jis įro
dė. kada š. m. rugsėjo mėnesį 
Chieagoje. egzaminus išlaikęs, 
tapo Tarptautinės Chirurgų 
Kolegiojs nariu. Dr. S. Micke
vičius lankė vietos pradžios 
mokyklą, katalikišką Seton 
Hali universitetą ir Loyolos u- 
niversiteto Medicinos Kolegiją. 
Šiuo metu jis darbuojasi Ba
yonnės miesto ligoninėje ir šv. 
Pranciškaus ligoninėje Jersey 
City. N. J. šia proga sveikina
me savo tautietį, linkime jam 
Dievo palaimoos sunkiame gy
dytojo darbe.

Naujos grotelės
Klebono kun. M. Kemėžio rū

pesčiu mūsų bažnytėlėje yra 
sudėtos naujos grotelės. Jos 
savo spalva ir stiliumi pritai
kintos prie naujų bažnyčios 
suolų. Jos yra toliau nuo di
džiojo altoriaus negu senosios: 
tuo būdu paliekama daugiau 
vietos presbiterijoje.

Vyčių atstovas seime
Mūsų parapijos Lietuvos Vy

čių 67 kuopą visuotiniame šios 
organizacijos suvažiavime rug
sėjo 12-14 dienomis Daytone. 
Ohio. atstovavo Alfonsas Ja-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
Tautos šventė oro bangomis

CHICAGA. — Rugsėjo 6 
dieną įvyko per Sophie Barčus 
vedamą radijo valandą iš WG- 
ES stoties Tautos šventės pa
minėjimas. Maloni vedėja ir jos 
rėmėjai, kaip Golbergas. Eu- 
deukis visad mielai prisideda 
prie lietuviško gyvenimo įvy
kių paminėjimo, visi radijo 
klausytojai, jų adresu siunčia 
už tai padėkos laiškus. Ir šios 
šventės rengėjas. Bal. Braz
džionis kartu su S. Barčus tik
rai neapvylė nei sponsorių nei 
klausytojų.

Pirmiausiai buvo perduota 
Lietuvos viešbučio "Metropo
lio" skirtas Prezidentui A. 
Smetonai maršas, kuris savo 
meliodija išeivijoj yra tautie
čių labai mėgiamas. Nuskam
bėjus maišo garsams. Sophie 
Barčus pakvietė Balį Brazdžio- 
nį skaityti paskaitą "Pažvelki
me į praeitį ir dabartį”. Prele
gentas trumpai priminė Lietu
vių Tautos šventės esmę ir jos 
atsiradimą. ilgiau apsistojo 
prie dabarties. Pagerbdami 
karžygišką lietuvių tautos ko
vos dvasią, kurios vedini, nuo 
anų laikų iki šiandien lietuvis 
kovoja dėl savo tautos laisvės 
ir egzistencijos. nulenkiame 
galvas prieš tas milionines au
kas. kurios krito Tėvynės mei
lės kupinos kovos laukuose”...

Dainininkė Putrimas - Mile-

Putrimas. čia gimusi ir augusi 
lietuvė, taip myli lietuvišką 
dainą ir nemaža valandų poil
sio jai skiria. Ji turi daug vi
sokių dainų ir dabar jau įsigi
jusi "100 Liaudies Dainų” ka
talogą.

Pabaigai dar BĮ. Brazdžionis 
paskaitė savo kūrybos eilėraštį 
"O Tėvynė”. Programos vedė
ja S. Barčus padėkojo progra
mos dalyviams ir priminė, kad 
1863 m. rugsėjo 6 d. rusų val
džia uždraudė lietuviams spau
dą.

— Rugsėjo 28 d. Lietuvių 
Auditorijoj įvyksta Lietuvos 
Rašytojų Draugijos narių su
važiavimas. 1 vai. prasidės po
sėdis. o vakare įvyks meninė 
dalis. LRD pirm. B. Babraus- 
kas ir kiti valdybos nariai tam 
suvažiavimui labai ruošiasi, ir 
kviečia atsilankyti visus kultū
rininkus. menininkus ir plačią 
lietuviškąją Chicagos visuome
nę. kuri galės išgirsti rimtų 
ir juokingų prozos bei poezijos 
dalykų.

— jjv. Kryžiaus parapijos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 28 
d. tuoj po paskutinių pamaldų 
aptarti svarbius parapijinius 
reikalus.

— Rugsėjo 21 d. įvyko Da
riaus - Girėno posto naujos val
dybos įvedimas į pareigas, šios 
ceremonijos labai tradicingos ir

įdomios. Dalyvavo gausus bū
rys narių ir svečių.
— ‘‘Pasaulio Lietuvių Žinios”, 

lietuvių radio programos biule
tenis netrukus vėl bus skaito
mas per Sophie Barčus veda
mą programą. Redakcija prašo 
visų lietuviškų laikraščių bei 
leidyklų siųsti po vieną egz., 
kad būtų galima jai paminėti 
visame pasaulyje išsiblaškiusių 
lietuvių gyvenimą. Siųsti šiuo 
adresu: “P. L. 2.” Redakcija, 
44)40 So. Francisco Avė., Chi
cago, 32, III. l'S.V

— “Mūšos” spaudos kioskas, 
kuris veikia kas sekmadienį 
prie šv. Kryžiaus bažnyčios, 
Town of Lake lietuvių koloni
joje. neturtingiems mokslei
viams padovanos įvairių mok
slo knygų. Kas negali jų įsigy
ti. prašomi kreiptis.

— ‘Darbininkas” Chieagoje 
gaunamas Zoblackio ir J. Kar
velio knygynuose, galima pre
numeruoti ir pas “Mūšos” 
spaudos kiosko vedėją.

— Ateitininkų literatūros 
būrelio susirinkimas su prog
rama įvyko rugsėjo 20 d. šv. 
Jurgio parap. salėje. Savos kū
rybos skaitė Danutė Brazy t ė. 
Širmulytė, Valančiūtė ir kiti. 
Būrelį globoja rašyt. Al. Baro
nas.

— B. Pakšto parengimas į- 
vyks spalio 4 d. Liet. Audito
rijoj, o ne 5 d., kaip anksčiau 
buvo paskelbta. Koresp.

Telephoae: DEARBORN 2 0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Ilelp VVanted—Male and Feniale

ASS1STANT

To assist Credit Manager

Knowledge of typing. 5 day vveek.
Good starting salary. Plėšant vvorking 

conditions

1VHOLESALE IJQl OR CO.
Pfaone Mr. PLA1T

Mohawk 4-4*00

BOOKKEEPER

Bejinner for Accounts 
Payable and Mis<-ellaneous 

Duties — Pemianent 
Good Morking Conditions

J. A. IX BO\V
*

Sportine Goods Corp. 

