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IRANO IR ANGLIJOS DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI NUTRŪKO Streikuoja 375,000 angliakasių

Teheranas. — Britų atsto
vybė Irano sost’nėj nuleido 
anglų vėliavą ir nuo durų nu
ėmė Anglijos herbą. Tai reiš- . 
kia galutinį tarp Anglijos ir 

Irano diplomatinių santykių 
nutraukimą. Irano min. pirm. 
Mossadegh jau prieš savaitę 
paskelbė nutraukiąs su Ang
lija san ykius, tačiau dar for
maliai to nevykdė. Sakoma, jog 
dėlto, kad JAV pasiun inys 
dar dėjęs pastangų nuo to 
(žingsnio Iraną sulaikyti. Ta
čiau tos pastangos nepavyko, 

ir ministerio pirmin’nko 
žingsnį patvirtino ir visas Ira
no ministerių kabinetas.

Kada anglų atstovybės per
sonalas išvyks iš Irano, kol 
kas dar nepranešta. Irano at
stovas Londone paskelbė, kad 
jis su savo bendradarbiais iš- 
vyksiąs per aštuone* ą dienų. 
Anglų interesus Irane sutiko 
atstovauti Šveicarija, o Irano 
I^ondone — švedai.

Tuo pasibaigė 19 mėnesių 
trukęs ginčas dėl Irano naf
tos. Toliau derybos galės būti 
vedamos tik pre tarpininkus, 
kuriais gal bus JAV. Tačiau 
ir jų ligšioliniai bandymai 
tarpininkauti nepavyko.

Iranas paskelbė, jog kol kas 
nutraukiami tik diplomatiniai 
santykai, be: ne prekyb'niai. 
Tačiau nemanoma, kad šiose

Korėjos klausimas 
pirmoj eilėj

New Yorkas. — Jungt.
Tautų politinis komitetas 51 
balsu prieš 5 sovietinio bloko 
ir 4 susilaikiusius nusprendė 
Korėjos klaus mą rašyti į šios 
Jung\ Tautų visumos sesijos 
darbų tvarką pirmuoju punk
tu. Tuniso ir Maroko klausi
mai eina antruoju ir trečiuo
ju punktu. Sovietų siūlymas, 
kad pirmiau būtų apsvarsty
tas satelitinės Lenkijos atsto
vo pasiūlytas planas Korėjos 
karui baigti, atmestas 44 bal
sais prieš 5 ir vienuolikai su
silaikius. Už Korėjos klausi

mo pirmuoju punktu svarsty
mą balsavo ir anglai su pran
cūzais, nors jie ir buvo lin
kę, kad tas klaus mas būtų 
svarstomas po JAV preziden
to rinkimų.

Valst. Departamento sekr. 
D. Achesonas padarys arti- 
miaus am politinio komiteto po
sėdy platų pranešimą apie Ko
rėjos paliaubų derybas. Jis 
yra paruošęs pasiūlymą, jog 
būtų pritarta paliaubų derybų 
komisijos užimtai Unijai ir iš 
komunistų pareikalaut a, kad 
jie priimtų Jungt. Tautų pasiū
lytas karo paliaubų sąlygas.

T. LIE IMASI PRIEMONIŲ 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS TAR

NAUTOJUS
New Yorkas. — Neseniai 

kongreso nariai iškėlė, jog tarp 
Jungt. Tautose dirbančių ame- 
rikieč ų yra visa eilė nelojalių 
savo kraštui komunistų. Pra
sidėjus .jų apklausinėjimui, kai 
kurie McCarran komisijai atsi
sakė atsakyti į klausimą net, 
ar jie nešnipinėja pr’eš JAV.

Dėl to Jungt. Tautų gen. 
sekr. T. Lie adminis racijos 
technikinį aststen ą. į tokį 
klausimą nedavusį atsakymo, 
visai atleido, antrąjį pašalino 
nuo ligi šiol eitų pare gų ir ki
tus devynis laikinai taip pat 
jų pareigose suspendavo. Jų 
galutinis atleidimas ar paliki
mas bus sprendžiamas vėliau. 

sąlygose galėtų prekybiniai 
santykiai tarp Irano ir Angli
jos normaliai vystytis. Juo 
labiau, kad Irano vyriausybės 
atstovai pradeda jau kaltinti 
ir anglų prekybininkus Irane, 
jog tie taip pat įsikišę į poli
tiką. Anglai paskatino savo 
piliečius skubiai apsispręsti, 
ar jie mano tol au Irane pasi
lik i ,ar išvykti kartu su at
stovybe. Kiek ten anglų fir
mų bandys toliau prekiauti, 
paaiškės artimu laiku. Tačiau 
tikra, jog ne visos ryšis tokio
se nea škiose sąlygose veikti 
ir imtis didelės rizikos.

Cii matome viena K 300.000 ang
liakasiu. kurie meta darbą, nesu
tikdami su administracijos potvar
kiu, kad būtu jiems sumažintas 
21 # naujoj darbo sutarty numa
tytas atlyginimo pakėlimas. Ad
ministracija paragino angTiakasiu 
unijos vada J. L. Lewis priimti ad
ministracijos potvarki ir pasiusti 
unijos narius j darbu.

Už belaisviu laiškus 
reikalauja doleriu

Washingtonas. — JAV paš
tas ieško priemonių, kaip už
kirsti kelią komunistinėms ki
nams daryti amerikiečių šei
moms spaudimą, kad jos mo
kėtų tam tikrą mokestį, jei 
nori gauti apie jų nelaisvėje e- 
sančius savo artimuosius žinių. 
Už tai, kad belaisviams bus 
leidžiama rašyti savo namiš
kiams laiškus, Iš pastarųjų ki
niečiai reikalauja į metus mo
kė i po 25 dolerius. Panaš us 
reikalavimus komunistai ligi 
paskutiniojo laiko siuntinėjo 
JAV gyvenantiems kiniečiams. 
Juose buvo grasoma, kad jei 
nebus įmokėta atitinkama su
ma, tai bus imtasi kerš o prieš 
Kinijoj gyvenančius gimines. 
Tuo būdu komunistai išreikala
vo iš JAV kniečių milijonus do
lerių. Bet tai buvo sulaikyta, 
kai buvo paskelbta didelės 
bausmės už pinigų į priešo kra
štą siuntimą.

Dabar komunis ai pradėjo 
panašų spaudimą į komunistų 
nelaisvę patekus’ų amerikiečių 
giminėms. Tačiau kaip užkirsti 
tam kelią yra sunkiai spren
džiamas klausimas. Tokie gra
somieji laiškai paštui yra sun
ku sukontroliuof, nes jie pa
prastai atsiunčiami ne tiesiai iš 
Kinijos, bet aplinkiniais keliais, 
pa v. iš Čekoslovakijos. Ta p 
pat sunku sulaikyti belaisvių 
artimuosius nuo pinigų mokėji
mo, nes visi trokšta bent ką su
žino i apie savo artimųjų pa
dėtį.

Savaitinis anglies nuostolis 10 milijonu tony

Pittsburghas. — Spalių 20 
d. sustreikavo arti 375,000 ang
liakasių. Priežastis — buvo su
tarta algas pakelti dienai po 
1,90 dol., o atlyginimų įstaiga 
sumažino priedus iki 1,50 dol. 
Lig šiol darbininkas dienai už
dirbdavo 16,35, dabar nuš aty- 
ta 17,85, o buvo sutarta 18,25. 
Dėl tų 40 c. ir eina kova.

Vakarų Virginijoje streikuo
ja visa 115.000, Pennsvlvanijo
je 86,500, Illinois visi 17.000, 
Kentucky 33.000, Indianoj 8.- 
500, Alabamoj 15.000, Ohio 12,- 
000, Virginijoj 9000, Tennessee 
2.000.

Streik ninkai pareiškia, strei-

KOREJOJ KOVOS SUSILPNĖJO
Seoulas. — Netekę apie 1,- 

200 vyrų kiniečiai pagaliau 
Sniper Ridge puolimą nutrau
kė. Paskutinio puolimo metu 
kiniečiai ypač dėjo pastangas 
užimti Pinnpoint Hill. aukš
čiausią kalnų grandinės viršū
nę. kurią iš jų praėjusią sa-

McGRANERY NORI SI IMTI 
KOMUNISTŲ VADI S

Wasbiagtonas. — Tesingu- 
mo sekr. McGranery paskelbė, 
jog jis ėmėsi žygių, kad devyni 
komunistų vadai, kuriems yra 
iškeltos ištrėmimo bylos, bū'ų 
suimti. Taip pat jis nori iškelti 
ištrėm mo bylas dar kitiems 10 
komunistų vadų arba bent at
imti jiems pilietybę.

Kartu McGranery įsakė, kad 
komunistų partijos sekretorius 
W. Z. Foster sveika a būtų pa
tikrinta gydytojų. Foster pa
kartotinai atsisakė atvykti į 
teismą, tv rtindąmas, kad jo 
sveikata neleidžianti. Jis kar
tu su dešimčia kitų komunis ų 
vadų kaltinamas dalyvaująs 
sąmoksle smurtu pašalinti da
bartinę JAV vyriausybę.

Dabar norimi su mti komu
nistų vadai yra paleisti už už
statą. Tačiau jie ir toliau vei
kią prieš .JAV. Jie įeina į skai
čių 85 komunistų vadų, kurio 
kaltinami pagal Smith įstaty
mą. kuris draudžia rag nti jė
ga pašalinti AV vyriausybę. 

Neramumų ir karo sukrėstoj Indokinijoj ;>ra:icfn») kariai stebi tolumoj Napnlm bombų dūmu*. Ten 
komunistų puolami kiti prancūzų kariai šau!<ė*i pr Kalbos jr lėktuvai atėjo jiems i parama, priešo da
linius apmėtydami padegamosiomis bombomis. Paskutinėmis dienomis, staigiai priešo didelėmis jėgomis 
pulti, prancūzai Indokinijoj patyrė žymių nuostabų ir turėjo tiž>i*ti priešui kai kurias pozicijas.

kas galįs užtrukti iki pusės me
tų. Anglių atsargų tuo tarpu 
užteksią dviem mėnesiam.

Darbininkų atstovai Alygi- 
nimų Stabilizacijos įstaigoje 
pareiškia, jog atlyginimų suma
žinimą priėmusi įstaigos narių 
dauguma susidariusi iš pramo
nės ir vartotojų atstovų, ku
rie į darbininkų reikalus pa
kankamai neatsižvelgę. Tač au 
nutarimą priėmusi dauguma 
tvirtina, jog nutarimas priim
tas atsižvelgiau. ne* į vartotojų 
ar pramonininkų, bet viso kra
što reikalus. Toks atlyginamų 
kėlimas neleidžiąs vyriausybei 
sulaikyti infliacijos pavojų.

via ę atėmė pietų korėjiečiai.
Likusioje 155 mylių fronto da

lyje kovos ta p pat susilpnėjo. 
Triangle Hill, kur ėjo anksčiau 
tokios kruvinos kovos, buvo 
ramu.

Ore įvyko mažesnio masto 
kovų, kurių metu vienas prie
šo lėktuvas numuštas ir du su
žaloti.

Sąjungininkų nuostoliai pas
kutinėse kavose nepaskelbti. 
Tačiau ir jie yra nemaži. Wa- 
shingtono spalių 17
d. pasibaigusią savaitę JAV 
pajėgų nuostoliai siekė 963 vy
rus. Tai didžiausi nuostoliai 
nuo liepos 2 d., kada per savai
tę buvo ne'ekta 985 kovotojų. 
Nuo Korėjos karo pradžios 
JAV nuostoliai užmuštais, su
žeistais ir patekusiais į nelais
vę arba dingusiais be žinios y- 
ra pasiekę 122,117.

AUSTRUOS VYRIAI SYKE 
GRIUVO

Viena. — Spalių 22 d. griuvo 
Austrijos vyriausybė, kuri bu
vo pastoviausia Europoje, išsi- 
la’kiusi 7 metus. Priežastis — 
nesusitarė katalikų liaudies 
partija su socialistais dėl biu
džeto. Socialistai reikalavo į- 
nešti į 1953 melų biudžetą per 
15 mil. dol. viešosios gerovės 
reikalams. F'nansų ministeris, 
katalikų liaudies pai ijos atsto
vas, su tuo nesutiko, nes tada 
biudžetas nebus subalansuotas.

Kol kas nei pramonės atsto
vai, nei darbininkų unija kokių 
naujų ž'ngsnių streikui likvi
duoti dar nesiėmė. Savaitinis 
anglies nuostolis dėl streiko 
sieks apie 10,000,000 tonų.

SICLO JAV KOMUNISTUS 
REGISTRUOTI

YVashingtonas. — Priešvals
tybiniam veik mui kontroliuoti 
komisijos du nariai pareiškė, 
kad JAV kom. partija siekia A- 
meriką paversti sovietine ivs 
publika, ir dėl to jie krepėsi į 
teisingumo departamentą, kad 
komunistų partijos narių sąra
šai būtų įteikiami teisingumo 
depar amentui ir kad būtų taip 
pat duodamos žinios apie jų pi
nigines pajamas. Komisija per 
14 mėnesių darbo įsitikino, kad 
komunistų partija yra tik Mas
kvos agentūra.

PAREIŠKIMAI IŠGAUTI 
KANKINIMAIS

Washoingt<>nas. — Air Force 
Association paskelbė, jog ko
munistiniai kinai du amerikie
čiu lakūnu kankinimais priver
tė padaryti neteisingus pareiš
kimus, kad jie Korėjoje taip 
pat dalyvavę baktereologinio 
karo veiksmuose. Zin a liečia 
leitenantus J. S. (įtrina ir K. L. 
Enoch, kurių bombonešis prie
šo buvo pašau as ties šiaurės 
Korėja sausio 13 d. JAiIkininko 
J. J. Driscoll surinktomis ži
niomis JAV karininkams pri
versti duoti neteisingus paro
dymus buvę panaudotos tos pa
čios priemonės, kurios buvo 
vartojamos prieš kard. Mind- 
szenty ir amerikietį Vogeler.

INDOKINIJOJE PRANCŪ
ZAMS NESISEKA

Indokinija. — Spalų 20 d.
Vietminho komuinstai paėmė iš 
prancūzų antrą įsitvirtinimo 
punktą Indokinijos šiaurės va
karuose prie Kinijos senos. 
Vietos miškingos, su tankais 
negalima judėti. Dienos miglo
tos ir lietingos, lėktuvai negali 
veik i ar net pakilti. Thai kon
federacijos, tos srities, kur kau
tynės vyksta, prezidentas pas
kubomis sumobiilzavo apie 10,- 
000 prancūzams gelbėti.

Kiukiminė* kanijNMŪjo* metu Nevv Yorke sutiktas partijos draugu, 
prez. Trumauas sveikinamas Nevv Yorko valstybės demokratu pirmi
ninko P. E. Htapatriek (kairėje) ir Krooklyno Korough pirm. J. 
niorr.

PRANCŪZŲ VYRAUSYBK
SCHUMANU1 PRITARIA

Paryžius. — Prancūzijos už
sienių reikalų min. Schumanas 
ir krašto aps. min. Plevenas 
kreipės; į Anglijos užs. reik, 
min. Meną, prašydami para
mos Išgelbė i Europos kariuo
menės sutarčiai, kuri numato į- 
jungti Vokietiją.

Audrą prieš pavasarį pasi
rašytą sutartį sukėlė rad kal- 
soicaiįg ai. Jų pirmininkas fter- 
riot įžiūrėjo, kad šita sutartis 
leidžia atsistatyti Vokietijai ka
riuomenę, o Prancūziją suvar
žo. Rad kalsociališ ų suvažia
vimas pačios sutarties galutinai 
neatmetė, tik pareikalavo pa
taisų. Radikalsocialistus šioje 
kovoje remia komunistai, dalis 
de gaullistų, ir soc alistai būtų 
patenkinti, kad sutartis būtų 
a idėta.

Laukiama diskusijų parla
mente. Jeigu parlamentas at
mes, tai sugrius ir pati vyriau
sybė. Min. pirmininkas Pinay 
pareiškė, kad vyriausybė palai
ko sutartį sykiu su Schumanu.

Pačioje MRP taip pat eina 
kova. Partijos pirmininkas no
ri labiau Išgelbėti vyriausybę 
negu <*uropinę armiją. Tad jis 
patarė Schumanui atsistaty
dinti. Tuo tarpu frakcijos pir
mininkas pa arė neatsistaty- 
dinti ir laikytis tos pačios lini
jos už europinę armiją. Pats 
Schumanas reikalauja, kad 
parlamentas kuo greičiau imtų
si sutarties patvirtinimą svar
styti.

Triukšmas dėl sutarties 
Prancūzijoje kelia nerimą ir 
Vokietijoje. Pasisakymas prieš 
Vokieti jos įtraukimą s iprina 
Vokietijoje nuotaikas prieš 
prancūzus ir sunkina pačioje 
Vokietijoje sutarties patvirtini
mą.

Amerikoj valstybės departa
mente ginčas dėl sutarties se-

BRITAI SIUNČIA KARIUO
MENĘ | KENYA

Kenya. — J rytų Afriką, į 
Kenya, britai pasiuntė batalio
ną kareivių ir karo laivą nai
kinti Mau-Mau organizacijai, 
kuri per paskutines porą sa
vaičių nužudė 43 žmones. Prie 
britų kariuomenės prisijungė 
savanoriais apie pustrečio tūks
tančio vict'nių baltųjų gyven o- 
jų, kurių ten iš viso esą apie 
30.000. Mau-Mau organizacija 
turinti iki 200.000 narių. Jos 
tikslas išvyti baltuosius. Ko
munistų jų tarpe nepastebėta. 

karnas su nepasitenkinimu. E- 
są duota prancūzams surpast , 
kad su artis reiktų išspręsi! 
greitai, net lapkričio pradžioj**. 
Jeigu ji bus atmesta, tai JAV 
atsižvelgs į tai, skirdama Euro
pos pagalbos pinigus, ir pakei
sianti iš viso savo politiką Eu
ropoje.

Maskva čia metė paskutinę 
savo kortą, draugingumą su 

Prancūzija, kad tik sutrukdytų 
sutarties pa virtinimą.

Iš Europon grižo laivyno vekreto- 
riu* D. A. Kimball. Spaudo* atsto
vams jis paraikė, jog ramiu* nusi
statymų. kad būtu pasiųsta i To
limuosius Kytu* daugiau vi*ų gin
klo rūšių karių ir Korėjoj paga iau 

, pasiekta aiškio* pergalės. Kalbėda
mas apie padėtį Europoje, Kimball 
pažymėjo, kad “mes dar nesame iš
ėję iš miško, bet prieky matyti vis 
aiškesnė šv ie*a. ”

KIEK AMERIKA PINIGŲ 
IŠDALINO

H’ashuigtonas. — JAV pre
kybos departamentas paskelbė, 
kad JAV nuo 1945 m. iki 1952 
m. liepos pradžios užsieniams 
pagalbos išmokėjo 35 miliar- 
dus dol., arba 11,3'ž visų savo 
to laikotarpio pajamų. Sovie
tai ir jų pakalikai nuo to laiko 
gavo 1 miliardą ir 191 milijo
ną. Iš vakariečių liūto dalį ga
vo Anglija — 25 miliardus ir 
795 milijonus, toliau Prancūzi
ja, Vokietija. Japonija ir Itali
ja.

Apie trečdalis tos sumos yrs 
paskolos, kurios turi būti grą
žintos. Lig šiol Amerika a gal 
gavo 3 miliardus.
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LIETUVIS RENKA ŠVEDAMS KULTU- 
ROS ISTORIJOS MEDŽIAGĄ

Švedijoj gyveną* žinomas 
mūsų tautotyrininkas Juozas 
Lingis jūrų muzėj nio komite
to buvo pasiųstas į Karlskro- 
nos laivų statyklas rinkti žodi
nės medžiagos apie medinių 
laivų statytojus bei k i u* ama
tininkus. Pramonei išsivysiant, 
jau nemaža amatų šnyko ar
ba baigia nykti. Dėl to švedai 
susirūpinę surinkti tą krašto 
kultūros istorijai reikšmingą 
medžiagą, kol ji dar įmanoma

surinkti. J. Lingis per mėnesį 
laiko os medi agos surinko ne
mažą pluoštą ir žada darbą 
tęsti toliau. Laivininkystės ir 
jūrų susisiekimo įstaigos šiuo 
darini yra labai susidomėjusios.

Malonu, jog švedai lietuvį 
moksliu nką taip vertina, kad 
jam paveda net tokius švedų 
kultūros istorijos darbus.

ANGLIJA >

Vargbta uotu* lietuvi*
Daugelis “Darbininko” skai

tytojų, turbūt, prisimena jo 
bendradarbį iš tolimos Škotijos 
J. Butkevičių. JU jau daug me
tų dalinasi mintim s ir žiniomis 
lietuviškoje spaudoje. Tačiau 
jo gyvenimas yra labai vargin
gas. Jau 12 metų jį kanki
na įvairios ligos. Ypač daug 
kenčia nuo paralyžiaus. Gyve
na vienas, jokios šeimos neturi, 
o pašalpos į savaitę egauna 
vos $5 Tačiau ir sirgdamas vis 
dar nepamiršta parašyti spau
dai iš lietuvių gyvenimo.

