
XLIIl NR. 68 PENKTADIENIS • FRIDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 19,1958 s-rat 10 CENTU

KOVA EINA DVIEM FRONTAIS
Komunistų taktika: švelniai, frakcija. Tokiu atveju juo il- 

elgtis Varšuvoje, aštriai Ouo- 
moy ir laimėti laiką. Amerikos 
taktika: švelniai elgtis Ouemoy 
bet spausti Varšuvoje ir tam 
reikalui demonstruoti karinius 
pasiruošimus.

VYSK. MATULIO
NIS ŠEDUVOJ

Teofilis Matulionis, Kaišiado
rių vyskupas, netrukus apsigy
vens Šeduvoje Panevėžio 
apskrityje. Komunistinė valdžia 
jaoB neleidžia grįžti į savo vys
kupijos'sostinę Kaišiadoris. Ne
leidžia ten apsigyventi nė vys
kupui Slatkevičiui, kuri vysk. 
Matulionis yra išventinęs perei
tų metų gale kaip savo padėjė
ju

Vyskupas Matulionis sugrą
žintas į Lietuvą iš Sibiro tik 
prieš porą metų. Bet į savo 
vyskupiją jam neleido grįžti. 
Jo vyskupiją buvo perėmęs val
dyti kan. J. Stankevičius, Kau
no arkivyskupijos valdytojas.

Šen. Paul Donglas senate apie Amerikos Balsą
Kodėl jis reikalavo komisijos ištirti Amerikos Balso veikimui

Formozos fronte
Formozos srityje padėtis sun

kėja. Komunistai tęsia Ouemoy 
bombardavimą sunkiaisiais pa
būklais, o nacionalistai negali 
tuo pačiu atsakyti. Viena, jiem 
neleidžia iš lėktuvų bombarduo
ti, antra, pačioje Ouemoy salo
je jie turi taupyti šaudmenis, 
ne tik maistą.

— Amerikiečių vadovaujami 
nacionalinės Kinijos laivai du 
kartu buvo prasiveržę pro ko
munistų patrankų blokadą ir iš
krovė į Ouemoy maistą, vaistus 
ir šaudmenis. Mažoji Ouemoy 
sal vėl gavo pastiprinimo iš oro.

— Amerikos karinės misijos 
20 žmonių Ouemoy saloje taip 
pat pajuto maisto trukumą. 
Nuo banbardavimo pradžios jie 
gyvena nuolat bunkeriuose, tu-

Čongressional Record paskel
bė šen. Paul Douglas, Illionis 
demokrato, kalbą senate 1958 
apie Amerikos Balso susiauri
nimą.

Senatorius pradžioje primi. 
nė. kad 

anapus uždangos pavergtos 
tautos kovoja žūtbūtinę kovą 
pilna prasme tą pačią kaip' ir 
ir mes. Tik jos kovoja pirmo- ' 
se linijose, gindamos tas pa
čios laisves, kuria laisvasis pa
saulis stengias išsaugoti.

• Priminė, kad šio Kongreso 
sesijos metu 

vyriausybė ėmėsi derybų, 
mėgindama galimybes. baigti 
šaltajam karui, nepaaukojant 
mūsų politinių principų.

Tačiau įvykiai viduriniuose 
rytuose yra iššūkis amerikie
čių tautai. 85 Kongreso pasku
tinėm dienom senatoriaus dė
mesį patraukęs reiškinys, ku
ris galįs rimtai palaužti mūsų 
pastangas šaltojo karo iššūkiui 
sutikti. Būtent:

NES AMERIKOS BALSAS SU
SIAURINO TAUTŲ KALBAS

“Esu informuotas, kad Ame
rikos Balsas panaikino uzbekų 
kalbos skyrių ir kad nuo šiol 
panaikinta transliacija vieninte
le kalba, skirta 35 milijonam 
musulmonų, gyvenančių Sovie
tų Sąjungoje. Tų veiksmų bu
vo griebtasi akivaizdoje Rusi
jos lyderio Chruščiovo grasini
mų, kad jis pasiųs musulmonų 
savanorius į artimuosius rytus, 
jei Jungtinės Valstybės, atsi-

—- Formozos parlamentas rei- liepdamos į Libano prašymą, 
kalavo bombarduoti komunistų duos jam pagalbos. Tokia A- 

merikos Balso direktoriaus ak
cija atėmė amerikiečių tautai 
priemones pasakyti tiesą iš 
mūsų pusės. Maskva nesustab
dys savo didelės propagandos 
šioje strateginėje srityje. Nuo 
šiol šie 35 milijonai musul
monų gaus tik rusišką pasaulio 
įvykių nušvietimą.

Dar daugiau. Aš patyriau, 
kad Amerikos Balso transliacijų 
laikas estų, latvių, lietuvių ir
ukrainiečių kalbom yra sutrum- tybių.

Kinijoje ugnies židinius.