1901—15 Milwaukee Avė.

STENOTYPIST
By a Hnu of 

ENGINEERING CONSCLTANTS

Congenial and Evcellent 
U’orking Conditions 

Smali offiice

We reąuire that you have at least
4 yrs. experience.

Wont you write and give us a 
iesume of your experience 

and salary re^uirementš

HAR7.A ENGINEERING 
COMPANY

400 W. Madison St.

MEN UANTED FOR PAIKINO 
UGHT WORK

Experience not necessary
40 Hour Week

KEMP AUTO SUPPLIES 
2433 Indiana Avė.

Chicago, III.

Dvkai išbandvmas
REl'MATIšKU SKAUSMU 

ARTHRITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE TaBS nuo raumenų skausmų tan

kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis. ta: kodėl juos ne
bandyti šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

Šio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusią dal; ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NEŠIRS
KIT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavardę ir adresą.

ROSSE PRODUCTS CO.. 
2T08 Farwell Ave_ Chicago 45. III.

Dept. X-3

NIEŽĖJIMO ODOS
... SAK-SAK OINTMENT 

Nauja mostis. naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo. stebėtinai sreitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO. NIE
ŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
Pl'ČKŲ. taip pat labai gelbsti 
nuo PILĖS raudonoji gysla 
(hemorihoidai 1 ir dėl nieže i- 
mo kojų (athlete's foot). Gal 
bandeie visokius, tai dar išban
dys geriausius. Užtikrinam pa
sekmes. ar pinigus grąžinant. 
Kaina S3.00.

DEC'KEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 
Nevvark I. N. J.

kupč'lonls. Jis padarys praneši
mą apie suvažiavimą kuopai 

sekančiame Vyčių susirinkime.
Vyrai religinėje eisenoj**
Kaip ir kitais metais, taip ir 

šiais, mūsų parapijos šv. Var
do draugijos bei visi parapijos 
vyrai dalyvaus kartu su kitų 
parapijų vyrais draugijos eise
noje spaiio mėn. antrą sekma-

riūtė padainavo solo dvi dainas 
"Lietuva, brangi šalelė” ir “O 
Tėvynė manoji” (Čerienės).

dienį. Mūsų vyrams gros eise
nos metu, iš Philadelphijos at
vykęs. orkestras. Iškilmės 
baigsis pamokslu ir palaimini
mu šv. Henriko parapijos aikš
tėje. Vlk.
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Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KMGHTS OF LTTHTANIA W L O A 
BRADDOCK, PA.
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Lietinių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

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

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

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

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

J. P. GINKI S AD. JEZAVTTAS J. VALAKAS
Direktorius Muzikos Dr. Pranešimu Dir.

SAVE!

and be 
Sure of it

Dreaming of a Modern home būt vondering 
how to get enough for the down payment? 
Try the Savings Account way, a little saved 
reguhuiy at Citizen’s Federal will soon grow 
Into a aurprizing amount in a relatively 
ahort time. TRY IT AND SEE FOR YOUR- 
SELF

CITIZEN’S FEDERAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION
1*43 BALS TU AT. CHICAGO H£I«8IT£, III.

fmarpd Federally 9 n t* *10,003

EARN AVB SAVE

i

PENKTOJI NEW JERSEY

1

ATsiminimAI
RADIO VALANDOS 

Šeštadieniais 
4:45- 
5730 
brolis 

MVD
I5SOK <>' 5 M

b Of REKTOFJIfS 

1264 VVHITE ST. 
HILLSide.n.J 

TtL.
WAVERLY
6 3325

DAINŲ ŠVENTE
1952 m. spalių mėn. 19 <U sekmadienį, 5 vai vakare

JACKSON AUDITORIUM
756 HARRISON AVENUE, HARRISON, N. J. I

D a I ,v v a u j a: New Jersey — 7 chorai, New York —5, iš viso apie 400 dainininkų, Brooklyn Tautinių šokių 
grupė—21 šokėjas, vad. n. Matulaitienės. Dažnuos—atskirai New Jersey, jungtinis moterų, jungtinis vyrų, jungtinis 

mišrus New York, jungtinis mišrus New Jersey ir New York chorai.

Chorų Vedėjai: PROF. 2ILEVK1US, BERNOTAS, CIBAS, CIŽAISKAS, DULKE, 
KACANAl SKAS, IJ1 BERsKIS, SAKAS, VISMINAS, JAKUBČIONIS, JUSTAS

Po programos šokiai. Gros JOE THOMAS orkestras. Bus bufetas. 
Įėjimas tik $1.00. Kviečia Rengimo Komitetas

FACTORY HELP
NO EXPERIENCE NECESSARY

WE NEED IN OUR PACKING ROOM

3 STEADY, ABLE-BODIED MEN
OO ARE M ILLING TO WORK

THESE ARE GOOD PERMANENT JOBS!
DAYS — SOME OVERTIME — GOOD STARTING M AGE 

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

j . - . . ---- - _ ------------ - ----------į

RYERSON STEEL
i H-E-L-Pt

TO WORK IN STEEL WAREHOUSE

TOP WAGES
FULL BENEFITS 
STEADY W0RK 

(110 YEARS IN BUSINESS)

J. T. RYERSON & SON, INC
2602 WEST 16TH ST.

------ —................................ ..... 1

WILL TRAIN
LABORATORY ASSISTANTS

YOUNG SINGLE MEN OVER 18 
ROTATING SHIFT PLENTY OVERTIME

GOOD SALARY
OPPORTUNITY FOR ADVANCEMENT
PAID HOLIDAYS — PAID VACATIONS 

EMPLOYEE BENEFITS

STANDARD BRANDS, Ine.
2133 W. PERSHING ROAD

GENERAL FACTORY JOBS
FOR WOMEN

WHO HAVE TO WORK FOR A LIVING. 
Here is an opportunity to work in 

your own neighborhood on the southxvest side 
For a National Firm.

48 Hours — 6 Day Week

.1Time For Overtime

• GOOD WAGES
• STEADY EMPLOYMENT
• MANY EMPLOYEE BENEFITS

Apply between
9 A. M. - 11 A. M. — 1 P. M. - 4 P. M.

NATIONAL VIDEO CORP.
3019 W. 47th ST.