Paskutiniu laiku y pat buvo 
jo sveikata nusilpus’. teko 
kreiptis prie gydytojų, o gydy
mui apsimokėti trūksta lėšų. 
Todėl .jam būtų didelė ir malo
ni staigmena, jei kas iš "Dar
bininko” skaitytojų jj prisimin
tų ir pasiųstų kiek paramos. 
(Adr.: J. Butkevičius. 114 Por
tikai str.. Glasgovv, C. 5. Scot- 
l*nd.)

Kaip ir daug kiu- ki ur, taip 
ir Švedijos universitetuose li
tuanistikos dalykai turi glaus
tis prie slavistikos, kur ji vie
nur stipriau, kitur silpniau ve
getuoja. Geriau yra su litua
nistika Lundo universitete, kur 
slavų Ir baltų katedrai ir sla- 
vis ikos institutui vadovauja 
prof. K. O. Folkns. Šis lietu
viams gerai pažįstamas profe
sorių šit .net skaito ir lietuvių 
kalbos kursi] ir turi keletą uo
lių klausytoj].

Paminėt na. jog prof. Pol
kas buvo pirmasis švedų kalbos 
lektorius Kauno universi.ete ir 
pats gilinosi į lituanistikos stu
dijas. Jo dit.'.”.aeiia iie ė Vyg
rių ežero vandenvardžius. Prof. 
Folkas kalba r rašo lietuviš
kai.

Lietuvių kalbu Lundo 
universitete

OJA
’tar-

PER LIET

L k ;ma J

Balys Svalh

VOKIETIJA

Didėja lietuvių bendruomenė
Krašto vaidybos suvestinėmis 

rugpiūčio - rugsėjo mėn. statis
tikos žiniomis organizuotų lie
tuvių Vokietijoj yra' Bii ų zo
noje — -f.310 (vyrų — 1.345, 
moterų—1.573. vaikų — 1402): 
Amerikiečių zonoje — 3.239 
(vyrų—1,608, moterų — 830. 
vaikų — 801); Prancūzų zono
je — 245 (vyrų—104, mo erų 
—92.*'vaikų —49). Viso orga
nizuotų lietuvių Vokietijoje yra 
7,794 (vyrų — 3,057, moteni 
2,495, vaikų 2,242).

Palyginus su gegužės mėn. 
statistikos davin ais. organizuo
ta lieutvių bendruomenė Vo
kietijoje padidėjo 352 nariais. 
Daug kur įkurtos naujos seniū
nijos, prie kurių prisirašė išsi
blaškę neorganizuoti l etuviai.

AUSTRALIJA
Lietuviško* muziko* valan

dėlė. Lietuvių Kultūros Fondo 
Adelaidė* skyrius (Australijo
je! rugpiūčio 10 d. surengė lie
tuvi’kos muzikos valandėlę pa
tefono plokštelėmis. Valandėlę 
pravedė ir paaiškinimus pada
rė muz. J. Zdanavk' us. ši mu
zikos valandėlė buvo skirta 
Lietuvos Operos prisim nimui 
Išklausyta Kipro Petrausko. 
Grigaitienės, Kardelienės ir 
ktt. žymū-ų mūsų

.lelienės 
dainini.ika..
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kolchozai veikia ir dirba gerai. 
Dabar apkaltinami ir jie. kad 
kolchozuose netvarka, kad pa
vėlino nuimti derlių ir iškulti.

I JAV atvyko maršalo čiang-Kai- 
šeko žmona. Oficialiai skelbiama, 
kad ji norinti |>a*igydyti ir aplan
kyti gimine*. Tačiau toji kelionė 
gali turėti ir politiniu tikslii.

PASENĘ GINKLAI KORĖJOJ

IVaahingtona*. — Du buvę 
JAV informacijos skyriaus ka
rininkai "Look” žurnale pas
kelbė. kad Korėjoje amerikie
čių kariai kovoja pasenusiais 
ginklais. Mini, kad pėstininkas 
šaudo iš šautuvo 1928 m., gra
natas vartoja iš pirmojo pa
sauk nio 
1917-19 
atsilieka 
Sovietų 
mylia toliau šaudo.
na. turint žinias ape moder- 
niuo*ius ginklus, vartojamus 
Korėjoje.

pirmojo
karo. Kulkosvaidis 

metų. Sabre lėktuvai 
nuo sovietinių MIG. 
minosvaidžiai viena 

Tai stebč-

Taip pat du nauji tmisrantai. To* dvi beždžionė*, atvežt i* i Wi>*liinz- 
tano cooloKljo* *<>da i* Gibraltaro. yra Gibraltaro gubernatoriau* do
vana JAV. Pažymėtina, jog šiaip beždžionių Europoje nėra. Tik n<-. 
žinia nei kada, nei kaip jo* i*ikiirv Gibraltare, kur jotui* rūpina*! 
anglu vyriau*.* bė. ne* y ra padai ima*, jog lo-ždžionėm* Gibraltare K- 
nyku*. tekat* H ten krati*tyli* ir natriam*.

V«» prie* trejų* metu* atvykę* ii Airijos j JAV Th. liunleavy 
pasiruošė* kautynėm* Trianale Hill. Ji* sako. Jok myli Korėja ir pa
siryžę* Uėl jos kovoti, bet nieko nenori* Kinieti apie Korėja* “politi
ka”. Jam visa tėra tik karas.

Kai vyko Maskvoje komunis
tų partijos suvažiavimas, tuo 
pačiu metu buvo norima visą 
kraštą ar kojų pastatyti. Vi
sose mokyklo e, fabrikuose, 
kolchozuose buvo susirink mai, 
kurie turėjo pareikšti džiaugs
mą. kad štai susirinko r irtija 
posėdžiauti, kartu apsvrrsto- 
ma* ir penkmečio planas, 
dž augtls, kad ten neužmiršta
ma Lietuva. Džiaugtis, kaip pa
prastai pro ašaras, nes penkmei- 
čio planas numato Lietuvoje j- 
kurti ■' ambesnę pramonę ir jai 
atgabenti daugiau rusų.

Norėdami dar sustiprinti pro
pagandą, Lietuvos geležinkelių 
politinis skyrius ir geležinkeli
ninkų profesinė sąjunga i siun
tė keturis agitacinius trauki
nius, papuoštus partijos ii- vy
riausybės vadovų portretais, 
plakatais ir šūkiais, raginanc ais 
garbingai sutik i partijos suva
žiavimą. Kiekvienas agitacinis 
traukinys turėjo vagoną —klu
bą, vagoną —skaityklą, gydy
mo — sanitarijos vagoną ir va
goną - parduotuvę. Vagonuose 
-klubuose geležinkelininkams, 
jų šeimų nariams ir netoli 
stočių gyvenantiems kolchozų 
darbininkams buvo rodomi fil-

mai; “Neužmirštamieji 1919”, 
"Tarybų Lietuva”, “žvalgo 
žygis”, ‘‘Pavojingas reisas”. 
Taip pat rengiamos paskaitos, 
pasikalbėjimai, pranešimai par
tijos suvažiavimo temomis. So
vietinė spauda uo labai džiau
giasi, tik pamiršta, kad visa tai 
daroma krašto gyventojų pra
kaitu, kai jie patys skursta.

Lukiškių apylinkėje
Šiaulių rajono vykdomojo 

komiteto pirmininkas J. Gu- 
reckis, paglostęs keletą kolcho
zų, kad jie laiku iškūlė javus 
ir grūdus pristatė valstybei, už
sipuola Lukiškio apylinkės ta
rybą. “Ji iš esmės nesidomi, 
kaip kolūkiai nuima derlių, 
vykdo grūdų paruošas, deputa
tams neduodami jokie įparei
gojimai” — rašo jįs "Tiesoje”. 
— “Todėl nieko nuostabaus, 
kad čia kolūkiai atsilieka, neor
ganizuotai š ato grūdus valsty
bei.” Pasirodo, kad visokie in
spektoriai, vizi atoriai važiavo, 
kontroliavo ir rado, kad šie

DIENOS VEIDAI BILL PENNEY
Australijoje buvo susprog

dinta atominė bomba. Jos ga
myba ir sprogdinimas vyko 
Bill Pe.my priežiūroje.

Kai Penny atskrido į Singa
pūrą penkiasdešimties vietų 
lėktuvu, lydimas tik vieno ke
leivio, aerodromas buvo ati
tvertas nuo visų negeistinų sve
čių; prie viešbučio š ovėjo iki 
ausų apsiginklavusi sargyba— 
taip kaip ir Londone nėra nė 
ministeris pirmininkas taip 
saugojamas kaip Penney butas 
priemiestyje. » f

Jau aštuoneri rnt^ai Pefthey 
Anglijoje nieko kito, neveikia 
kaip tik rūpinasi savo "baby” 
— atomine bomba —, kurios 
gamybai išleista 2 milijonai 
svarų. Jis pats gauna algos 
2840 svarų metams.

Bill Penney gimė prieš 43 
metus Gibraltare. Parodęs di
delius gabumus matema ikai 27 
metų jau buvo matematikos 
profesorius. Karo metu jis ga
vo uždavinį apskaityti, kaip 
veikia oro bangos sprogus 
bombai. Jis nustatė, kad. saky
sim. žmogaus kūnas yra atspa
resnis negu namai ar laivai. Jo 
tyrinėjimai buvo tiek svarbūs, 
kad Washingtono vyriausybė

paprašė Londoną paskolinti jai 
Penney į Naująją Meksiką, kad 
apskaičiuotų bombos veikimą.

Kai bombą numetė į Hiroshi- 
mą. lėktuve buvo vieni ameri
konai. J Nagasaki buvo pairu i 
ii- du anglai. Tarp jų buvo ir 
Penney. Bomboj veikimas jo 
nenustebino, nes ji veikė taip, 
kaip jis buvo išskaičiavęs. Ki
tas .jo draugas, Chesire, buvo 
taip nu stebintas. kad po bom
bardavimo jis virto kitu žmo
gum. Jis šiandien eremitas, at
siskyrėlis.

> - *

Penney buvo padalytas 
Jungtinių Tautų patarė
ju atominės energijos kontroli
nei komisijai ir Anglijos a’omi- 
nio tyrinėjimo šefu. Jis nereiš
kia jokių savo politinių įsitiki
nimų. Tik jis mano, kad atomi
nio tyrinėjimo iniciatyva neturi 
būti išleista Iš vakariečių ran
kų.

Kai Penney valdo Anglijos a- 
tomus, jo tėvas tėbesodina ir 
tebelaisto savo darže pomido
rus. Apie atomus juodu nekalba 
nes buvęs feldfebelis vis tiek 
nesuprastų kalbų apie ' uos 
daiktus, kuriais garsus jo sū
nus.

MIRTIES BAUSME IR DVYLIK 
' MECLAMS

Atkritus Titui. Sovietų Sąjun
gai dar priklauso mažytė Alba
nija. Ta: svarbios $» rategines 
reikšmės kraštas, kur bendras 
gyvenimo lygis žemas, kur dar 
iki mūsų laikų išsilaikė feoda
lizmo likučiai. Čia ir buvo tin
kama dirva albanų komunis
tams. kurie anuomet Tito re
miami. prieš 10 metų pradėjo 
savo veiklą. Tito partizanai pa- 
d<j<> sunaikirti Albanijos prie
šus ir vietinius komunistus į- 
tvirtino valdžioje.

Albanijos komunistų parti- 
jes vadas ir ministeris pirmi
ninkas, anksčiau buvęs viduri
nių mokyklų moky ojas, Enver 
Hodža, įrodė savo “dėkingu
mą”. nutraukdamas ryšius su 
Titu ir prisijungdamas prie 
Kremliaus linijos. Tai sukėlė 
komunistų partijos viduje ski
limą. Pirmoji auka buvo vidaus 
reikalų ministeris Džose. Tito 
šalininkas. Jis ir kiti Tito bičiu
liai buvo pakarti. Tada prisimi
nė komunistų partijos vadas ir 
ministeris pirmininkas, kad ti
kroji Albanijos Jugoslavijos 
ginčų priežastis yra viena dide
lė albanų grupė, gyvenanti Ju
goslavijai priklausančiame au
tonominiame Kossovo-Kotj-o- 

<-hien kraš e. Albanija norėjo šį 
kraštą prisijungti. Tais reika-

Simno kolchozuose

Simno rajono kolchozų dar
bininkai parašė Stalinui net 
laišką, kad jie pasižadą organi
zuotai nuimti derlių, Iškulti ir 
laiku įvykdyti valstybinį grūdų 
paruošų planą. Atėjo laikai, 
kad buvęs ūkininkas, dabar a- 
pęs kolchozininku, turi rašyti 
pačiam "carui” laišką, kad štai, 
va, aš dabar piausiu ir kulsiu 
tavo šlovei ir garbei.

Naujas metraštis

Valstybinė leidykla išleido 
“Žurnalų ir laikraščių straips
nių metraščio” 3 numerį. Met- 
raš yje suregistruojami svar
biausi respublikos laikraščiuose 
ir žurnaluose išspausdinti 
straipsniai. Gale pridėtas dar 
“Recenzijų metraštis”. Jame 
sužymėtos periodinėje spaudo
je per tam tikrą laiką pasiro
džiusios knygų, kino filmų re
cenzijos, o taip pat spaudos ap
žvalgos.

Netvarka Kyharty
kolchozuose

Kvbartuose yra “Paryžiaus 
komunos” kolchozas, kurio 
trečiajai laukininkystės briga
dai vadovauja Stelmokaitis. 
Pernai pasėję žieminius rugiu*, 
šiemet prikūlė 17-18 centnerių 
gimdų iš vieno ha. Dabar šis 
kolchozas irgi pasii-engęs sėjai. 
"Tiesos” korespondentas nusis
kundžia, kad tokių pavyzdingų 
brigadų Kybartų rajono kol
chozuose maža. Nuolat vilkina
mi darbai, pilna visokių truk
dy ojų ir dykinėtojų. Kaip rašo 
"Tiesa”, dažnai d arbai nu
trūksta tariamai dėl blogo oro.

“Šilupės“ kolchozas turi dvi 
kuliamąsias mašinas, tačiau 
kuliama tik viena. Bet ir ta 
per dieną prikulia tik 3-4 tonas 
grūdų. Javų kūlimas iš sėklinių 
sklypų dar nepradėtas, ir sėk
los kolūkis dar neturi. "Tie
sa” rašo, "jei tokiais tempais 
kūlimas vyks toliau, tai tik 
žiemkenčių sėklai prikul i reiks 
3-4 savaičių laiko.

lavintais Hodža norėjo nu
kreipti dėmesį nuo vidaus sun
kumų, nes karingos kiltys Al
banijos kalnuose pradėjo reik
šti savo nepasitenkinimą esa
ma valdžia ir jos reformomis.

Tolimuose kalnų užkampiuo
se dar ir šiandien pilna partiza- 
nų, kurie palaiko glaudžius ry
šius su Vakarų emigrantais ir 
su Tito šalin nkais. Be to, ir 
pačioje komunistų partijoje nė
ra vienybės. — ji persiskyrė į 
dvi kovojančias grupes. Vienai 
vadovauja Hodža, kitai vi
daus reikalų ministeris Scheku, 
kuriam priklauso stipri polici
ja. Negana to. Rusų laikomi 
kariniai (daugiausia techniški) 
specialia ai stiprina tas vidaus 
kovas. Paskutinių laiku buvo 
pasiųsta daug bulgarų specia
listų. kurie pakeitė rusų dali
nius.

Krašto ūkio padėtis yra be
viltiška. Visiškai neužtenka pa
ramos. kurią gauna oro ir jūros 
keliais. Pasyvus ūkininkų pasi
priešinimas dažnai virsta atski
rais sukilimais.• f . ' f ■ . "

Norėdamas- •sustiprūiti savi) 
valdžią ir nugalėti šiuos sunku
mus, Hodža griebės gana aš
trių priemonių. Rugpįūėte mėu. 
buvo.įvesrte mirties haw>mc tret 
vaikams (nišų pavyzdžiu). Al-

Toliau nusiskundžia, kad 
blogai veikia mašinų stotis. 
Traktorininkas Maknavičius su 
“ChTZ-Nati” traktoriumi per 
savaitę laiko suaria vos kelis 
ha dirvų. Traktorius nuolat 
genda ir dėl to ištisas dienas 
stovi be darbo, nes Kybartų 
mašinų stotis laiku jo nesutai
so.

Kitame, Juliaus Janonio var
do. kolchoze blogai vyks ą kū
limas. Atvyko blogai paruošta 
mašina, su netinkamais sietais. 
Nora mašinų stotis yra už pu
sės kilometro, tačiau šis maši
nas trūkumas visą dieną nebu
vo pašalintas.

Puolamas "Aušros” kolchozo 
pirmininkas. kam jis nieko ne
daro ir leidžia dirvom pūdi- 
mauti.

banijos teisingumo ministeris 
pranešė, kad naujasis baudžia
masis įstatymas numato griež
tas bausmes visiems tiems, ku
rie mėgins pasipriešinti val
džiai. Kiekvienas asmuo, kuris 
bus apkaltintas priešvalstybine 
veikla, valdžios turto gadinimu, 
ūkio sabotavimu, bus baudžia
mas mirties bausme, pradedant 
nuo 12 metų amžiaus. Naujasis 
įstatymas numato paragrafus 
ir tiems, kurie bus priešingi 
Sovietų Sąjungai. Ir jie bus 
baudžiami mirties bausme, taip 
pat ir 12 metų vaikai. įstatyme 
pasakyta, kad visi, nusikaltę 
savo veiklą prieš komunistinę 
tėvynę. ’ uri būti išrauti su šak
nimis." l’medžiūtė

SAVINGS BANh

Taupymui
. .. naudokite Taupymo Baniu;

Teisinga yra pasirinkti kiekvienam darbui 
tinkamą įrankį, taip pat teisinga yra pasirinkti 
banką specialiam reikalui.

Nėra geresnės vietos pinigų taupymui, kaip 
vienas iš 188 Massachusetts Taupymo Bankų. 
Šie stipriais tarpusavio ryšiais sujungti bankai 
buvo įsteigti specialiai taupyti pasiryžusiems 
žmonėms ir eilei generacijų įrodė, kad su au- 
pymų išmokėjimai šeimoms neša laimę ir už
tikrinimą.

Kiekvienas Massachusetts Taupymo Bankas 
yra tarpusavio pagalbos institucija. Tai reiškia, 
kad bankas nėra akcininkų bendrovė, bet visą 
pelną, atskaitęs išlaidas, atsargos kapitalą ir 
taksus, grąžina įmokėtojams. kaip dividendus.

Daugybė Massachusetts žmonių savo pinigus 
deda į Taupymo Bankus mieliau nei į kitas 
taupymo institucijas.

Taupyti Taupymo Banke yra patogu, malonu 
ir saugu. Kiekvienas jūsų padėtas doleris yra 
pilnai apdraustas pagal Massachusetts valstybės 
įstatymus.

Norėdamas rasti artimiausią Taupymo Ban
ką žiūrėk tarp bankų vardų užrašą ‘‘Savings 
Bank” arba “Institution for Savings.”

Jūs galite atidaryti taupymo sąskaitą ir vie
nam doleriui

Visi indėliai apdrausti pagal Massachusetts 
valstybės įstatymus.

%
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Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirą
žyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone- Už skelbimų turini 
Ir kalbų redakcija neatsako.

DIEVAS NEMIRS
ROMOJE šv. Petro aikštė spalių 12 d. buvo kupina tikin

čiųjų. J juos ir per jų galvas j visą pasaulį kalbėjo Pijus XII, 
kivesdamas j kovą prieš Bažnyčios ir žmonijos priešą. Jums ne
reikia pasakyti — kalbėjo šv. Tėvas — kas yra tas priešas ir 
j kokj rūbą jis įsivelka. Tai taręs, Pijus XII kalbėjo apie tuos, 
kurie nori išjungti Kristų iš viešojo gyvenimo; kurie "stengiasi, 
kad Kristus bū ų svetimas universitetuose, mokyklose, šeimose, 
teismuose, įstatymų leidimo įstaigose, tautų pilnatyje, kuri spren
džia karo ir taikos klausimus."

Priešas — kalbėjo Šv. Tėvas skardžiu ir aiškiu balsu — pir
miausia skelbė norįs Kristaus, bet nenorįs Bažnyčios; toliau jis 
tvirtino norįs Dievo, bet nenorįs Kristaus; pagaliau pasigirdo be
dieviškas šaukimas: Dievas mirė,—ir net burnojimas■ Dievo nie
kada nebuvo... Ir dabar mes regim pastangas—kur i ekonom’ką, 
teisę, politiką be Dievo, be jo šviesos ir tikėjimo.

