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PRASIDEDA PASIRUOŠIMAI 
PERDUOTI VALDŽIĄ

Washiagtonas. — Respubli
konams laimėjus rinkimus, 
prasideda pasiruošimai, susiję 
su naujai, administracijai pa
reigu perdavimu.

Nors tuo tarpu Eisenhoweris 
išvyko dešimčiai dienų poilsio 
ir pasiryžęs neilgai trukus vyk
ti j Korėją vietoj susipažinti su 
padėtim, tačiau prez. Truma- 
nas jj jau pakvietė j Baltuo
sius Rūmus konferencijai, ku
rioj būtų aptarti aktualieji po
litiniai klausimai.

Taip pat aukštieji Trumano 
administracijos pareigūnai ma
no, jog artimu laiku Eisenho- 
weris jau paskirs savo Valsty
bės Departamento ir gynybos 
sekretorius, kad jie ligi ofi
cialaus pareigų perėmimo ga
lėtų šiuose departamentuose ar
čiau susipažinti su užsienio ir 
karinėmis problemomis. Gali 
mas dalykas, jog busimieji Ei- 
senhowerio kabineto nariai bus 
paskirti pasitraukiančių Tru
mano administracijos narių pa
tarėjais, kad iš anksto įsitrauk
tų j darbą. Taip pat turėtų su
daryti kontaktą su pasiliekan-

Pietų Korėjos prezidentas S. Rhee 
spaodos atstovams pareHkė, jo« 
vienos Piety Korėjos karinės pajė
gos neistenaty komunistams atsis
pirti. Nuomone, kad Piety Korėja 
turi pakankamai kariu pakeisti 
fronte amerikiečius, Rhee griežtai 
atmeta.

Dėl aukštu mų 

tebekovojama
Seoulas. — Kovos dėl aukš

tumų Triangle Hill, Pinpoint 
Hill ir prie Kumwha vis dar te
beina, nors jau 24 dienos, kai 
čia labai atkakliai kovojama. 
Kautynės prie Kumwha yra 
vienos iš didžiausių viso karo 
metu, čia kiniečiai netekę 12,- 
000 užmuštų ir sužeistų. Są
jungininkų nuostoliai taip pat 
žymūs. Triangle Hill pietų ko
rėjiečiai puolė šešis kartus, ta
čiau nestengė priešo iišstumti. 
Daugeliu atvejų čia buvo kovo
jama net durtuvais. Taip pat 
daug nulėmė ir priešo artileri
ja, kuri apšaudė šį ruožą net 
neatsižvelgdama, kad ten yra 
ne tik sąjungininkų kariai, bet 
ir jų pačių pėstininkai. Dėl 
to pradėtas pietų korėjiečių 
naujas puolimas buvo nutrauk
tas ir pėstininkų kovos pakeis
tos artilerijos puolimu. Fronto 
karininkai pažymi, jog čia arti
lerijos kovos pasiekė praėjusio 
karo kovų prie Huertgenwaldo, 
Vokietijoje, mastą.

Sąjungininkų oro pajėgos 
stipriai remia savo dalinių ko
vas fronte ir puola priešo už
nugarį.

Kitose fronto dalyse vyko 
tik mažesnio masto susirėmi
mai.

čiais profesionalais pareigū
nais ,kai politiniai pareigūnai 
pasitraukia.

Nors dėl savo kabineto na
rių Eisenhoweris dar nieko ne
pareiškė, tačiau manoma, kad 
Valstybės Departamento sekre
torium bus pakviestas J. F. 
Dulles, gubern. Dewey arba bu
vęs Marshallio plano administ
ratorius P. G. Hoffman.

Kadangi Eisenhoweris yra 
kalbėjęs apie valymą V/ashirg- 
tone, laukiama, kad Valst. De
partamente bus žymių asmeni
nių pakeitimų.

SPROGDINA SOVIETŲ 
TRAUKINIUS

Berlynas. — Pabėgėliai iš 
dabar Lenkijos valdomų buvu
sių Vokietijos sričių praneša, 
kad lenkų partizanai prie Tor- 
no, Vakarų Prūsijoj, susprog
dino Sovietų traukinį. Juo bu
vę vežami iš Vokietijos repara
cijų sąskaiton paimti įvairūs į- 
rengimai ir gaminiai. Taip pat 
partizanai keliose vietose sus
progdinę geležinkelio linijas 
prie Oderio ir Brombergo. Pra
nešama ir apie puolimus So
vietų karinių traukinių bei sa
botažus. Partizanai esą gink
luoti pagrobtais sovietiniais 
ginklais.

NORI SUKUUDYT REPA
RACIJAS IZRAEIUUI

Kairas. — Čia susirinko A- 
rabų Lygos atstovai, kurie tar
sis kokių priemonių imtis, kad 
Izraelis negautų iš Vokietijos 
sutartų reparacijų. Pasitari
muose dalyvauja Egiptas, Sy- 
rija, Libanonas, Irakas, Saudo 
Arabija, Jemenas ir Jordanija. 
Arabų kraštai tebėra su Izra
eliu karo padėty. Todėl jie lai 
ko, kad mokėjimai Izraeliui 
pažeidžiaa jų interesus. Dėl to 
jie yra įteikę Vokietijai protes
tą ir žada ją boikotuoti, jei jų 
reikalavimas nebus patenkin
tas. Tačiau Vokietija nemano 
į tą protestą atsižvelgti.

NAUJOJO KONGRESO SUDĖTIS
Washingtonas. — Kartu su 

prezidento rinkimų laimėjimu 
respublikonai laimėjo ir abejų 
kongreso rūmų kontrolę, nors 
tai dar gali priklausyti ir nuo 
galutinių balsų skaičiavimo 
duomenų. 24 valandoms pras
linkus nuo rinkimų pabaigos, 
jau respublikonų naudai buvo 
paaiškėję, kad jie atstovų rū
muose gaus nedidelę daugumą. 
Tuo tarpu senate abi partijos 
stovi maždaug lygiomis. Res
publikonai yra tikri, kad jie se
nate turės 49 vietas, prilei-

PRANCCZAI NEBENORI
SKAITYTI

Paryžius. — Prancūzi os so
cialistų laikraštis “Populaire” 
Paryžiuje negali išsilaikyti ir 
keliasi į provinciją į Arras a- 
pylinkę, kur įsikuria vietos so
cialistų partijos namuose. 1946 
m. laikraštis redaguojamas L. 
Blumo, turėjo 250.000 skaity
tojų, po dviejų metų nukrito jų 
skaičius iki 100.000, dar po 
metų iki 52.000, o dabar neturi 
nė 32.000. Komunistų laikraš
tis “L’Humanite”, kuris 1946 
m. turėjo 600.000 skaitytojų, 
dabar turi tik 174.000. MRP 
laikraštis “L’Aube” visai Užsi
darė. Skaitytojai imasi dau
giau savą vietinių provincinių 
lakraššukų.

Ko sieks naujasis prezidentas
Už Eisenhouerį balsavo rekordinis skaičius

Washingtonas. — Laimėjęs 
prezidento rinkimus gen. Ei- 
senhoweris gavo daugiausia 
balsų visoj JAV istorijoj. Viso 
balsavo beveik 60 milijonų. Iš 
jų jau suskaityta per 56 mili
jonus, iš kurių 31,024,749 už 
Eisenhowerį (55,4 ). Elekto-
rių atžvilgiu ligi šiol jau paaiš
kėję, kad Eisenhoweris pir
mauja 39 valstybėse, iš kurių 
gauna 442 elektorių balsus. 
Tuo tarpu Stevensonas tik 9 
valstybėse su 89 elektoriais.

Gen. D. Ei«enhoweri*. laimėje* rin
kimu*, žada tuojau pat *kri»ti j 
Korėja ir ištirti, kaip salima butu 
greičiau laimėti ten taika. VM *u- 
kidomėje laukia, kaip jam tasai 
pirmaaia žingMifa pavyk*.

* I
4*•
Stebėtojai mano, jog šis lai

mėjimas yra Elsenhowerio gry
nai asmeninis, nes atstovų rū
muose respublikonai gauna tik 
nedidelę daugumą, o senate y- 
ra beveik lygiomis su demok
ratais.

Eisenhowerio laimėjimą nu
lėmę du dalykai — didelis po
puliarumas krašte ir gyventojų 
daugumos įsitikinimas, kad 
reikia pakeisti administraciją, 
nes viena partija per ilgai pa
silikusi valdžioje.

džiant, jog Oregono senatorių 
W. Mdrze ir toliau bus galima 
laikyti respublikonu. Tuomet 
demokratai turėtų senate 47 
vietas. Tačiau jei Morse eis su 
demokratais, kaip yra pareiš
kęs, tuomet abi partijos senate 
bus lygiomis. Tokiais atvejais 
turės nulemti pirmininko, res
publikono viceprezidento Nixo- 
no, balsas.

Anglijo* karalienė Elzbieta II zu didele iškilme atidarė nauja parlamento »cMja, pirm? kart? pu*? 
kydama *o*to kalba. Toje vyrtaazybė* paruoštoje kalboje jaunoji karalienė pasilakė už artimu* *an- 
tykiu* *u JAV ir Jungt. Tautu ak c i jo* Korėjoje rf mima

Eisenhotferio 
programa

New Yorkas. — Lapkričio 1 
d. Eisenhoueris išdėstė “toli
mesnės veiklos programą”, ku
rioje jis sutraukė savo rinki
minių kalbų pasižadėjimus. Jie 
tokie:

1. Jis, kaip prezidentas, tar
naus visai tautai be jokio ra
sės, tikėjimo, tautinės kilmės ir 
balsavimo skirtumo.

2. Socialinė pažanga, kurią 
tauta lig šiol laimėjo — ne
svarbu, ar ji būtų sukurta res
publikonų ar demokratų išleis
tais įstatymais, — bus tik to
bulinama ir plečiama.

3. Jis stengsis atstatyti vy
riausybės darbingumą ir suge
bėjimus. Respublikonų vyriau
sybė nepakęs jokio nukrypimo 
nuo bekompromisinio garbin
gumo ir moralės kodekso.

4. Visos respublikonų vy
riausybės pastangos bus nu
kreiptos kovai prieš infliaciją. 
Nuolatinis dolerio nuvertinimas 
turi būti sustabdytas.

5. Respublikonai pašalins 
eikvojimą, nesugebėjimą, įstai
gų ir biurų lygiagretumą, kad 
galima būtų sumažinti mokes
čius. Vienas pirmiausių žygių 
šioje srityje bus pašalinti eik
vojimą y tfilji? vyriausybėje, 
kad tauta už kiekvieną dolerį, 
kurį ji sumoka, gautų ir dole
rio vertės patarnavimą.

6. Darbininkų įstatymus jis 
gins, rems, stiprins, bet nesilp
nins. “Nepaliaujamai dirbsiu 
tam, kad sukurtume ūkį, kuris 
užtikrintų aukštą atlyginimą su 
tinkama perkamąja galia: kad 
darbininkas su visa šeima turė
tų visą amerikoniškojo gyveni
mo komfortą.”

Jis pasisako už sveiką že
mės ūkio programą, kuri re
miasi dabartiniu kainų rėmi
mu svarbiausioms prekėms.

8. Visiems amerikiečiams tu
ri būti Užtikrintos tos pačios 
sąlygos. Antros klasės piliečių 
Amerikoje nėra.

9. Respublikonų vyriausybė 
pašalins vyriausybės aparate 
nelojalumą, nesileisdama betgi 
į raganų medžiokles ir asme
nų juodinimą. Kiekvieną teisė
tą priemonę panaudos, kad įsi
rausę komunistai ir jų sėbrai 
būtų išaiškinti.

10. Stiprios ir pastovios už
sienio politikos tikslas — taika 

mums ir viso pasaulio tau
toms.

Eisenhoueris pakartojo, kad 
laimėjęs rinkimus vyks į Korė
ją. “Komunistiniam agresoriui 
negalime pataikauti. Laisvasis 
pasaulis turi būti stiprus ir vie
ningas.”

DULLES APIE KOVĄ SU 
KOMUNIZMU

John Foster Dulles, Eisenho- 
werio politinis patarėjas, vie
noje kalboje išdėstė tokią prog
ramą kovai su komunizmu, 
respublikonams rinkimus lai
mėjus:

1. Baigti “Containment” po
litiką ir remti taikingą išsilais
vinimą iš Maskvos jungo.

2. Stiprinti amerikiečių kam
paniją prieš komunizmą Azijo
je, Afrikoje ir Pietų Ameriko
je.

3. įjungti privatines idėjas ir 
privatinį kapitalą kovoje prieš 
komunizmą.

4. Baigti Korėjos karą.

f’nliimėję, rinkimu*, demokratu 
kandidata* <ul>. A. Mtevemona* pa- 
reHkė, kad ta* pralaimčjima* jam 
labai skaudu*. Tačiau tuojau pat 
paaiuntė *avo varžovui ren. Ei*en- 
howeriui telegrama, kurioje jam 
palinkėjo aėkminzai vadovauti 
šiai* aunkiai* laikai* JAV.

KARALIENE KALBA 
lx»ndonas. — lapkričio 4 d.

karalienė Elzbieta iš sosto pa
sakė kalbą į parlamentą. Pa
reiškė pilną paramą JTO poli
tikai Korėjos kare; kėlė reika
lą plieno ir susisiekimo pramo
nę vėl suprivatinti; reiškė pri
tarimo Atlanto Pakto veiklai ir 
solidarumą su JAV. — Tokio
mis ceremonijomis prasideda 
kiekviena parlamento sesija. 
Karalienės kalba davė progra
mą tos sesijos darbams.

Sunkioje kovose Korėjoj prie Triangle Hill *užei«tie*iei>i* teikiama 
pirmoji pagalba.

AR SOVIETAI VEIKLUS? AR ANGLAI 
JIEMS PASLAUGUS?

Loadonas. — "N. Z. Z.” pra
neša Iš Londono, kad jau prieš 
kelis mėnesius buvo atkreiptas 
užsienių reikalų ministerijos 
dėmesys, jog Sovietų atstovy
bės tarnautojai lanko Sovietų 
Sąjungos okupuotų sričių pabė
gėlius, esančius Anglijoje, ir

Europos nuotaikos 
po JAV rinkimu
I^ondonan. — Daugelis įvai

rių pasaulio kraštų aukštųjų 
pareigūnų ir didelė spaudos da
lis Eisenhowerio išrinkimą pre
zidentu pasitiko su pasitenkini
mu. Tačiau kai kur jaučiama 
tam tikro susirūpinimo. Ypač 
tuose kraštuose, kur valdžioje 
yra socialistai.

Anglijos min. pirm, atsiuntė 
Eisenhoweriui sveikinimą, ku
riame pabrėžė viltį, kad JAV ir 
toliau bendradarbiaus su ki
tais kraštais ir dės pastangų 
išlaikyti taiką. Kaip žinoma, 
anglai deda visas pastangas iš
vengti karo net kartais bet ko
kia kaina.

Vokietijos kancleris K. Ade- 
nauer Eisenhowerio išrinkimą 
pasitiko su aiškiu pasitenkini
mu. Eisenhoweris gerai pažįs
tąs Europą ir tai turėsią dide
lės reikšmės artimos ateities 
plataus masto sprendimams.

Prancūzijoj tačiau Eisenho- 
werio laimėjimas buvo sutiktas 
šaltai. Prancūzai negali pa
miršti, kad naujasis JAV pre
zidentas neseniai pareiškė, jog 
prancūzų nepasisekimai žy
mia dalimi priklauso nuo to, 
kad jų tautos moralė yra pašli
jusi. Neabejotinai jie prisibijo, 
kad Eisenhoweris gali iš pran
cūzų pareikalauti patiems taip 
pat pasitempti, jei nori gauti 
iš JAV pilną paramą. Taip pat 
Eisenhowerio nepalankios pa
žiūros į prancūzus gali jį pas
katinti daugiau remtis Europo
je vokiečiais, kas prancūzams 
būtų gana nemalonu.

Švedų spauda mano, jog da
bar JAV politinis dėmesys di
džiąja dalimi būsiąs nukreiptas 
į Rytų Aziją, kur iš tikrųjų iš
sispręs Vakarų pasaulio liki
mas.

Austrijos kancleris Figl pa
reiškė maždaug tą pačią nuo 
monę, kaip ir Adenaueris. Pa 
sitikėjimą, kad geri santykiai 
tarp JAV ir Jugoslavijos būsią 
išlaikyti, reiškia net ir Tito. 

įkalbinėja juos grįžti namo. 
Spalių 14 d. pakartonai buvo 
tai vyriausybei priminta.

Atsakydamas į tą priminimą, 
užsienių reikalų ministerijos 
atstovas pakartojo lordo Rea- 
dingo vyriausybės vardu duo
tą paaiškinimą. Esą tremtiniai, 
kurie turi azylio teisę Anglijo
je, negali būti verčiami. Užs. 
rrtkąlų ministerija žinojusi a- 
pie dviejų rusų konsulato tar
nautojų lankymąsi Bradfordo 
apylinkėse, kur gyvena lietu
vių, latvių, estų ir ukrainiečių 
apie 6(100. Sovietų atstovybės 
personalas turi pranešti užsie
nių reikalų ministerijai apie 
kiekvieną savo kelionę toliau, 
kaip už 25 mylių nuo Hyde 
Park Comer, nes britams Mas
kvoje tokis pat nuostatas tai
komas. Konsulato tarnautojai, 
kurie ten Bradforde lankėsi, 
vadinasi Sytcev ir Ogorodnev. 
Jie ėjo nuo vieno pabėgėlio prie 
kito, kad įkalbėtų grįžti. Brad
forde tai sukėlė susijaudini
mo. Apie tai užsienių reikalų 
ministerijai pranešė parlamen
to atstovas iš Bradfordo Mau- 
rice Webb. Tačiau užsienių rei
kalų ministerijos atstovas pri
pažino, kad šitokiai kelionei 
Sytcev ir Ogorodnev buvo ga
vęs Anglijos užs reikalų minis
terijos leidimą.

ŽEMES DREBPJTMAS RA
MIAJAME VANDENYNE

Honolnln. — Lapkričio 4 d. 
sudrebėjo žemė taip stipriai, 
kad Havajų salas užliejo di
džiule banga, atėjusi iš už 3500 
mylių. Laimei krantas buvo ne
gyvenamas. Drebėjimo centras 
buvo tarp Japonijos ir SQgrt* 

Vienas Kanados moksHrtn- 
kas pareiškė, kad tai galėjusi 
būti susprogdinta vandeniBo a- 
tominė bomba. Bet seismolo
gas kuris tam tikrais instru
mentais matuoja žemės drėbė 
jimus) Dr. J. H. Hodgeon sa
ko, kad tokia bomba turėjusi 
būti milijoną kartų stipresnė 
už paprastą atominę bombą, 
kitaip ji nepadarytų tokios įta
kos matavimo prietaisui, kaip 
dabar padaręs šitas drebėjimas.

Dėmesio vertas kaip tik šio
mis dienomis pranešimas iš 
Maskvos, kad Sovietai esą teli 
pralenkę Vakarus atominės e- 
nergijos srityje.
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PASAULIO UET. BENDRUOMENEI

KALBA SENIAUSIAS LIETUVIS 
MARIJONAS

— Vizitavau ir dabai- namo, 
— pro akinius sublizgo besijuo
kiančios akys kun. Dr. K. Rėk
laičio, kai jį. vykstantį jau į 
laivą, mūsų bendradarbis pa
klausė. kas gi tik taip trumpam 
laikui jį atvijo į Ameriką. — 
Vizitavau. Kas treji metai pro
vincijos vizituojamos. Paskutinį 
kartą čia lankėsi vyskupas P. 
Bučys. Dabar generolas nega
lėjo, tad pavedė aplankyti Ang
liją ir Ameriką man, o Argen
tiną kun. Jančiui.

— Tai kiek gi marijonai iš
plitę?

Centras Romoj. Londone 
tųrįm parapiją ir dar Rytų ap
eigų namą. Bet abiejų viršinin
kas tas pats — kun. Dr. K. Ma
tulaitis. Ten pat dirba ir kun. 
A. Kazlauskas. Argentinoje 
viršininkas yra kun. Dr. P. 
Brazys. Ten

daugiausia susitelkę marijonų 
iš Lietuvos provincijos, naujųjų 

/ ateivių
— kunigai Garšva; Černiaus
kas, Duoba, Šimanskis, o iš 
Amerikos provincijos ten yra 
taip pat kun. Jakaitis. Jungti
nėse Valstybėse yra lietuvių 
provincija, kuri vadinasi šv. 
Kazimiero, ir lenkų — šv. 
Kostkos. Lietuvių provincijolas 
yra kun. Valentinas Atkočius. 
Ši provincija turi apie 60 na
rių.