1952 m. rugsėjo 26 or. 70 DSBlIMINasi J

s R A S Real Estate
O VIS DPI.TO RUNGTYNĖS BUVO 

(DOMIOS

Tūkstantinė žiūrovų minia stebė
jo lietuvių beviltiškų kovų prieš bu
vusį Amerikos meisteri (k>rman- 
l'ngacians. Gal vienas-kitas lietuvis 
žiūrovas, kuris taip troško savosios 
komandos pergalės, gana juodai nu
piešė mūsiškių ateiti, tačiau kiekvie
nas turėjo sutikti, kad German-L’n- 
garians laimėjo visiškai pelnytai ir 
pasekmė 7-0 atitiko rungtynių ei
gai. German-Ungarians susižaidimas 
buvo klasiškas. Mūsų vyrai, nors žai
dė neblogiau kaip visuomet, buvo 
bejėgiai atsilaikyti. Ypač savo tech
ninėmis plonybėmis pasižymėjo pli
kagalvis John Souza.

Per šias rungtynes mūsų vyrai ga
lėjo daug ko iš priešininkų pasimo
kyti: kaip gynėjai perduoda kamuo
lį savam, pabrėžiu — šašam puoli
mui. kaip puolėjai nesivedžioja. ne
delsia ir iš visų padėčių pliekia į 
vartus, kaip kamuolys švariai atmu
šamas. ne kokia nors “žvake" ar 
"bananu."

Lietuvių vienuolikėje, be nuolati
nių: Bagdono - Baziliausko. Jančev- 
skio - Jėgerio. Saldaičio. Steponavi
čiaus. Kalašinsko. Sabaliausko. Jo
kūbaičio ir Gražio matėsi dar nau- 

kuris pasirodė 
pajėgus kovoto-

vienuolikė šj

jas žaidėjas Savič. 
techniškai geras ir 
jas.

Lietuvių antroji
karta kovojo darniai ir prieš Ger- 
man-Ungarians antrųjų, pasiekė ly
giąsias 4-4. Nors rungtynių pradžio
je lietuviai dviem Vaitkevičiaus ir 
vienų Belecko įvarčiu vedė 3-0. bet 
toji nelaimingoji kondicija ir čia j- 
leidusi savo šaknis ir priešininkas 
pasekme išlygino. Lietuvių antrųjų 
atstovavo: Abramikas. L'barevičius. 
Kiveris: Lapurka (Skobeika) Dauk
ša. Kligys: Meilus. Vaitkevičius. La
pė. Bagdžiūnas. Beleckas.

Sj sekmadienį .rugsėjo 28 d.. 3 vai. 
p. p. Metropolitain aikštėje <kur bu
vo rungtynės prieš German-Unga- 
rians). lietuviai žaidžia su vokiečių 
aukštosios lygos vicemeisteriu D. 
S. C. Brooklyn. Priešžaismyje 1.15 
vai. susitinka lietuvių ir Brooklyno 
antrosios vienuolikės.

Ant. Bagdžiūnas

LIETUVIAI SPORTININKAI 
PARYŽIUJE

Rugsėjo 12-21 d. Prancūzijoj gas
troliavo Anglijos lietuvių krepšinin
kų komanda “Kovas", prieš penke
rius metus įsikūręs Manchesteryje. 
Gastrolių metu knmataa aplankė 
Tourcoing. Mazieres. Auboue. Nil- 
vange. Asnieres. Vitre. ir Carbourg. 
kur įvyko rungtynės su prancūzų 
komandomis.

Mūsų krepšininkai yra grynai mė
gėjai. didesnioji jų dalis dirba fabri
kuose. tačiau prieš prancūzus lai
kėsi gerai ir. nors kelionių buvo 
įvarginti, nuo prancūzų, baigė gas
troles. buvo atsilikę tik keliais taš 
kais.

Svarbiausios rungtynės buvo prie 
Paryžiaus krepšininkus. įvykusio 
Asnieres. kur atsilankė daug ir lie 
tuvių, tarp kurių buvo matyti ir 
Lietuvos atstovas 
Bačkis su Ponia 
rauskas.

Šios rungtynės
Prancūzijos krepšininkus buvo laba 
įtemptos ir parodė lietuvių koman
dos keletu silpnymų. bet kartu ir jos 
narių atsparumą. kuriuo lietuviai 
nenusileido prancūzams. Viename 
pasikalbėjime komandos kapitonas 
Glatkauskas iškėlė sunkumus, su 
kuriais lietuviai žaidėjai čia susitiko. 
Svarbiausia, kad jiems čia buvo ne
įprastas žaidimo stilius. "Kovas" žai
džia amerikiečių stiliumi, kuris žy
miai skiriasi nuo prancūzų žaidimo 
stiliaus. Tačiau apskritai šias j< 
gastroles tenka laikyti gerai 
kusiomis.

Paryžiuje Dr. S. 
bei min. E. Tu-

prieš stipriausius

pavy

ŠACHMATAI
Veto K. Merkis

Auerbach. Petrosian <abu Sov. S- 
gos), argentinietis Pilnik ir vokietis 
Vnzicker visi po 2iZ,-l I v-

Amerikos meisteris H. Steiner te 
turi 1-3. jis laimėjo prieš šyed; 
Stolz.

Botsna City pirutenybėse daly
vauja K. Merkis, o B klasėje —Sta 
sys Kazlauskas.

Per pastaruosius 3 metus Boston, 
šachmatų čempionų vardus laimėjo 
lietuviai: 1949 — Povilas Tautvaiša 
(dabar Chieagoje*. 1950 ir 1951 — 
Kazys Škėma (dabar Brooklyn. N 
Y.).

Bostono B klasės pirmenybėse lai 
mojo: 1950 — Petras Kontautas ir 
1951 Jonas Starinskas.

The Chess CerresponAent. rugsėjį 
nr. skelbia K. Merkio laimėjimu 
prieš Brigham ir Sergant (1950 
Grand National. Eastern Division 
round 2).

Ten pat suminėtas J. J. Paznio 
kas. Norwood. Mass.. kaip priimtas 
i Correspondence Chess League of 
America .

Latvis Dreiberg laimėjo prieš 
Smith ir Rakerd (1951 Grand Na
tional. Great Lake Division. Round)

P. Tautvaiša, kuris šiuo metu lo 
šia 1950 Golden Knights turnyro 
baigmėje (finais), mano pradėt 
Grand National koresp. turnyrą.

Latvis E. Matais, gerai pasirodė 
US open pirmenybėse (surinko 71J 
41 i, taškų > dalyvauja Nevv 
Marshall II klubo p-bėse.

York)

✓ 

sporti 
pobūvį—

Sportininku pobūvis
Kaip žinome, spaliu 19 d. 

ninkai ruošia iškilminga 
liamėtojų pa gerbimą. Visos lietuvis
kos New Yorko organizacijos malo
niai prašomos ta diena neruošti pra 
mogu ir savo atsilankymu pagerbti 
sportininkus. Programa žada būti 
trumpa ir įdomi. Vakaras-jrobūvis i 
vyks Apreiškimo parapijos salėje.