Kai popiežius pakėlė balsą į tikinčiuosius: ar jūs norite būti 
šitos šV esos šaukliais, tikėjimo apaštalais, aikštė plačiai nuaidėjo: 
taip. Ir toliau Šv. Tėvas dėstė dvasinio atsinaujinimo reikalą: 
skelbė reikalą, kad programos sutaptų su jų skelbėjų asmeniniu 
gyvenimu ir veik1 ų visuomenę pavyzdžiu darbe ir žaidime...

Šv. Tėvos kalba re škia ne ką kitą kaip įspėjimą, kad kelias 
į Kristaus karalystę vis žiauriau Užverčiamas ir išstatyti prie jo 
gundymai, kurie turi nuvesti į šalį.

Gundymas ,kad viešajame gyvenime Kristui nėra ko veikti; 
kad jis pa/liktų uždarytas kielike, bažnyčioje, na, dar kleboni
joje; bet pastaruoju atveju klebonija nuo tikinčiųjų turi bū i ati
tverta vielom. Tas gundymas dangstomas tolerancijos, neutralu
mo, liberalizmo skraistėm ir palaikomas tyčiom tam reikalui su 
darytom tradicijom. Jos tfkslas — nukreipti akis nuo Dievo, kad 
jis būTų užmirštas.

Gundymas, kad Dievo vardas būtų įsileistas į iškilmingas 
prakalbas, net priesaika būtų tvirtinama šv. Rašto prisilietimu ir 
kitom formom; dėl alčų įsileisti į viešąsias pareigas dar vieną ki
tą žmogų, kuris neša su savim Kristaus vėliavą, bet neneša Kris
taus gyvenimo. Tai turi rodyti jau užtenkamą palankumą Dievui 
ir uždeng i nuo žmonių akių, kad krikščioniškojo gyvenimo tu
riniui durys į viešąjį gyvenimą Uždarytos. šio gimdymo tikslas— 
nukreipti akis nuo Dievo karalystės tikrosios prasmės.

Pijaus XII kalba iš naujo paragina kreipti akis į viešąjį, 
valstybinį gyvenimą ir tarptautinius santykius: eikit į > 
Dievu.... Gerai, kad programos Jį skelbia. Bet programos ne
vaikščioja. Jas nešioja žmonės. Gyvasis žmogus turi spinduliuoti 
programų tiesom—skleisti Teisingumą ir Meilę ki ų žmonių at
žvilgiu.

Tai yra tikrasis kelias, kuriuo Dievo karalystė atnešama į 
gyvenimą ir kuriuo ji daros priimtina visiem, kas turi geros valios.

Juo daugiau gyvųjų žmonių, juo daugiau Kristaus minimų 
garstyčios grūdų, juo bus aiškiau, kad Dievas nemirė, kad Jis ka
raliauja.

Teisėjas Edward Maguire, 
New Yorko “Volunteers for 
Stevenson” pirmininkas, yra 
žinomas savo veikla su tautinė
mis grupėmis ir yra asmeniškai 
susibičiuliavęs su daugeliu va
dovų ir žymių asmenybių.

Teisėjas Maguire yra nepa
prastai daug nusipelnęs darbo ir 
administracijos reikalų tvarky
mo sri yje ir išsprendęs daug 
pramonės srityje k lūšių ginčų, 
įtakos daugelio ame
rikiečių, ypač, tautinių grupių, 
gyvenimui ir gerovei. Jis taip
gi yra vadovavęs keletui sėk
mingų politinių kampanijų ir 
du kartus pirmininkavęs komi
tetui, dirbusiam senatoriaus 
Herbert H. Lehmano rinkimuo
se.

Kaip Neu’ Yorko “Volun- 
eers for Stevenson” pirminin

kas, jis tautinių grupių spaudai 
yra išleidęs pareiškimą, kuria
me sako:

‘‘Savo gyvenime esu turėjęs 
vienintelę ir retą progą ir pri
vilegiją susitikti ir susibičiu
liauti su' daugeliu tautinių gru
pių spaudos redaktorių Ir lei
dėjų, kurių didžiulius nuopel
nus JAV gerovei ir demokrati
jai ne tik vertinu, bet tiesiog 
aukštinu.

Per visą f ą laiką nėra buvę 
nė mažiausio atsit kimo, kur 
bebūtume buvę susitikę, ranka 
rankon dirbdami, kad kiekvie
nas jų nebūtų atlikęs daugiau, 
negu privalėjo padėti Amerikai 
jos kelyje į pažangą ir demok
ratiją.

Labai ryškiai pr simenu jų 
didžiulius nuopelnus demokra
tijai I ir II pas. karų metu, kai 
mūsų civilizacija buvo pavoju
je. Dažnai esu su jais bendra
darbiavęs tos ilgos ir didz ulės 
kovos metu, ir stebėjausi jų 
darbo didžiais vaisiais, kurių jie 
pasiekdavo, damai net patys 
aukodamiesi.

Šiand eną mes vėl esame ben
dradarbiai didžiuliame darbe, 
kurio tikslas yra reikalas ap
saugoti mūsų demokrai ją, mū
sų pažangą ir gyvenimo būdą, 
kuriame redaktoriai ir leidėjai 
turi tiek daug įtakos. Tai gali 
būti atlikta tik tuo atveju, jei 
mes gubernatorių Adlai Ste
venson išrinksime prezidentu 
sprendžiamuosiuose lapkričio 
4-os dienos rinkimuose.

Todėl mes įkūrėme organi
zaciją, pavad ritą ‘‘New Yorko 

(nukelta į 5 pusi.)
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pagerins eilinio žmogaus gyveni
mą.

įves naujų gerų atmainų

sutvarkė respublikonų netvarką 
Ulinois valsty bėje, todėl partekėki
me, kad iis susaugos ir mū*ų fede- 
raEnę vyriausybę nuo niekadėjų 
būdamas guberantorium, rėmė ly
gias teises, tai jis jas rems ir bū
damas prezidentu
buvo neprivilegijuotųjų užtarėjas, 
už teisingumą jis kovos ir toliau 

neapkenčia karinių avantiūrų ir to
dėl labiausiai stengsis suteikti 
mums taiką, laisvę ir saugumą 
y ra pats tinkamiausias vyras vado
vauti Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms ir padėti laisvajam pasau
liui kovojant prieš komunizmą 
dės pastangas išlaisvinti v'sas pa
vergtas tautas be ypatingų aukų ii 
mūsų ir anų pusės
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FIPSAS: Jau jis čia.
KURTAS: Ar tu nori važiuo

ti?
FTPSAS: Ne, jis dar čia kiek 

pastovės.
KURTAS: Ar tu turi bilie

tą?
FIPSAS: Kas per klausimas. 

Ar manai, kad visi tie rusai, 
kurie traukiniu važiuoja, turi 
bilietus? Tačiau pasakyk, juk 
tu alkanas, ar ne,

KURTAS: Taip.
FTPSAS: O Heincas ir tavo 

motina taip pat?
KURTAS: Ar tu galvoji į

maisto vagoną įsilaužti?
FIPSAS: Nesąmonė, tokių 

dalykų šitame traukinyje nė
ra. Be to, tai būtų perdaug pa
vojinga. Jie tuojau šauna.

KURTAS: Tai ką?
FIPSAS: Aš žinau, kur yra 

kiaušinių, duonos sviesto, kum
pių, visko, ko tik nori.

KURTAS: Ar tu esi ten bu
vęs?

FIPSAS: Ne aš, bet mano 

draugas. Jis pilną krepšį parH- 
gabeno.

KURTAS Veltui1
FIPSAS: Už pinigus gali

kiekvienas gauti.
KURTAS: Jsilaužė?
FTPSAS: Tas galima ir čia. 

Dėl to toli važiuoti nereikia.
KURTAS: Tai kaip jis gavo?
FIPSAS: Elgetaudamas. Vi

siškai paprastai ir padoriai pri- 
sielgetavo:

KURTAS: Juk tai draudžia
ma.

FIPSAS: Tik čia, bet ne Lie
tuvoje.

KURTAS: Lietuvoje?
FTPSAS: Tu visiškai teisin

gai nugirdai.
KURTAS: Bet tai juk toli.
FIPSAS: Tik ne traukiniu. 

Pėsčiomis reiktų tapnoti ilgo
ką laiką, ūkininkai ten puikūs: 
jie duoda visko, ko tik nori.

KURTAS: Ar tu ten jau esi 
buvęs?

FIPSAS: Aš nebuvau, bet 
buvo mano draugas; aš gi tau 

jau sakiau. Tu turėtumei jo 
krepšį pamatyti. (Tolumoje 
šūviai, abu klausosi).

FIPSAS: Ar tu žinai, kas 
ten dedasi? Kodėl jie taip šau
do?

KURTAS: Tikriausiai prati
mai; lavinasi.

FIPSAS: Aš taip pat manau; 
baHpratindami keletą ir nušau
na. Žiūrėk tik, traukinys apsu- 
panaa. (Tolumoje šauksmai). 
Taip daro jie visada: tie, kurie 
yra viduje, nebegali išeiti, o ku
rie lauke — negali įeiti.

KURTAS: Jei nori važiuoti, 
turi pasiskubinti.

FIPSAS: Kaip tik ne: aš tu
riu palaukti. Turiu laukti, kol 
traukinys pradės eiti, o tada 
vienu šuoliu...— Sakyk, kodėl 
tu nenori važiuoti drauge?

KURTAS: Aš?
FIPSAS: Nagi.
KURTAS: Negaliu.
FIPSAS: Kodėl negali? 
KURTAS: Aš turiu čia likti. 
FIPSAS: Kodėl?
KURTAS: Dėl motinos — ji 

serga.
FIPSAS: Kaip tik dėl to turi 

važiuoti. Ką tu galvoji: kai tavo 
motina gaus duonos ir lašinių 
užvalgyti, tuojau pagys.

KURTAS: Bet ji nežino...
FIPSAS: Rytoj vakare mes 

jau būsime grįžę. Ir ką tu ma
nai, ko mes parsivešime!

KURTAS: Apie tai aš turiu 
jai pranešti.

FIPSAS: Traukinys tuoj iš

eina, nebesuspėsi. O kitas trau
kinys eina tik rytoj vakare.

KURTAS: Tada važiuojame 
rytoj.

FTPSAS: Klausyk, man ro
dos, kad jau pradės judėti, žiū
rėk, eikš ten.

(Traukinys artinasi šnypšda
mas, leisdamas garą; darda ra
tai, ritmiškai dundėdami).

Vos tik garvežiui pravažia
vus šoko arbu jaunuoliai ant 
traukinio pakopos, paskui ant 
buferio ir nuo jo — ant vago
no stogo. Ten jie nebuvo Vie
ni: jie ten surado jau užsikraus- 
čiusius senesnio amžiaus vyrą 
su žmona. Neišaiškinamu būdu 
jie ten pateko. O prie jų gulėjo 
ir visu kūnu prie vagono stogo 
spaudėsi, kad tik nepastebėtų 
milicija, sovietų majoras. Lie
taus lašai kapojo veidą, todėl 
jie nugaromis atsisuko važiavi
mo kryptimi, pasistatė apykak
les, o rankas paslėpė kišeniuo- 
se. Abu senukai sėdėjo viens 
prie kito prisiglaudę kaip 
paukš eliai: tylūs, nejudėdami, 
lyg koks slaptas laukimas, ne
išpasakytas sutarimas būtų 
juos čia prirakinęs. Ant kitų 
vagonų stogų taip pat sėdėjo 
žmonės, daugiausia vaikai. Kai 
kurie mojavo, pažinę viens ki
tą...

(Važiuojančio traukinio gar
sai mažėja).

Vėliavoje trumpam laikui 

sustojo. Buvo pakeistas trau
kinys ir pareikalauta, kad žmo
nės nuo stogų liptų žemyn.

(Tolimi garsai: Davaj, da- 
vaj!).

KURTAS: (nerviškai) Eikš, 
mes turime kraustytis!

FIPSAS■ Tik ne į peroną; ten 
jie mus tikrai pačiups.

KURTAS: J kitą pusę.
FIPSAS ■ Bėgame en prie 

tvoros. Nebijok, jie nešauna. 
Greitai!

Jie movė pro sargybinius ir 
pasiekė tvorą. Paskui, pabėgėję 
dar gerą galą, atsigulė ant že
mės. Iš ten jie stebėjo, kaip 
kai kurie žmonės iš traukinio 
buvo jėga ištempiami, o kiti 
nusivedami. Keistu būdu tai pa
letė tk nedaugelį, daugumoje 
tk senesniuosiu, nes jaunieji 
staiga pradingo. Sargybiniai iš
traukė dar kete ą žmonių iš po 
traukinio, o po to traukinys 
vėl pradėjo judėti. Fipsas ir 
Kurtas, pribėgę prie traukinio, 
tik susikaupė lemiamam šuo
liui, staigiai pasispyrė ir nu
krito ant vagono pakopos. Iš 
ten jie tuojau užlipo į viršų. 
Nustebo, kai apsižiūrėję vėl iš
vydo sovietų majorą ir senių 
porą. Jie tylūs sėdėjo šalia, lyg 
kad niekur nieko nebūtų a siti- 
kę.

Pamažu temo. Naktis savo 
skraistėmis uždengė žemę, ir 
žmonės ant stogų pradėjo šalti 
Juos kankino alkis; didėjo nuo
vargi, ir >e turėjo panaudoti 

paskutinius savo energijos ir 
atsparumo likučius, kad neuž
migtų. Kas užmigo, su tuo buvo 
baigta. Januoliai tai pastebėjo 
iš rusų karininko. Nuovargis jį 
nugalėjo: jo sudribusio kūno 
siluetas darėsi vis mažesnis ir 
mažesnis, beveik nebepas ebi- 
mas. Staiga vyras palinko į ša- 
l:, ir, kai jie norėjo pašokti ir 
jam padėti, buvo jau pervėlu: 
jis nuvirto nuo stogo taip tyliai, 
kad pasilikusieji jokio balso ne
išgirdo.

Įsrutis. Ir vėl kontrolė. Me 
džioklė prekių stotyje, laimin
gas įšokimas į kitą traukinį. 
Specialus traukinys į Maskvą 
per Kauną Dešimt valandų ke
lionės, dešimt valandų drebėji
mo, baimės ir nusiminimo, de
šimt valandų alkio, be' užtat 
dešimt valandų godžios vilties 
dėl kąsnio duonos, dešimt va
landų pasismaguriavimo būsi
mu džiaugsimi ir malonumais.

FIPSAS: Kurtai?
KURTAS: Na? 
FIPSAS: Ar tu matai?
KURTAS: Ką’
FIPSAS: Ten, tuos senius 

ant gretimo stogo.
KURTAS: Matau. 
FIPSAS: Ko tu?
KURTAS: Ar mes tuoj busi

me Lietuvoje?
FIPSAS: Iš tikrųjų jau tu

rėtume ten būti. Išlipsime Kau
ne.

KURTAS: Fipaai! 
FIPSAS: Kas tau?

KURTAS Rytoj vakare mes 
nespėsime grįžti namo.

FIPSAS: Na, kad ir taip.
KURTAS: Tikrai nespėsime, 

Fipsai. Tai pertoli.
FIPSAS: Tik palauk, po pir

mo kiaušinio tu kitaip galvo
si.

KURTAS1 Ar tu tikrai žinai, 
kad mes ką nors gausime?

FIPSAS Tikrai.
KURTAS: Ar tu esi jau čia 

buvęs?
FIPSAS: Aš tau jau du kar

tu sakiau, kad nebuvęs, be 
buvo mano draugas. — Aš no
rėčiau žinoti, kaip tie du se
niai įstengė ant traukinio užsi- 
kraustyti. Per kontrolę jie taip 
pat pralindo. Tai ne niekai. — 
Ar tau nešalta?

KURTAS: Šalta.
FIPSAS: E kš šen .imk nors 

trumpam mano švarką. Žiū
rėk, vaikuti, dangus blaivosi. 
Kai būsime vietoji*, švies sau
lė ir bus šilta.

Lietuva — tai lėta, kantri, 
rami Nemuno srovė. Pievos ir 
seni miškai, bekraščiai laukai. 
Lietuva — tai platūs, iškaitę ir 
besišypsą veidai, šienapiūtės, 
degtinė ir kumpiai, meškiškas 
geraišrdiškumas, prie kro-nies 
senelis, darbštumas ir šykštu
mas. Eksportas kiaušinių, svie
sto ir paukščių. Lietuva — tai 
pakraščio vasl'ybės tragedija.

(bus daugiau)
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BAŽNYČIA IR PASAULIS

Sekmadienį, spalio 19 d., 
Harrison. N. J., Jackson’s Au
ditorium įvykusi New Yorko ir 
New Jersey apskričių lietuviš
kųjų chonj dainų šventė pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
lyvavo 10 chorų, viso apie 300 
darniu'rikų. Publikos buvo tiek 
daug, kad negalėjo salė visų 
sutalpinti — dalis grįžo nuo 
durų atgal. šia dainų švente 
užbaig as 1950 m. pradėtas dai
nų švenčių ratas.

Visų žiu dainų švenčių suma
nytojas ir rengėjas yra muži
kas Juo** tUevičtaa. Jts ir Lie
tuvoje 1924 m. VUL 23-24 d.d. 
surengė pirmąja dainų šventę 
—Dainų Dieną. 1929 m. Švie
timo Ministerija pasiuntė jį į 
Ameriką čia r nkti, tirti ir puo
selėk lietuviškąją muziką, čia 
jis surengė pirmąją dainų 
šventą 1930 — Vytauto Di
džiojo — metais. Didžiausia jo 
surengs dainų šventė įvyko 
Pasaulinės Parodos metu. Tada 
dalyvavo apie 300 dainininkų.

Skatindamas chorų veiklą ir 
skleisdamas lietuVškąją dai
ną. jis ir sumanė šitą

datom švenčiu ciklą.

Sutelkė jis New Yorko ir New 
Jersey apskričių lietuviškus 
chorus ir 1950 m. Etaabethe, 
N. J„ surengė pirmąją danų 
šventę. Antroji įvyko Bayonne- 
je. N. J., trečioji Patersone, N. 
J., ketvirtoji šį pavasarį Mas- 
pethe, N. Y., ir ši penktoji — 
paskutinė. Jos rengėjai buvo 
Harrison - Kearny, N. J., So
pulingosios Dievo Moinos pa
rapijos choras, kuriam vado
vauja Algirdas Kačaaauskas, 
choro valdybos pirmi ninkė V. 
Kemėžytė. Jo rūpesčiu ir buvo 
sutelkti iš visų pusių choristai.

Dešimts chorų.
Šventėje dalyvavo šie cho

rai: Angelų Karalienės par. 
choras, Brooklyn, N. Y., vad.. 
Pranas Dulkė; Apreiškimo pa
rapijos choras, Brooklyn. N. 
Y:, vad. Povilas Sakas: “Rū
tos” radijo choras, Newark, N. 
J., vad. Algirdas Kačaaauakas; 
Sopulingo^’os Dievo Motinos 
parap .choras, Harrison - Ker
ny. N. ., vad. Algirdas Kaėa- 
nauskas; šv. Kazimiero parapi
jos choras. Paterson. N. J., vad. 
Vincas Justas; šv. Mykolo pa
rapijos choras, Bayonne. N. J., 
vad. Alfonsas Jalrapčfonis; šv. 
Petro ir Povilo parapijos cho
ras. Elizabeth, N. J., vad. 
komp. Juozas Žilevičius; šv. 
Trejybės parap. choras, Ne- 
wark, vad. Marijonas Berno
tas; Tremtinių choras, linden, 
vad. Jonas čižauskas. Viešpa
ties Jėzaus Atsimainymo para
pijos choras, Maspeth, N. Y., 
vad. Antanas Visminas,

Juos sujungė daina
įvairūs šie chorai savo sudė

timi: vieni didesni, kiti mažes
ni, vieni labiau pasirengę, kiti 
mažau, tačiau visi jie turi dai
nos entuziazmą, d’dį pasišven
timą. Paprastai choruose vy
rauja jaunimas ,bet čia matėsi 
ir vyresnio amžiaus žmonių, 
kurie po kelias dešimtis metų 
išdainavo savo parapijos cho
re. šalia jų ateina jaunimas, <?a 
gimęs ir neseniai atvykęs.