<— Kai kongregacija yra įvai
rių tautybių žmonių, tai ar pa
siseka įvairias tautybes sude
rinti? Ar nekyla tautinių nesu
sipratimų?
. Toks punktas, kur sueina 
įvarios tautybės, yra pats cen
tras. Roma. Kitur provincijos 
sutelktos tautiniais pagrindais. 
Romoj yra kongregacijos gene
rolas B. Mroczek, lenkas. Jo 
pirmasis patarėjas — kun. lan
dus. antrasis Scutans, trečiasis
J. Vaišnora, ketvirtasis Baltuc. 
Jie sudaro generalinę tarybą, 
kuri visus reikalus sprendžia.

— O Jūs?
— Šalia tarybos yra dar spe

cialūs pareigūnai — gen. sekre
torius kun. J. Sakevičius, gen. 
prokuratorius kun. Jagminas ir 
gen. ekonomas aš.. Grįžtant 
prie tautinių santykių, tenka 
pasakyti, kad

niekad pas mus rimtesnio nesu
sipratimo nėra buvę dėl 

tautybės,
nors to būtum galėjęs laukti 

politinio įsitempimo laikais ne
priklausomoje Lietuvoje. Kai 
susigyveni, matai, kad ir tas ir 
tas žmogus, ir vienas kitą iš
moksti pagerbti. Kai dėl kalbos, 
tai oficialiam reikalui Romoje 
vartojam lotynų ar italų kal

OUmkUJo* karai ir nė* vyras princą* OrnhartU* išvyko aplankyti 
Meksika. Viršuje matome kara'imr *u dukterimi*, atvykusia* paly
dėti išak remianti vyra ir tėvą. Apačioje — Bernharila* mi Meksiko* 
valstybės sekertorium M. laHlol ak-yksta iš aerodromo Mrksiko City .

bas. Neoficialiam ir pamoks
lams vartoja kiekvienas savo 
kalbą.

Kai buvo paliestas santykis 
tarp marijonų senesniosios 
kartos, naujųjų ateivių ir čia 
Amerikoje gimusių, aiškėjo, 
kad yra tarp jų psichologinių 
skirtumų. Tačiau tiek vieni, 
tiek kiti supranta savo pagrin
dinę pareigą —

tarnauti tai visuomenei, iš 
kurios esi kilęs ir tarp kurios, 

gyveni.
— O dėl pasiruošimo būsi

mai laisvai Lietuvai apaštalau
ti — ar kas daroma?

— Tam pasiryžę ir ruošiasi 
daugiausia naujieji ateiviai. Ir 
tai visai suprantama. Čia gimu
sieji. aišku, myli šį kraštą ir 
nori jam dirbti. Tačiau jie žino 
reikalą ir nuo jo neatsisako. Jie 
padarys visa, kas naujose są
lygose Lietuvai bus reikalinga.

Toliau, besikalbant, paaiškė
jo, kad Marianapolio akademi
ja šiemet turi 42 mokinius. Va
dinas, daugiau negu pernai. Bet

lietuvių tarp jų tik apie 10.
Tenka galvoti, ar nereikia 

mokyklą pertvarkyti taip, kad 
joje mokytųsi tik busimasis 
marijonų prieauglis. Baigęs čia 
high schoo! kursą, toliau jau 
eitų į seminariją, kurią marijo
nai turi Hinsdalej. Tolimesni 
pagerinimai turėtų liesti dau
giau tik pačią marijonų vidaus 
discipliną, tvarką, adiministra- 
vimą. Visa tai turėtų sustiprin
ti ir patį apaštalavimo sėkmin
gumą.

— Girdėjau, prof. Z. Ivinskis 
yra surašęs vysk. Bučio atsimi
nimus. Ar juos paskelbsite.’

— Pirma būsiąs išleistas ar
kivyskupo Matulevičiaus dieno
raštis. Jis spaudoje. Paskui at
eis eilė ir šiam. Pats kun. Rėk
laiti* esąs taip pat atsiminimus 
parašęs.

Kai Dr. Rėklaitis leidosi į 
“Queen Elizabeth’. jį palydėjo 
provincijolas Atkočius ir iš Ma
rianapolio atidūmę tiesiai į lai
vą keturi kunigai, palydėjo taip 
pat kan. F. Kapočius ir kun. 
prof. Yla. Su juo išvyko ir 
kun. Dr .Vaišnora, kuris čia 
buvo atvykęs susipažinti su 
skautų ir kitais reikalais ir sa
kėsi grįžtąs patenkintas.

Tai buvo spalių 29 d. Pažv- 
mėtirfi, kad spalių 22 d. kun. 
Rėklaičiui suėjo 65 metai am
žiaus: spalių mėn. taip pat su
ėjo 39 metai, kai jis kunigas; 
spalių mėn. suėjo 34 metai, kai 
jis įstojo į marijonus. Laisva
me pasaulyje tas spalių mėne
sio žmogus yra seniausias ma
rijonas lietuvis, nors niekas jo 
senu nepavadins.

Gen. Eiseahovveria sūnų* majoras Jobu Ei*enhower (dešinėje* Ivo- 
rejoje seka per radiju JAV rinkinių eita.

Rašo Katyno tyrimo komisija

TAMSTAI BUS MALONU SUSIPAŽINTI

Kongreso komisija Katyno 
žudynėms ištirti, vadovaujama 
Ray Madden, šiomis dienomis 
darbą baigė. Komisijos sekreto
rius Julius Epsteina raportą 
pasiuntė ir Sovietų Sąjungos 
užsienių reikalų ministeriui A. 
J. Višinskiui. Višinskiu! lydi
majame laiške rašo, kad jam, 
sekretoriui, esą didelio malonu
mo persiųsti raportą apie Ka
tyno žudynes, kuriose buvo nu
žudyta daugiau kaip 4000 len
kų karininkų karo belaisvių. 
Komisija esą sudariusi 5 tomus 
bendro skaičiaus daugiau kaip 
1600 puslapių su liudijimais ir 
kitais dokumentais. Praneša 
toliau laiške, kad komisija po 
9 mėn. darbo vieningai priėjusi 
išvadą, jog be jokios abejonės 
šį tarptautinį nusikaltimą į-- 
vykdė sovietų enkavedistai ir 
atsakomybė ui tai tenkanti So
vietų Sąjungai... TDtėdahias. 
kad Jums bus malonu — rašo 
sekretorius Višinskiui — susi
pažinti pačiam su rezultatais 
rūpestingiausio tyrinėjimo, pa
daryto nešališkos kongreso ko
misijos, liekuosi., ir t.t.

Kaip visas tas nusikaltimas 
iškilo aikštėn ir virto šaukian
čiu prieš visą pasaulį kaltini
mu?

timi nutraukti santykius su len
kų egz. vyriausybe ir apkaltin
ti lenkus, kad jie susidėję su 
priešu.

Sovietams suprotestavus 
Tarpt. Raudonojo Kryžiaus ko
misija nesudaryta. Tada vokie
čiai pakvietė 12 valstybių teis
mo medicinos ekspertus, šita 
komisija, ištyrusi vietoje, vie
ningai pripažino, kad nužudy
tieji ten guli jau nuo 1940 metų 
pavasario. Kai kurių batuose 
rasta vietoj autų lenkiškų bol
ševikiškų laikraščių: kišeniuose 
rasta užrašų, kurie neprašoka 
vėliau kaip 1940 metų kovo 
mėn. ,

Taip nusikaltimas iškilo. Bet 
kiek reikėjo laukti, kad juo su
sidomėtų pasaulis.

Kai dabar nusikaltėlis aiš
kus, bet kai jo nubausti vis tiek 
negali, “W. Z.'*4Mkrašti> iške
lia iš viso klausimą, kodėl so
vietai tokius nusikaltimus vyk
do? Kodėl jie ir prie Minsko 
1941 m. įsakė 4521 lenką su
šaudyti? Kodėl Ostaškovo sto
vyklos kaliniai buvo nuskan
dinti Juodojoj jūroj? Kodėl 
1944 m. prie Varšuvos kitoj 
Visk® pusėje bolševikai para
gino lenkų pogrindžio armiją

1943 m. balandžio 13 buvo 
toji diena, kada pasaulis pirmą
syk išgirdo apie Katyną. Vo
kietijos radijas tą dieną prane
šė. kad prie Katyno rasti ma
siniai kapai, kuriuose palaido
ta dešimtys tūkstančių lenkų 
karininkų.

Žinia pirmiausia trenkė Len
kijos egzilinę vyriausybę Lon
done. Ji seniai jau ieškojo, kur 
dingo apie 15.000 lenkų kari
ninkų. kurie buvo kapituliavę 
prieš sovietus. traukdamiesi 
nuo vokiečių, ir kuriems Timo- 
šenko garbės žodžiu užtikrino, 
kad karui praėjus ie būsią grą
žinti į Lenkiją. 1939 m. jie bu
vo išskirstyti j tris stovyklas- 
KozieLko, Ostaškovo ir Staro- 
bielsko. Tada iš rytų Lenkijos 
sovietai išrinko ir lenkų švie
suomenės apie pusantro milijo
no ir išgabeno. Lenkijon egz. 
vyriausybė buvo prirašiusi so
vietams apie 500 notų, teirau
damiesi, kur dingo lenkų kari
ninkai iš tų stovyklų. Daugelis 
jų nesusilaukė jokio atsakymo 
Vyriausybės pirmininkui gen. 
Sikor’kiui. kai jis lankės Mas
kvoje, Stalinas paaiškino, kad 
jie pabėgę į Sibirą, kiti į Man- 
džuriją.

Po vokiečių paskelbimo są
jungininkų radijas dvi dienas 
tylėjo. Pirmoji atsiliepė Mask
va. Esą lenkų karininkai, so
vietams besitraukiant 1940 m., 
patekę į vokiečių rankas..

Lenkai tuojau pasiūlė paves
ti reikalą ištirti Tarpt. Raudo
najam Kryžiui. Vokiečia pri
tarė. Bolševikai pasiskubino at
mesti. Molotovas šitą pasiūly
mą palaikė užtenkama piiežas-

PO yiENA TRVKTORIU KOLCHOZUI
■ ■ ‘ Z C jįį. •

Sovietai nuolat giriasi savo 
ūkio mechanizacija. Paveiks
luose ir kino teatruose vaizduo
ja kaip traktoriai aria tarybinę

Vakarietiški filmai Vilniaus 
kino teatruose

Tik retas Vakarų filmas pa
tenka į Sovietų Sąjungą. Prieš 
kurį laiką Maskvoje buvo rodo
ma “Tarzano nuotykiai” (trys 
serijos). Tada prie kino taatrų 
buvo didžiulė spūstis, kai tuo 
pačiu metu kiti teatrai, kur 
ėjo sovietiniai filmai, buvo pus
tušti. Rugsėjo pabaigoje “Tar
zano nuotykiai” buvo parodyti 
ii- Vilniaus kino teatruose. Kar
tu ė. o ir kitas Vakarų filmas 
—Robino Hudo nuotykiai (Ro
bin Hood). Tai buvo vieninteli 
vakarietiški filmai, šiais metais 
parodyti Vilniaus kino teatruo
se.

Višinskiui
sukilti prieš vokeičius, bet kai 
lenkai sukilo, bolševikai paža
dėtos pagalbos nedavė, patys 
nepuolė vokiečių ir ramiai lau
kė, iki lenkų armija bus išžu
dyta? Kodėl bolševikai net va
karinių sąjungininkų lėktu
vams, kurie norėjo kovojan
tiems Varšuvoj lenkams para
mos gabenti, neleido nutūpti 
sovietų užimtoje teritorijoje?

Minėtas laikraštis atsako, 
kad tokie Katynai šiandien 
kartojasi Čekijoj, Vengrijoj, 
Baltijos valstybėse. Ir šiandien 
jau aiškus visų tų Katynų tiks
las: sunaikinti pirmiausia tautų 
šviesuomenę, toliau sunaikinti 
visus, kurie nebus bolševizmo 
suvirškinti; pagaliau sunaikinti 
ir pačius bolševikus, kurie bus 
partijoje ir gyvenime prasikišę.

Koks bus toliau tos Katyno 
bylos likimas, neaišku. Britų 
parlamentas buvo pasiūlęs A- 
merikai perduoti ją JTO. Ži
nant, kad JTO klausimų nepa
jėgia išspręsti. Katyno klausi
mas kaip ir genocido kiti reiš-* 
kiniai liks tuo tarpu.be realaus 
sprendimo. Tačiau bent opinija 
aiškėja pagaliau, kas yra tas 
JTO narys, apie kurį visi ant 
pirštų vaikščioja. 

Tai yra negalima padaryti...
bet Fordas padarė

atvejais, jei reiktų ilgiau laukti.

rjAT.

Raitais šonais padangos, dviejų spalvų, kaip paro
dyta pavyzdyje, gaunama truputi primokant. Prie
dai. papuošimai ir dalys pakeičiamos iš anksto 
nepranešus.

Daug metų automobilių gamintojai galvojo, kaip padaryti mašinų, 

aukščiausios kokybės, bet žemos kainos. Šiais metais Fordas įtikino, 

kad jūs galite įsigyti automobilį aukščiausios kokybės, žemiausia kaina.

Nenuostabu tad, kad Fordas yra mėgiamiausias automobilis Amerikoje. 

Nenuostabu, kad tokia daugybė žmonių reikalauja Fordo net ir tais

žemę. Tačiau iš vieno “Tiesos” 
pranešimo aiškėja, kad tų tech
niškų priemonių lamai mažai. 
Rugsėjo 13 d. “Tiesa” rašo, 
kad per pastaruosius pusantrų 
metų į Lietuvą atgabenta 3,- 
300 traktorių.

Turint galvoje, kad Lietuvoje 
dabar yra 2,673 kolchozai, iš
eina vienas traktorius per me
tus į ūkį. Ckio dydis yra nuo 
1,500 iki 5000 hektarų (hekta
ras yra apie 2 su puse akro). 
Tai ką gali vienas traktorius 
tokiam dideliame ūkyje pada
ryti.

ĮVYKO “BAŽNYČIA PAVO- 
Jl'JE” KONGRESAS

Viena. — Katalikų žinių a- 
gentūra KIPA praneša, kad 
vienoje Europos vietovėje nese
niai įvyko antrasis “Bažnyčios 
pavojuje” kongresas. Kongreso 
darbuose dalyvavo 1 kardino
las, 5 vyskupai, 4 abatai ir 
daugelis kitų aukštų dvasiškių 
iš sovietų valdomų tautų. 150 
atstovų iš 8 įvairių kraštų, su
sipažinęs su Bažnyčios padėti
mi anapus geležinės uždangos, 
ieškojo būdų, kuriais būtų ga
lima pagelbėti persekiojamie
siems. Kongresas nusprendė 
sustiprinti veiklą pabėgėlių bei 
emigrantų tarpe, organizuoti 
bendras maldas ir aukas, ruošti 
apaštalavimui naujus kunigų 
būrius, kurie galėtų tuoj pra
dėti darbą, kai tik Apvaizda 
pašalins iš kelio kliūtis.

Marinti seržantas F. Grunert Korė
joj kariavo dar vok tris savaites, 
tačiau savo pergyvenimų jau nebe
užmirš visa gyvenimą. Komunis
tams prasiveržus pro jo policija. jis 
apsimetė esąs nebegyvas. Komunis
tai iškratė jo kHenes, bet kad jis 
dar gyvas nepastebėjo. Vėliau jam 
pavyko pabėgti.

Padėka
Naujai išrinktoji Vokietijos 

Krašto Taryba, rugsėjo 3 d. 
susirinkusi pirmam posėdžiui 
Hannoveryje, išklausiusi Kraš
to Valdybos pranešimą apie 
atliktus darbus, kurių svar
biausias buvo lietuvių švieti
mo srityje, įsteigiant ir išlai
kant Vokietijoje lietuvių gim
naziją ir visą eilę lietuvių pra
džios ir vargo mokyklų, kartu 
su Valdyba konstatuoja, kad 
šitas darbas galėjo būti sėkmin
gai atliktas tik su plačios Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
dosnia pagalba.

Krašto Taryba laisvame pa
saulyje išsisklaidžiusiems tau
tiečiams reiškia už tą paramą 
savo padėką ir pagarbą. K. 
Tarybą nuoširdžiai dėkoja tūk
stančiams žinomų ir nežinomų 
lietuvių, kurie savo nenuilsta
momis aukomis ne tik parėmė 
Vokietijoje gyvenančių lietu
vių pastangas mokyti ir auklėti 
savo vaikus lietuviškoje dva
sioje, gelbėti juos iš materiali
nio ir dvasinio skurdo, bet savo 
aukų gausumu ir pastovumu 
taip pat užtikrino lietuviškų 
mokslo įstaigų Vokietijoje atei
tį-

Krašto Taryba, nuoširdžiai 
dėkodama visiems aukoto
jams, tiki, kad ir ateityje skur
de ir nelaimėje Vokietijoje gy
venantieji lietuviai nebus už
miršti ir tokiomis pat gausio
mis aukomis bus paremta ben- 
ruomenės vadovybės kova už 
lietuvių tautos gyvybinius rei
kalus.

Vokietijos Krašto Tarybos 
Prezidiumas

NIEZEJIMO 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 gelbsti 
nuo PILĖS raudonoji p/:’a 
(hemorihoidai) ir dėl niežėji
mo kojų (athlete’s foot). Gal 
bandeie visokius, tai dar išban- 
dyg geriausius. Užtikrinam pa 
sėkmės, ar pinigus grąžinam 
Kaina $3.00.

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666
Newark 1, N. J.
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TAUTA PASIRINKO
D£L BALTŲJŲ RŪMU rungtynes su respublikonais demo

kratai 10 kartų laimėjo, 15 pralaimėjo. Iš eilės 20 metų šeiminiu 
kavę, tautos sprendimu, dabar demokratai turi rūmus perleisti 
vė: respublikonų partijai. Kažin ar partijai?

Iš anksto buvo spėliojama: jei tauta pasisakys už partiją ir 
jos programą, tai laimės demokratai; jei už asmenį, tai laimės 
Eisenhovveris. Eisenhovverį pasirinko tauta ne dėl to, kad jis bu
vo respublikonų partijos atstovas. Partijai jis buvo atsitiktinis, 
su jos programa nesuaugęs. Jis nebuvo priešingas nė demokratų 
programai, praktiškai ją vykdydamas. Jį pasirinko tautos daugu
ma, nes jis buvo asmuo, populiarus, įvykdęs visos Amerikos pa
siryžimą sutriuškinti vokiškojo nacizmo agresiją.

Kad ir ne toks populiarus, bet stipri asmenybė buvo ir Ei- 
senhowerio konkurentas. Kai Trumanas Chicagoje parodė pirštu 
į Stevensoną ir demokratam pasakė: štai jums reikalingas vy
ras, — tai respublikonų laikraštis “Chicago Sun” parašė: “Visi 
amerikiečiai šiąnakt gali ramiai miegoti. Ar lapkričio mėn. laimės 
Eisenhovveris ar Stevensonas, — bet kuriuo atveju turėsim gerą 
prezidentą”. Tad jeigu tauta pasisakė už Eisenhovverį, tai dar ir 
dėl to, kad norėjo pakeisti ligšiolinę padėtį, kuri jos nebetenkina.

Vidutinis pilietis pasako ■ anksčiau buvo geriau gyventi negu 
dabar. Jo rūpesčius teisingai buvo sutraukęs Stevensonas pora 
žodžių, tardamas: “Didžiausi mūsų priešai yra komunizmas ir 
mokesčiai.” Iš čia plaukia visa, kas kėlė vidutinio piliečio nepasi
tenkinimą: komunistų įsiveisimas ir valstybės pagrindų knisi
mas, korupcija, nepasisekimai užsienio politikoje, nelaimingas 
Korėjos karas, kasdien reikalaująs gyvybių bei mokesčių ir atne
šęs infliacijos pradžią.

