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J. Mačiulio liūdinčiai šeimai reiškiame gilią užuojau-

• Egiptui ginklus 
ir Indija.

penktadienio pavakare 
draugijos pirmininkas, 
yra pakelti mokesčiai: 

du su puse procento

Velionis palaikė gyvą ryšį su “Darbininku” ligi pas
kutinių dienų. Jo žinutės pasirodydavo iš lietuvių gyvenimo 
Woodhavene.

griauja pusiausvirą tarp Izrae
lio ir Egipto.

Izraelis pareiškė, protestą 
Čekoslovakijai prieš ginklų pri
statymą Egiptui.

įvykdytą.
balsavo už 

» kėlimą, te- 
trys Balti- 

yra Sovietų 
dalis ir kad

ir Molotovo. “Eisenhoweris pa
darė didelį įspūdį Chruščiovui 
ir Bulganinui Ženevoje. Jie 
man sakė kalbėję Adenaueriui 
apie Ėisenhowerį kaip žmogų, 
kuris nuoširdžiai nori taikos”.

Šioje sesijoje dalyvavo 9 tau
tų ir 4 tarptautinių sąjungų 
atstovai. Nauja buvo tai, kad 
vietoj pernai buvusių lenkų 
dviejų delegacijų, šiemet buvo 
tiktai viena; Mykolaičiko gru
pė, visai nedalyvavo. Taip pat 
nedalyvavo Čekoslovakijos gru
pės, atstovaujama Osuskio. šie
met prisidėjo šalia kr. dem.

PRANCŪZIJOS DELEGACIJA PASITRAUKĖ Iš JT. SOVIETAI BALSAVO UŽ PRANCŪZIJOS 
“VIDAUS REIKALŲ" SVARSTYMĄ. ATĖJO LAIKAS KELTI LIETUVOS, LATVIJOS, ESTI- 
JOS KLAUSIMĄ.

u satelitais, 
prieš buvo 
Skandinavi-

veides Jungtines Tautas, tai jis 
būtų buvęs reikalingas anks
čiau nelaukiant JT dešimtmečio 
sukakties..

Šia prasme labai laiku ir la
bai vietoj yra šen. Knowlando 
pareiškimas dėl Baltijos valsty
bių klausimo iškėlimo Jungti

nėse Tautose. Tai egzaminas, 
kuris galėtų parodyti, ar Jungt.

mos, cukraus ir kt. 
pristatymą. Reikalauja 
valandai 12 centų.

Prancūzijos delegatas 
JT atsakė: gal būt Valst. dep. 
pareigūnai mano, kad ne. Bet 
spėjama, kad gali pasitraukti 
vyriausybė.

Nors Prancūzija neklausys 
J. Tautų nutarimų, balsavimas

Jungtinės Pavergtosios Tau
tos posėdžiauja lygia greta su 
Jungtinėm Tautom. Sesija pra
sidėjo rugsėjo 22. Tame posė
dyje buvo svarstomi atstovavi
mo mandatai, komisijos ir kt. 
organizaciniai reikalai Tik 
rugsėjo 28—30 buvo bendri 
debatai dėl politinės padėties. 
Pasisakė visų tautybių ir ke
turių tarptautinių politinių gru
pių atstovai Iš lietuvių kalbėjo

klausimą, kurio reikalauja So
vietai ar ir tą, kuriame Sovie
tai turi stoti kaltinamuoju.

Tai laimėjimas ne tik arabų, 
bet ir Maskvos. Naujas jos lai- Tautos pajėgia svarstyti tik tą 
mėjimas po sutarties dėl gink

lų su Egiptu. Spėjama, kad nu- 
numatyta Prancūzijos vyriau-

tačiau 
iš šio 
kokiu

šeštadienį, spalio 1, po piet staiga mirė nuo širdies 
smūgio Juozas P. Mačiulis, gyv. Woodhavene, senas Brook- 
lyho lietuvių katalikų veikėjas.

Jis atkeliavo į Ameriką prieš pirmą pasaulinį karą 
pas savo brolį New Havene. Jau karo metu persikėlė įBroo- 
klyną. J. Krušinskas, kuris tuo metu buvo Tautos Fondo 
sekretorius, atsiliepė apie velionį kaip veiklų ir energingai 
pasireiškusį katalikų organizacijose. Mačiulis prisistatė į 
Tautos Fondą ir įsijungė į darbą — Tautos Fondą, LRKA 
Susivienijimą ir kitas lietuvių draugijas. Jis kurį laiką bu
vo LRKSA centro valdybos narys. Kai susiorganizavo kata
likų spaustuvė “Vytautas”, Mačiulis buvo jos reikalų vedė
jas ir sekretorius. Taip pat kurį laiką buvo “Darbininko” 
redakcijos (Literatūrinės komisijos) narys ir LDS veikėjas.

Pastaruoju laiku mažiau laiko begalėjo skirti organiza
cijom, užimtas savo “real estate” darbais. Tebuvo Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos pirmininkas ir 135 Susivieniji
mo kuopos sekretorius.

1930 Mačiulis vedė Elzbietą Matulaitytę. Paliko tarp 
gyvųjų žmoną* dvi dukteris ir sūnų, pats susilaukęs 63 
metų.

liberalų internacionalo dar so
cialistų tremtinių internaciona
lo atstovai, šalia esančių Ame
rikoje atvyko dar iš Europos. 
Lietuvių atvyko iš Vykdomosios 
tarybos P. Karvelis ir kr. dem. 
sąjungos E. Turauskas. Pažy
mėtina, kad atvyko iš Europos 
latvių Grosvaldas ir estų Sel
teris, diplomatai. Tuo tarpu 
lietuvių diplomatai rado* kad 
jiem netinka tokiose sesijose 
dalyvauti.

Šiai sesijai pirmininkauti 
pradėjo burtų keliu Estijos at
stovas, paskui iš eilės Vengras, 
latvis, lietuvis, lenkas.

Kitas posėdis numatytas spa
lio 17.

Įspėjo 5 saugotis "Ženevos 
dvasios". Prašė išlaisvinimo. 
Amerikos spauda jy noram pri
taria.

Jungtinių Tautų sesijose Azi- trauks iŠ Jungt. Tautų' 
jos ir arabų valstybės penkta
dienį pasiūlė svarstyti Prancū
zijos kolonijos Alžiro klausimą. 
Nepaisant Prancūzijos protesto, 
kad tai- jos vidaus klausimas; 
nepaisant darbų tvarkos komi
teto nepritarimo, sesiją 28 bal
sais prieš 27 nutarė svarstyti, laikomas jai moraliniu smūgiu. 
Už balsavo Azijos, arabų vals
tybės ir Sovietai 
Tarp balsavusių 
Amerika, Anglija, 
jos valstybės.

Prancūzijos delegacijos pir- sybės galvos kelionė į Maskvą 
mininkas pareiškė, kad Prancū- dar prieš Ženevos konferenci- 
zija nekreips dėmesio į JT re- ją turės atkristi, nes Maskva 
komendącijas Alžiro reikalu, ir balsavo prieš Prancūziją, ir 
visa delegacija išėjo iš sesijos; Prancūzija viešai buvo kaltinus, 
pasitraukė taip pat Prancūzi- kad Maskvos agentai komunis- 
jos atstovai iš visų JT komisi- tai kursto neramumus Alžire. 
jų* išskyrus nusiginklavimo. Iš Tai smūgis ir tiem prancūzų 
Paryžiaus delegacija gavo pra- patriotam, kurie “ant pilvo” 
nešimą, kad grįžtų namo. Pran- gulė prieš Maskvą, 
cūzijos vyriausybė delegacijos 
pasitraukimui pritarė.

Ar Prancūzija visai pasi-

oiti j rinkimus no su Eisen- 
howoriu asmeniu, bet su jo au
toritetu,

leidžiant jam pasirinkti kan
didatą sau Į įpėdinius ir nu
statant partijos programą.

Tarp tokių galimų kandida
tų Drummondas sumini teisė
ją Earl Warren, Paul G. Hoff- 
man. “The Chicago Sun—Ti
mes" perša prezidento brolį 
Milton Eisenhoucr, Pennsyl-Laidojamas trečiadienį, spalio 5, 9 vai. ryto iš St. Tho- 

mas bažnyčios Woodhavene, 87 St ir 88 Avė. kampas.

Paskutinė jo informacija buvo 
telefonu. Jis, kaip namų savininkų 
painformavo, kad namų savinikam 
vietoj dviejų procetų. reikia mokėti 
nuo namų vertės; pakelta taip pat ir namų vertės kaina; 
nedidėtiem dviejų butų namam pakelta apie 1000 dol. Pa
žymėjo taip pat, kad tas mokesčių pakėlimas neduoda tei
sės namų savininkam .automatiškai pakelti nuomos. Apgai
lestavo, kad namų savininkai išmėto kvitus išlaidų, kurias 
jie turi beremontuodami namus, ir negali jų paskui pridėti 
prie metinių mokesčių pareiškimų* nes jeigu tokiais kvitais 
kuris įrodys, kad savininkui nelieka pelno 6% nuo namo 
vertės, tai jam bus leista tada pakelti ir nuomos kainą. 
Taigi, jo vadovaujamos draugijos reikalais rūpinosi iki pas
kutinės minutės.

Amerikos valst. sekr. pava
duotojas G. Allen dvi valandas 
tarėsi su Egipto vyriausybe. 
Tarėsi taip pat Anglijos, Pran
cūzijos ir Sovietų atstovai

Allen paneigė Egipto spau
doje pasklidusias žinias, kad 
Amerika grasinusi nutraukti 
ūkinę pagalbą Egiptui, jei jis 
nenutrauks sutarties su Mask
va. .
. Britai susirūpinę, kad Sovie
tai, pristatydami Egiptui gink
lus, į Suezo kanalo sritį atga
bens ir savo agentų. Svarsto, 
ar tai nėra aplinkybė, kuri pa
gal sutartį leidžia britam grą
žinti savo kariuomenę į Sueza.

Egiptas kaltina Prancūziją, 
kad ji davusi Izraeliui spraus- 
minių lėktuvų ir tankų. Tai

F AURE, Prancūzijos užsie
nių reikalų ministeris ir JT. 

delegacijos pirmininkas.

Maskvos bosai laiką Eisenho- 
werį tokiu pat draugu kaip F. 
D. Rooseveltas. To diplomato 
tvirtinimu, Maskva susirūpinu
si. kad prezidento liga gali ves
ti Rytų-Vakarų santykius į 
panašią padėtį, kokia susidarė 

jos nėra nei apleistos nei už- sėjo 27 Valerija Vateiūnienė, vanijos universiteto prezidentą. tus, apie Stevensoną. Harrima- po Roosevelto mirties, kai atė-
mirštos.” raudonoji poetė. D. Lawrence mini, kad ištiki- nas tėra tik antrašte ir Steven- jo Haity Trumanas.

gurno sistema, sudaryta be pa
vergtųjų išlaisvinimo, iš tikrų
jų tik sustiprins Sovietų Są
jungos dominavimą... ir suda
rys palankias sąlygas komunis- sąjungos, ūkininkų sąjungos ir 
tų tolimesnei ekspansijai Euro-

• Nuo prez. Eisenhowerio 
ligos praėjo 10 dienų. Sveikata 
taisosi normaliai

Tačiau pats prezidentas pa
reiškė spalio 2 po nakties, kad 
jis jaučiasi pavargęs ir ne taip 
gerai, kaip lig šiol.
• N. Yorko uoste svarstymo 

personalas, apie 200, sustreika
vo. Tatai sukliudys kavos, gu-

importo 
pridėti

LENKAI SPRENDŽIA 
VOKIEČIŲ KLAUSIMĄ

Lenkijos kom. vyriausybė pa
skelbė, kad vokiečiai Lenkijos 
valdomoje srityje gali arba pri
imti Lenkijos pilietybę ar išsi
kelti. Tokių vokiečių tebesą 
apie 250.000. Jų* buvo apie 8 
mil. Bet pagal Potsdamo su
tartį jie buvo iškelti, ir atga
benta apie 5,5 mil. lenkų.

• Argentinos buvęs diktato
rius Peronas atskrido į Parag
vajų. Nauja Argentinos valdžia 
pageidauja, kad jis išvyktų to- 

į Šveicariją ar Ispaniją.

GERAI, KAD TAIP ATSITIKO
Suprantamas Azijos ir arabų 

valstybių ž^gis, jei jos norėjo 
kovoti prieš kolonializmą ir pa
rodyti savo simpatijas Alžiro 
gyventojams.

