
w; if 

No. 18 * 1951 m. gegužes 3 D I R V A  

GYDYTOJAI IR INŽINIERIAI 
Šiomis dienomis į mano ran

kas pateko Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų draugi
jos New Yorke metraštis, New 
York, 1951, Brooklyn, 20 psl., 
smulkaus šrifto, kaina $1.00. 

Iš to sąsiuvinio formos leidi
nio galima patirti daug įdomių 
žinių apie mūsų inžinierius. De
ja, palyginimui trūksta tikrų 
žinių apie gydytojus. Kur galė
siu, stengsiuos palyginti. 

Metraštis turi du straipsnius. 
Mūsų gairės, dipl. inž. A. Ma
čiūno, ir Naujosios Architektū
ros Epochos Bruožai, archit. V. 
švipo. Toliau eina skyrius — 
Lietuviai Inžinieriai Vakarų Pa
saulyje, su daugeliu poskyrių. 

Kiek yra lietuvių inžinierių 
Amerikoj ? Įvykusiame New 
Yorke vasario 24 ir 25 dienomis 
inžinierių ir architektų suvažia
vime buvo atstovauta 241 orga
nizuotas lietuvis inžinierius; iš, 
jų New Yorka draugija turi 74 
narius, kurių tarpe 10 Ameri
kos lietuvių inžinierių. Chica-
goj — 122 nariai: tai yra di
džiausias organizuotas lietuviu 
inžinierių vienetas visame pa
saulyje. Philadelphijos skyrius 
turi 17 narių, Detroite 28 na
riai, Bostone 28 nariai, iš kuriu 
apie 90 % dirba savo specialy
bės darbus, Clevelande 21 narys. 

Inž. Mačiūnas savo straipsny 
sako, kad per pastaruosius me
tus apie 300 lietuvių inžinierių 
ir architektų atvyko i JAV, čia 
rado apie kelias dešimtis senu 
lietuvių ateivių inžinierių, to
dėl bendras inžinierių skaičius 
siekia apie 350. 

Iš skyrių apyskaitų matyti, 
kad pvz. New Yorke žymi dau
guma narių dirba savo profesi
jos darbe, o keli iš jų yra pa
siekę visiškai lygios p*acI?tTeš "šu 
vietos Amerikos inžinieriais sa
vo specialybės darbe. * 

Inžinieriai gauna savo profe
sijos darbą be jokių license, 
kaip reikalaujama nuo gydyto
jų. Jų atlyginimas už darba yrr 
gan augštas, po $75.00 ikix? 
100.00 savaitėje ir kartais dau
giau. 

Kaip inžinieriai organizuojasi? 

New Yorko inžinieriai įsteigė 
savo atskirą draugiją ir siūle 
steigti atskiras draugijas Chi
cago, Bostone, Clevelande, De
troite ir po to jas jungti Į JAV 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungą. Suorganizuotos at
skirose valstybėse sąjungos (J 
A V, Kanadoj, Australijoj ir ki
tur) sudarys Pasaulio Lietuviu 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gą. Tokia organizacijos schema 
yra įsidėmėtina lietuviams gy
dytojams, kurie dar nepradėjo 
kurti savo draugijų. 

Kiek' yra lietuvių gydytojų 
J. VALSTYBĖSE 

Iš viso lietuvių tremtinių gy
dytojų buvo apie 250. Spren
džiant, kad iš 60.000 tremtinių 
apie pusė atvyko į JAV, rei
kia daryti išvadą, kad apie pusė 
ar kiek daugiau ir tremtinių 
gydytojų atvyko į šį kraštą, tai 
būtų apie 125 iki 150. 

Kur ir kiek apsigyveno gy
dytojų? Tikrų žinių neturim, 
bet, inžinierių pavyzdžiu einant, 
reikia spėti, kad daugiausia gy
dytojų apsigyveno Chicagoje. 
turbūt apie pusė. Toliau eina 
New Yorkas su apylinkėmis, 
Clevelandas, Baltimore ir kiti 
miestai. Išimtį reikia padaryti 
Naujosios Anglijos valstybėms, 
kur, kaip Mass. su Bostonu, 
Worcesteriu ir kitais miestais, 
Connecticut ir kitose N. Angli
jos valstybėse, dėl'griežtos tau
tinės politikos, kuri primena 
nacinę Vokietiją, naujiems atei
viams gydytojams neduodama 
teise dirbti ligoninėse, laikyti 
egzaminus ir įsikurti. Panašios 
kliūtys yra Pennsylvanijos vals-
tybSje. 