Jungtinėse Tautose
Jungtinių Tautų sesija prie 

darbų eina atsargiai. Pirmas su
sirėmimas su Sovietais buvo 
dėl Vengrijos. Australija komi
sijoje pasiūlė įtraukti į sesijos 
darbų eilę Vengrijos* klausimą. 
Siūlymas priimtas, Maskvos sa
telitam priešinantis, o Ceilo- 
nui. Indonezijai susilaikant.

Indijos siūlymas svarstyti 
kom. Kinijos priėmimą į Jung
tines Tautas atidėtas niekam 
nesipriešinant.

Matsu ir Quemoy klausimas 
iškils valst. sekr. Dulles kalboje. 
Bet jis siūlys klausimą atidėti, 
kol eina derybos Varšuvoje.

merikos Balso transliacijos ru
sų kalba yra labai išplėstos. Da
bar planuojama perduoti Ame
rikos‘pažiūrą į pasaulio įvykius 
pavergtų tautų žmonėm rusų 
kalba.

Reginiai niekas iš Amerikos 
Balso vadovybės nepažįsta fak
to, kad pavergtos nerusų tau
tos žiūri į rusų kalba kaip į ko
munizmo gimtąją kalbą ir nea
pykantos taikinį.

Kalbėjimas į pavergtų tautų 
žmones jų pavergėjo kalba yra 
tragiškas pavyzdys, kaip gali
ma nustumti nuo savęs žmones 
ir padaryti sau priešų šioje pa
saulio strateginėje srityje.

PANEIGĖ VALSTYBĖS SEKRE
TORIAUS DUlLES VALIĄ 
1958 balandžio 29 aš prisi

jungiau prie senatoriaus Smith 
iš New Jersey, kongresmano 
Feighan iš Ohio ir kongresma
no Judd iš Minnesota, prista
tant valstybės sekretoriui la
bai turiningą ir konstruktyvų 
memorandumą dėl kitos gali
mos viršūnių konferencijos, šis 
memorandumas buvo paruoš
tas grupės amerikiečių organi
zacijų lyderių, labaL gerai in
formuotų ir dėl savo kilimo 
artimų pavergtų tautų padėčiai.

Jis buvo paruoštas preziden
to Eisenhovverio dėmesiui.

Susitikime su sekretorium 
Dulkes jis pareiškė pritarimą 
pasiūlymam, nurodytiem me
morandume, kurių vienas kal
bėjo apie sustiprinimą ir išplė- 

sidėjo rugsėjo 16 Amerikos in- tima. svetimom kalbom — ypa- 
iciatyvos laimėjimu. Sesijos čiai nere$V ka,bom ~ Pro9ra* 
pirmininku buvo išrinktas Li
bano atstovas Charles Malik 
45 balsais prieš jo konkurentą 
Sudano atstovą Mahgrub, su
rinkusį 31 balsą. Mahgrub bu
vo žinomas kaip Egipto Nasse- 
rio šalininkas, remtas visos A- 
rabų Lygos, o taip pat sovieti
nių satelitų. Malikas yra vaka
rų šalininkas ir buvo labai rem
tas Jungtinių Valstybių, pietų 
Amerikos ir Jungtinėm Vals
tybėm draugingų Azijos vals-

pintas perpus ir kad šių tarny
bų štabai yra drastiškai su
mažinti.

Papildomai numatoma arti
mosiom savaitėm panaikinti 
taip pat transliacijas gruzinų, 
albanų, slovėnų kalbom.

SUSTIPRINO PAVERGĖJO 
KALBĄ

Tuo pačiu metu esu patikimų 
šaltinių painformuotas, kad A-

amerikiečių tautą! taip, kad ji 
galėtų spręsti, kodėl ir. kaip 
Jungtinių Valstybių pozicija pa
saulio įvykiuose yra taip pa
vojingai pablogėjusi per pas
kutinius keleris metus ir kiek 
Amerikos Balso planų keitimas 
yra tą reikalą paveikęs ’”

(Kaip pereitą kartą praneš- 
komisija yra sudaryta. Red.)ta.

Amerikos ir Kinijos komu
nistų susidūrimas eina sykiu 
dviem1 frontais: Varšuvoje dip
lomatinės derybos. Quemoy pa
trankų kautynės.

Margueritte Higgins (NYĮIT) 
informuoja, kad \Vashingtonas 
supranta Kinijos komunistų 
taktiką: elgtis švelniai derybo
se. bet aštriai 
Quemoy.

Komunistai tiki, kad Ameri
ka derybų metu nei pati imsis 
karinių veiksmų Formozos sri
ty. nei leis jų imtis nacionali
nei Kinijai. Komunistai galėsią 
bombarduoti Quemoy. neri
zikuodami tuo tarpu jokia kon-

giąu jie nudels derybas, juo 
daugiau bus laimėję. O nudelsti 
jie moka. Ženevoje dėl 40 a- 
merikiečių paleidimo iš Kini
jos kalėjimų reikėjo daugiau 
kaip 70 posėdžių, Korėjos de
rybom reikėjo arti 500 posė
džių.