švente pradėjo trumpu žode
liu Algirdas Kačanauskas, pri
mindamas prieš 3 metus pradė
tas dainų šventes. Jis pakvietė 
vietos kleboną kun. L. Voice- 
kauską sukalbėti invokacją. 
Jis pasveikino dainininkus šiltu 
žodeliu ir atkalbėjo šią mal
dą:

— Apsaugok, Aukščiausias, 
mūs mylimą šalį, kuri Tau ro
do ištikimybę Cr auksinę širdį, 
kurios keliai buvo papuošti gra
žiausiais Tavo išganymo ženk
lais, — kurioje iš prakaito pa

statyta Tavo garbei gražiausių 
ir puošn ausių katedrų, skam
bėjo iš širdies Tavo garbei žo
dis. — Aukščiausias, ta brangi 
mūsų šalis kenčia ne už savo 
kaltes. Tai kodėl mūsų bran
gūs tėvynainiai šiandieną lieja 
neką) as ašaras, sukaustyti ge
ležiniais pančiais ir paversti 
vergais, ir baisus priešas tyčio
jasi iš mūsų. —- Aukščiausias 
Valdove .kuris valdai viską, pa
sigailėk mūsų brangias šalies ir 
grąžink jai latvę. Marija, Tu 
Motina mūsų šalies, ištremk tą 
baisų priešą; kaip Mykolas Ar
kangelas trenkė iš dangaus su 
pažeminimu Liuciferį, taip tu, 
Galingoji Motina Marija, trenk 
tą priešą iš mūsų brangios Lie
tuvos.

Atskirai pasirodė šie chorai: 
Sopulingosios Dievo motinos 
parapijos choras, Harrison-Ke- 
amy, N. J„ šv. Mykolo para
pijos choras, Bayonne, šv. Pet
ro ir Povilo par. choras, Eli- 
zabethe, šv. Trejybės par. cho
ras, Newark, “Rūtos” radijo 
choras. Jiems dirigavo jų va
dovai. New Yorko chorai pasi
rodė kar u, dirigavo Pr. Dulkė. 
Paskui — abiejų apskričių 
jungtinis moterų choras, diri
guojamas J. Žilevičiaus, r vy
rų choras, diriguojamas Alg. 
Kačaaausko. Pabaigoje —jung
tinis mišrus choras, diriguoja
mas J. Žilevičiaus; paskutines 
dvi dainas: C. Sasnausko — 
“Karvelėli” su saistė A. Ska- 
rulyte ir J. Žilevičiaus —“Lais
vės tėvynei” — dirigavo P. Sa
kas: Dainų šventė baigta JAV 
ir Lietuvos himnais. Baigiamą
jį žodelį tarė J. Žilevčius. Ren
gėjų vardu AL Kačanauskas 
atskiru žodžiu uždarė dainų 

šventę.

Dainy entuziazmas

Programa buvo gana įvairi, 
įvairių muzikų kūriniai parink
ti tinkamai. Rė kia pasidžiaug
ti, kad buvo išpildy a ir gana 
sudėtingi kūriniai, kaip J. Ži
levičiaus — “Laisvės tėvynei" 
kuri pareikalavo >'š dainininkų 
nemaža pastangų. Tiek pavie
niuose choruose, tiek bendruo
se kai kur buvo jaučiamas ne- 
susidainavimas. bet tai iš
pirko dainininkų entuziazmas.

Po programos Brooklyn, N. 
Y. tautin u šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Matulaitie
nės, pašoko keletą tautinių šo
kių. Toliau publika nuotaikin
gai linksminosi. — šokiams 
grojo Joe Thomas orkes ras.

I naują darbą

Besidžiaugiant šia dainų 
švente, kuri buvo vienas iš gra
žiausių šio rudens parengimų, 
noris pastebėti, kad tokiais at
vejais rengėjai surastų geresnę 
salę, ši Jackson’s Auditorium 
šiai šventei netiko. Per žema, 
neturi akustikos ir per maža 
d’desniam žmonių susibūrimui.

Nors ši šventė yra paskutinė 
iš J. Žilevičiaus sumanyto cik
lo .tačiau pačios idėjos — dai
nų švenčių — .uo negalima pa
laidoti. Reikia vėl planuoti, į- 
traukti dar daugiau chorų '.r 
paversti kasmetine tradicija. J 
tokias dainų šventes gali suva
žiuoti ne tik New Yorko ir Nevv 
Jersey apylinkųi chorai; gali
ma pasikviesti Cr iš Philadel- 
phijos, Baltimorės, Bostono. 
Vieną kartą gali jos būti čia, 
k! ą kartą kitur. Tas nebūtų 
taip sunku suorganizuoti. To
kių švenčių reikšmė būtų viso
keriopai tė'giama: skatintų 
chorų augimą, keltų jų lygį, 
skleistų dainos kultūrą ir palai
kytų lietuviškąją dvasią. Tegu 
šios 5 dainų šventės bus tik 
bandymai didelėm dainų šven
tėm! P- J-

Dainį) iventė Harrikone, X. J. V iriu j kairėj — niuzik. J. Žilevičius diriguoja; dešinėje—iventė* rengėjai ir dirigen
tai: viri, eilėj ii kairės: Alg. Kačanauskas. A. Visminas. P. Nakas, Pr. Dulkė, apat. eilėj Ii kairės: J. Matulaitienė, J. 
Žilevičius, V. Kėmežytė—mišrus jungtinis choras. Nuotr. . Maželio

DAMUŠIS PASITRAUKIA, ATEINA SUŽ1EDELIS
KELIOS MINTYS ATEITININKU FEDERACIJOS VADI’ PASIKEITIMO PROGA

Lietuvai atnešė nelaisvę ir ver-Tremty atsidūrę ateitininkai 
jau dukart .įvykdė savo vy
riausiųjų organų rinkimus. 
Prie organizacijos vairo atsis
toja jau antras jų vadas: Reino 
konferencijoj Vokietijoj juo 
buvo išrinktas inž. dr. Adolfas 
Darnusis, šiais metais visame 
pasauly pasklidę ateitininkai 
korespondencijos būdu nauju 
vadu išsirinko Simaną Sužiedė
lį. A eitininkų Federacijos va
dų eilėj juodu yra ketvirtasis 
ir penktasis — juodu eina po 
prof. Pr. Dovydą’čio. prof. St. 
Šalkausko ir prof. K. Pakšto; 
Damušį, išvykusį į Ameriką, 
pereinamuoju laiku Vokietijoje 
dar pavadavo prof. A. Macei
na).

Per tuos 40 metų, kai gy
vuoja ateitininkai, jie nuėjo 
palyginti jau ilgą kelią. Iš vie
nos pusės jį puoš’a reikšmingi 
laimėjimai. Bet šalia šviesių 

• sėkmės dienų jie pergyveno ir 
sunkaus negando naktų. Kiek
vienas ateitininkų vadas turė
jo ypa ingų savų rūpesčių. Nė
ra abejonių, kad pačiu nepasto
viausiu ir netikriausių metu 
Ateitininkų Federacijai teko 
vadovauti dr. Ad. Damušiui. 
Praūžusio karo audros Europą 
sukrėtė iki pačių pamatų, o 

. Kalba buvę* Ateitininkų Federacijom vadas inž. dr. Ad. Damusii. 
Kairėj sėdi naujai išrinktam vadas N. Sužiedėlis, dešinėj Clevelando at
eitininkų dvasios vadas kun. dr. K. Širvaitis. I«. Briedžio foto

giją. Tėvynėj neliko vietos 
tiems, kurie savo gyvenimo 
liksią mato Dievo ir Tautos 
tarnyboj. Kas norėjo išvengi 
sunaikinimo, turėjo bėgti. Tuo 
būdu ir ateitininkai pasil ko be 
gimtosios žemės atramos ir be 
tėv škės židinio šilumos. Nė 
vienam nebuvo 'aišku, kur kas 
nukeliaus ir kur kas prisiglaus. 
O kai prasivėrė emigracijos 
vartai — vieni atsidūrė Angli
joj ar Kanadoj, kiti rinkosi Ve- 
necuelą, Kolumbiją ar tolimą
ją Australiją, dar kitiems nusi
šypsojo Jungtinių Amerikos 
Valstybių dangorežai ir t/.

Ir visur ten, kur tik atsirado 
sąlygų susitikti bei susiburti, 
ateitininkai iš naujo organiza
vosi. Bet reikėjo ir vadovybės 
iniciatyvos bei pastangų. Fede
racijos vadas dr. Ad. Darnusis 
nesigailėjo nei laiko, nei ener
gijos ateitininkų veiklai duoti 
naujas formas, kurių reikalavo 
naujos sąlygos. Naujasis vadas 
atei ininkus randa jau suorga- 
n’zuotus.

Ateitininkų veiklos linkmę 
nustato jų principai. Jie nesi
keičia. Bet tremty ir emigraci
joj teko susidurti su tokiais 
vciksn’ais, kurio ateitininkams

nebuvo pažįstami namie. Dr. 
A. Damušiui teko jieškoti tin
kamiausio sprendimo ir čia.

Vargu ar buvo kada nors lie
tuvių tauta atsidūrusi tokioj 
grėsmėj .kaip dabar — tėvynėj 
ją negailest ngiausiai naikina 

Simam Sužiedėlis, naujai Kriidvtan Ateitininkų Federacijos 
vadas. Nuotr. V. Maželio

komunistinis okupantas, o emi
gracijoj nutautimas. Todėl at
eitininkams tremtyje iškyla 
naujų ypa ingų tautinių užda
vinių. Jie ateitininkams buvo 
nurodyt: “Ir dabar mūsų tau
tai atsidūrus mirtiname pavo
juje, ateitininkų kaip lietuvių 
pareigos dar labiau padidėjo. 
Kai tėvynėje yra užmušama 
betkuri nekomunis inė mintis ir 
kai pagaliau net pats lietuvis 
masinių deporacijų būdu iš- 
raujamas iš jo tėvų žemės, 
tremtyje atsiradusieji ateiti
ninkai įsipareigojimus savo 
tautai turi vykdyti dar didesniu 
užs spyrimu ir tikslumu. Jų 
spartus vykdymas niekados 
dar nebuvo toks lemtingas kaip 
dabar” (pabraukta mano) 
(Savu Keliu 5 nr.).

Dr. A. Damušiui būdinga, 
kad jis visa tai, ką skelbė, pats 
savo pavyzdžiu ir vykdė. Jis 
neįleido į kompromisus, ne
svyravo ir nepaisė prickaiš-ų

• Popiežius kalbėjo apie di
delį pavojų Romai. Spalio 12 d. 
suėjo 30 metų, kaip Italijoj ka
talikai vyrai sudarė atskilus 
Kat. Akcijos dalinius. Ta proga 
šv. Petro aikštėje buvo susirin
kę arti 200,000 žmonų. Pijus 
XII, kalbėdamas iš balkono, pa
brėžė, kad dabar Romai gresia 
didesnis pavojus, negu Atilos ir 
hunų laikais. Tada popiežius 
Leonas I A ilą atkalbėjo Ro
mos nepulti. Dabar vienas po
piežius nepajėgtų to paderyti. 
Re kalinga talka visų .rrc0 va
lios 'amoniu, kad būtų,
sulaikyti.

• Pasaulio paauk  o j ano su
kaktis. Spalio 31 d. sueina 10 
metų, kaip popiežių* Pi u» XII 
paaukojo pasaulį Nekalčiausios 
Marijos širdžių . Ryšium su ta 
sukaktimi raginama atnaujinti 
pasiaukojimo aktus ir prašyti 
Dievo taikos: laisvės paverg
tiesiems, Rus jos a' sivertimo ir 
tautų susitaikymo.

• Lankėsi pas popiežių. JAV 
sekretorius laivyno reikalams 
Dan Kimball ir jo žmona spalio 
9 d. buvo priimti privačioje po- 
piež aus audiencijoje.

• Perėjo Į Katalikų Bažny
čią. JAV ambasadorius San 
Salvadoro valstybei, buvęs me
todistas, Angier Biddle Dūke, 
priėmė katalikų tikėjimą. Pra
ėjusio karo metu jis tarnavo 
gen. Eisenhovverio štabe (a de
puty chief), vėliau perėjo į 
diplomat nę tarnybą. Kataliky
be susidomėjo būdamas Ispa
nijoje.

• Laužo konstituciją. Kai 
kuriose Virginijos valstybės 
vietose neleidžiama katalikų 

be’, nemalonumų. Todėl pvz. jo 
kova dėl lietuviškos mokyklos 
ir dėl lietuvių kalbos teisių jo
je ateitininkų istorijoj liks pa
čiu garbingiausiu įvykiu.

Dr. A. Darnusis skelbė, kad 
abu pagrindniai ateitininkų i-

dealai — katalikybė ir lietuvy
bė — ateitininkams yra lygiai 
brangūs. Jie negali būti atski
riami, nes yra kartu draugėn 
suaugę. Katalikybė yra pagrin
dinis atenninkų veiklos aksti
nas bei varyklis: “Ateitinin- 
kui-ei, sava tautos kultūra, jas 
tobulinimas bei ugdymas jau y- 
ra augštesnis žmogiškosios pas
kirties įprasmin mas. Bet juo 
labiau ateitininkijos nariai yra 
paliečiami kultūros dvasingu
mo, juo jautresnė darosi jų 
sąžinė, juo labiau jie nerimsta 
žvalgydames naujų veriybių. 
Šituo keliu prieinama prie re
ligijos, kurios minčių gilumas 
ir kilnumas bei visa joje glū
dinti žmogiškojo gyvenimo 
prasmė daugelį užkreč a di
džiai vertingu veiklumu’

Štai tos pagrindinės gairės, 
kurias dr. A. Darnusis smaigs
tė ateitininkų veiklos kelyje. O 
dabar prie vairo stoja naujas 
vadas. Darbas bus tęsiamas. Ir 

kunigams sustoti ir sakyti pa
mokslų. Tokį skundą iškėlė 
Richmond diecezijos m'sijų 
skyrius. Jis nurodo, kad gali 
tekti kreiptis į aukščiausiąjį 
teismą, nes religinę laisvę Ame
rikos konstitucija visiems ga
rantuoja.

• įšventino 1,700 kunigų. 
Vaš ngtono vyskupas pagalbi
ninkas John McNamara, šio
mis dienomis švenčiąs 50 metų 
kunigystės ir 25 vyskupavimo 
sukaktis, yra iššventinęs dau
giau kaip 1,700 kunigų.

• Vienuolės rūbus jau kei- 
čai. Pritardamos popiežiaus 
pageidavimui, kad vienuolių 
rūbai būtų suprastinti, kai ku
rios moterų vienuolių kongre
gacijos Amerikoje savo “raguo
tus ar vingiuotus habitus” jau 
ke čia paprastesniais.

• Vašingtone mirė Maailos 
arkivyskupas. Atvykęs į Geor
ge own kliniką gydytis, pirma
sis Manilos arkivyskupas Bab- 
rielis M. Reyes, filipinietis, čia 
m re spalio 10 d. Laidoti iš
vežtas namo. Praėjusio karo 
metu jis daug nusipelnė Ame
rikai, kovodamas su japonais.

• Kinijoje du arkivyskupai ir 
du vyskupai mirė kalėjime, vie
nas arkivyskupas ir 14 vysku
pų tebekalinami, v’enas arkivy
skupas ir 3 vyskupai yra namų 
arešte. Misionierių užsieniečių 
skaičius iš 5,400 sumažėjo iki 
870. Daug jų ištremta, išvaiky
ta ,’šžudyta. Nemaža dalis lai
koma kalėjime. Trys milijonai 
kiniečių katalikų dabar gyvena 
labai sunkias tikėjimo perse
kiojimo dienas.

S. Sužiedėio laukia dideli už
daviniai, gal nemaži ir rūpes
čiai. Ateitininkai tiki, kad jo 
šviesi, tauri lietuviška asmeny
bė vyriška: pakels vadovavimo 
našą ir ves juos į naujus lai
mėjimus. Dieve, jam padėk!

Dr. Ad. Darnusis savo parei
gas naujai Išrinktam Ateit. Fe- 
leracijos vadui S. Sužiedėliui 
perdavė rugsėjo 29 d. Cleve- 
lande. šiam reikalui vietos At- 
eties klubas lietuvių salėje su
rengė pobūvį, į kur, be abiejų 
vadų, atsilankė Clevelando at
eitininkai sendraugiai, studen
tai ir moksleiviai. Susėdus prie 
vaišių stalų, pirmasis prabilo 
Ateit’es klubo pirm. P. Gruo
dis. Ateit. Federacijos Vyr. 
Valdybos reikalų vedėjas Pr. 
Joga padare darbų apižvalgą. 
Clevelando a eitininkų dvasios 
vadas kun. dr. K. širvaitis sa
vo kalboje iškėlė dr. A. Damu- 
šio asmenybės šviesiuosius 
bruožus. Vyr. Valdybog narys 
St. Barzdukas su buvusiuoju 
vadu atsisve’kino bendradarbių 
vardu. Sveikinimo bei linkėji
mo žodį dar tarė ir svečias kun. 
dr. V. Cukuras, atvykęs iš O- 
hio sostinės Columbus. Ig. 
Malinauskas padarė pranešimą 
iš ALRKF 32 kongreso darbų.

Turiningos, gražios ir nuoef’r- 
džios buvo abiejų vadų kalbos. 
Dr. A. Darnusis, paliesdamas į- 
vairias ateitininkų darbų sritis, 
pabrėžė, kad buvo stengiamasi 
momento reikalus suderinti su 
principų reikalavimais. Daly
viai jam sugiedojo “Ilgiausių 
metų”, o Ateities klubas įteikė 
lie uvišką kryžių, kaip kovos •ir 
pergalės ženklą. S. Sužiedėlis 
pasisakė nelengvai apsisprendęs 
prisiimti dedamas pareigas ir 
tai padaręs Kančios Penktadie
nį. Esą būdinga, kad ir parei
gų perėmimas vyksta šv. My
kolo arkangelo šventės dieną. 
Baigdamas prisiminė buv. Fe
deracijos vado prof. St. Šal
kauskio žodžius, pasakytus at
eitininkams po jo išrinkimo Pa
langoje — jie buvę “aukotis ir 
kovoti.” Po jo kalbos buvo su
giedoti du ateitininkų himno 
posmai.

Kalbų protarpiais skambėjo 
lietuviška daina.

St. Barzdukas
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Iškeliauja į pasaulį
5.

Studijos užsienyje

Paprastai visi didesni vie
nuolių ordinai turi savo klieri
kams specialias savas semina
rijas. Pranciškonai Lie uvoje 
tokios seminarijos dar neturėjo 
(labai galimas daiktas, kad iki 
šiol jau būtų turėję), tad savo 
klierikus leisdavo studijuoti 
užsienio pranciškonų seminari
jose. 1940 m. Italijoje ir Aust
rijoje jau studijavo 15 klieri
kų. Vilkaviškio seminarijoje, 
Lietuvoje, studijavo du, o kiti 
buvo dar šv. Antano kolegijoje, 
Kretingoje.

Broliai pagelbsti

T. Augustinas, būdamas iš
važiavęs vienais metais (rodos, 
1939) į Romą, j viso pasaulio 
pranciškonų suvažiavimą, buvo 
suradęs labai gerą ''r prieinamą 
būdą išleisti savo klierikus j 
mokslus užsienyje be didelių 
išlaidų. Išsikalbėjęs su kitų 
kraštų pranciškonais, patyrė, 
kad kitų kraštų pranciškonai 
labai maža teturi kandidatų į 
paprastus brolius vienuolius, 
kad ten nesą kam dirbti papra
stus vienuolyno namų ir ūkio 
darbus ir kad jie turį ne sam
dyti darbo jėgų. Kai T. Augu
stinas pasisakė, kad pas jį esą 
priešingai, daugiau brolių, o 
mažiau tėvų-kunigų, (Lietuvos 
pranciškonai tuomet turėjo a- 
pie TObrolių), tuomet tarp jų 
užsimezgė įdomios derybos. 
Susitarimo rezultatai buvo to
kie: T. Augustinas galėjo siųs i 
j užsienio seminarijas savo 
klierikus, kur jie bus laikomi 
ir mokomi nemokamai, jei kar
tu iš Lietuvos atvažiuos toks 
pat skaičius brolių, kurie ten 
gyvens ir dirbs namų ir ūkio 
darbus, kokius jie būtų dirbę 
bet kuriame Lietuvos vienuoly
ne. Kai klierikas baigs studijas, 
bus įšventintas į kunigus ir 
grįš į Lietuvą, galės kartu 
grįžti ir brolis pranciškonas. 
Ši okiu būdu Lietuvos pranciš
konai galėjo išleisti į mokslus 
visus savo klierikus ir, jeigu ne 
bclševikų okupacija ir karas, 
iki šiol pranciškonai būtų turė
ję kokį šimtą savų kunigų.

Bolševikai uždaro kolegiją

Bolševikų okupacija visus 
tuos planus vienu mostelėjimu 
sugriovė. 1940 m. rugpjūčio 31 
d. kartu su visomis kitomis pri
vatinėmis ir vienuolynų laiko
momis mokyklomis šv. Antano 
kolegija buvo uždaryta, visi na
mai, visas inventorius, taip 
kruopščiai, su tiek vargo ir 
triūso, kaip skruzdžių, po ma
žą plytelę, po gabalėlį suneš as, 
buvo atimtas ir patys pranei.š-

Teisejas Magu i re a- 
pie tautines grupes

(Atkelta iš 3 psl.) 
valstybės savanoriai už Ste- 
vensoną.” Šios organizacijos 
Tikslas — parūpinti veikėjų ir 
savanorių talkininkų, kurie sa
vo laiką ir energiją paskirtų 
tam. kad gubernatorius Adlai 
Stevenson būtų išrinktas JAV 
prezidentu, o tuo pačiu mums 
ir mūsų vaikams būtų užtik
rinta šviesesnė ir saugesnė at
eitis.

