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YOrke.

H ARK Y S. TRTMANN balsa
vo Independence, Mo.

W. Virginia, Lousiana ir Ken- galutiniai.
tucky, pralaimėjo Misouri. Atstovu Rūmuose demokra-

Pasauliui trūksta 
taikaus žmogaus 

V-

Oslo mieste, Norvegijoje, 
Nobelio premijos komisija 
šiais metais nerado pasaulyje 
nė vieno žmogaus, kuris būtų 
vertas taikos premijos. Dėlto 
1956 metų taikos premija, ku
rią sudaro apie 36,000 dol., 
niekam nepaskirta. Lauks ’ ki
tų metų. Premija tada bus di
desnė 2000 dolerių, bet ar bus 
didesnė viltis taikai?

Kai kada gyvenimas ir pasi
juokia iš tų taikos premijų. 
Prieš kelerius metus taikos 
premija buvo paskirta Jungti
nių Tautų generalinio sekreto
riaus padėjėjui Ralph Bunch 
už sutaikymą ... Izraelio ir 
Egipto.

Visi dalyvaukime demonstracijose
lapkričio 10 d.! (ŽIŪR. SKELBIMĄ 4 PSL.)

Maskvoje paradas be entuziazmo
Maskvoje, raudonoje aikštė

je, lapkričio 7, buvo suruoštas 
paradas paminėti 39 metų re
voliucijos sukakčiai. Demon
stracijos praėjo negyvoje, pri
slėgtoje nuotaikoje. Kariuome
nės paradas truko tik 8 minu
tes. Nei parado garbės tribū
noje nei vakare vaišėse Krem
liuje nedalyvavo vakariečiu 
diplomatai, protestuodami prieš 
kruvinus įvykius Vengrijoje.

Žukovas pasakė trumpa kal
ba., kurioje užsiminė, kad So
vietų Sąjunga yra pasiryžusi 
duoti savo karines jėgas Jung
tinėm Tautom taikai Egipte 
atstatyti. Dėl Vengrijos pasa
kė, kad “Sovietų Sąjungai pa

Eisenhoweris vėl išrinktas Prezidentu
Rinkimuose dalyvavo apie 

60 milijonų; 3 milijonais dau
giau negu 1952. Eisenhovveris 
gavo 9 milijonais balsų dau
giau už Stevensoną. Jis pers
vėrė 41 valstybėje ir surinko 
457 elektorius. Stevensonas 
išėjo laimėtoju tik 7 valstybė
se, daugiausia pietuose (Ala- 
bama, Arkansas, Georgia, Mis- 
sissippi, Misouri, N. Carolina, 
So. Carolina); jis surinko tik
tai 74 elektorius.

Prieš ketverius metus Ei- 
senhovveris turėjo savo pusėje 
39 valstybes su 442 elekto- 
riais, Stevensonas — 9 valsty
bes su 89 elektoriais. Šiais 
metais respublikonai laimėjo

SOVIETAI: MES NAUDOSIM JEGy 
AMERIKA: MES ESAM PASIRUOŠĖ

Sovietai lapkričio 5 vakare 
per radiją pirma paskelbė, o 
tik paskui anglam ir prancū
zam įteikė griežtą notą. Tokia 
elgsena laikoma nediplomatiš- 
ka. Notoje Egipto užpuolimas 
pavadintas “barbarišku“ ir pa
sakyta: “Mes esame visiškai 
apsisprendę sužlugdyti agresi
ją (Egipte) ir atstatyti taiką 
viduriniuose Rytuose, panau
dodami jėgą”.

Anglai ir prancūzai atsakė 
tokiu pat būdu: pirma viešai 
paskelbė notos turinį, o pas
kui Įteikė Sovietam. Joje at
mestas Sovietų protestas ir 
pasakyta, kad Vengrijoje vyk
doma didesnė barbarybė —ten 
žmonių nepalyginamai daugiau 
žuvę negu prie Sueso. Anglijo
je ir Prancūzijoje imtasi prie
monių prieš galimą rusų ataką 
(raketomis).
Amerika į rusų grasinimą at

sakė imdamosi apsaugos prie
monių. Vos tiktai pasklido ži
nia apie rusų notą, JAV didie
ji karo laivai ir lėktuvnešiai 
išplaukė iš uostų, kad nepa
sikartotų antrasis Pearl Har- 
bour. Iš Norfolko, Virginijoje, 
išplaukė “kažkur į marias” di
dysis lėktuvnešis “Forestal“, 
taip pat “Roosevelt.” “Dės 
Moines” ir k. Laivyno, sausu
mos ir aviacijos viršininkam i- 
sakyta būti savo vietose. Wa- 
shingtono sluoksniuose tai va
dinama ‘.‘pasiruošimu apsau
gai”. Baltuose Rūmuose pa
reikšta: “Rusai tenegalvoja 

dedant Vengrijoje likviduoja
mas fašizmas”.

Ta savo kalba Žukovas pri
sipažino, kad Vengrijoje žmo
nės bolševikų šaudomi už jų 
tautinius siekimus, nes bolše
vikai vadina fašistais visus, 
kurie kovoja savo tautos var
du.

Žukovo kalba parade taip 
pat rodo, kad jisai vis labiau 
iškyla i priekį, nors garbės 
tribūnoje centre dar tebestovi 
Chruščiovas.

• Montevideo, Urugvajuje, 
minia demonstrantų puolė ir 
sudegino du rusu konsulatus.

Bet neturės . daugumos Kongrese

Eisenhowerio laimėjimas lai
komas pačiu stambiausiu iš 
respublikonų prezidentų nuo 
Abraomo Linkolno laikų .(1864). 
Taip pat nuo 1900 metų (Mc- 
Kinley) pirmas respublikonas 
prezidentas laimėjo perrinki
mą. Tačiau pirmą kartą JAV 
istorijoje pasitaikė, kad išrink
tas prezidentas neturės savo 
partijos daugumos nei Senate 
nei Atstovų Rūmuose.

Senate demokratai turės 
50—49 atstovus, respublikonai 
46 arba 47. Daviniai dar nėra 

padaryti tragiško žingsnio ma
nydami, kad mes liksime nuo
šalyje”. Eisenhoweris viešai 
pasakė, kad nebus toleruojama 
jokia jėga, be Jungtinių Tau
tų, Kuri keltųsi į Egipto terito- 
-’A.ią.

Austrijoje bijoma Sovietų 
invazijos is Vengrijos. Baimi
nasi ypač Šveicarija, kuri krei
pėsi į Angliją, Prancūziją. In
diją, AmeriKą ir Rusiją, kad 
jos susitiktų tartis. Eisenho- 
vveris pareiškė, kad Austrijos 
teritorijos pažeidimas nebūsiąs 
toleruojamas.

Rumunam sukilti 
nepavyko

Rumunijoje prieš dvi savai
tes. kai prasidėjo Vengrijoje 
sukilimas, buvo įvykdyti cnue- 
li žmon.ų areštai. Žinios lais
vąjį pasauli pasiekė tik dabar. 
Bukarešte buvo bandyta orga
nizuoti tokios pat aemonstia- 
cijos, kaip Varšuvoje ir Buda
pešte. bet jos nepavyko dides
niu mastu. Rusai suspėjo or
ganizatorius suimti. Sustiprin
ta slaptoji policija ir rusų ka
riuomenė, kuri atvyko iš Uk
rainos. Iš Rumunijoje kelios 
divizijos patrauktos i Vengri
ja-
RUSAI IŠVYKO IŠ IZRAELIO

Tel Avive, Izraelio sostinėje, 
nuo lapkričio 6 liko Sovietų 
Sąjungos tik stebėtojas. Visas 
pasiuntinybės personalas su 
ministeriu Aleksandru Abra- 
movu i.šv\ ko Maskvon. 

ZVDATTft mi (autuvu |r karveliu Mintijau* dykuninjp •dmhoHxunja keru ir taiku.

tai turės 228 atstovus, respub
likonai — 200; neaiškios dar 
7 vietos. Vienas demokratų iš
rinktas kongresmanas jau spė
jo pasimirti.

Gubernatorių skaičius irgi 
padidėjo demokratam. Jiem 
dabar atitenka 29 gubernato
riai, respublikonam— 18. Vie
nas dar neaiškus — Rhode Is- 
land.

ŽODIS PO RINKIMŲ
Eisenhovveris po rinkimų 

tarė padėkos žodi rinkėjam ir

EISENIIOIVERIS su įmona balsavo netoli savo ūkio prie Getlyi- 
burs. Pa.

VENGRIJOJE RUSAI ŠAUD 0 Į VAIKUS
Vengrijoje

Vengrijon Sovietai turi su
traukę 200.000 kareivių, arti 
6000 tankų. Kariuomenė išdės
tyta visu Vengrijos pasieniu. 
Budapeštas apsuptas devynių 
divizijų, pačiame mieste yra 
1000 tankų, užmiestyje kalne
liuose sustatytos didžiosios pa
trankos. Sukilėliai ligi šios 
dienos dar tebesilaikė Buda
pešto pramonės centre Duna- 
penteie ir daugelyje vietų pro
vincijoje. Sukilėlių radijas, po
rą dienų tylėjęs, vėl prabilo 
-laukiamasis pagalbos. 

savo talkininkam. Jis prašysiąs 
Dievą jam padėti, kad rinkikų 
neapviltų. Jis visas savo jėgas 
skirstąs 168 milijonų ameri
kiečių gerovei ir taikai pasau
lyje užtikrinti.

Stevensonas pasiuntė Eisen- 
ho’.veriui sveikinimą: “Jus lai
mėjote ne tiktai rinkimus, bet 
ir didelį amerikiečių tautos 
pasitikėjimą. Aš jus nuošir
džiai sveikinu. Šį vakarą jau 
nebėra respublikonų ar demo
kratų, bet yra tik amerikie
čiai. Aš gerai suprantu būsi
mus sunkumus, kurie laukia 
JAV vyriausybės, ir linkiu kuo 
geriausios sėkmės“.

Rusai Budapešte elgiasi la
bai brutaliai. Buvo apšaudyta 
vaikų ligoninė, daug vaikų žu
vo. Pirmadieni, lapkričio 6. 
Budapeštas pirmą kartą bom
barduotas rusų lėktuvų. Gatvė
se ant stulpų kariami sukilė
liai. Miestui stinga maisto. Ru
sai nori badu priversti pasi
duoti. Lenkijos prašymas leis
ti lėktuvais išgabenti iš Buda
pešto svetimšalius rusų atmes
tas. Sovietų atstovybė Buda
pešte tiesioginiai vadovauja 
kovom su vengrais. Imre Nagy 
likimas nežinomas. Vieni šalti

ADLAI STEVENSON balsavo Half Day. III.

IZRAELIS NORI SINAJAUS
Izraelio ministeris pirminin

kas David Ben-Gurion parla
mente pareiškė, kad Izraelis 
nepaleisiąs iš rankų užimtos 
Egipto teritorijos. Žydai yra 
užėmę Gazą, Sinajaus pusiasa
li ir salą Raudonojoje jūroje. 
Visa ta teritorija sudaro 23.- 
000 kv. mylių. Į tą Guriono 
pareiškimą atsakė prezidentas 
Eisenhoweris. reikalaudamas, 
kad žydai pasitrauktų iš Egip
to teritorijos ir paklustų Jung
tinių Tautų tarpininkavimui.

Jungtinėse Tautose lapkričio 
7 nutarta reikalauti, kad iš 
Egipto teritorijos pasitrauktų 
visos svetimos jėgos ir “tuo
jau". Už rezoliuciją balsavo 65 
valstybės. Izraelis balsavo 
prieš. Susilaikė Australija. An
glija. Prancūzija. Belgija, Nau
joji Zelandija ir Olandija. An
glai ir prancūzai pareiškė, kad 
jie pasitrauks tik tada, kai Su
eso kanalą savo kontrolėn per
ims Jungtinių Tautų pajėgos.

Tarptautinė policija Sueso 
kanalui- perimti ir taikai išlai
kyti sutarta pasiųsti labai grei
tu laiku. Už šią rezoliuciją 
Jungtinėse Tautose balsavo 64 

niai skelbia, kad jis rusų su
šaudytas: kiti — kad jis slaps
tosi arba pabėgęs i užsienius.

DEMONSTRACIJOS 
prieš rusus vyksta visoje vaka- 
i ų Europoje.

Kopenhagoje buvo numesta 
bomba i Sovietų atstovybę, ko
munistų partijos būstinei iš
daužyti langai

Luksemburge 5000 žmonių 
minia apsupo Sovietų atstovy
bę. Demontrantai. Įsiveržę Į 
namus, išmėtė pro langus val
gių patiekalus, paruoštus lap
kričio 7 revoliucijos šventei.

Briuselyje demonstracijai 
vadovavo studentai; 3 sužeisti.

Stockholme ir Osloje prie 
Sovietu atstovybių minia šau
kė ‘žmogžudžiai", “barbarai“.

PARYŽIUJE 
aiitibolševikinei demonstraci
jai vadovavo penki buvę Pran- 
< Vizijos ministeriai pirmininkai 
— Pinay. Pievon, Laniel. Bi- 
dault ir Schuman. Demonstra
cijoje dalyvavo 10.000 žmonių. 
1 lemonstrantai. daugiausia stu
dentai, padegė komunistų par
tijos būstinę Paryžiaus centre, 
i’irnncii du aukštai sunaikinti 
ugnies Demonstrantam nepa
vyko užimti komunistų dien
raščio “L’Humanite” redakci
jos ir spaustuvės, bot jai pada
ryti nemaži nuostoliai. Po to 
seko ir prokomunistinės de
monstracijos bįjliolika žmonių 
sužeista. 

valstybės, susilaikė Egiptas, Iz
raelis ir Sovietų blokas. Sovie
tai susilaikė dėlto, kad jie no
rėtų ten “tvarką daryti” su 
savo kariniais daliniais, prisi
dedant ir kitiem. Kitos valsty
bės tą jų norą atmetė.

Sovietai netiesioginiai kišasi 
Į konfliktą Egipte. Maskvoje 
Egipto pasiuntinybėje regis
travosi Sovietų karininkai “sa
vanoriai”. Be Sovietų valdžios 
leidimo jie to negalėjo daryti. 
Taip pat “savanorių” kuopos 
sudaromos komunistinėje Ki
nijoje. “Užsirašę 2Į50.000 sava
norių. Egipte skubiai taisomi 
aerodromai. Tai rodo, kad So
vietų pagalba manoma teikti 
oro keliu.

Sueso srtyje anglai laiko 
užėmę Port Saidą ir Port Fua- 
dą, prancūzai — Izmailą. Ko
vos sulaikytos, bet atskirų su
sišaudymų tebepasitaiko.

Nasseris skoloje
Nasseris, nusavinęs Sueso 

kanalą, jautė, kad tai jam vi
sai tuščiom nepraeis. Jisai sti- 
piino savo karines jėgas rusų 
pagalba. Iš Rusijos buvo gau
nami nemaži kiekiai senesnių 
ginklu ir lėktuvų. Nasseris už 
tai ’ ažadėjo atsilyginti medvil
ne. Pusė visos krašto medvil
nės (cotton) buvo sutelkta i 
i.andėlius prie Sueso ir turėjo 
būti išgabenta i Rusiją. Visa 
ta medvilnė, karo veiksmam 
prasidėjus, sudegė.

LENKIJOJE PERMAINOS

Lenkijai dėmesys dėl Egipto 
ir -Vengrijos Įvykių yra suma
žėjęs, bet joje dar neviskas 
apsiraminę. Vokietiją yra pa
siekusios žinios, kad Gomulka 
stengiasi nusikratyti maskvi- 
nių žmonių. Kariuomenėje at-
leisti 3 rusų generolai ir 29 
karininkai. Viceministerį Ze
noną Novaką numatoma pa
keisti Oskaru Lange, kuris 
Lenkijai atstovavo Jungtinėse 
i autose.

Austrijon atbėgo apie 15.- 
000 vengrų, daugiausia mote
rų ir vaikų. Vaikų yra apie 
3000. Kai kurie tėvai vaikus 
išsiuntė, patys palikę kovoti.

• Indonezijoje, Jakartoje, 
buvo demonstruojama prieš 
prancūzus ir anglus. Anglų 
pasiuntinybė padegta, prancū
zu apkulta akmenimis. .

• Respublikonę spaudoje 
sakoma, kad prezidentą Eisen- 
howeri labiausiai sukurstė im
tis griežtos kampanijos rinki
muose Stevensono kaltinimas 
prezidento broliui, kad jis rė
męs Argentinos diktatorių Pe
roną. Sako, kad Stevensonas 
padaręs čia didelę klaidą, 
atkarpa



jei da-

KAS DAROSI N. Y: AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOJ?

Pasikalbėjimai tarp 
ir Valęntinovo toliau

. Valentinovas įsitikino,. kad
Leniną* mv« pažiūrų pa- 

srmcjft tun
kiek rusus nihilistus - revoliu
cionierius- K-sĮa jevą, Tkačovą, 
o ypatingai černiševskį.