Rinkimai parodė, ko tas pilietis nenori. Jis patikėjo, kad Ei
senhovveris bus tikrasis žmogus, kuris įvykdys iš naujo visos 
Amerikos pasiryžimą sutriuškinti naujo priešo agresiją ir atneš 
ramų, taikų gyvenimą ir bus taikos apaštalu, kaip jam linkėjo jo 
konkurentas.

Ne tik amerikiečių akys nukreiptos į naująjį šeimininką. 
“Naujo Amerikos prezidento rinkimai mūsų laikais turi reikš- 
mčc viso pasaulio tautom”, rašė prieš mėnesį vienas rimtas Euro
pos žurnalas, šiandien kaip niekad anksčiau Europos likimas pri
klauso nuo Amerikos. Iš Amerikos laukia Europos dauguma to 
paties kaip ir Amerikos vidutinis žmogus — taikos ir ramaus gy
venimo. Tik pavergtieji kitaip pasako: pirma laisvė, o paskui tai
ka ir ramus gyvenimas savaime ateis.

Už laisvę ir išlaisvinimą Eisenhovveris daugiausia iš visų an- 
gažavosi rinkiminėse kalbose. Už tat jo atsistojimas prie Ameri
kos vairo pavergtųjų sutinkamas su didžiausia viltimi.

Ar tuos visų lūkesčius naujasis prezidentas galės suderinti? 
Ar galės juos įvykdyti ir pateisinti į jį sudėtą pasitikėjimą?

Eisenhovveris 62 metų, taigi 
10 metų senesnis už Stevenso
ną. Jo protėviai betgi yra jau
nesni amerikonai už buvusio 
konkurento. Iš Vokietijos, per
sekiojami ten dėl savo tikėji
mo, jie persikėlė į Šveicariją, 
paskiau į Olandiją ir 18 am
žiaus pabaigoje atsirado Penn- 
sylvanijos kalnuose.

Protėvių religinė nuotaika 
išliko visai giminei. Generolo 
senelis buvo pamokslininkas. 
Religinga buvo ir motina, ver
tųsi sūnų laikytis religinių pa
pročių ir išmokti ištisus Bibli
jos puslapius. Nors dabar jo
kiai konfesijai nepriklausąs, bet 
likęs “dievobaimingas”.

Nuo West Point karo moky
klos baigimo visas jo ligšiolinis 
gyvenimas prabėgo daugiausia 
karo tarnyboje. Pirmojo pasau
linio karo metu — kitus karius 
organizavo ir apmokė. Po karo 
buvo nukeltas į Filipinus or
ganizuoti ten naujai valstybei 
kariuomenės. Dirbo ten Mac- 
Arthuro žinioje ir tik prieš ant
rąjį pasaulinį karą sugrįžo į 
Ameriką. Čia patekęs į genera
linį štabą, staigiai kilo aukštyn.

Vienas laikraštis sako, kad 
Eisenhovverio gyvenime labiau
siai stebina laimė, kuri jį lig 
šiol lydėjo visuose jo žygiuose. 
Napoleonas iš savo maršalų 
reikalavo laimės, laimės ir dar 
sykį laimės. Anas Prancūzijos 
imperatorius Eisenhovveriui la
biausiai būtų galėjęs džiaugtis. 
Dar 1940 m. Eisenhovveris buvo 
karininkas kaip ir kiti. O nau
jajam karui prasidėjus jis pra
sikiša nro tuos kitus, ir laimė 
jį veda nuo vieno laimėjimo 
prie kito; laimingas išsikėlimas 
į Afriką. Alžiro, Tuniso, Maro
ko nukariavimas: toliau, pui
kiai pavykęs išsikėlimas į Eu
ropa. normalės Italijoj. Prancū
zijoj, Belgijoj, Olandijoj, esant 
Eisenhoweriui vyriausiuoju va
du. Pagaliau triumfalinis į’:y- 
giavimas į Berlyną. Vis tai pa 
darė Eisenhowerį žinomiausiu 
Vakarų kariu.

Šiandien nederėtų minėti po 
tos pergalės Eisenhovverio ke 
lionės į Maskvą, kur jis priėmė 
ordeną iš Stalino rankų, bet 
taip ir nesusilaukė sovietinių 
aukštųjų karininkų revizito. 
Bet už tą kelionę, kaip lygiai 
už Berlyno perleidimą Sovie
tams, už pasitraukimą iš Tiu- 
rirgijos ir jos atidavimą So
vietams ir visas kitas nuolai
das atsakomybė tenka ne karo 
vadui, bet tiems, kurie vadova

vo politikai. Savo atsiminimuo
se Eisenhoveris sakosi vykdęs 
savo viršininkų valią.

Tuose atsiminimuose Eisen
hovveris nekalba, kad jis tada 
buvęs komunizmo priešas. Ta
čiau vienas mūsų bendradarbis 
iš Californijos mums rašė daž
nai pasikalbąs su McKeogh, 
buv.. prie Eisenhowerio pa
siuntiniu, seržantu (kurį kelis 
kartus savo atsiminimuose mi
ni Eisenhovveris); tas seržan
tas pasakoja, kad anais laikais 
Eisenhovveris nusiskųsdavęs iš 
Washingtono ateinančiais pro
komunistiniais patvarkymais. 
Eisenhoweris tvirtindavęs ta
da negalįs iš posto pasitrauk
ti, nes kiti jo vietoje dar labiau 
painiosią santykius su Sovietais 
pastarųjų naudai. Aiškinama, 
kad prokomunistinė linija pas
katinusi pagaliau Eisenhovverį 
pasitraukti iš kariuomenės ir
prisiimti Columbijos universi 
teto prezidento pareigas.

Tačiau kai tik Amerika pra
dėjo suprasti bolševizmo pavo
jų ir ėmė organizuoti Europos 
armiją, Eisenhovveris grįžo ak- 
tyvion tarnybon ir buvo pas
kirtas tos armijos vadu ir or
ganizatorium.

Iš ten Eisenhoweris buvo iš
trauktas į politiką. Daugelis 
generolų, puikių kariuomenėje, 
ant politinio parketo paslysda- 
vo. To pavojaus buvo ir Eisen
hovveriui iš pat pradžios, kada 

Efatrnhowrrfa džiūgauja, laimėjęs rinkimus.

jo kandidatūra buvo iškelta re
spublikonų suvažiavime. Taf
tas, senas partijos ideologas, 
buvęs kandidatas į prezidentus, 
stojo skersai kelio politinę kar
jerą pradedančiam Eisenhoue- 
riui. Bet laimė ir čia jį vedė. 
Reikia tikėti, kad ji nepames 
jo ir Baltuosiuose Rūmuose.

Tačiau prie tos laimės reikia 
pridėti ir nemažesnės reikšmės 
asmeninius Eisenhovverio su
gebėjimus. Jo buvęs karo meto 
bendradarbis brigados gen. Ju
lius Klein tarp tų sugebėjimų 
ypatingai pabrėžia Eisenhovve- 
rio sugebėjimą pasirinkti ge
riausių kvalifikacijų žmones, 
juos pridengti savo autoritetu 
ir leisti jų iniciatyvai reikštis. 
Jo bendradarbiai jaučiasi dir

Į RCMUS KETURI LAIPTAI
Kelias į prezidentus turi ke

turias stambesnes dalis. Lap
kričio 4 d. buvo nužengta tre
čioji dalis. Pirmoji buvo prieš 
kelis mėnesius, kada atskirose 
valstybėse buvo išrinkti atsto
vai kandidatams į prezidentus 
skirti. Antra dalis tai Chicago
je respublikonų ir demokratų 
suvažiavimai, kurie kandidatus 
paskyrė. Dabar trečioji dalis, 
kurioje išrinktas dar ne prezi
dentas, o tik prezidento rinki
kai - elektoriai. Jau ketvirtoje 
dalyje elektoriai paduos savo 

bą ne jam, bet su Juo. Šia pras
me gali būti dabar labai nau
dingas bendram darbui Išrink
tas prezidento pavaduotojas 
Nixonas, kuris savo apylinkėje 
turįs didelio pasitikėjimo, dėl 
savo tiesumo, darbingumo ir 
kovingumo prieš komunizmą.

Toliau, tas pats gen. Klein 
sako, kad Eisenhovveris sugeba 
problemas spręsti, remdamasis 
ne jausmais ir įspūdžiais, bet 
surinkta informacija, faktais.

Pabrėžia taip pat Eisenho
vverio humaniškumą, žmoniš
kumą, kuris Eisenhovverį pada
ro jautrų visiems persekioji- 
miems. Savo laiku Europoje 
jis buvo jautrus DP likimui, ly
giai taip dabar jis esąs jautrus 
likimui visų pavergtųjų.

balsus už tą ar kitą kandidatą. 
Tai bus pirmą pirmadienį po 
antro trečiadienio gruodžio 
mėn., vadinas, gruodžio 15 d. 
Kiekvienas tų elektorių savo 
balsą paduos savo valstybėje. 
Gavęs valstybės elektorių bal
sų daugumą, kandidatas laimi 
ir likusius tos valstybės elekto
rių balsus. Gubernatorius juos 
siunčia senato prezidentui, ku
ris atsiųstus balsus suskaito 
kongreso akivaizdoje. Po šios 
ceremonijos prezidentas bus iš
kilmingai įvesdintas į pareigas 
sausio 20 d.

Tačiau trečioji dalis — elek
torių rinkimas — yra tik for
malumas. Lš tikrųjų čia išren
kamas jau ir pats prezidentas. 
Formalumas atliekamas, nes įo 
reikalauja konstitucija. (1787 
m., kai konstitucija buvo sura
šyta, daugelis Amerikos pilie
čių buvo beraščiai. Valstybės 
kūrėjai manė, kad būtų geriau 
galutinį prezidento rinkimą pa
vesti pamokytiems ir politikoje 
išsilavinusiems žmonėms, elek- 
toriams. Bet po 20 metų tok k* 
praktikos įsigalėjo tradicija, 
kad elektoriai balsuotų už 
tuos kandidatus, už kuriuos pa 
sisako balsuotojai. Taigi kons
titucija liko nepakeista, bet 
praktiškai dabar elektorių iš
rinkimas jau reiškia ir prezi
dento išrinkimą.

Kiekvienoje valstybėje išren
kama elektorių tiek, kiek iš jos 
yra atstovų kongrese ir senate. 
Senate kiekviena valstybė turi 
po du atstovu. Kongrese at
stovų skaičius jau priklauso 

nuo gyventojų skaičiaus, kuris 
tikrinamas kas 10 metų. Viso 
elektorių yra 531. Kad būtų 
išrinktas į prezidentus, kandi
datas turi gauti 266 balsus.

Tik nuo sausio 20 naujasis 
šeimininkas perima raktus.

Eisenohwerio 
“kalbininkas”

Amerikoje tokia mada, kad 
didiesiems žmonėms kalba pa
rašo kas kitas. Stevensonas 
norėjo šį paprotį sulaužyti ir 
pats sau kalbas paruošti. Bet 
pasirodė, kad praktiškai tai 
buvo neįmanoma. Rinkimų 
metu Stevensonas pasakė vi
dutiniškai kasdien po porą kal
bų. Tad kada jas ruoši.

Už abudu kandidatus į pre
zidentus galvas suko ir plunks
nas krimto du profesoriai. Ar- 
thur Schlesinger — Stevenso- 
nui; Kevin McCann — Eisen- 
hovveriui. Jų uždavinys buvo 
ne tik parašyti kalbas, bet dar 
sugalvoti ir suredaguoti pa
klausimus “iš publikos” kalbė
tojams ir surasti tinkamus to
kiems paklausimams atsaky
mus.

Eisenhowerio “kalbininkas” 
47 metų vyras, buvęs “Chicago 
Sun” reporteris, paskui vieno 
savaitinuko Illinois leidėjas, 
kuris padare karjerą, rašyda
mas kalbas karo sekretoriui R. 
P. Pattersonui. Pastarasis sa
vo kalbų gamintoją “paskoli
no” Eisenhovveriui, kuris tuo 
metu buvo gen. štabo šefas. Su 
McCann Eisenhovveris taip su
sigyveno, kad tas “kalbinin
kas” jam pasidarė būtinas. Jam 
pavedė sudoroti Eisenhovveris 
ir savo atsiminimus “Crusade 
in Europe”. Kai Išėjo j civilinį 
gyvenimą ir prisiėmė Columbi
jos universiteto prezidento 
pareigas, McCann buvo čia Ei
senhovverio palydovas. Kai Ei
senhovveris išvyko į Europą ir 
perėmė NATO kariuomenės 
viršininko pareigas, jųdviejų 
keliai Išsiskyrė: McCann liko 
Amerikoje ir virto nedidelio 
koledžo Ohio valstybėje rekto
rium. Bet kai tik Eisenhovveris 
apsisprendė kandidatuoti į 
prezidentus, tuojau parsišaukė 
pas save į Paryžių savo Mc
Cann, ir abudu rašė Eisenho
vverio biografiją “Vvras iš Abi- 
lene”. Jau tada McCann pas
kelbė keletą straipsnių apie Ei
senhovverio politinius principus 
ir j Baltuosius Rūmus žygį 
pradėjo kartu.

— SIEGFRIED LENZ

NE MOKSLO, BET PATYRIMO METAI
RADIJO VAIDINIMAS

K vokiečių kalbos išvertė J. LUKOŠIUS
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Jie surado dar dvi sodybas, 
bet visur buvo pasakyta, kad 
ateitų vakare, kai sutems. Da
bar eikite, o grįžkite kai mūsų 
ir jūsų niekas nematys. —Jau
nuoliai atsigėrė iš upės, užval
gė kiek cukraus ir atsigulė pie
voje. Abu tuoj užmigo. Tuo 
tarpu nuo upės pakilo rūkas, iš 
kaž kur atsirado šaltis ir pra
dėjo gnaibyti jų nuogas kojas. 
Atsikėlę jie trynė rankas, kol 
sušilo, pasirąžė ir pažvelgė į 
sodybos šviesas, kurios buvo 
mažos, gelsvos, sustingę ir vos 
tešvietė. Bet jie nutapnojo.
— Atsargiai, šuo — įspėjo ma
žasis, bet tas įspėjimas buvo 
nereikalingas, nes šuo nuo kie 
mo buvo dingęs. Greičiausia jį 
bus uždarę. Fipsas priėjo prie 
užpakalinio lango ir pabeldė. 
(Beldimas).

KURTAS: Belsk dar, gal ne
girdėjo.

FIPSAS: Išgirdo, kažkas at
eina. (Atsidaro durys).

MOTERIS: Sėskite ir valgy
kit, vaikučiai, ir daug nekalbė

kite. Čia sriuba. Valgykit pirma 
sriubos, o paskui galite užkąs
ti lašinių ir duonos, kiek tik 
lenda. (Lėkščių ir šaukštų tar
škėjimas).

FIPSAS: Paskubėk, vaikuti 
— kas jau tavo, tai tavo.

KURTAS: Tokia karšta sriu
ba.

FIPSAS: Kol ji grįš, dubenys 
turi būti tušt..

KURTAS: Ar lašinių atneš? 
FTPSAS: Lašinių ir duonos. 

Pamatysi, kiek lašinių Lietu
voje. Jei norėtų, galėtų namus 
iš jų statyti.

KURTAS: Tai rytoj galėtu
me mes jau ir namo važiuoti, 
aš manau, jei ta moteris mums 
pakankamai duos...

FIPSAS: Daug nekalbėk. Aš 
jau antrą lėkštę tuštinu. Dube
nys turi būti ištuštinti, nes ki
taip senė gali pagalvoti, kad 
mes pilnus pilvus turime, o 
paskui tai jos nepastumsi.

KURTAS: Rodos, ji grįžta. 
(Tyla, abu valgo).

FIPSAS: Labai skanu. Rie
bi sriuba.

MOTERIS: Čia dar kiekvie
nam po gabalą lašinių, bet vis
ką turite čia suvalgyti. Pasiim
ti nieko negalima. Dar sugaus 
jus pakely ir kai sužinos, kad 
lašinių daviau, tai teks jums ir 
man.

KURTAS: Kaip puiku yra 
valgyti. Apie valgymą dažniau
siai aš ir sapnuoju: apie didelę 
daugybę mėsos, apie riebius ry
žius su cinamonu. Bet kai aš 
tik kandu, tarp dantų visada 
būna mano paties pirštas.

Moteris stebėjo, kad vaikai 
nieko į kišenius nepasiimtų. O 
tie tik valgė ir valgė. Kai ant 
lėkščių nieko nebeliko, stenėda
mi atsikėlė ir nusvyravo pas 
duris. Juos apmė abejingumo 
jausmas: norėjosi tik atsigulti 
kur prie šulinio ir miegoti. Bet 
moteris eišstūmė juos j gatvę 
tardama:

MOTERIS: Eikite miškan, 
čia jums negalima miegoti. Ten 
bus šilčiau ir minkščiau. Atsi
gulkite kur po krūmais. O die
nos laiku čia nesirodykit.

Jie įšliaužė į mišką ir parkri
to pirmoje patogesnėje vietelė
je.

Lietuvai, 14-tai Sovietų Res
publikai, 1948 meais buvo įsa
kyta persitvarkyti į kolchozus. 
Savo nuosavybės turėjo atsisa
kyti visi stambesni ūkininkai, o 

jie patys buvo išvežti už Ura
lo, kad ten miškuose ir kasyk
lose dirbtų socializmo pažan
gai. Su jais buvo išvežtos ir ki
tos numatytos visuomenės kla
sės.

Kai kuriose vietose kolchozi- 
ninkai gavo privačiam naudoji
muisi po 30 akrų žemės. Už tai 
jie turi mokėti po 80 rublių mo
kesčių ir be to atiduoti: septy
nis centnerius daržovių, kiauši
nių, paukščių, mėsos ir pieno 
26-iems svarams sviesto. Už 
karvę reikia šimtą darbo dienų 
kolchozui atidirbti Už savo 
darbą kolchoze kolchozininkas 
gauna 300 gramų javų per die
ną. Auginti javus nuosavame 
sklype yra draudžiama. Jei dir
bama ne už karvės laikymą, tai 
už dieną mokama pusantro ki
logramo. Be to, darbininkas 
gauna dar 10 kapeikų pinigais. 
Degtukų dėžutė Lietuvoje kai
nuoja 13 kapeikų.

KURTAS: Ar nesulaikyti au
tomobilio? Man reikia tik ant 
kelio atsistoti.

FTPSAS: Jokiu būdu’
KURTAS: Kodėl gi ne? Au

tomobiliu mes greičiau kitą kai
mą pasiektume.

FIPSAS: Automobiliais va
žinėja tik milicija. Geriau lė
čiau ,bet tikriau stumsiuos pir
myn. Jie mūs net gi ir neim
tų.

KURTAS: Ar neisime atgal 

prie upės*
FIPSAS: Ar nori plaukti pa

simokyti? Ne, paliksime čia, 
prie gatvės.

KURTAS: Ar tu manai, kad 
mes galėtume galiuką paėjėti?

FTPSAS: Ne, tikrai ne. Aš 
negaliu nei pajudėti — vaka
rykščiai lašiniai dar tebestovi 
man pilve.

KURTAS: Fipsai?
FIPSAS: Dar kas?
KURTAS: Jei mes šiandien 

kiek nors gautume, tai vakare 
galėtume jau...

FIPSAS: Jei nori, gali vienas 
namo važiuoti — aš keletą die 
nų dar čia pasiliksiu. Aš neat
vykau čia, kad tik vieną kartą 
prisikimščiau. Tu, Kurteli, turi 
progas geriau Išnaudoti, kitaip 
nieko nepasieksi. Motina tavęs 
lauks. Bet žiūrėk ten, užpakaly! 
Matai?

KURTAS: Kur?
FTPSAS: Ten, tarp medžių 

kažkas važiuoja.
KURTAS- Vežimas šieno.
FTPSAS: Tikrai, gitas galėtų 

mus paimti. Iš lėto, bet tikrai ir 
minkštai, vaikine. (Artinasi 
važiuojančios vežimo dardėji
mas).

KURTAS: Ar paklausti?
FIPSAS: Ne, nereikia. Už

lipsime per užpakalį ir jis nie
ko nepastebės, tik leiskime jam 
pravažiuoti. Sėsk.

KURTAS: Ar jau’

FIPSAS: Dar ne. (Tyla). 
Kabinkls už karties, hopp. 
(Pravažiuojančio vdžimo dar
dėjimas).