Mes įrengėme biurus įvairiu 
se vietovėse, kuriose galėtų su
siburti įvairių rasių, ikybų ir 
politinių įsitikinimų žmonės ir 
vieningai dirbti Stevensono rin
kimų laimėjimui. Aš būčiau la
bai dėkingas, jei mano bičiuliai 
surastų laiko ber. Pelėtai mi
nučių stabtelėti mūsų biuro, 
kurio adresas toks: Nevv York 
Volunteers for Stevenson, 399 
Madison Avė., Nevv York 17. 
N. Y. Tel. MUrray Hill 8-7500.

A. MASIONIS

konai per 24 valandas iš savo 
namų išvalyti, net kryžius ant 
stogo nepaliktas, nes visuose 
vienuolyno namuose apsigyve
no Raudonoji Armija. T. Au
gustinas buvo netrukus suim
tas, įmestas į kalėjimą, o pas
kui išvežtas. Viskas atrodė 
kaip po didelio žemės drebėjimo 
ar gaisro.

Gelbstima žūstanti 
provincija

Lietuvoje atrodė viskas žu
vę. Tuomet vienuolyno vadovy
bė puolėsi gelbėti savo bran
giausi turtą, savo ateities žie
dą — klierikus. Dviem tėvam 
ir 14 klierikų pavyksta slapta 
pereiti sieną ir pabėgti į Vokie
tiją. Jiems rūpinti ir Lie uvos 
pranciškonų žūstančią provin
ciją atstatyti vienuolynas dele
guoja slapta į užsienį jauną, e- 
nergingą, užsieniuose mokslus 
baigų-į pranciškoną, pasku’inj 
šv. Antano kolegijos rektorių 
T. Justiną Vaškį. Kaip .jam pa
vyko visus užsienyje gyvenan
čius pranciškonus suburti šia
pus Atlanto, laisvoje Ameriko
je, ir atkur i čia sugriautą šv. 
Kazimiero provinciją, tą skai
tytojai puikiai žino iš lietuviš
kos spaudos ir daugelis net iš 
pačių pranciškonų pasakojimų.

Kolegijos nuopelnai

Einant prie pabaigos, norisi 
pridurti, kad šv. Antano kole
gija. gyvavusi ne pilnus 8 me
lus, turėjo nepaprastai didelės 
reikšmės ne tik patiems pran
ciškonams. bet ir visai Lietu
vai. Pranciškonams ji davė 
daug jaunų, energingų kuni
gų. apie kurių darbus čia nėra 
reikalo kalbėti. Jie Amerikos 
lie uviams gerai pažįstami, ir 
jų darbai kalba už juos. Ka
dangi tie jauni pranciškonai y- 
ra lietuviai, su tekiu dideliu pa 
siaukojimu dirbę tuoj po karo 
lietuvių tremtinių tarpe Itali
joje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje, paskui, vos atvykę 
čia į Ameriką ir dar neturėda
mi padorios pastogės patys, at
gabeno savo garantijomis kelis 
šimtus lie uvių ir dabar taip 
uoliai dirba lietuvių tarpe, sau
godami senas ir kurdami nau
jas lietuviškos kultūros verty
bes, tai jų visas tas darbas, aiš
ku, turi nepaprastai didelės 
reikšmės Lietuvos ateičiai.

Iš buvusių šv. Antano kolegi
jos mokinių, T. Augustino 
kandidatų, teologines studijas 
užsieniuose arba Lie uvoje yra 
baigę šie tėvai pranciškonai: 
T. Jurgis Gailiušis, T. Viktoras 
Gidžiūnas, T. Bernardinas 
Grauslys, T. Leonardas And- 
riekus, T. Modestas Stepaitis. 
T. Benvenutas Ramanauskas,

Būdami Italijoje, tėvai pranciškonai daug padėjo j ten karo atblokštiem* 
lietuviam*. Čia matome tremtiniu tarpe T. L. Andriekif ir T. B. Gramli-

= BALTIMO
40 Valandą Atlaidai

Spalio 19 d. šv. Alfonso pa
rapijos bažnyčioje prasidėjo 40 
valandų atlaidai. Dalyvauja 
daug žmonių. Kun. prel. L. 
Mendclio pakviesti tėvai pran
ciškonai L. Andriekus ir M. 
S epa’tis atvyko padėti bažny
tinį darbą per atlaidus dirbti. 
Tai yra ne tik vietos kunigams 
•palengvinimas, tat ir didelis 
parankumas tikintiesiems.

Lietuviškoje šeštadienio 
mokykloje

Jau galutinai susitvarkė šeš
tadienio mokykla ir varo jau 
pora savaičių savo darbą. Tuo 
arpu lanko mokyklą 45 vai

kučiai. Yra penki skyriai. Mo
kina C. Surdokas, Al. Kadžius, 
K. Bradūnas ir K. Dūlys, kuris 
yra mokyklos vedėju.

Krinta į akį gana mažas 
vaikų skaičius. J lctuvių kal
bos pamokas šeštadieniais atei
na tik puse tremtinių vaikų, 
kurie lanko parapijos mokyk
lą. Tai aiškiai parodo, kad rim
ta tremtinių dal s tik žodžiais 
labai patriotiški. Ne kartą pa
tys garsiai smerkia kitus dėl 
savo tau'ybės nebranginimo, o 
patys nedaro visko, kas gali
ma. savo vaikų tautiškumui iš
laikyti. Yra dar blogesn ų da
lykų. Kai kurie tremtiniai, vi
sai be rimto pagrindo, savo vai
kučius siunčia į svetimtaučių 
mokyklas, nors lietuvių para
pijos mokykla c a jiat. Iš tikro 
koktu ir keista, kai vaikučiai.

T. Klemensas Žalalis. T. Pran
ciškus Giedgaudas, T. Juvena
lis Liauta. T. Jonas Adoma
vičius, T. Jonas Dyburys. T. 
T. Kęstutis Butkevičius. T. A- 
leksandras Ziubrys, T. Placidą.* 
Barl-a, T. Ambrozijus Praka
pas. T. Petras Baniūnas. T- 
Ba ratas Mikalauskas, T. Ste
ponas Ropotas, T. Liucijus 
Martušis (sų T. Augustinu iš 
vežtas į Sibirą). T. Vytautas 
Balčiūnas (gyv. Australijoje). 
T. Tarcizijus Garbukas (gyv. P. 
Amerikoje) ir pasku inis bus. 
greičiausiai, dar šiais metais į- 
šventintas į kunigus čia. Ame
rikoje. Tai busimasis T. Piltis 
grapnickas.

Buvo dar pranciškonų klieri
kų kai kuriose Lietuvos kuni
gų seminarijose. Gal jie ten 
savo mokslus kaip nors slapia 
baigė, bet apie tai. aišku, jokių 
žinių nėra.

Kai kurie iš aukščiau sumi
nėtų tėvų pranciškonų baigė 
savo studijas užsieniuose labai 
sėkmingai. įsigydami doktora 
tus, ir yra jau profesoriavę Eu
ropos, Kanados ir Amerikos 
aukštosiose mokyklose, kiti bu
vo iš Amerikos kviečiami į Ro
mą užimti profesorių vietas, be 
jie nepavaduojami čia ir nega
lėjo išvykti.

Buvusiai šv. Antano kolegi
jos vadovybei ir mokytojam* 
yra malonu matyti savo moki
nius, išėjusius į gyvenimą su 
Tokiais produktingais darbais 
ir užimančius aukštas ir atsa
kingas vietas. Čia malonu pa
minėti, kad iš Amerikoje gy
venančių tėvų pranciškonų 
buv. šv. Antano kolegijos mo
kinys T. Jurgis Gailiušis šiais 
metais buvo paskiras šv. Ka
zimiero provincijos provinciolu. 
o T. Bernardinas Grauslys, T. 
Viktoras Gidžiūnas. T. Juvena
lis Liauba yra arta buvę arba

WATERBURY, CONN.
Liet. Bendruomenės tu su Tėvų Komitetu daug rū-

RE, M D. =
su patriotiškais vardais, siun
čiami ne į savo lie uvišką ją, bet 
į svetimtauč ų mokyklą. Tuo 
tarpu yra net trečiosios kartos 
Amerikoje gimusių lietuvių 
šeimų, kurios iš tolesnių vietų 
savo vaikus siunčia į šv. Al
fonso parapijos mokyklą. S. N.

Tolaus darbo ir pasišventimo 
vaisiai

Šiomis dienomis Baltiinorės 
arkivyskupija paskelbė metinę 
apyskaitą, kiek aukų šioje vy
skupijoje per metus surinkta 
misijoms. Visos arkivysku pns 
aukos pasiekė $328.877.69. 
Tuo tarpu tik viena šv. Al
fonso bažnyčia davė $67.182. 
48. Vadinasi, vienos mūsų baž
nyčios aukos sudaro daugiau 
kaip penktą dalį visos surink
tas sumos. Nė viena arkivys
kupijos parap ja nė iš tolo šiuo 
atžvilgiu negali lygintis su mū
siške.

Iš aukų. šv. Alfonso tažny- 
čioje surinktų, graži suma teko 
ir lietuviškoms įstaigoms ar 
reikalams: Šv. Kazimiero Se
serų Vienuolija gavo $3,916.14, 
Eurofioje esantiems l etuviams 
sušelpti pasiųsta $1,850.00.

Tai vis prel. L. Mendelio e- 
nergijos. organizacinių gabumų 
ir pasišventimo vaisius.

Atitaisymas
“Darbininke” buvo rašyta, 

kad šv. Alfonso par Oyster 
Roast bus lapkričio 25 d. Tai 
korespondento apsirikimas: ta 
vakarienė bus lapkričio 9 d.

organizacinis gyvenimas ju- 
da į priekį. Solidarumo įnašus 
nariai moka neblogai. Atsiran
da asmenų, kurie ne tik solida
rumo įnašus sumoka, bet ir dau
giau paaukoja Bendruomenės 
reikalams. L. Bendruomenės 
valdyba, dalydama per radiją 
šeštadieniais pranešimus, padė
koja ir įnašus įmokėjusiems ir 
aukotojams. Tokius pranešimus
L. Bendruomenes v-ba turėjo 
jau septynis.

Maironio minėjimą
ruošia L. Bendruomenė lap

kričio 2 d. 3 vai. p.p. Paskaitą 
skaitys prof. J. Brazaitis iš 
Brooklyno. Parapijos choras 
padainuos Maironio sukurtų 
dainų. Keletą dainų išpildys 
kvartetas ir solistai. Šiame pir
mame L. Bendruomenės paren
gime kviečiami visi waterburie- 
čiai dalyvauti.

Taip pa’ L. Bendruomenė 
nutarė ruošti Naujų Metų suti
kiną Klubo svetainėje, 103 
Green St. L. Bendiiiomenė kar-

CLEVELAND, OHIO
Clevelando lietuviams ir 

lietuvėms
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Clevelando Laik. Organ. 
Komitetas pasirūp no sudaryti 
visas sąlygas Clevelando apy
linkei suorganizuoti:

1. Spalio 2 6d. 11:30 vai. lie
tuvių salėje šaukiama* piima- 
sis pirmosios Clevelando apy
linkės susirinkimas .šia darbų 
tvarka: 1. at’darymas, 2. pre
zidiumo rinkimas, 3. rinkimų 
komisijos papildymas, 4. apy
linkės valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai, 5. susirinki
mo deklaracin ai pasisakymai, 
6. einamieji reikalai, 7. sus- 
rinkimo uždarymas.

2. šiai apylinkei tuo tarpu 
priklauso visi Clevelando ir jo 
priemiesčiuose gyveną lietuviai, 
tad jie turi teisę susirinkime 
dalyvauti.

3. Rinkimuose dalyvau i gali 
18 metų sulaukę.

Lšnaujo paskirti vienuolynų vir
šininkais.

Abiturientą laid<»>
Be anksčiau * suminėtų T- 

pranciškonų šv. Antano kole
gija išleido dar 4 abiturientų 
laidas. Iš jų šiandien jau yra 
gydytojų, inžinierių, pasaulie
čių kunigų, vaistininkų, dantis
tų, mokytojų, menininkų ir dai
nininkų. Kaip menininką tenka 
paminėti Paryžiuje gyvenantį 
ir Lie uvos vardą garsinantį 
skulptorių Antaną Mončį. A- 
pie jį rašo ne tik prancūzų, tat 
ir kita Europos spauda. Jo 
kūriniai iš jiarodų grobstyto iš- 
grobstomi, ir jis nespėja pildy
ti jam duodamų užsakymų. 
Kaip dainininką tenka pami
nėti Stasį Baranauską, kuris 
skambia daina linksmino ir 
guodė savo tremties brolius 
Vokietijoje, lankė Anglijoje ir 
Kanadoje ir dabar dar tebelali
ko čia, Amerikoje.

Savo tikslą pasiekė
Baigiant i»askutinius žod -ius, 

tenka tik vieną dalyką labai ir 
labai apgailestauti, būtent, kad 
viso to negalėjo sulaukti ir pa
matyti T. Augustinas Dirvelė. 
Bet jo gyvenimo tikslas iš da
lies pasiektas. Daugelis tų, ku 
rais jis taip pasitikėjo ir laukė 
jų būsiari pranciškonais mi
sionieriais, šiandien jais yra. o 
kurie to, kad ir labai norėdami, 
negalėjo pasiekti, tai ne T. Au
gustino kaltė. Savo tikslą pa
siekusiems jis yra įdiegęs savo 
nuoširdumą, entuziazmą, darbo 
meilę ir ryžtingumą dirbti ir 
ištesėti, o tai yra tikras laidas, 
kad, vėl prisikėlus Lietuvai, jie 
atkurs Kretingoje' sugriautas iš 
išniekirt'as šventoves ir tęs 
T. Augustino ten pradėtus dar
bus su dar didesniu ryžtu ir e- 
nergi ja. (Pabaiga)

PUTNAM
Moterų konferencija

Lapkričio 2 d. Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyno patal|xo»e, 
l*utnam, Conn. įvyksta Nauj. 
Anglijos Moteių konferencija. 
Konferencijos vedamoji mint s 
— Moteris šiandien ir rytoj. 
Kalbėtojais pakviesti Pasaulio 
Lie\ Kat. Org. S-gos Dvasinis 
Globėjas Vysk. V. Brizgys, 
viena iš žymiausių katalik ų 
moterų vadovių M. Galdikienė 
ir kiti. Mergaičių sekcijoj kal
bės M. Avietienaitč.

Moterų konferencija prasi
dės 11 :<M) vai. pamaldomis. 12 - 
00 vai. bus p etūs, o 1:30 vai. 
posėdis. Posėdžio metu meninę 
programą atliks mergaičių 
Ijensionatas.

pinasi lietuviškais kursais šeš
tadieniais.

Scenos mėgėją teatras 
vadovaudamas dr. V. Šmulk

ščio. rėžis. V. Vaitkaus ir de 
kor K. Jetužio, labai gražiai 
dirba. Neseniai Brooklyne, N. 
Y., vaidino “Mokyklos Drau
gus”, o spalio 25 d. tuos pačius 
"Mokyklos draugus” vaidins 
New Britaine, gi lapkričio 9 d. 
vyku'a vėl į Brooklyną, N. Y., 
kur Apreiškimo parapijos salė
je suvaidins "Svetimas Plunks
nas”.

J Waterbury vėl sugrįžo J. 
Kemėža su žmona ir įsijungs į 
scenos mėgėjų trupę.

Kun. J. J. Valanticjus, šv. 
Juozapo parapijos klebonas, 
spalio 19 d. dalyvavo Mar’ana- 
polio Kolegijos rėmėjų seime.

Šv. Vardo draugijos visų 
tautybių vyrams pamaldos ruo
šiamos spalio 26 d. 3 vai. p.p. 
•v. Stanislovo parapijos bažny
čioje. P. J.

4. Kandidatus į apylinkės 
valdyta ir kontroles komisiją 
gali statyti kiekvienas- renka
mojo amžiaus lietuvis ir Cleve
lando lietuvių organizacijos.

5. Kandidatai pasiūlomi raš
tu ir iš anksto, šiam reikalui 
Rinkimų Komisijos nariai bu
dės: spalio 23-25 d. 6-X vai. po 
pietų lietuvių svetainėj r rin
kimų dieną nuo 10 vai. lietuvių 
salėj.

Toliau viskas priklauso jau 
nuo jūsų. Todėl

1. statyki e kandidatus,
2. sutikite kandidatuoti,
3. atvykite į susirinkimą 

rinkti.
Susirinkime taip pat bus pri

siminti už lietuvių tautos ge
rovę bei laisvę mirę ir žuv. lie
tuviai. Jų pagerbimo metu gie
dos Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas muz. Alf. Mikui* 
kio.

Kai šiMiiia <Ueu«nii» politiniam Kjvemmr pasitaiko įvairia n«-lank
ui dalyku. tai nrra vtaigmena. jei i rinkimine kampanija M- 
traukia ir amerikinio meikėno giminaiti*. Piety Amerik.M 
kinkajou. Agituodama* ui guh. Mev eiteona. m-na t. Kefauver ta *a\<> 
“peta” taip pat vežioja.*! kartu. *udarydama* *mal*uoliam* nemada 
jodomumo.

,CONN.
J konferenciją kviečiamos 

visos Nauj. Anglijos katalike* 
mergaitės ir moterys, vietinės 
ir ateivės. Ypač kvočiamos da
lyvauti buvusios ir esančios ka
talikės vadovės, atvykusios iš 
EurojHJS. Norima aptarti mu 

dienų visoms katalikėms rūpi
mus klausimus.

Šią konferene ją sukviesti e- 
mėsi iniciatyvos Amerikos Liet. 
R. K. Moterų Sąjunga.

MergaičiŲ Ateitininkai 
kuopai Išsirinko naują valdybą: 
pirm. Danutė Vieraitytė, sekr. 
Danutė Vetaliūnaitė, kasinin
kė Ona Griganavičiūtė. šįmet 
kuopa veiks pasiskirsčiusi į ' ris 
būrelius: studenčių, moksleivių 
ir jaunųjų ateitininkių.

Pašalinis pranešimas

M. Koriakov "’Sirlos išslaisviniiiuis**
• “Kartais man atrodydavo, 
kad aš patekau į visai ki ų mas
tų pasaulį. Nuostatai ir dės
niai, kurie buvo “oka.v” sovie- 
1 niam pasauly, dabar atrodė 
nevykę, absurdiški, barbariški 
ir juokingi.” Taip Koriakov ap
rašo savo susitikimą su Vaka
rais, jų žmonėmis ir kultūra, 
apie kuriuos, gyvendamas So
vietuose, turėjo patį klaid'n- 
giausį vaizdą.

"Sielos išsilaisvinimas” —tai 
atsiminimai, kuriuose jis pasa
koja, kaip virto “nevozvraščen- 
cu” (negrfžėLu). Pirmoji jų 
dalis liečia antrojo Pasaulinio 
karo pradžią. Autorius čia pie
šia neužmirštamas paveikslus 
iš Sovic ų gyvenimo po pirmųjų 
karo mėnesių nepasisekimų. 
Frontas r užfrontė griūva, o 
vyriausybe visiškai pametusi 
galvą. Pusiau lapkričio jau ke
turi milijonai Sovietų kareivių 
yra priešo nelaisvėje. Valdiniu s 
automobiliais veždamesi šei
mas ir pasigrobtą valdinį tūr
ių, partijos pareigūnai, trestų 
direktoriai, atsak’ngi valdinin
kai ir "aparatčikai" bėga.

Prieš savo akis matome 
maištingą ir neramią Maskvą 
uo kritišku metu, kai vokiečių 

armija jau stovėjo prie raudo
nosios sostinės slenksčio. Atro
do, kad jos likimas .jau išspręs
tas. Tačiau įvyko kitaip.