Suprantamas taip pat Pran
cūzijos pasitraukimas iš Jungt. 
Tautų sesijos, jei tai būtų pro
testas prieš Jungt. Tautų nusi
statymą tarptautinę politinę 
padėtį matuoti dvejopu matu: 
kelti balsą prieš Prancūzijos 
kolonializmą, užmestą 10 mil. 
žmonių, bet vengti pakelti bal
są prieš Sovietų Sąjungos 
smurtu užmestą vergiją 100 
mil. žmonių; kelti balsą prieš 
nežmoniškumą Prancūzijos, ku
ri daug savo kapitalo ir civiliza
cijos įgabeno į Alžirą, bet tylė
ti prieš Sovietų Sąjungą, kuri iš 
pavergtų kraštų išgabena tur
tus ir žmonių jėgas.
Jei Prancūzijos išėjimas reikš

tų protestą prieš šitokias dvi-

miausiai Eisenhowerio politiką šonui nekonkuruosiąs.
tęstų viceprezidentas Nizonas. Demokratai ir dabar laikosi 

tos pačios taktikos kaip lig šiol: 
Eisenhowerį paremti labiau už 
pačius respublikonus ir traukti 
jį iŠ respublikonų įtakos.

V. Sidzikauskas, P. Karvelis ir poje ir kitur.
E. Turauskas. įspūdingiausia 
kalba buvo rumunų atstovo 
Gafencu; keisčiausia čeko kr. 
demokratų sąjungos atstovo,

SULTONAS "NUSISODINO" 
NUO SOSTO IR IŠSITRĖMĖ
Maroko sultonas Arafa sutiko 

atsisakyti nuo sosto ir išskrido 
į egzilę Tangere. 1

Dieną po to marokiečiai vėl 
užpuolė keliose vietose pran
cūzų sargybas. Tą vietą apžiū
rėti korespondentam neleidžia.

• "Atgavo laisvę" Švedijoje 
nuo spalio pradžios alkoholi
niai gėrimai.
• Amerikos kariuomenė Vo

kietijoje sumažintos ūkinės iš
laidos 20%.

ARGENTINOS PREZIDEN
TAS gen. Eduardo Lonardi ir

• Sibire mirė Pulgis Lumbis, 
buv. Steigiamojo seimo nam.

Rezoliucijoje prašomos Ame
rikos- Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės daryti žygių, kad 
būtų atstatyta nepriklausomybė 
ir laisvė Albanijoje, Bulgarijo
je, Čekoslovakijoje, Estijoje, 

Visos kalbos vedė į bendrą Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, 
išvadą, kuri buvo išreikšta re- Rumunijoje, Vengrijoje, suda- 
zoliucija. Joje rant sąlygas, kuriose būtų j-

Įspėjami Vakarai, jog sau- vykdyti tikri ir laisvi rinkimai.

Respublikoniška spauda pa
naudojo prieš demokratus pe
reitos savaitės paniką biržoje. 
Va, kaip tautos ūkis bijo demo
kratų galimos valstybinimo po
litikos — buvo kišama mintis. 
Ar dėl to ar be to demokratai 
pasiskubino pareikšti savo pa
žiūras.

Buvo susivažiavę senato ir 
atstovu rūmų pirmininkai bei 
Stevensonas, buvęs kandidatas 
į prezidentus, ir po pasitarimo 
tų asmenų buvo pareikšta la
bai taikinga ir atsargi kryptis:

iš prezidento ligos demokra
tai nenori krauti sau politinio 
kapitalo; sonatas nerodys noro 
dabartinę politiką 
bortinės respublikonų progra
mos 80% esą atremta i demo
kratų vykdytą politiką ir tik ją 
tęsia toliau.

Vadinas, į rinkimus jie gali 
eiti ne su nauja programa, ku
ria respublikonai norėjo pa
gąsdinti žmones, bet daugiau 
su naujais programos vykdyto
jais.

Tuo tarpu tekalbama apie 
vieną demokratų kandidatą į 
tokius vykdytojus — preziden-

Buvo sakoma, kad demokra
tų jokis kandidatas negali lai
mėti prieš Eisenhowerį ar pra
laimėti prieš kitą respublikonų 
kandidatą.

Su Eisenhowerio liga atėjo 
įsitikinimas, kad Eisenhoweris 
iš tų planų tenka išimti, nes 
jis antru kartu prezidentauti 
nesutiks. J. Alsop (NYKT) rašo, 
kad net prieš ligą Eisenhowerio 
žmona ir sūnus buvę labai prie
šingi antram prezidentavimui.

Tas pats Alsop tvirtina, kad 
respublikonai dabar neturi aiš
kios idėjos kas daryti. Tuo tar- 

NĖ VIENO NĖRA LATVIJOJE Pu teminima viena išeitis — 
“Latvija” rašo, kad Vestfa

lijos vyskupas Vilmas su evan
gelikų dvasininkų delegacija 
lankėsi Sovietuose ir buvo už
sukęs į* Rygą. Klausimas, ar 
Latvijos buvęs prez. Ulmanis 
grąžintas į Latviją, atsakė: “Nė 
vieno nėra Latvijoje”.

• 680 BUSHWICK AVENUE, BROOKLYN 21. NEW YORK
• \■:... • . . . ,,,

f Knouiandas dėl 
Baltijos valstybiy

I Po balsavimo Jungt. 
’l tose Alžiro klausimu
II - Knowlandas pareiškė: 
i į atsižvelgdamas į tą 
i j savimą, jis tikisi, 
i ( Jungtinės Valstybės pasiū- 
I lys gen. sesijos debatam
i Estijos, Latvijos ir Lietu- 
i vos pavergimą, Sovietų Są- 
i jungos smurtu 
i Maskva, kuri 
i Alžiro klausimo

betvirtina, kad 
i jos valstybės - ; 
! Sąjungos

' Jungt. Tautos negali kištis
1 į jos vidaus reikalus.

REPUBLIKONAM BELIEKA EI Tl Į RINKIMUS SU EISENHOWERIO AUTORITETU, O DEMO
KRATAI TVIRTINA, KAD TAS AUTORITETAS REMIA DEMOKRATŲ PROGRAMĄ. *"

Anot R. Drummondo (NYHT), 
buvo tvirtai tikima, kad res

publikonai su Eisenhoweriu ne
gali pralaimėti- be Eisenhowe- 
rio negali laimėti.

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS APIE 
VYSKUPŲ PASKYRIMĄ 

LIETUVOJE
Vokiečių dienraštis “Die 

Welt” kelia klausimą, ko siekė 
Maskva, skelbdama apie naujų 
vyskupų skyrimą Lietuvoje. 
Kai kas spėlioja, sako laikraš
tis, kad šis žygis rodąs švelnė- 
jantį kelią pagal Ženevos dva
sią. Tačiau dienraštis įspėja, 
kad tuo tikėti daugiau nėra 
jokių kitų duomenų. Lietuvos 
katalikam pastaraisiais metais 
buvo kirsti per skaudūs smū
giai. Nors, palyginti, pro gele
žinę uždangą prasiskverbia ne
daug žinių apie tikinčiųjų pa
dėtį Baltijos valstybėse, 
ir tų pačių užtenka, kad 
įvykio nebūtų daroma 
nors per skubių išvadų.

Prezidento liga padarė įspūdį 
ir Sovietų politikai.

AP skelbia pareiškimą vieno 
vakarų diplomato, buvusio 
Maskvoje, susitikusio su Mask
vos bosais. Jie pareiškę tam 
diplomatui- kad

Maskva sulėtinsianti derybas 
su Vakarais, laukdama prezi
dento grįžtant į pareigas.

Į viceprezidentą Nixoną jie 
žiūri su įtarimu. O prezidentas 
Eisenhoweris esąs labai verti-

Pavergtosios Tautos 
turi pilną paramą

New Yorko didžioji spauda 
JPT posėdžius paminėjo palan
kiai. O N. Y. Times parašė ir 
vieną iš vedamųjų. Jame JPT 
pavadino simboliu, kad paverg
tosios tautos prisideda į kovą 
dėl laisvės. ,

“Šiame siekime pilnatis turi 
visą Vakarų, ypačiai Jungtinių 
Valstybių paramą. Prezidento 
Eisenhowerio ir valstybės sekre
toriaus lūpom Jungtinės Vals
tybės iškėlė pavergtų tautų 
reikalą tiesioginiuose santykiuo
se su Sovietais, Ženevoje ir 
Jungtinėse Tautose.

“Sovietai, žinoma, neigia, 
kad tos pavergtosios tautos bū
tų pagrobtos ar pavergtos, ir 
reikia laikyti jų cinizmu, kad 
pasirinko komunistą delegatą 
Lenkijos, krašto, kuris yra val
domas Sovietų armijos maršalo, 
patvirtinti tiem savo žodžiam. 
Bet pats Jungtinių Pavergtų 
Tautų buvimas parodo jų pa
neigimo melą. Tatai tvčioįas iš 
sovietų pastangų nutildyti 4ais- 
vės šauksmą dangstymus! “Že
nevos dvasįa”, kurią jie aiškina
si taip, lyg ji pateisintų ju da
bartinės politikos ir veiklos 
neliečiamumą. Dabartinė Jung
tinių Pavergtų Tautų sesija 
galėtų būti naujas įrodymas 
tautom anapus uždangos, kad • Lietuvoje palaidota



DARBININKAS . 1955 m. spalis 4 d. no. 71

DEL VYSKUPŲ JAUDINASI, BET PRISIPAŽĮSTA
SPAUDA

šalti-

kurie dar li- 
išlaiko nežmo- 

sumokėdami,

AI.RERTAS. Bel-ijes pnnos, 22 metu. priima marinu paradu Anapulio akademijoje. Princas’ at
vyko i JAV dvieju mėli, viešnagėti.

ne faktais, kol 
bent kaikuriem 
nenurodys

MASKVOS AGENTŲ RANKA (11)

Naujienos per du nr. — rug
sėjo 2/ ir 2a — atsako "Dai ut- 
ninkui’ į jo pasiaoas dėl nau
jienų paiei*tų tvirtinimų apie 
naujų vyskupų paskynmą sie
tuvoje.
Anksčiau jos buvo tvirtinusios, 

(1) kad bovieuų vaiazia ir Kata
likų bažnyčia tarėsi ir susitarė 
dėl naujų vyskupų — belieka 
tik konkordatas pasirašyti; (2), 
kad. "Lietuvos vyskupams bus 
tnokamos algos is valstybės iž
do”; valdžios lėšom yra išlaiko
ma kunigų seminarija; (31 kad 
netenka turėti daug vilčių, jog 
nauji vyskupai ir jų vadovau
jamoji dvasininkija parodytų 
atsparumo prieš tarnybą sovie
tiniam režimui remti.

. Darbininkas tuos tvirtinimus 
pavadino "prielaidom”, “spė
liojimais”, "kreivais spėlioji
mais”- bet 
“Naujienos” 
tvirtinimam 
nio.

Ką dabar 
paskelbė tuo

Pavedame sunaikinti 15.000 priešų
Vladimir Petrovas, sovietinio 

saugumo šifruotojas, iš Kinijos 
buvo sugrąžintas į Maskvą. 
Jam čia teko pergyventi garsu
sis 1936—38 valymo laikas, va
dinama “ježovščina”.

Ježovas- perėmęs iš Jagodos 
NKVD viršininko pareigas, 
pradėjo masiškai naikinti-reži
mo priešus. Be tardymo. Užte
ko vieno įtarimo. Šimtai šifruo
tų įsakymų — ėjo per Petrovo 
rankas tokio turinio: “NKVD
Frunz, Kirgizų respublika: jum Tik jos laipsnis, 
pavedamas uždavinys sunai
kinti 10.000 liaudies priešų. 
Praneškite rezultatus. ‘ Ježo
vas”__keitėsi tik adresai ir
kvotos skaičiai...

PERĖMĖ SAUGUMO atsakingas už masines deporta- 
APARATĄ L. BERIJA cijas iš okupuotos Lenkijos ir 

Buvo likviduotas pats Ježo- ‘ Baltijos kraštų. Jo žinioje atsi- 
vas ir jo artimasis štabas. Ki- dūrė ir raudonosios armijos iš- 
tas valymo vyksmas pristabdy- tikimybės priežiūra, taip pat 
tas. Suimtųjų sąrašai buvo pa
tikrinami, ir daugelis palei
džiami. Tuo būdu Berija ir 
Stalinas, su kurio žinia tai bu
vo daroma, laimėjo tarp žmo
nių populiarumo. Žmonės kiek 
laisviau atsikvėpė.

Tačiau sistema nepasikeitė.

AMERIKA NUSTATĖ KVOTAS 
-IMIGRACIJAI, SOVIETAI -

NUSTATĖ KVOTAS MIRČIAI

Naujienos 
klausimu?

naujo

sako, jog “pranciškonų laikraš
tis užsiima ne tik “spėliojimu’, 
t et ir daug negražesniu dar
bu”, “trilinkais šmeižtais”; 
tiem, kurie savo nuomonę pa
sako, drebia “į veidą kokį ne
švarumą, jei ta kitų pareikš
toji nuomonė netinka į tavo 
kromelį”... Tai nenaujas reiš
kinys, nes “Naujienos” labai 
drąsios “spėlioti” apie kitus, 
bet piktinasi- kai į tą patį “spė
liojimų lauką” patenka jos pa
čios; drąsios savo nuomonę pa
reikšti apie kitus, bet pyksta, 
kai kiti drįsta pareikši nuomo
nę apie Naujienų nuomonę. 
Tada staiga Naujienos prašne
ka apie “artimo meilę”.