Dr. V* Tercijonas 

Gydytojų darbo sąlygos . 
• •: A : 

Dauguma atvykusių tremti
nių gydytojų neturi praktikos 
teisių ir dirba kaipo internal li
goninėse, atlikdami vienerių 
metų privalomą stažą — kiti, 
kur intership nereikalauja, dir
ba kaipo internal arba residen-
tai ligoninėse. 

Atlyginimas už gydytojų dar
bą yra labai įvairus: žemiausias 
tų, kurie atlieka privalomą in-
terno stažą, čia atlyginimas 
svyruoja tarp $100 - $150 mė
nesiui. Kurie dirba kaipo inter* 
nai arba residentai laisvai, ne 
stažui atlikti, gauna mėnesiui 
$200 - $300, o kartais ir dau
giau. Tai yra atlyginimas gydy
tojams, kurie praktikos teisių 
neturi. Jų algos yra vidutiniškai 
mažesnės už inžinierių gauna
mas algas. 

Gydytojų, turinčių praktikos 
teisę, t. y. išlaikiusių valst. eg
zaminus, yra nedaug; gal iš 
viso apie 20. Jiems, nėra būtino 
reikalo tarnauti ligoninėse, kaip 
gydytojams be licencijos; jie 
gali verstis privačia praktika, 
kuri yra daug pelningesnė, bet 
reikia ilgesnio laiko, kad ta di-

Amerikos lietuviai gydytojai 
turi įsteigę Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugiją. Iki šiol dar 
neaišku, ar tremtiniai gydytojai 
gali būti tos draugijos nariais, 
bent neįgiję license — atrodo, 
kad ne. Todėl lietuviai tremti
niai gydytojai turės steigti sa
vo draugiją. Laikas tam pri
brendo ir Ney Yorko bei apylin
kių gydytojai nori parodyti sa
vo iniciatyvą ir gegužės 6 dieną 
šaukia steigiamą susirinkimą 
Apreiškimo parapijos mokyklos 
salėje (North 5th St., Brooklyn, 
N. Y.). 

Straipsnyje "Metas steigti 
lietuvių gydytojų draugiją" tarp 
kitų motyvų nurodžiau reikalą 
padėti mirusių gydytojų šei
moms, jeigu jos būtų to reika
lingos: dr. Griniaus, dr. Elvikio, 
dr. ūso ir kitų, o taip pat padė
ti nedarbingiems arba sergan
tiems gydytojams, kaip dr. Ben-
dorius - Bendoraitis, kuris gy
vena Los Angeles ir dėl ligos 
negali dirbti. 

Minėtame inžinierių metraš
tyje radau daugiau įradymų jų 
labdaringos veiklos; New Yor
ko draugija duoda paramą inži 
nieriams, gyvenantiems Vokie
tijoje ir Austrijoje, siunta pini
gines aukas ir maisto siunti-desnė praktika atsirastų. Gy , , ^ 

dytojai, kurie tarnauja ligoni-į|r Intokiąparamą^ Drau-
nėse arba dirba pas praktikuo-
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Amerikos ūkininkų delegatas iš Indianos perduoda IndijosTaip atrodo indai, teturį apie 9 uncijas grūdų dienai. Dir-

ambasadorei Pandit kviečių, siunčiamų badaujantiesiems.bančiam reikia mažiausiai dvidešimts keturių uncijų grūdų. 

jančius gydytojus kaip jų pa
vaduotojai, gauna didesnius at
lyginimus uz pirmosios grupės 
gydytojus. ' ' ' : . 

Paskutiniu laiku buvo žinių 
apie suteikimą tremtiniams gy
dytojams kaikuriose valstybėse 
ribotos licencijos, kaip llinois, 
Iowa ir kt., kur tremtiniai gy
dytojai psichiatrinėse ligoninėse 
(State Hospital) bus sulyginti 
sų amerikiečiais gydytojais ir 
qraus gydytoju algas (residento 
ir kitų žemesnių kategorijų). Iki 
šiol jie už gydytojo darbą gau
davo studento mediko algą, t.y. 
beveik tik pusė gydytojo algos. 

Eaip tremtiniai gydytojai 
* turėtų organizuotis? 

Inžinierių pavyzdžiu dides
niuose miestuose (su apylinkė
mis) turėtų susidaryti atskiros 
gydytojų draugijos. Tos draugi
jos sudarytų JAV Lietuvių Gy
dytojų Sąjungą, kuri galėtų bū
ti nariu Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos, jei būtų"reika
las tokią steigti. 