GUABANTEED SERVICE 
— BONDED —

By Amer. Mutual Uability Ins. C«.
AH w«rfc tooe ata paris replaced 

Guaraateed for 96 tays 
per call plūs paris 

1MPER1AL TELEVISION 
SALES & SERVICE CO.

EV. 4-3685 or 7-1262

Miscellaneous 
For Sale

DUE TO BLINDNESS 
mušt »H1 prsupreaiu, business estab 
Ibtad 1844 Sata BottHng ptant. 
OLDEN TIME BOTTUNG tVORK?

9 Vau Zant St.
E. Norw*lk. Conn.

75 LOTS AT LONG LAKE 
UTTLETON. MASS.

for $950.00 or $25.00 per lot of 5 or 
more. 1 mile from the nevv Route 2 

Write MRS. TODD
Box 127. Lattleton. Mass.

Tel. Ltatietųn 75

45

UUNTTNGTON BAY
Small Estate, 1 acre, Landscaped. 
houses recently modernized. 2 car ga 
rage. Private Beach. See to appre 
ciate. Suitable offer accepted. Curti 
5-8640—Huntington 4-6281 M. Write 
Panzera, 779 Elmont Rd., Elmont. L.I

B B O N X
471 East 145 St. — 5 story brick bldg 
Steam heat, 10 apts.. 15 vacant rms 
Only $2.500 cash down. Also E. 160 
St. 4-story brick bldg., 12 apts., rent 
$3,300, cash only $900. Also 3 fam 
house. 1 apt. vacant; cash only $500 
STEADFAST, 370 E. 145 St., Bronx 
MO 5-0122.

=

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Sekmadieniais—nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p.p.

New Yorke ir apylinkėse

JOHN DERUHA, M. D

Dr. S. Chernoff
223 — 2ad Avė.. N. Y. C.

(Cor. llth St.)
Telef. GRantercy 7-7697

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

▲pžtfirejbnas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86tfe ST„ NEW YORK CITY
Viri Lmctagton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti M 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrama ir moterims.

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-433o

Stephen A romiški*
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 68 H AREMAM PL. 

JAMAIEA, N. Y.
TeL JAnuūca 8-7722

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

R0SEDALE. L. L Kantoriui vata
6 rm. house on 50x100 plot. Automa- 
tic heat. water, oil, heat, strawberry 
patches — land 100x100. Close to 
churches, 2 blocks from (L.I.R.R.) 1.3 
block Bus. Mušt be sold to solve ow- 
ners Estate. 139-29 247th St. Owner 
on premises. Call LA 8-1686.

BBVN — MAWR — 827A66 
vicinity of Bronxville, Colonial. 7 rms.
21-2 baths, eųuipped with dishwasher 
garbage disposal unit. venetian blinds. 
storm and screen windows, screened 
in porch; knoty pine basement: car- 
peting throughout. New everything

Call owner YONkers 8-2496

« Ii IIAA55551 51 i > 115
<; Telefonas: EVergreen 4-8934

NEW A SLIGHTLY USED 
Men’s Saite Cente Statės and Haber- 
dashery for yourself or to sent over 
seas. At very reasonable prices. Alter 
nations free. Also ladies’ Fur Coats 
Luta (lothing. 599 W. 187th St.. off 
St. Nicholas Avė. IRT Sub. 191st St 
LO 8-1062.

LEVTTTOWN VIC. Facing Parkwav. 
Beautiful Colonial home on approx. 
3/4 acre. Dining room. kitehen, living 
room, 3 bedrooms. 2 fully tiled 
baths. 3 porches. cedar storage room. 
finished. attached 2-car garage. Full 
cellar. Excellent location for profes- 
sional man. PRICED TO SELL! LE 
3-3900. or write 55 Bei 1 m ore Rd.. Le- 
vittovn. L. I.

Business opportu 
nities

Vi

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS K SŪNŪS EDWAK1) MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myli nžeiti. 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Imęirtuiti kMijBtari - Užtetoitai - TetovUjs - Marika - Sporte*

WINTER GARDEN TAVERN, Ine
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS. DIDELE SALĖ SUSIRINKI
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV.

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEVVOOD)
2-9586

Help wanted—Malė, 
and Female MIOE REPAIR SHOP

— ON FULTON ST.
BROOKLYN — Wonderful oppor 

tunity for parties who want to rnake 
bettcr than average living —clean-up- 
to-date — steady — transit — trade 
Gd. weekly income - can be increased

MOTERYS IR MERGINOS
presso operatorės

Assemblers, Bench darbininkės
kvalifikuotos, pastoviam darbui | Owner selling for personai reasons 
įvairioms dienos pamainoms.
Kreiptis į 

GEMEX CO. 
1200 Commercia Avė. 

Union, N. J.
Autobusu 141 iš Nevvarko

Autobusu 94 I 15 iš Irvington'

PARDUODAMA 
už pusę kainos penkiems kam 
bariams baldai ir visi kiti kas
dieniniam gyvenimui reikalingi 
buto įrengimai. Norintieji pirk 
ti paskubėkite. Kreiptis šiuo 
adresu: Kazimieras Baltrušai
tis, 455 Ridgetvocd Avė.. 
Brooklyn 8, N. Y.

Call GARDEN CITY 7-1212 R

. Tel. STagg 2-5*43

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F INE B A L HOME 
M. P. Baltas — Urektorite 

Alb. Baltrūaai RaMoa
Reikalų Vedėja*

660 G ra ■ d Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

i- 4
M

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tb Street, VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

S. Barasevičius ir Sūnus

FUNERAL HOME
254 W. BROADMAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČII S
laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

Bostone ir

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Bes. 87 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE

Tarpzoninės pasaulio pirmenybes 
buvo iškilmingai pradėtos Stockhol- 
mo miesto halėje, rugsėjo 14 d. Po 
pirmojo rato jos ta|>o perkeltos į 
Saltzjobadeną. Jos užtruks visą mė- 
nesi.

Dalyvauja 21 meisteris iš 13 vals
tybių. būtent: Sovietų S-gos: Auer

bach. Geiler, Kotov. Petrosian ir 
Taimanov. Argentinos: Eliskases.l
Pilnik; trečias dalyvis Balbochan po 
antrojo ratų pasitraukė dėl ligos.

Vengrijos: Szabo. Barcza. Švedi
jos: Stahlherg. Stolz.

Jugoslavijos: Gligoric. Matanovic.l 
Jav h. Steiner. Kanados Povilas: 
Vaitonis, (spaudoje buvo minima, 
kad jis gimęs Lietuvoje), Venezue-j 
los: Sanchez. Anglijos — Golombek. 
Olandijos—Prins. Čekoslovakijos — 
Pachman. Vak. Vokietijos — L'nzi- 
sker ir Naujos Zelandijos— Wade.