Apie "stebuklą prie Mask
vos” jau daug rašyta. Tarp 
rusų emigrantų Maskvos išgel
bėtoju dažnai laikomas gene
rolas Vlasova*. Koriakovas tu
ri savą, labai subtylią ir origi
nalią pažiūrą į tą karinės lai
mės pasikeitimą, kuris pasi
reiškė 1941 m. gale. Po nema
tytų nc'pasisekimų ir "viršūnių” 
pakrikimo, sov etinis žmogus 
no ikėtai suvokė, jog vyriausy
bė, kurios jis visuomet taip bi
jojo, iš tikro yra bejėgė ir kad 
Rusijos likimas yra tautos, o ne 
Stalino rankose, šio dalyko su
vok’mas pažadino tautoje prieš 
savo kraštą istorinės atsako
mybės .jausmą. Nuotaikose įvy
ko gręžtas persilaužimas, ir 
kilo pasiryžimas kovoti ligi pa
skutinio šovinio Atsirado įsiti
kinimas, .jog kovojama ne tik

su priešu, tat ir už geresne at-
ei,i »

Antroji "Sielos išsilaisvin.- 
mr>”:da1is perkelia mits į 1944 
m. Laiminti sovietinė armija 
užėmė Lenkiją ir įžengė į ry
tinę Vokietijos dalį. Tačiau 
Koriakovas, kaip koresponden
tas keliaująs kartu su armiją, 
laimėjimais nesidžiaugia. Jis 
prislėgtas beprasmiško karo 
žiaurumo, nuo kurio daugiausia 
kenčia civiliniai gyven ojąi, o 
pirmoj eilėj vokiečių moterys. 
"Vokiečiai sudegino Rusiją nuo 
Bugo ligi Volgos. Dabar gi rii- 
sai degino Vokietiją nuo Bugo 
ligi Elbės, nuo buvusio žiauru
mo neatsilikdami savo 'žiauru
mu.” j

Girtų kareivių laukinio siau
timo ir moterų puolimo vaizdai 
visiems laikams įsirėžia į at
mintį.

Paskutinioji “Sielos Išsilais
vinimo” dalis pasakoja, kaip 
Koriakovas pasirinko laisvę. 
Karas pasibaigė, nutilo patran
kos, tačiau nepasitaigė smurtas 
prieš žmogaus laisvę. Autorius 
paskutinę minutę pakliūva vo
kiečiams į nelaisvę ir, tiesiog 
stebuklu išvengęs sušaudymo, 
patenka pagaliau į Paryžių. 
Dabar jis Sovietų pasiimt ;nybes 
leidžiamo laikraščio “Žinios iš 
tėvynės” redaktorius. Čia jis 
susipažįsta su senaisiais rusų 
< migrantais ir Vakarų kultūra. 
Ir tai, ką .jis visuomet neaiš
kiai nujautė, dabar akivaizdžiai 
pamato. Visa, kas Sovietuose 
rašoma apie Vakarus — melas 
ir propaganda. Vakarų kultūra 
ne kailinės, bet gyvas kūrybinio 
įkvėpimo šaltinis. Religija—ne 
opiumas ir prietarai, o didžio
ji jėga, sumerkianti sielai laisvę.

Iš šio dalykų suvokimo ir iš
augo pasiryžimas nebegrįžti. 
Rizikuodamas gyvybe. Koria
kov tai ir įvykdė.

M. Koriakov puikus pasako
tojas. Jis pasižymi pastabiu 
žvilgsniu, išraiškia kalta ir ru
siška meile paprastumui, kurį 
taip brangino Levas Tolstojus.

M. Koriakov “SIELOS IŠSI
LAISVINIMAS”, 372 psl.. kai
na $2,75. Gaunama Chekhov 
Pubiishing House, 387 Fourth 
Avenue, Nevv York 16, N. Y.
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ATEITININKŲ METINE ŠVENTE

Rochester. N. Y.
Ateitininkų metinė šventė
Rochester o ateitininkai spa

lio m. 26 d. švenčia me inę 
šventę. šventės programoje 
numatyta: prof. kun. Stasio Y- 
los paskaita ir koncertas. Kon
certo programoje dalyvauja 
sol. J. Skiparytė ir G. Šalnienė. 
Koncertas ir paskaita prasidės 
3 vai. p.p. parap. salėje. Sek
madienį 11 vai. sumą laikys ir 
pamokslą pasakys prof. kur.. 
Stasys Yla. Koncertą n ir prof. 
St. Ylos paskaiton kviečiami 
v’si rochesteriečiai.

Šiuo metu Roches erio atei
tininkams vadovauja dr. VI. 
Lelevičius ir sekr. EI. Gemaus- 
kaitė.

— Veronika ir Petras Rajec
kai spalio m. 24 d. švenčia 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Malonu pažymėti, 
jog Veronika ir Petras Rajec
kai yra susipratę lietuviai.

— Broniaus Budriūno vyrų 
kvartetas Rochesterin. Lap
kričio m. 22 d. Rochesterin at
vyksta žinomas Broniaus Bud
riūno vyrų kvarte as. Broniaus 
Budriūno vyrų kvartetas daly
vaus Lietuvos kariuomenės

LIETUVIŲ
TARPE

šventėje ir koncerto metu iš
pildys naujai parengtų dainų 
programą. Lietuvos kariuome
nės šventę rengia liet, karių 
Ramovės skyrius, šiuo metu 
liet, karių Ramovei vadovauja 
pulk. Pranas Saladžius.

— Liet. Radio Valandėlei 
remti šiuo metu organizuojasi 
Liet. Radio Valandėlės Klubas. 
Sudarytas laik. komitetas iš; 
M. Ulinskaitės. da L L. Vilimo, 
Pr. Saladžiaus ir šlapelio. Ma
rija Ulinskaitė, Juzė Leonavi
čienė ir Ona Mockevičienė yra 
labai energingos Liet. Radio 
Valandėlės klubo narių verbuo
tojas.

— Lapkričio 29 d. L’et. Ra
dio Valandėlė įengia šaunų 
linksmavakarį. Programoje la
bai daug įdomybių ir šokiai.

— Juozas Batisa, buv. Klai
pėdos geležinkelių buhalteris, 
pirmas užsisakė Liet. Enciklo
pediją.

— L. Enciklopedijos atsto
vas Rochestery yra A. Saba
liauskas. kuris vadovauja 
Liet. Spaudos Atstovybei (251 
Alphonse St., Rochester. N.Y.)

— Juozas Kaributas išlošė 
6.000 dol. Pr. pavasaij ak . 
Juozo Kaributas vadovaujama 
dramos trupė mašinomis vyko 
gastrolių \VestfieId. Mass. Ke
lyje įvyko skaudi nelaimė. Alf.

Džiakono vairuojamos mašinos 
sprogo padanga, mašina atsi
mušė į medį ir visi škai sudu
žo, o joje važiavę sunkiai su
žeisti. Ypač sunkiai buvo suža
lotas tos trupės vadovas akt. 
Juozas Kaributas. Juozui Kari
butui prieš savaitę Roche® erio 
m. teismas iš apdr. kompanijos 
E‘na pritesė 6,000 dol. Teko 
pa irti, jog akt. Juozas Karibu
tas teismo sprendimu nepaten
kintas, nes neapmoka jo gydy
mo ir kitų išlakių.

— Liet. Spaudos Atstovybėje 
šiuo metu galima gauti: prof. 
M. Biržiškos Lietuvių Tautos 
kelias I d., Kastyčio — Kolek
tyvinė prausykla, Lietuvos 
Valstybės Konsti ucijos, Jurgio 
Jankaus — Paklydę paukščiai 
I ir II d., K. Pažėraitės —Nu
sidėjėlė, Aušrelė I d. ir dauge
lis kitų naujausių liet, knygų. 
Lietuvių Spaudos Atstovybė 
veikia sekmad’eniais tuoj po 
trečųjų mišių (apie 12 vai.), 
žemutinėje parapijos salėje.

— Lietuvių kalbos pamokos 
normalių pamokų metu, šiais 
metais šv. Jurgio liet, parapi
jos pradžios mokykloje lietuvių 
kalbos pamokos vyksta kas
dieną po pusę valandos kiekvie
noje klasėje — normalių pamo
kų me u. Liet, kalbos pamokas 
lankančių vaikų tėvų komite
tui vadovauja trys energingi 
vyrai: St. Poškus, Jurgis Va
liukevičius ir Juozas Vėsa. A. 
Sabaliauskui nebegalint toliau 
dėstyti lietuvių kalbą, mokyto
ja pakviesta Užemeckienė. Sb.

• New Havru, Conn., šv. 
Kazimiero lie uvių parapijos 
metinė vakarienė ruošiama 
spalio 26 d. parapijos svetainė-

» je. 339 Greene St. Pradžia 6 
vai. vak. Paruošta skanių val
gių ir gėrimų. Parapijos klebo
nas kun. A. E. Gradeckas kvie
čia visus parapijiečius joje da
lyvauti ir smagiai laiką pra
leisti. kartu paremti parapijos 
veiklą.

• Martynas Bolevičius, Wa- 
terbury, Conn.. Poplar P. 25. 
mirė spalio 18 d. Palaidotas 
spalio 21 d. iš šv. Juozapo lie
tuvių parapijos bažnyčios Kal
varijos kapinėse. Paliko nuliū
dusias dvi dukteris ir sūnų. 
LDS 5 kuopa šia proga re'škia 
nuoširdžią užuojautą giminėms 
ir artimiesiems.

• Newarke, N. J., yra susi
daręs Tautų Išlaisvinimo 
Komitetas. į kurį įeina 
lietuvių, lenkų, slovakų, ukrai
niečių ir vengrų atstovai, spa
lio 26 d. 2 vai. p.p.. Mosųues 
teatre. 1020 Broad St.. Ne- 
vvark. N. J., rengia viešą susi
rinkimą - mitingą. Kalbės Nevv 
Jersey valstybės senatorius H. 
A. Smith. A. B. Lane — buvęs 
JAV įgaliotas ministeris Lie
tuvoje ir dr. L. E. Dobriansky 
— tautų už geležinės uždangos 
pogrindžio judėjimo žinovas.

Visi kviečiami susirinkime 
dalyvau i.

Parapijos sukaktuvės
Lapkričio 1 d., šeštadienį, per 

Visų šventųjų šventę šv. Myko
lo lietinių parapija švęs savo 45 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Nors sukaktuvių proga iškil
minga parapijos vakarienė yra 
nukeliama į lapkričio 16 d., ta
čiau lapkr. 1 d. 10:30 vai. ryte 
bus išk’lmingos pamaldos su
kaktuvėms paminėti, dėkojant 
Dievui už visas malones, kurių 
ši parapija susilaukė per 45 
savo gyvavimo metus. Iškilmin
gas šv. mišias laikys parapijos 
klebonas kun. Mykolas Kemė- 
žis, asistuojant ab-em parapi
jos vikarams. Kun. M. Kemė- 
žis jau 11 metų šiai parapijai 
vadovauja. šių sukaktuvių 
proga sveikinam šv. Mykolo pa
rapijos tikinčiuosius ir linkme 
dabartiniam klebonui šiai pa
rapijai sėkmingai ir toliau va
dovauti.

Sodaliečių suvažiavimas
Mūsų parapijos moterys ir 

mergaitės sodalietės ruošiasi 
vykti į Nevv Jersey ir New Yor
ko sąjungos suvažiavimą, kuris 
įvyks Kearny. N. J., 7 30 vai. 
vakare.

Kortu vakaras
Spal o 25 d., šeštadienį, mū-

sų parapijos šv. Rožančiaus 
draugijos narės ruošia kortų 
vakarą (card party) parapijos 
salėje. Laukiama svečių ir iš 
kaimyninių parapijų.

Vitražo šventinimas
Spalio 26 d., sekmadienį, 

prieš sumą, 10:30 vai. ryte, bus 
pašventintas Lietuvos Vyčių 
67 kuopos paauko as mūsų 
bažnyčiai spalvotų stiklų lan
gas su šv. Kazimiero fr Lietu
vos Vyties paveikslais šios kuo
pos 25 metų Sidabrinio jubilė- 
jaus proga. Per šv. mišias vy
resni ir jaunesni vyčiai ruošiasi 
pr imti bendrai šv. Komuniją.

Vik.

CIHU60JE IR APYLINKĖSE
,•-i a ■

— B»li#s8rw>gus 5.<netų nuo 
jo mirties mnėjimas įvyko 
spalio 19 d. Lietuvių Auditori
joj. Susirinko nemažas būrys 
lietuvių. P .Sruogienė šiuo me
tu gyvena Chicagoje, ir sun
kiai serga, gydosi namuose. Ją 
sunkiai sužeidė automobilis Ca- 
lifomijos gatvėje.

— Nauja Chicagos Balfo ap
skrities valdyba buvo išrinkta 
spalio 11 d., kuri jau pasiskir
stė pareigomis: pirm. kun. dr. 
A. Juška, vicepirm. P. Grybie
nė, sekr. Br. Tūbelis, ižd. Ig. 
Daukus, informacijos vadovas 
J. Brazdž’onis ir K. Bružas — 
valdybos narys. Nutarta spalio 
ir lapkr. mėn. Chicagoj pravesti 
pinigų ir rūbų vajų. Susirinki
mo metu dalyviai, nusiskundė 
Chicagos liet, spauda, kuri, pra
vedant vajų ir šaukiant apygar
dos metinį susirinkimą, pasiro
dė šykštoka. “Darbininkas” pa
statytas kaip pavyzdys chica- 
giečiams.

— Rinkiminėn kampanijon 
lietuviai chicagiečiai irgi įsi
jungė. YpcA norima balsų su
rinkti saviesiems: adv. Oliui, 
adv. Lapinskui ir adv. Wellui. 
Paskutinysis yra demokratų at
stovas, lietuviai jį įstatė kandi
datu į miesto 1 eisėjus.

Chicagoje šiemet yra užsi
registravę 2,375.408 balsuoto
jai.

— Nauja lietuviška maisto 
parduotuvė įsisteigė Brighton 
Park lietuvių kolonijoj Fair- 
field 4600, vardu “Rūta Food 
Market”. Jos savininkai yra lie
tuviai ir visad maloniai pasi
rengę padėti visiems.

— “Anna Christe” Lietuvių 
Teatro vėl bus kartojama Chi
cagoje spalio 26 InternacionaI 
salėje. Šį kartą veikalas bus 
vaidinamas paskutinį kartą.

— Chicagos Lietuvių Moterų 
Dr-jos Klubas, savo susirinki
me nutarė pasiųsti 8100 auką 
likusiems V. Vokietijoje vai
kams. Klubas kurį laiką globo
jo kelius našlaičius ir kiekvie
ną kartą remia Balfo pastangas 
tač'au ypatingą dėmesį kreipia 
į našlaičius.

— Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje vyks a kas sekmadienį 
buhalterijos kursai. Paskutinį 
sekmadienį buvo įdomi Pakal-

. .a 1 *<?>-•/. \r. . 

niškio paskaita apie “Žvilgsnį į 
atomo branduolį”.

— Šv. Kazimiero vienuolyno 
salėje, spalio 26 d. 3.30 v. p.p. 
bus paminėta Kristaus Kara
liaus šveitė, kurioje J. E. vysk. 
Brizgys skaitys paskaitą. Da
lyvaus šv. P. M. Gimimo para
pijas choras, ved. Giedraičio. 
Katalikiškoji visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

— Mergaitės ir berniukai, 
kurie norėtumėte dalyvauti 
Vaikų Teatre ir vaidinti, pra
šomi registruotis pas A. Valei- 
šai ę, 3130 So. Halsted Str., 
Ch’cago 8, III.

— šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje spalio 19 d. įvyko šv. Mo
nikos Našlių Draugystės narių 
susirinkimas ir jų parengimas. 
O parapijos soda liet ės, globo
jamos Kallick, surengė spalio 
22 d. madų paradą.

— Renkamos aukos šv. Kry
žiaus bažnyčioj ir iš parapijie
čių naujo seserų namo statybai. 
Pavasarį bus pradėta sta yba, 
dabar atliekami jam paruošia
mieji darbai.

— “Dainavos” ansamblis pir
masis pradėjo šelpti 16 Vasario 
gimnazijos mokinį, o paskuti
niu laiku ansamblio nariai su
aukojo S50 prof. M. Biržiškai 
paremti. Ansamblis ruošiasi 
lapkričio mėn. religiniam kon
certui, kuris įvyks šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Ansamblio dirigen
tas yra St. Sodeika. B. B.

Help Wanted
WORK NEAP. HOME

CLERK
TYPIST

FOR TRAFFIC VVORK
PERMANENT POSITION 

Pleasant Working Cond'tions 
40 hour—5 day week

Many Employee Benefits 
Paid vacations and holidays 

A P P L Y 
DELTA

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

3930 S. WINCHESTER AVĖ.
LAfayette 3—6673

PHILADELPH1A. PA
Tremtiniai j Bendruomenę

Philadelphijos Tremtinių 
Draugija jau seniai svarsto 
reikalą persitvarkyti ir kartu 
ve’kti su Liet. Bendruomene. 
Tai yra labai sveikintina min
tis. Spalio 18 d. valdyba savo 
posėdyje šį reikalą svarstė ir 
nu arė įsijungti į Liet. Bend
ruomenės veiklą.

rė prof. J. Puzinas. V. Myko
laitis davė trumpą sukaktuvi
ninko gyvenimo apžvalgą. Dr. 
V. Maciūne •• skaitė paskaitą— 
Grožio pradas Vinco Krėvės 
kūryboj. Po to buvo eilė svei
kinimų ir au oriaus žodis. An
troj daly pasirodė sol. J. Au- 
gaitylė, Leonienė ir kiti.

Tetephone: DEARBORN 2 0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS. 

Ask For Ad Taker
■ I — , -

HelpWanted—Malė and Feniale
£

NACHMAN CORP.
NEEDS GENERAL
FACTORY HELP

Will also train
YOI'NG MEN ON SPRING ASSEMBLY

OPERATION

Good piccc work rate.

Dav <>r night shift
STEADY WORK

Free insurance for employee and dependents 
Low cost cafeteria on premises.

Paid holidays.

A P P L Y

4560 W. ARMITAGE

WE HA VE OPENINGS FOP.
STOCK KEEPER — SHIPPER

Wf have a fine opportunity for a man betvveen 25-45 to store and 
pickup small accesories. Good salary, insurance & employee benefits, 
paid holidays and vacations. good working conditions. This is a per- 
manent position with chance for the right person to advance.

PLEASE CONTACT MR SCHNEIDER LAfayette 3-8S77
DELTA POWER TOOL

Division of Rockuell Mfg. 8S3® So. Minchester Avė.

MEN AND WOMEN NEEDED

LIGHT FACTORY W0RK
INSPECTORS, ASSEMBLERS,
WIRERERS, SOLDERERS

Experience not necessary. Every possible convenience for 
your comfort and to make for bėtter vvorking conditions in 
our new modem air-conditioned plant. Music while you 
work—nights only.

ELECTRO SEAL GORP. .
946 NORTH AVĖ., DĖS PLAINES, ILL.

k

TAUTU IŠLAISVINIMO 
SUSIRINKIMAS

Padrąsinti pozityvią ir dinamišką JAV užsienio politiką, 
kuri suteiktų tikrą viltį išlaisvinti milijonus kenčiančių 
žmonių nuo bedieviško rusiško imperialistinio komunizmo 
persekiojimo už geležinės uždangos.

Jvvks MOSQUE TEATRE
1020 BROAD STREET NEWARK. N. J.

Sekmadienį. 1952 m. spalio 26 d.
2 vai. po pietų 

Apie išlaisvinimo politiką kalbės:—
H. ALENANDER SMITH—

N. J. valstybės senatorius
ARTHl R BLISS LANE—

buvęs JAV įgaliotas ministeris Lietuvoie. am
basadorius Lenki joje ir autorius knygos “1 S*»w 
Poland Betraved” (Aš mačiau išduotą Lenkiją) 

Dr. LEV. E. DOBRIANSKY—
Tautų už geležinės uždangos pogrindžio 
judėjimo žinovas.

Ruošia: IŠLAISVINIMO KOMITETAS NEWARKE:
A. S. TREČIOKAS—lie uvių grupės p-kas, EDVARDAS 

BILINKAS. HARRY J. BURKE. VLADAS DILIS 
JUOZAS KRALIKAUSKAS; M. J. KOSLOSKI— 
lenkų gr. p-kas: J. G. PRUSA—slovakų gr. pirm.. 
J. ROMANITION—ukrainiečių gr. pirm.; CHAS. 
EISLER— vengrų gr. pirm.

Lietuviškos šeimos
Paskutiniu laku labai retai 

galėjai girdėti, kad lietuviai su
darytų nemišrias šeimas. Pas
kutiniu metų sudarytos kelios 
grynai lietuviškos šeimos. Rug
sėjo 27 d. Stasys Mažeika su- 
s tuokė su Joana Šulcaite. St. 
Mažeika Amerikoj gimęs lietu
vis, o Šulcaitė iš Lietuvos at
vykusi. Spalio 19 d. iškilmingai 
susituokė Pranas Vilkus su E- 
lena Kisieliūte. Jų sutuoktuvės 
buvo šv. Alfonso bažnyč’oj su 
šv. mišioms. Jaunoji yra žino
mų lietuvių veikėjų ir prekybi
ninkų Kisielių duktė.Spalio 25 
d. susituokia Jonas Adomonis 
su Gese Gulaitvte. Jų sutuoktu
vės įvyksta irg'. šv. Alfonso 
bažnyčioj su šv. mišiomis. Jau
noji yra viena be tėvų Lš Vo
kietijos atvykusi ir globoja sa
vo jauną broliuką. Sveikiname 
visus jaunavedžius ir linkime 
nepaskęst’ vien tik siaurame 
asmeniškame ratelyje, bet ne
pamiršti ir visuomeninės veik
los.