Lenine Z persveria ne tiek 
Marksas, 
nimo aistrą, kurią 
černiševskio mokinys

Lenino 
privedė 

prie susikirtimų. O Leninas 
kritikos nepakentė, ir jų san
tykiai nutrūko. Valentinovas 
ilgainiui pasitraukė iš bolševi
kų partijos, o 1928 ir iš Rusi
jos į vakarus. Jis parašė savo 
pastebėjimus apie Leniną kny
goje Vstreči s Leninom” (Su
sitikimai su Leninu)- M..

“Mes- nęišsigąsime, 
bartinio režimo nuvertimas pa
reikalaus ir tris kartus tiek 
kraujo, kaip jakobinai pralie
jo (Prancūzų revoliucijoje)-.. 
Mes skelbsim šūkį: ‘imkitės

persveria 
kiek nihilistų naiki- 

išreiškė
Zaičnev-

ąpe 
Valenti- 
s, revo- 

liucionierins — tada Rusijos 
socialistai nebuvo dar suskilę 
į socialdemokratus ir kemu-

turi 
priemo-

WW^ pM^nktte cąro partiją 
be {M4g»ito£mo, kaip p nesi- 
MiM Sūdykite pus aikš
tėse,fcl šieniekšingi skurliai 
išdrįs pasirodyti gatvėse* žu
dykite juosjų namuose; žudy
kite juos gatveiėse; žudykite 
valsčiuose ir kaimuose. ' Atsi
minkite: kas . ne su mumis, tas 
mūsų priešaš, o priešai 
būti sunaikinti visom 
nėm”.

Lenino pažiū-

4gį^iąd tas pareigūnas yra 
Baugingas revoliueijai, atida
vęs partijai, o visa kita esą 
nesvarbu. Kai Valentinovas 
jam atkirta, kad tuo atveju 
nebus galima smerkti ir niek- 
ŠžŠĮoaasie pasielgimo, jei tik jį 
bus padaręs “naudingas parti
jai žmogus, kad tada bus pri- 
pažintas Dostojevskio Raskol
nikovo dėsnis: “viskas leista”, 
— Leninas atsistojo, su panie
ka pažvelgė į Valentinovą ir 
su ironija prapliupo prieš inte
lektualus, kurie norį revoliuci
jos uždavinius ir partijos rei
kalus nuskandinti . plepaluose 
apie moralę.

Ir kituose pasikalbėjimuose 
Leninas buvo aistringas aiškin
tojas. kad 

revoliucionieriui ir socialis
tui viskas leistina, jei tik tar
nauja revoliucijai ir partijai.

Jokių kitų moralės normų 
jam nėra. (Bet ir pasmerkta
sis Stalinas elgiasi taip pat)-

DAR!
Ūij " 'iUr.i vj.i. i .J

A , ..skiria — kurie veikalai tinka
Ta«*an>ėjta»io« dttta revoBuctt»t

tad Lentas ^rataoje «■ ““"V tateresam. 

daug apsiskaitęs. Dostojevskis 
jam — “tokiamšĮamštui skai
tyti aš netapė atliefeąmo įsų-, 
ko.. tokios literatūros man 
nereikia,-ką ji man gali duoti”. 
Tokiais posakiais Leninas at
metė Dostojevskį. Šekspyro, 
Bairono, Moljero nebuvo skai
tęs. Kai Sibire tarėjo .laiko ir 
visai geras sąlygas, mokėsi vo
kiečių kalbą ir tada perskaitęs 
vienintelį Goethes veikalą 
“Fausta”.

Veikalus jis skirstė į dvi 
grupes: vieni, kurie jam buvo 
naudingi, kiti nenaudingi.

Ir dabar panašiai* komunistai

ŽYDAI varosi egiptiečių belaisvius..

SIUNTINIAI I RUSIJĄ

ŠEIMA LIETUVOJE TURI BŪTI GERBIAMA
Rašo ALMUS au-

Žinotina sudarant siuntinėlius
Siuntšr.ėlio didžiausias svo

ris gali būti 22 svarai, if ne

tas susirūpinimas šei- 
veidmainiavimas. Bol- 

bet

Tas p?. ’ s “Kay Miche’son” 
dabar atsiduria Alte. Ar tai 
nekelia susirūpinimo dėl New 
Yorko Aito, kuriam patikėta 
kova už laisvą Lietuvą?

nistus.. Savo, partijos skatina
mas, Valentinovas paliko Kie- 
¥ą ir 1904 persikėlė į Ženevą, 

. Šveicarijoje, kur gyveno Leni
nas. Valentinovas buvo publi
cistas, sociologas ir psicholo
gas. Jis norėjo išsiaiškinti Le
nino pažiūras, jo elgesį ir cha
rakterį.

, Kai Valentinovas prisistatė 
Leninui Ženevoje, vienas ki
tam padarė gerą įspūdį, ir. 
tarp jų prasidėjo pasikalbėji
mai. Tačiau Valetinovas nebu
vo tik stebėtojas ir Lenino 
garbintojas. Jis turėjo savo 
pažiūras, pažinojo tais pačiais 
klausiniais kitų partiečių nusi-, 
statymus, juos reiškė Leninui, 
ir žodinėje kovoje, diskusijoje 
kaip'tik iškilo jam prieš akis 
Lenino paveikslas-

Tuo meta, kai Valentinovas 
1904 atvyko pas Leniną, vadi
namoje Rusijos socialdemokra
tų darbininkų partijoje buvo 
krizo — ėjo ginčas panašus 
kaip šiandien tarp Maskvos ir 
Jugoslavijos, tarp Chruščiovo 
ir Kaganovičiaųs pačioje Mas-' 
kovoje:

ąr partija turi būti griežtai 
centralizuota, _ar pagrįsta “de
mokratiniu federalizmu”. Va
lentinovas matė, kaip dviem 
savo brošiūrom “Kas daryti?” 
ir “žingsnis pirmyn, du žings
niai atgal” Leninas griežtai 
stojo už centralizmą. Kovoje 
už griežtą partijos centraliz
mą Leninas, anot Valentmovo,

pripažino teisę ir sugebėji
mą partijos vadžias laikyti tik 
šaa ir niekam kitam. Savo 
priešininkam partijos viduje 
Leninas degė tokia neapykan
ta ir noru juos sunaikinti, kad 
rodės praradęs rfervus.

Valentinovas buvo nustebin
tas. kaip tas inteligentinėj ap
linkoj išaugęs žmogus vartojo 
savo priešininkam koliojimus 
ir pravardžiavimus, kurie per
žengia bet kurio padorumo ri
bas- Susidarė Valentinovas Į- 
spūdį. kad tai ligonis. “Į mano 
klausimą, ar nesergat, Leninas 
patraukė pečiais ir nieko aiš
kaus neatsakė”.

listipių Respublikų Sąjungos- 
Kol šios tautos nepasisakė ki
taip, jų-valia turėtų būti pa-.

. gerbta”. ,
"...šiuo mes pagarbiai pra

šome ir skatiname, kad Jungti
nių Valstybių vyriausybė at
šauktų savo pripažinimą atsto
vam buvusių fašistinių Lietu
vos, Latvijos ir Estijos režimų

Partijoje buvo svarstomas 
elgesys vieno partijos pareigū
no. ir buvo reikalaujama jį pa
šalinti. nes jo elgesys nesude
rinamas su jokiais padorumo 

• dėsniais. Svarstymas davė

Leninas savo raštuose skel
bė revoliucinę kovą, kovą be 
galo. Valentinovas susidarė į- 
spūdį, kad Leninas yra drąsus 
kovotojas ir gali vesti minias 
į barikadas. Paskiau Valenti
novas įsitikino klydęs. Jis įsi
tikino, kad

Leninas niekad nepasirodys 
barikadose, kur gresia priešo 
ugnis. Pavojuje būti turi kiti, 
manė Leninas, paprastesni už 
ji. Leninas buvo susirūpinęs 
asmeniniu saugumu, tik iš ki
tu partijos narių reikalauda
mas revoliucinio karžygišku- 
mo-

Vėliau ir Trockis palygino 
Liebknechto ir Lenino elgesį: 

♦esą Kari Liebknecht buvo re
voliucionierius be baimės; 
priešingai Leninas — jis rūpi
nosi tik. kad nebūtų paliesta 
jo vadovavimo teisė ir kad ka
ro metu jis sėdėtų generalinio 
štabo viršininko poste, vadi- 
nas, už kovos pavojų.

Didžiuliu vedamuoju kompar
tijos laikraštis Vilniuje grau
dena lietuvius apie šeimos rei
kalus- Pirmiausia pagal sovie
tinį kurpalį supeikia “buržua
zinę Lietuva”, kurioje šeima 
buvusi niekinama; paskui ro
do sovietinės šeimos pavyz
džius: rodo teigiamu pavyz
džiu gausią net 8 vaikų šeimą; 
rodo neigiamą dailininko Ju- 
konio šeimą Kaune, kuris pa
metęs žmoną, nors ji išleidusi 
jį į mokslus; rodo neigiamą 
Kondrotienę, kuri gyvenanti 
su “tokiu Simanavičium” susi
dėjusi, su alkoholiku, ir va
ranti savo nepilnametės duk
reles elgetauti. Po visų tų pa
vyzdžių Tiesa Įpareigojo kom
jaunimą saugoti, kad šeima 
Lietuvoje būtų gerbiama, nes 
“tik garbingos tarybinės šei-

Darbininko pereitame nr. 
paskelbtas laiškas redakcijai 
dėl New Yorko Amerikos Lie
tuvių Tarybos sudėties gali 
nustebinti ne vieną lietuvį, ku
ris lig šiol Amerikos Lietuvių 
Tarybai reiškė pasitikėjimą, 
nes joje susitelkę žinomi ko
votojai už laisvą Lietuvą. Laiš
kas redakcijai atskleidžia vi
sus metus trunkančią kovą ta
ryboje, kurioje viena partija 
nori turėti taryboje žinomą 
veikėją prieš Lietuvos nepri
klausomybę, vieną iš organiza
torių pritarimo ir paramos Lie
tuvos okupantui-

Kai bolševikai Lietuvą oku
pavo ir ją prijungė prie Sovie
tų Sąjungos, 1 

ir kad tų negyvų ' popierinių 
vyriausybių pasiuntinybes bei 
konsulatus uždarytų. Mes esa
me tvirtai įsitikinę, kad tokis 
žygis gaus pilną visų taiką my
linčių lietuvių, latvių ir estų 
pritarimą bei paramą, ir mes 
taip pat tikime, kad tai. būtų 
papildomas žingsnis kelyje į 
draugiškų santykių tarp Jung- 

_____ tinių Valstybių ir mūsų šau-
irKaivui pripažinimą" Lieti- 

vos, Latvjos ir Estijos atsto- . .............
vais. Šios vadinamos pasiunti
nybės ir konsulatai tapo pik
čiausios antisovietinės propa
gandos agentūrom"...

♦“1940 Lietuvos, Latvijos ir 
_____ _________ Estijos tautos demokratinio

tu Sąjungos, * tai Amerikoje balsavimo keliu pasirinko pri
buvo sustiprinta komunistų > ujnrtgif prie Sovietinių Socia- 
propa^andatarp lietuvių, kad ,:-x: - “ liu... e_: 
jie spaustų Amerikos vyriausy
bę pripažinti Baltijos valsty
bių įjungimą į Sovietų Sąjun
gą. New Yorke tam reikalui 
buvo suorganizuotas 1943 
gruodžio 18—19 “demokrati
nių lietuvių suvažiavimas”. Su
važiavimas išrinko “Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Tary-

mos bus realiai pajėgios išug
dyti ir išauklėti jaunuosius 
patriotus — tikrus leninie
čius”.

Visas 
ma yra
ševikam rūpi ne šeima, 
lietuviškos šeimos suardymas. 
Kas išdraskė lietuvių šeimų griauti, 
dešimtis tūkstančių, kas iš 
vaikų atėmė tėvus ir išgabeno 
i Sibirą? Gal bolševikai aiškin
sis, kad tai buvo Stalino dar
bas? O kas dabar iš tėvų įta
kos nori atimti vaikus? Kas ap- 
klausinėja mokyklose vaikus, 
ar jų tėvai nedraudžia jiem 
būai komjaunuoliais? Kas vai
kus darželiuose ir mokyklose 
jau nuo 6 metų amžiaus moko,

bą” ir paskelbė jo priimtas re
zoliucijas. Tarp tų rezoliucijų 
viena yra pavadinta “rezoliuci
ja dėl Pabaltijo kraštų” atsto
vybių uždarymo, skirta valsty
bės sekretoriui Cordell Hull. 
Rezoliucijoje pareiškiame:
' “ .. -šiuo mes protestuojame 

Jungtinių Valstybių valstybės 
' departamentui prieš tebetęsia-

mą ponam Žadeikrai, Bilmaniui

kad tėvai jiem negali būti 
toritetas, .kad tėvų pažiūros 

- esančios “atgyventos” ir tik 
kompartija juos mokanti tie
sos?

Naujas Lietuvos komunistų 
susirūpinimas auklėti “tikrus 
leniniečius” tik demaskuoja 
naujausią bolševikų užsimoji
mą atimti vaikų auklėjimą iš 
tėvų ir tokiu būdu šeimas

Paneriuos prie Vilniaus

“Tiesoje” V. Kazakevičius 
rašo, kad tame miestely už 12 
kilometrų nuo Vilniaus gatvės 
tebėra negrįstos, nėra pfrties. 
nėra kirpyklos, negalima gauti, 
žibalo, nėra medicinos punkto. 
Tais visais reikalais tenka ke
liauti į Vilnių. Nei bibliotekos 
nei skaityklos taip pat nėra. 
Tik menkutis kinas.

Grafikų paroda
Vilniuje veikia Baltijos val

stybių grafikų paroda- Ji gau
siai lankoma. Išstatyta apie 
1200 darbų, kurie, priklauso 
200 dailinintų.

Klaipėdoje tragiškai žuvo 
dailininkas Mečislovas Siruta- 
vičius.

įdomiausia kino kronika

Lietuviškos filminės kroni
kos Redaktorius A. Vėsulas ap
žvelgia dešimties metų vieti
nes filmines kronikas. Viena 
iš įdomiausių kronikų jis laiko 
V. Starosč pagamintą “Emi
grantų grįžimą tėvynėn”, kur 
žiūrovai matę ir girdėję "keis
tai apsirengusius ir keistai lie
tuviškai kalbančius tautiečius”.

jungos sutvirtinimą."
(Tekstas angliškas)

Šita probolševikiška rezo
liucija ir visas to Suvažiavimo 
aprašymas yra paskelbtas bro
šiūroje (“Suvažiavimo darbai, 
Brooklyn, N- Y., 1943), kurią 
išleido to suvažiavimo išrinkta 
“Demokratinių Amerikos Lie
tuvių, Taryba” nurodytas adre
sas: 427 Lorimer St. Brooklyn 
6, N. Y.). Ten pat aiškinamasi, 
kad ! suvažiavime “dalyvavo 
konjūnistai, dalyvavo demokra
tai, dalyvavo republikonai, da
lyvavo nepartiniai žmonės”. 
Vadinas, komunistam pasisekė 
pagauti ant kablelio ir kitus- 
Toje probolševikiškoje tarybo
je iš Brooklyno išrinkti buvo 
tokie nariai: Vincas Bovinas, 
Antanas Bimba, Jonas Gašlū
nas, Kazys Kreivėnas, VValte- 
ris Kubilius, Rojus Mizara, 
Keistutis Michelsor.as, Eva Mi- 
zarienė, Katryna Petrikienė. 
Domininkas šolomskas.

Ana išdavikiškoji rezoliucija 
pasirašyta tik dviejų žmonių 
pirmininke ‘'Kay Michslson" 
ir seki eto* įaus "Roy Mizara".

IC ARO VAIZDAI (apačioje) iš Sinajaus pusiasalio.

knygas muito nėra. Vaistams, 
siunčiamiems su gydytojo pa
liudijimu, nereikalaujama jo
kių formalumų. Siunčiant as
meniškai yra reikalinga, kad 
Sovietų valdžia duotų leidimą 
siunčiamajam juos gauti. Lei
džiama siųsti tik du svarai 
vaistų į metus. Vaistus galima 
siųsti ii- oro paštu iki 18 un
cijų

Ant siuntinėlio privalo būti 
aiškiai užrašytas siuntėjo ad
resas ir žodis “Gift”. Galima 
siųsti į visus komunistinius 
kraštas, -? išskyrus Kiniją ir 
šiaurinę Korėją.

Jei siunčiama tiesiog paštu, 
gavėjas turės primokėti 350 

' rublių už rūbų kilogramą, 500 
rb. už kojinių ir nertinių ki
logramą, 100 rb. už tabako ki
logramą. Žymiai mažiau už 
maistą.

Pinigų siuntimas
Galima siųsti ir pinigus, bet 

ilgesni 3 pėdų. Paštu siunčia- tik per hankus. Ten jiems bus 
mo gali būti 4 pėdų ilgio. 
Siuntinėlio vertė tik iki §50.