Nėra nauja, kai Naujienos 
tvirtina, jog Darbininkas rašo 
"apsvaigusiu protu”, “bijo bol
ševizmo vardo, o jo esmės ne
įžiūri; abejoja, ar Darbininkas 
“pajėgia suprasti, ką jisai ban-

do kritikuoti”; išvedžioja, kad, 
“tarpas tarp Darbininko vieno
je pusėje ir “Vilnies” bei “Lai
svės” antroje pasidarė siau
ras”. ..

Nesiginčysim čia su Naujie
nom apie tą apsvaigimą, su
pratimą, bolševizmo esmės 
įžiūrėjimą ir neneigsiu! Naujie
nų nusimanymo tuo reikalu, 
nes Darbininkas pažįsta bolše
vizmą iš nuolatinės kovos su 
juo, o Naujienos gal būt pa- 
žįsta jį ir iš 1936—38 bendra
darbiavimo su bolševizmo at
stovais. Gal būt, ne iš “parma- 
zonų—cicilikų gadynės”, kaip 
pavadino dr. J. Daugailis, o tik 
iš to bendradarbiavimo laikų 
bus palikęs ir Naujienų tebe- 

• vartojaijas žodynas — tokis 
kaip “batlaižis”, “škurnikas”, 
“kromelis”... Linkime Naujie
noms tokių žodžių kromelį 
ateityje dar praplėsti; tai labai 
pravers, kai reikės nurodyti 
faktus- o bus tik spėliojimai.

Taigi tik išvedžiojimais iš 
bolševikų diktatūros supratimo 
teparemia savo tvirtinimus apie 
tas algas. Tų išvedžiojimų tei
singumo čia netenka hesii, bet 
jie labai verti dėmesio, nes pa
rodo Naujienų galvojimą apie 
bolševizmą ir tikėjimo laisvę. 
Belieka joms pasakyti, kad Lie
tuvoje tikintieji, 
kusias bažnyčias 
niškas duokles
yra “laisvi”. Gal taip pat "lais
vas” ir tas žmogus, nors ir ne
būtų katalikas, kuriam sunku 
gauti darbą dėl to, kad jo gi
minaitis yra pabėgęs? Tokius 
faktus liudija vokiečių belais
viai. Iš ko tasai persekiojamas 
nekaltas žmogus gyvena .’ Pagal 
Naujienas, išeitų, ir jam “tota
litarinė bolševikų diktatūra” 
arba “tarybinės Lietuvos iž
das” algą moka ...

Aiškinasi Naujienos taip pat- 
kad savo nuomonėm jos norė
jusios ne suniekinti tikėjimą 
ir bažnyčią, bet “įspėti, kad 
nepaisant bolševizmo nuolaidų 
bažnyčiai, nėra kol kas jokios 
vilties, kad diktatūros jungas 
ant Lietuvos žmonių sprando 
pasidarys lengvesnis”... Malo
nu tai girdėti. Vadinasi, to
kiam įspėjimui teturėjo tar
nauti ir “Naujienų” tvirtini
mas, kad “bažnyčia ir religija 
nesudaro jokios kliūties bolše
vikų valdžiai ir kad bažnyčia 
dažnai jiems net padeda laiky
ti žmones klusnume”. Jei tokį 
pasakymą reikia suprasti kaip 
“įspėjimą”, kad nereikia pasi
tikėti bolševizmu, tai ar tik ne
bus reikalingas Naujienų pa
sakymas suprasti..'. specialus 
žodynas.

Tokios naujos mintys.
-o-

Nėra nauja, kai Naujienos

Vieni namo vykti bijo, kiti—negali
Keturi vokietukai 1954 pasi

rašė sutarti su pietų Afrikos 
valstybe tarnauti geležinkeliuo
se. Kai ten nuvyko, sąlygos 
jiem pasirodė nebepakeliamos, 
geležinkelių administracija pa
žadų nesilaikė, ir vaikinai, visi 
tarp 18 ir 22 mėtų, nusprendė 
iš tos sutarties gelbėtis. Jie 
patyrė, kad sutartis gali būti 
nutraukta tik tuo būdu, kad už 
kriminalinius nusikaltimus jie 
gali būti nubausti ir tada grą
žinti Į Europa. Jie taip ir pa
darė: apiplėšė maisto krautuvę

taip- kad juos čia pat sugautų. 
Teisme jie pareiškė, kad visas 
pasekmes prisiima ir nori būti 
bausmę atlikę repatrijuoti į 
Vokietiją. Bet teisėjas, nepai
sydamas jų pasakojimo apie 
tėvynės pasiilgimą, pritaikė 
jiem bausmę pagal vietinius 
papročius— šalia kalėjimo dar 
ir viešai išplakdino.

Prisipažįsta dabar, kad tai 
Naujienų “nuomonės”. Savo 
tvirtinimo- kad “buvo iš anks
to susitarta tarp Vatikano ir 
Maskvos”, nevadina faktu, bet 
kad kiti faktai "į tai rodo”.

Dabar Naujienos jau prisipa
žįsta, kad tvirtinimas dėl vys
kupų algų ir seminarijos išlai
kymo bolševikų lėšom, nėra 
pagrįstas jokiu kitu šaltiniu, o 
tik spėliojimu. Būtent: “Šalti
nis yra totalitarinė bolševikų 
diktatūra... Jei vyskupams ir 
jų kanceliarijoms neduos pini
gų ‘tarybinės' Lietuvos iždas, 
tai kas gi rūpinsis jų išlaiky
mu? Ar visos Lietuvos katali
kai. apsidėdami mokesčiais 
šiam reikalui? Bet juk tai 
reikštų, kad Lietuvos katalikai 
bažnyčios ir religijos reikaluose 
vra laisvi”.

visos užsienyje atstovybės. Jo 
stiprybė — tai buvo jo tarnau
tojų jam ištikimybė. Jis rūpi
nosi jais labiau nei Molotovas 
ar kiti ministeriai, kurie gy
veno prabangoje, bet nežiūrė
jo. kaip gyvena jų tarnautojai. 
Berija NKVD tarnautojus net. 
karo metu aprūpindavo ge
riausiais restoranais ir butais 
o užsieniu reikalų ministerijos 
tarnautojai skurdo. Tai darė jį 
populiarų tarp savo tarnauto
jų, bet nepopuliarų tarp kitų 
mimsterių ir tų ministerijų 
tarnautojų.

Po karo, jau 1946 kovo mėn.,. ~ 
Berija turėjo savo visagalę 
NKVD padalyti į dvi ministeri
jas — valstybės saugumo mi
nisteriją — MGB ir vidaus rei
kalų ministeriją — MVD. Pir
mosios prieky buvo pastatytas 
Merkulov, antrosios Kruglov. 
Pats Berija buvo “paaukštin
tas” — išrinktas min. pirm, 
pavaduotoju, politbiuro nariu, 
apdovanotas Lenino ordinu. 
Stalinas, matydamas, kaip 
“sėkmingai” Berija vykdė Mas
kvos—Volgos ir Juodųjų jūrų 
kanalų statyba- panaudodamas 
"darbo vergus”, pavedė jam 
da'bar organizuoti atominius ty
rinėjimus ir gamybą.

• Sovietai aplenkė Ameriką 
Egipte — Egiptas sutiko pirk
ti Sovietų ir Čekoslovakijos 
ginklus už medvilnę. Amerika 
tariasi su Anglija paveikti 
Maskvą, kad ji dėl ginklų pri
statymo nekonkuruotų. Tai su
tars Ženevos konferencijoje.

• Naujojon Zelandijon po 
karo Įvažiavo 3000 vokiečių 
tarnaičių. Dabar jos visos ten 
ištekėjusios. Zelandija norinti 
naujų 3000.

• Prancūzijoje suimtas žur
nalistas Barrat, nes jis turėjo 
pasikalbėjimą su sukilėlių va
du be vyriausybės leidimo. Tai 
ir spaudos laisvė.
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patikrina, 
liudijimą;

kaip ir tada, kai jis nusodino 
Jcžovą ir paleido jo kalintus 
žmones.

KAI STALINAS 1953 KOVO 5 
MIRĖ, JAU KITĄ DIENĄ 

MGB IR MVD BUVO 
SULIETOS Į VIENĄ 

MINISTERIJĄ IR JOS 
ATSIDŪRĖ BĖRUOS 

RANKOSE

išvyko tada ir ji su vaikais.

Į VALDŽIOS VIRŠŪNES 
BERIJĄ IŠKĖLĖ KARAS

Apžiūrėk dabar

“LIAUDIES PRIEŠŲ 
LIKVIDAVIMO" PRINCIPAS 

PASILIKO IR BUVO 
BĖRUOS VARTOJAMAS ... 
Buvo 1938 pabaiga ar 1939 

pradžia, kai Petrovas buvo iš
kviestas pas" savo viršininką 
Degterovą. Tas pasakė^ kad

Petrovas atsimena, kad Sverd- šefui Berijai reikalingas žmo- 
lovskui buvo nustatyta kvota gus likviduoti Sovietų Sąjun- 
15,000. gos atstovui Persijoje, kuris

nesąs patikimas. Buvo numa
tytas vienas iš mūsų skyriaus 
tarnautojų — pasakojo Petro
vas — vyras buvęs jūrininkuo- 
sc, labai griežtas, tylus, neve
dęs. Jis atrodė tinkamiausias. 
Jis buvo pristatytas Berijai. 
Jam i laika buvo parinktas dar 
vienas iš kito departamento. 
Berija pirmajam kalbėjo:

Girdėjau, drauge, kad esi 
nepaprastai drąsus. Ar būsi pa
kankamai drąsus užmušti žmo
gų geležinė lazda vienu smū-.

Tokius Įsakymus gavusios 
vietinės NKVD turėjo pultis į 
savo kartotekas: “palankus 
baltajai armijai", “trockistas”. 
“buožinio kilimo”, “nacionalis
tas”. .. Tokie visi buvo tinka
mi išpildyti kvotai.

Per “ježovščinos" metus bu
vo likviduota pora milijonų 
žmonių. Tarp jų ir 3000 NKVD 
aukštojo laipsnio pareigūnų 
namie ar užsieniuose. Pasau
liui labiausiai žinomi tada lik
viduoti kariuomenės vyriausias 
štabas — Tuchačevskis. Ubore- 
vičius, Korkas. Edemanas ir kt.

ŽYMIEJI "LIAUDIES 
PRIEŠAI" BUVO 

LIKVIDUOJAMI PAČIOJE 
MASKVOJE

NKVD rūmuose. Dzeržinskio 
gatvėje. Rūsyje buvo daug ce
lių. Kai kalinį išveda ir išren
gia. palikdami tik su baltiniais, 
jau buvo ženklas, kad jis skir
tas likviduoti. Nušaudavo arba 
pastatę prie sienos arba tie
siog vedant koridorium iš už
pakalio Į pakaušį. Gydytojas 

i. ar jau negyvas: jo 
.liudijimas jau paskutinis doku
mentas suimtojo byloje. Pas
kui užkasa bendroje duobėje.
Tik tokius įžymiuosius "liau
dies priešus” kaip Zinovjevas, 
;Kamenevas ar Berija likvida
vus. kitą diena apie tai skelbi a 
viešai. Apie kitus nieko ne-' 
skelbia. Jei nužudytojo arti
mieji pasiteirauja, duodamas 
atsakymas, kad jis nuteistas 
15 metu be teisės susirašinėti... 
Petrovas buvo liudininkas, kad 
ir tie egzekutoriai ne visada 
žudymus atlaikydavo. Jo vienas 
pažįstamas grįždavo po egze
kucijų namo visada nusigėrės; 
kitas pats nusišovė . . .

Vis tai buvo daroma tam- 
kad sunaikintu "penkta kolo
ną". užsienio valstybių simpa- 
tikus; o is tikrųjų Stalinas no
rėjo pašalinti visus, kas gaktų 
būti jam ojarzicija .. .

1938 iš Jagodos

— Taip, drauge komisare”, 
atsakė parinktasis. Parinkti 
žmogžudžiai buvo dar paruošti 
ir iškeliavo į Teheraną.

Tenai sovietų NKVD agentas 
nuvedė abudu vyrus pas atsto
vą ir jam pristatė. Tuo metu, 
kai atstovas kalbėjosi su vie-
nu iš’jų. antrasis smogė gelež
galiu iš užpakalio atstovui į 
galva. Atliko tai vienu smūgiu, 
kaip buvo pažadėjęs.

PASKUI ATSTOVO LAVONĄ 
SUVYNIOJO į KILIMĄ, 

išgabeno iš miesto ir užkasė.
Petrovui buvo pristatytas pra
nešimas- kuris iššifruotas 
.skambėjo: “Uždavinys atliktas 
pagal planą".

Atstovo žmonai pranešė, kad 
j< .yrąs buvo staiga iškviestas 
į ? a kva., ir jis labai atsiprašo, 
k d nespėjęs nė atsisveikinti.

Bet vargiai ji pasiekė Maskvą. 
Greičiausiai Ji buvo pakeliui 
suimta ir pasiusta i koncen
tracijos siuvykla. kaip tai buvo 
paprastai daroma su "liaudies 
priešu” šeinrom.