A. Smailytė naujuose 
namuose

Žinoma mūsų meninkė Ade
lė Smailytė ką tik įsigijo nau
jus namus 2014 Brandywine 
St. Čia ji turės savo gyvenamą 
butą ir telks menines jėgas. Su 
ja gyvena ir solistė Juzė Au- 
gaitytė.

Vytauto Augustino
foto nuotrauoks apie Lietuvą 

bus rodomos Philadelphijoje 
per televiziją spalio 31 d. nuo 
10 vai. iki 10,30 vai WPTZ 
stotyje. Šį pusvalandį Lietuvai 
skiria Philadelphijos mokyklų 
švietimo skyrius.

Paminėjo Vincą Krėvę
Nuotaikingas Vinco Krėvės 

70 metų sukakties minėjimas 
buvo spalio 19 d. Minėjimas 
susidėjo iš dvejų dalių. Aka
deminėj daly įžanginį žodį ta-

Enjoy that Feeling
▼

a Savings account will enjoy that safeyou

CITIZENS FEDERAL SAVINGS1

Money received 
before the lOth 
of any month 
eams interest 
from the first 
of that month.

Only with
serure feeling that you’re prepared for any emergency. 
At CITIZEN’S FEDERAL your savings will earn substan- 
tial dividends. In addition we gi ve personai attention to 
all your financial problems whether large or small. COME 
IN AND SEE US TODAY.

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

\> v YS

Atsiminiau!
RADIO VALANDOS

ISESTadieniais
530 "V.

JACKJSTUKAS
1964 VVHITE ST.
H I LLSI DE .\ . J

T I L .
VVAVURLY
6 3525

Lietuvių 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. F. GlNKrs AD. JEZAVITAS 4. VALAKAS
DfrektorhM Musikoa Dr. Pranešimu Dir.

I

AND LOAN ASSOCIATION
1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, IIJ

EARN AND SAVE
All Accounts Insured Federally up to $10,000

1550 KYLOCYCLES
* KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 130 iki 200 vai.
J, Jei norite Moję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

| KNIGHTS OF L1THC ANIA W L O A
| BRADDOCK, PA.
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SPORTAS PASAULY

Prancūzija* rinktinė, neseniai sėk
mingai [ląsirodžiusi prieš Vokietijos 
futbolo rinktine, praeitą sekmadieni 
buvo nuvykusi i Austrijos sostine 
Vieną, kur įvyko, tarptautinės fut
bolo rungtynės. Ir šį kartą prancū
zai rungtynes laimėjo. Rezultatas 2:- 
1. Rungtynes stebėjo per 6,500 žiū
rovu.

bkotija nugalėjo Valijos futbolo 
rinktine 2:1. Rungtynes, kurios bu
vo pravestos Cardiff miesto Ninian 
stadione, stebėjo 60,000 žiūrovu.

Yomluri Gtaat* laimėjo Japonijos 
h<Msbolo pirmenybes. Finalinėje 7 
žaidimų serijoje jie nugalėjo Nankai 
IIawks laimėdami 4 rungtynes iš 6.

Laurel-Mar.vland pravestose ark
liu lenktynėse pirmą vietą laimėjo 
anglų arklys Wilwvn. jojamas E. 
Mercer. Arklio savininkas laimėjo 
$50.000. Lenktynės įdomios tuo. kad 
pirmą kartą po ilgos pertraukos šio
se lenktynėse dalyvavo arkliai iš j- 
vairių pasaulio kraštu, kaip pav.: 
Vokietijos Niederlaender. anglų Zu- 
chero ir kiti.

Kiekviena* New York Yankee ko
mandos žaidėjas gavo po $6036.32 
kaip premiją už pirmos vietos lai
mėjimą beisbolo pirmenybėse. Broo- 
klvno Dodgers. kurie finale turėjo 
pasiduoti New Yorko komandai, savo 
žaidėjams įteikė $4.200.64 premijas.

— Neseniai pravestas lengvosios 
atletikos varžybas larp Švedijos ir 
Vokietijos laimėjo švedai rezultatu 
119:93.

— Tradicinės ledo rutulio rungty
nės tarp I ir II National Hockey ly
gos rinktinių baigėsi lygiomis 1:1.

Tradicines ledo rutulio rungty
nes tarp pirmos ir antros National 
Hockey league rinktinių pasibaigė 
lygiomis 1:1. P. v.

ŠACHMATAI
Veda K. Merki*

Vaitonis lygiom su N. Zelandijos 
meisteriu. Tarpzoninėse pirmenybė
se. Švedijoje. Povilas Vaitonis (Ka
nada) užbaigė lygiom atidėtą parti
ja su Robert Wade (N. Zelandija). 
Taigi. Vaitonis, dabar turi vieną lai
mėjimą (prieš Barcza, Vengrija) ir 
6 lygias su Taimanovu (Sov. S-ga>. 
Steineriu (JAV). Golombek <Angl>. 
Unzicker (Voki. Pilnik (Argentina) 
ir Wade (N. Zelandija).

—------------- —t~.--- - —
REIKALINGA SENA MOTERIS 

Lietuvių seimai prie naujagi
mio reikalinga sena moteriškė. 
Kreiptis 1738 Greene Avė., 
Ridgetvood, N. Y. Sofia Sližys.

FINE FURNITURE 
Living Room—Bedroom 

and 
Dining Room Furniture 

STAN CASS1DY
INC.

659 MAIN STREET 
(<>pp»Mte PUBLIC IJBRARY) 

NEW ROCHELE, N. Y. 
Tel. NE 6-6866 6 6861

Contract Fumishings

I ! JlODfr-HfrS-------
T*L OB 4J6M

Dr. Joseph 2tabhėr
AKIU GYDYTOJAS

M E. Ttfe St, N. Y. City 
VALANDOS
Treč. ir šMtad. 10-12
Pirm., treCiad. ir penkt. 5.30-7 30

A S 1953 met$$ New Yorko Keta- 
vig HrhmtlBlRkg ptemoBybta 
prasidės š. m. lapkričio mėn. 7 

Vaitoniui beliko 3 susitikimai: su d.t 8 vai. vak. Lietuvių Atletų 
Matanovic (Jgsl*. Sanehez • Venesu
ela) ir Stahlberg (Švedijai. Kitiems 
beliko po 1 ar 2 susitikimus.

Pirmam- tau padėtis: Kotov 151/^- 
21/,. Petrošiau 1214,-61 2- Geller 
Taimanov po 12-6, Štahiberg 111/.,- 
71,2. Auerbach ir Szamo po 11-7, 
G ligone 1014,-71/.',, Eliskases ir Un. 
zicker po 1(>8. Pachman. Pilnik ir 
Steiner po 9-9. Barcza 71^1014,, Ma
tanovic 7-10, Sanchez ir Stote’po 7- 
11. Wade 6-12, Vaitonis 4-13. Prins 
4-14 ir Golombek 314.-1414,.

Bestaee tarpklubinės 1MŽ-1MS 
m. pirmenybė* (Metropolitan Chess 
League) prasideda spalio 31 d. Viso 
dalyvauja 25 komandos: A klasėje 
7, B kl. — 13 ir C kl. — 5 komandos.

A klasėje dalyvauja: Cambridge 
(pernykštis nugalėtojas) su 2 ko
mandom. Harvardo Universitetas. 
Boston College, Neuton, Quincy ir 
liet, šaehm. klubas.

Lietuviu komandos pagrindą suda
rys: K. Merkis, A. Keturakis, P. 
Kontautas, J. Starinskas ir St. Kaz
lauskas.

Chicaga* lietuviai pradėjo žiemos 
sezoną. Renkasi šeštadieniais i R. 
Estkos prekybos namus 1635 W. 63- 
ji gatvė.

Žada pravesti tarpusavio turnyrą 
ir pasirengti busimom tarpkiubinėm 
rungtynėm.

Praeitose Chicagos miesto lygos 
pirmenybėse lietuviai iškovojo pir
mą vietą.

Toronte lietuviai pradėjo tarpusa
vio turnyrą. A grupėje 9 dalyviai 
(Stepaitis, Paškauskas, Matusevi
čius (?). Rimas, Fabrieijus ir kt>. B 
grupėje 14 dalyviu (Mačiulaitis, Lu
kas, Matulaitis ir kt.)

Klubo patalpose (168 Marcy 
Avė., Brooklyn 11, N. Y.).

Visi lietuviai šachma ininkai 
kviečiami šiose pirmenybėse 
dalyvauti. Lošiama bus penkta
dieniais. P irmąsias tris vietas 
laimėjusiems numatomos dova
nos.

Automobilių inapekcij» 
MMMchumtto t abtyMje 

baigiasi lapkričio 1 d. Pagal 
ve kiančius įstatymus, iki to 
laiko kiekvienas automobilis 
turi būti pristatytas pagrindi
niam patikrinimui.

Atettininkv ftelpimo Fondo 
Rdmtjains

Gerbiamieji Ateitininkų Šel
pimo Fondo Rėmėjai ir visi, ku
rie yra gavę Fondo laimėjimų 
knygutes, labai prašomi gali
mai greičiau jas išplatinti ir už 
jas atsiskaityti nevėliau kaip 
iki ateinančio sekmadienio. Lai
mėjimai bus skirstomi spalio 26 
d. Apreiškimo paras, salėje (ne 
Angelų Karalienės, Kaip ant bi
lietų rašoma) tuojau po Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mo. Tad prašome atsilankyti 
visus į Kristaus Karaliaus šven
tę, o po to dalyvauti laimėji
muose.

1ŽNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

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

Christmas Cards
SOL CATHOLIC CHRISMASCABD

Malte 3M eaay ta Spare Time. Show 
your friends lovely, nevv, Religiou 
Cards, never before offered. Amazing 
values. Sėli 21 for $1.00. Up to $100% 
proflt. Over 57 other assortments on 
u'hich you can make easy money fast. 
Start now — write for samples todav 
EXCKUM(HL MM Fieldston Romi. 
Nevv Verk 71, N. I.

Heln wanted—Malė
RUKAUNGI ĮRANKIU Bt FORMŲ 
MECHANIKAI (Teel A IMenwker») 
graviravimui ir kalimui (deep draw- 

ing and progresai) e dies). Reikalingas 
dalinis patyrimas. Geros sąlygos prak
tikai. Siek tiek antvąlandžių. Nuola
tinis darbas. Puikios sąlygos progre- 
suojančioj kompanijoj New Rochelle. 
Apmokamos šventės, atostogos, ligo
ninė, patogus susisiekimas.

Nevv RneheUe C-MM

Business opportu 
nities

BAR A RESTAURANT — S. L
Most beautiful place in section 

Neuly redecorated and ultra moder- 
nized. Everything up to the lošt mi
nute. Esi. 16 yrs— better than average 
living. Owner selling only because of 
ailing feet. VVill consider partner.

ASKING $20,000
Let your eyes convince you—

EMP1RE RESTAI RANT, M72 Rich- 
mond Terrnee, Port Richmond, S. 1.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

UHINCHILLA RAKINU
“Make Eztra Money aa a Hebby” 

Can be raised in any spare room. Only 
reųuire small pen. Eat hav and grain 
diet. Clean. odorless and gentie. Let 
us fumish you with choice breading 
stock at lowest prives. Gedney 5-0263

i 
i

Real Estate

Priimtai ■ valandos:
Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 

išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

JOHN DERUHA, M. D

Tarpklubinės pirmenybė* stovi su 
klaustuku, nes sušlubavo Toronto 
lygos vadovybė ir išsikirstė stipriau
sias jų klubas Gambit.

Re*he.v*ky - Mere* matčas numa
tomas 195 3m. kovo mėn. Paryžiuj 
ar Amsterdame, tačiau iš Sovietų 
dar nėra gauta galutino žodžio.

Jei amerikiečiams pavyktų susi
tarti dėl komandinių rungtynių su 
Sovietų S-ga (1953 m. gegužės-bir
želio m„ New Yorke), tai tuokart 
ir Reshevskio-Keres matčas. grei
čiausia įvyktų numatytu laiku.

Ketov laimėjo tarpsonine* pirme
nybe* baigminiam rate suloms ly
giomis su Steineriu (JAV). Iš pasku- 

. tinio rato liko 6 partijos nebaigtos, 
jų tarpe ir Povilo Vaitonio (Kana
da), bet Vaitonis taimėjo dar 1 taš
ką-

štai pirmenybių vaizdas: Kotov 
161^-31^, Petrosian 1314,-614,, Gel- 
ler 13-7, Taimanov 1214,-61.',. Sza- 
bo 1212-714,. Auerbach 12-7, Gligo- 
ric ir Stahlberg po 1114,-71/,.

Lentelės galas: Wade 6-13. Vai
tonis 5-14. Prins 41,2-1514,. Golom- 
bek 314,-15 !/„.

Lietuvių Sporto Klubo 
vikaras,

įvykęs spalio 19 d. Apreiški
mo parapijos salėje sutraukė 
didelį būrį sporto mėgėjų ir 
Klubo druagų. Buvo kukli, bet 
labai kultūringa programa. Po 
programos buvo pagerbti spor- 
tininkai ir jiems įte'ktos dova
nos—taurės. Sporo Klubo va
dovai bei programos vedėjai 
padėkojo visiems sportinin
kams bei jų rėmėjams. Prie 
gražiai paruoštų vaišių svečiai 
nuotaikingai šnekučiavosi, o 
jaunimas linksmai šoko. Grojo 
Jezavito orkestras.

PADtKA
Didžiai gerto. O. ir i. Cinkams. A. 

Vikrikui, Ks. Stnimskiui, stambiomis 
aukomis parėmusiems mus, be to. 
Tėvams Pranciškonams. “Darbinin
ko" ir “Vienybės” redakcijoms. Liet. 
Radio Draugijai. Liet. Radio Atsimi
nimu valandai, vakaro šeimininkams 
ir visiems, talkininkavusiems prie 
baro ir kasos ir padėjusiems sėk
mingai pravesti sporto vakara esa
me labai dėkingi.

Uet. Sporto Klubas

r

PADĖKA
Didžiai Gerb. Apre škimo parapijos klebonui

KUN. NORK. PAKALNIUI
daug meilės ir širdies parodžiusiam mums rengiant 
sporto vakarą, nuoširdžiai dėkojame

LIETUVIU SPORTO KLUBAS

y

MEŽEJIMO ODOS
. . . SAK-SAK OINTMENT 

Nauja mostis, naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo, stebėtinai greitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO. NIE
ŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ. taip pat labai ge'hgti 
nuo PILĖS raudonoji gysla 
(hcmorihoidai) ir dėl niežėp- 
mo kojų (athlete’s foot). Gal 
bandeie visokius, tai dar išban
dys geriausius. Užtikrinam pa
sekmes. ar pinigus grąžinam. 
Kaina $3.00.

Tel. EV S-64M
M and Z ALTO COLLISION WORKS

Lietuvių specialistu collision ir auto taisymo d-vė 
Bodies and Fenders straightrned — fomplete auto painting 

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

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

<1. MnMntšs 7- Zaltau*ka*
1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarps Gatės Avė. ir Liaden St.

On

Credited and
Compounded 

Quarterly

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666
Neuark 1, N. J.

RIDGEWOOD — C 
rinis namas, šviestis kartina riai; 
CYPRES HILL 3 Šeimoms., tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukim 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su Milti
nu, restoraųu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti narna ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera. Be. 
tuvių aplinkoje-

1VASTONAS
REALTY and INSURANCE

108-07 Llberty Are. 
Richmond Hill 19, L. L, N. Y.

Tel. Mėginta 3-2239

★ 
★
★
★
★

FLUSHING—2 family. $21.500 uith 
tenant JI 10 per month; 41į roum apt 
available, many extras, 5 years old. 
transportation, sckooles. churches. Ex- 
cellent G.I. mortfage or conventional 
available. Another with 2 apt» avail- 
able. IN 3-3507 week-ends: CO 7-0242 
Weekdays. Owner.

CAMBRIA HEK.HTS — $16.600
Detach«>d brick house on 40x100 plot. 
6 rooins, all newly decorated. Ba.se- 
ment in Kontly pine.all heat, garage, 
storni windows, screens. venitian 
bliųds. Wa)l to wall carpeting. I.arge 
mirror in one room. Near everything.

For Fioer Ią*ting*—Nee U* Fir»t 
FRANK J. SMITH

224-08 Linden Blvd. LA 5-1100
Abds.: I-A 7-)84> u LA 5-2692 13* i

MERRICK
4 bedrooms, 2 colored tile baths, brick I 
& cedar shingles, 75x100 corner, att 
garage, oil h. w. Fine residential sec
tion. Trees <>n property. Al! faeilities. 
Not a developemeat.

MOI)F.l. HOME AT
Babylon Turnpike A Carlyle PI.,

Merrick
Tide Home* — M A 2-7510

a

I

MONDEKFUL OPPORTUN1TY! 
BRLYN — ARKING M.6M

HOPK1NSON AVĖ. 141—Corner
Dougal St.; 2-story house. store 
garage; plot 25x100: nuitable automo- 
bile repai r xhop. large parking lot; 
reasonable offer accepted.

M<- 
and

P. MASTRIDGE
196-29 HiilMla Avė. — HollH

Hoilis S-2S19

29% SALE
ON ALL PURE BRISTLE 

USB PAINT BRUKNES 
Apply

H. B. KALES
19 E. 123 St. - N. Y. C.

AT. 9-3MS

PARDUODAMI vyriški, moteriški 
ir vaiku batai labai nupigintomis 
kainomis. Parduotuv atidara penk
tadienio vakare nuo 5.30 iki 9 vai. ir 
šeštadieniais nuo 9.34) v. ryto iki 9 
vai. vak. P. I'rbonaviėienė, 547 
Kniekerbocker Avė., Brooklyn, N. Y.

Apžttirėjimaa tr kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 Ir 4-$ 
Mokslu* baigė* Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stotie*. Lengva privažiuoti M 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

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

GERKLŽS LK.OS

30. E. 60th St. New York City
Telef. .Murray Hill 8-8677

12 Sbore I-anc, Ra y Shore, I.. I.
Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 4 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
|H-nkt. visa ’dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

Investuokite j MI TU AL PUNDO. In 
formacijų reikalu kreipkitės i atsto 
va: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt & Co. 111 Broadvvay. room 515, 
Nevv York 6, N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

IŠNUOMOJAMAM |H*nkii| kambariu 
butas su visais patogumais ir prieina
ma kaina. Išnuomojami taip pat trys 
kambariai porai arba pavieniams as
menis. Kreiptis telefonu: AI. 4-0767 
arba AP 71066.

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

(Cor. 14th St.)
Telef. GRamercy 7-7«97

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi penmeilinu, oda. hornnr 
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.
Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

EVergreen 8-9770

Jose ph Garszva
Graborius - babaaaaotota

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Gerai rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai krautuvėms

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

M-M Myrtle Avenue 
(•lendate, N. Y.

60-04 Hoodside Avenue 
HeeMde, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

Į 185-24 Horarr Hardine Blvd 
Frrsh Mradow». Flushina 
219-17 Jamaica Avenue 

Queem Viltage, N. Y.
176 Rockavvay Avenue 
Valley Stream, N. Y.

13W White Fialos Koad 
Bronį, N. Y.

19 West Post Koad 
White Palin*. N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški^
(Armakauskas)

I
I
STORE

GLENDALE 27, N. Y

Graborius - BalMunuotojM 
ModernHka Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. MTagg 2-5643

Matthew P. Baltas
(BIEIJAIMKAM) 

FUNERAL HOMB 
M. P. Ballaa — Direktorius 

Alb. BaHrbnao Balt—
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
BR4M4KLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Latest
Irrterest

Rate

SAVE
2 ’/ž %

A Year
Regųlar Savings Accounts

lnterest starts the first of the month 
on sums Irom $25. to $10,000.

fJeposits made on or before January 10, April 
July 10. am| Octobcr 5 will draw interest from the 
first of such months if left to th<* end of the 

ąuarterly dividend period.

me Z< X“ y---

SAVINGS BANK
135 BR0ADWAY at BEDFORD AVĖ.

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

Up to $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

...