Staiga kažkas netikėto įvy
ko. Kai jie jau buvo ant vir
šaus siūbuojančio krovinio, iš 
įdubimo šiene pasirodė automa
to vamzdis. Būtų nieko negel
bėjęs nei staigus kritimas nuo 
vežimo, nes kulka dar greites
nė. Fipsas tuojau suprato: jis 
iškėlė rankas ir pamajo maža
jam tą pat daryti. Tuomet pa
sirodė milicijos kareivio galva. 
Jie nusigando pamatę, kad bu
vo tas pats vyras, nuo kurio jie 
Kaune paspruko. Kareivis juo
kėsi.

MILICININKAS: (juokda
masis) Jetdritvaj kozič, koks 
mažas tas pasaulis. O meu Je- 
sus. Paukšteliai neturi lizdo, 
Viskas fft, visos slėptuvės ftt.

Milicininkas nuvežė jaunuo
lius į mažą komendantūrą Ve
liuonoje, kur jie buvo Uždaryti 
koletai dienų. Elgiamasi čia su 
jais buvo gerai: jie gavo regu
liariai valgyti, o nakčiai net po 
antklodę. Mažasis pradžioje 
daug verkė ir prikaišiojo Fip- 
sui, kad atviliojo į Lietuvą. Dėl 
tos nelaimės tik jis esąs kaltas. 
Paskui betgi nusiramino ir pri
ėmė duoną, kurios jam Fipsas 
davė kiekvieną rytą iš savo da
vinio. Kratos metu juokaudami 
jiem atėmė cukrų, tačiau ir ši
tą nuostolį jie užmiršo, kai savo 

geležiniam daviniui pasisekė 
keletą duonos riekių sutaupyti 
Po šešių arešto dienų staiga at
sidarė durys: (rakto girgždėji
mas).

KAREIVIS: Eikšit šen, to
liau. (Žingsniai). Stoj. (Barbe
nimas).

KOMENDANTAS (Be rusiš
ko akcento): Stokit prie sie
nos. Tavo vardas?

FIPSAS: Fricas Štrucbergas. 
KOMENDANTAS: O tavo! 
KURTAS: Kurtas Piorekas. 
KOMEND? Riek tau metų? 
FIPSAS: Penkiolika su puse. 
KOMEND? o tau? 
KURTAS: Keturiolika. 
KOMEND.: Jūs žinote, kad 

draudžiama išvykti iš Kara
liaučiaus. Jūs taip pat žinote, 
kad į Lietuvą atvykti draudžia
ma. Kodėl neklausote draudi
mo?

FIPSAS: Kad buvome labai 
alkani. J

KOMEND.: Tai draudžiama. 
FIPSAS: Tik dėl to mažiuko. 

Ponas generole, tik pažvelkite 
į jo plonutes kojas ir didele* a- 
kis. Mano draugas jis. Jo mo
tina serga, ir todėl aš prikalbė
jau jį čia vykti. Ponas genero
le, aš vienas dėlto kaltas esu.

KOMEND.: Joks generolas 
aš nesu, o tik leitenantas.

FIPSAS: Gerai, pone leite
nante, už jį aš prisiimu visą at
sakomybę.

(bus daugiau)
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Enciklopedija - didžiulė dovana Lietuvai
AKm ir enciklopedija

Deja, ne visi esame gyvi vien 
pienu. Kad ir rečiau, maždaug 
per mėnesį kartą, išgeria ir šių 
žodžių autorius porą butelių a* 
lauš. Aišku, lietuviško. Mat, 
Chicagoje visi tremtiniai auto
matiškai į jį kimba, be komen
tarų ir be diskusijų. Turbūt pa
gal nerašytą įstatymą: savas 
via traukia prie savo. O dar 
prieš metus, kai pasklido gan
das, kad buvęs Mažeikių aluda
rio Sadauskas ketina lietuviš
ką alų varyti, lietuviškose smu
klėse kilo gaivališkos skeptiškų 
minių diskusijos. Kaip tu čia 
vienas, žmogeli, įlįsi į galingų 
kompanijų tarpą? Tave išsyk 
papjaus netašytą. Neduos tau 
gamybai riekalingų medžiagų. 
Ne tik statinių, nė buteliams 
kamščių tu negausi. Praėjo vos 
keli mėnesiai, ir nė vienas lie
tuviškas skeptikas kitokio a- 
laus nebegeria. Ir reklamos 
tūkstantinės nereikėjo: porą 
kartų paleido per lietuviškus 
dienraščius skelbimą, ir užteko.

Lietuviškasis alus Amerikos 
žemėje jau išsilaiko, kad ir ne
pigesnis už vietini. Jeigu nuo
sekliai galvojame, tai kodėl lie
tuviškoji enciklopedija turėtų 
neišsilaikyti, juoba, kad ji, di
džiausiam mūsų netikėtumui, 
žymiai pigesne už 
vietinę, t y. už britiškąją. 
Nors mūsiškės tiražas iš tolo 
negali prilygti angliškosioms, 
bet, matyt, mūsų leidėjas ir 
redaktoriai su bendradarbiais 
tenkinsis minimumu. Pagaliau, 
parodę bent kiek lietuviško su
sipratimo, tiražą galime pakelti

BEN. BABRAUSKAS

net ligi 10.000 egz., vadinasi, 
maždaug tiek, kiek buvo lei
džiama jos Lietuvoje. Jeigu jau 
vien Chicagos lietuviai įgalina 
lietuviškąjį alų nelygioj kovoj 
išsilaikyti, kodėl viso laisvojo 
pasaulio lietuviai turėtume su- 
negalėti savąją enciklopediją 
išleisti. Lietuvoje nei ūkinin
kas, nei darbininkas nepajėgė 
enciklopedijos prenumeruotis 
ne dėl to, kad jis būtų buvęs 
tamsus, bet kad jos vieno tomo 
kaina buvo 35-50 litų. Masei tai 

• reiškė vienos ar net dviejų sa
vaičių uždarbį. Net ir didelio 
kultūrinio susipratimo pradinės 
mokyklos mokytojas, tas ker
tinis liaudies švietimo akmuo, 
dažnu atveju tegalėjo pasvajo
ti apie enciklopediją, nors jos 
reikalo nei vertės jis nekvesti- 
jonavo.

Užtat J. Kapočiaus leidžia
mos enciklopedijos nustatyta 
tokia maža kaina, kad netik 
tas, kuris pieną geria, bet ir 
tas, kuris alaus neniekina, be 
jokiausios naštos pajėgs per 
kelis mėnesius savos enciklope
dijos vieną tomą išsipirkti. Už 
tą tomą ne savaitę reikia dirbti 
kaip Lietuvoje1 šiaurės Ameri
koje gyvenantiems nereikės nė 
dienos uždarbio skirti. Tik 7 ir 
pusė dolerio vienas tomas lietu
viškos enciklopedijos! Taigi 
prenumeratorių lauktina tiek, 
kiek turime raštingų dirbančių
jų tautiečių. O raštingi esame 
visi, kadangi kitaip į šį kraštą 
nebūtume patekę.

Koks džiaugsmas bus Kleofui 
Jurgelioniui, kad jo idėja išleis
ti lietuvišką enciklopediją A- 
merikoje, tada, prieš 40 metų, 
negalėta įvykdyti vien dėl raš
tingų tautiečių stokos, pagaliau 
ne kur kitur bus įvykdyta, te
gul ir naujų žmonių.

Enciklopedijai leisti dabar 
kaip tik pats laikas, kadangi 1. 
jau įsisąmoninom, ko esam ne
tekę ir kas laukia mūsų, 2. 
spėjome ganėtinai įsikurti ir 3. 
dar nespėjome apsirūpinti sve
timomis enciklopedijomis (ne
manyčiau, kad didžiųjų encik
lopedijų komplektus būtų jau 
įsigiję daugiau, negu 200-300 
mūsiškių).

Ar neprisnūdom, broliai?

Prieš porą savaičių Lietuvių 
Enciklopedijos redakcija ir lei
dykla paskelbė atsišaukimą, 
kviečiantį visus laisvuosius lie
tuvius į talką. Tąjį atsišaukimą 
išspausdino vos pora laikraščių. 
O juk tai epochinis mūsų kultū
ros įvykis, kurį kiekvienas laik
raštis turėjo paskelbti pirmaja
me puslapyje colinėmis raidė
mis, visas žinias apie Naguibą 
ir Mossadeghą numetęs į pirmą 
pasitaikiusį krepšį. Juk ne kam 
kitam, kaip patiems redakto
riams pirmoje eilėje toji enci
klopedija reikalinga. Taigi da
roma taip, lyg ją jau vistiek 
turėtume. O ją turėsim tik ta
da, jei bus pakankamai prenu
meratorių. Enciklopedijos Jei-

ŠV. JURGIO PARAPIJAI 40 METŲ

dėjai tai ne stebuklingai svy
lančių puodų gamintojai, galį 
prisisamdyti agentų, kurie su
geba betkokį bet kieno bet kam 
atsparumą įveikti. Enciklopedi
jas atstovai yra tokie pat dar
bininkai kaip visi — neįmano
ma, tad iš jų laukti tiek idealiz
mo, kad, grįžę iš darbo, apeitų 
visus tautiečių butus. Mahome
tas, nesulaukęs kalno ateinant, 
pats ėjo pas jį. Mūsų laikais to 
nebereikia. Imk, mielas šių žo
džių skaitytojau, tik atviruką ir 
tuojau rašyk, prašydamas at
siųsti Liet. Enciklopedijos pre
numeratoriams blanką, Liet. 
Encikl. leidėjui (680 Bushvvick 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.). Ta
vo pasižadėjimas prenumeruo
tis yra pagrindinis laidas, kuris 
įgalins Liet. Enciklopediją pasi
rodyti.

šviesūs pavyzdžiai

Savos enciklopedijos vertę 
gražiausiai pavaizduoja šitok
sai šviesus paveikslas. Paskuti
nį momentą iš degančio Vil
niaus bėgdamas mokytojas te- 
suspėja du dalykus pasiimti: 
Lietuv. Enciklopedijos komp
lektą ir... žmoną. Kad tai ne 
propagandos reikalui sugalvo
tas pavyzdys, būsiu nediskre
tiškas ir pavadinsiu tikriniu 
vardu, būtent: VI. Kulbokas, o 
jo laikinoji gyv. vieta yra Bos
tonas .

Kazys Pakštas visuotiniam 
lietuvių kongrese 1949 m. pa
reiškė, jog lietuviškajai knygai 
turi +>ūti atvira net sakykla. 
Atrodė, kad tai tik pia deside- 
ria. O štai šviesus mano para
pijos klebonas kun, I. Albavi- 
čius taip ir padarė: dar spau
doje nespėta enciklopedijos 
reikalo pagarsinti, spalio 5 d. 
mūsų klebonas per sumą pas-

■klopedija. Kad svetimos en ik- 
lopedijos nėra jau tokios įsiti
kimos, rodo gausybė istorinių, 
politinių, geografinių, net lite
ratūrinių dalykų, kurių netiks
lumai, o nekartą ir prokomuni
stinė linkmė mūsų spaudoje 
daug kartų jau konstatuota. 
Sumokėję kelis šimtus dolerių, 
norėsim juk vežtis ir namo ją. 
O kaip tokią parodysi broliams, 
kurie bus išlikę nuo komunizmo 
maro!

Esmi grynas lituanistas, ta
čiau ne profesorius, kuris, be 
savo specialybės, nieko kito 
kartais nenori pripažinti. Litu
anistinė trijų tomų enciklopedi
ja ir man būtų mielas dalykas, 
tačiau ją paspėsim iš didžiosios 
pasidaryti tada, kai prie didžio
sios enciklopedijos redaktorių 
paminklo stovėsim, kaip prie 
lietuviškojo mokslo simbolio.

Kalbu ne tik savo, bet ir ra
šytojų vardu, kurių suvažiavi
mo 1952. IX. 28 rezoliucija aiš
ki be komentarų: “rašytojų su
sirinkimas nesvyruodamas pri
taria Lietuviškosios Enciklope
dijos leidimui, kuris visų pirma 
savoje visuomenėje ir už jos 
ribų parodys mūsų tautinį ir 
kultūrinį gajumą, antra, tai bus 
mūsų namų universitetas, tre
čia, Enciklopedija bus didžiulė 
dovana, kurią, kaip ir kitas 
knygas, mes parsivešime į Lie
tuvą”.

Kun. L. Voisiekaus* 
ko 35 m. kunigystes 

sukaktis

BAŽNYČIA IR PASAULIS |

• Kalifornijos katalikai ko
voja už teisybę. Kalifornijos 
valstybėje privatinės mokyklos 
yra apdėtos nemažais mokes
čiais. Tai yra neteisinga, nes 
atlieka tokį pat valstybei rei
kalingą ir naudingą švietimo 
darbą, kaip ir valdinės mokyk
los. Katalikai siekia tų taksų 
panaikinimo. Kun. Longinas 
Jankus, dirbąs vienoje Los An
geles nelietuviškoje parapijoje, 
rašo, kad “pats vyskupas va ?o 
vauja kampanijai... Daror po
sėdžius, vykstam per n? nūs, 
klijuojame plakatus,
me per 500 laišku tik savo pa
rapijai...”

• Amerikiečiai sužavėti lie
tuvių tremtinių geru darbu. 
Plačiai Amerikoje katalikų 
tarpe paplitęs savaitraštis “The 
Register” labai palankiai pa
rašė (lapkričio 2 d.) apie nau
jos lietuvių bažnyčios pastaty
mą Clevelande. Laikraštis pa
brėžia, kad prie to darbo daug 
prisidėjo lietuviai tremtiniai, 
kurie ir planą ruošė, dekoravo, 
ir dirbo paprastai darbininkais.

• Atidavė bažnyčiai visas sa
vo santaupas. Latvrence Pline, 
19 metų jaunuolis, pašauktas į 
kariuomenę, atidavė savo para
pijai (Falkoner, N. Y.) sutau
pytus $1500, kad už tuos pini
gus būtų statomai bažnyčiai pa
dirbtas vitražas.
• Artimo meilės pavyzdys. 

Negras Llewllyn Scott, Pen
tagono tarnautojas, uždirbąs 
mėnesiui apie 180 dol., jau 17 
metai savo atliekamą laiką ir 
pinigus skiria išlaikymui namų, 
kuriuose jis kasdien pavalgydi
na nuo 65 iki 80 žmenių ir ap
nakvindina iki 22. Jis nežiūri, 
koks esi žmogus, o klausia tik 
to. ar esi alkanas, apdriskęs, 
reikalingas prieglobsties.

• Tremtinių ir bėglių visame 
pasaulyje dabar yra arti 32 mi
lijonai. Daugiausia žmonių ne
teko namų ir turėjo bėgti nuo 
komunistų persekiojimų.

• Kinijoje komunistai išžudė 
jau 14 milijonų žmonių, tarp jų 
ir 524 Amerikos karius, pate
kusius Korėjoje į nelaisvę.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Šv. Jurgio parapijos 40 metų 
jaMHįm

Švenčiant 40 metų parapijos 
gyvavimo sukaktį, tenka pa
žvelgti į pirmąsias tos parapi
jos kūrimosi dienas ir į tuos as
menis, kurie pralaužė pirmuo
sius ledus šiai parapjai kurian
tis.

Turbūt nedaug bus galima 
surasti tokių parapijų, Kurios 
kūrimosi darbą būtų pradėję 
su taip mažais resursais ir su 
tokiu mažu skaičium pasišven
tusių darbuotojų, kaip kad bu
vo pradėtas nonvoodiečių.

Svarbiausia tai, kad anais 
kūrimosi laikais visi iniciatoriai 
buvo dar tik naujai atvykę į šį 
kraštą ir jokių išteklių netu
rėjo. todėl imtis tokio darbo 
buvo daugiau negu rizikinga. 
Bet meilė tikėjimui ir senąjai 
kalbai, jų nuo to sumanymo 
neatbaidė ir jie pasiryžo steig
ti lietuvišką parapiją bei sta
tyti nuosavą bažnyčią.

1912 m. kovo mėn. 31 d. žo
dis tampa kūnu — parapija bu
vo įsteigta. Pirmomis parapijos 
sisteigimo dienomis iniciatoriai 
savo kasoje turėjo vos 17 dol.. 
jų pačių suaukotų. Tačiau pa-

Norwood, Mass.

rapija augo, stiprėjo, 
kad net kitataučiai jai pavydė
jo.

Ir visa tai įvyko tik dėka šių 
nepalaužiamos valios vyrų: V. 
Kudirka, P. Kudirka, P. Kuras, 
K. Klimavičius, A. Saulėnas, 
K. Akstinas, K. Kraunelis, A. 
Pečiukonis, A. Grudinskas, I. 
Grudinskas, J. Ruškys, S. Ver
seckas, K. Abukevičius. K. Gri
gas, K. Lukšinas, J. Kašėta ir 
J. červokas.

Prie parapijos įsteigimo daug 
prisidėjo tuometinis Cambridge 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Krasnickas. Jis be savo 
ni olatinių pareigų Cambridge, 
kas sekmadienį atvažiuodavo į 
Nonvoodą atlaikyti lietuviams 
šv. mišias iki buvo paskirtas 
Nonvoodo parapijai nuolatinis 
klebonas kun. A. Daugis.

Kun. A. Daugio energija ir 
sumanumu, greitai buvo įsteig
tas aukų fondas, o parapijiečių 
darbštumas — pasišventimas, 
palyginant per trumpą laiką į- 
galino pastatyti naują bažny
čią. Iškilmingas bažnyčios pa-

Mm*., Netartų bažnyčiom dekoravimą rūpintai* kleb. kun. 
F. NarbotM ir jo artimiausieji pagalbininkai. K kairėn j dešine sėdi: 
kaa. P. hakalys, V. Kudirka, kleb. kun. F. Norbutas, stovi: J. Grudlns- 
Kaa, P. KoAfka ir P. Kuras.

šventinimas įvyko 1916 m. rug
sėjo 4 d.

Per visą savo gyvenimo lai
kotarpį Nonvoodo parapija yra 
turėjusi 6 klebonus: kun. A. 
Daugis, kun. J. Švagždys, kun. 
V. K. Taškūnas, prel. K. Ur
bonavičius, kun. S. P. Kneižis 
ir dabartinis klebonas kun. F. 
Norbutas. Laikui bėgant para
pija stiprėjo ir didėjo, o para
pijos skolos mažėjo iki galutinai 
išnyko. Prie bažnyčios buvo pa
statyta graži klebonija, o pati 
bažnyčia buvo puošiama ir to
bulinama.

Šiais metas, minint 40 metų 
sukaktį, klebonas pasiryžo 
bažnyčią išdekoruoti lietuviš
kais motyvais. Tam darbui at
likti jis pasirinko dail. A. 
Valešką. (Apie jo atliktus dar
bus rašėme pereituose “Darbi
ninko” numeriuose).

Tokie darbai neapseina be di
desnių išlaidų, todėl vien iš pa
rapijos iždo neįmanoma visą 
tai padengti, bet čia išeitį su
rado kun. P. Šakalys. Jis visa 
savo energija ėmėsi darbo, 
rengdamas įvairius parengimus 
ir tuo būdu sukėlė nemažą su
mą pinigų. Sunku būtų čia vi
sų darbus bei nuopelnus sumi
nėti, bet daugiausiai pagarbos 
verti: V. Kudirka. P. Kudirka. 
P. Kuras, A. Grudinskas. I. 
Grudinskas ir S. Verseckas. Tie 
vyrai dar ir dabar, nežiūrint 
didelės metų naštos, didesnę 
laiko dalį aukoja parapijos bei 
bažnyčios priežiūros darbams.

Ypatingos pagarbos vertas 
Vincas Kudirka, šis vyras yra 
tartum parapijos tėvas. Jo pa
sišventimo dėka buvo nugalėta 
daug sunkumų pirmomis para
pijos kūrimosi dienomis ir iki 
šių dienų visi sumanymai, dar
bai bei parapijos veikla neap
seina be šio vyro kruopštaus 
bei rūpestingo darbo.

Pakol mūsų parapijose bus 
dar tokių tikinčiųjų kaip Vin
cas Kudirka, to! lietuviškos pa
rapijos augs, stiprės ir Dievo 
palaima jas lydės.