Agoul.'ts. kuris nužudė atsto
vą. buvo paliktas ten atsto
vybe je dirbai dar 12 mėnesiu, 
kad nesukeltu .įtarimo. Kai bu
vo sugražintav i Ma kva. gavo 
Raudonosios žvaigždės ordiną" 
už nuopelnus"

Dar po mėnesio buvęs MGB 
buvo apkaltintas vartojęs ne
leistinus metodus tardyme 
prieš gydytojus, kurie buvo 
kaltinami ruošėsi nužudyti po
litbiuro narius. Tie gydytojai, 
daugiausia žydai, buvo sukišti į 
kalėjimus dar Stalinui esant 
gyvam. Dabar Berija juos pa
leido. gindamas sovietinių pi
liečiu teises" ir sukišdamas į 
kalėjimus jų tardytojus.

Petrovas tai matė, ir jam 
rodės, kad Berija ieško tokiu 
būdu masėse populiarumo.

Po trijų mėnesių, biržely, 
jis buvo suimtas Malenkovo. 
Gruodžio 23 nužudytas. Viešai 
Berija buvo apkaltintas, kad 
norėjos likviduoti sovietinį re
žimą. grąžinti kapitalizmą, bu
vęs Britų ir Amerikos agentas; 
gaudes moteris gatvėse — ir 
dar daugybė nusikaltimų.

Petrovas mano, kad didžiau
sia Be r įjos kaltė buvo kita:

jis buvo tapę* perdaug ga-
Kaip NKVD šefas jis buvo linge*.

Naujas Ford Fairlane So
dan, vienas iš septynių 
Fairlane modelių, siūlomas 
‘56 Fordo eilėj. Visi yra 
naujo Thundcrbird sti
liaus.

Su nauju 202-a. j. Thunderbird Y-8!
Tiktai Fordas tai turi.' Malonum:) patir
si vien tik kojos pirštu palietes. Jo jėga 
kalnus nulygina. Jo staigus veikimas lei
džia greit pralenkti. Jo Ž02-a.j. -Thunder- 
birdo *'go" eina švelniai kaip šilkas, tyliai 
kaip lopšinė... tai ekstra tvirto, blokinio 
Y-š motoro darbas!
" gj-unamas su Fordomatic Fairlane ir Stat- 
ion Wagon modeliais.

Su nauju Thundcrbird stilium!
■ ■ - Tiktai Fordas tai turi! Jūs būsit pritrenkti 

ir apakinti Thunderbirdo grožio visuose 1.S 
naujo Fordo modeliuose. Jum kris j aki 
ilgis. žcjTfos linijos, nuostabus siluetas, pa
sirinkimas šviežiu nauju išorės spalvų ir 
žaviu vidaus puošmenų.

Su nauju Gyvybei Saugumu!
Tikrai Fordas tai turi! Fordo "IJft’gunrd" 
centrinis* žemas vairas, "Lifeguard” dvigu
bi duru uždarai, gaunami kontrolės instru
mentams prietaisai. nuo saulės dangalai 
bet sėdynių diržai ... visa pritaikinta teik
ti didesni saugumą nelaimės atveju.

Nau>« Fard CirMondirv Ttidor N<M- 
■n. Jdomu pažiūrėti malonu vairuo
ti! Siu 'l iltini cmžusis Ir Jo I durų 
broti<< Jum duoda Fordo nauja "hn» ko. Tai viena- 
Jook".

žaviuose naujuose modeliuose!
Nauja* Ford Parklanr Mrifon
Gražus 2 durti. 6 kclenfain naujaid- 

. mis. ulini madingas iš vidaus ir Ia«-

NnujB’. Fort Malnlinr Fordor Mrdun. 
Pirmaująs Milius eharakleriniojn šį 
nauja 6 keleiviam I dui’U sėdami. Ar-

IS Fordu '56 iš šešių bn galite padrinki i 2 deru sedana 
Slation Wag<»nų ' Itartncs* Srdan.
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Ii raudonosios Kinijos grįžo ir lietuvis (3J
kurių ilgiau- 

kolektyve 
►artuškaitė ir 
i šiol pasiro-

ų straipsnių 
oje. Tai džiu- 
es tai kalba 
mdos tęstinu- 
spaudoje pa- 

lolių pasižymi 
dais sugebėji-

dijuoja pačią

įsiminti ir to- 
las štai studi
ją ir yra pasi- 
is, bet sąmo- 
įsireikšti lietu- 
).
iau įspėti šiuo 
tiškai nusitei

gs meilė, bet ir 
iotyvai sukūrė 
identų skyrių

los Liet. Stud.

PAX ROMANĄ Kongreso Anglijoje dalis svečiu ir dalyviu. Dalia IVaškienė iš Bostono ssėdi antroje eilėje, 
antroji iš kains. J. Medišauskas iš Muencheno stovi dešinėje apačioje, pačiam krašte. Abu atstovavo atei
tininkus.

Vaikai išmetami į gatv
POLICIJA DEGINA PADUS. UŽDRAUDŽIA VARPAIS SKAMBINTI. VIENUOLE 

‘ KALTINA VAIKŲ ŽUDYMU. BUDIZMO ŠVENTOVĖSE NEBEDEGA ^VAKELĖS 
“KOL NEIŠLAISVINSIM PASAULIO, NEPAILSĖSIM!”

I i ' J, • t

jos save išpo-
>kį gausų stu- 
Kritiškai reikia ŠV. TĖVO ŽODIS PAX ROMANA KONGRESUI

Didelio džiaugsmo kupini 
siunčiame šį tėvišką žodį jums, 
mielieji Pax Romana kongreso 
dalyviai, suvažiavę Nottingha- 
me.

Jūs, gerai patyrę katalikiško-

ius redakcinius 
žnai pasitaiko, 
eik visiškai ne
vienas redakto- 
, kad nežinąs, 

> skyriuje buvo 
Kartu jis pasi-
ti draugai nesi- sios minties gyvybingumą kiek

vienas savo krašte, dabar gau
siai susirinkote svetingosios 
Anglijos žemėje. Jūsų posė
džiai vyksta mūsų mielojo sū
naus kardinolo Bernard Griffin, 
W e s t minsterio arkivyskupo, 
globoje. Tėviškai sveikiname 
jus ir jūsų pasiryžimą gvilden
ti problemas, kurios pasitinka 
jaunąjį akademiką ką tik išė
jus iš universiteto ir pradėjus 
savarankišką profesinį darbą.

Įvairūs sunkumai lydi šitą 
kelią. Jų

ai jam tas dar- 
Būtų gera, kad 
ižadėjęs įeiti į 
rtyvą. jaustų at- 
jk tiek dirbtų.

studentų pa- 
iagoje gilesnių 
ebandoma studi- 
atstatymo prob- 
amas dabartinio 
>o klausimas ir 
irėtų rūpėti mū- 
. Vertėtų pereiti 
asireiškimo į ko- . naująjį akademiko
. Tada jau giliau 
rtinti studentų 
įėjimus.

je studijuoją lie
tai turi savo są- 
• valdyboje yra
19 studentai, jau-
20 m., seniausias 
daugiausia studi- 

j—net 12; Frank- 
Iciberge 5, Muen- 
ebingene. Muen- 
ihene po 2, Karls- 
rge ir kit. po 1. 
udijuoja mediciną 
echniką 4, ekono- 
us 3.

pradžia siekia jau tuos laikus, 
kada jaunasis akademikas pra
deda rengtis pasirinktajam 
darbui, kai žvelgia į kultūrinio, 
ekonominio ir socialinio gyve
nimo pareigų naštą: kaip tin
kamai jisai pasirengs studijų 
dienose?

Tokių pareigų ir sunkumų 
dalis tenka ir visuomenei. Ji 
neturi apvilti naujosios kartos, 
o veikiau sutikti ir priimti jau
nuosius akademikus, atnešan
čius laisvę ir pasitikėjimą.

Įnašas, kurį atliks jūsų kon
gresas, tikrai bus padarytas 
pačiu tinkamiausiu metu, nes 
paskiausios kultūrinio gyveni-1

ino apraiškos, daugelyje kraštų 
atveria visiškai naujus plotus 
jaunimui, pasinešusiam moky
ti ir vadovauti.

Profesinių klausimų nar
pliojimas teneleidžia nustumti 
į šalį ir normalinių klausimų- 
kurie paliečia jaunojo akade
miko sąžinę, paliekant univer
siteto rūmus. Juk jau pats 
pirmutinis žingsnis į naują gy
venimą išbandys jo asmens 
vertę ir pasirengimą.

Naujojo darbo kelyje kito
kioje šviesoje pasirodo pragy
venimo bei kitokios socialinio 
gyvenimo problemos: jaunasis 
akademikas patenka į naują 
visuomeninį, politinį gyvenimą 
ir į naujas profesines .pareigas. 
Be to, jam teks sukurti naują 
šeimą ir prisiimti visą ateinan
čio gyvenimo atsakingumą.

Šitų lemiančių metų laikotar
pyje paliečiamas žmogaus ti
kėjimas ir pamaldumas. Ką 
daryti, norint išvengti pink
lių, statomų jo religiniam ir 
moraiinianr'gy venimui ?

šio audringojo persilaužymo

metu jaunajam akademikui 
daug gali padėti bendruomenė, 
padedant ugdyti brolišką mei
lę, religini uolumą, dvasinį at
sparumą. reikalingą kovai su 
nauja aplinka ir naujojo darbo 
sąlygomis, čia ir iškyla katali
kiškosios akcijos vaidmuo. Ka
talikiškoji akcija, remiama ir 
ugdoma Bažnyčios, turi malo
niai sutikti jaunuosius akade
mikus, ateinančius su savais 
talentais ir trokštančius padė
ti savo broliams.

Bažnyčia, nuoširdžiai mylė
dama ir suprasdama jaunuo
sius akademikus, kviečia juos 
aktyviai Įsijungti į apaštalavi
mo darba. leidžiantį išlieti jau
ną energiją ir padedantį svei
kai išspęsti naujas problemas.

Mūsų mieliesiems Pax Roma
na sūnums, o ypač tiems, ku
rie šiemet palieka universite
tų rūmus ir išeina į savaran
kišką gyvenimą. siunčiame 
nuoširdžiausius sveikinimus, 
tėviško palankumo jausmus ir 
mūsų apaštališką palaiminimą.

Sulietuvino Nijolė Mekytė.

MOKYKLOJE IR GYVENIME

Hartfordą
nas didžiulis kon- 
akademija miesto 
zauja St. Baranaus- 
> Kuprevičius ir L. 
. Programą tvarko 
joja prof. Vyt. Ma- 
eš programą į susi- 
dį tars prof. dr. K. 
d. Turauskas, tik 
i atvykęs iš Vokieti-

t labai patogu pa- 
jmobiliais, autobu- 
ais ir geležinkeliais. 
; koncertui, parapi- 
a, kurioje bus posė- 
ir. Trejybės lietuvių 
*a visai arti geležin- 
įtobusų stočių. -

ST. BAKANAŪ8KAS.

MARMOėlI'S,

Norintieji gauti nemokamą 
nakvynę, ją užsisako iš anksto. 
Rašyti rengimo komiteto pirm. 
J. L. Giedraičiui. 1632 Broad 
S., Hartford 6, Conn.. 
telf.: JAckson 5-0411.

Bilietai Į koncertą gaunami 
irgi iš anksto pas platinojus 
Jūsų mieste ir teatro kasoje.

Hartfordo ateitininkai dės vi
sas pastangas, kad atvykusiem 
svečiam būių čia miela ir ma
lonu.

Visus kviečiame ir visų lau
kiame Hartforde spalio 8—9 d.

Rengimo Komitetas.

• Aukštesnieji lituanistikos 
kursai Toronte prasidėjo spa
lio 1 d. Pamokos vyksta šv. 
Pranciškaus mokyklos patalpo
se.

• Jaunimo vaidintoju grupe
lė susidarė Toronte ir rengiasi 
pastatyti Šilerio “Vilių Telį". 
Repeticijom vadovauja kun. B. 
Pacevičius ir A. Kalūza. .

• L. Enciklopedijos leidėjas 
J. Kapočius sutiko studentams 
siuntinėti kreditan visus LE/ 
tomus, už kuriuos sumokama 
baigus studijas. Studentai, nori 
pasinaudoti šia privilegija, 
kviečiami rašyti: Liet. Enciklo
pedija, 265 — C. CM., So. Bos
ton. Mass.

• Danutė čelkutė ateitinin
kė, baigė ši pavasari Loretto 
Academy ir per vasarą lankė 
mokytojų kursus Toronte. Da
bar pradėjo mokytojauti kata
likų mokykloje Sacred Heart. 
Tai pirmoji lietuvaitė mokyto
ja Hamiltone. Kanadoje.

• Liet. Stud. Sąjungoje JAV 
sudaryta statuto perredagavimo 
komisija. į kurią įeina R. Ba
joraitis, J. Kazlauskas ir J. 
Puškorius (1939 Page Avė.. 
Cleveland 12. Ohio). Studentai 
prašomi siųsti savo pasiūly
mus.