Už maištą, rūbus, vaistus ir

Siuntinėliai, siunčiami į Ru
siją ar į Sovietų užimtus kraš
tus, privalo būti patikrinti ir 
apmokėti, įskaitant muitą- 
Siunčiant tiesiog paštu, muitą 
turės sumokėti gavėjas. Siun
tinėliai virš nustatyto svorio, 
bus siunčiami tik sumokėjus 
papildomą mokestį (penkis 
kartus daugiau negu nustaty
tas muitas).

Jei žmogus, kuriam siunčia
ma, atsisakytų mokėti už jam 
tiesiog paštu nusiųstus siunti
nėlius, tai jie gražinami atgal 
siuntėjui, kuris privalės apmo
kėti visas susidariusias išlai
das.

Geriausia visais reikalais 
kreiptis į persiuntimo įstaigas. 
Tas pats asmuo gali siųsti tik 
viena siuntinėlį savaitėje.

išmokėta rubliais (4 rubliai už 
dolerį). Rublio vertė labai že
ma. pav. už cukraus svarą 4 
rubliai, už tuziną kiaušinių 8 
rubliai, už svarą sviesto 12 
rublių. Tad neapsimoka siųsti 
pinigus. (Santrauka iš H S- 
Departament of Commerce pra
nešimo 1956. XI. 2).
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Rinkimus, sakoma, veikė 
gražus oras ir negraži tarptau
tinė padėtis.

Gražus- oras paskatinęs bal
suoti daugiau žmonių, ypač 
respublikonų, kurie darganoto
mis dienomis sunkiau pajuda 
iš namų. Taip bent rodo stati
stika praėjusių rinkimų.

Negraži tarptautinė padėtis 
teigiamai atsiliepė Eisenhovve- 
riui, buvusiam generolui, ku
riam žmonės daugiau pasitikė
jimo parodė. Ir tai ne dėlto, 
kad karo norėtų, bet kad Įsiti
kinę, jog jisai geriausiai galis 
karo išvengti. Amerikiečių 
tauta karo nenori. Tokį Įspūdį 
išsivežė ir Sovietų atstovai, 
stebėję rinkimus. Tačiau ame
rikiečiam labai rūpi savo sau
gumas. Balsuotuojam atrodė, 
kad tas saugumas generolo 
rankose bus tikresnis.

Stevensonas šiuo atžvilgiu 
neapskaičiavo savo ėjimų. Kai 
jisai pasisakė prieš vandenilio 
bombos bandymus, žmonės jo 
nesuprato. Jisai nesiūlė Ame
rikai atimti atominę jėgą. Ste- 
vensonas tiktai siūlė atominių 
bombų nebandyti, nedaryti 
tam išlaidų ir nerodyti prie
šui, kiek jos galingos. Geige- 
rio aparatai ir seismometrai 
tai pagauna. Dabar technikos 
pažanga leidžia bandymus at
likti ir laboratorijose. Bet to
kių dalykų plačiom masėm ne
išaiškinsi. Kai Stevensonas pra
dėjo tai aiškinti, jisai buvo 
prastai suprastas ir pakenkė 
savo propagandai. Susidrums- 
čiusi padėtis atsisuko prieš jo 
žodžius.

Eisenhoweris gavo ne tiktai 
balsų persvarą, bet ir Į ji su
dėtas žmonių viltis, kad Ame
riką jis geriausiai ves pro da
bartinius sunkumus. Tie sun
kumai yra užsienyje, ne vidu
je.

Namie žmonės tuo tarpu pa- t 
tenkinti, kad darbo netrūksta 

ir uždarbiai geri. Akcijos po 
rinkimų vėl ėmė kilti. Kas vi
duje negera, tai pavedama tai
syti demokratam: iš rinkimų 
jie išėjo stiprūs kongrese, ku
ris Įstatymus leidžia.

Iš prezidento laukiama, kad 
jis stipriau pasitvarkytų užsie
nyje, kad būtų apsieita be ka
ro ir pasiekta daugiau laisvės 
ir saugumo. Eisenhovveriui 
reikės gerai pagalvoti, kad tas 
viltis pateisintų. Sveikinimai, 
atėję iš sukilusių vengrų, rodo, 
kad ir pavergtųjų akys nu
kreiptos i naujai perrinktą 
prezidentą ir Ameriką.

Vengrijoje sukilėliai tebesi
laiko prieš tirštas rusų divizi
jas. Sukilėlių padėtis beviltiš
ka, bet ir bolševikam situaci
ja prasta. Labai nejauku švęs
ti revoliucijos sukaktį, kai pra
sidėjo kontra - revoliucija.

Būdinga, kad sukilimą pra
dėjo patys komunistai, dargi 
tie, kurie buvo specialiai, auk
lėjami komunizmui remti. Tai 
studentai. Budapešto universi
tetan studentai buvo primami 
tik su partijos rekomendacija, 
kaip ir kituose Sovietų univer
sitetuose. žinoma, kad ir i 
Vilniaus universitetą sunku 
patekti tam jaunuoliui, kuris 
neparodo savo veiklumo kom
jaunuolių organizacijoje.

Bolševikai auklėjo jaunimą 
savo paspirčiai, o susilaukė 
smūgio. Kitaip ir negali būti, 
kai auklėjama netiesai, ne
laisvei ir neapykantai. Ji atsi
gręžė prieš pačius bolševikus. 
Jie tebėra stiprūs savo ginklu, 
bet praranda savo trauklumą 
propagandoje ir idėjose.

Vengrijos sukilimas ir kruvi
nas jo malšinimas, reikia, ti
kėtis, atdarys akis paskutiniem 
Maskvos simpatikam. Bent jau 
pralietas kraujas tikrai nepra
eis veltui. Jeigu jisai šį kartą 
ir neatneš Vengrijai visiškos 
laisvės, tai bus ją žymiai priar
tinęs.

Jau aštunti mėtai šalia ma
nęs dirba anglų darbininkas, 
žinomas kaip nemažas komu
nistų simpatikas ir didelis 
sporto entuziastas. Nuo to lai
ko, kai anglų rinktinė pralai
mėjo prieš vengrus, prie jo 
mašinos atsirado garsiojo ven
grų futbolisto Puškąs fotogra
fija, kurios jis niekam nelei
džia nuimti. Kai spalio 27 d. 
rytą atvykau į darbą, didžiau
siam mano nustebimui šis vy
rukas pareiškė:

—. Pagaliau atėjo laikas tuos 
rusus sutvarkyti. Jie žudo be
ginklius žmones- Žiūrėk, jau ir 
Puškąs užmuštas. Amerika ir 
Anglija turi įsikišti ir juos su
drausti.

Šitas mažytis pasikalbėjimas 
rodo, kad ir labiausiai apstul
bę vakariečiai pradeda supras
ti, kad už geležinės uždangos 
kažkas yra netvarkoj. Lenkijos 
ir Vengrijos įvykiai pamažu 
pradeda juos žadinti iš pato
gaus ir nerūpestingo pokarinio 
snaudulio.

— Būkite tikras, niekas ne
pajudins piršto pavergtiesiem 
padėti, — pasakiau abejingai.

— Turės pajudinti, — atsa
kė darbininkas. Ir išsitraukęs 
iš kišenės tos dienos rytinį 
laikraštį pradėjo man skaityti. 
“Apie 2,000 žmonių minia 
šaukė prie JAV atstovybės 
Budapešte: Kodėl jūs mums 
nepadedate’? Tada milžiniški 
sovietų tankai pasirodė aikštė
je ir prasidėjo beginklių žmo
nių 
kos 

skerdynės ... Net Ameri- 
pasiuntinybės tarnautojai

PRANCŪZAI karo laivu Jean Bart atvyksta j Suezsi.

tik rūsyje išsigelbėjo nuo ru
sų kulkosvaidžių”.

Šitaip rašė žinomas anglų 
žurnalistas Noel Barber, kuris 
paties Imre Nagy intervencija 
pirmasis gavo vizą įvažiuoti'į 
liepsnojantį Budapeštą. Jis sa
kosi baisesnių skerdynių nie
kur nebuvęs matęs-

Senelis mėlynasis Dunojus 
buvęs raudonas nuo laisvės ko
votojų kraujo. Ateity tegu bus 
jis vadinamas raudonuoju Du
nojumi ...

Tiesa, gražių žodžių vaka
ruose Lenkijos ir Vengrijos 
kovotojams negailima. Net pa
čiame kraštutinių kairiųjų 
“Daily Miror” darbiečių atsto
vas pareikalavo, kad Anglijos 
ministeris pirmininkas parla
mente pareikštų lenkams sim
patijas ir pažadėtų moralinę 
paramą jų Kovoje dėl laisvės. 
O Amerika pažadėjo ir gėry
bių duoti Tik kažin, ar bebus 
kam jorr.S naudotis?...

Vis dėlto anglų spaudos ir 
visuomenės simpatijos yra ven
grų ir lenkų pusėj. Lenkai yra 
apšaukti didžiausiais patriotais 
ir laisvės sargais anapus už
dangos. Tas pats “Daily Miror” 
rašo, kad iš 47 tautų, kovoju
sių prieš Hitlerį, Lenkija yra 
labiausiai nukentėjusi- Atrodo, 
kad jei šiandien kokiam ste
bukladariui magiška lazdele 
pamojus, Įvyktų pasaulio tai
kos konferencija, tai žymi da
lis lenkų pretenzijų būtų be 
didelių ginčų patenkinta kaipo 

atpildas už jų iškentėtas 
skriaudas, šitoks psichologinis 
nusiteikimas . lenkų atžvilgiu 
yra ir mums Įsidėmėtinas.

Anglų populiarieji dienraš
čiai pritaria lenkų pasiryžimui 
palaikyti tamprius ryšius su 
Rusija.

“Lenkai tebėra rusų meškos 
glėbyje, kuri kiekvienu metu, 
priglausdama prie savo “my
linčios” širdies gali juos su
triuškinti”, rašo “Daily Mail”. 
Nors lenkai rusų labiau ne
kenčia, nei savo metu nacių, 
nes per 17 metų jie tris kartus 
žiauriai lenkus apgavo (Stali
no - Hitlerio paktas, Varšuvos 
sukilimas ir Jaltos konferenci
ja), tačiau rusai tebelieka na
tūralūs sąjungininkai prieš vo
kiečius, kurie ir nemano pri
pažinti vakarinių Lenkijos sie
nų. Daugelis laikraščių iš da
bartinių Įvykių daro net labai 
toli einančias išvadas. Jau mi
nėtas Noel Barber, kuris gerai 
pažįsta kraštus už gelež. už
dangos rašo: “Lenkijos ir Ven
grijos Įvykių pasekmės turės 
Įtakos mums, mūsų vaikams ir 
vaikų vaikams.”

Tuo tarpu gausi Anglijos 
lenkų kolonija apie Įvykius 
Lenkijoje nėra perdaug opti
mistiška. Generolas Anders at
sisakė iš viso Įvykius komen
tuoti, pareikšdamas, kad reikia 
palaukti tolimesnės jų eigos. 
Jo padėjėjas Czarniecki pareiš
kė: “Gomulka yra toks pat ko

munistas kaip tie, kuriuos jis 
dabar pakeitė. Vienintelis 
skirtumas, kad jis yra tikrai 
lenkiškas komunistas”. Kitas 
lenkų kalbėtojas, 
Gomulka asmeniškai 
kad religijos laisvė, 
pataujant būsianti 
neįmanoma-

"Gomulkai kunigo rūbas yra 
tas pats, kas jaučiui raudonas 
skuduras”.

Labai Įdomius samprotavi
mus tuo reikalu “Catholic He- 
rald” savaitrašty yra pareiškęs 
kadaise buvęs žymus Anglijos 
komunistų veikėjas Douglas 
Hyde. Pateisinęs lenkų emi
grantų nepasitikėjimą komu
nistais, jis tarp kitko rašo:

“Lenkų komunistai lošia 
savo kortas gerai. Jie nori su
daryti iliuziją namie ir užsie
nyje, jog tikrai siekiama žy
mių pakeitimų. Bet tai ir yra 
tik iliuzija. Jų marksizmas, ne
svarbu ar būtų vadinamas ti- 
toizmu, stalinizmu ar chruščio- 
vizmu, pasilieka tas pats. Savo 
pagrinde jis vistiek yra grasy
mas Bažnyčiai, tikėjimui ir 
žmogaus sielai. Neramumai 
satelitiniuose kraštuose yra į- 
domūs, svarbūs ir jaudinantis. 
Šiuo metu jie rodo komunisti
nio pasaulio silpnėjimą. * Bet 
jeigu per juos iškils labiau 
pajėgios komunistinės vyriau
sybės, kurias žmonės mieliau 
priims, nes jos bus labiau “tau
tinės“ ir mažiau Maskvos diri
guojamos, tai galutinėje išva
doje tatai neišvengiamai pasi
tarnaus komunizmo sustiprėji
mui Įvairiuose kraštuose“.

Patys rusai, Chruščiovui per
ėmus valdžią, taip pat nerodo 
nei mažiausio pakitėjimo pa
saulinės revoliucijos atžvilgiu. 
Gal tik metodai kiek pasikei
tė- Į darbą daugiau įkinkytas 
radijas ir Įvairios “kultūrinės” 
ir “ekonominės” delegacijos. 
Vien tik Į vidurinius Rytus 
Chruščiovas po savo garsiosios 
kalbos Kremliuje jau

pasiuntė 116 tokių delegaci
jų.

Stalino laikais pačiame šal
tojo karo Įkarštyje 1948 m. 
kiekvieną savaitę buvo skiria
ma po 528 
transliacijų Į 
metu valandų 
sija 2.000.

Bendrai sumuojant šių die
nų anglų visuomenės ir spau
dos nuon ones dėl Įvykių už 
geležinės uždangos, galima pa
sidaryti šias išvadas:

valandas radijo 
užsienius, šiuo 
skaičius jau vir-
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Taip gaunamos žinios apie oro 
atmainas: vėjo krypti, stipru, 
mą, drėgme, temperatūra, 
spaudimu.

1. Neramumai turės neiš
vengiamai plėstis į kitas sate
litines valstybes, bet rusai jas 
“sutvarkys”.

2. Kremliaus viršūnėse vyk
sta savotiška fermentacija ir 
tarpusavio kova. Chruščiovas 
greičiausiai valdžioje ilgai ne- 
beišsilaikys.

3. Komunizmo prestyžas
šiuo metu šuoliais smunka. 
Bet jeigu jam pasiseks išvirsti 
į “tautinį” komunizmą, tai jo 
Įtaka laisvajame pasaulyje gali 
žymiai sustiprėti. J.L.

NAUJAS LITUANUS

Jau pasirodė šių metų 3(8) 
Lituanus numeris, kuri leidžia 
Liet. Studentų Sąjunga. Nu
meryje rašo: Karolis Drunga 
— Lietuva nacių okupacijoje; 
dr- P. Jonikas — Lietuvių vie
na iš seniausių kalbų; dr. Jo
nas Grinius — Kryžiai; Pranas 
Čepėnas — Lietuvių 1831 m. 
sukilimas; Joseph Boley — 
Baltas. Visuomeninės ir kultū
rinės žinios.

Lituanus redaguoja: L. Sa
baliūnas — vyr- red.; L Čepė
naitė, V. Gaškaitė, D. J. Va
lančiūtė, P. V. Vygantas- Ank
sčiau redakcijos adresas buvo 
Urbana, III., dabar, persikėlus 
vyriausiam redaktoriui ir V. 
Vygantui j New Yorką, Litua
nus adresas yra: 916 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N- Y.
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Ir vėl man reikėjo išvažiuo-' 
ti į kitą miestą. Ar galėjau ne
važiuoti? Juk visą laiką žino
jau, kad reikės kartais išeiti 
kelioms dienoms iš namų. Ta
čiau dėl to niekas nepasikeis. 
Tuomet mama bus visą laiką 
su Algučiu, ir man nereikės 
nei kiek rūpintis. Be to, aš 
paskambinsiu kiekvieną dieną 
namo, nežiūrint kaip toli nuo 
namų būsiu ir sužinosiu, jeigu 
kas nors pasikeistų. Ar gi sa
vo buvimu galėčiau ką pakeis
ti? Ar galėtų būti kitaip daro
ma? Aišku, kad ne- Tad kodėl 
dar vis po trupučiuką pagal
vodavau? Kodėl dar prieš už
darydama duris kelis kartus 
atsisukdavau vėl pasižiūrėti, 
tarsi būčiau ką pamiršusi? Ne
žinau. Tik žinojau, kad turiu 
eiti. Tik žinojau, kad palieku 
dar pora minučių Čia, kurios 
nieko nepakeis. Kurios ir ma
no abejonių neišsklaidys.