Gydytojams tremtiniams or
ganizuotis į savo draugijas ir 
steigti sąjungą labai kliudo jų 
apsikrovimas darbu. Be tiesio
ginio darbo ligoninėse, kaip pra
gyvenimo šaltinio, jie užimti 
pasiruošimu egzaminams. Tas 
viršnorminis darbas, t. y. mo
kymasis naktimis, nutraukiant 
poilsį ir miegą, labai suvaržo 
gydytojus ir stabdo jų aktyvu
mą. 

Gydytojai, kurie gavo diplo
mus prieš 1914 m., gali įsigyti 
praktikos teisę by endorsement, 
pripažinimu be egzaminų, bet 
tokių yra labai nedaug ir prak
tikos teisė jiems duodama tuo
met, kai jie nesudaro konku
rencijos vietiniams gydytojams 
ir jų amžius yra virš 60 metų. 
Todėl šitas atvejis — leidimas 
praktikai be egzaminų didesnės 
reikšmės neturi, nes kandidatų 
yra mažai. Buvo kalbų, kad li
cense by endorsement bus pra
plėsta, duodant gydytojams, 
baigusiems iki 1930 metų, bet 
kolkas tai tik gandai. Jei nebus 
karo ir didesnės gydytojų mo
bilizacijos —r license by endorse
ment praplėtimo iki 1930 ar ku
rių kitų metų negalima laukti, 
nes Amerikos gydytojų organi
zacijos, kurios yra labai įtakin
gos, to neprileis. Karas tą padė
tį gali pakeisti. 

Anie limited license jau mi
nėjau, kad kaikurios valstybės 
leis tremtiniams gydytojams 
užimti vietas psichiatrinėse li
goninėse ir gauti gydytojų at
lyginimą, bent žemesnių kate
gorijų. v 1 I 

gija jau yra paaukojusi $163. 
Nors tai nedidelė suma, bet ro
do gražų inžinierių mostą. 

Dėl mano pasiūlymo steigti 
gydytojų draugiją arba draugi
jas iki šiol niekas neatsiliepė, 
nors straipsnis buvo įdėtas tri
juose laikraščiuose: Dirvoj, Vie
nybėj ir Naujienose. Dr. A. 
Garmus dėl tos tylos man pa
rašė: Vežimas stovi vietoje 
įklimpęs į purvą ir kasdieninio 
gyvenimo sukuri. Dr. J. Kaza
kevičius man rašytame laiške 
irgi paabejojo, ar gydytojų 
draugija bus pajėgi dirbti šal
pos darbą, šelpimą aš paminė-
jap kaip vieną būsimos gydy
tojų draugijos tikslų ir, patik
rines inžinierių d-jos įstatus, ten 
radau tokius tikslus: 

1. Jungti lietuvius inžinierius, 
architektus ir technikus, gyve
nančius New Yorke ir jo apy
linkėse, tarpusaviam behdra-
darbiavimui. 

2. Siekti pažangos technikos 
moksluose. 

3. Dalintis profesiniais paty
rimais ir informacijomis. 

4. Išlaikyti lietuvybe* ir dėti 
nastangas Lietuvai atgauti ne
priklausomybę. 

5. Organizuotai dalyvauti Am. 
lietuvių visuomeniniame gyve
nime. 

6. Teikti pagalbą nariams, pa
tekusiems i vargą ir, padėti 
naujai atvykusiems kolegoms. 

šitie inžinierių draugijos už
daviniai, šiek tiek pakeitus, tik
tų ir būsimai gydytojų draugi
jai. 

Darbo galimybes Amerikoj 
abiem profesijom, tiek inžinie
riams, tiek gydytojams, yra la
bai plačios. Jeigu prancūzas 
Descartes pasakė "cogito ergo 
sum — "aš galvoju, taigi aš 
esu", tai amerikietis tikrai ga
li tarti "aš dirbu — taigi aš 
gyvenu", nes darbas čia yre 
gero pragyvenimo šaltinis. Tie
sa, kaikurie tremtiniai gydy
tojai bei inžinieriai atvyko čia 
tokio amžiaus, kada amerikie
čiai jau yra sutaupę senatvei ir 
sunkiai dirbti jiems nėra rei
kalo. Vienok ir vyresnio am
žiaus tremtiniai gydytojai, per 
65 ir net 70 m., jeigu jie yra 
darbingi ir sveikata jiems lei
džia, gavo darbo ligoninėse ir 
patys sau užsidirba pragyveni
mui. Ir amerikiečiai gydytojai 
darbo nevengia, nors jie ir turi 
santaupų, iš kurių galėtų gy
venti. 