Švenčiant šį jubilėjų visiems 
priklauso dėkingumas ir pagar
ba. kurie prisidėjo prie tos pa
rapijos įkūrimo ir išugdymo.

P. J.

kelbė parapiečiams apie encik
lopedijos leidimą, ragindamas 
juos prenumeruotis ir, aišku, 
patsai duodamas pavyzdį, nors 
Lietuvoje tefetfeįf tomai gar
bingai šviečia jojo bibliotekoje. 
Šviesaus klebono šviesūs ir pa- 
rapiečiai. Kai po sumos susirin
kusiems Enciklopedijos atsto
vas bandė aiškinti reikalą, visų 
beveik vienu balsu sušukta: 
reikalas perdaug aiškus, prašau 
nekalbėti, tik duok greičiau pa
sižadėjimų blankus Užpildyti. 
Po pusvalandžio visi susirinku
sieji liko prenumeratoriais. Be
je ,atsirado vienas toliau žiū
rįs, kuris, užsisakęs vieną 
komplektą, paprašė dar kiek 
laiko pagalvoti dėl antrojo 
komplekto: jis gi turįs ir sū
naus nenuskriausti, o tas sūnus 
dar neseniai išmokęs skaityti.. 
Kad tai vėl ne vaizdingumo dė
lei pramanyta, dokumentuoju: 
to rūpestingojo tėvo esama J. 
Kreivėno.

Truputį nejauku būtų lietu
viui kelti balsą prieš savo enci
klopedijos reikalingumą, todėl 
kaikurių einama iš tolo: kam, 
girdi, reikia tokios didelės — 
pakaktų vien lituanistinės: jei 
prireiksią kokių matematikos 
ar biologijos žinių — nueisi į 
biblioteką: pagaliau kas iš 1o, 
kad ji būsianti ir lietuviška, o 
nepakankamai moksliška.

“kompiliacinė”. Visų pirma en
ciklopedija reikalinga kiekvie
nu atveju, tad į biblioteką kas
dien nebėgiosi; ja galės pasi
naudoti tik mūsų profesoriai, 
kurių yra keliasdešimt, ir stu
dentai, kurių yra keli šimtai: 
iš auditorijos pasukti į bibliote
ką automobilis jiems, aišku, 
nereikalingas. Jei neturėsim lie
tuviškos. anksčiau ar vėliau, 
norėdami bent įsigytąjį šviesu
mą panaujinti, turėsim įsigyti 
anglišką enciklopediją, ir tai 
žymiai brangiau mokėdami.

Iš esmės kiekviena enciklo
pedija yra kompiliacinis veika
las. Tad kuri mums vertesnė: 
ar angliškai kompiliacinė, ar 
lietuviškai? Rodos, ne tik pat
riotiniais sumetimais pasirink
tina lietuviškoji, bet ir dėl to. 
kad lietuviui artimesnę tiesą 
skelbs sava, o ne svetima enci-

Kan. L. Voieiekauskas, Švenčius 35 
m. kunigystės sukakti.

Harrison - Kearny, N. J., So
pulingosios Dievo Motinos pa
rapijos klebonas kun. L. Voi- 
siekauskas 1952 m. lapkričio 9 
d. mini 35 metų kunigystės su
kaktį.

1917 m. priėmė kunigystės 
sakramentą. 1931 m. vasario 
mėn. paskirtas klebonu į Har
rison lietuvių parapiją. ši 
jau turėjo savo bažnyčią ir 
kleboniją. Naujasis klebonas 
rado daug skolų. Tad pirmiau
sia jis ir stengėsi jas sumokėti. 
Matydami klebono pastangas, 
parapiečiai uoliai talkininkavo.

Kai prieš 25 metus kilo su
manymas statyti naują bažny
čią, klebonas atidarė bažnyčiai 
statyti fondą. Šiandien Fondas 
turi $100.000.

Pačioj parapijoj jis suorga
nizavo šv. Onos Dr-ją, Moterų 
Sodaliečių S-gos ir Balf 7 sky
rių. šiandien parapija turi 12 
įvairių organizacijų.

Lietuviškus reikalus rėmė ir 
remia. Čia paminėtina, kad sa
vo lėšomis iš Sovietų Rusijos į 
Lietuvą parvežė kompozito
riaus C. Sasnausko kūną. 1950 
m .išleido jo kūrinius, pavadin
tus “Lietuviška muzika”.

Dabar klebono visos pastan
gos — pastatyti puikią bažny
čią, gerą kleltoniją irpatogią sa
lę. Ligi šiol tos pastangos buvo 
sėkmingos. Tikslas, atrodo, bus 
pasiektas, nes pastebimas dar
nus klebono ir parapiečių ben
dradarbiavimas.

Tad ši Harrison - Kearny 
lietuvių Dvasios Vado 35 metų 
veiklos sukaktis yra tikrai pra
sminga.

Lapkričio 9 d. parapiečiai 
nori gerbiamą sukaktuvininką 
pasveikinti, ruošia viešą sukak
tuvių minėjimą — banketą. Čia 
bus galima pasidžiaugti 35 me
tų darbo rezultatais. K. B.

LAPKRIČIO 23 D.
11 V AL — Angelų Karalienės par. bažnyčioje pamaldos 

už žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Mišias laikys kun. J. 
Aleksiūnas, pamokslą sakys kun. V. Pikturna, giedos 
Pr. Dulkės ved. choras.

4 V AL. PO PIET - Iškilmingas minėjimas ir koncertas 
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avė., Brook
lyn, N. Y. Vėliavų įnešimas ir himnai. Invokacija — 
Prel. J. Balkūnas. Pagrindinė kalba — Gen. Plechavi
čius, dainuoja Clevelando vyrų oktetas “Ąžuolas”, vad. 
J. Kazėno, akomp. A. Mrozinsko.

Minėjimą rengia ir visus dalyvauti kviečia: Amerikos 
Lietuvių Legijonas — American Legion—Lithuanian Mo- 
morial Post — Amerikos Liet. Karių Sąj. “Ramovė”, Ame
rikos Liet. Taut. Sąj. 1-sis Skyrius.

PADĖKOS DIENOS ŠOKIAI
Groja 2 orkestrai — JOE THOMAS ir JO ORKESTRAS 

ir UKSMIEJI KAVALIERIAI.
Modernioje APREIŠKIMO PARAPIJOS salėje
North 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn. N. Y.

Sekmadienį, LAPKRIČIO 23 D., 1952, Pradžia 8,30 v. vak.
Polkos ir Tango Kontestas — Laimėtojams dovanos.

Ruošia: LIETUVIŲ TALENTŲ KLUBAS. Rytų dalis 
Tolimesnės informacijos duodamos per Jack Stuko 

radiją šeštadieniais, 4:45 vai. po petų. Stotis WEVD.

Buvęs Rygos moterų kailinių siuvėjas pasiūlo aukštos kokybės 

MOTERŲ KAILINIUS
Medžiaga paruošta savo dirbtuvėje ir pasiuva moderniškai. 

Moterims kailiniai urmo kainomis.
PATAISOMI, PERSIUVAMI Iš SENU I NAUJUS MODELIUS 

Patarnavimas sąžiningas. Visos dėkingos.

A L E X DI M A N D S
240 W. 29th St., New York 1, N. Y.

Patogumo dėliai prašom prieš ateinant skambinti LA 1-8298
Darbo valandos nuo 8—10 iš ryto ir nuo 3—6 vai. p.p. Sėst. 8 3 p.p.

ALOIS B. SCMARTZ. M. I).
(Buvęs Fuenfkirchen Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

Gimdymo pagalba ir moterų ligos, 
gydymas hormonų liaukų išsiliejimų atveju.

Priima: 12—3 vai. pp.
7—9 vai. pp. ir susitarus

991 SENKUA AVĖ, kampas Myrtle Avė.. Ridgenood, 
Tel, HE 3-9094 BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 6-6438
M and Z AUTO COLLISION WORKS

Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė 
Bodies and Fenders straightened — Complete auto painting 

D f C O Refinishing
Atliekami visi collision, dažymo ir mcch. taisymo darbai. 

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

<1. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir Unden St.
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CONNECTICUT LDS SEIMAS
k

Pereitą sekmadienį, spalio 26 
d.. įvyko LDS Conn. apskrt. 
suvažiavimas Hartforde švč. 
Trejybės parapijos patalpose. 
Suvažiavimas skaitosi pavykęs 
jau vien dėl to, kad pirmą kar
tą po Antrojo Pasaulinio Karo 
LDS nariai parodė didelio susi
rūpinimo LDS veikla, daylvavo 
per 50 atstovų ir nemažas skai
čius svečių.

Suvažiavime dalyvavo LDS 
Centro Valdybos sekretorius, 
buvęs LDS organo “Darbinin
ko” redaktorius Ant. Kneižys ir 
Centro Valdybos ižd. Bronė 
Čiunienė.

Suvažiavimas pradėtas gedu
lingomis šv. mišiomis, kurias 
atlaikė LDS garbės narys ir 
Conn. apskrities dvasios vadas 
jubiliatas prel. J. Ambotas.

Pirmą vai. p. pietų 6 kuopos 
pirm. St. šriupsas pasveikino 
atstovus ir pakvietė prel. J. 
Ambotą sesijas pradėti malda ' 
ir įžangine kalba. Po to St. 
Šriupsas pakvietė LDS Conn. 
apskrities narius užimti savo 
vietas. Atstovai vienbalsiai už- 
gyrė dabartinę valdybą, kurią 
sudarė pirm. Juozas Bernotas, 
vicepirm. Nell P. Meškūnienė, 
sekret. — Stefanija Sapranas, 
ižd. — Konst. Tamošiūnas. J 
mandatų komisiją išrinkta: 
Andrius Pateckis ir Petras Jo- 
kūbauskas, maršalka — Ant. 
Mažotas. korespondentė Nell 
P. Meškūnienė.

Suvažiavimą sveikino LDS 
Centro Valdybos iždininkė B. 
Čunienė, senatoriaus Monhuno 
tėvelis, dr. Antanas Kapochi iš 
Bostono ir LDS Centro Valdy
bos sekretorius F. Kneižys. 
Gražų įspūdį padarė LDS vete
rano sekretoriaus A. F. Knei
žio sveikinimas. Jis linkėjo 
LDS nariams tvirtai laikytis ir 
pareiškė, kad LDS organizacinė 
padėtis yra panaši į tą, kada 
kun. F. Kemėšis kūrė ją 1915 
metais. Sunki buvo organizaci- 
jos kūrimosi pradžia, o kata
likiškam darbininkui rūpėjo ir 
visuomeniniai ir kasdieniniai jo

Paterson, N. J.
Šv. Kazimiero parapijos 40 

metų jubilėjaus vakarienė bus 
lapkričio 18 d.. 6 vai. vak. Nevv 
Terrace Room, 408 5th Avė., 
Patersone, N. J. Bilietus (su
augusiems — $3.50, vaikams 
— $1.50) iki lapkričio 9 d. už
sisakyti klebonijoje. Pelnas ski
riamas bažnyčios atnujinimo ir 
naujų suojų, apmokėjimo išlai
doms padengti.

— Spalio 26 d. kieb. kun. J. 
Kinta sutuokė Bernadetą Kli
mą itę su Motiejum Bartniku, 
abudu Amerikoje gimusius lie
tuvius. Jaunasis, būdamas ma
žas. išvežtas į Lietuvą ir tik 
1940 sugrįžo į čia atgal. Jau
noji yra parapijos choristė. 
Naujoji šeima apsigyvens Flo
ridoje.

— Spalio 25 d. parapijos sa
lėje pradėjo mokslo metus šeš
tadieninė mokykla. Susirinko 
21 vaikai, o dar keletas negalė
jo atvykti. Mokyklai vadovau
ja žymus pedagogas V. Čižiū- 
nas. kuris pradėjo darbą ilges
niu žodžiu, pabrėždamas, kad 
mokyklą lankyti ir net paau
gusi ems jaunuoliams yra būti
na, nes kiekvienas lietuvis 
tremtinys turėtų išeiti bent ke
turių skyrių lituanistikos kur
są. O mokytis nuo elemento
riaus niekad ne gėda, nes jam 
tekę nuo alx‘cėlės lietuvių kal
iny; pradėti mokyti ne vieną 
kitatautę gimnazijos mokyto
ja.

J mokyklos tėvų komitetą iš
rinkta St Miknius. Adomaitie
nė ir Šaulienė.

— Spalio 24 d. Lietuvių Pi
liečių Klubas neseniai nupirk
tuose namuose, 62 Lafayette 
St.. atidarė “Lithuanian Bar 
&■ Grill”. kur yra ir nemaža sa
lė. Tikimasi, kad greitu laiku 
ten pasirodys ir kultūrinių pa
rengimų. šis Kiulio žygis svei
kintinas. 

gyvenimo reikalai. Čia kalbėto
jas ragino visus LDS narius 
remti katalikišką spaudą — 
tuos pagrindus, ant kurių stovi 
tikroji demokratija ir katalikų 
darbininkų judėjimas. Jis taip 
pat priminė pirmąjį LDS seimą 
1916 m .liepos 3-4 d. Bostone 
bei jo nutarimus. Ten buvo nu
tarta: 1. leisti 1917 metams ka
lendorių su informacija apie 
Moterų Sąjungos, ALRK Fede- 
į-acijos. Tarybos ir LDS veik
lą: 2. įsteigtas streikierių fon
das; 3. kooperacijos reikalams 
buvo sudaryta komisija: 5. ap
tarti “Darbininko” ar “Darbo” 
informacijos biuro steigimas ir 
amatų mokyklų kūrimas. To
kie darbo informacijos biurai 
buvo įsteigti Nevv Yorke, Mass. 
ir Conn. valstybėse.

Kongresas pasiuntė sveikini
mą Amerikos Darbo Federaci
jai ir nutarė siųsti savo atsto
vą į Pasaulinį darbininkų kon
gresą, kuris turėjo būti kartu 
su Europos taikos kongresu.

Pirmam pasauliniam karui 
prasidėjus LDS nariai uoliai į- 
sijungė į Lietuvos šelpimo dar
bą, visomis jėgomis remdami 
Tautos Fondą.

LDS siuntė savo atstovus į 
Wilkes Barre, Pa., kur srovių 
atstovai įsteigė “Lietuvių Die
nos” Amerikos Lietuvių Centri
nį Komitetą. Ir čia LDS nariai 
uoliai darbavosi Lietuvos nau
dai. šelpdami savo brolius anoj 
pusėj okeano.

Nellė P. Meškūnienė LDS 
Conn. apskrities atstovė perei
tame seime, įvykusiame Wor- 
cester. Mass., padarė praneši
mą, po kurio sekė paklausimai 
ir diskusijos. I paklausimus 
LDS organizaciniais reikalais 
atsakinėjo Centro Valdybos se
kretorius A. F. Kneižys, o LDS 
finansiniais — Centro Valdy
bos iždininkė Bronė Čunienė. 
Buvo pageidauta, kad LDS 
Conn. apskrities valdyba šauk
tų dažniau valdybos posėdžius 
ir efektingiau remtų LDS Cen
tro darbus.

LDS Conn. apskrities apys
kaita buvo priimta. J naują 
valdybą išrinkti: Dvasios Va
das prel. J. Ambotas iš Hart
fordo, Conn.. pirm. — Juozas 
Bernotas iš Waterburio. Conn., 
vicepirm. — Nell P. Meškūnie
nė iš VVaterburio, Conn. sekrt. 
Stefanija Sapranas iš Water- 
burio, Conn., ižd. Konst. Tamo-

Aiūnas iš H&rtford, Conn. iždo 
globėjai Stasys šriupsas ir Juo
zas Bernotas, abu iš Hartfor
do, organizatoriai — Andrius 
Pateckis iš Hartfordo, Juozas 
Lukšas iš Nevv Haven ir Petras 
Jokūbauskas, iš Waterburio, 
Conn.

6 kuopos pirm. Stasys Šriup
sas padėkojo atstovams už jų 
dėmesį ir gausų dalyvavimą su
važiavime. Taip pat pareiškė, 
kad jis esąs labai patenkintas 
LDS Centro Valdybos sekreto
riaus paaiškinimais ir suvažia
vime atliktais darbais ir pak
vietė atstovus bei svečius pasi
vaišinti kartu su Lietuvių Ka
talikų Moterų Sąjungos atsto
vėmis, kurios taip pat tą pačią 
dieną turėjo Conn. apskrities 
suvažiavimą Hartforde.

LDS Conn. apskrities valdy
bos ir kuopos narių vardu reiš
kiame nuoširdžią padėką Hart
fordo Liet. Kat. Moterų Sąjun
gos ir Liet. Darb. Sąjungos 
kuopoms už jų malonų vaišin
gumą. Ypatinga padėka pri
klauso Švč. Trejybės parapijos 
klebonui prel. J. Ambotui, va
karo vedėjams ir šeiminin
kams: A. Kedienei, S. Šriup- 
siui ir visiems jų bendradar
biams.

Igyvendindamos savo pasiža
dėjimus dvi didžiulės katalikiš
kas jėgos: LK Moterų Sąjunga 
ir LD Sąjunga, savo katalikiška 
spauda bei nenuilstančia veikla 
galės įkvėpti daug Dievo ir tė
vynės meilės mūsų tautiečiams, 
ko dabartiniais laikais ypač la
bai reikia.

Tik vienybėje — galybė! 
Neik* P. Meškūnas

Philadelphia. Pa.
Lietuviški vakarai

Philadelphijos jaunimui ren
giami taip vadinami Lietuviški 
Vakarai. Jų atidarymas įvyko 
lapkričio 7d., penktadienį, 7 
vai. vak. šv. Kazimiero para- 
rijos mokykloj. Vakarų vedė
jais maloniai sutiko būti mūsų 
žinomi lietuviai veikėjai: Prof. 
A..Salys, prof. J. Puzinas, sol. 
Juzė Augaitytė, M. Žilinskienė, 
Men. P. Vaškys ir A. Klimas. 
Visi jaunuoliai kviečiami L. 
Vakaruose dalyvauti. Kas juo
se bus ir ko siekiama, bus su
žinota praktikoj. Jei kas nega
vo asmeniško kvietimo, tai tik 
todėl, kad nežinota adreso. Visi 
laukiami.

Lietuviai Televizijos 
programoj

Spalio 31 dieną lietuviai pir
mieji pasirodė televizijos prog
ramoj, skirtoj visoms mokyk
loms. Programai vadovavo Jo
nas Pabedinskas. Lietuviškus 
drabužius vykusiai paaiškino 
vytė E. Sarčevičiūtė, sudainuo
ta pora dainelių, pašoko porą 
tautiškų šokių. P. Janulaitis 
davė daug medžiagos iš lietu
viško meno. Pabaigoj buvo pa
sakytas žodis ir lietuviams tlž 
geležinės uždangos. Tai buvo 
svarbi ir remtina programa. 
Rengėjai nusipelnė didelės pa
garbos. Juk visi išėjo iš aavo 
darbų, jaunimas iš mokyklos, 
kad galėtų parodyti pasauliui 
kas mums lietuviams brangu.

Sėkmingai koncertavo
Solistė Juzė Augaitytė sugrį

žo iš gerai pavykusio koncerto 
VVilkes Barre, Pa. Su ja daly
vavo ir pianistas prof. Fernese

Iš Jaunimo Veiklos
Jauna dainininkė A. Gaiga

laitė labai sėkmingai dainavo 
Bostono ateitininkų pobūvyje. 
Jauna dainininkė jau keli me
tai studijuoja dainos meną pas 
solistę J. Augaitytę.

Lietuviškus Vakarus,
tik pradedantiems lietuviškai 

kalbėti ves uolus vytis Juozas 
Janulaitis. Lietuviški Vakarai 
pradėti lapkričio 7 d. baigsis 
balandžio pabaigoj. Vyčių nau
jos Valdybos rinkimai įvyks 
lapkričio 10 dieną.

Ateitininkai organizuoja 
jaunimą

Jų svarbus susirinkimas į- 
vyksta lapkričio 11 ir 12 dieno

mis.