Ir tuomet, vos uždarius du
ris, jau pradėdavau laukti die

nos, kuomet važiuosiu namo. O 
valandos pasidarydavo viena 
už kitą ilgesnės. Ilgos, ir nie
kaip negalėdavau jų pavaryti 
greičiau praeiti pro mane, bet 
ne stoviniuoti ir žiūrėti kaip 
jas praleisiu-

Ir kai ši kartą išeidama at
sisveikinau Algutį, jis žiūrėjo 
į mane savo didelėmis akimis, 
tarsi norėdamas ką pasakyti. 
Žiūrėjau ir aš ilgiau negu pap
rastai, tik nei vienas nei, ki
tas nieko nesakėme. Ir priėju
si prie durų, dar ilgiau pasto
vėjau ir atsisukusi žiūrėjau į 
jį. Algutis taip pat vėl nenu
leido akių. Man buvo keista. 
Negi tas mažutis galėjo ką gal
voti? Ar jis suprato, kur aš 
ėjau? Jis net nežinojo, kad ke- 
liatą dienų jo nematysiu. Ta
čiau ar galėjo būti skirtumas? 
Man rodės, jis dar negalėjo 
gerai suprasti, jis nežinojo 
taip pat, kad aš nevažiuoju 
vien savo malonumui- Aš tik 
turiu važiuoti! Tačiau vėl tuoj 

grįšiu, ir mes galėsime toliau 
dažnai žaisti drauge. Vėl die
nos skubės ta pačia vėže. O 

gal jis suprato? Gal mėgino 
žvilgsniu pasakyti, kad jis pri
taria man, kad jis norėtų bū
ti drauge?

Važiuodama pamiršau visa. 
Rūpėjo vien, koks bus ten pa
sisekimas. Į šį miestą važia
vau pirmą kartą dainuoti. No
rėjau pasirodyti tikrai gerai, 
kad neapvilčiau tų, kurie 
ateis mane išgirsti. Jeigu ne
būtų pirmas kartas, taip daug 

begalvočiau- Juk jie pažintų. 
Galėtų kalbėti apie praėjusius 
kartus. Tačiau dabar ... Turė
jau sudėti visas jėgas. Turėjau 
parodyti, kad, sukurtai šeimą, 
nesėdžiu ramiai randas sudė
jusi, tačiau toliau keliauju sa
vo suplanuotuoju keliu.

Sekančią dieną paskambi
nau namo- Mama sakė, kad 
Algutis truputį nesveikuoja. 
Tačiau per daug negąsdino 
mane. .Sakė, kad to amžiaus 
vaikui gali vieną valandą būti 
vienokia kitą kitokia. Bendrai 
daug ji man nesakė. Paskui 
greitai pradėjo klausinėti, kaip 
patinka čia. Pažadėjau vėliau 
paskambinti, tačiau ji liepė ra
miai eiti dainuoti ir negalvoti 
apie namus. Sakė, kad jie pa
tys įstengs susitvarkyti

Padėjusi telefono trūbelę, 
kurį laiką sėdėjau viena su sa

vo mintimis. Stebėjaus, kad 
mama pasakė apie Algučio ne
galavimą. Paprastai ji žino, 
kokioj nuotaikoj aš būnu, ir 
visa nušviečia puikiausiomis 
spalvomis. Kodėl dabar ji man 
pasakė? Kodėl ji tuoj pradėjo 
kalbėti apie koncertą? Tarsi 
būtų visai ne mama.

Tačiau būtų tikrai pasakiusi, 
jeigu būtų kas rimtesnio. Juk 
čia ne juokai. Tuomet net ne
klaustų apie koncertą, nes 
reikėtų visa pamiršti- Ir Algir
das buvo labai nekalbus. Tar

si jie susitarę, ar visi būtų 
blogam ūpe. Tačiau kas galėjo 
nutikti taip greitai, vos man 
išėjus pro duris? Vos pasakius 
sudie? Taip greitai dideli da
lykai neįvyksta.

Sekantį rytą mane pažadino 
staigus telefono skambėjimas. 
Iš karto negalėjau suprasti 
kas čia dėjosi, nes buvau pa
žadinta iš miego. Tik vėliau 
supratau ir bėgte pribėgau.

— Algutis rimtai serga- Bū
tų geriausia, jeigu tu tuoj grį
žtum — visai be įžangos pasa
kė. Algirdas.

— Dabar? — vos pratariau 
— Ar gi tu nesupranti, kad aš 
jokiu būdu negaliu? Ar tu ne
žinai, kad šį vakarą aš turiu 
čia dainuoti? —

— Suprantu, suprantu. Ta
čiau vis tik pasilieku prie savo 

nuomonės. Nors daktaras ra
mina, bet... —

— Daktaras?! — sušukau 
klausdama-

— Taip, šiąnakt jis buvo 
visą pusę nakties — vėl trum
pai paaiškino Algirdas, tarsi 
kalbėtų darbe su kuo. Taip 
skambėjo jo balsas.

— Tu žinai, Algirdai, ką 
man reiškia ši tavo žinia. Tu 
turi žinoti — pridėjau—Tačiau 
tu lygiai žinai, kad šiandien li
gi vidunakčio iš čia išvažiuoti 
jokiu būdu negaliu. Po koncer
to imsiu pirmą traukinį ir ryte 
būsiu namuose.
Tačiau aš vis tiek nieko savo 
buvimu nepadėsiu- Pašauk ki
tą daktarą. Gal kitas bus ge
resnis. Pagaliau gal jie abu 
galės daugiau padėti Algučiui.

— Mėginsiu daryti visa, kas 
galima. Tačiau .; • Lauksiu 
tavęs grįžtant kiek galima 
greičiau, — pasakė jis, ir tuo 
mūsų pasikalbėjimas baigėsi. 
Tarsi būtų visai ne mano vyro 
žodžiai. Lyg būtų kalbėjęs 
koks nepažįstamas žmogus, ku
ris turi dar be šio daug kitų 
reikalų, šitokio Algirdo aš ne
pažinojau. Tokio Algirdo nie
kuomet nebuvau sutikusi. Grį
žusi turėsiu jam tai priminti. 
Pagaliau ar jis nežino, kad 
šiandien mano koncertas? Tu
rėtų būti tik geras, turėtų kal
bėti gražius žodžius! Ar ir jis, 

pagaliau, nesupranta manęs? 
Mano vyras!

Padėjusi telefoną grįžau į 
lovą, nes tebebuvo ankstus 
rytas. Mintis vijo mintį. Viena 
už kitą baisesnė. Prieš mano 
akis atsistojo mažas Algučio 
veidelis su tom didelėm akim, 
žiūrinčiom tiesiai į mane. Ir 
tas pats žvilgsnis su kuriuo 
mane išleido pro duris išeinan
čią- Gulėti ilgiau negalėjau. 
Atsikėliau. Ilgai vaikščiojau po 
kambarį. Niekaip nesupratau, 
ką turiu daryti. Jau norėjau 
imti telefoną skambinti jiems 
ir klausti, ar Algučiui geriau, 
tačiau vėl susilaikiau. Juk iš 
tiesų gal nėra taip labai blo
gai? Gal Algirdas norėjo tik 
pagąsdinti? Pati žinau, jis ne 
labai mėgo šiuos mano išvažia
vimus, nors aš negalėjau su
prasti kodėl. O jeigu taip la
bai serga Algutis, tuomet aš 
nieko jam nepadėsiu, tik ke
lioms minutėms juos atitrauk
siu nuo jo pasilaikydama sau. 
Ak, kokia savanaudė tuomet 
būčiau! Ne, skambinti negalė
jau- Reikėjo tik laukti, kad 
greičiau praeitų koncertas ir 
skubėti namo.

Tačiau dar buvo visa diena 
prieš akis. Ir reikėjo tą dieną 
išgyventi. O valandos slinko 
lėčiau viena už kitą ir niekaip 
negalėjau jų pastūmėti, nie
kaip negalėjau pavaryti grei

čiau i priekį. Reikėjo tik lauk
ti. Laukti, laukti. O laukimas 
kartais būna baisesnis už pa
čią mirtį- Laukime būna pasi
slėpęs nežinojimas, kuris nuo
dija, kuris kankina, lyg nuo
dinga gyvatė apsiveja, norėda
ma pasmaugti.
Jr kaip aš galėjau dainuoti, 

kaip galėjau šypsotis išėjus, 
kada manyje viešpatavo rūpes
tis, kada negalėjau priversti 
mintis keliąuti ten kur reikia, 
o ne kur panorėtų?

Ir staiga prisiminiau savo 
pačios mintis, kad man kito 
kelio nėra. Kad kelias eina 
atgal, kad seniai tiek daug at
sižadėjau dėl dainavimo. Kad 
užsikimšdavau ausis, jog nebū
čiau trukdoma. Ir dabar, šį 
kartą, man nebuvo kito kelio. 
Reikėjo visa palikti už durų, 
išeinant Į salę. Reikėjo pamirš
ti, kad aš čia tik kitus links
minu, bet nepriklausau. Reikė
jo būti čia. Reikėjo jausti, kad 
šią minutę esu tikrai čia. Juk 
ten yra vyras. Jis visa sutvar
kys. Jis žino, kas geriausia 
Negi negalėčiau nei savo Al
girdu pasitikėti? Kuo gi tuo 
met aš tikėčiau? O Algirdas 
protingas. Jis labai myli mū
sų mažutį. Ir mama ten yra. 
Jie žinos, ką reikia daryti be 
manęs. Ar aš pagaliau būčiau 
gudresnė už juos visus?

(Bus daugiau)



Broliai ir sesės lietuviai!

33-JI METINĖ TARPTAUTI

MASINES DEMONSTRACIJOS
Pavergtos Europos Tautų Seimas organizuoja masines demonstracijas, kurių
tikslas išreikšti vienybės jausmus vengrų tautai.

laisvės Vengrijai,

pavergtų Europos kraštų.

Tačiau, perimdama reikalus 
iš buvusių bendruomenės or
ganų, taryba laiko savo parei
ga konstatuoti ir pranešti lie-

ir su publika. Ir kas gali būti 
mums mielesni© ir artimesnio, 
kaip dainoje ilgėtis motinėlės 
ir tėtušėlio, sesulių ir brolu
žių, tėviškėlės ir gimtųjų na
mų, ar apraudoti savo skur
džią našlaičių dalią, ieškant

Vasario 16 gimnazijos reikalu

gamtoje supratimo ir atjauti
mo, arba randant nusiramini
mą kad ir sekančiuose dainos 
žodžiuose: “Ak, už ką, Dievu
li, skyrei tiek kančių, ar už 
tai, kad gimęs lietuviu esu?-..” 

(Bus daugiau) •

ir kuklumu- Tai sužinojęs, 
kreipiausi su keletą klausimų, 
norėdamas suteikti žinių lietu
viškai visuomenei apie darbo 
kuopų kultūrinę veiklą Vokie
tijoje.

Ilgai vokė lietuviškų kuopų 
choras, Dabar ir iš jo daug 
kas emigruoja, greitu laiku iš
važiuoja ir choro vadovas Fau
stas Strolia, visai dar jaunas 
vyras, bet jau pasižymėjęs di
džiais muzikiniais gabumais

P. L. B. Vokietijos krašto 
tarybos vardu -— prezidiumas:

tuviškosios visuomenės žiniai, 
kad Vasario 16 gimnazijai vis 
dar tenka kovoti su gyvybi
niais sunkumais, ši švietimo 
institucija, teikianti laisvojo 
pasaulio lietuvybei daug gar
bės bei pasididžiavimo, drauge 
yra ir didelio rūpesčio šaltinis. 
~ Vokietijos lietuvių bendruo
menė tik viso laisvojo pasau
lio lietuvių paramos dėka į- 
stengusi gimnaziją išlaikyti, ir 
šiandien dar yra priversta 
šauktis lietuviškosios visuome
nės paramos ir kviesti laisvuo
sius lietuvius neleisti gimnazi
jos rėmimo pastangoms nusilp-

Tėvynės nelaisvės metais 
neleiskime Vasario 16 gimna
zijai pražūti, neleiskime už
gesti šiam šviesos židiniui emi
gracijoje!

rių sukurtas dainas. Jųjų nuo
širdumas ne tik mūsų pačių 
giesmininkų širdis surišdavo 
vienan organizman, bet iš kar
to užmegzdavo šiltą kontaktą

pĮjlfiS. ctItv ■ " • ■ii——- - Arti t bf .pirmiau kpt. J. K. Va-?.
Monnę * vėliau kptJ. Baltru

šaičiui,kurie netik patys bu- 
voaktyvus choristai, bet ir 
ffldžjaiismfMa* iar—yhiniiyreę sun 
kumpose atrasdavo tiekrepe- 
tidjmąs, tiek choro išvykoms 
išeičių. Jų abiejų didelis nuo
pelnas, kad choras galėjo taip 
plačiai reikštis ir išsilaikyti, 
šioje vietoje negaliu nesumi- 
nėti moralinės ir kitokios pa
ramos, kurią patyriau iš darbo 
kuopų kapeliono kun. Br. Liu- 
bino, per 2 metus dirbdamas 
tiesioginėj jo žinioje. ..

Chorui nestigo nei entuziaz
mo, nei solidarumo. Vyrai pa
rodė daug idealizmo. Už tai 
jiems pagarba ir mano gili 
padėka- O kiek vyrams tekda
vo dėl choro pasiaukotu gali
ma matyti iš poros pavyzdžių.

Buvo laikotarpis, kai vyrai 
rinkdavosi po 2 kartus j dieną 
repeticijai: 7 vai. ryte ir vaka
re po darbo. Sudarius su 2040 
darbo kuopa jungtinį chorą, 
kas vakarą važinėdavo pora 
dešimtų kilometrų į repetici
jas, — ir tai žiemą, karišku 
sunkvežimiu! Kitas gražus pa
vyzdys, tai sudarymas 8593 ir 
8591 inžinerijos kuopų choro 
junginio, čia teko ir vieniems 
ir kitiems pernykštės gilios 
žiemos šalčiausiomis dienomis 
važinėti per pusantro šimto 
kilometrų.

Iš.to laikotarpio gražiausi 
mūsų pasirodymai buvo: ame
rikiečių radiofone AFN Kai-

Nuo kada pradėjote puose
lėti damos meną darbo kuopo
se ir kaip?

1950. gruodžio 15 Vytauto 
Didžiojo vardo sargybų kuopa 
Bamberge šventė savo penktą
sias įsisteigimo metines, ir ta 
proga pirmą kartą pasirodė 
mano dvigubas vyrų kvartetas. 
Ypatingai malonu man čia pa
žymėti, kad du iš ano kvarteto 
choristai — P. Chmiliauskas 
ir C. Vansevičius — ligi dabar 
ištikimai dainavo mano įvai
rios sudėties choriniuose vie
netuose.

Kokias turėjote darbo sąly-

Yra daug lietuvių tautos is
torijos problemų, kurios reika
lingos artimiausioje ateityje 
pernagrinėti, neš jos žalingai 
veikia tautos interesus.

Yra.skubus .ir neatidėlioti
nas reikalas surinkti istorinę' 
medžiagą, nes laikas ir sąlygos 
negailestingai ją naikina.

Yra jau atėjęs laikas rimtai 
susirūpinti istorikų prieaugliu, 
nes iki tolei dar nieko šioj

■ srity nepadaryta.
Yra skubus reikalas ateitį į 

pagalbą lituanistinių mokyklų 
(ar klasių) istorijos mokyto
jams, nei jie palikti be meke
no pagalbos.

Darbų daug. Pavienių parti
zaninių pajėgų šiems darbams 
atlikti neužtenka. Reikia su
telktinių, nuolatinių, organi
zuotų jėgų. Tas rūpestis ir pri
vertė JAV ir Kanados lietuvių 
kongreso metu istorijos sekci
jos posėdžiui pasiūlyti kurti 
Lietuvių Tautos Istorijos Dr- 
ją- Posėdžio dalyviai, labai gy
vai tą klausimą, išdiskutavę, 
padarė nutarimą minėtą drau
giją steigti. Jos nariais gali

new models in Monterey, Montclair and station wagon senes. Pictured is the Mercurj 
Montdair four-door sėdam ______ '_________

Vasario* 16 gimnazijos auk
lėtiniai yra prisirišę prie sa
vojo švietimo židinio ir tikisi, 
kad lietuviškasis solidarumas jį 
išlaikys- Būkime tikri, kad Va
sario 16 gimnazija ir jos darT 
bas yra dovana lietuvių tautos 
laisvės ryžtui paremti, nes r- 
nia, kad pasaulyje yra sąlygos

Vokietijos lietuvių bendruo
menės naujoji taryba, susirin
kusi pirmajam posėdžiui, su 
gilia padėka šiandien mini vi
sus Vasario 16 gimnazijos rė
mėjus. Laisvojo pasaulio lietu
sių visuomenės parama, sutei
kusi galimybę įkurti ir iki šiol 
išlaikyti stambų lietuvybės ži
dinį, sudarys vieną iš gražiau
sių puslapių lietuviškosios 
emigracijos istorijoje. Tik s« 
giliu susijaudinimu galima šį 
reiškinį minėti, nes vieninte
lės pasaulyje laisvos lietuviš
kos gimnazijos buvimo bei iš
silaikymo faktas stiprina tikė
jimą lietuviškuoju solidarumu 
ir didina pasiryžimą stiprinti 
Lietuvos .laisvės labui lietuvy
bės kultūrinį darbą bei priau
gančiųjų kartų lietuviškąją są
monę.

jauniesiems lietuviams laisvėje 
lietuviškai mokytis, yra drau
ge ir dvasinis pastiprinimas 
tiems jauniesiems lietuviams, 
kurie tų galimybių pavergtoje 
tėvynėje neturi.