Lankydamas savo įstaigos li
gonius provincijoj, buvau susto
jęs nakvynės viename mieste
lyje, kur iš kelių praktikuojan
čių gydytojų vienas buvo 88 m. 
amžiaus. Jis priiminėia ligonius 
pas save namuose ir lanko paci-

jentus jų namuose pats vairuo
damas mašiną. Tai yra retas 
darbingumo pavyzdys tokiame 
amžiuje, bet ir lietuvių gydyto
jų tarpe turim vieną profeso
rių 75 metų, neseniai atvažia
vusį į šį kraštą, kuris po trum
po poilsio gavo darbo vienoj 
New Yorko1 ligoninėj. Tremties 
gyvenimas darbingą amžių čia 
pailgino bent dešimčia metų. 

Galiu paminėti keletą pavar
džių, gerai žinomų Lietuvoj pro
fesorių ir prityrusių gydytojų, 
kaip. prof. V. Tumėnienė, prof. 
Gudavičius, dr. A. Garmus, ku
rie čia, vyresniame amžiuje bū
dami, surado darbo savo profe
sijoje. žinoma, tai nėra darbas 
ir atlyginimas pilnai pagal jų 
specialybę, nes jie neturi prak
tikos teisės, nors ją galėtų gau-

Brocktono klebono deklaracijos 
Pernai per Kristaus Karaliaus 

šventę klebonas kun. P. Stra-
kauskas iškoneveikė buv. Lie
tuvos prezidentus K. Grinių ir 
A. Smetoną, o tremtinius iš
vadino gangsteriais. Už tai, ma
tyt, vėliau gavo nuo vyskupo 
pipirų, nes privačiai ir viešai 
skelbė, kad jam uždaryta bur
na kalbėti lietuvių reikalais. 

Bet dabar jis vėl ėmė tęsti 
viešai savo "veiklą" prieš Lie
tuvą ir tremtinius, šv. Kazimie
ro šventės ir Mindaugo krikšto 
sukakties proga jis rašė para
pijos biuletenyje: "Lietuvių 

ti be egzaminų. Vienok jie čia j taiita., tai katalikiška tauta, 
turi geresnes pragyvenimo są- Maldomis melskimės prie Die 
lygas kaip tremty Vokietijoj, 
bet prastesnes kaip Lietuvoj. 

Psichiatrinėse ligoninėse, ku
rias išlaiko valstybė, gydytojai, 
sulaukę 70 m., turi eiti pensi
jon arba pasitraukti. Kai ku
riose valstybėse, kaip Kentucky, 
matyti, dėl gydytojų stokos, 
leidžia tarnauti gyd. virš 70 m. 

Prie lygių sąlygų — ceteris 
paribus, čia Amerikoj jaunesnio 
amžiaus gydytojas tarnyboj tu
ri pirmenybę prieš savo senesnį 
kolegą. Tai yra šio krašto ypa
tybė proteguoti jaunų žmonių 
veržlumą ir aktyvumą. 

Palyginus čia minimas dvi 
profesijas, reikia daryti tokią 
išvadą: lietuvių inžinierių Ame
rikoj yra bent dvigubai daugiau 
kaip gydytojų; jie lengvai gau
na darbą pagal savo profesiją 
ir su geru atlyginimu. Lietu
viai inžinieriai gerai užsireko
mendavo savo organizuotumu ir 
sugebėjimu greitai prisitaikyti 
prie šio krašto sąlygų. Lietuviu 
gydytojų dauguma neturi leidi
mo praktikai, jie nėra pilnatei
siai ir daugelio atlyginimas yra 
žemiau vidutinio. 

Pasiektas aukštesnis gyveni
mo lygis, tiek gydytojams, tiek 
inžinieriams, gali sudaryti atei
tyje kliūtį grįžti i Lietuva, kai 
atsiras tokia galimybė. Daug 
kas gali nepanorėti skirtis su 
šio didelio krašto gerove ir va
žiuoti i sunaikinta mažą kraš
tą, kur nėra užtikrinto ramaus 
rytojaus. 

Inžinierių mavyzdys turėtų 
paskatinti gydytojus steifrti sa
vo draugijas (o paskui Lietuviu 
Gydvtoiu S-gą), kurios ugdytu 
in solidaruma. kolektvvini pa-
iėgumą ir tautini veiklumą. 