• Studentų. šalnos Fondan 
vietoj mirusio prof. Ig. šlajM'- 
lio pakviestas amerikiečių vi
suomenėje pagarsėjęs teisėjas 
A. Wells. Iki šiol fondas yra 
davęs 8 paskolas.

• Sydnėįuje lietuvių studen
tų yra 29. jie turi savo sąjun
gos skyrių.
• Leonardas Valiukas Ia>s 

Angeles studijuoja politinius

mokslus Southern California 
universitete ir rengia tezę ma
gistro laipsniui. Jo tema: “Lie
tuviškoji demokratija 1920 — 
1926 m."

• Skautai akademikai Toron
te atgaivino savo veiklą ir su
kūrė skyrių; valdybai pirmi
ninkauja Algimantas Banelis, 
sekretore Birutė Petrulytė, iž
dininkas Gytis Šernas.

• Jaunimo Žygiai — tuo var
du Liet. Krikščionių Demokra
tų Sąjungos Jaunimo sekcija iš
leido 1(5) nr. Antraštėje pa
žymima — visuomeninio auk
lėjimosi ir krikščioniškos—de
mokratiškos politikos jaunimo 
laikraštis. Redaguoja A. J. Ka- 
sulaitis, A. Vedeckas. 24 psl. 
Kitas numeris pasirodys 1956 
m. pradžioje, eis keturis kar
tus per metus. Anksčiau ėjo 
“Tėvynės Sargo"' priedu.
• Vasario 16 gimnazijos krep

šinio komanda . turėjo rungty
nes su vokiečių komanda iš 
Bad Homburg. Rungtynės pa
sibaigė gimnazijos laimėjimu 
100:29. Žiūrovų tarpe buvo ne
maža vokiečiu

• "Ateities' žurnalo spalio 
numeris išeis apie spalio vidu
rį. Bus plačiai aprašytos vasa
ros stovyklos, Brazilijos ateiti
ninku šventė, pasikalbėjimas 
su sendraugių pirm prof. dr. 
Pr. Jucaidiu ir kt
• Ateitininkai Chicagoje lap

kričio 5 ruošia didžiulį koncer
tą Programoje dalyvaus solis
tė A. Slcmpužienė ir V Veri- 
kailis, kurie Chicagoje pasiro
dys pirmą kartą.

• Urbanon persikėle studi
juoti iš East St. l/vųis: V. 
Cerikutė, A. Mogenytc ir J. 
Kufiauskas.

Kiniečiai ir taip tirštai* gyve
na, dauguma jų mažažemiai. 
Stambesnių ūkių labai maža. 
Vienas kitas turėjo pasistatęs 
gražesnius namus. Tuos ypa
tingai pradėjo persekioti. Buvo 
apdėti dideliais mokesčiais- ir 
nuolat iš jų reikalavo pinigų. 
Sako, ■

jei gražius namus pasistatei, 
tai ir dabar turi turėti pinigų.

Vieną toki pasigavę net pa- 
‘ dus degino. Kai trečią kartą 
atėjo policija, nepakeldamas 
teroro, savininkas pats nusi
žudė.

Vienoje pirmųjų krikščionių 
šeimoje sušaudė tėvą visą tur
tą konfiskavo. Žmona persigan
dusi nusinuodijo, o duktė upe
lyje nusiskandino. Visi bijojo 
suėmimų, baisių kankinimų.

O kai buvo paskelbtos nuo
latinės pyliavos ir kai jų gyven- 

' tojai neišpylė, prasidėjo na
cionalizacija — atėmė visų tur
tą ir steigė kolhozus.

Dabar net ir tie, kurie anks
čiau buvo neturtingiausi, de- 

* juoja su visais. Jie sako, kad 
pirma galėjai šiuo tuo verstis, 
galėjai pradėti koki biznelį, o 
dabar — viskas suvaržyta.
IR BAŽNYČIAI ATEINA EILĖ

Prieš komunistam užvaldant 
kraštą Kinijoje jau buvo 4 mi
lijonai katalikų, 120 vyskupų, 
vienas kardinolas, 5000 kunigų. 
80% visų tikinčiųjų buvo kai
muose. Po karo krikščionybė 
pradėjo plisti ir kiniečių inte
ligentų tarpe.

Chang-Kai-sheko laikais jo
kių trukdymų misijoms nebu
vo. Priešingai —

valstybė net rėmė, nes misi
jų stotys ir bažnyčios laikė mo
kyklas, ligonines- vaikų darže
lius, globojo pamestinukus.

Į misijas važiavo visų kraš
tų misionieriai, gana daug bu
vo iš Amerikos. Todėl dažnai 
kiekvieną misionierių ir vadi
no amerikiečiu.

Iš pradžų katalikams nebuvo 
trukdoma. Leido laikyti pamal
das. Vėliau uždraudė skambinti 
varpais, nes tai esą masių kurs
tymas.

» Kartą į kun. Urbaičio misiją 
atėjo 15 komunistų kareivių ir 
gązdino žmones, kad šie neitų 
į bažnyčią. Kitoje vietoje ko
munistai norėjo patikrinti ko-

muiliją, ar ten nesą nuodų.
Visą kraštą pervedant į gry

nai komunistinę sistemą, greit 
prasidėjo tikinčių persekioji
mas, kuris palietė tiek katali
kus, tiek protestantus, kurie 
irgi turi savo misijas. Būdinga 
tai, kad

protestantų kunigai kiniečiai 
pirmiausia sukilo prieš atei
vius kunigus protestantus ir 
juos greit išvijo.

Katalikų tarpe to nebuvo. 
Kiniečiai katalikai kunigai ty
liai kentė persekiojimus su vi
sais katalikais ir nekėlė balso 
prieš baltuosius misionierius.

Ypatingai buvo puolamos vie
nuolės seserys, kurios laikė 
pamestinukų prieglaudas.

Kinijoje dažnas atsitikimas, 
kad vaiką išmeta gatvėn, kad 
ten jis numirtų.

Tokius pamestinukus dažnai 
vos gyvus suranda vienuolės ir 
juos globoja. Dalis jų dėl dide
lio nusilpimo ir peršalimo nu
miršta.

Kai atėjo komunistai, jie ap
kaltino kanadietes seseris vie
nuoles, kad jos specialiai žu
dančios vaikus. Visur skelbė, 
kad kapitalistai siekia išnaikin
ti kinus ir štai seserim pavedė 
išžudyti jų vaikus. Jos išlupan
čios akis ar vaiko širdį iš ku
rių esą . daromi vaistai kapita
listam, ir už tai gaunančios di
delius pinigus iš imperialistų.

Vienoje prieglaudoje iš vie
nuolyno kiemo, kur buvo vaikų 
kapai- iškasė 400 vaikų karste
lių, sudėjo juos prieš vienuo
lyną ir komunistų vadai rėkė, 
kad tai imperialistų darbas. 
Minia įsiaudrino; tie patys, ku
riuos vienuolės šelpė, dabar 
jas puolė’ Seserys buvo suim
tos ir nuteistos mirti, bet pas
kui buvo tik išvarytos iš Kini
jos.

Persekiodami religiją, mėgi
no suskaldyti pačius katalikus. 
Priėjo prie jaunesniųjų kinie
čių kunigų ir taip įkūrė tautinę 
bažnyčią, nepriklausomą nuo 
Romos, šia bažnyčia komunis
tai globojo.

Persekiojimo neišvengė ir 
pati kinų tautinė religija — 
budizmas.

Jie savo šventyklose uždega 
žvakeles, neša įvairias aukas. 
Žvakeles ir aukas apdėjo dide-

liais mokesčiais, taip 
ir nebegalėjo savo šv 
uždegti žvakelių. Vien 
ta yra pasninkautoji 
griebė ir kalėjime ka

Ypačiai buvo per 
ateiviai misionieriai, 
namų pastatydavo net 
Ir prie kun. P. Urbaii 
tėlės stovėjo vienas 1 
kareivis. Jį sumanė 
pavaišinti arbata — 
kiniečių gėrimu.

Jei ji paduodama 
reiškia, kad svečias p 
mas ir mylimas; jei d 
tai ilgai čia negaišk; 
ta — tuč tuojau iši

Ir anam išvargusi 
viukui jis atnešė k 
arbatos, kad pasilsė 
gautų. Tai reiškė 
bet kareivis jos ne] 
tik atsakė:

— Kol neišlaisvin 
lio, tol neilsėsim!

Visi baltieji papi 
narni kaip amerikiec 
stengiamasi suimti.

Bet ir čia ieško 
nors priežasties, pv 
diją,< klausai kapit 
kalbėjai prieš valdi 
gandus.

Taip ir kun. P. 
spėjo- kad jį suims

(Bus daugi

JUO

EUROPOS JAUNIMAS PAVOJUJE

Dar pačioje ja 
Svirnelis apleido g 
kijos kraštą. Ta p 
davimų šalis dar sp 
na širdį Įskiepyti 
mą- didelę meilę 
tui ir meilę artim 
mis savybėmis jis 
laisvės šalį ir su j 
ria ligi šiol, visur 
dydamas gražų pa 
būdu Įgydamas vi 
didesnių simpatijų 
vių, bet ir svetim

Juozapas Svirne 
mos kaime. Alyta 
1890 metais rugsė 
1907 metais, veng 
tinės Rusijos užde 

’ lių ir priespaudos 
tąjį kraštą ir atvy

Nelengvas bu’ 
kelias jaunam J 
žiosios Dzūkijos 
kliuvus į fabriku 
darbų. Bet kelio 
Grūmėsi su likin

Amerikoje dažnai girdime drausmingus mokinius muša 
apie jaunimo nusikaltimus: įsi-* liniuote per delną, visą laiką 
laužimus, žudymus, vagystes, stropiai prižiūri, auklėja pa- 
Mokyklose irgi pilna huliga- garbą vyresniesiems, moko 
nizino. Didėjantis nusikaltimų darbštumo, susiklausymo. Daž- ' 

nai tik iš šių savybių sprendžia tus ir sumanus 
apie jaunuolio pažangumą. fabriko sunkiais 

Bet blogiau yra su tuo jauni- biasi Į pelningesi 
mu, kuris nelanko mokyklų. Į 
jį įsibrovė kriminalinės idėjos.- 
Dažnai neturtas ar kokios pai
kos išdaigos juos verčia plėši
kauti, bastytis per naktis.

Vokiečiai turi jaunimo teis
mą, į kurį vis daugiau ir dau
giau patenka tų- kurie nelanko 
mokyklų.

Tai dažniausiai 
kurių tėvai dingo ar žuvo per» 
karą. Neturėdami 
linkos, jie pabėga 
dų ir pasidaro valkatom, plė
šikais. Yra net tokių, kurie 
bent kelis kartus jau atsidūrė 
jaunimo teisme. Vėliau, kai nu
sikaltimai didėja, jie perduoda
mi į kitą teismą, kuris jau so
dina į kalėjimą.

Panašių atsitikimų yra ir 
Prancūzijoje, kur apskritai jau
nimas yra žymiai palaidesnis. 

Visa tai kelia susirūpinimą, 
kaip gelbėti jaunimą, kaip už
kirsti kelią nusikaltimams.

skaičius sukėlė susirūpinimo. 
Spaudoje buvo daug balsų, 
įvairių nuomonių, bet iki šiol 
nieko konkretaus nepadaryta.

Europos jaunimas nuo seno 
gyvena kitokiose šeimos tra
dicijose- turi h* kitokią auklė
jimo sistemą. Jis dar laikėsi, 
bet praėjęs karas stipriai su
krėtė ir ji. Jaunimą užgulė 
apatija, nebeturi jis to idealiz
mo, kuriuo didžiuodavosi Euro
pa. Dar turės praeiti ne maža 
laiko, kol bus užgydytos karo 
žaizdos, kol užmirš sunkias 
badavimo dienas.

Vokiečiai tuoj suprato, kad 
karas bus palietęs jų jaunimą 
ir demoralizavęs. Jie pirmieji 
Europoje išleido gana kietus į- 
statymus, pvz..

jaunuolis negali gatvėje rū
kyti, ji tuoj sulaikys policija; 
vienas be tėvų negali užeiti i 
restoraną.

Vokiečiai turėjo gana griež
ta mokykla, kurioje vartodavo 
net fizines bausmes. Kai klau
simas atsidūrė parlamente, jis 
pasisakė už senąją formą. Ir 
dabar vokiečių* mokykloje ne-

šviesesnio rytoją 
kydamasis tėvy 
idealų — tikėjin 
artimo meilės.

Būdamas enerj

našlaičiai.