— Pirmosios žinios iš pirmenybių 
mums nesmagios. Povilas Vaitonis 
pralaimėjo pirmuosius 4 ratus, susi
tikęs su Petrosian. Gellerin. Kotovu 
(visi Sov. S-gos) ir Szabo (Vengri
ja).

Pirmenybėse vyrauja Sov. S-gos 
didmeisteris Kotov, turėdamas 3-0. 
švedas Stahlberg 3-1. vengras Szabo.

VYRAI 
rrikaliiigi vdirHmui (MoMingJ 

"Boonton Warr.”
Visam krašte žinoma plastinių 

stalui reikmenų firma 
BOONTON 

MOL1HNG CO.
326 Mvrtle Avė., 

Booston, N. L 
Kreiptis asmeniškai į biurą 
nuo 9 iki 5 vai. (16-M)

BRONN—BAR. 5 Room Apt. Ter 
rific business opportunity. 1951 Gros 

—$62.000. Ali Bar—Take it Lock - 
Stock—Barrel. Price $25.000 cash 
Write—452 Westchester Avė.. Bronx 
N.Y. or phone 12-2 pm. M O 9-800 

M r Ross.

CLEANING STORES — B klyn vie.
90 unit. 2 press machines, recovery 
tumbler, all new eųuipment. Also — 
DROP STORE with press machinc. 
$30.000 y’rly income ran be increased 
Owner selling because of illness. Sel! 
together or separate. CaH EV 5-6985

TOOL A DIEMAKE&S 
Expericnced on

Stamping A Forming Dies
• Steady job - High pay - All benefits 
j T. COHN. INC.i
Į

I

Biznierhi porai reikalinga 
moteris namų priežiūrai (ge
ne ra 1 housekeeper). ivenas vai
kas, atskiras kambarys ir vo
nia. Gera pastovi tarnyba.

Skambinti: REgent 7-7225. 
MrsHotchkiss, 108 E. 82dn St., 

Manhattan, N. Y.

564 EAST BR0ADWAY
South Boston, Mase.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletekaa 
Graboriai ir Balsanuotojai 

Patarnavimas dienų ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-6815

SOutb Boston 8-26®»

PIGC8, GERI, GEROJE VIETOJE

I.ątfst 
interesl 

Rate

Creditcd arid 
Compounrf»'d 

Quarterly

197 1VFRSTF.R AVĖ 
Cambridge, Mase.

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Irisi-MsriiuotoJaR 
NOTARY ĮTTJLIC

IEŠKANTIEMS KAMBARIO
Išnuomojami du patogūs kam 
bariai su bendra virtuve ir k i 
tais patogumais. Geras apšil
dymas. Kaina prieinama. Krcip 
tis: A. Skarulis, 88 Elderts 
Lane,

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 — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori Įsigyti narna ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuvių aplinkoje.

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

galvos skaudėjimų.

A. Skarulis,
2 aukštas, Brooklyn 8,

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

108 07 Liberty Avė.
Richmond HiH 19, L. I

Tel. VIrginia 8-22.39

VAITKUS
FUNERAL 1

nerviškų
nuo šaiėių 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.(XX 
pusė svaro 84.00, ketvirta 
ro $2.00.PstamsvimM diena Ir nalctj.

Nauja med^rniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale teikite: TeL TR 6-6434

Prisiunčiam į namus.

★
★
★
★
★

On Accounf s
of overy month

2 ’/ž %
A Ycar

Rcgular Savings
Interesl starts from (hc first

on sums from $25. to $10.000.
Deposits mado on or b'-foro January 10. April .">.
July LO, and October 5 will draw interosf from tho 

first of Such months if lcft to tho end of a 
ųuarterly dividend period.

J★ 
★
★
★
★

<•

845 65 St- Brooklyn. N. Y.
BMT Sea Bcach Subway Sth Avė.

• ••

Tel. EV 6-8438
M a»d L AUTO COLLISION WORKS 

Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė 
Bodies and Fenders stroightened — Cemplete auto painting 

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

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

J. Maldutis
1566-16 Mvrtle Avė. Brooklyn, N. Y

SAVINGS BANiC
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insurcd 

Up to $in.ofio.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

QAVFmone
■ *■ WORK

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE 

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS,
TeL 2608

J
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Apreiškimo par. bažnyčioje 
pamaldos šį sekmadienį vyks 
pagal naują laiką— tai yra vie
ną vai. anksčiau. Kaip žinia, 
iš šeštadienio į sekmadienį nak
tį laikrodis pavaromas vieną 
valandą atgal.

Anglu k. kursai
Apreiškimo par. mokykloje, 

kaip jau buvo skelbta, praside- 
deda rugsėjo 30 d.. 7.30 vai.
vakare. Registruotis galima tą 
patį vakarą. Bus dirbama su 
keturiomis grupėmis, priimami 
visiškai nemokantieji, pažengę 
ir norintieji pagilinti anglų k. 
Kursus rengia NC\VC direkto
rius kun. dr. \V. Kelly, o Apr. 
par. kleb. kun. N. Pakalnis tei
kia patalpas. Kursus ves paty
rusios amerikietės pedagogės.

B.4LF vajaus komiteto 
posėdis, dalyvaujant Didžiojo 

Nevv Yorko liet, organizacijų 
atstovams. įvyks spalio 1 d. 
trečiadienį. 8 vai. vakare. Ap
reiškimo par. salėje. Visos or
ganizacijos kviečiamos būtinai 
atsiųsti savo atstovus. Darbo
tvarkėje bus rudens vajaus rei
kalai.

S. Kontrimo iniciatyva
Nevv Yorke sudarytasis komi
tetas prof. M. Biržiškos sukak
čiai paminėti surinko 200 dol. ir 
75c.. kuriuos jau išsiuntė Los 
Angeles centriniam komitetui. 
Rinko pats S. Kontrimas. J. 
Butkus ir J. Valaitis.

-Julius T. -Jacyna.
kuris jau ilgesnis laikas sėk

mingai darbuojasi kaip Elect- 
roiux firmos dulkių siurblių 
atstovas D. Nevv Yorke, pasku
tiniu laiku nemažai užsakymų 
atliko ir kitų miestų bei valsty
bių lietuviams. Šiuo metu dar 
per jj galima įsigyti dulkių 
siurblių su nuolaida. Kreiptis, 
rašant jam 152 Povvers St.. 
Brooklyn. N. Y.

Juozas ataras
iš Kanados pereitą savaitę vie
šėjo pas V. ir Br. Vaičiulius 
Brooklyne.