Naujas žodynas 
V. PėteraiČio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 

Ipdynas" 

Gabija, 340 Union Avfe, Bro

oklyn 11, N. ̂  

Kaina $2.00. 

vo, kad atleistų Lietuvos pa
darytas klaidas ir suteiktų jai 
dar kartą jausti, kad ji yra 
laisva ir nepriklausoma tauta." 

Įdomi naujiena! Atrodo, kad 
Lietuvos pavergimas ir lietuvių 
tautos naikinimas yra ne bol
ševizmo imperializmo rezulta
tas, bet pelnyta bausme. 

Tas pats biuletenis įspėja 
"dypukus" prieš kažkokius ne
aiškius vadus. Jis rašo: "At
vykę iš tremties Dypukai at
sargiai sekite savo gyvenimą. 
Jūsų tarpe yra neaiškių vadų, 
kurie nori visiems pataikauti, 
visiems sakyti: "Padėk ,Dieve" 
Patys matote, prie ko privedė 
žmoniją neaiškūs valdininkai ir 
vadai... Kiekviena katalikiška 
organizacija turi turėti savo 
Dvasios Vadą. Katalikai kaip 
tik ir turi pareikalauti iš savo 
vadų, kad jų organizacijoms bū
tų paskirtas Dvasios Vadas. 
Paklauskite vietos Amerikiečiu 
Lietuvių, jie jums skaudžiai pa
sakys, prie kokių nelaimingų 
dalykų juos privedė neaiškūs 
yadai... jei jūs seksite vadus 
kurie yra Ne Katalikiškai nu
sistatę, užsitrauksite ant savęs 
nelaimę." 

Apie kokius vadus čia kalba
ma, sunku suprasti. Bet aišku, 
kad klebonui nepatinka kaikurie 
iš tų tremtinių, kurie vadovau
ja kokioms nors organizacijoms. 
Jis norėtų juos pažaboti savo 
skirtais dvasios vadais. Tai iš
duoda jo diktatūriškus užsimo
jimus. 

Dar toliau nuema balandžio 
1 d. biuletenis. Ten jau angliš
kai aiškina, kad bendradarbia
vimas su kitais tautiniuose rei
kaluose yra negalimas. Aiškini
mas baigiamas šiais žodžiais: 
"There is a great deai of diffe
rence between Catholicism and 
our so called "Lithuanian" be
dieviai. Our FAITH prevents us 
from selling our souls and bo
dy to a few traitors who had 
the water of saving Babtism 
poured on their head. This is 
a gift they have not valued. 
Have most of them forgotten 
the sufferings, hardships Com
munism and its henchmen put 
them through in the past few 

fyears?! I am afraid it is the 

old saying:. "Out of sight, out 
of mind". What a terrible ap
preciation to show one's God." 

D. K. 

ANTIKOMUNISTINĖ VEIKLA 

Antikomunistinė veikla Brock-
tone stiprėja ir įgauna vis nau
jas formas. Pereitų metų kovo 
26 d., kai čia lankėsi- Stalino 
"palaimintas misionierius" Ant. 
Bimba, buvo suruoštas masinis 
mitingas, kuriame priimta anti
komunistinė rezoliucija. Tų pa
čių metų rugsėjo 9 - 15 d Lietu
vių Bakūžėje buvo suruošta įs
pūdinga genocido paroda, kurią 
drauge su Brocktono mu
ge aplankė šimtai tūkstančių 
žmonių. Dabar vėl kovo 21 d. 
Brocktono Lietuvių Taryba ir 
Katalikų Federacija, į kurias 
įeina visos vietos lietuvių patri
otinės organizacijos, priėmė 
naują rezoliuciją komunistų rei
kalu ir mūsų santykių su jais 
klausimu, kurioje pareiškiama: 

Kai mūsų tėvu žemėje Liet-
voje komunistai vykdo baisų ge
nocidą, kai komunistu įžiebtame 
Korėjos kare liejamas Amerikos 
vyrų kraujas, kai komunistinės 
Rusijos valdovai stumia pasauli 
Į trečią pasaulinį karą, kai Ame
rikos komunistų priklausomybė 
nuo Maskvos yra neabejotinai 
aiški, kai Amerikos Kongresas 
rado* reikalinga priimti komu
nistams suregistruoti specialų 
įstatymą, —. 