Šimtmečiais lietuvis kovojo 
dėl šviesos, reta kita tauta tiek 
sudėjo aukų dėl švietimo. To
dėl Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės taryba ir turi mora
linės stiprybės bei pareigos 
tarti visiems laisviesiems' bro
liams ir sesėms —

J. Bataitis, 

Kun. A. Bunga. 

Dr. A. Rukša

Pirmiausia šia proga norė
tųsi paaiškinti, kad “Labor 
Service” pavadinime telpa ne 
tik darbo, bet ir sargybų bei 
inžinerijos daliniai. Sargybų 
kuopoms charakteringa, kad 
jųjų vyrai niekados negali ka
reivinėse, susirinkti visi kartu.

Lengviau tuo atžvilgiu yra 
darbo ir inžinerijos kuopoms- 
Čia darbo laikas visiems tas 
pats, o vakarai ir šventadie-

NĖ MOTERŲ PARODA 
įvyksta lapkričio 5 iki lapkr. 
11.— nuo 12 vai. pietų iki 11 
nakties-

Demonstrantai renkasi lapkričio 10, vidurdienį, prie 5th Avė. ir 50-tos gatvės, 
New Yorke. Iš ten visi žygiuos prie Sovietų Jungtinių Tautų deĮegacijos pastato

būti po visą pasaulį Išsibarstę 
lietuvių tautos istorija besido- 
mį lietuviai: istorikai, istorijos 
mokytojai, istoriją studijuoją 
studentai ir istorijos mėgėjai. 
Draugijos suorganizavimui su
daryta komisija iš Vincento 
Liulevičiaus, Alicijos Rūgytės 
ir dr. K. Matulaičio.

Organizacinė komisija, vyk
dydama jai uždėtą pareigą, 
prašo:

, 1. pranešti savo nusistaty
mą dėl kuriamos draugijos,

,2. ar manote būti jos nariu,
3. duoti sugestijų dėl įstatų,
4. atsiųsti aukščiau minėtos

kategorijos asmenų adresus, 
nepaliekant tos pareigos ki
tiems, - .

5. kelti sumanymų dėl drau
gijos veiklos organizavimo 
(gairės būsimai valdybai).

Kai bus gautos sugestijos, 
komisija sudarys įstatų projek
tą ir išsiuntinės visiems žadan
tiems būti nariais ir naujai 
gautiems adresatams. Bus pra
šoma pastabų ir pasisakymo 
“už” ar “prieš”- .E gautų pa
stabų bus sudaryta galutinė 
įstatų redakcija ir pagal juos, 
jei dauguma bus pasisakę 
“už”, bus pravesti korespon
dentiniai vadovybės rinkimai. 
Tuo paskutiniu darbu organi
zacinė komisija ir baigs savo 
veiklą. ■

Organizacinė komisija labai 
prašo ir laukia nuoširdžios -pa
ramos Lietuvių Tautos Istori
jos Draugijos organizavimo 
darbe.

Organizacinei komisijai ra
šyti šiuo adresu: Pasaulio Lie- 
tuvių Archyvas LT1D, 2601 
West Marųuette Road, Chica- 
go 29, Illinois, U.S.A.

Įžanga 91 c., įskaitant taksus. 
71st. REGIMENT ARMORY 

34 ,St. ir Park Avė.
Lietuviu pasirodymas 

Lapkričio 11-

kitalinkme. Turėtume gaivin
ti ir palaikyti dainą ir josios 
meilę savųjų tarpe.

Reikėty stengtis, kiek gali
ma, apjungti j mūsų dainos 
sambūrius visus tautiečius, 
mėgstančius dainuoti.

Jei kas iš - mūsų tautiečių 
mano galįs kritikuoti tokio vie
neto muzikalioj lygį, greičiau
siai užsimiršta, kokios svarbos 
chorinis bendravimas turi mū
sų lietuvybės išlaikymui Ne 
vienam Vokietijoje pasiliku
siam tautiečiui priklausymas 
chorui padeda nugalėti ir sun
kiausius gyvenimo statomus 
bandymus. Pagalvokime apie 
M. Budriūno vadovaujamą 
“Darnos” chorą Memmingene, 
kuris šiais metais švenčia savo 
3 metų sukaktį- Kiek ten inva
lidų! Vienas be rankos, kitas 
be kojos, trečias aklas, o di
džioji dalis buvusių ilgamečių 
džiovininkų, kurie, užuot pasi- 
davę desperacijai susirenka 
bendrai pakiliai dainai ir gies
mei. Tikrai darnus choras. Pa
vyzdys mums visiems tremty
je. Ta linkme ir mano stengta
si nuo pat pradžių eiti, pri
traukiant kiek galima daugiau 
vyrų į chorą.

| kokias dainas kraipėte la
biau dėmesį?

Daugiausia dainavome rim
tas, lyrinio pobūdžio lietuvių 
liaudies ir lietuvių kompozito-

serslauterne, kalėdinėse pa
maldose (Krippenfeier) tarp 
12 kitų tautybių vienoje Mann- 
heimo bažnyčių (Spitalkirche) 
ir Vasario 16 minėjime Hei-
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IŠ VISU!
Zaranka, ižd. Juo-,\ 

ir soc. reikalų 1 
Kostas Stankus.

Kai prieš 10 savaičių prel £ 
Ig . Albavičius švostine ^mi
mo stovyklos prie Maųchester, 
Mfch., pamatus<jau gerokai

nas), pro langų plyšius Spyg- «**• P* žiemę sakote apie 
lio ežerėlio veik nesimatė. 30.000 doL, mk | dcoias lįsti 
Dengė jį žalia medžių uždan- *- 
ga, o ir savo veidą ' ežerėlis
buvo 7 pėdas žemyn nuleidęs... Nors žinau, kad žmonės, ku 
(Tokia buvų ežerėlio krantų riuos dąbar suminėsiu yra la-
tvarkymo technika: pirma iš- 
pompuoti vandęnį, o tada sau- 
sus krantus tyginU duobes už
pilti, smėliu .maudykles pa
dengti). Kai kas galvojo, kad 
tokia nedidelėb^itė ir pafiks 
žvirbliui sc&apti. Bent jau- Šie
met niekas netikėjo, kad Spy
glys savo taj atgaus.

ityi po 10 savaičių ir ne ko

■ , • _ •'...s'1 ‘ • v .

Kad minangą vasarą būty choru sugeba tokius dalykus Kontrolės komisiją sudaro: c ••>_..<=,^. pa.
jaujytė rr Jonas Svereckis.
.' ♦/ Ltotuvių * tautinių Šokių 

šptėjų grupė spalio 28 daly
vavo kelių tautybių rengtame’ 
koncerte.

• Sandariečiai spalio 27 bu
vo surengę’ baliuką. Keistoka 
buvogirdėti kitą dieną jų pir- 
mininko priekaištus, kad atei- 
tininkaituo pačiu metu, rengė 
susirinkimą; dar keisčiau nu
skambote paties pirmininko

Skaudi nelaimė
Lapkričio I? einant į darbą, 

tragiškai automobilio ištrenk
ta • mirė Liudvika Černiauskie
nė, 47 m. amžiaus.^ Giliam 
liūdesy liko jos vyras, sūnus

žurnalo

kios garbės ar išskaičiavimo, nazistės. Velionė buvo darbšti 
tačiau visuomeninmkė/šalpos irjau-

drįstu juos pavadinti na nimo organizadjų rėmėja.
aukso gydonv o auksinėm, čir- ’ P. Natas
dim’ - - '

• Aidų kultūros 
dicinis koncertas įvyks 
iį, gegužės 5 d- 3 v. p. 
terburyje. Vietos 
kun. J. Valantiejus 
sutiko šį parengimą 
muz. prof. A. Aleksis 
programai. Pažymėtina, 
VVaterburio lietuvių - 
1950 m. sausio mėn. 
komis išleido pirmąjį 
merį Amerikoje.

. jungiamas su 
spaudos diena
• Washingtono 

bas gruodžio 1 gražioje 
of Columbus salėje 
delį koncertą vakarą, 
programoje dalyvaus

k operos solistė 
dzevičiūtė, mūsų 
torius Henrikas 
kiti. Po programos 
ir šokiai. Vakaro 
riamas siuntinėliams 
Washingtono lietuviai 
delį susidomėjimą šiuo 
taip pat laukia gausaus 
būrio iš kitų miestų.

• Juozas Kurtinaitis, 
Alum, Wash„ mirė 
sulaukęs 86 metų, šiame 
te išgyvenęs 61 metus, 
staiga širdies liga, 
na ir keturias dukteris, 
dotas katalikų kapinėse
• Gabijos leidykla 

kričio 1 iki gruodžio 
bia atpigintos knygos 
knygos atpigintos nuo

~ 90%- Didelis 
vairių leidyklų 
pasiunčiamas, parašius 
resu: Gabiją Straight 
Wyandanch, N. Y.

• Liet. Stud. Sąjungos 
žiavimas įvyks lapkričio 
24 dienomis 
įteikta ir Sąjungos 
literatūros konkurso

• M. Gelžinis, 
Tarybos valdytojas

- septyniose Hesseno 
skaitė paskaitą apie 
pavergimo taktiką

• Kanados 
atstovybės pirmininku 
stas L. Girinis - 
nas iš seniausių Kanados 
atstovybės veikėjų

• Vida Budrevičiūtė 
bourne. Australijoje, 
mės ūkio parodą 
konkurse laimėjo 
tą. ji pavadinta 
laite”, dovanų gavo 
pinigais ir už 100 
džiagos.

• Ed. Turauskas 
Pax Romana 
Ateitininkų Sendraugių 
gos atstovas.
Firburge. Šveicarijoje.

• Lietuvių 
sas numatomas 
cagoje birželio mėn 
se šokių festivalio.

. savo 
į Aidų 
Koncėi

Štai stovyklos statybos -ko- VISI | JALRHMO VAKARĄ džiaugsmas, kad . asmeniška 
KONKURSĄ kviestieji ateitininkai neatėję-

Lapkričio 11 d. 4 v. p.p. His- 
panos Unidos. salėje įvyks jau-; 
nimo vakaras — konkursas. 
Pirmoje vakaro programas da
lyje bus dailaus skaitymo, iš
kalbos ir deklamavimo fina
lai Laimėtojam bus '< įteiktos, 
dovanos. Konkurse dalyvauti 
užsirašė per 30 jaunuolių. Kon
kurso jury komisiją sudaro: 
Alė Rūta Nakaitė - Arbačiaus
kienė, Vytautas Alantas, Kuni
gunda Kodatienė, Valerija 
Kondrotienė, Alfonsas Asta- 
šaitis ir Vladas Pauža.

Antroje programos dalyje 
matysime -šeštadieninės ir li
tuanistinėm mokyklų mokinius 
bei šiaip lietuvišką jaunimą. 
Šią dalį ruošia režisierius Jus
tas Pusdešris.

Po'programos bus pasilinks
minimas ir veiks jaunimui pri
taikytas bufetas. Visiems jau
nuoliams iki 18 metų įėjimas 
nemokamas. Jaunimo vakare 
kviečiami dalyvauti ir vyres
nieji, -kuriems įėjimas tik 75 
centai. V. Kutkus

• Detroito stud. ateitininkai 
spalio 27 išsirinko naują val
dybą, kuri jau pasiskirstė pa
reigom. Pirm. Narimantas Ud- 
rysj yicepirm- Algis Ruseckas,

Jurgis Mi
tinąs, Juo-

zas Dunčia, Jonas' Valukonis. 
Kiek jie vąlandų, kiek savait
galių praleido beplanuodami, 
bebraižydami, belankydami 
stovyklą už tai nė cento ne
gaudami. Arba Pranas Balta- 

4as, per vasarą ^robinzoniškai 
. . stovykloje pragyvenęs, vadova-

landą Spyglys gauna apie 11 vęs statyboms. Arba Jonas, 
kubinių' metro vandens. Upe- ■«
lio vagoj yra poros pėdų už-' 
tvanka, taip, kad ežero lygi 
bus galima .truputį reguliuoti.

Pro salės- langus, prakirtus 
medžius, o dabar dar ir la
pams nukritus, gražioj pano-

Mat, aplink Ažgrėlį pilna ver
smių tyro vandens. Iš tų šalti
nių — vandens gyslomis, inži- 
nierių apskaičiavimų, per va-

Degutis, - stovyklos “eigulis”, 
sodininkas ir gėlininkas; ir 
daug detroitieČių savo rankų 
darbu prisidėjusių prie stovyk
los tvarkymo.

Globos komitetų dšrbas itin 
svarbus. Tai aukso gyslos. Pa

ramoj spindi 10 ekerių ežere- garba kun. V. Dąbušiui ir 
Jis Spyglys, jame kitais metais ” — «
taškysis mūsų jaunimas, o ra
miu paviršium vakarais skam
bės lietuviška daina.

O kaip su aukso gyslomis?.
Jei vandens gyslom galime Tegyvuoja Clevelando Simonas- 

džiaugtis ir esame tijai, kad 
Spyglys niekada neišdžius, tai 
apie aukso gyslas — pinigi
nius fondas stovyklos labui 
tenka kalbėti liūdniau.

Graži suma per 20.000 dol. 
buvo per vienerius metus su
kelta.

Daug gražaus darbo atlikta 
per šią vdsarą: kelias, elektra, 
ežero sutvarkymas, vandentie
kio šulinys, salės ir virtuvės 
pastatas, bet kai reikėjo salės 
stogą dengti, teko 7000 dol. 
skolinti, žodžiu, regim Federa
ciją su skolinta kepure ..

Desperacijon kristi dar nėra 
ko. Bostone jubiliejiniame kon
grese stovyklos rengimas gavo 
pilną pritarimą. Speciali rezo
liucija siūlė vajų stovyklai su
rengti.

Iki šiolei pinigų surinko tik 
komitetai:

New Yorkas 5.300 dol., Čhi- 
caga 4.650 dol., Detroitas —- 
4.300 ir Clevelandas 3.300. 
Kur kiti, o ir gana veiklūs AL- 
RK Federacijos skyriai? Rei
kia viltis ir reikia veikti, kad 
“aukso gyslos” atsivertų iš vi
sur, nes stovykla yra visų 
Amerikos lietuvių katalikų 
nuosavybė, džiaugsmas ir pasi
didžiavimas. Įrodykime, kad 
mes mylime savo jaunimą ir 
sudarome jam sąlygas katali
kiškoje lietuviškoje dvasioje ir 
•per vasaros atostogas auklėtis.

Nėw Yorko? komitetui už di
džiausią sukeltą sumą (nors 
nevvyorkiečiai ir negali kiek
vieną savaitgalį Spygly'meške
rioti ..valio Chicaga su inž. 
Naudžium ir jo talkininkais!

Laniauskas ir Detroito Br. Po- 
likaitis, kūn. Br. Dailis, dr. 
Vyt Majauskas, L. Heiningas 
ir Robertas Boris! (Atleiskite 
man kitų miestų globos komi
tetų nariai, kad ne visų pavar
des žinau. Tai jau jūsų vieto
vių korespondentų pareiga 
tamstas pasauliui pristatyti). 
Tikiu, kad po mėnesio, kito ir 
iš kitų miestų gėrėsimės su
rinktomis aukomis.

- Tie, kurie gyvenat toliau 
nuo didesnių centrų, o norit 
jaunimo stovyklai kuo grei
čiau pagelbėti, galite siųsti 
savo auką tiesiog Detroito jau
nimo stovyklos komitetui, ku
rio adresas yra: Bronius Poli- 
kaitis, 15483 Ward, Detroit 

. 27, Mich.
Tegu mūsų auka būna ne

paliaujanti ir tyra, kaip Spyg
lio ežerėlio šaltinių vanduo!

Žavėjo "Čigonų baronas"

Lapkričio 4 Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro pa
kviestas čikagiškis Pirmyn 
choras suvaidino Johan Strau- 
sso “čigonų baroną”.

Tūkstantinė žiūrovų džiau
gėsi linksma opera, gražiu kai 
kurių solistų dainavimu ir vai- 
dyba, ir stebėjosi, kad K. Ste
ponavičius su muzikos mėgėjų

VISI YRA KVIEČIAMI 
ĮSIGYTI 

neseniai pasirodžiusį

specialų numerį 
skirtą kultūros kongresui 

ir dainų šventei 
TEN ATSPAUSDINTA 

VISOS PASKAITOS, 
REZOLIUCIJOS, 

KONGRESO BEI JO 
SEKCIJŲ APRAŠYMAI 

IR 50 NUOTRAUKŲ 

Leidinys turi 92 pusi, ir 
pasižymi didžiu aktualumu 

Užsisakykite jį tuojau, 
prisiųsdami 1 dol. 