Kun. Valerijonas Sobutas, 
prieš pusantrų metų atvykęs į 
JAV ir tam tikrą laiką gyvenęs 
Brooklyne. nuo rugsėjo 24 d. 
paskirtas klebonu švč. Širdies 
vardo parapijoje, Scranton, N. 
Dakota.

Stud. ateitininkai,
stovyklavę Michigano vals

tybėje, dėkoja savo dvasios va
dui kun. J. Pakalniškiui už tai, 
kad juos iš Nevv Yorko nuvežė 

įstovyklą ir globojo kelionės 
metu.

Persitvarkė “Ateities” 
administracija

Dr. A. Skėriui pasitraukus 
iš "Ateities-’ administratoriaus 
pareigų. “Ateitį” toliau admi
nistruoti sutiko kun. V. Dabu- 
šis. Visais “Ateities” adminis
travimo reikalais prašoma 
rašyti: kun. V. Dabušis, arba 
“Ateities” administracija, 680 
Bushvvick Avė.. Brooklyn 21, 
N. Y. Didžiai Gerb. žurnalo 
skaitytojai labai prašomi visus 
su laikraščio gavimu susijusius 
netikslumus galimai greičiau 
pranešti administracijai.

Investuokite i MUTUAL FUNDS. In
formacijų reikalu kreipkitės i atsto
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Kaupt & Co. 111 Broadvvav. room 515. 
Nevv York 6. N. Y. Members Nevv 
York Stock Exchange. Tel. VVO 4-600.

aterbnrio scenos
Metinis Angelų Karalienės 

par. vakaras, pereitą sekmadie
nį įvykęs šv. Stanislovo salė
je. puikiai įrodė, kad brook- 
lyniečiai jau pasiilgę gero vai
dinimo. Salė buvo pilnutėlė.

Nors programoje buvo para
pijos choras su savo dainomis, 
diriguojamas Pr. Dulkės, atli
kęs savo dalį gerai, bet vistiek 
vakaro centre buvo vaidinimus, 
ir tai ne todėl, jog jie buvo sve
čiai. bet jų vaidinimas bu
vo brooklyniečiams tikra .nau
jiena šį sezoną.

Jau kelinti metai į scenos 
mėgėjų būrelį susimetę \Vater- 
burio lietuviai, daugiausia nau
jakuriai. savo repertuare jau 
turi keletą veikalų, kurių vie
ną — L. Fuldos 4 v. komediją 
“Mokyklos draugai” — jie pa
rodė tą vakarą. Devyni vaidin
tojai. vieni turėjo progos vai-

Penktoj-. Dainų šventė
Nexv Jersey valstybėje ren

giama spalio 19 d., sekmadienį. 
Harrisone. N. J. Programoje 
dalyvaus keliolika Nevv Jersey 
ir Nevv Yorko liet, chorų.
Liet. I niverėsiteto minėjimas, 
jo 30-ties metų įsikūrimo pro
ga. įvyksta šį sekmadienį, rug
sėjo 28 d. VVashington Irving 
High School patalpose. 40 Ir
ving PI. ir 16th St. kampas. 
Vykti iki Un.'on Sq. Programo
je bus prof. Vacį. Biržiškos ir 
dr. J. Puzino paskaitos ir me
ninė dalis, kurią atliks Opere
tės choras, ved. M. Liuberskio. 
ir dramos atkorius H. Kačins
kas. Minėjimą rengia buv. aka
deminės organizacijos Lietuvo
je. dabar atsikūrusios Nevv 
Yorke. Minėjimo komiteto 
pirm, yra prof. V. Kanauka. 
Minėjimo pradžia 3 vai.

Tos sukakties minėjimo pro
ga. tą pačią dieną Apreiškimo 
par. bažnyčioje 11 vai. bus iš
kilmingos pamaldos, prieš tai, 
šeštadienį, rugsėjo 27 d.. 7
vai. vak. — akademinis alutis 
Vyt. Belecko svetainėje.

Anna Kaskas ir Al. Brazis 
dalyvaus didžiuliame koncerte, 
kurį Lietuvos Vyčių Nevv Yor
ko ir Nevv Jersey skyrius ren
gia Brooklyn Academy of Mu- 
sic. Koncertas įvyks sausio 18 
d.

Metinis ALTo seimas
šaukiamas Nevv Yori'e lapk

ričio 21-22 dienomis. Smulkiau 
bus pranešta vėliau.

.Am. Liet. Bendruomenės
Laikinio Organizacinio Ko

miteto posėdis įvyko rugsėjo 
20 d. Balfo patalpose.

IŠNUOMOJAMI

du kambariai ir virtuvė. Baldai 
pagal susitarimą. 1-mas aukš
tas. Kreiptis: 339 VVilson Avė., 
(prie Linden St.), Brooklyn. 
N. Y.

IŠNTOMUOJAMI 
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.

AMBBMtM IMTVVMI
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mėgėjai Brooklyne
dinti ilgesnį, kiti trumpesnį 

vaidmenį, savo užduotį atliko 
pasigėrėtinai. Matyt, režisie
rius. taipgi ir pats vaidinęs. 
Viktoras Vaitkus dirba su sa
vo grupe tikrai profesionališ
kai.

Vaidintojais buvo: A. Žemai
taitis. V. Vaitkus, J. Gelum- 
bauskas. V. Petruškevičius. I. 
Bajalytė. A. Dėdienė. D. Mala- 
kauskaitė. R. Valterytė ir J. 
Kamėža.

Dail. K. Jatužio parengtosios 
dekoracijos ir J. Valaičio ap
švietimas suteikė vaidinimui 

gražų apipavidalinimą. Teko 
girdti, kad po šio vaidinimo, 
vaidintojai ketina atvežti 
brooklyniečiams ir V. Adomė
no “Svetimas plunksnas.” Vie
nas grupės vaidinimų organi
zatorių yra dr. V. Šmulkštys, 
kuris taip pat buvo atvykęs su 
grupe ir čia rūpinosi vaidinimo 
reikalais.

Po vaidinimo dar buvo kele
tas choro dainų, kurioms pia
ninu pritarė A. Mrozlnskas. 
Parapijos klebonas kun. J. A- 
leksiūnas savo trumpoje kalbo
je padėkojo koncerto progra
mos dalyviams ir svečiams. 
Koncerto rengimu rūpinosi 
kun. V. Pikturna.

Valė ir Aleksas Mrozinskai 
yra pirmieji Liet. Enciklopedi
jos prenumeratoriai D. Nevv 
Yorke. Iš vietinių amerikiečių 
pirmasis Enciklopediją užsisa
kė Petras Juknys. Pradėjus 
Enciklopedijos prenumeratorių 
rinkimą, per pirmąsias dvi die
nas ją užsisakė: Vyt. Kidolis, 
J. Kupčiūnas. J. Bagdonas. Ed. 
Mažionis. Edv. Karmazinas, 
dail. P. Osmolskis, Ant. Reven- 
tas. J. Poderis, S. Kontrimas, 
Vikt. Milčius, C. Sakalauskaitė, 
J. Jacyna, Edv. Pliupelis, Re
gina Kepenis, Myk. Molis ir dr. 
V. Dambrava.