šeimos ap- 
iš prieglau-

prekybą, kad tu 
naudingesnis s; 
čiams ir savajai 

1928 m. orga 
vių Katalikų k h 
tuvių Katalikų 
Centro Klubas) 
1948 matome jį 
ju. Daug sielos 
įdėjo Juozapas Į 
ganizuodamas ii 
damas. Apie šį 
visi šios kolonij 
talikai. Iš jojo 
nis Lietuvių 
ruomenės Centi 
šios kolonijos 
dinys, o taip į 
pagrindinis ran 
gėjusios sveika 
nuo vedėjo pa r 
bar tebedirba 
sielojasi jojo 

Juozapas Svi 
pat aktyvus p 
nas pirmųjų L 
Vardo Draugijc 
jos reikalais si
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Ar žinai, kad
HELP W. MALĖ

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

“ACHT* tegavo Šoferis E. Valentine (Detroit, Mielu), kuris ant kelio ta
rė moteriška ranlrinika, o jame buvo $42.800. Rankinuko pasigedo ria pat 

privažiavusi moteris ir £ pasiėmė.

DARBININKAS

DARBO FRONTE

Perono valdžiai griuvus, suiro 
‘■įr Generalinė Darbo Federacija 
(CGT), kurią jisai buvo paver- 

; tęs savo politiniu įrankiu. Dar
bininkai buvo prievarta į ją 

•>’ .jungiami ir verčiami palaikyti 
Perono diktatūrą. Tos unijos 
vadovybėje buvo partiečiai — 
peronistai. Dabar jie išlakstė, 
unijos būstinės ištuštėjo, darbi
ninkai paliko be vadų ir globos. 
Juos organizuoti imasi senieji 
darbininkų vadai- kuriuos Pe
ronas buvo išvaikęs arba įkali
nęs. Tikimasi, kad nauja Ar- 
t gentinos valdžia leisianti darbi- 

nikams kurti laisvas unijos 
prpfesijos pagrindais.
• Kanadoje darbininkai taip 

pat sudaro vieną didžiulę uni
ją, kaip ir JAV. Ji bus pava
dinta “Kanados Darbo Kon
gresas” (CLC). Didelis suvažia
vimas numatomas kitų metų 
balandžio mėn. Sujungtai uni
jai priklausys apie milijonas

- •• Tabako pramonėje Įvedant 
naujas mašinas daug darbinin
kų netenka darbo. Kritiška pa
dėtis susidaro Durham, N. C. 
Čia kai kur mašinos išstumia 
50—90 procentų darbininkų.
• Sužeidimai darbe per pas

kutinius tris mėnesius padidė
jo 5 procentais. Dabar kas va
landa Amerikoje iš milijono 
darbininkų sunkiai susižeidžia 
ir tampa invalidai 11—12 dar
bininkų.

, • Vokietijoje išleista doku
mentuota knyga apie vokiečių 
darbininkų sukilimą Berlyne 
1953 m. birželio 17. Knygoje 
nurodomi faktai, kaip Sovietai 
darbininkus šaudė, kankino ir 
daug jų išvežė Į priverčiamus 

fe darbus Sibiran.
• Anglijoje darbininkų uni

jos yra pasiryžusios siekti di
desnio atlyginimo ir trumpes
nių darbo valandų, nors vy
riausybė ir Įspėjo, kad kraštas 
to negalėtų pakelti.
• Amerikos Darbo Federaci

jos (AFY) prezidentas George 
Meany pasisakė prieš ameri
kiečių lankymąsi Sovietų Rusi
joje. “Mes rodome pagarbą,— 
kalbėjo jis spaudos atstovams,
— ano krašto valdžiai, kuri ne
verta jokios pagarbos”.
• Rugpjūčio mėn. JAV dir

bančiųjų buvo 65,6 milijonai, 
arba visu puse milijono dau
giau negu liepos mėn. Bedar
bių buvo sumažėję visu ketvir
čiu milijono ir sudarė tik 3,3 
proc. visų dirbančiųjų, t. y. 
tiek kaip 1953 metų rudeni.
• Politiškai organizuotis dar

bininkam siūlo ALF vicepir
mininkas Charles J. Mac Gow- 
an. Ligi šiol unijos savo parti
jos neturėjo: balsavo kas už 
demokratus, kas už respubliko
nus. Dabar norima sukurti ga
lingą darbininkų partiją. Bet 
ar pradėjusios politikuoti uni
jos nenukryps nuo savo tiesio
ginių tikslų, kaip Įvyko kituose 
kraštuose?

'• Komunistai vis daugiau 
praranda Įtakos Italijos darbi
ninkam. Šiais metais rinkimai 
unijose parodė, 1 
valdo 54.8 proc. unijų, tačiau 
tas procentas, palyginus su 
ankstyvesniais metais, nukrito 
14 proc., o antikomunistų Įtaka 

Pavyzdžiui.
įmonėse - ko- 

šiemet tik 
o anksčiau 

S.

JAV ię~ Kanados Lietuvių 
Dainų šventės Komitetas skel
bia dainos konkursą visiems 
lietuviams kompozitoriams, gy
venantiems laisvajame pasau
lyje. Konkursui yra nustatytos 
šios sąlygos:

1. Dainų tekstą, lietuvių gy
venimo arba tautos likimo te
ma, pasirenka pats kompozito
rius.

2. Daina privalo būti parašy
ta keturiems balsams mišriam 
chorui.

3. Rankraštis turi būti pasi
rašytas slapyvardžiu ir ne kom
pozitoriaus ranka. Atskirame 
voke turi būti Įdėtas lapelis su 
kompozitoriaus vardu, pavarde 
ir tiksliu adresu bei kūrinio 
pavadinimu.

NORĖTUME PRAMOKTI LIETUVIŠKAI KALBĖTI

paaugo 36 proc. 
Fiat automobilių 
munistai surinko 
36.7 proc. balsų- 
turėjo 63.2. proc.

• Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktas, priim
tas Lietuvos Tarybos, vasario 
16, Šveicarijoje užsienio atsto
vybėms buvo išdaliptas jau va
sario 12.

• Lietuvoje 1918 -metais, vo
kiečių okupacijos metu, ėjo šie 
lietuviškieji laikraščiai: Atei
tis, Dabartis, Draugija, Darbo 
Balsas, Lietuvos Aidas, Mote
rų Balsas- Mokykla, Mūsų 
Ūkis, Tėvynės Sargas, Vienybė.

• Lietuvos III seimo metu, 
kai persvarą sudarė liaudinin
kai, socialdemokratai ir mažu
mos, seimo biudžeto komisijoje 
1926 m. lapkričio 11 d. buvo 
sutarta panaikinti Lietuvos at
stovybė Amerikoje. Dabar Lie
tuvos pasiuntinybė Washingto- 
ne tvirčiausiai laikosi ir pati 
reikalingiausia.

• A. Voldemaras 1923 m. 
gegužės 15 d. rašė Paryžiuje 
leidžiamam tarptautiniam žydų 
biuletenyje, kad “Lietuvos at
statymas yra kone vienų žydų 
nuopelnas”.

• Socialdemokratai 1923 m. 
birželio 16 d. siūlė Lietuvos - 
seimui priimti Įstatymą, kuris 
.uždraustų kunigam bažnyčiose

kad iie d?r P61* pamokslus aiškinti bedievy
bės žalą visuomenei.

• Tautininkų partija (Pa
žanga) per rinkimus į antrąjį 
Lietuvos seimą (1923) tegavo 
10.000 balsų; balsavo iš viso 
901.000 žmonių. '

• Lietuvos litas 1923 m. bu
vo vertas vieno milijono vokie
čių markii

4. Kūrinys su abiem vokais 
turi būti siunčiamas šiuo adre 
su: JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės Komitetas, c o 
Mr. J. Kreivėnas, 1602 So. 48 
Ct., Cicero 50, III.

5. Konkurso terminas baigia
si 1955 m. gruodžio mėn. 15 d.

6. Dainas įvertins Dainų
Šventės Komiteto jury komisi
ja, kurią sudaro šie muzikai: 
Aleksandras Kučiūnas — jury 
komisijos pirmininkas, nariai— 
Alfonsas Mikulskis, Izidorius 
Vasyliūnas, Vytautas Marijo- 
šius, Kazys Steponavičius. 
"~7. Geriausiai įvertintos dai
nos kompozitoriui skiriama
100 dol. premija. Antrosios
geriausiai įvertintos dainos 
kompozitoriui skiriama 50 dol. 
Abi premijos gali būti skiria
mos už dainas ir tam pačiam 
kompozitoriui.

8. Daina, laimėjusi pirmąja 
premiją, bus atliekama mišraus 
jungtinio choro Dainų Šventės 
metu.

9. .Dainų Šventės Komitetas 
su nepremijuotų dainų auto
riais tarsis atskirai dėl jų išlei
dimo.

Dainų šventės Komitetas 
prašo visus lietuvius kompozi
torius. nesvarbu kur jie gyven
tų, gausiai dalyvauti šiame 
dainos konkurse.

JAV ir Kanados
Lietuvių Dainų šventės 
Komitetas.

šv. Vardo Draugijos iškilmės
Apylinkės vyrų šv« Vardo 

Draugijos iškilmės buvo rugsė
jo 18 dieną, 4:30 p. p. Mokyk
los stadfjone 2000 vyrų ir kitų 
dalyvių sudarė grupę, kuri 
reiškė garbę ir šlovę šv. Var
dui. Vyrai atžygiavo su savo 
vėliavomis ir ženklais. Prie 
pastatyto altoriaus buvo auko
jamos šv. Mišios prel. J. Boyle, 
o pritaikytą pamokslą pasakė 
prel. J. McKenna. Pamaldose 
dalyvavo ir lietuvių katalikų 
parapijų nariai ir dvasios va
dai. Iškilmės buvo globojamos 
vietos klebonų kun. A. McCar- 
ron ir kun. K. Batučio, lietuvių 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebono. Gal kiek skubus pasi
rengimas nesutraukė didesnio 
skaičiaus dalyvių, bet iškilmės 
buvo gražiai suorganizuotos, 
daug vyrų priėmė komuniją, 
giedojo choras.

Šv. Vardo Draugiją šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijoj ar
timoj ateityj kvies savo susi
rinkimą ir pagyvins veiklą. 
Jauni vyrai domisi jos veikla. 
Į garbingą šv. Vardo Draugiją 
tikimasi sutraukti visus vyrus 
— jaunus ir vyresnius.

Nori lietuvių kalbos kursų
Žymus skaičius vidurinio am

žiaus lietuviškos kilmės ar su 
lietuviais gyveną čia pageidau
ja lietuvių kalbos kursų. Jie 
daugiau ar mažiau supranta, 
tik skundžiasi, kad nėra pro
gos su kuo kalbėtis. Artimoj 
ateityj gal ir prasidės čia lie
tuviški kursai, kuriuose galės 
toliau lavintis lietuviškai kal
bėti, dainuoti ir susipažinti su 
lietuviškais papročiais ir tt. Ti
kimasi turėti bent dvi grupi 
tokių kursantų.

Mirė Ona Baranauskienė 
, Velionė mirė rugsėjo 14 d. 
sulaukusi virš 70 metų. Ji bu
vo šv. Kazimiero bažnyčios 
McA^oo viena steigėjų ir nuo
latinė rėmėja. Todėl ir į jos 
laidotuves, rugsėjo 24, susirin
ko daug žmonių, užprašė daug 
šv. Mišių. Ji mirė staiga, besi
rūpindama ta pačia lietuviška 
bažnytėle. Paliko gausią 
mą. TeiJsisi ramybėje.

Lankėsi prel. Tu laba 
ir kun. Budreckas

Apylinkės lietuvių parapijo
se lankėsi šv. Kazimiero kole
gijos Romoj rektorius prel. 
Tulaba, lydimas kun. V. Bud- 
recko. Prelatas jau 4 sykį lanko 
amerikiečius ir džiaugiasi lie
tuvių katalikų gerumu jų kole
gijai išlaikyti Jis ypatingai 
rūpinasi gauti jaunuolių, kurie 
norėtų rengtis į kunigus jų ko
legijoj. Būdami kunigais jie 
galėtų dirbti, kur jie norėtų, 
jei dar į Lietuvą nebūtų gali
ma vyktt.

Misijos ir 40 vai. atlaidai
Šv. Petro jr Povilo parapijos 

bažnyčioj misijos prasidės spa
lio 2. Misijas ves kun. A. Ma- 
žukna, marijonas. Pirmą savai
tę kalbės angliškai, o antrą — 
lietuviškai. Parapijos 40 vai. 
atlaidai bus spalio 9—10—11 
dd. Tikimasi daug dalyvių mi
sijose ir 40 vai. atlaiduose. 
Spalio 17—22 bus misijos šv. 
Kazimiero bažnyčioj, (McAdoo, 
Pa.), kuri yra aptarnaujama iš 
Tamaųua. Pa.

Stato koplyčią
Neseniai čia įsigytas vienuo

lynas, kuriame gyvena Nukry-

žiuotojo Jėzaus seserys. Dabar 
ten pristatoma koplyčia ir pora 
kambarėlių. Dabar seserys mo
ko religijos ir veda vaikų dar- 

• želi, bet galvojama ir mokyk
lą atidaryti.