Šiito adresu: 
AIDAI 

680 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

Kristaus Karaliaus šventė 
buvo paminėta šventąja valan
da šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Vakare parapijos salėje įvyko 
pobūvis su vakariene, kurioje 
dalyvavo apie 400 žmonių. 
Meninę dali išpildė kun. V. 
Martinkus, iš Providence, R. 
L, gražiai padainuodamas. 
Vakariene rūpinosi Lietuvių 
Moterų gildą- Gryno pelno 
gauta $470.00.

Lietuvių tėvy taryba rengia 
kortavimo vakarą, kuris įvyks 
lapkričio 12, pirmadienį. 8 v. 
v., parapijos salėję. Pelnas 
kalėdiniam parengimui vai
kam. Tėvų taryba turi tris 
metinius parengimus:~ Kalėdų, 
Velykų ir vasaros pikniką.

Martynas ir Marė Bonsvičiai 
atšventė savo vedybinio gyve
nimo auksinį jubiliejų. Jiems 
pagerbti vaišės Įvyko Town 
House restorane, čia buvo 
jiems Įteiktos auksinės lazdos. 
Benevičiai išaugino gražią šei
mą ir visada remia lietuvišką 
spaudą.

MIRĖ SIBIRO KANKINYS

Spalio ;15 d. 2 v. p. p. Kau
no klinikose mirė Antanas 
Baltrušaiūs, 81 m. amž., Aly
tausklebono a. a kun. Prano 
BaltrūšaSSo brolis. Velionis 
tik ąpie 3 mėn. laiko buvo 
grįžęs sų žmona ir invalidu 
sūnum iš Sibiro tremties, kuri 
ir palaužė jo 'sveikatą. Giįžęs 
džiaugėsi; kad “nors kaulus 
paguldys savo krašte”. Palaido
tas Kaune. Laidotuvės buvo 
labai įspūdingos. Gedulingas jų ir šešis gražiai išaugintus 
pamaldas atlaikė kan- Vizgir
da, taip pat Sibiro kankinys, 
kuris pernai grąžo po 5—6 me- 
tų tremties, “pilnas dar jėgų 
ir energijos, nors amžius taip 
pat žmogų jau prinokino”. A. 
a. Antano Baltrušaičio kapas 
“paskendo baltuose chrizante
mų žieduose”.

Velionis išaugino tris sūnus 
gydytojus, dukterį mokytoją oras palengvino šį metinį pa- 
ir vienas sūnus buvo ūkinin
kas, kuris ir buvo su velioniu 
tremtyje/ Velioifies vyriausia 
sesuo A. Kudirkienė, 92 m. 
amž- dar gyva Lietuvoje, o 
brolis Juozas, senas Amerikos 
lietuvis, gyvena New Haven,o 
Conn. ; ž. .

«d •yšapm «į -CiHM **Jf) fs^auud OMVKOK

. BALTIMORES ŽINIOS
Marė Milinauskienė 

ilgos ligos mirė spalio 29.po ilgos ligos mirė spalio 29. 
Buvo gera motina ir lietuvė. 
Nuliūdime paliko vyrą Motie-

sūnus, kurių du yra gydytojai. 
Gedulingas šv. mišias ir pa
maldas už jos sielą laikė kun. 
K. Kaidošius, velionės sūnė
nas, tuo pačiu metu laikė ir ki
ti keturi kunigai mišias- Pa
laidota Holy Redeemer kapi
nėse. ■

Kalėdojimas
jau baigiamas. Gražus rudens

rapiėčių lankymą. «- Klebonas 
' prel. L. Mendelis ir vikarai 

džiaugiasi, atlikę šia šventą pa
reigą, dėkingi visiems už au
kas parapijos mokyklos išlai
kymui ir už malonų priėmimą. 
Dar liko1' dalis neaplahkytų, 
bet ir jie nebus pamiršti.

VLIKO PIRMININKO PRAN EŠIMAS PHILADELPHIJOJ
Simpatijas kovojančiai už 

laisvę vengrų tautai pareiškė 
, Lietuvių Bendruomenės Phila

delphijos apylinkė, Įteikdama 
atatinkamą raštą Amerikos 
Vengrų Federacijai. L. Stu
dentų Sąjungos skyrius, Stu
dentų ateitininkų draugovė 
ir studentų organizacijos “San
tara” skyrius reiškė simpati
jas kovojantiems vengrų stu
dentams ir pasiuntė telegra
mas JAV prezideųtui, Jungti
nių Tautų generaliniam sekre
toriui ir JAV atstovui prie 
Jungtinių Tautų. Telegramose' 
prašoma paremti vengrų tau
tos kovą už laisvę. Panašų 
simpatijos pareiškimą ..yra pa
siuntusi ir Studentų Ateitinin
kų Sąjungos centro valdyba.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas

Kun. J- Rikteraičio įsteigta 
C. Y. O. organizacija gražiai 
veikia. Joje yra susibūrę lie
tuviai mokiniai, kurie yra mo
kinami religinių ir kultūrinių 
dalykų, nepamirštant ir spor
to. Turi 30 narių.

šeštadieninėje lituanistikos 
mokykloje mokytojauja E. Rei- 
kenis, V. šilkas ir D. Rama
nauskaitė. šiais metais moki- 

* nių skaičius žymiai didesnis.
< N- H.

LIN3EN, N. J.

B. Sobeck'enės vyras Jonas 
buvo sunkiai susirgęs širdimi- 
Jis dirba miesto knygyne.

Zupkienės, * choro solistės, 
vyras buvo apnuodijęs rankas. 
Po nemažų skausmų sveiksta.

J. Stanionienės vyras išėjo 
pensijon.

Bodreckienėt sūnus, Dom- 
Budreckas, Essex ir Union ap
skričių suvažiavime Plainfield, 
N. J., išrinktas iždo globėju. .

Jonas Matulionis ir sekreto
rius Henrikas Blazas kalbės 
Philadelphijos lietuviams ' lap
kričio 25 d., 4 vai. po pietų, 
šv. Andriejaus parapijos salė
je, prie 19th ir Wallace gat
vių. Jų kalbose bus paliesti ir 
šių dienų įvykiai. Kviečiami 
visi. Po pranešimų įvyks pobū
vis aukštiems svečiams pagerb
ti ir tarpusavyje pabendrauti. 
Norintieji pobūvyje dalyvauti 
prašomi iki lapkričio 18 d. už
sirašyti pas vieną iš šių asme
nų: Balys Raugas, Jonas Stik- 
lorius, Bronius Dirmėnas, Al
fonsas Kazickas, Jonas Malo- 
nis, Vytautas Mykolaitis, Ber
nardas Žukauskas. Kvietėjas ir 
organizatorius — Philadelphi
jos Lietuvių Politinės Vienybės 
Sąjūdis.—--------------------------

Plečiant bendradarbiavimą 
tarp pavergtų tautų, buvo 
sudarytas Pavergtų Tautų Ko
mitetas, kuriam vadovauja 
prezidiumas. Prezidiumo pir
mininku šiuo metu yra prof. 
Alfonsas Jurskis. Spalio pabai
goje komitetas išleido atsišau
kimą pavadintą “Į Laisvę”, 
kuris buvo skaitomas tautybių 
turimose radio programose. 
Artimiausiu laiku komitetas 
yra pasiryžęs suorganizuoti 
kultūrinio suartėjimo dieną, o 
pavasario ar vasaros metu — 
protesto dieną.

Choras- bo vadovo. L. Meno 
ansamblio choro vadovui Leo
nui Kauliniu! pasitraukus, cho
ras vis.dar nesuranda naujo 
vadovo. Ansamblio valdyba 
deda pastangų surasti naują

vadovą ir jei atsirastų kas val
dybai kuriuo nors būdu galė
tų padėti, tesikreipia į pirmi
ninką Vincą šalčiūną, 1321 S. 
Lavvrence St., Philadelphia, 
Pa. Tel.: HO 5-4456.

Balys Raugas pirmasis pasi
statė namą naujai organizuo
jamoje lietuvių kolonijoje ir 
jau lapkričio 10 d. pasiryžęs į 
ji persikelti gyventi. Jo nau
jas adresas bus 444 Main St., 
Cambridge, N. J.

Operetės chorui iš New Yor- 
ko dalyvaujant, balandžio 21 
d. suruoštas koncertas Balfui 
davė $191.80 pelno.

K. Č.

• Ateitininkai
Kristaus Karaliaus šventėje 
po mišių turėjo gražų pobūvi 
parapijos mokykloje. Po ska
nių pusryčių jaunimas išklau
sė labai įdomią kalbą, kurią 
pasakė K. Bradūnas. Savo tu
rininga kalba apie Kristaus 
Karaliaus šventės reikšmę vi
sus sužavėjo. Skirstėsi paten
kinti ir pasiryžę būti visada 
ištikimais Kristui Karaliui.

Šv. Alfonso bažnyčią 
yra šios lietuvių kolonijos pa
sididžiavimas ir garbė Bažny
čia graži, klebonas ir vikarai 
uolūs savo pareigose gražiai 
laikydami pamaldąs,. Čia yra 
ir pasišvęntusios seserys kazi- 
mierietės, kurios gražiai puo
šia altorius ir dar gražiau iš
mokina vaikučius giedoti. Gie
dant Pulkim ant kelių ne vie
nam nurieda ašara, prisime
nant giedojimą Lietuvos baž-' 
nyčiose. Zakristijonas Jurge
laitis visada švariai užlaiko 
bažnyčią, malonu kiekvienam 
įeiti ir pąsimelsti. Tai pastebė
jo ir kitų parapijų žmonės, at
silankę i mūsų bažnyčią.

Ramovės skyrius 
ruošia Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą, kuris Įvyks 
lapkričio 10. šeštadieni. 7 v.v.. 
didžiojoj lietuvių salėj. Meninę 
dalį išpildys solistas V. Veri- 
kaitis iš Kanados, akompanuo
jant L. Bakerskienei. Pasiro
dys ir mūsų jaunimas, tauti
nių šokių grupė.' Gautas pel
nas bus paskirtas kariams in
validams- Rengėjai maloniai 
kviečia visus lietuvius dalyvau
ti minėjime.

Aukšti svečiai 
pas mūsų kleboną: vysk. 
Toolen ir vysk. J. Durick
Mobile, Alabamos, sustos šv.

T. 
iš

Spalio gale New Yorke įvy
ko Amerikos ir Kanados latvių 
bendruomenių suvažiavimas, 
kuriame nutarta neatidėlio
jant steigti laisvojo pasaulio 
latvių sąjungą. Organizacijos 
pirmininku išrinktas Ameri
kos latvių sąjungos pirminin
kas. Latvių spauda kritikuoja 
šios naujosios organizacijos 
struktūrą, kuri nesanti efekty
vi. Kritikai mano, kad nuoto
liai neleis šiai organizacijai 
reikšmingiau pasireikšti. Pa
vyzdžiu keliami estai, kurie , 
sau atstovus išsirinko iš New 
Yorke gyvenančių politikų. 
Minėtame suvažiavime Įsteig
tas ir bendras kultūros fondas 
visai šiaurės Amerikai. Iki 
šiol Kanados ir JAV latviai tu
rėjo atskirus fondus. (Almi

Lietuvos VyciŲ Radijo Programa
TnuMlfanJa M raahje utoUeii WLOA, ISM kylocyclea

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO-1:30 IKI 2:00 VAL.
Jri norite Stoję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KN1GIITS OF UTHUANIA WLOA 
BRADD0CK, PA.

žymusis 
Kačinskas

pelnas s 
tns j Sib; 
iai rodo

Paliko

nuo

knygų. Sąra 
arašius šiuo

Chicagoje. Bus; 
igos paskelbto" 
curso premija. ;

vietovėse 
ie bolševikų 
Lietuvoje. 
iutoš Fondo 
įku pakvie- ^j

ė Mel- 
per že-

pirmąją vie-g 
vilnos kara- :

o 100 svarų 
svarų me- j

dalyvavo . 
se kaip 5 

iu Sąjun- 'į 
;as Įvyko z

jaunimo kor.gre- 
is sušaukti Chi- 
) mėn,. išvakare-

11. 12 ir 13 d.d. Ekscelenčijosj- vautų Amerikos jr 
dalyvaus ir “Oisterių" puotoje. 
Pasakys pamokslus ši sekma
dieni per visas mišias ir pir
madieni ir antradieni per no- 
venų pamaldas. Kiekvienais 
metais iš Amerikos vakarų at
silanko į šv. Alfonso parapiją' 
vyskupai rinkti aukų savo vys
kupijų reikalams.

Jonas Obelinis
• Philadelphijos Balfo sky

riaus valdyba kviečia lapkričio 
11 d. 3 v.p.p. Lietuvių Banko 
patalpose (202 N. Broad St.li 
visuotiną susirinkimą: bus ren
kami atstovai i seimą.

lietuvių jaunimas
Kan;

II ERTA DZ1NTARS, |>. 
Dantistė

353 llaward<*n Kn«d. 
NprinsfieM. Drhmin* Oi

1.3 myliu nuo Philadelphia 
Priimu kasdien susitarus 

Vieta jiasiekiama iš Phil 
|Jiia 691 h St. Terminai su 
Arr<»w Rail car.trolley, 
eina i Media. arl»a auton 

liu Baltimore Avė. iki
Sprinjrfield Road. 

KlncsMood 3—MII 
Kalba rusiškai ir voki

Susipažink su

LAISVĖS PROBLEMA

246 pusi., kaina $2.00

Gaunama: DARBININKAS, 680 Bushwick Avę 
Rrooklyn 21. N, Y.



CLEVELAND.OHIO

HELP W. FEMALE

ROCHESTER, n. y.

vadovavo

HELP W. MALĖ

H. W. MALĖ

Noeds

SEWING MACHINE

APPLY

Pirmoji ukrainiečių siuntimo firma

MORGAN DRIVE AWAY
INC

betw*en Elkhart and Goshen on U. S. 33

RHODE ISLAND

OVERSEAS PARCEL SERVICE
FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND

ESSENTIALWEEKEND RETREATS

Darbo laikas:

kasdien nuo 9 vai. iki 8 vai. vakaro.

BIUNTlNfAI IMtUNOIAMI KASDIEN.

Padidėjo ateitininkų 
sportininkų Šeimos

825 N. Franklin St-, Philadeiphia, Pa. Tel. WA 3*2259 
116 E- 7th $t.. New York, N. Y«.Tol. OR 7-6180

THIRD ORDER VILLA 
RETREAT HOUSE

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, 
odą, vaistus ir kt. įvairius daiktus galite pirkti vietoje. 
Tikslus ir skubus siuntinių pristatymas garantuojamas. 
Muitas ir kitos išlaidos apmokamos čia.

vertės
ir Free

ninė mokykla praėjusiais me- 
taisKalėdų laikotarpy sėkmin
gai pasirodė Disneyiande ir 
gavo iš Wąlt Disney padėkos 

eit pagyrimo lentą. Neseniai 
^gftntas pakvietimas ir šiemet 
^pasirodyti su lietuviška prog-

SIUNČIAMI SIUNTINIAI | VISUS PASAULIO KRAŠTUS 
R. W. Export—Import -Co.

MEN. W0MEN, MARRIED 
COUPLES

• į Vokietijos Krašto Tary
bom valdybą išrinkti: Šlenteris, 
Sutkus, Bątaitiš, Stankaitis ir 
Šukys. Senąją krašto valdybą 
sudarė: inį P. Zunde, E. Si
monaitis, kum dr. J- Aviža, J; 
Glemža ir Apyriibis. Įvykusia
me pirmajame tarybos posėdy
je taip pat dalyvavo Balto pir
mininkas kan. J. Končius, Vyk
domosios Tarybos pirmininkė 
A. Devenienė.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVITED

; mokyt Bena - Tumienė 
ektamavo savo sukurtų ei- 
šSų; parapijos choras, va- 
aujamas inuriko B. B«driū- 
sugiedojo keletą religinių

Gražiai pavykusi ateitininkų 
šventė

Bronė SaladžLivionė, veik
laus bendruomenės nario pulk. 
Pr. Saladžiaus žmona, po sun
kios operacijos ja" vrą gerokai 
sustiprėjusi ir pradeda vaikš
čioti. Sb—

gĮų Atnaujinta salė
•'i- Neseniai atnaujinta šv. Ka- 
^zimiero patftpijos salė: sudėtos 
‘ - klevo grindys, praplėsta scena, 

nupirktos naujos . užuolaidos. 
Apačioje po sale praplėsta val-

įdėtos graBos lubos ir 
■' sienos. Salės remontas atsiėjo 
"■ apie 9000 dol. Aukųjo pavie

niai asmenys ir organizacijos. 
^Parapijos salėje telkiasi visas 

Los Angeles lietuvių kultūri
nis gyvenimas, vyksta susirin
kimai, koncertai, minėjimai ii

Bronė SalaJži’’v'mė 
jau va ’ci >

Tradicinė Rochesterio ateiti
ninkų metinė šventė šiais me
tais praėjo pakilioje dvasioje. 
Ji įvyko Kristaus Karaliaus 
šventės dieną. Iš vakaro šv. 
Jurgio liet, parapijos bažnyčio
je įvyko susikaupimo valandė
lė, kurią pravedė ir pamokslą 
pasakė tėvas J- Liauba. Susi
kaupimo valandėlėje dalyvavo 
ir šiaip didelis skaičius para
pijiečių. Gilios prasmės šven
tei suteikė tėvas J. Liauba ir 
dr. J. Girnius.