Bridgeport, Conn.
Spalio 25 d. šv. Jurgio para

pijos bažnyčioj susituokė Ona 
Radvilaitė su Kazimieru Globiu, 
abu yra parapijos 
choro nariai, šliūbą davė 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas, 
parap. choras skaitlingai atsi
lankė ir vad. A. Stanišausko 
sugiedojo šv. mišias, solo pa
giedojo Šuberto “Avė Maria” 
Lilian Argust. Žmonių bažny
čioje buvo labai daug, mat (Zi
nutė nuo mažens buvo parapi
jos choro narė. 1 vai. parapijos 
svetainėje buvo iškilmingi pie
tūs. svečių atsilankė pilnutėlė' 
svetainė, visi linkėjo jaunave
džiams ilgiausių metų, choras 
įteikė gražią dovaną. Atsilankė 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas, vi
karas P. Pranokus, ir buvęs vi
karas kun. V. Pranckietis iš 
Hartfordo. Conn. Linkėtina Ci
nai ir Kazimieriui daug laimės, 
taip pat ir ateity pasilikti para
pijos choro nariais.

Tą pat dieną H. Ruzgiūtę 
kun. P. Pranckus sutuokė su 
kitataučiu. Linkėtina nenutau
sti. o likti ištikimai tautos ir 
bažnyčios reikalams.

— Operetė “Adomas ir Ieva” 
bus vaidinama lapkričio 8, pa
rapijos svetainėje, 7 vai. vak. 
Vaidins svečiai artistai VVater- 
burio parapijos choro grupė, 
taipgi jų choras padainuos ke
letą gražių liaudies dainų. Vis
kam vad. komp A. Aleksis. Po 
vaidinimo bus šokiai, čia visi 
galės linksmai laiką praleisti. 
Tad atminkite lapkričio 8 d.

Los Angeles, Cal.
Kristaus Karaliaus šventės 

minėjimas
Minėjimą suruošė Katalikų 

Federacijos Los Angeles sky
rius. §v. Mišias atnašavo kle
bonas J. Kučingis. Laike mi
šių solistė P. Korsakaitė sugie 
dojo solo “Panis Angelicus.” 
Skaitlingas parap. choras gie
dojo mišias. Pamokslą sakė 
kan. K. Steponavičius.

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo kita minėjimo dalis. Kle
bonas J. Kučingis sus-mą pra
dėjo malda ir perdavė vesti
K. F. skyriaus pirm. V. Kaz
lauskui. Po trumpos įžanginės 
kalbos pirmininkas pakvietė J. 
Kojelį skaityti paskaitą, kurioje 
prelegentas nurodė, kokia lais
vė yra demokratiniame pasau
lyje ir kokia ji yra komunisti
niame.

Po paskaitos V. Prosčiūnai- 
tės “Vienos šalies legenda” ei
lėraštį deklamavo E. Bandžiu- 
lienė.

Sol. F. Korsakaitė pagiedo
jo “Kur bakūžė samanota” ir 
“Mamytė”, Beethoveno “Song 
of Penitence”, “I love thee”, 
“Homing” — DeRiego ir bisui 
“When I have Sung my Song” 
— E. Charles. Dainininkei a- 
kotripanavo Raymond McFie- 
ters.

Jauna pianistė Kraftaitė pa
skambino pianu klasikinį solo 
gabalą. Publika jauną pianistę 
įvertino gausiu plojimu.

Šv. Kazimiero parap. choi-o 
pirm. Gailiūnas padeklamavo 
poeto B. Brazdžionio du eilė
raščius. Parapijos choras veda
mas muz. A. Skridulio sugiedo
jo keletą patriotinių giesmių. 
Programa baigėsi Lietuvos 
himnu.

Kat. Fed. skyriaus pirminin
kas ir šio popiečio programos 
vedėjas V. Kazlauskas padėko
jo klebonui ir visiem progra
mos dalyviams, o publikai už 
gausų atsilankymą. B. S.

Baltimore, Md.
Vėlintą šventė

Vėlinių iškilmės šv. Alfonso 
bažnyčioje praėjo gražiai, da
lyvaujant dideliam skaičiui ti
kinčiųjų. Katafalis buvo pa 
puoštas gausiomis šviesomis ir 
želmenimis.

Iš prel. L. Mendelio pamok
slo, pasakyto vėlinių dienos iš
vakarėse, sužinojome, kad nuo 
pereitų metų ligi tos pačios iš
kilmės šiais metais šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo laikomos pa
maldos ir palaidoti 66 šios pa
rapijos lietuviai, 43 vyrai ir 23 
moterys. Jie beveik visi seno
sios kartos žmonės. Taigi dar 
Lietuvoje gimę mūsų broliai 
gausiai keliauja į amžinybę. Be 
to, prel. L. Mendelis priminė, 
kad per 25 jo darbo metus Bal- 
timorėje iš šv. Alfonso bažny
čios į kapus palydėta apie 1500 
lietuvių.

Lietuvos kariuomenės 
sukaktuvės

23 lapkričio ruošiamas Lie
tuvos kariuomenės įsikūrimo 
sukaktuvių paminėjimas. At
vyks Lietuvos operos solistas 
Ip. Nauragis, kuris giedos baž
nyčioje ir dainuos per minėjimo 
iškilmes parap. salėje.

Nauji Sodallečią

šv. Alfonso par. sodalietės 2 
lapkričio savo susirinkime ap
tarė keliolika reikalų.

Pranešta, kad Vargdien. seselių 
(Little Sisters of the poor) li
goninėje yra lietuvių senelių, 
reikalingų pašalpos ir paguo
dos. Sodalietės nutarė sudaryti 
lėšų tiems seneliams paremti.

Šių metų lapkričio 23 d. viso 
Baltimorės miesto sodalietės 
katedroje ruošia bažnytinę 
šventę ir bendrus pusryčius. 
Mūsų sodalietės nutarė šioje 
iškilmėje dalyvauti.

Kas metai sodalietės Nekalto 
Prasidėijmo dieną (8 gruo
džio) iškilmingai atnaujina sa
vo pasižadėjimus. Nutarta tai 
iškilmei su atsidėjimu ruoštis.

Coluinbu*. Ohio. buvo »uki)e kaliniai. Jie buvo nepatenkinti maistu. Neramumų metu viena* kali
nys nušautas ir keletas sužeista. Taip pat sueleKinti keturi kalėjimo pastatai ir kiti (tetiki sužaloti. Nuo
stoliai sieką apie milijonų dolerių.

KASIULAIčIV SEIMĄ IŠVYKO
P1TTSBIRGH, PA.

Veikliausias ir daugiausia 
dirbęs tarp Pittsburgho lietu
vių tiek kultūrinėje, tiek ir tau
tinėje visuomeninėje srityje 
Algirdas Jonas Kasulaitis su 
savo namiškiais persikėlė gy
venti j Clevelandą.

Visa Kasulaičių šeima, į 
USA atvykusi prieš 3 metus, 
pasižymėjo dideliu tautišku su
sipratimu ir aiškiu katalikišku
mu. Tai buvo viena Iš tauriau
sių Pittsburgho tremtinių šei
mų.

Vienas Kasulaičių sūnus, Vy
tautas, yra pašauktas ir tar
nauja US kariuomenėje, kurio
je jis yra baigęs ir karo vertė
jų mokyklą.

Algirdas - Jonas Kasulaitis, 
būdamas apdovanotas įvairiais 
talentais vyras, apie 2 metus 
yra buvęs “Lietuvių Žinių” vi
ceredaktorius, faktiškai tvar
kęs visą laikraštį. Jo žurnalis
tiniais sugebėjimais gėrėjosi vi
si laikraščio skaitytoja.

Ir kalbėtojas jis puikus. įsi
kūrus Lietuvių Katalikų Va
landai. Vyčių vadovaujamai, jis 
buvo lietuviškosios dalies vedė
jas, teikęs radijo klausytojams 
daug malonumo savo gražia, 
lietuviška tartim.

Jis buvo ir gabus visuomeni
ninkas organizatorius, aktyviai 
dirbęs įvairiose valdybose, pav. 
Balfo, Alto, Tremtinių Draugi
jos, Vyčių, Ateitininkų ir kitų: 
jis aktyviai dalyvavo ir Vidurio 
Europos Federacijos Klube.

Gerai Išmokęs anglų kalbą, 
su paskaitomis buvo kviečia
mas net į anglišką visuomenę 
Pittsburgho mieste.

Algirdas Kasulaitis buvo la
bai produktingas kultūrininkas 
Pittsburgho. Todėl jo išvyki
mas gyvai atjaučiamas visų tų, 
kurie neša visuomeninio darbo 
naštą .

Sėkmės naujoje vietoje’

Av. Antano pamaldos
Šv. Kazimiero bažnyčioj kas 

antradienį esti šv. Antano gar
bei novena, kurią žmonės no
riai lanko. Lietuviškai ji esti 
7:15, o angliškai 7:30 vai. vak. 
Sakomas ir anglų kalba pa
mokslas.

Ištekėjo B. Jacevičiūtė
Spalio 25 d. Birutė Jucevičiū

tė buvo sutuokta su Vladu Čy- 
vu iš Clevelando. Sutuokė ir iš
kilmingas mišias atlaikė buvęs 
jų abiejų kapelionas kun. A. 
Sušinskas, asistuojant dijako- 
nu kun. V .Karaveckui ir sub- 
dijakonu kun. V. Katarskiui iš 
Davtono. Pažymėtina, kad vi
sos pamergės buvo apsirengu
sios tautiniais drabužiais.

Vakare Piliečių Klubo buvo 
banketas. kuriame dalyvavo 
gražus skaičius svečių.

Per mišias giedojo ir pokily- 
je dainavo Kazėno oktetas iš 
Clevelando, Iš kur buvo atvy
kę keliasdešimts svečių.

Vestuvėse dalyvavo žymių 
asmenų, pav. Tėvas B. Bagdo
nas, OF'M, Bridgevillės lietuvių 
pranciškonų namų viršininkas, 
prof. K. Pakštas, Rr. A. J. Da- 
mušiai, Barzdukai, Graužiniai 
ir kt.

Jaunieji gavo daug dovanų 
ir sveikinimų. Vestuvės buvo 
iškilmingos ir gražios. Po ves
tuvių B .ir V. Gyvai išvyko 
povestuvinei kelionei.

Paskaita apie Kristų Karalių
Per Vyčių radiją Kristaus 

Karaliaus šventėje kalbėjo 
kun. A. Sušinskas, nagrinėda
mas Kristų kaip Valdovą ir šios 
žemės valdovus.

Graži vyrų procesija
Kristaus Karaliaus šventės 

vakare šv. Kazimiero bažny
čioje vyrai turėjo įspūdingą 
procesiją su (žvakutėmis. Vado
vavo gv. Vardo draugijos vy
rai. Aišku, procesijoj galėjo da 
lyvauti tik vyrai. Tai moterys, 
suoluose stovėdamos, žvilgčio
jo į procesiją, norėdamos pa
matyti, kaip gražiai atrodo jų 
vyrai.

Nepamirškim BALFo 
susirinkimo

Pittsburgho Balfo skyriaus 
valdyba išsiuntinėjo organiza
cijoms ir šiaip atskiriems as
menims kvietimus, prašydama 
dalyvauti Balfo metiniame su
sirinkime lapkričio 9 d. 2:30 
vai. p.p. Piliečių Klubo patal
pose

Be kitų svarbių reikalų, su
sirinkime bus ir naujos valdy
bos rinkimai.

Dabar Pittsburgho Balfo 
skyriaus pirmininku yra Juo
zas Taoras, pasižymįs dideliu 
uolumu ir rūpestingumu Balfo 
reikalams.

Pittsburgho lietuviai seniau 
yra parodę daug jautrios šir
dies, vargstančių lietuvių šelpi
mui. Reiktų, kad ir dabar jie 
išlaikytų savo gerą vardą, besi
rūpindami ir toliau vargstan
čiais tautiečiais, kurių mes dar 
daug turime.

Arbačiauskų vestuvės
Stasys Arbačiauskas susi

tuokė su Brone Dubiene-Sotč 
kiūte, 2119 Sarah St., lapkričio 
1 d. šv. Kazimiero bažnyčioj.

Stasys Arbačiauskas yra 
tremitnys, prieš porą metų j 
USA atvykęs. Tai malonus 
žmogus, aktyviai dalyvaująs 
lietuviškame gyvenime. Daug 
laimės ir sėkmės’

Vyčiai jau kėgliuoja
Southsidės Vyčiai vėl pradė

jo savo kėgliavimo sezoną. 
Pasiskirstę grupėmis, jie kėg
liuoja konkursui šv. Petro pa
rapijos salėje

Vyčiai kviečia įsirašyti ir 
naujų mėgėjų. Juo daugiau, juo 
geriau ir linksmiau. Jaunieji, 
ateikite ir jūs!

A. Naujelytė
yra South Side nenuilstanti 

veikėja. Ji mielai talkininkauja 
įvairiems j>arengimams. tuo 
aukodama savo laiką ir jėgas 
nuo atliekamo tiesioginio dar- 
Ijo. Savo veiklumu ji padeda ne 
tik Southside lietuviškiems 
darbams; ji mielai talkininkau
ja ir kitose miesto dalyse. 
Pittsburghiečiams ji yra gerai 
piižįstama.

Policijos ir gaisrininkų 
šventė

Per Kristaus Karaliaus šven
tę šiais metais Pittsburgho 
miesto katalikai policininkai ir 
gaisrininkai savo šv. mišias tu
rėjo 9 vai. šv. Kazimiero baž
nyčioje (kasmet jie pasirenka 
vis kitą bažnyčią). Beveik 800 
uniformuotųjų atžygiavo, or- 
kestrui lydint, ir ėjo šv. komu
nijos. Mišių metu buvo angliš
kas pamokslas. Po pamaldų a- 
pie 600 iš jų turėjo bendrus 
pusryčius mokyklos salėje. Pus
ryčiais rūpinosi mokyklos Mo
tinų klubas, padedamas kitų 
moterų bei mergaičių.

Rūkymo ir spaghetti 
vakaras

Šv. Kazimiero parap. šv. 
Vardo draugija su Atletikos 
klubu ruošia lapkričio mėn. 10 
d. rūkymo irspąghetti valgymo 
vakarą. Pelnas — minėtoms 
draugijoms. Vakaras bus šv. 
Kazimiero mokyklos salėje 8 
vai. vakare. Bilietai — 2 dol., 
už kuriuos galės prisirūkyti ir 
prisikirsti spaghetti iki soties.

Palaidotas A. Kaulakis
Albinas Kaulakis, 61, gyve

nęs 2130 Fifth Avė., spalio 27 
d. palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse. Šv. Mišios už velionį 
buvo su asista.

Velionis turėjo restoraną. 
Laidotuvėse dalyvavo daug ve- 
lionies pažįstamųjų.

Agota Sutkaitytė naujame 
darbe

Agota Sutkaitytė Pittsburg- 
ho lietuviams yra gerai pažįs
tama, nes ji ilgą laiką vadovavo 
Politanios bankui. Dabar ji su 
S. N. Petraičiu atidarė buvu
sio Politanijos banko patalpose 
notaro ir namų pirkimo bei 
pardavimo įstaigą.

A. Sutkaitytė yra susipratusi 
lietuvė, uoliai dalyvaujanti lie
tuviškame gyvenime.

Reporteris
■ — - — ■ ■> ' 

KVIETIMAS
Amerikos Lietuvių R. Kata

likų Federacijos Nautoios 
Anglijos apskr. metinftrstįva- 
ižiavimas įvyks sekmadjpnj, 
gruodžio 7 d., 2 vai. p.p.•; šv. 
Petro lietuvių parapijos svetai
nėje po l>ažnyčia, So. Boston, 
Mass.

Visi ALRKF Nauj. Anglijos 
skyriai yra maloniai kvieefemi 
aktyviai dalyvauti ir atsiųsti 
savo atstovus.

ALRK Federacijos A. 
Valdyba:

Dvasios vadas
Kun. J. Vaitiekūnas

Pirmininkas V. <J. Kudirka 
Sekretarius J. Beinorius
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“AMERIKA PIRTYJE” BALFo NAUDAI

BALFo 76-tas įkyrios
* užbaigęs sėkmingą rinkliavą 
‘Detroito gatvėse (surinkta 
$3202.36). X 26. suruošė va* 
karą “ALKA” • dramos kolek
tyvas Detroite, vadovaujant 
Justui Pusdešriui suvaidino 
Keturakio komediją “Amerika 

„ pirtyje”. Sunku buvo atitrauk-

LIETUVIŲ 
TARPE

Kuo. A. Perkamas, salezietis, 
grįžęs iš Kinijos į JAV, greitu 
laiku išvyksta j V e n e z u -. 
e 1 ą . Šiuo metu lietuviai 

• saleziečiai Italijoj, netoli Tori- 
no, yra atidarę lietuvių vai
kams vidurinę mokyklą ir pri
ima nemokamai mokyti lietu
vius mokinius. Tokių mokinių, 
atvykusių iš Anglijos, jie dabar 
turi dvylika. Tokios mokyklos 
įsteigimas yra didelis pasitar- 

' navimas lietuvybei.
Vienuoliai saleziečiai Italijoje 

‘ turi savo spaustuvę ir spausdi
na knygas bei savo laikraštį.

• Worcester, Mass,, Aušros 
Vartą parapijos jaunimas lap
kričio 19-20 d.d. rengia komiš
ką muzikinį vaidinimą, kuris į- 
vyks parapijos salėje. Pelnas 
skiriamas parapijos vargonų 
fondui.

• Inž. K. Daugėla skaitė pa
skaitą tema “Diktatūrinis reži
mas už geležinės uždangos” 
Auburno N. H. Kongregacinės 
bažnyčios moterų susirinkimui. 
Susidomėjimas tema buvo tiek 
gyvas, kad po valandą užtru
kusios paskaitos diskusijos nu
sitęsė dar vieną valandą.

• Kazimierietė sesuo Doro- 
tėja, buvusi ilgametė šv. Kry
žiaus, dabar Loretos ligoninės 
vedėja, dalyvavo Amerikos ir 
Kanados katalikiškų ligoninių 
draugijos suvažiavime. Wa- 
shington valstybėje, iš čia at
vyko į San Francisco, Caiif. Ji 
turėjo keletą paskaitų įvairiais 
ligoninių tvarkymo klausimais.

Ta proga sesuo Dorotėja ap
lankė savo tėvelius, kurie perei
tą vasarą iš Chicagos atsikėlė 
čia gyventi. Be to, aplankė Bel- 
•mont seserų Notre Dame vie
nuolyno kolegiją. Svečius ma

loniai priėmė kolegijos kapelio
nas kun. dr. P. Manelis.

r, M1CH.

ti akis nuo Bekampio, kurio 
vaidmenį be priekaištų atliko 
Aleksas Gubilas. Jo tonas, gri
mas, judesiai ir psichologiniai 
posūkiai buvo tikri, tas prasi
gėręs ir žydo kišenėn sulindęs 
ūkininkėlis dvelkė giedriu lyri
škumu. Bekampienė — Juzė 
Griciuvienė, nepamainoma. A- 
gota — Ona Savickienė pir
mame veiksme per daug bandė 
užmegsti tiesioginį pasikalbėji
mą su publika. Antrame veik
sme tačiau sukūrė gana gražių 
scenų. Vincas - Vytas Ogilvis 
kartais pasidavė lengvam šar- 
žavimui. Savo judesiais buvo 
gal net per turtingas.

Faibcikas — Kazys Gricius 
buvo puikus žydelis pirmame 
veiksme, tačiau trečiame turė
jo vargo su savo ilgoku mono
logu, kurį dar daugiau ilgino jo 
giedantis tonas. Antanas — Jo
nas Vitas buvo sveikas kaimo 
bernas, tik kiek jaunokas, ir jo 
kalbos tonas ne visai derinosi 
su veido jaunumu. Piršlys — 
Kostas Varekojis atrodė pirmą 
kartą piršliuos, ir tai dar ne
vykusiai, atvažiavęs. Piemenu
kas — Linas Pusdešris, nors ir 
labai juodom kojom, galvutę 
turėjo miesčioniuko. Dekoraci
jos Vyto Ogilvio būtų buvę vy
kusios, jei scenoje būtų drape
rijos. žinant, kad šis pastaty
mas buvo skirtas Balfui kai 
kuris skurdumas tenka atleisti 
ir džiaugtis Alkos darbo vai
siais.