Svečiai iš Philadelphijos
Sekmadienį, rugsėjo 25, į 

Blue Mt„ Lake apylinkę buvo 
atvykę grupė philadelphiečių, 
Bendruomenės veikėjų, ansam
blio dalyvių, radijo programos

vedėjų su savo dvasios vadu 
kun.Dr. B. Šimkum. Jie pra
leido diena, linksmoj lietuviš
koj nuotaikoj. Tai jau kelinta 
tokia iškyla į kalnus iš miesto. 
Laukiame, kad iš kalnų vyks 
panaši ekskursija į miestą, su
sipažinti su jų. aplinka. Turint 
auto, taip lengva vieni kitus 
aplankyti, suartėtu Pasidžiaug- 
tina, kad susivažiavime visi — 
senesni ir jaunesni, seniai ar 
dabar tik čia atvykę, visi vie
ningai ir smagiai pasikalbėjo 
ir praleido savo laiką. T. P.

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.
Kabaretas

VYT BELECKAS, savininke

Baras, SALE vestuvema. 
pa rengimams, stisirin* 

kiniam*, ete. j

RROOKLVN 27 * V
Tel RV MM <Pr»* Firrer av* Ridgewoor.
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Lankėsi dr. J. Bajerčius
Rugsėjo 24—25 Clevelande 

lankėsi bendruomenės Chica- 
gos apygardos pirm. dr. J. Ba- 
jėrčius ir ižd. J. Jasaitis, kurie . 
su bendruomenės valdybos na- - 
pais tarėsi dainų šventės ir 
kultūros kongreso, Kultūros 
Fondo, administracinių santy
kių ir kt. bendruomeniniais 
klausimais.

Pasitraukė inž. P. J. Žiūrys
Rugsėjo 22 d. bendruome

nės apylinkės valdybai atsiųs
tame rašte apylinkės valdybos

vicepirmininkas inž. P. J. Žiū- 
rys pareiškia esąs priverstas 
savo vardą “ištraukti iš Ben
druomenės sąrašo”.

Vakaras veikėjams pagerbti
Bendruomenės _ apylinkės 

rengiamas senųjų Amerikos 
lietuvių veikėjų pagerbimo po
būvis įvyks spalio 29 lietuvių 
salėje. Programoje — pager
bimo aktas, pagerbiamųjų žo
dis. himnai ir kt. Po to bend
ros visų vaišės, šokiai ir kt Vi
si Clevelando lietuviai kviečia-, 
mi šią dieną skirti tiems, kurie 
veikė įvairiose valdybose, Lie
tuvos reikalais rašė spaudoje, 
važinėjo delegacijose. 
Lietuvos laisvės kovai ir 
tymui pinigus ir t. t.

Bendruomenės 
finansų komisija 

Tautinio solidarumo 
bendruomenės gyvenime 
na labai svarbų vaidmenį — 
jais remiasi centro, apygardų 
ir apylinkių valdybų veikla. 
Todėl bendruomenei labai 
svarbu, kad juos mokėtų ko 
didesnis lietuvių skaičius, šiam 
reikalui tvarkyti apylinkės val
dyba rugsėjo 24 d. posėdy su
darė komisiją, į kurią įeina J. 
Virbalis, Vyt. Braziulis ir J. 
Žemaitis.

Susitikimas su briliantų vagimis
To Catch a Thief. Kalbant 

apie kriminalinius filmus, ne
galimai praeiti pro Alfredo. Hit- 
chcock’o vardą. Šio garsaus re
žisieriaus filmai turi savotišką 
nuotaiką, lyg ir specifinį skonį, 
išskiriantį juos iš kitų krimi
nalinių filmų. Pas Hitchcock’ą 
nėra daug kraujo praliejimo ir 
lavonų. Tačiau jis sugeba su
kurti tokią intrigą, sukelti di
džiausią įtampą ir ligi paskuti
nės minutės dažnai moka taip 
išlaikyti paslaptį, kad žiūrovas 
per visą filmą sėdi nepajudėda
mas. Užtenka tik prisiminti jo 
ankstyvesnius, gal truputį fan
tastinius, filmus “Lady Vanish- 
es” “39 Steps”, ar vėlesnį 
“Rope”, arba ir neseniai ma
tytus “Dial M for Murder” ir 
“Rear Window”.

Į šią eilė rikiuojasi ir “To 
Catch a Thief’, kurio Įtampos 
nesumažina ne pasakiškai gra
žūs prancūzų Rivieros vaizdai. 
Dideliame vistavision ekrane 
žiūrovui visu didingumu atsi
skleidžia mažU spalvoti pajūrio 
miesteliai, Viduržemio jūros 
mėlynumas, vingiuoti kalnų ke
liai, tiltai ir pilys. Ten knibždė
te knibžda iš Įvairių kraštų 
atvykę turtuoliai, puošnios jų 
damos žėri deimantais ir bri- 
lijantais. Netrūksta ten ir gar
sių bei turtingų vagių, kurie 
tuos brilijantus naktimis va
gia. Jei to nebūtų, — nebūtų ir 
šios istorijos, kurioje pagrindi
nius vaidmenis vaidina Grace 
Kelly ir Cary Grant. Grace Kel-

ly, turtingos ir gražios ameri
kietės rolėje, gal ir negali tiek 
save parodyti, kaip “Rear Win- 
dow”, tačiau savo specifinį sti
lių išlaiko. Cary Grant vaidina 
savo profesiją metusį ir padorų 
gyvenimą pradėjusį “brilijantų 
specialistą”. < •

Vienu žodžiu, filmas geras, 
ir ypač tiems, kurie bijo pra
rasti savo brangenybes, patar
tina verčiau nueiti čia pat į ki
no teatrą Rivieros pasižiūrėti, 
negu patiems į Rivierą važiuo
ti.

Mažesniuose kino teatruose 
gą- bet labai sunkų psichologi- 
šiuo metu galima matyti neblo- 

(nukelta į 8 psl.)

PR ESS-MAN 
COMBINATION

SIMPLEX MAJOR - 
Good rate and year around 
work for coinpetent man.

Apply:
J. S. PALUCH COMPANY 

1800 West Winnemac

<ta% kad pirma* rautu bilietu* I WerM Srrie* hrW>o|g nmctynr* Ne-

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M M apie Avenoe, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai ĮrtfoStose patalpose, 
prieinama kaina. 

Tri. CHapri 6-1377

telkė 
atsta-

įnašai 
vaidi-

Bendruomenės išmokėjimai
Bendruomenės apylinkės 

vaidyba iš apylinkės iždo rug
sėjo 24 paskyrė: $25 nuo.pot
vynio nukentėjusiems rytinių 
valstybių lietuviams. $15 mok
sleivių ateitininkų centro val
dybai ypatingoms išlaidotus. 
$15 vienkartinę auką Al. Mac
kevičiui. .

Grandinėlė kviečia
L. Sagio vadovaujama litua

nistinės vysk. Valančiaus mo
kyklos tautinių šokių Grandi
nėlės grupė vėl pradeda dar
bą. Be pačių šokėjų.- į grupę 
įsilieja ir J. Kazėno akordeo
nistų grupė. Taip pat įvedamos 
dainos ir kt. šitaip plečiamam 
darbui yra reikalingos naujos 
šokėjos ir nauji dainininkai 
bei dainininkės. Visi kviečiami 
ir laukiami. Kreiptis į vedėją

LB Inf.

Immediate openings for

MEN
at

MUNTZ TV 
for 

PRODUCTION WORK
Steady employment, good wages, automatic inereases.
Free life and hospital Insurance. Good transportation.

1000 Grey SU, Evanston
Employment Office open Sat. to noon. 

For Information call
HOUycourt 5-1800 or DAVs 8-7002

HELP W. FEMALE

GIRLS&WOMEN 
YOU ARE NEEDED AT

A 
D 
M 

ADMIRAL

ASSEMBLERS WIRE 
SOLDERERS

Ckan ... Light... Sitting work in Small Parts Divfaioa 
of our modern, wHI Eųuipped plaut

Apply a t
4150 NO. KNOX AVENUE

Enter Kaox from Moatrose — 1 Bloek Eaat of Cicero



DAfcBI

BOSTON, MASS.

Tonikas viduriam

'GRIAUNAMAS CARNEGIE HALU

rui vadovavo vargonininkas M.

Matthew P. Balla

I3JOH.9Z9MEG0M)

Kai kas nori pasiguosti tuo, 
kad nugriovus dabartinį Carne- 
gie Hali, kitur pastatys dar ge
resnį, bet muzikai ir architek
tai abejoja, ar naujoji salė tu
rės tokią puikią akustiką, kaip 
dabartinė.

4:30-5*30 vafo*. 
S f tu WFW>

PARDUODAMAS 4 šeimų na
mas su 4 automobilių garažu 
Williamsburgo sekcijoj. Kreip
tis telefonu STagg 2-1454.

parduoti. Tada pastatas būtų 
nugriautas, o jo vietoje išaug
tų didžiulis moderniškas vieš-

New Yorko laikraščiai stai
ga prašneko apie Thadeusz 
Kassern* buvusį Lenkijos kon
sulą New Yorke. Prašneko, 
kai jis paėmė daugel dozių mie
go miltelių, norėdamas nusižu
dyti. žmona rado jį be sąmo
nės, nugabeno į ligoninę. Ne
žinia, ar jis bus atgriebtas.

žudėsi dėl to, kad Amerikos 
imigracijos įstaiga atmetė jo 
prašymą priimti jį kaip imi
grantą ... Kassern istorija to-

LIETUVIU PRANCIŠKONU koplyčios Brookiyne vidus. Koplyčia naujai išdažyta ir pertvarkyta. Di 
džiajam altoriui šv. Kazimiero paveikslu piešė dail. A. Galdikas. Altoriaus projektą darė daiL V. K. Jo
nynas. Koplyčiai padaryti ir nauji gražūs suolai. Nuotr. V. Maželio

rom
ŽINIOS__

J, Vastūnas 
Tel.: VIrgnia 8-2239

TM4 WHIT£ t*. HH.ISKH ,HJ.

Šaukiamas susirinkimas
Spalio mėn. 7 d; 8 vai. vak. 

parapijos salėje po bažnyčia 
šaukiamas Maldos Apaštalavi
mo Draugijos susirinkimas.

Klausite
'LIEKTOSATSIMIMMU^

Kaip ten bebūtų, New Yor
ke atsirado pakankamai akty
vių muzikos entuziastų,, kurie 
susijungė į “Komitetą Carne
gie Hali Gelbėti”. Jo pirminin
kas—buvęs Metropolitain Ope
ros baritonas Lawrence Tib- 
bett, kadaise Lietuvoje maty
tas muzikos filmuose. Komite
tas, kurio būstinė yra Carnegie 
Hali, Room 916—17. N. Y. C.,

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graži motinos meilė
Uršulė Gervinienė prieš ke

lias savaites graikų laivu iš 
Bostono išvyko į Angliją aplan
kyti savo dukters Stefanijos 
Balickienės, kuri yra Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjo Vinco 
Balicko žmona. Dabar gauti

1948 Kassern buvo atšauk
tas iš New Yorko ir turėjo bū
ti perkeltas į Londoną. Jis par
vyko. į Lenkiją ir pamatė, kaip 
ten gyvenimas atrodo. Savo 
draugui pasakęs: “Kai pasie
kiau Varšuvą ir pasikalbėjau 
su žmonėm, pamačiau iš karto, 
kokia tikroji ten ; padėtis. Ne 
lenkai valdė Lenkiją. Tik ko
munistai, kurie klausė Maskvos 
įsakymų. Dėl to tikras valdy
tojas buvo Maskva. Aš esu

Spalio 23 d. sekmadienį, 5 v. 
p. p. šv. Antano parapijos sa
lėje, Greenpoint, L. L, 715 
Leonard St., Waterburio Lietu
vių Scenos ^ėgėjų Teatras 
vaidins P. Vaičiūno 4 veiksmų

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tokią antraštę gal greit ma
tysime New Yorko spaudoje. 
Mat, šį žymųjį Amerikos mu
zikos centrą — NeAv Yorko di
džiausia koncertų salę — da
bartiniai savininkai numato

Atvyko prel. L. Tu laba -
Šv. Kazimiero kolegijos Ro

moje rektorius preL Ladas Tu
laba spalio 1 d. atvyko į So. 
Bostoną. Svečias So. Bostone 
žada pasilikti keletai dienų.

Aišku, kas mėgsta muziką ir 
lankosi koncertuose, tą ši ži
nia gali tik liūdnai nuteikti. 
Liūdna, kad Amerikoje rimta 
muzika neužkariauja platesnių 
gyventojų masių ir todėl sinfo- 
niniai orkestrai, operų teatrai 
ir panašios institucijos veikia 
su nuostoliais ir prašo paramos 
iš šalies. Po]io susirgimų

Bostone lig šiol užregistruota 
715. šiais metais mirė jau 23 
žmonės.

IEŠKOMAS Konstantas Gelbu- 
das, gyvenąs Argentinoje. Pra
šo atsiliepti:

Mrs. E. Kasper 
86—81 76 SL

Woodhaven, N. Y.

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo*, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, piemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių įgėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 BR0ADWAY

South Boston 27, Mass.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS VVAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostoųo kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos toe 
pačios ir i kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

IŠNUOMOJAMI 4 kambariai 
Kreiptis po 6 vai. vakaro. 