Tėvas J. Liauba, ne tik iš- 
vakaro pasakė gražų pamoks
lą, bet taip pat pasakė pras
mingus pamokslus sekmadienį 
8 ir 11 vai. Jis savo pamoks
luose iškėlė Kristaus Kara
liaus prasmę viešąjame gyve
nime.

11 vai. per iškilmingas pa
maldas visi nariai priėmė šv. 
Komuniją. 3 vai. p- p. parapi
jos salėje įvyko Kristaus Kara
liaus minėjimas, kurį surengė 
Rochesterio ateitininkai. Dr. J. 
Girnius savo paskaitoje gra
žiai aptarė kataliko lietuvio 
vietą Katalikų Bažnyčios apaš
talavimo darbe. Po paskaitos. 
K. Bulsienė ir Irena Gaidytė 
padeklamavo kelis eilėraščius, 
o J. Armonienė, akompanuo
jant P. Armonui, padainavo 
porą dainelių. Labai jau nesi
derino šios šventės dvasiai 
tango dainelė . •. Minėjimui

IEŠKO
Jono Redzevičiaus, gyvenan
čio ar gyvenusio Brooklyne. 
Atsiliepti “Darbininko” admi
nistracijoje.

velando apylinkės valdybos ir 
kultūros tarybos, Vaidilos te
atro administratoriaus Zenu 

mokytojų Rako ir Hegedušo . Dučmano, Vaidilos teatro dra- 
roles). Režisoriui akt- Mažę- maturgo Em. Skujenieko, Vai

dilos teatro režisoriaus Ig. 
Gataučio. Sukaktuvinio vaidi
nimo proga pradžioje kalbėjo 
apyl. valdybos pirm- J. Virba- 

. lis, po spektaklio, jubiliatui ir 
vaidintojams susirinkus sceno
je, valdybos narys ir kult, ta
rybos pirm. P. Balčiūnas. Iš
variusiam teatro darbe 15 me
tų vagą, akt- P. Maželiui nuo
širdžiai linkime eiti naujų kū
rybinių laimėjimų keliu, nors 
•aplinkybės daugiau negu sun
kios. St. Barzdukas

ateitininkų kuopos 
pirm. P. Puidokas.

Po minėjimo įvyko ateiti
ninkų ir draugijų atstovų ar
batėlė, kurios metu buvo pa
skaitytas labai vykęs “Shur” 
juokų laikraštis. Jį parengė ir 
paskaitė dr. VI. Lelevičius ir 
dr. A. Stankaitis.

Paskutinių dienų dramatiški 
laisvės kovų įvykiai Rocheste
rio visuomenėje susilaukė di
delės užuojautos ir jų tragiš
ka pabaiga giliai slegiantį į- 
spūdį. Vietos anglų kalba lei
džiami laikraščiai,, parašė ge
rus vedamuosius, pasmergda- 
mi rusų gangsteriškus darbus 
Vengrijoj* ir Lenkijoj. Baltijos 
kraštų ir Vidurio Europos tau
tų kilmės/ tautybių organizaci
jos ir pavieni žmonės pasiuntė 
savo protesto pareiškimus. JAV 
vyriausybei ir UN organizaci
jos pirmininkui, o taip pat gi
lios užuojautos kovojančiai 
Vengrijai- Lietuvių organizaci
jų atstovus buvo sušaukęs po- 
sėdin bendruomenės pirm. J. 
Jurkus. Posėdžio metu buvo 
priimtos kelios rezoliucijos, 
smerkiančios Sov. Rusijos vy
riausybės gangsteriškus veiks
mus Vidurio Europoje.

Įvairių tautybių žmonės ke
lia klausimą, kurios 
turi Voice of America 
Europe transliacijos į paverg
tuosius kraštus, kada jų kal
bos palieka, tik kalbomis...

COOK-HOUSE KEEPER—$60
Many Part Time Positions 

Also
Many Other Good Paying

Positions
Park Avenue Ėmployment 

Agency 
1026 Park Avė

(bet. 85 and 86 St.) N-Y.C.
BU 8-3445

Broniaus Krakausko šeima 
padidėjo trečia dukrele, Vy
tauto Grybausko antru sūnumi 
ir Punkriai susilaukė pirmo 
sūnaus. ,

AMERIKAN 
WHOLESALE CO.

PERSONNEL OFFICE
AN 3-4500 

222 W. MONROE 
Miss Holl6way

įstaigos atidarytos nuo 9 ryto iki 8 v. v- 
Šeštadienį nuo 9 iki 5 vai. vak.
Licence of Parcels to Russia

Immediate Ope«ing for

OFFICE HELP
Steno - Secretaries

Typist - Billers 
Clerk - Typist
Experience Desirable 
Will consider capable 

Beginers
Good starting salary with 

opportunity for advancement 
5 day week 

Company be^efits
Convenient South Loop 

foėation
Good Transportation

WAbash 2-9374
Personnel Office ' 

Mr.Rotker

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

COMPOUNOEO SEMI-ANNUALLY JAN. & JULY
Intprc.-t begliM the first day of tbo month on d-'posits 
fnade dūrine the first 10 business days of January and 
July, tbp first 5 business days of Apri! and Octobor and 
thp first 3 business days of all other months. whcn left 
unti] thc rnd of the interest period.

Mes siunčiame senus ir naujus drabužius, odą batams 

ir batukams, visokius vaistus ir kitokias gerybes.

PATTKDnAUSIA IŠTAIGA SIŲSTI SIUNTINIUS f SOVIETŲ 
SAnTNGĄ, Uetavą, Latviją. Estiją, Ukrainą Ir kitus kraštus, ap
mokant čia jnuttą ir kuri garantuoja pristatymą, tai daugeli 
metų žinoma firma PARCELS TO RUSSJA, INC. (turinti SSSR 
leidimą*, liūliuota INTURIST, Maskvoje, rinkti muitus čia vietoje.

PmktlMk.il falini* atarti v lakai- -nauji ir- d*v8tl draMrtlal, val<<dntejl pr<»- 
dulttM, tvalrta vaistai :--Streptonil<*in, Pemctlln. Rlnw-fon Ir kiti, oro |«Atu. 
Pristatoma laika T-tO dlenv.

Nmtjtena: Dabar galima siųsti “ANTI-POIJO SERITM” 
Mea ąarsntuopm prlstatyrrty tr gavima adreaato paratu patvirtinto pakvitavimo.

Siunčiame -nailir-m. akord’innuv. o taip ratnmaa matinMe*
Ivalrfevnis kalbomis. DABARTINIS ADRESAS:

MECHANIC
Experienced on industrial 

machines.—Factory service. 
Mušt be good precision man.

Overhaul, repair, maintenance.
Excėllent salary.

. ENGLANDER CO- 
2451 RoosevHf Rd.

MOnroe 6-7500

Write or pbone 
Rev. Fr. Director, OFM Cap.

Muitas užmokamas vietoje- Paruoštus siuntinius galite 
mum* prisiųsti pafltu. Apmokysite gavę mūsų snskaitn.

LATEST 
A TEAB 7*3£?įREST

Year rb«nd work. Travei the entire United States from 
choise of terminais while earning big money. World’s 
oldest and largest transporters of mobile homes needs 
ower 200 drivers to handle expanding business. Mušt be 
between ages 25 and 55, physically able to meet ICC re- 
ųuirements, and have late model 1 or B? ton-truck.

1 
sumą — sudaryti gražias ma
sines ir paskiras scenas ir dėl 
to žiūrovai visą veikalą sekė 
sū dideliu dėmesiu bei pasigė
rėjimu.

Akiai malonios taip pat buvo 
P. Maželio, Z. Dučmano ir Ig. 
Gautaičio darbo dokoradios. 
Drabužius gamino P- Maželis 
ir patys aktoriai, ir ypačiai 
gražios buvo merkinių unifor
mos. Veikalą specialiai išver
tė E. Skujehiekas, nes Lietu
voj versto teksto čia nebepa
vyko gauti.

SAVINGS BANK

Bendruomenės apylinkės 
VkidRos. teatras skaito 21 d. 

vengrų altoriaus La- 
didaus Fodoro triveiksmį 
“Brandos atestatą”. Turinys 
imtąs iš mokyklos gyvenimo— Inu pavyko visus įjungti į 
roditosas gimnazijos mokytojų, 
mokinių ir sargo tarpusavio 
sąmyšių pynimasis ; brandos 
egzaminų nuotaikų fone. Veik
smas vyksta mergaičių gimna- 
zįjoj&'

- Veikalą Clevelando lietuvių 
visuomenei parodė Vaidilos 
teatras- Režisorius akt. P. Ma
želis ir jo kolektyvas davė, ką 
galėjo: veiksmas ' rutuliojosi 
nuosekbai ir gyvai, veikėjai 
žiūrovą Įtikino ir savo žodžiu, 
ir BąĮ^ūnaitė, vai-
dinusi Kairės 
rą nepagristai ketinamos mo- 
kinės ębararaerĮ. . Tai ypačiai 
matomi pastebėti, kad ši jau
noji ąktarė mėgėja didesniam 
vaidmeny tesirodė pirmą kar
tą, I^giai geros bUvo ir jos 
draugės kitos mplteės — ma- 
tmnab^os sunkumų pėbepajė- 
gianii nugalėti A BaliSūnaite 
(BalbaŠ), išdykėle V. žiliony- 
tė (Draskom) ir tylioji A- Al- 
kaitytė (Ženi). E. Skujenieko 
sukurtasis filosofijos mokyto
jas dr. Baranji buvo be prie
kaištų — natūralus, nuošir
dus, geras ir teisingas. Įtiki
nanti buvo lotynų k.' mokytoja 
V. Morkūnienė (dr- Anna), ge
ri gamtos ir matematikos mo
kytojai Zig. Peckus ir Ig. Ga- 
tautis (Wrjač ir dr. Richtigas). 
Sunki yra literatūros mokyt. 
Klotildos Salaji rolė, ir ją su 
geru įsijautimu suvaidino E- 
Bridžiuvienė. Gal kiek ’ vieno-

Vtdurio Europos Įvykiai (jag> taip pat geras ir jtiki- 
Rochestery buvo gimnazijos direkto

rius Z. Dučmanas (dr. Kulca- 
ras). Nelengva buvo stud. E. 
Žilioniui vaidinti senojo gimn- 
sargo Adomo rolę, tačiau jo 
sukurtasis sargas buvo ir pa
kankamai senas, ir nuosekliai 
išlaikytas. Prie visumos gerai 
derinosi J. Gailiušytė (vaidinu
si gimnastikos mokytoją Em- 
mą), A. Barzdukas (atlikęs epi
zodinio Katrės sužadėtinio To
moRųdnaj rolę), J. Kijaus- 
kas ir J. Citavičius (vaidinę 
savo pasauliu tegyvenančių

Draftsmen & Checkers
RESUMES \VELC0MED FROM YOUNG MEN DESIRING 

EXPERIENCE AND A GOOD FUTURE.
\VE ARE PIONEERS IN 0XIGEN REGULATOR FIELD 

PERTAINING TO HIGH ALTITUDE FLY1NG.
tNCLUDE IN YOUR LETTER YOUR INTERESTS, 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT ITEMS.

ALSO WE WELCOME LETTERS FROM MEN 
BETWEEN THE AGES OF 45 AND 55. 
IF YOU CANNOT APPLY IN PERSON 

WRirE. CALL OR WIRE

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1088 BEDF0RD AVENUE, BROOKLYN' 16, N. T. 
(Už kampo buvusios vietos*. Tel. INrenel 7-MB5, INrersol 7-727Z 
tat-lm nu Apylinkė pakaukimnl rietr* p«rtatytl
•MAmofrtltn* TiUijM atidaryta kn*U*n tr wrkm*dlenlali- nuo » vai: ryto iki 
* vai. vakaro, tcttMfianlafa nva • Iki 4 vai. y. p.

• INDEX CLERKS
• TALLY CLERKS
• COMPTOMETER 

OPERATORS
• TYPISTS

Full Time, 5 Day Week. Many 
Company Benefits, Employee 
Disco^nts, Good Insurance 
Plan, Liberal Insurance Plan, 
Excellent Opportunity for Ad
vancement.

WATERBURY, CONN.
Waterburio lietuvių skautų 

tėvų ir rėmėjų būrelis rengia 
kaukių balių, kuris įvyks lap
kričio 24, šeštadeni, 7 v. v. šv. 
Juozapo parapijos salėje. Įdo
miausios trys kaukės gaus pre
mijas. Šokiams gros geras or
kestras. B«s turtingas bufetas. 
Įėjimas Sl.50.su, kauke, S2.00 
be kaukės. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti ir linksmai 
praleisti vakarą. Rengėjai

Be abejojimo, “Brandos 
atestato” pastatymą reikia lai
kyti svarbiu kultūriniu įvykiu 
Clevelando lietuvių gyvenime. 
Jam buvo parodyta ir reikia
mo dėmesiorbuvo surengti du 
-seansai, ir vakarinis seansas 
ėjo žiūrovų perpildytoj salėj. 
Žinoma, norėdamas galėtum 
rasti ir trūkumų- Pvz. kai ku
rie. veikėjai nebebuvo girdimi 
salės gale ar net ir vidury. Kai 
kurios veikalo vietos yra iš
tęstos, kaikur nenatūralios. 
Kai kurių laikysena scenoj te
buvo tik “mėgėjiška”. Bet rei
kia atsiminti, kad daugumą 
veikėjų ir tesudarė ne profe
sionalai, bet mėgėjai. Pagaliau 
ir į šias kelias pastabas taip 
pat reikia žiūrėti kaip į teatro 
mėgėjo ir scenos darbo gerbė
jo pasisakymus. Bet kad ir ko
kie kritiški kas bebūtume, ne
galėsime nesutikti, kad mūsų 
publika vaidinimus mėgsta, 
gausiai juose lankosi ir yra 
jais patenkinta- Žiūrovų dau
gumas išėjo patenkinti ir iš 
“Brandos atestato” seansų.

“Brandos atestatą” statyda
mas, akt. P. Maželis kartu pa
minėjo ir savo 15 mėty scenos 
darbo sukaktį. Vaidintojų kole
ktyvo vardu jam buvo įteik
tas prasmingas ir originalus 
adresas. Programoje išspaus
dinti sveikinimai bei linkėji
mai Bendruomenės centro val
dybos pirm- St. Barzduko, Cle-

Kclonija auga
Vietos lietuvių kolonija nuo

lat auga. Vis daugiau atvyksta 
Ša apsigyventi iš rytinių Ame
rikos pakraščių ir Chicagos- 
Atvykusieji gauna darbus lėk
tuvų ir automobilių pramonė
je. Ypač didelis pareikalavi
mas inanerių ir mechanikų. 
Atvykusieji Ša perkasi namus 
ir yra patenkinti švelniu kli
matu. M.

Eranciscan Advent Rotroot* 
Mon — Nov. 30.Dk. 2 
Busit m Giria—Decombor 7-9

SEWING MACHINE 
MECHANIC 

Experienced on industrial 
machines. sactory service- 

Must be good precision man. 
Overhaul, repair, mainten

ance. ExceBent salary. 
Mr. Covyeau, 

Personnel Mgr. 
ENGLANDER CO. 
2451 Roosevelt Rd. 

Monroe 5-7500

PmktlMk.il
Sl.50.su


■ssnaa*

MASPETH, N. Y.

NEW YORK

kime kviečiami dalyvauti visi 
skyriaus nariai, kadangi bus 
padaryta pilna jubilėjinio kon
greso apyskaita.

Reikalinga auklė 
lietuvių šeimai New Yorke. 
Dėl sąlygų skambinti telef.: 

VIrginia 9-0099

281 Bedford Avė.
Brookfya, N. Y.

ROBERT f. WAGNER pralak 
mėjo ir palieka New Yorko 
majoru.

oro 
būti

netvar- 
galvos 

ir skau-

Federacijos susirinkimas
Amerikos Liet. Kat. Federa

cijos Bostono skyriaus susirin
kimas įvyks lapkričio 9 d. 8:30 
vai. vak- šv. Petro parapijos 
pobažnytinėje salėje. Susirin-

Laidotuvių Direktorius
Tat ANdruw 8-2S90

Dail. Romo Viesulo 
litografija “Nudavė dukrelę” 
atrinkta kilnojamai grafikos 
parodai, kurią sudarė The So- 
ciety of American Graphic 
Arts. Atrinkta tik 100 darbų 
iš visų Amerikos grafikų- Pa
roda bus kilnojama po visą 
krašta.