Netikėtai į kariuomenę
buvo paimtas tremtinys Al

gis Baranauskas, veiklus L. 
Vyčių narys. Iš namų išvyko 
galvodamas, kad tai bus tik 
sveikatos patikrinimas, o jau 
grįžti ir nebegalėjo. Algis būtų 
vaidinęs “Atžalyne”. Andriušio 
rolę. Dabar jo vieton greitomis 
surastas kitas Algis — Glat- 
kauskas. Atžalyną detroitiš- 
kiai matys XI. 8. buv. lietuvių 
svetainėje. P. Natas

CHICAGOJ IR
APYLINKĖSE

— Chicagos ateitininkai ėmė 
labiau bruzdėti. Nepailstamas 
moksleivių ateitininkų darbuo
tojas Aleksas Šatas lietuv. kolo
nijose steigia naujus būrelius. 
Paskutiniu laiku jis suorganiza
vo Dievo Apvaizdos parapijos 
moks, būrelį. Netolimoj ateity 
žada tokį būrelį steigti ir Tow 
of Lake lietuvių kolonijoje. 
Sendraugiai ateitininkai suor
ganizavo įspūdingą mirusiųjų 
minėjimą sekmadienį, lapkri
čio 2 d. Su ‘žvakutėmis šv. Ka
zimiero kapinėse tūkstančiai ti
kinčiųjų meldėsi už savo arti
muosius.

Aukštesniosios mechaninės 
braižybos kursai jau prasidėjo 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Vadovauja Lankevičius, dėsto 
Didžiulis, Naudžius, Vintartas. 
Visi gali juos lankyti.

— Juozas švaistas išleido 
naują knygą, vardu “Petras 
širvokas”.

— Dail. Romas Viesulas ža
da iš Chicagos persikelti į New 
Yorką.

— Toun of Lake lietuvių 
kolonijoje atidarė savo kabine
tą dr. Zauniūtė-šaulys.

— Vyrų choras lapkričio 15 
d. rengia didelį koncertą, ku
riame bus išpildytos lietuviškos 
dainos, ‘Tėviškės vakarai”, 
“Keturi ratai” ir kt. Vyrų cho
rą veda muzikas B. Jonušas.

— Lietuvos Mokytojų s-ga 
prašo mūsų rašytojų, parengti 
vaikams tinkamų vaidybos da
lykų scenai. Rašinius siųsti J. 
Tamulevičiui. 2428 So. Lavvn- 
dale Avė., Chicago 23.

— Režisorius J. Blekaitis iš-, 
vyksta į New Yorką. Jis daug 
čia Chicagoie pasidarbavo prie 
pastatymo “Živilės”, “Anna 
Christe” ir kt

— Prof. M. Biržiška atsiuntė 
Bal. Brazdžioniui padėkos laiš
ką u: auką. Jis rašo: “Džiau
giuosi, kad mano tautiečiai ma
nęs neapleidžia, l’ž aukas ir ma
lonų man prielankumą sten
giuos mūsų tautinei bendiuo- 
menei atsilyginti nors mora
liai, pavyz. išleisdamas “Lietu

vių Tautos Kelią” dvejuose to
muose. noriu’, kad šioji Lietu
vos gyvenimo krfyga hūtų nau
dinga tautiečiams tremties 
kelyje.”

— Spaudos kioske, prie šv. 
Kryžiaus bažnyčios galima gau
ti vaikams šių knygų “Aušre
lė”. “Rūtelė” ir LK gramatiką. 
Yra ir kitų knygų ir žurnalų.

Tetaptame: DEARBORN 2-0S19
TO P1.ACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Female

NACHMAN CORP.

Help Wanted
WORK NEAR HOME

CLERK
Lietuviška šeima ieško 

LIETUVES MOTERS NAMŲ 
RUOŠAI.

Pilnas išlaikymas. Atskiras 
kambarys su vonia. Atlygini
mas pagal susitarimą. Adresas • 

120 Paine Avė., 
New Rochelle, N. Y.

Telef. NE 2-9664

TYPIST

t

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TRANSLIUOJA I§ STIPRIOS RADUO STOTIES

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 130 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, 
kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF IJTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

!

SAUKIAMAS LDS NAUJOSIOS ANGLUOS APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Darb. Sąjungos Nauj. Anglijos apskrit. metinis suvažiavimas 
ivyks Siti metu lapkričio .30 d. Nashua. N. H.. §v. Kazimiero lietuviu 
parapijos salėje Temple str.. 1 vai. po pietų. Visos kuopos malonėkite 
atsiųsti savo delegatus. ne« suvažiavimas yra labai svarbus. Jame bus 
delegatu iš praeito seimo raportas, o taip pat ir ateinantiems me
tams valdybos rinkimai.

LDS Naujosios Anglijos apskr. Valdyba 
Dvasios Vadas Kun. J. Bernatonis 
Pirmin. Vladas Paulauskas 
Sekrt. Tomas Versiackas

FOR TRAFFIC WORK 
PERMANENT POSITION 

Pleasant Working Cond tions 
40 hour—5 day week 

Many Employee Benefits 
Paid vacations and holidays 

APPL Y 
DELTA

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

3980 S. WINCHESTER AVĖ. 
LAfayette 3—6673

CLERKS
SHIPPING & RECEIVING

(YOUNG MENI
Excellent opportunity in new Skokie Plant 

Vacation — Retirement Fund 
Group Insurance

CALL AL SEYLLER
General Controls Co.

8080 McCormick Blv. Irving 8-9057 — Skokie 8802

WORK NEAR KOME
CLERKS — TYPISTS

Brand New Skokie Plant
Good opportunity for reliable persons 

Permanent positions — Good starting salary 
Pleasant vvorking conditions

40 Hours Day Week

Gali Miss Yoting
IRVING 8-9057 SKOKIE 8802

VYRAI IR MOTERYS
DARBAS ARTI NAMŲ

• PUNCH PRESS OPERATORS 
•• MATERIAL HANDLERS
• SHEAR HELP

Darbas pastovus su geru pradiniu atlyginimu. 
. Antvalandžiai virš 40 vai.

Geros darbo sąlygos.
Bendrovė šiandien duoda daug pagerinimų.

Algonguin Tool & Die Co.
4908 WEST FLOURNOY ST.

MR. EUGENE KLYCZEK ANNOlINGES 
PROGRESS IN BUILDING NEW HOME 

FOR (ITIZENS FEDERAL SAVINOS

tie'**1*’

ArchitectS <lrawing «fted ’**• ta-

nr^rnf

✓ NEEDS GENERAL
FACTORY IIELP

Will alse trata
YOUNG MEN ON SPRING ASSEMBLY

OPERATION

Good ptace work rate.

Dav or niglit shift
STEADY WORK

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

Paid holidays.

A P P L Y

4560 W. ARMITAGE

WE HA VE OPENINGS FOR
SHIPPERSTOCK KEEPER

We have a fine opportunity for a man between 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 3-6677
DELTA POWER TOOL

Division of Kockwell Mfg. 3930 So. Winchester Avė.

E n j o y thai Feeling

of SECURITY

Onlv with a Savings account vvill you en.joy that safe 
secure feeling that vou’re prepared for any emergency. 
At CITIZEN’S FEDERAL your savings vvill earn substan- 
tial dividends. In addition vve give personai attention to 
all your financial problems vvhether Sarge or small. COME 
IN AND SEE US TODAY.

Complrted Btiilding

Chicago Height*. Illinois, 
Oct. 31„„ Mr. Eugene Kly- 
ezek. PreMdent of Citizem 
Federal Savings * lx>.n As. 
sociatkni. at 1542 Hahted 
Street, in Chicago Heights. 
IllinoH, annoanced today 
that contstroction of their 
new btiilding, nhieh will be 
located on the comer of Hal- 
sted, 16th and Auto Boule. 
-thrdul PrOgrr*MnK *h”ąd of

Mr. Klyczek stated in hfa> 
release that thrir new

two story btiilding wonld be 
of ultra-modcrn design. Con- 
struction of the new buiding 
i* apprnvimately a month 
ahead of M*h«*dtile and even- 
tually shnnld be complrted 
five or <dx weeka in advance 
of the anticipated completion 
date. Any delay, that may 
disrupt the schednle. vili be 
occasioned onl.v hy the lack 
of steel.

C'itizens Federal Savingv A 
Loan Aosociation in Chicago 
Heights, IlllnoH, establishrd

hy the President’s father. 
Mr. Anthony ICyczek, back 
in l»14.

The cvpansšon nrogran, nn- 
dertaken hy Mr. Eugene Kly- 
czrk onl.v one of the many 
foruard and progressive 
idea* of the prroent hoar<l of 
directors Morkkig in close 
association m ith C itizens F e- 
dcral Savings * Ix»an Asso- 
ciation their Rea! Estate 
Oepartnient. wMch was also 
estahlhhed in 1914 hy Mr. 
Anthony Klyezek.

( ITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

Ali Accounts Insured Federally up to $10,000
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SPORTAS
— Cekoslovakas Stanislav J u ne

naują pasaulinį rekor- 
1000 m. per 2 min. 21.

virt pasiekė 
dą. nubėgę* 
1 sek .

Zybina. SSSR, pasiekė— Galina 
naują pasaulini rutulio stūmimo re
kordą. Ji pasiekė 15.40 m. G. žybina 
vasarą laimėjo šios šako* aukso me
dalį. pasiekdama pasaulio rekordą, 
kurį ji dabar pagerino apie 12 cm.

— Anthony Despirito iš Laurence 
Mass.. laimėjo daugiau kaip 300 are
lių lenktynių per šį sezoną. Tai aš
tuntas tos srities sportininkas, ku
riam pavyko 300 laimėjimų ribą pa
siekti. Šiuo metu jis jau laimėjo 320 
lenktynių, nors sezonas dar 
pasibaigęs.

nėra

1953 m. Panaulie kandidatu pi» 
menybėm* jsikvalifikavo iš Tarpzo- 
niniu pirmenybių. Švedijoje, pirmieji 
penki, būtent: Kotov, Petrosian. 
Taimanov, Geller ir Auerbach t visi 
Sov. S-gos).

Prie jų prisideda pirmieji 5 iš 
praeitu Pasaulio kandidatų p-oių, 
Budapešte: Bronstein, Boleslavsky, 
Smyslov, Keres ir Najdorf. Be to dar 
įkeliami Reshevsky ir Euwe. kaip 
paskutinių pasaulio p-bių dalyviai.

Taigi, kitų metų kandidatų pirme
nybėse vo6 3 dalyviai iš Vakarų pa
saulio: Reshevsky (JAV), Najdorf 
(Arg) ir Euwe (Olnd), viii kiti — 
Sovietu Sąjungos.

Moterą pasaulio pirmenybėse, ku
rios šiuo metu vyksta Maskvoje, pir-

mauja Sovietų moterys. Pirmeny
bėms įpusėjus, padėtis buvo tokia: 
Bielova Ignatjevna 51/Į,-
11/., .Heemskerk (Olnd) 5i2-21^. 
Bykovą 5-1. Tranmer (Angį.) 41/,- 
H/>. Keller (Rytų Vok) 4-3 ir Rub- 
aova 4-3. Amerikietė Karff turi 2-4. 
o Amerikos šių metų meisterė Mary 
Bain 1-5. Viso 16 dalyvių.

New Yarke, Oieagaje ir Tarrate, 
šiuo metu lietuviai vykdo savo in- 
div. pirmenybes, tikslu išaiškinti tų 
miestų lietuvių nugalėtojus.

Bastera Metuviai 1952-1953 m. 
tarpklubinėse Bostono pirmenybėse 
per pirmąjį ratą turės šiuo* susiti
kimus:

lapkr. 8 d. su Quiney; lapkr. 15 d. 
su Harvardo Universitetu; lapkr. 22 
d. su Boston College; lapkr. 29 d. su Į 
Newton; gruodžio 13 d. su Cambri- 
dge; sausio 10 d. su Cambridge Ro- 
ckets.

Ches* Revieu, spalių m. skelbia 
Postai skyriuje apie K. fikėmos lai
mėjimą prieš Shanon (1952 Prize 
Tounr.) ir Tautvaišos lygias su 
Watt* (1950 Golden Knights Finais).

Parduodami 
NAMAI 

Pltits. GERU GEROJ VIETOJ 
RIDGEU'OOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai; VVOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui; 
KAST NEWYORK — kampinis 
namas su saliūnu. restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
mą ir bizni, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTŪNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Liberty Avė. 
Ridunond HU119, L.I.. N.Y. 

Tel. VIrginia 8-2239

Licensed Nurses 
Home

ISh Urensed Nursing Home 
CALHOUN NURMNG HOME 

Annduncing opening of new, modern 
nursing home; beautiful, 
surroundings.

homelike 
Reasonable rates. • 

24-hour nursing service
725 St. Mark’* Avė. SL. «-42M

r►
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A. ANDRIUAKEVICIU8 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodam! ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai ir kiti puošmenys bei 

brangenybė*. Kreipkitės: 
455 GraadBL Breeklya 11, N. Y.

N
4
<
<<
<
<

<<
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Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Ave^ 
Brooklya 8, N. Y
Tel. JAmaica 3-7722

Investuokite f MI’TUAL PUNDĄ. In 
formacijų reikalu kreipkitės i atsto 
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt & Co. 111 Broadway, room 515, 
New York 6, N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

Real Estate

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery aad Butoher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
M Grand 8L, Brooklyn 11. N. Y.

Dr. Joseph Žabner
AKIU GYDYTOJAS 

M E. 7th SU N. Y. Uty 
VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12

Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

<
<

Busfoess sportini.

1

f

I

UNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

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

► I► ►I >► >>

►>►
►> ►
►

SCHOLES BAKING, bte 
V. Lukas — Vedėjas

5S2 Grand 8L, Braakiyn. N.
TaL EVargraan 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, pj- 
ragus ir pyragaičius pagal rišu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpUdomi kogeriau- 
siai. Išvežtajame j krautuvas ir

CHINCHILLA RAMINO
“Mako Katra Mmy a* a H<

Can be raised in any spare room. Only 
reųuire small pen. Eat hay and grain 
diet. Clean, odorless and gentie. Let 
us furnish you wtth choice breading 
stock at loweat prices. Gedaey 5-42S3

On

Latest
Interest

Rate

RRIDAL R BRIDEM MAID
GOtfNS

On sale Bridal gowns *49 up 
Bridesmaids’ gowns *16.75 up 

Mušt be sold — Selling Out 
2517 Pitkin Avė. B klyn, N. Y.

AP 7-5*71 — OI 5-«H

2 ’/ž %
A Year

★ 
★ 
★ 
★ 
★

Credited and
Compounded 

Quarterly
Regular Savings Accounts

Interest starts the first of the month 
on sums from *25. to *10.000.

Deposits made on or before January 10, AprilDeposits made on or before January 10, April 5, 
July 10. and October 5 will draw interest from the 
fint of auch months if left to the end of the 

ųuarterly dividend period.

★ 
★ 
★
★ 
★

Doibi! Ali makes aad riaes!
Shop early! Ūse our Lay-A-Way plan! 

EXPERT DOLL REPAIRS 
Doll Clothin, Shoes. Wigs, etc.

FLATBI KH DOLL SHOP 
and HONPITAI. 

2247 Chureh Av. nr. Flat Av.
BU 4-1320

AMc for Mr. Leo

135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Your Depoaits in This Bank Are Fully Insured 
Up to *10,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Help Wanted Malė

LAKEV1EW — LONG 1SLAND 
(Hemstead vic.) well • bilt frame Co- 
lonial 11 rooms. Both up & down 
stairs - 2 enclosed porches - 2 car 
garage, bot water, coal heat, screens, 
venitians. other extras, 5 lots. Nicely 
landscaped. 100x100. Near schools, 
shopping A transit. A buy at raly 
«213M. Roslyn S-MM.

PRITYRĘ DARBININKAI
REIKALINGI 

TEKSTILES JMONfiJ 
HAFNER AS8OC. 

19-19 24 Avė., L. I. City

TOOLMAKERS
INTERNAL & EXTERNAL 

GRINDERS
5 days — 471^, hours vveck 
Paid Vacations & Holidays 

STERUNG TOOL A DIE CO.
251 New Jersey Railroad Avė.

MItchell 2-0384 Nevvark, N. J.

REIKALINGAS VYRU

KreiptK Mr. Relly

AMERKAN DYEING CORP. 
RockvUle, Cotm.

REIKALINGI ĮRANKIU IR FORMŲ 
MECHANIKAI (Tool * Diemakera) 

graviravimui ir kalimui (deep draw- 
ing and progressive dies). Reikalingas 
dalinis patyrimas. Geros sąlygos prak
tikai. Siek tiek antvalandžių. Nuola
tinis darbas. Puikios sąlygos progre- 
suojančioj kompanijoj New Rochelle. 
Apmokamos šventės, atostogos, ligo
ninė, patogus susisiekimas.

New Rochelle > 5 >00

MUHC IN8TRUMENT
A C COR D1 A N

New — Importe* frea» Russiaa 
Secter ef Germany 

FOR SALE REASONABLF.
120 Basa. 7 Shiftings. Fine Buy 
For ąuick buyer. Call K1-7-MM

YOUNG MAN
with some toolroom experience wanted. Man with some 
experience on drill jigs, milling fixtures and form tools 
preferred. Good opportunity for right party. Apply to
EKK88ON 8CREW MACHINE PRODUCTS CO., INC.

35 ILafayette Street, Brooklyn, N. Y.

-- a*—e a_> _ a_ —m .*_* *i _BRRityiate ir pamunte 
"DARBININKĄ”

Fer Flnest Meat Products
B( RGMAIER PORK STORE 

M-M Myrtle Avė., 
RMgewood, N. Y.

Call HE 3-1667
For Quick Service

BMtMitti a Katery wMb U 
Ouarters ia heart of Montauk, L. I., 
on Main Highuay—Route 27, Guaran- 
teed terrific income — Price *80,000 
Price *15,000. Ceme!—Let your oye* 
aad teste otavteea yaa. ALAN A. 
STEVEN80N 1 Bart 4tad St

mu 2-3*2*

Helpuanted Female

ARTHRITIS 
REUMATIZMO 
BUI81T1S - SCIATICA 

Kreipkitės informacijų apie SA- 
RAT0GA Purvo Vonias, kurios 
pagelbėjo tūkstantiams. Gausite 
nemokamai.

Tai yra pačio* gamtos dovana. 
SARATOGA MUI> — nuostabus 
visame pasaulyje dėl jo stebuk
lingi* gydymo jėgos. Patvirtin
tas ligoniniu, daktarų ir naudo
jamas tūkstančių jau daugiau 
kaip 100 metų.

Norėdamas turėti ilgą gyveni
mą, gerą sveikatą, laimę ir lais
vę nuo skausmą — ardrltfr 

**8 A R A T O^a"^ 

Healtk ProducU, Ine., Dept 8. 
879 lOth Avė. N.Y. 19, N.Y.

' Announcing
(THIRD SEA80N)

“PRINCE 0F PEACE”
A GREAT ADVENT PLAY

BY VERONICA’S VEIL PLAYERS
An exquisitely beautiful drama called "a worthy companion play to 
“Veronica’s Veil" by the TABLET and of which THE CATHOLIC 
NEWS declared: "It’s touching scenos and beautiful tableux etch a 
deep impression on the spectator and help him appreciate the touch
ing mystery of the Incarnation.”

I

JOHN DERUHA, M. D.

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

GERKLĖS UGOS
30. E. 60th St. New York City

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore Ljmm, Bay Shorr, L. 1.

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: ai 
šeš(. nuo 1 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
prakt. visa diena ir šešt. 
tik iŠ ryto.

/

YINTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

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

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
1883 MADI8ON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.

(Prie Forest Avė. stoties) (RIDGEWOOD>
TeL EV. 2-9586

J

Dr. S. Chernoff
22S — M Are, N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
TeM. GRamercy l.-nBl

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu, oda, hormo
nai. Rraatja Ir šlapumo tyrimai.

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

iki 1 vai. p.p.

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PORE STORES

PERFORMANCES 
SoMby Matiaees —190 PM.

NOVEMBER 9th NO VEMBRE SOth
NOVEMBER 16Ui DECEMBER 7th
NOVEMBER 23rd DECEMBER 14th

Adolt Tiekėte—Orchestra aad Baleoay—61.00 
CHILDREN HALF PUČE

ALL SEATS RESERVED
Order Yrar Tiekei* Naw! For Resenstions Call l’Nien 5-2325

PLAN YOUR THEATREPARTY NOWJ

VERONICA’S VEIL AUDITORIUM
14th Street aad Centrai Avenue. liioa City, New Jeney

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aroimskit
(Armakauska*)

Tat STMg >-«•«>

Matthew P. Railas
(MEuaumkam)

FUNERAL HOME

Ate RsRrtesi teNia 
Rrikshi Vadšjna 

M9 Grali Street 
BHOOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

■Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER
Geree r*Hee 

ir
M-M Myrtle Avenue 

GI ■<■11, N. Y.