— TAI MŪSŲ TARPE 
vis dar tebėra žmonių, kurie ligi 
šiol nenutraukė ryšių su komu
nistais, jų spauda, radiju ir or
ganizacijomis, besislapstančio
mis įvairiais nekaltais vardais, 
bet aiškiai dirbančiomis išdavi
kišką darbą Maskvos naudai. 
Vieni jų aktyviai dalyvauja tose 
organizacijose, spaudoje ir radi
jo programose, o kiti sąmoningai 
ar nesąmoningai palaiko šią ak
ciją, skelbdami jų parengimus, 
prenumeruodami komunist in ę 
spaudą, duodami i ja ir komunis
tų vedamas radijo programas 
savo biznio ar kitokio pobūdžio 
skelbimus. 

Todėl Brocktono Lietuvių Ta
ryba ir Katalikų.Federacija, at
stovaudama vietoje visas lietu
vių patriotines organizacijas, 
besisielojančias skaudžiu Lietu
vos likimu ir gresiančiu Ameri
kai pavojumi, nutarė kreiptis j 
visus vietos lietuvius šiuo pa
reiškimu : 

1. Komunistai, kaip Maskvos 
agentai ar ju suklaidinti fanatiš
ki pasekėjai, yra lygūs Ameri
kos, kaip ir Lietuvos priešai. 

2. Geras lietuvis ir ištikimas 
Amerikos gyventojas nepriklau
so komunistinėms ir prokomu
nistinėms organizacijoms, nere
mia ir neprenumeruoja komu
nistines spaudos, nesiskelbia ko

munistinėse radijo programose 
ir spaudoje, o taip pat savo spau
doje ir radijo programose ne
skelbia komunistų ruošiamų pa
rengimų. 

3. Lietuvių organizacijų ne tik 
vadovybėje ar kontrolėje, bet 
netgi narių tarpe negali būti ko* 
munistų ar jų simpatikų. 

4. Boikotuojami visi tie biz
nieriai, profesionalai ir atskiri 
asmenys, kurie priklauso komu
nistinėms organizacijoms, remia 
jas, prenumeruoja komunistinę 
spaudą, skelbiasi joje bei komu
nistų radijo programose arba sa
vo vedamoje spaudoje ir radijo 
programose skelbia komunistų 
parengimus. 

5. Komunistų suklaidinti as
menys kviečiami nutraukti ry
šius us Maskvos agentais, įsi
jungti Į garbingų tautiečių ir iš
tikimų šio krašto gyventojų ei
les, visomis pastangomis remti 
šio krašto vyriausybę kovoje su 
subversyviniais elementais, kaip 
tai jau daugelis padarė tiek šia
me krašte, tik kitose šalyse. 

6. Komunistai, jų spauda ir 
radijo programos atpažįstama iš 
to, kaip jie vertina komunistų 
vykdomą Lietuvoje genocidą, 
sukeltą Korėjoje karą ir komu
nistinės Rusijos vedamą impe
rialistinę politiką, kurios tikslas 
— pavergti visa pasaulį. Kas gi
ria Lietuvoje vykdomą genocidą, 
stengiasi pateisinti sukeltą Ko
rėjoj karą, remia komunistinės 
Rusijos siekimus susidoroti su 
Amerika ir paskandinti visą pa
sauli ašarose ir kraujuje, tas 
aiškiai yra Maskvos agentas ar 
jo suklaidintas fanatikas, kuris 
yra lygus pirmajam. 

Kad ši reziliucija būtų pilnai 
įgyvendinta, atskirų organizaci
jų susirinkimuose nagrinėjamas 
jos turinys ir numatytos prie
monės. P. V. 

— Brocktono (Mass.) tremti
niai savo tarpe surinko ir išsiun
tė lietuvių gimnazijai Diephoze 
57 dolerius. 

— Vasario 16 d. proga pasky
rę Lietuvos laisvinimo reika
lams vienos dienos uždarbį, 
Brocktono tremtiniai jau paau
kojo Tautos Fondui $650. Tiems 
tremtiniams, kurie dar neįteikė 
jokios aukos, pasiųsti paragini
mo laiškai. Tokių laiškų išsiųsta 
apie 35 šeimoms ar atskiriems 
asmenims. Pirma paminėtą su
mą sudėjo 108 tremtiniai. 

~ Lituanistinės mokyklos ne
lanko dar apie ketvirtadalis 
tremtinių vaikų. Paskutiniame 
susirinkime kalbėta, kaip pa
veikti tuos apsileidusius tremti
nius, kad jie pasinaudotų šia 
mokykla. Mokykloje dirba 6 mo
kytojai be jokio atlyginimo. 

Vėlutis. 
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