★ 
★
★
★
★

iii

PARAMOUNT BAR & GRILL 
8TANLSY MMIUNAS IR SŪNŪS EDtfARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Uetoviika Uieip, kur vH myl ažettL . 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
teoojBkal * * Mosuos • SportoB

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALE SUSIRINKI- 
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS 

VMI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
1883 MADISON StREET, i ------------------------------

(Prie Forcst Avs. stoties)
- Tel. EV.;2-9586

? M >< BROOKLYN 27, N. Y.
(RIDGEWOODi

William J. Drake 
(DBAOUNAN) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
M - 98 WAREHAM PL 

JAMAIUA, N. Y.
TeL JAmaiea 3-7722

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

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

, — greitai ir gerai.
(

i( r
J. P. MACHUUS

REAL ESTATE * INSURANCE 
8656 85th Street, Woodhaven 21, N. T 

Tel. Virginia 7-1896

/

j

1
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DIDŽIOJO NEW YORKO BALFo 
VAJUS PRASIDEDA

Kan. dr. J. B. Končius,
Balfo pirmininkas, išbuvęs 7 

mėn. Europoje, >‘enai besirū
pindamas tremt nių reikalais, 
spalio 21 d. “Queen Mary” lai
vu sugrįžo į New Yorką. Uoste 
jį pasitiko Balfo, NCWC ir lie
tuvių visuomenės atstovai. Vė
liau jis su jais buvo bendrų 
pusry čių, jų metu papasakoda
mas savo įspūdžių iš kelionės.

Didžioji New Yorko spauda 
pranešė ap’e Balfo pirmininko 
sugrįžimą, pažymėdama, jog jis 
Europoje buvo tremtinių reika
lais. Taipgi pabrėžė, jog jis tu
rėjo progos aplankyti Jugosla
viją ii- tenai matylis su arki
vyskupu Stepinac. Ki i laikraš- 
č ai rašė, jog 1,867 keleivių 
tarpe atplaukė Henry Ford, o 
antrą paminėjo kan. dr. J. B. 
Končių.

N. Y. Stud. ateitininkai
savo susirinkime spalio 21 d. 

nutarė pareikšti viešai savo pa
sipiktinimą Brooklyne iše nan- 
čiu savaitraščiu '‘Vienybe”, ku
ri spalio 3 d. numeryje didžiau
siu pasigardžiavimu ir plačio
mis išvadomis apšmeižė lietu
viškai ir krikščioniškai kultūrai 
daug nusipelniusį prof. dr. A. 
Maceiną.

Kristaus Karaliaus
šventės metu Maspetho baž

nyčioje visą dieną bus įstaty
tas švč. Sakramentas. Draugi
joms bus paskirtos budėjimo 
valandos. 7,30 vai. vakare bus 
šv. valanda su kun. A. Vilkai
čio pamokslu.

Maspetho skautai
spalio 28 d. 8 vai. vak. ruošia 

draugišką pobūvį savo šventės 
proga.

Ateitininkams ir skautams
Visi ateitininkai-moksleiviai, 

studentai ir sendraugai. o taip 
pat skautai ir skautai vyčiai 
prašomi ateinantį šeštadienį 
atlikti išpažintį ir sekmadienį, 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
dalyvauti bendrose pamaldose 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je 11 vai. ir eiti bendrai prie 
šv. Komunijos. Taip pat -visi 
kviečiami atsilankyti į Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimą 
Apreiškimo par. salėje tuoj po 
mišparų. 3,30 vai. p.p.

Kun. R. Galeras, CM,
dirbęs Panamoje misijų dar

bą. parvyko 3 mėn. atostogų 
pas savo tėvus j Maspe hą. 
Lapkričio 9 d. jo tėvai minės 50 
metų vedybų sukaktį.

Du senosios kartos
lietuviai buvo pirmieji L et. 

Enciklopedijos prenumeratoriai 
Patersone, N. J., kaip praneša 
Enciklopedijos gen. atstovas J. 
Kubiliūnas. Tai Fabijonas Za- 
ranka ir Jonas Sprainaitis. abu 
vietos lietuvių veikėjai. Bend
rai Patersone Enciklopedija 
gyvai domimasi.

Vytauto Maželio
nuotraukų paroda įvyks a 

nuo spalio 28 d. iki lapkričio 
4 d. didižausioje pasaulyje foto 
reikmenų Willoughby parduo
tuvėje. 110 XV. 32 St. 
Pennsylvan a stoties),
raukos iškabinamos 28 d. 2 
vai. p.p. Parodos lankymo va
landos kasdien nuo 8,30 iki 6 
vai. vak., o ketvirtadieniais iki 
8 vai. vak. Sekmalieniais užda
ryta.

Nuo spalio 26 d. iki lapkričio 
d. visame Didžiajame New 

Yorke renkamos aukos lietu
viams vargšams tremtyje šelp
ti.

Tremtinių atvykimas į Ame
riką pasibaigė. Europoje liko 
keli tūkstančiai pačių nelaimin
giausių lietuvių: ligonių, sene
lių, invalidų, našlių su vaikais, 
kuriems mūsų pagalba labai 
reikalinga. Jiem galėsime padė- 
i tiek, k ek šio vajaus metu 

surinksime aukų.
Ne\v Yorke ir apylinkėse vei

kia 11 rinkliavos postų. Gera
širdžiai lietuv ai-ės kviečiami 
pasiimti poste aukų dėžutę ar 
aukų lapą ir parinkti aukų savo 
darbovietėse, krautuvėse, pra
mogose. pas kaimynus, pažįsta
mus ir kt., o taip pat prisidėti 
savo auka. Rinkliava tęsis’ 3 
savai es ir baigsis lapkričio 16 
d. Postuose galima gauti taip 
pat koncertui bilietų ir laimėji
mo knygučių.

Rinkliavos postai yra šie:
Wiliiamsburge, Brooklyn.— 

Apreiškimo parapija, 259 N. 
5th St. Tel. EV. 7-2111. Posto 
vedėjas kun. Antanas Račkau
skas.

Angelų Karalienės Parapija, 
213 So. 4th St. Tel. ST. 2-2085. 
— kun. Vytautas Pikturna.

Juozo Ginkaus Saldainių 
Frau uvė.je. 495 Grand St. Tel. 
EV 4-9293 — Juozas Ginkus.

“Ramovės” postas. 2061 Ga
tės Avė. — Z. Raulinaitis.
Tautininkų Klubas. 337 Union 

Avė., — Domas Klinga.

16

Nelė Mazalaitė
už savo novelę ‘‘Paskutinis 

kalvis” laimėjo Čikagos Lietu
vių Literatūros Draugijos pre
miją.

Danutė ir Aid. Nutautaitčs
ir Aid. Dubauskaitė, v’duva- 

sarį nukentėjusios automobilio 
katastroofje Stony Brooke, jau 
baigia sveikti. Būnant ligoninė
je ir vėliau sveiksatnt. daug kas 
jas aplankė ir jomis rūpinosi. 
Ypatingai dėk ngos savo tėve
liams. vyr. skautėms, skautams 
vyčiams. “Operetės” chorui, 
kun. J. Pakalniškiui. Pr. Lapie
nei ir k\

105BALF Centro postas, 
Grand St., EV 7-1422.

Maspeth, L. L, N. Y. —Vieš
paties Atsimainymo parapija, 
64-14 56 Rd., DA 6-2236. — 
varg. A Visminas.

Richmond Hill, N. Y. Skautų 
postas, 107-39 115 st., Tel. VI 
3-9166 — Alfonsas Samusis.

Manhattan, N. Y. — Aušros 
Vartų parapija, 32-Dominick si. 
AL 5-2648. — kun. dr. M. Ra
žaitis.

Great Neck, L. L, N. Y. — 
VVilliam VVilkas, 34 Ellard Avė., 
Great Neck, L. I., N. Y. — 
William Wilkas.

Yonkers, N. Y. 131 Haw- 
thorne Avė., Yonker 2, N. Y.— 
Leopoldas Dymša.

Nuoširdžiai kviečiu visus lie
tuvius ir lietuves bendron tal
kon.

Algirdas Brazis,
Didž. New Yorko 1952 m. Balf

Vajaus Pirmininkas

Draugijų valdybų .
pasitarimas, šaukiamas lap

kričio 1 d., 7 vai. vak., Maspe- 
the svarstys Amer kos Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
steigimą.

S. K. Lukas,
Liet. Kat. Federacijos New 

Yorko apskr. pirmininkas, pra
neša, jog spalio 31 d., penkta
dienį, 8 vai. vakare Apreiški
mo par. salėje šaukiamas drau
gijų atstovų susirinkimas. Pro
gramoje bus praneš’mas iš 
Kat. Federacijos 32 kongreso ir 
pasitarimas . busimojo ka alikų 
seimelio reikalu.

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas

įvyksta ateinantį sekmadie
nį, spalio 26 d.

10 vai. parap jos bažnyčioje 
iškilmingos šv. mišios, ir kun. 
J. švagždžio pamokslas. Pa
maldose kviečiamos dalyvauti 
organizacijos su savo vėliavo
mis ir visais nariais arba bent 
atstovais.

Pamaldų metu Liet. Vyčiai 
priims šv. komuniją, o po to 
turės savo pusryčius salėje po 
bažnyčia.

2 vai. 30 min. parapijos baž
nyčioje įvyks Kristui Karaliui 
pasiaukojimo aktas, rožančius 
ir litanija.

3 vai. p.p., salėje po bažnyčia 
įvyksta Iškilmingas susirinki
mas - akademija Kristaus Ka
raliaus garbei.

Akademijos programoje:
K. Mockaus paskai a: “Kris

taus Karaliaus šventės pras
mė”.

Poetas B. Brazdžionis, Kris
taus Karaliaus Himno autorius, 
skaitys savo kūrybą.

Mokyklinis jaunimas atliks 
men nę dalį.

I šį labai rimtai rengiamą 
minėjimą kviečiami atvykti vi
si lietuviai.

šv. Vardo Draugija
salėje po bažnyčia šeštadienį, 

spalio 25 d., 7 vai. 30 m’n. ren
gia Whist party. Bus taip pat 
žaidimų ir kitokių dovanų. Vi
si kviečiami.

Rožančaus pamaldos 
bažnyčioje būna vakarais 

vai. 30 min.
Lietuvos bu v. karininkų 

susirinkimas
įvyks spalio 2 5d. 7.30 tauti

ninkų namuose.
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mokiniams. Atskrai lietuvių 
kalba tikyba dėstoma visų nau
jų ateivių vaikams. Pasku inių 
trijų skyrių n.tujų ateivių vai
kams būna atskiros lietuviškų 
dalykų pamokos. Mokykla di
delė — per 500 mokin ų, jų 
tarpe apie 120 naujų ateivių 
vaikų.

Šeštadieninėje mokykloje, 
kuri naudojasi parapijos mo
kyklos patalpomis, mokosi apie 
160 mokinių. Veikia visos kla
sės nuo pirmo skyriaus l gi 
gimnazijos kurso baigimo. Dir
ba 10 mokytojų. Vietos moky
tojų organizacija daro susirin
kimus ir svarsto aktualius 
klausimus kas 3 mėnesiai.

Brocktone šeštadieninė mo
kykla ve kia trimis grupėmis, 
dirba i’rys mokytojos. Mokinių 
apie 60.

Noruoode parapijos mokyk
los nėra. Nuoširdžiu parapijos 
klebono kun. F. Norbuto ir tė
vų rūpesčiu sukurta lietuviška 
mokykla šeštadieniais ir turi 
apie 20 mokinių. Dirba 2 moky
tojos.

Worcester, Mass. praeitus 
dvejus metus veikė šeštadieni
nė mokykla, bet turėjo sunku
mų su patalpomis ir su moky
tojais. šiais mokslo metais pa
talpos gaunamos, be trūksta 
mokytojų. Naujas džiugus įvy
kis — į Worcester vienos liet, 
parapijos mokyklos vedėjas 
paskirta seselė kazim’erietė 
Perpetua, studijavusi keleris 
metus lituanistiką Kaune. Tiki
masi, kad reikalai žymiai ge
rės.

Apie Stoughton liet, naujai 
sukurtą mokyklą pranešė kun. 
E. Petrelevičius. Ta mokykla 
labai rūpinasi kun. M. Vembrė. 
Jai daug nuoširdumo rodo airių 
tau ybės vietos klebonas.

Po pranešimų buvo gyvos ir

Lietuviu visuomenei
Lietuviai visuomet stengėsi 

valdžioje turėti teisingus ir rū
pestingus valdininkus, kurie 
rūpintųsi žmonių reikalais. I- 
ki šiol, mes Mass. vals ybėje 
turime gerą vyriausybę, vado
vaujant gub. Paul A. Dever. 
Mes norime ir toliau, kad ši vy
riausybė pasiliktų.

Gub. Paul A. DEVER page
rino žmonių iiūvį įva riose sri
tyse, pravedė namų statybą, 
sve katąs departamentus, ligo
nines, kelius ir daugelį kitų da
lykų.

Gub. PAUL A. DEVER ne 
tik pasižymėjo kaip gabus gu
bernatorius, bet ir kaip lietuvių 
nuoširdus draugas ir prietelius. 
Jis ne sykį tam tikromis prngo- 
m’s yra pasisakęs už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Jis 
kiekvienais metais yra paskel
bęs Vasario 1€ d. kr ip LIETU
VIŲ DIENA- Jis yra davęs lie
tuviams pripažinimą, paskirda
mas keletą lietuv’ų į aukštas 
valdininkų vietas savo adminis
tracijoje. Už tai mes, Mass. gy
venantieji lietuviai, visi kaip 
vienas, lapkričio 4 d. at duoki- 
me savo balsus už Demokratų 
kandidatą perrinkdami PAUL 
A. DEVER gubernatorium.

John J. Grigalus, Esą.
52 G St., So. Boš on, Mass.

>

širdingos diskusijos ir sudary
ta mokytojų Bostono apygar
dos vadovybė, į kurią įėjo visų 
vietovių pranešėjai. Kitas Nauj. 
Anglijos liet, mokytojų susi
rinkimas nutarta kviesti 
Brocktone.

Mirė
Vladas Cebatorius, 40 m., 

mirė spalio 12 d. Gyv. 4 Lin- 
coln Park.

Motiejus Bakšys, 90 m., gyv. 
G St. Mirė spalio 14 d.

(netoli 
Nuot-

FAL L A. DĖVĖK, 
MassachuM-tt* valstybės 

guberantorius

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja

Bl J Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu- 

U°SŪ’ šaknų, ir 
pV lapų; ji yra varto
\ \ ~ jama nuo visokių
ų* nerviškų ligų ii
nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
batos formoje. Svaras $8.00. 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway,
South Boston 27, Mass.

Metinė vakarienė
Vilniaus Aušros Vartų para

pijoje įvyksta spalio 26 d. para
pijos salėje, 570 Broome St., 
New Yorke. Pradžia 1 vai. po 
piet. Po vakarienės bus šokiai. 
Vakarienės bilietas 3,50 dol. 
Visi parapijiečiai ir kaimynai 
kviečiami atsilankyti.

Angelų Kar. parapijos
Amžinojo Rožančiaus Drau

gija spalio 26 d. per 8 vai. mi- 
šas eis bendros komunijos, o. 
savo metinį susirinkimą šau
kia po vakarinių pamaldų. 
Kviečiamos dalyvauti narės ir 
norinčios naujai įsirašyti.

Visų Didž. New Yorko lietuvių žiniai
Jau buvo minėta spaudoje, 

kad Balfo rudens vajaus užbai
gimo koncertui, kuris įvyks lap
kričio 16 d. Los Battakcn sa
lėje, bus išleistas programos lei
dinys, kuriame su savo sveiki
nimais kviečiami dalyvauti vie
tos liet, organizacijos, prekybi
ninkai ir visi kiti, kur e norėtų 
būti to koncerto rėmėjai.

Vieno puslapio ka na tame 
leidinyje bus 20 dol., be taip 
pat galima pasirinkti pusę pus
lapio už 10 dol., ir ketvirtadalį 
už 5 dol. Koncerto rėmėjai mo
ka po 1 dol.

Kadangi leidinio medžiaga 
turi būti pat ekta spaudai taip, 
kad galima būtų suspėti jį at
spausdinti koneerto dienai, tai 
Leidinio Komisija nu arė visus 
sveikinimus priimt: tik iki lap
kričio mėn. 1 d.

Todėl Leidinio Komisija krei
piasi į visus Didž. New Yorko 
lietuvius, kurie r anksčiau Bal
fo darbą šitokiu būdu parem
davo, prašydama pasistengti

savo medžiagą prisiųsiti iki mi
nėtos dienos. Taipgi, kviečiami 
ir ie, kfirie prieš tai dar nie
kad nebuvo tokiame leidinyje 
daylvavę. Balfo koncerto prog
ramos pasiklausyti susirinks 
tūkstančiai 1 ©tuvių, i odei tūk
stančiai jų vartys to leidinio 
puslapius ir turės progos pasis
kaityti tuos pranešimus. Maty
dami savų prekybininkų ir pro
fesionalų skelbimus ar sve’kini- 
mus leidinyje, jie, reikalui e- 
sant, į juos daug meiliau kreip
sis, nes žinos, kad jie remia 
BALF darbą, kuris yra bendras 
visų lietuvių reikalas.

V są medžiagą siųsti Leidinio 
Komisijai .adresuojant BALF, 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y., iki lapkričio 1 d.

Nauj. Anglijos lietuvių moky
tojų susirinkimas

įvykęs spalio 19 d., buvo gau
sus, gyvas ir kūrybingas. Jame 
dalyvavo per 40 lietuvių moky
tojų iš Boston, Brockton, Nor- 
vvood, Worcester. Dalyvių tar
pe buvo visos Jėzaus Nukry
žiuotojo seselės, dirbančios So. 
Bostono liet, parapijos mokyk
loje ir seselė kazimierietė Per
petua iš Worcester, Mass.

Šil us ir reikšmingus sveiki
nimo žodž us pasakė BALF at
stovas J. Valaitis, kleb. koun. 
Pr. Virmauskis dr. P. Galinis, 
parap. mok. vyr. mot. Cecilija 
ir seselė Perpetua iš Worcester, 
Mass.

Labai aktualiais lietuviškojo 
švietimo ir auklėjimo klaus
imais kalbėjo Pr. Pauliukonis. 
Ryt. JAV mokytojų v-bos pirm. 
Br. Kulys, atvykęs specialiai į 
susirinkimą iš Brooklyn, N. Y., 
pranešė apie tos valdybos dar
bus ir bendrą liet, šviet’mo pa
dėtį šiame krašte. Lauksime, 
kad patys pranešimų autoriai 
paskelbtų savo pranešimus 
spaudoje.

Iš atskirų vietų pranešimus 
darė: Mot. Cecilija ir K. Moc
kus iš Bostono, Seselė Perpe
tua ir Pr. Pauliukonis s Wor- 
cesterio, A. Sužiedėlienė iš 
Brockton, P. Tumienė iš Wor- 
cester, Mass. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad ,
Bostono parapijos mokykloje 
seselės dėsto lietuviškus da

lykus visose klasėse visiems

S. Baraaevičius ir Simus

FUNER? L HOM£
U- W. BROADWAY 
f auth Boston, Mm

JOSEPH BARASEVIČHJS
Laidotuvių Direktorius

TeL SOuth Boston 8-2590

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVAY 
South Boston, Mass.

D. A. ZaletakM, F. E. ZaletriaM 
Graboriai ir Bahamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 S-M1S

WAITKUS
FUNERAL HOMP

1»7 WEB8TER AVĖ.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir BalsanrootojM 
NOTARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Je- 
miausiomis kainomis Kainos to» 

pačios ir i kitus miestui
Ei lhsli taMte: Tai. TE «-44M

T .

Brooklvno VaidintojŲ Trupė
— RENGIA —

1952 M. SPALIO 26 D. 7 vai. v. 
Apreiškimo parapi jos salėje

g u T H K E’ s

"MELAGĖLIS”
3 veiksmų vadinimą mažiems ir dideliems

Po vaidinimo ŠOKIAI, GROJANT GERAM ORKESTRUI. 
Veiks turtingas Bufetas

Savo atsilankymu paremsite tolimesnį trupe.; darbą, 
įėjimas: vaikams 50 c.

suaugusiems $1.00. Pradžia punktualiai

Lithuanian 
Fumitiire Co.

MOVERS-
80 84618 ;>

! INSURED and BONDED !’
, lxx»l and Long Distance Movert^

326-328 W. Broadway J
SO BOSTON. MASS j

Patenkino Brocktoniečius
per 56 metų, trikiiumu aagfius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawreaee SL, Brockton, Mass.

Tel. 189
  

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

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

1— Falcons radio orkestras
2— Vyresnės skautės vad. V. Barmienės
3— Kalbos
4— Magdutės pasaka

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

Boston 27, Mass. Ačiū. STEPONAS MINKUS

I

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

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
WESX—12M Idloeyelei—MarMehead-Salem, Mass.

Kiekvieną 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 ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEIŽIUI, arba skyriuose šiais adresais:

LITHUANIAN RADIO HOUR
M Cottage Street, —Norwood, Mass.
Skyrius: LITHUANIAN FURNHT RE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
ttt W. Broadvray —So. Boston 27, Mass.

Men InstaltaojMae visokiai riSta I
Žibalini (aliejumi) šildymą. Nereikia I 
nešioti pelenų semtnvo. Nemokama) | 
apokaičlnojnina. kiek kabinose

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 HAfN STREET BROCKTON, MASS
TeL 2668

,I