M-04 Wasd*Me Avenue 
Miidsldt, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

William J. Drake 
(DRAGŪNAM) 

LIETUVIS ADVOKATAS
M - 08 WAREHAM PU 

JAMAKA, N. Y. 
ToL JAmaica 9-TKt

I

į

» .
4h

Pleasant working conditions
NEW YORK CITY

DIgby 9-0647

GOOD PAY

SWISS AUTOMATIC 
SCREV MACHINE 

OPERATOR
EXPF.RIENCED

4$44$M$»4Q»4$M$M$mQ»4^

B=

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOCNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNl'S EDWARD MISIŪNAS

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuati konjakai - l’škandttai - Trlevtaija - Mušite - Mpartas 

502 GRAND ST., kampu UrIm Avė. BROOKLYN, N. Y.

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y
Tek VIrginia 7-1886
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DARBININKAS
ORGANIZUOTAI Į GRAŽIĄJĄ TALKĄ Minės Maironį

BALFo vajaus koncertas
rengiamas lapkričio 16 d. 

Lošt Battalion salėje. Progra
moje dalyvaus Brooklyno liet, 
chorai ir dainininkai Barbara 
Darlys, Marijona Kižytė, ir 
Alg. Brazis. Bilietai jau plati
nami. Kaina 1,50 dol.

Vytauto Maželio
foto paroda, įvykusi Willou- 

ghby foto reikmenų krautuvė
je, susilaukė gražaus susidomė
jimo. Parodos rengėjai ypatin
gai vertino Vyt. Maželio dar
bus.

Prof. J. Brazaitis
lapkričio 2 d. Waterbury, 

skaitė paskaitą Maironio su
kakties minėjime.

Vladas Čyvas su žmona
iš Clevelando savo povestu

vinėje kelionje lankėsi New 
Yorke pas savo pažįstamus ir 
gimines.

Muzikos vakaras
koncertas ir balius J. Stuko 

radijo valandos rengiamas va
sario 8 d. šv. Jurgio D-jos sa
lėje, Neu arke, N. J.

Lietuviai teisininkai 
lapkričio 8 (L, šeštadienį, jau

kia savo skyriaus susirinkimą 
Balfo patalpose, 105 Grand St. 
Bus paskaita ir einamieji rei
kalai.
VLIKo Pirm. prel. M. Krupa
vičiaus laiškas Enciklopedijos 

leidėjui J. Kapočiui
Mielas Broli,
Pasiėmęs leisti visą lietuviš

kąją enciklopediją, atliksi mil
žiniškos reikšmės darbą Lietu
vai ir mūsų tautai. Tepadeda 
Dievas Tamstai tesėti ir dava- 
rvti pradedamąjį darbą ligi 
galo. Lietuvių tauta Tamstai 
turės būti už tai labai dėkinga. 
Atlieki istoriškos reikšmės dar
bą. Tamsta būsi bene pirmas 
tokio didžiulio leidinio leidėjas, 
tad ir lietuvių kultūros istori
joj turėsi gauti prideramą vie
tą. Už tai reiškiu Tamstai savo 
pasigerėjimą ir nuoširdžiausią 
padėką. Šia proga prašau ma
ne įrašyti į prenumeratorių ei
lę. Tikiuosi, kad j prenumera
torių eiles įsirašys visi finan
siniai pajiegesni sąmoningi lie
tuviai.

Su aukšta pagarba, Jūsų
Myk. Krupavičius

Aktor. Henr. Kačinskas 
“Gen. ši rok o vo šeima"

vyriausioje rolėje.

N A t’JAS Rl'Sę TEATRAS 
kampas 103rd St ir Riverside Dr., New York 

Lapkričio mėn., penktadieni 7 d., šeštadieni 8 d., ir sekm. 9 d.
GENEROLO MROKOVO SEIMĄ 

S. Maksimovo pieša, keturių veiksmų, 
(Veiksmas vyksta Maskvoje dabarties metu).

Režisorius — S. N. Arlovski, buvęs Maskvos dailės teatro aktorius. 
Dekoratorius — Dail. B. M. Volkof.

Vyriausiose rolėse lietuviai aktoriai: H. Kačinskas ir A. Dauguvietytė
Pradžia kasdien — 8 vai. ir 2 vai. dienos metu sekmadieniais. 

Bilietus galima gauti teatro kasoje kasdien nuo 6—8 v.v.
Skambinti OR 4-9445

Būdingiausia lietuvių tautos 
charakterio žymė yra žmoniš
kumas. Ji pasireiškia pagalba 
nelaimės ištiktajam, vaišingu
mu ir kitais būdais. Lietuviškos 
širdies gerumą nuo senų laikų 
pažįsta ir svetimieji. Apie jį 
liudija ir šiandien pasauliui vo
kiečiai, kuriuos nuo bado išgel
bėjo pavergtoje Lietuvoje mūsų 
tautiečiai.

Scenovaizdis M V. Adomėno 3-jų veiksmų komedijos “Svetimos 
Plunksnos**, kuriu Waterburio Liet. Scenos Mėgėju Teatras vaidins 
lapkričio 9 d. C v. vak. Apreiškimo parapijos salėje. Po vaidinimo šo
kiai. Vakarų ruošia “Ateities“ žurnalo administracija.

Visi gerai žinome, kad Vo
kietijoje ir kitur Europoje yra 
tūkstančiai mūsų brolių, pate
kusių į sunkiausį vargą, neiš
brendamą skurdą. Jie sunykę, 
ligoti, alkani, apiplyšę laukia iš 
mūsų to lietuviško žmonišku
mo. Ar mes jį parodome? Ar 
mes atliekame tą lietuvišką pa
reigą pagelbėti nelaimėje esan
čiam savo broliui?

Pasižiūrėję į BALFo apys
kaitas, deja, turime prisipažin
ti. kad dauguma jos neatlieka
me. Pernelyg mažai mes šelpia
me savo vargstančius brolius. 
Kyla klausimas, kodėl taip v- 
ra ? Ar trūksta mums tinkamos 
organizacijos? Ne, mes turime 
puikiausią organizaciją — Ral
fą. kurios nuveikiamais darbais 
tikrai galime didžiuotis. Tai kas 
gi kaltas? Nagi kaltas mūsų ne
rangumas, delsimas, nuolatinis 
atidėliojimas. Mums netrūksta 
geros valios ir užuojautos, bet 
trūksta ryžtingumo. Dažnai 
mes norime nušluostyti našlai
čių ašaras, paguosti ligonį, ap
rengti šąlantį ,bet mes neprisi
rengiame tai padaryti. Kad tie 
mūsų broliai turi pusbadžiu gy-

Aktor. Asė Dauguvietytė
Vaidins “Gen. širokovo šeima”

vyr. rolėje.

venti, kad jų dienos rūškanos 
ir pilnos vargų, yra kaltas mū
sų nerangumas. Ten, kur tas 
nerangumas sulaužomas, mūsų 
gera valia pasireiškia veiksmu. 
Tik pirsiminkime. spontanišką 
augimą būrelių Diepholzo gim
nazijai remti ir pamatysime, 
kad, nerangumo nusikratę, ga
lime daug padaryti.

Turime nemaža draugijų, ku

rių programose įrašyti kilnūs 
tikslai. Jie skamba labai patrio
tiškai. Ogi patriotiškiausias 
šandien darbas tai yra gelbėti 
savo žūstantį tautietį. BALFo 
vajus ir yra tikroji proga įro
dyti. kad tas jų patriotizmas 
yra tikras, ne tik deklamuoja
mas ,bet ir gyvenime vykdo
mas. Dėlto draugijų atstovų 
susirinkime ir buvo priimtas 
nutarimas, kad šiais metais 
kiekviena mūsų draugija daly
vauja vajuje organizuotai, kad 
bus viešai paskelbta, kiek kuri 
draugija surinko aukų. Čia pir
moje eilėje atsakomybė krenta 
draugijų valdyboms, kurios tu
ri įtraukti savo narius į aukų 
rinkimą. Tą atsakomybę neša 
ir kiekvienas draugijos narys.

A. Bendorius

Tremtinių metinis susirinki
mas šaukiamas sekmadienį po 
sumos Apreiškimo parap. salė
je.
Liet. Kariuomenės minėjimas

šiemet rengiamas Nevv Yor
ko liet, tautinių ir kariškų or
ganizacijų. Be pamaldų, kurios 
įvyks Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje lapkričio 23 d. rytą 
ir bus paskirtos žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, vakare §vabų 
salėje bus minėjimas - koncer
tas. Kalbės gen. P. Plechavičius 
ir koncertuos Clevelando vyrų 
balsų oktetas.

Metiniai pietūs
Vilniaus Aušros Vartų para

pijoje spalio 26 d. praėjo dide
liu pasisekimu. Kalbas pasakė 
kun. dr. M. Ražaitis, prel. Stul- 
kelis, kun. S. Vasiukevičius, 
par. klebonas kun. J. Gurinskas 
ir Alf. Stankevičius, šv. Vardo 
D-jos ir rėmėjų komiteto pir
mininkas. Programą vedė vika
ras kun. dr. M. Ražaitis. Po 
kalbų buvo graži programa, 
kurią atliko mažos šokėjos 
Lois Meditz ir P. Myers. Po 
pietų bendri šokiai nusitęsė iki 
8 vai. Pabaigoje visiems padė
kojo klebonas kun. J. Gurins
kas.

Paliaubų dieną,
ateinantį antradienį, lapkri

čio 1 ld., kaip praneša Post- 
master Edvvard J. Quigley, pa
štas neveiks, išskyrus Brookly
no centrinės langelį, kur bus 
priimamos 1-os klasės siuntos. 
Laiškai nebus išnešiojami, o 
laiškai iš dėžučių bus išimami 
tik nuo 3,30 vai. popiet.

Lapkričio 9 d. 3 vai. p.p. šv. 
Petro parapijos salėje f So. 
Bostone) įvyks Maironio 99 
metų nuo gimimo ir 20 metų 
nuo m.rt2*£ minėj' nas. Minėji
mą rengia Bostono Liet. Rašy
tojų Klubas.

Minėjimui sudaryta plati ir 
turininga programa. Artimas 
Maironio bičiulis, vyresniosios 
kartos poetas, kanauninkas 
Mykolas Vaitkus duos pluoštą 
įdomių atsiminimų apie didįjį 
mūsų Atgimimo Dainių, nu
šviesdamas Maironio — moks
lininko, seminarijos rektoriai s, 
profesoriaus ir šiaip kultūrinin
ko darbus. Literatūros profe
sorius Juozas Brazaitis, Mai
ronio biografas, paskaitys 
paskaitą apie Maironio kūrybą 
šių dienų požiūriu.

Meninėje dalyje parapijos 
choras, vadovaujamas J. Ka
činsko, padainuos Maironio 
dainų, o stud. Č. Šidlauskaitė 
padeklamuos iš Maironio kū
rybos.

To sekmadienio pamaldos 
taip pat numatomos skirti 
Maironio atminimui. Visi lietu- 
vai kviečiami dalyvauti.

. Šv. Vardo Draugijos
šv. mišios, komunija ir bend

ri pusryčiai įvyksta ateinantį 
sekmadienį 8 vai. ryto.

Apreiškimo parapijos 
Klebonas kun. N. Pakalnis, 

lapkričio 2 d. įvykusiame tėvų 
susirinkime pareiškė, kad litu
anistinių dalykų dėstymas vyk
sta labai sėkmingai, senųjų ir 
naujųjų Amerikos lietuvių nuo
taikos labai malonios: belieka 
tik visiems ir ateity lituanisti
nį sąjūdį palaikyti bei jį parem
ti .

Tikras patriotiškas nusitei
kimas: tėvai, išklausę K. Vasi
liausko, B. Kulio ir kleb. kun.
N. Pakalnio pranešimų apie lie
tuvybės ugdymą Apreiškimo 
parapijos mokykloje vienbal
siai įsipareigojo apsidėti 5 dol. 
mėnesine prievole paremti litu
anistinių dalykų dėstymą, kol 
bus suorganzuotos lėšos Lietu
vių Bendruomenės ribose spe
cialiai švietimui. Nutarta neiš
galinčius minėtos prievolės at
likti pagal pateikiamus prašy
mus atleisti. Taigi sudarytos 
sąlygos, kad nė vienas geros 
valios tėvas nebūtų apsunkintas 
prievolės tesėjimu, jei kuriam 
bus sunkumų.

PrieSadventinis linksma- 
vakaris

Lapkričio 29 d. 5 vai. p.p. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje Komitetas (lituanistikai 
išlaikyti) rengia jaunimo ir seni
mo pobūvį, kuriame įvairi pro
grama, bufetas ir šokiai suburs 
senuosius ir jaunuosius Ameri
kos lietuvius. Jau iš anksto nu
matytame tą dieną šitame po
būvyje dalyvauti.

Fondas lituanistikai 
išlaikyti

Ta pačia proga užsimota 
steigti fondą, į kurį būtų tel
kiamos lėšos, gautos iš parapi
jų kolektų, tėvų mokesčio, mo
kyklos šelpėjų būrelio ir įvairių 
parengimų; tuo būdu finansi
niai pagrindai sutvarkyti gana 
tvirtai. Mokyklą turės progos 
paremti visi.

Dr. Paprockai minėtam fon
dui jau prisiuntė 30 dolerių au
ką. Tai pirmieji mokyklos bi
čiuliai. savo linkėjimus lietuvy
bei palaikyti pagrindė realia 
parama.

Adresas: fondo reikalais
kreiptis — Jonas Strazdas, 111 
Ainslie St., Brooklyn 11, N. Y. 
Čai tėvai ir savo mėnesinę prie
volę įteikia.

Kanauninkas M. Vaitkus, 
įžymus Jiętuvių poetas, šiuo 

metu dirbąs kanigo darbą Rho- 
de Island valstybėje netoli Bo
stono, ateinantį sekmadienį 10 
vai. pamaldų metu sakys pa
mokslą parapijos bažnyčioje.

Kaa. F. Kapočius
su savo giminiečiu J. Kapo

čiumi, Liet. Enciklopedijos lei
dėju, buvo atvykęs į Bostoną 
lapkričio 1-2 d. Praeitą sek- 
madien kan. F. Kapočius laikė 
pamaldas ir pasakė pamokslą 
parapijos bažnyčioje 10 vai.

Vyčių susirinkimas
įvyksta lapkričio 9 d. 3 vai. 

savo patalpose. Lapkričio 29 
d. vyčiai numato surengti šau
nius šokius.
Ir bostoniečiai dalyvavo Rusi
jos delegacijos “priėmime” 
Jaunuoliai studentai Vaitke

vičius, Lembertas, Ivaška, La
pinskas ir Bričkus nuvyko į 
New Yorką pasiklausyti pir
mojo Baltijos tautų simfoninio 
koncerto. Sužinoję, kad sekan
čią dieną ruošiamas Rusijos žu
domųjų tautų piketas Rusijos 
delegacijai išlipant iš laivo, jie 
pasiliko New Yorke ir prisidėjo 
prie piketininkų.

Bostono paštas
Kalėdų sezonui nori iš var

žytinių pirkti 350 sunkvežimių 
1,1 *X», ir 2 tonų pajėgumo. Pa
siūlymai turi būti įteikti iki 
lapkričio 10 dienos. Formulia
rus galima gauti vietinėse paš
to įstaigose arba Christmas 
Truck Unit, Room 410, Fede
ral Building, Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO S-OO48

REAL ESTATE & INSURANCE
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

BES. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 79492-M

8. Barasevičius ir SArus 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1ČIUS
Laidotuvių Direktorius

TeL SOuth Boston 8-2590

e-

F. E.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 H'EBSTER AVĖ. 
Cambridge, Maas.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena ir naktj

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

tos pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 9-4434

Lithuanian 
Fu mitu re Co. 

movers— 

SO 8-4618
! INSURED and BONDED !' 
! Local and Long Distance Movert

826-828 W. Broadway '
Į SO. BOSTON. MASS. j!

Step. Minkus praaria,
kad pradedant lapkričio-Nov. 

16, Liet. Radio Korp. progra
ma bu- leidžiama nauju laiku, 
tai yra nuo 12 iki 12:30 vai. 
per pietus per tą pačią stotį.

Parapijos moterų ir merginų 
Hhktpartj

įvyksta salėje 7-toj gatvėj 
šeštadienį, lapkričio 8 d., 7 vai. 
30 min.

Am. Lietuvių Bendruomenės 
susirinkimas

įvyks Liet. Piliečių Klubo sa
lėje, lapkričio 14 d., 7 vai. vak. 
Tas susirinkimas bus labai 
svarbus, nes jame bus renkama 
pastovi bendruomenės valdyba 
ir aptariamos bendruomenės 
veikimo gairės ateinantiems 
metams. Tat visi jau įsirašę 
bendruomenės nariai ir visi, 
kurie dar neįsirašė, kviečiami 
atvykti į šį nepaprastos svar
bos susirinkimą ir aktyviai da
lyvauti bendruomenės organi
zavime. Tremtinių ratelio val
dyba įpareigojo susirinkime 
dalyvauti visus tremtinius. 
Taip pat kviečiami visi iš seno 
čia gyveną lieutviai prisidėti ir 
padėti organizuoti kovą už lie
tuvybės išlaikymą.

BOSTONO
VYRŲ CHORO KONCERTAS

į vyksta LAPKRIČ IO (NOV.) 16,1952, 8:00 P.M.

So* Boston High School saleje
Dalyvaujant svečiams, pianistei JULIJAI RAJAUSKAI- 
TEI, New York’o Metropolitan operos solistui ALGIRDUI 
BRAZUI ir kompozitoriaus Juliaus Gaidelio vadovaujamam 
Bostono Vyrų Chorui.

Bostono ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai koncerte 
dalyvauti.

Po koncerto 6 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje įvyksta gardi ir jauki vakarienė. Po 
vakarienės bus šokiai.

Lietuvių Radio Korporacija
502 E. Broadway, So. Boston 27, VĄss. Tel. SO. 8-0489 
Lietuvių Radio Korp. programą per stotį WBMS, 1090 ki- 
locycles, 12:00 iki 12:30 vai. per pietus, ateinantį sekma
dienį, bus sekanti:

1— Falcons radio orkestras
2— Dainininkas Ignas Kubiliūnas iš So. Boston.
3— Magdutės pasaka

Biznio reikalais rašykit radio ofiso adresu: 502 E. Broadway, So.
Boston 27, Maus. Ačiū. STEPONAS MINKUS

e

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—12M Uleeyelea—MarMehead-Salem, Mm

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

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

LITHUANIAN RAINO HOUR
M Cottage Street, — s— Norwood. Maso.
Skyrius: LITHUANIAN FURN1TURE CO.

W. Broadnay —s— So. Boston 27, Mass.
A. ir O. IVAŠKAI

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

I

Patenkino Brockto n i e č i u s
PER 50 METŲ, TEIKDAMA ANGLIUS IR ALIEJŲ-

Parduodame
LEDĄ-ANGLIUS-COKE-ALIEJV OIL BURNERS

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 LAWRENCE ST., BROCKTON, MASS.

. Telefonas 189

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildvmą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kek kainuos.

T | a O

Bostono, Broektono, Laurence 
ir Worcesterio ateitininkai
numato surengti bendi-ą 

šventę lapkričio 23 d. Tai šven
tei pagrindiniu kalbėto u nu
matytas kviesti S. Sužiedėlis, 
Vyr. Ateitininkų Vadas.

NAUJA GYDUOLE
AleKandeFs Nauja 
Maistinga* Gyduolt 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, if 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
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 svi
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

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

1
I

5 <

VINCO ADOMĖNO linksmą trijų veiksmų komediją Waterburio 
Liet. Scenos Mėgėjų Teatras suvaidins sekmadienj, lapkričio 9 d. 
6 v. vak. Apreiškimo parapijos salėje. Po vaidinimo šokiai., Veiks 
bufetas. įėjimas tik $1.25. Gros A. Macelio orkestras.

BROCKTON SERVICE
Oil Burner and Heattng Service

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608