Padėka

VVaterburio Scenos Mėgėjų 
Grupei, jos reikalų vedėjui dr. 
V. Šmulkščiui, režisieriui Vikt. 
Vaitkui ir visiems vaidinto
jams. gražiai suvaidinusiems
L. Fuldos 4 v. linksmą komedi
ją “Mokyklos draugai” Angelų 
Karalienės par. metiniame 
koncerte. įvykusiame rugsėjo 
21 d., nuoširdžiai dėkoju.

Kun. J. Aleksiunas,
Angelų Karalienės par.

Klebonas

CARNEGIE HALL
SEKMADIENĮ, SPALIO 12 d., 1952 m., 2:30 vai. po piety

BALTIJOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE BI S STATOMI

LietuviŲ, latviy, ir esty kompozit. simfoniniai veikalai 
DIRIGUOJA:

JERONIMAS KAČINSKAS—BRUNO SKULTE — 
ENDEL KALAM

Programoje: Gruodis, Jakubėnas. Kačinskas, Bacevičius, Vitols, Tubin

BILIETŲ KAINOS: $4.00, $3.00, $2.00
Iš anksto gaunami lietuviškų laikraščių redakcijose ir įstaigose. Galima užsakyti 

paštu, išpildant žemiau paduodamą kuponą.
PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS

Prašau atsiųsti-------- bilietus po $----------į Baltijos Tautų Simfoninį koncertą, įvyks
tantį Camegie Hali, New Yorke, spalio 12 d., 1952 m., 2:30 vai. po pietų. Programai
skiriu S-------- . Viso siunčiu S------------ .

Vardas

Išsakymus siųskite: VALERIE TYSUAVA, Conrert Manager, 130 W. 57th Street, 
Netr York 19, N. Y.

Nevv Yorko skautai
pereitą šeštadienį. per J. 

Ginkaus radiją atliko R. Kisie
liaus parašytą montažą “Prisi
menu tėviškę”. Vaidino: A. 
Bichnevičiūtė. M. Plečkaitytė, 
J. Ulėnas, J. Pupius ir S. Ma- 
tyckas. Pianinu melodeklama
cijoms akompanavo A. Grigai
tis ir akordeonu grojo R. Ke- 
zys.

16 liet, organizacijų 
atstovų išrinkta į Nevv Yorko 
Liet. Tarybą. Išrinktieji vėliau 
pasiskirstys pareigomis. Tame 
pat susirinkime. įvykusiame 
rūgs. 19 d., pereitų metų val
dyba padarė savo veiklos pra
nešimą. Paaiškėjo, kad aukos, 
surinktos per trijų žvejų prane
šimą šį pavasarį dar nebuvo 
pasiųstos centrui, tad nutarta 
jos kuo greičiausiai pasiųsti.

Kun. A. Vilkaitis,
Aušros Vartų par. vikaras iš 

Verdun - Montrealio. atvyko į 
Brcoklyną. Svečiuojasi pas sa
vo mokslo dienų bičiulį prel. 
J. Balkūną Maspetne.
Į Liet, R. Kat, Fed. kongresą, 
kuris įvyksta Detroite. Mich., 
rugsėjo 26-28 d.d.. išvyko prel. 
J. Balkūnas, Pr. Vainauskas ir 
Vyt. Vaitiekūnas.

Trijų dienų rekolekcijos,
pasirengiant šv. Pranciškaus 

šventei, Maspetho parapijoje 
vyks spalio 1-4 dienomis. Pa
mokslai bus tik vakarais 7,30 
vai. Juos pasakys iš Kanados 
atvykęs svečias kun. A. Vikai- 
tis. Metinis tretininkų susirin
kimas bus s palio 3 d. 8,30 vai.

šv, Rožančiaus Draugija
Maspethe spalio 5 d. par. sa

lėje rengia metinių švenčių 
pusryčius 10 vai. ryto. Bend
ros draugijos m šios ir bendra 
komunija bus 9 vai .ryto. Pus
ryčių metu kun. A. Vilkaitis 
kalbės apie Kat. Akcijos veik
lą Kanadoje.

! Lietuviy Radio Korporacijos metinis

“PIKNIKAS PO STOGU”
įvyks Sekmadienį, RIGSMO-SEPT. 28 D., 1952 m.

BROCKTON FAIR GROUNDS, 
BROCKTON, MASS.

Šokiam gros FALCONS RADIO ORKESTRAS 
nuo 3 vai. po pietų.

Programa:
1—Kalbės svečias SENATORIUS HENRY CABOT 

LODGE, kurį perstatys Lietuvos Garbės Konsulas, 
adv. A. O. Shallna. 4 vai. po pietų. Jų kalbos bus trans
liuojamos iš pikniko vietos per radiją.

2—Dainuos 35 vyrų choras, vad. J. Gaidelio.
3—Graži jaunosois ir pamergių aprėdalų paroda (Bride of 

To-morrow) statys I. J. Fox, vad. Bem. Končiui.
4—šokių kontestai su dovanomis.
5—Traukimas laimėjimų ir įžangos dovanų.

BUŠAI išeis nuo So. Bostono Liet. Pil. Klubo 12:30 ir 
1:00 vai. p.p.; nuo Brightono Liet. Pil. Klubo ir Cambridge 
Liet Klubo, 832 Main St., 12:30 vai. p.p.

Studentų ateitininkų vakaras
šeštadienį, spalių 4 d., 6 vai. 

vak. Bostono Municipal Build- 
ing salėje studentų ateitininkų 
draugovė rengia didelį litera
tūros ir meno vakarą: Progra
moje dalyvaus Bostono ir Nevv 

Yorko studentai ateitininkai. 
Po programos ruošiami šokiai. 
Visa Bostono visuomenė, ypač 
jaunimas, kviečiami dalyvau
ti.

Rodo katalikišką filmą
Bostono kino teatras “As- 

tor” ketvirtadienį, rugsėjo 25 
d., pradėjo rodyti filmą, pava
dintą “The miracle of Our La- 
dy of Fa t Ima”, šis gražiai pa
rengtas filmas, vaizduojąs Fa- 
timos Marijos pasirodymą, re
komenduotinas kiekvienam pa
matyti.