Pakrikštyta.-
Lapkričio 4 d-šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pakrikštyti:
Stasio Jelmoko ir Angelės 

Masonytės - Jelmokienės sū
nus Jono ir Juozo vardais. Tė
vai gyvena 952 Broadway, So. 
Boston.

Jono Starinsko ir Antaninos 
Zeikutės - Starinskienės sūnus 
Vytauto ir Kazimiero vardais. 
Tėvai gyvena 220 Savin Hill 
Avė., Dorchester.

' Mirusieji
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro par. bažnyčioje palaido
tas Pranas Razvadauskas lap- 
kričio 7 d. 43 m. amžiaus. Ve
ltasis gyveno 5 G gatvėje, So. 
Boston. N«liūdime paliko žmo
na ir dvi dukteris. Palaidotas 
Kai vari jos kapinėse Brockton, 
mass.

MASINĖS DEMONSTRACIJOS 
organizuojamos šeštadienį, 
lapkričio 10 cL, 12 v. prie So- 
vtatg atstovybės Jungtinėse 
Tautose patalpę. Demonstran
tai renkasi prie 50 St. ir 5th 
Avė., iš ten eis prie Sovietų 
atstovybės (Park Avė. ir 68th 
St. kampas). Demonstracijas 
rengia Pavergtos Jungtinės 
Tautos ir Buvusių Politinių 
Kalinių Federacija.
Visi dalyvaukime demonstra

cijose ir pareiškime protestą 
prieš vengrų tautos naikinimą. 
(Plačiau žiūr. skelbimą 4 psU

Jonas Veršelis, 
gyvenęs Brooklyne, 224 Berry 
St., 64 m. amžiaus, širdies li
ga mirė spalio 29 d. Laidotu
vėmis nuoširdžiai rūpinosi J. 
Garšva, o gedulingas pamal
das Apreiškimo bažnyčioje lai
kė kun- Jonas Pakalniškis.

A. a. Jonas Veršelis, gimęs 
Obeliuose, Rokiškio apskr., il
gus metus Lietuvoje dirbo 
kaip telefono - telegrafo tin
klų rajono viršininkas Rokiškio 
apskr., dalyvavo visuomeninia
me — kultūriniame gyvenime 
ir visų buvo mylimas žmogus. 
Antrojo karo audroš privertė 
palikti jaukią pastogę Rokišky
je ir išbloškė į Vokietiją, Drez
deno miestą. J JAV atvyko 
1949 m. ir visą laiką sąžinin
gai dirbo, rūpinosi savo šei
ma, nuoširdžiai paremdavo ir 
aukodavo lietuviškosios šalpos 
reikalams, siųsdamas siunti
nius net Sibire ■ kenčiantiems 
giminaičiams ir pažįstamiems. 
Paliko liūdinčią žmoną, dukte
rį Gražiną Bartkienę su šeima, 
sūnų Vytautą su šeima, seserį 
Z. Pankienę, giminaičius ir di
delį būrį draugų bei pažįsta-

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas suaugusiom- 
Visi kambariai dideli, šviesūs 
ir su gariniu apšildymu. Vie
šas susisiekimas. Kreiptis: 23 
Linden St-., Brooklyn 21, N.Y.

Auka parapijai
Morta Jurienė šv. Petro pa

rapijos bažnyčiai bažnytinių 
rūbų krautuvėje užsakė paga
minti brangių baltų rūbų-

Julija Kazlauskienė parapi
jos bažnyčiai paaukojo 50 dol. 
altorių lininiams supirkti.

Kviečia tarnauti policijoje
Bostono miesto policijos tar

nybai kviečiami vyrai tarp 25 
—35 m. amžiaus. The Farren 
School of Civil Service duos 
specialius kursus kandidatų 
apmokymui. Įstojamieji . egza
minai į Šią mokyklą bus gruo
džio 15. Prašymai priimami 
nuo lapkričio 26. Juos reikia 
paduoti State House, Boston, 
Mass.

Nauja moderniška koplyčia šer
menimis dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 4-8434

VAITKUS 
FtNElA L Sb M B 

. 197 VVebster Avenoe 
Cambridge, Mass.

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas 
NOTABY PUBLIC

Tautų festivalis, 
rengiamas Folk Festival Coun- 
cil, įvyksta lapkričio 11 d. 
Hunter College, 69 St ir Park 
Avė-, New York City. Pradžia 
7 vai. Festivalyje atstovauja
mos šios tautos: — Amerikos 
aikštės Šokiai, armėnai, Kipro 
sala, danai, filipinai, vokiečiai, 
graikai, airiai, izraelitai, ita
lai, lietuviai, norvegai, lenkai, 
švedai ir ukrainiečiai. Lietu
vių grupei vadovauja Marija 
Žukauskienė, pašoks oželį, len
ciūgėlį, žiogelius.

PARDUODAMA:
35 butų labai geras namas. 
Pajamos apmoka visas taksas, 
remontus, skolų retas, nuošim
čius ir visas kitas namo išlai
das, ir dar lieka gryno pieno 
per metus apie $3,800.00, ku
ris garantuoja pragyvenimą 
nedirbant Įmokėti grynais 
$18,000 arba mažiau pagal su
sitarimą. Neturint tiek pini
gų, galima pirkti dviese susi
dėjus. Kreiptis: Juozas Gra- 
bau, 227 Bedford Avė* Brook
lyn 11, N. Y., tėl. ST 2-7524.

Norite geros—meniškos fotografijos 

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 
f vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? 
Jums geromis sąlygomis padarys

Susirinkimo meti* 7-to sky
riaus rankiniai ■ paaiškino Mari
jos dorybių reikšmę ir kaip jo
mis galima pasekti. Po to bu
vo parodytas filmas apie škap
lierius, paaiškinant jų reikš
mę ir santykį su Fatimos Ma
rijos pareikštais pageidavi
mais, Draugijos susirinkimai 
su tokia religine programa 
vyks kiekvieną mėnesį. Drau
gijai vadovauja seselė Joana 
Arkietė. x

Mokėsi biznio
Lapkričio 8 d. šv. Petro pa

rapijos mokykla neturėjo pa
mokų, kadangi visos seselės 
mokytojos, pagal diecezijos 
paskyrimą, vyko į krautuves, 
dirbtuves ir fabrikus pasimo
kyti, kaip reikia vesti prekybą. 
Amerikoje išsivysčius bizniui 
seselės mokytojos turi mokėti 
tą biznio dvasią perduoti mo
kyklos mokiniams.

išgąsčio 
dies supykintų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

. Spalio 31 d. šv. Petro para
pijos salėje įvyko Marijos vaL

Tradicinį N. Metų sutikimą 
rengia Am. Liet. Tautinė Są
junga. Rengimo komisijos pir
mininkas A. Ščiuka, tel. AN 
8-5889. Įėjimas tik T. S-gos 
pakvietimais.

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Gnborius-BalsaaraotojM
MODERNI&KA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

Adv. Antanas Šalna 
perrinktas nariu 1956—57 m. 
sezonui į tautinį komitetą 
Cambridge Chambers of Com- 
merce. šis komitetas studijuo
ja tautinius ir tarptautinius 
Prekybos Rūmų reikalus.

Cambridge lietuvių klubas, 
kuris yra 163 Havard St., nuo 
lapkriŠo 10, šeštadienio, 8 v. 
v. pradeda vokalinio meno ir 
muzikos koncertus. Koncer
tams vadovauja muzikas Gai
delis. Koncertai vyks kiekvie
ną šeštadienį, 8 v. v. Įėjimas 
laisvas. Bus išpildomi kvarte
tai, duetai ir solo partijos- Klu
bo vadovybė kviečia ne tik 
Bostono, bet ir apylinkių lie
tuvius lankytis.

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Brooklyno paštas 
ragina jau dabar siųsti kalėdi
nius siuntinius ir sveikinimus 
kariams, tarnaujantiems 
Jūriuose. Pasinaudojant 
paštu, siuntiniai negali 
sunkesni kaip 2 svarai.

Išnuomojamas 1 kamba
rio butas su visais patogumais. 
Kreiptis: Tel.: VI 7-7546.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys su visais patogu
mais. Galima naudotis virtuve. 
Mrs. Eva Dome, 414 So. 5th 
St., Brooklyn, N. Y-

J. B. SHALINS- ?
ŠAUNSKAS -

Laidotuvių Direktorius > 
84-02 JAMAICA AVĖ. !; 

(prie Forest Parkvvay Station) Įi
VVoodhaven, N. Y. ![ 

Suteikiam garbingas laidotuves. J > 
Koplyčios nemokamai visose*' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.![

Tel. VIrginia 7-4499

JMRASEVICIIIS ir SONUS 
: F U NE R AL H O M »

251W. Broathvay
South Boston, Mass. ■« 

: JOSEPH BARACEVKIUS

WHII_ — 1430 kilocyclea — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite M 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEE2IU1 — UUraasdan Badio Honr, M Cot- 
tage 8L, Norueed, Mm. Skyriai: ŪthMriaa Fnrattnre Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 ;E. Broadvray, So. 
Boston, Mass.; Antapas Daukantas Market, 187 M?ebster Avė., Cam
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1448; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1848; KIrkland 7-8533.

Įėjimui bilietus galima gauti 
pas J. Ginkų, Jokubaitienę, 
Strumskienę, Laimos knygyne 
ir pąs Moterų Vienybės bei 
Lietuvių Moterų Atstovybės 
nares.

Parodos uždarymas įvyks 
lapkričio 11, sekmadienį. Lie
tuviška programa bus 1 vai. 
popiet. Atidarymo žodį tars 
Lietuvos generalinis konsulas, 
kalbės 'prel. J. Balkūnas- Me
ninę dalį išpildys šlepetytės 
baleto studija, solistas L. Stu- 
kas ir “Rūtos” tautinis ansam
blis su dainomis ir šokiais. 
Programos vedėja Marijona 
Jokubaitienė.

Maloniai kviečiami lietuviai 
aplankyti šią parodą ir daly
vauti uždarymo programoje.

, šv. Vardo draugijos Apreiš
kimo par. mėnesinis susirinki
mas įvyks šį sekmadienį tuoj 
po 8 vai. mišių. Nariai privalo 
dalyvauti.

je, ffiurrh St. ir Stanley St. 
kam& Pririfia tž v. Vakare 
8 v- laužas ; ir pasHinksmini- 
mas w-' ■■

fr įvairiTrum- fatfĮyg*, tasdien Dr. M-Starta
Ma žodj tars iš Europos sugr>- «jat vidurdiemo iki 11 kuris tarnauja NCWC, taray-
-^ięs Balfo pirmininkas , kan. J. vai- nakties. .Ją rasite 71st bos reikalais lankėsi Texas ir

Koncerto metu nebus Itagjnent Armory, Avė. Intose vakarinėse valstybėse.
^renkamos anlcns Visas pelnas ir 34 St. kampas^ New Yorke. . / . * ■
^skiriamas Sibiro siuntinėlimns.

< Kviečiami visi kuo gausiau da-* 
lyvauti Balfo koncerte.

Prof. A. Salys
>/Fordhamo universiteto Htua-
i fnistikos skyriuje lapkričio 9 

ir 16 d.d. skaito paskaitas, ku- 
l^rios yra penktadieniais nuo 

6:30—8:15 v. v. Kegring Hali
>114- Kviečiamas visas jauni- 
į^mas, kuris ir neužsiregistravo 

universitete. \

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų 
k i n gurno, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

Pažink modernaus šventojo 
gyvenimą
KUN. J. LEMOYNE 

ŠV. JONAS BOSCO 
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

DMitoM 755 paL knyga — $s.M 
GAUNAMA: *«DnrMnlMro” adminMracijoj.

William J. Drake* 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

TelefoaM JAutatea 4-7272

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vaL pietų metu 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė. 

BROCKTON 4, MASS. 
Tel Brockton 8-1159-R.

Lietuvių auditorijos bendro
vės šėrininkų svarbus susirin
kimas bus lapkričio 17 d. 2 v- 
p.p. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, -69—61 Grand Avė., 
Maspeth, N. Y. Visi šėrininkąi 
būtinai turi ateiti į susirinki
mą ir atsinešti savo šėrus, nes 
bus dalinamas turtas- Valdyba

Liet. Piliečių Klubo Moterų 
skyrius spalio 27 surengė me
tinę vakarienę, kuri puikiai 
pavyko.

Kazimieras ir Petronėlė Bu
driai spalio 27 minėjo savo 49 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Liet. Piliečių Klubo “bow- 
ling” sezonas atsidarė, bet la
bai mažai lietuvių matyti. Klu
bas šiemet yra pasirengęs vi
sus priimti ir kuo geriausiai 
patarnauti.

Lietuvių Piliečių Klubo 
svarbus mėnesinis susirinki
mas bus šį penktadienį, lap
kričio 9, klubo sadėje, 59—61 
Grand Avė., Maspeth, N. Y. 
8 vai. vak. Pirm. Antanas Ma
tulis praneša, kad visi nariai 
būtinai dalyvautų, nes bus 
svarbių dalykų aptarti. .

Pagerbimo vakarienė
Lapkričio 10, šeštadienio 

vakare. Klubas rengia pager
bimo vakarienę Silvestrui Gir. 
niui, kuris sulaukė 80 metų. 
Maspethui jis gerai pažįsta
mas, čia išgyvenęs arti 60 me
tų, .jis uoliai rėmė klubą.

Inž. Julius Karsokas, sirgęs 
porą savaičių ir gulėjęs ligo- 
ninėjė, sugrįžo į namus ir 
sveiksta. P. J. š.

NAUJAS DARBININKO 
ADRESAS

Nuo lapkričio 1 persitvar
kė Darbininko ir Pranciško
nų spaustuvės administraci
ja — ji persikėlė į naujas 
patalpas- Jos yra prie pat 
vienuolyno ir spaustuvės — 
Wflloughby Avė. Visais Dar
bininko administracijos ir 
spaustuvės reikalais prašom 
kreiptis šiuo adresu:

910 Willoughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

Ryšium su persikėlimu į 
naujas patalpas yra pasikei
tęs ir Darbininko adminis
tracijos bei spaustuvės tele
fonas. Jis dabar toks:

GLenmore 2-6916
Administracijos priėmimo 

valandos: 8—11:30 ir 1:30 
— 6 ■ v. v., šeštadieniais 
8—11:30 v.

Darbininko redakcija lie
ka senose patalpose . ir jos 
telefonas lieka tas pats: 
GLenmore 5-7281.

Vienuolyno telefonas: 
GLenmore 5-7068,

Apreiškimo parapijos
i metinis koncertas bus lapkri- 

gMip čio 18 parapijos salėje.

Skautę tėvę
IIP f susirinkime lapkričio 3 išrink- 
ĮĮIgr. tas naujas tėvų — rėmėjų ko- 
iMh-: mitetas: Klivečkienė, G. šeti- 

kienė, J. Audėnas, dr. E. Noa- 
kas, dr. Br. Nemickas, A. Re-

- ventas, B. Svalbonas ir P. Ulė- 
nas. Į revizijos komisiją iš- 

llBy rinkti Legeckienė, akt- K. Va- 
siliauskas ir Rimavičius. Susi- 
rinkimui pirmininkavo A. Re- 

Og ventas, sekretoriavo G. Šeti- 
kienė. Prieš susirinkimą paro- 
dytas G. Peniko gamintas fil- 
mas iš skautų stovyklų.

BALFo Šimtasis • Centrinis Skyrius 
LAPKRIČIO 11 D, SEKMADIENĮ, 1956 

SV. STAMBLOVO SAUJE,
MEWKU, U DMGGS AVR. KAMPAS, BKOOKI.YN, N. T.

KONCERTĄ
Programą išpildys:

Operetės. Choras, dir. muziko Juozo Stanlrano -
Vlada Sabaliaosideni* Vilniaus Operos solistė 
Irena Stankūnaitė. Konservatorijos studentė
Operetes Choro Tautini? lokhį Grupe

Po programos — šokiai, grojant Jugfo Vedrgie orkestrui • Veiks 
užkandžių bufetas ir baras • Bus lietuviškų knygų laimėjimai • Įei
nant aukojama: suaugusieji — $1.50, moksleiviai ir studentai 
$1.00 • Uniformuotiems skautams įėjimas nemokamas.

VISAS KONCERTO PELNAS SKIRIAMAS PASIUNTDIUI 
SIUNTINĖLIŲ UETUV1AMS TREMTINIAMS SIBIRE.

Kviečiame visą Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenę atsilankyti 
į šį koncertą ir tuo paremti šelpimą vargstančių tautiečių Sibire.

KONCERTO PRADŽIA — 4 VALANDĄ PO PIETŲ*