339 Wilson Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

laiškai liūdija, kad 74 m. am
žiaus motina, laimingai per
plaukus Atlantą, džiaugiasi sa
vo dukra, žentu ir anūkais.

New Yorke lankėsi
Intergovernment Committee 

for European Immigration vy
riausias direktorius ambasado
rius Titman. Ta proga jam buvo 
suruošta popietinė arbatėlė, 
kurioje Balfą atstovavo einąs 
Balfo pirm, pareigas prel. J. 
Balkūnas, kuris kalbėjosi su 
vyr. direktorių emigracijos rei
kalais dėl jūros kelionių apmo
kėjimo. Ambasadorius Titman 
gerai pažįsta Balfą ir reiškia 
jam daug palankumo.

Čia yra namine 
gyduole: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

IŠNUOMOJAMA 5 kambariai 
su apšildymu. Kreiptis tel.: 
STagg 2-1454.

Įdėjo sakyklą
Atremontavus šv. Petro pa

rapijos bažnyčiąį keletą metų 
joje nebuvo sakyklos. Dabar 
parapijos klebonui kun. Pr. 
Virmauskiui paprašius, naują 
sakyklą padirbo ir lietuviško 
stiliaus drožiniais išpuošė An
tanas Bričkus. Meniškąją pusę 
tvarkė dail. V. Andriušis. Sa
kykla rugsėjo 29 d. pastatyta 
bažnyčioje.

IŠNUOMOJAMA 3 kambarių 
butas su visais patogumais ke
lių asm. šeimai. 135 Milford 
St. E. New York, Brooklyn.

William J. Drake 
Dragūnas

IŠNUOMOJAMA 8 kambariiai 
be apšildymo.- Kreiptis: STagg 
2-1454.

GREITAI PARDUODAMAS 
mūrinis namas. Apačioj krau
tuvė ir 3 kambariai, 6 kamba
riai viršuj; rūsis. Naujai per
taisyta. Kreiptis:

Mrs. J. Peikus
127—21 Liberty Avė. 
Richmond Hill, N. Y. 
Tel.: VIrginia 8-2283

lenkas, ne rusas ir aš netapsiu 
Kremliaus tarnu”.

Grįžęs į Ameriką reikalų lik
viduoti, jis pranešė, kad ko
munistinė Lenkijos vyriausybės 
jis daugiau nebeklausys. Jis 
buvo vienas pirmųjų New Yor
ko atsisakiusių nuo Maskvos 
satelitinių vyriausybių. Nuo ta
da jis pradėjo rūpintis gauti 
imigracijos teisę ir Amerikos 
pilietybę. Visi liudijimai apie jį 
buvo kuo palankiausi Teisin
gumo departamentas 1953 pri
tarė, kad jis yra didžiausio pa
sitikėjimo žmogus, ir pritarė, 
kad kongresas specialiu įstaty
mu jį priimtų. Tačiau nebuvo, 
kas tokį įstatymą Kongresui 
pasiūlytų, nors daug kas žadė
jo. Tik pereitą savaitę Imi
gracijos ir natūralizacijos įstai
ga pranešė jam, kad nesant to 
specialaus įstatymo, jo prašy
mas imigracijai atmestas. To 
Kassern nepakėlė ir ryžosi nu
sižudyti. palikdamas žmonai 
laiškelį:

“Negaliu pakelti vėl ir vėl 
beprasmiškų imigracijos tortū- 
rų — gal vėl keleriem metam. 
Aš ir tu buvom rasti imigraci
jos įstaigos priimtini. Imigraci
jos įstaigos buvau laikytas 
aukšto patikimumo žmogum, 
kuris kovojo už savo krašto 
Lenkijos gerovę. Bet Kongre
sas nesiėmė įstatymo — prie
žasties nežinau. Gal būt, Fran
cis Walter (Pennsylvanijos at
stovas) ir Walter Besterman 
yra išmintingesni ir griežtesni 
už įstatymą... Aš meldžiuosi 
savo gyvenimo paskutinę- va
landą, kad jų žiaurumas, ne
žmoniškumas pasikeistų ir kad 
pagaliau tau suteiktų Amerikos 
pilietybės teisę”.

Kassern yra vienas iš moder
niųjų lenkų muzikos kompozi
torių. Jo muzika rado vietos 
Amerikos koncertuose, bet jis 
pats, nerasdamas vietos gyven
ti, ryžosi ieškoti jos kapuose.

. būtis.
Balfo vajus

New Yorke prasidės spalio 15 
ir baigsis lapkričio 15. Iškil
mingas vajaus užbaigimas į- 
vyks lapkričio 20 d. ruošiamu 
koncertu šv. Stanislovo salėje. 
Koncerto proga bus išleistas 
specialus leidinys ir nemoka
mai įteiktas kiekvienam atsi
lankiusiam. Vajaus komitetas 
kviečia atskirus asmenis, fir
mas, organizacijas dalyvauti 
leidinyje ir jame pasiskelbti. 
Skelbimo turinį suredaguoja 
patys ir iki spalio 24 d. pasiun
čia Balfui. Leidinys turės 32 
psl., vienas puslapis kainuos 
20 dol., pusė puslapio 10 dol. 
3/4 puslapio Iff dol.. ir 1/4 
puslapio 5 dol.

Šių metų vajaus komitetui 
vadovauja, kun. A. Račkauskas.

Prasidėjo misijos
Spalio 3 d. šv. Petro parapi

jos bažnyčioje prasidėjo misi
jos parapijos moterims ir mer
ginoms. Misijų pamokslai sako
mi 9 vai. rytais ir 7:30 vai va
karais. Misijas veda marijonas 
kun. Matulaitis.

J. B. SHALINS • 1
ŠALINSKAS |

Laidotuvių Direktorius J 
84-02 JAMAICA AVĖ. ' 

(prie Forest Parkway Station) J
Woodhaven, N. Y. į

Suteikiam garbingas laidotuves , 
Koplyčios nemokamai visose^ 

miesto dalyse: veikia ventiliacija $

Tek VIrginia 7-4499 <

“Varpę giesme” Brookiyne
dramą “Varpą giesmė”. Veika
las vaizduoja Lietuvos gyve
nimą Vytauto Didžiojo laikais, 
senosios lietuvių tikybos susiti
kimą su krikščionybe.

Liuberskis, akompanavo A. Ka- dies smūgio mirė Vladas Mėly- 
nis, 46 m., atvykęs su tremti
niais į Ameriką iš Vokietijos. 
Pašarvotas Bujausko laidojimo 
įstaigoje (426 Lafayette St). 
Laidojamas trečiadienį iš ŠvČ. 
Trejybės lietuvių bažnyčios.

Aušros Vartų parapija
New Yorke spalio 16 Švenčia' 

50 metų įsikūrimo jubilėjų. Iš
kilmingas pamaldas laikys J. 
Em. New Yorko arkivysk. kard. 
F. Spelmanno pavestas vysk. 
J. M. Pernicone. Po pamaldų 
bus sukaktuvinės vaišės, para
pijos steigėjų, rėmėjų ir bičiu
lių prisiminimas ir linkėjimai. 
Jubilėjaus proga išleidžiamas 
leidinys apie parapijos istoriją, 
gausiai iliustruotas parapijos 
gyvenimo vaizdais. Daugelis lie
tuvių iš New Yorko, Brooklyno 
ir apylinkių rengiasi dalyvau
ti šiose retose Aušros Vartų 
parapijos iškilmėse. Parapijai 
sėkmingai vadovauja kleb. 
kun. J. Gurinskas, jo padėjėju 
yra kun. J. Parancevičhis.

Angelų Kar. parapijos 
metinis koncertas. įvykęs šv 

Stanislovo salėje Greenpointe. 
spalio 2 d. praėjo nuotaikingai 
ir sutraukė daug publikos. Pro
gramai sumaniai vadovavo ak
torius Kazys Vasiliauskas, be 
to, ' dar paskaitė Kudirkos 
“Liet tilto atsiminimus”, pui
kiai perdavė “girtuoklio” mo
nologą. Aktorė Toska Dauba- 
raitė-Skobeikienė nuotaikingai 
padeklamavo keletą eilėraščiu 
ir vieną monologą “Juokingųjų 
pamaivų” temomis. Solistė Ro
žė Mainelytė ir Skautų Vyčių 
oktetas pradžiugino savo dai
nomis. šeštad. Maironio mokyk
los mokinių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama S. Jankaus, 
gražiai pašoko keletą šokių. 
Koncertą pradėjo parapijos 
choras. Pabaigai jis su Skautų 
Vyčių oktetu padainavo ‘Namo’, 
‘Pražydo jazminai’ ir giesme 
Tarveski, Viešpatie’, — kurios 
gražiausiai praskambėjo. Cho-

Steplien Bredes Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

BARASEVIČIUS ir SŪNUS! 
F U N E E A L HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktor us 
Tel. ANdrew 8-2590

čanauskas. Pabaigoje klebonas 
kun. J. Aleksiūnas tarė padė- 

"kos žodelį. Po programos vyko 
šokiai, grojant R. Kontrimo 
orkestrui.

Graborius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br- oklyn, N. Y.

Apreiškimo parapijos
Gyvojo Rožančiaus Draugi

ja praėjusį sekmadienį minėjo 
savo 40 metų sukaktį. Iš ryto 
8 vai. buvo iškilmingos pamal
dos, kurias atlaikė draugijos 
dvasios vadas kun. A. Račkausr 
kas, asistuojamas kun. J. Pa
kalniškio ir kun. B. Kruzo. Pa
mokslą apiė ražančiaus maldos 
prasmę pasakė kun. J. Pakal
niškis. Visos draugijos narės 
bendrai priėmė šv. Komuniją. 
Po pamaldų parapijos aukštu
tinėje salėje buvo bendri pus
ryčiai. Jų metu sukaktuvinin
kes sveikino kleb. kun. N. Pa
kalnis ir kun. A. Račkauskas, 
apie gyvąjį tikėjimą kalbėjo 
S. Sužiedėlis. Draugija turi 
300 narių, susiskirsčiusių į 20 
būrelių. Draugijai pirmininkau
ja S. Gudaitienė.

Mirė V. Mėlynis
Spalio 2 d. Newąrke nuo šir-

EVergreen 8-9770

Josėph Garszv
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

532 Grand SL, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

Išvešiojnme | krautuves 
privačius namus.

2 (BIELIAUSKAS) 8
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PARDUODAMAS
namas su neseniai Įsteigtu 
alaus, degtinės ir valgių biz
niu. Namas ir biznis geram sto
vyje: pirkėjas galės netik pra
gyventi. bet ir sutaupyti pini
go. Norintieji pirkti kreipki- 
ties:

stengiasi surinkti kapitalą, rei
kalingą Carnegie Hali atpirkti. 
Tada Carnegie Hali būtų atnau
jintas, patobulintas ir veiktų, 
kaip pelno nesiekianti organi
zacija.

Lėšoms rinkti, o gal dar dau
giau propagandai, komitetas 
numato per šį muzikos sezoną 
suruošti visą eilę koncertų. 
Mums, New Yorko gyvento
jams, tais koncertais irgi reikė
tų susidomėti. Pirmasis įvyks 
Carnegie Hali spalių 13 d., 
8:30 vai. vakaro. “Symphonyof 
the Air” orkestras ir pianistas 
Eugene List tarp kitko atliks 
Čaikovskio piano koncertą Nr. 
1, o New Yorko Oratorio So- 
ciety choras giedos Haydeno 
“Lord Nelson” mišias. Bilietai 
šiam koncertui jau gaunami 
Carnegie Hali kasoje arba paš
tu ir yra palyginti nebrangūs 
— nuo 4 iki 1.50 dol. Komite
tas tikisi surinkti pilną salę 
klausytojų ir tuo parodyti, kad 
ir šiame krašte, anot dainos 
žodžių “... menas galingas ir 
stebuklingas”, ir turi mėgėjų, 
kurie jam nesigaili nei lėšų nei 
darbo. Julius Jacyna.

(atkelta iŠ 6 p.)
nį filmą "Tha Shrika". Prieš 
keletą metų veikalas buvo vai
dinamas viename iš Broadway 
teatrų su tuo pačiu Jose Fer- 
rer, kuris ir , filme vaidina pa
grindinę rolę. Jis čia persidir-, 
bęs ir gyvenimu nusivylęs did
miesčio aktorius, patekęs į 
psichiatrinę ligoninę. Jo žmona 
— June AŪison — nors ir svei
kųjų pasaulyje, tačiau tokios 
ligoninės labiau reikalinga, ne
gu vyras. Kartu su šiuo filmu 
rodomas kitas žiaurus krimina
linis filmas apie keletas kalinių 
pabėgimą iš kalėjimo ir vieno 
po kito žuvimą "Crashout". Pa
slėptų pinigų bejieškantys ban
ditai žiauriai šluoja visus, ku
rie pasitaiko jų kelyje. Filmas 
perdaug realistinis ir todėl 
perdaug žiaurus. jb.