Lietuviams mokytojams Nau
jojoj Anglijoj

Visi Nauj. Anglijoj gyveną 
lietuviai mokytojai (išskyrus 
Connecticut) yra kviečiami į 
regijoninį lietuvių mokytojų 
susirinkimą Bostone 1952 m. 
spalių 19 d. 2 vai. p.p., 499 E. 
Seventh St., So. Boston. Visi 
mokytojai, gyveną Boston, 
Worcester, Brockton, Provi- 
dence ir kituose miestuose yra 
kviečiami atvykti tą dieną į 
Bostoną. Būtų gera iš anksto 
maždaug žinoti dalyvių skai
čių. Todėl prašoma iš anksto 
atsiliepti tokiu adresu: K. 
Mockus, 649 E. Fourth St., So. 
Boston, Mass.

Tikybos pamokos jaunimui 
kuris mokosi mokyklose be ti
kėjimo dėstymo, prasidėjo 
ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., 1 
vai. 30 min.

Pabaltiečiy koncerto dalyviai
Stasys Liepas yra studijavęs 

Kauno konservatorijoje, o jo 
mokytoju yra buvęs Oreste 
Morini, buvęs Berlyno ir Ro
mos konservatorijų profeso
rium. Dainavęs Kauno ir Vil
niaus operose. Taip pat kon
certavęs Augsburge, Vienoje, 
Muenchene, Frankfurte ir ki
tur. Amerikoje taip pat jau 
pasireiškęs daugely koncertų ir 
spaudos visada labai įvertintas.

Estas Ludwig Juht šiuo me
tu Bostono simfoninio orkestro 
dalyvis, contra bass virtuozas. 
Dalyvavęs daugybėje koncertų 
didžiosiose Europos ir Ameri
kos sostinėse.

Prof. M. Biržiškos 
pagerbimas

įvyksta ateinant jsekmadie- 
nį, rugsėjo 28 d., 11 vai. para
pijos salėje po bažnyčia. Lie
tuvių visuomenė kviečiama 
pagerbti šį mūsų tautos žymų 
vyrą, vieną iš trijų gyvų tebe
sančių asmenų, pasirašiusių 
vasario 16 d. aktą. Prof. M. 
Biržiškai šįmet suėjo 70 metų 
amžiaus. Dabar gyvena Los 
Angeles. Calif.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas

įvyksta ateinantį sekmadie
nį, rugsėjo 28 d. 3 vai. po pie
tų, parapijos salėje 492 7th St. 
Tai pirmas po vasaros atostogų 
susirinkimas.

Bostono at-kų sendraugių 
valdyba dabar yra tokio sąsta
to: dr. J. Petronis—pirm., J. 
Lapšienė, ir A. Keturakis na
riai. Toji valdyba ir kviečia 
susirinkimą.

Balfo vadovybė Bostone
Praeitą savaitę, rugsėjo 19, 

20 d.d. į Bostoną buvo atvykę 
BALF Centro atstovai A. De- 
venienė. J. Valaitis ir P. Min- 
kūnas ir tarėsi su Bostono Bal
fo veikėjais dėl rengiamo Bos
tone seimo kitų metų pradžio
je.

Lithuanian 
Furniture Co. 

MOVERg—
SO 8-4618

I INSURED and BONDED ! 
Į Loeal and Long Distance M o vert

326-328 W. Broadw*y i 
; SO. BOSTON. MASS. j

Patenkino Brocktoniečius 
per 50 mėty, trikdėme anglius fr aliejų. 

Parduodame

Ledų-Anglius-Coke-ABejų-Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lswreaee SL, Brockton, Mam.

Tel. 189—■ . ........
F^TUVIŲ RADIO KORPORACIJA

502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuviu Radio Korp. programa per stoti WBMS, 1090 kilocycles, 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadieni bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkestras
2— Vyrų choras, vad. Juliaus Gaidelio
3— Magdutės pasaka

Biznio reikalais rašykit radio ofiso adresu: 502 E. Broadway. So.

Boston 27, Mass. Ačiū. STEPONAS MINKUS

line

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—1230 kilocycles—MarMehead-Salem, M*«.

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

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

LITHUANIAN RADIO HOUR 
M Cottage Street, —s— Norwood, M
Skyrius: LITHUANIAN FURNITURE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
320 W. Broadvray —So. Boston 27, Ma**.

Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Latvės Ingrida ir Karina 
Lindbergs, baigusios muzikos 
konservatoriją Salzburge, Aus
trijoj. Pasauly pagalėjusios pi
anistės, skambinančios dviem 
pianais ir koncertavusios visam 
pasauly. Amerikoj jau turėjo 
koncertą Bostone, Nevv Yorke 
ir rengiasi tolimesnei koncertų 
kelionei.

Latvis Andrejs Lindbergs, 
baigęs Rygos konservatoriją ir 
daugiausia veikęs Latvijoj kaip 
smuikininkas ir simf. orkestro 
dirigentas. Amerikoje jau da
lyvavęs Baltimorė, Boston ir 
Washington orkestruose.

Šių žymių pabaltiečių kon
certas įvyksta ateinantį šešta
dienį, rugsėjo 27 d. 8 vai. vak. 
Jordan Hali Bostone. Neuž
mirškite nueiti į šį puikų ir 
reikšmingą koncertą.

Naujos šeimos
Albina Mažukaitytė rugsėjo

14 d. ištekėjo už Paul O’Brien. 
Jaunoji gyveno 3 Webb Park. 
So. Boston.

Gimė
Stepas Ronaldas, Alfonso ir 

Elenos Jankūnų sūnus, pakrik
štytas rugsėjo 9 d.

Jonė, Juozapo ir Pranciškos 
Jalmokų, gyv. 296 Athens St., 
So. Boston, duktė pakrikštyta 
rugsėjo 14 d.

A. f A.
Mirė

Stanislava Baldišienė, gyv.
15 Julian St., Roxbury, mirė 
rugsėjo 14 d. Buvo 35 m.

Juozapas Dauginis, gyv. 169
Bovven St., So. Boston, mirė 
rugsėjo 14 d. Buvo 69 m.

Anastazija Kavaliauskienė.
6 5m., 503 E. Fourth St., mirė 
rugsėjo 17 d.

PARDUODAMA MAISTO 
KRAUTUVES BALDAI

ir maisto produktai dėžutėse 
labai žemomis kainomis.

Yra specialūs įrengimai mė
sai laikyti ir saldainių sandėlis, 
elektrinis šaldytuvas, svarstyk
lės, elektrinė masina mėsai 
pjaustyti, pečius valgiams vir
ti, bačka aliejui ir kiti reika
lingi įrengimai.

Galiu būti pusininkas su nau
ju savininku, esu dirbęs preky
boje apie 40 metų, todėl gali 
pirkti šią krautuvę ir neprity
ręs prekyboje.

PAUL MIŠKINIS
123 N Street

So. Boston, Mass.