Vieno iš Washingtono pasa
kymu. komunistai nesuintere
suoti derybas greitai baigti — 
jos gali eiti nors 10 mėtų.

Šitokį Kinijos komunistų el
gesį paremia ir Maskvos elge
sys. Ji sutiko su Amerikos siū
lymu pradėti nusiginklavime

bombarduoti <įerybas. jį nekėlė Jungtinių 
Tautų sesijos pirmame posėdy 
(kaip paprastai darydavo) kom. 
Kinijos priėmimo į Jungtine? 
Tautas. Rodo tylą, kad tik žai
dimas Varšuvoje eitų kuo il
giau.

PRIEŠ DIRBTINI APVAISINI- 
, MĄ

Pijus XII kalboje kraujo spe
cialistų konferencijai pasisakė 
griežtai prieš dirbtinį apvaisi
nimą. Pasisakė taip pat prieš 
sterilizaciją.

ŠOVĖ MINISTERĮ
Alžiro karas antrame fron

te — pačioje Prancūzijoje te
beina. Rugsėjo 15 Paryžiuje 
prie Triumfo arkos buvo du 
kartu šauta į informacijos mi- 
nisterį Soustelle. Jis buvo tik 
lengvai sužeistas. Suimti abudu 
pasikesintojai arabai, kurie pri
sipažino buvę įsakyti Alžiro iš
laisvinimo fronto.

Sukilėliai žada šiom dienom 
paskelbti Alžiro vyriausybę.

DAG HAMMARSKJOLD, 
Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius.

Jungtinių Tautu sesija pra-

...w 
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VIRGIL BLOSSOM, Little Rock mokyklų superintendentas, pa
reiškė, kad, mokyklas uždarius, pamokos bus dėstomos... iš tele
vizijos.

Washingtonas supranta ko
munistų taktiką. Washingtonas 
siekia kuo greičiau baigti ka
ro veiksmus Ouemoy ir išgau
ti komunistu pasižadėjimą ne
vartoti karinės jėgos. Nutildy
ti ginklus Amerikos diploma
tai norį tuo būdu, kad Ouemoy 
būtų neutralizuota ir Chiang 
Kaisheko kariuomenė atitrauk
ta.

Tokis sprendimas yra nepri
imtinas Chiang Kaishekui. Bet 
jį. anot Higgins. Amerika gali 
priversti. Ne taip lengva pri
versti komunistus.

Vienintelė Amerikos korta 
prieš Kinijos komunistus — 
sako J. Alsop — parodyti, kad 
Amerika sutinka iš tikrųjų ka
riauti, kaip yra kalbėję Eisen- 
howeris ir Dulles. Tik tokis ar
gumentas gali atvesti į protą 
Kinijos komunistus, kurie esą 
Įsitikinę, kad Amerika tesąs po
pierinis tigras.

Jeigu Amerika nebūtų tin

mų Amerikos Balse. Tie iš mū- tos, gubernatorius paskelbė gy- 
su, kurie dalyvavo tame susi
tikime, buvo padrąsinti, kad 
bus kas vyriausybės padaryta 
šiem pasiūlymam Įvykdyti.

Dėl to yra keista patirti, kad 
Amerikos Balsas dabar imasi 
veiksmų, laužančių vieną iš pa- 
rindinių siūlymų, kuriam sek
retorius Dulles pareiškė savo 
pritarimą.

Šis reikalas turėtų būti iš
tirtas atitinkamos Kongreso ko
misijos ir visi faktai pateikti

Rasių kova ir korupeua
Little Rock reikalas rieda to- Faubus.

liau. Tarp tėvų kilus nepasiten- Kas yra blogiau už rasių kovą?
kinimui, kad mokyklos uždary- Potomac universiteto prezi-

TARTUM JIE NORĖJO IŠPLAUKTI... Taip atrodė lt vandens su.lavonais ištrauktas traukinio va
gonas prie Newarko.

KAS KALTAS DEL TRAUKI MO DIDŽIOS NELAIMES?
New Jersey traukinys, gar- — Amerikos vyriausybė pa- 

vėžys su trim vagonais, rugsė- neigė ganda. kad ji sutinkanti 
jo 14 nugriuvo nuo atidaryto perduoti Matsu ir Ouemoy sa- 
tilto.į Netvarko įlanką, kur van. las komunistam.
duo yra gilumo iki 50 pėdų. — Kubos sukilėlių vadas de 

Traukinio inžinierius ir peč- Castro paskelbė, kad atnaujina 
kūrys abudu žuvę. Antrojo net kovas prieš vyriausybės kariuo- 
visai nesurasta. Inžinieriaus menę. Tai esanti "išlaisvinimo” 
Ltoyd tVilburn. 63 metų, skro- kova.
dimas leido daryti išvadą, kad "
jis galėjo būti širdies smūgį Armėnijoje nušauto Amerikos 
gavęs, ir tada traukinys pali- lėktuvo 11 lakūnų likimą.
kęs be kontrolės. — Sovietiniai kraštai nutrau-

ventojų atsiklausimą —refe
rendumą. ar jie sutinka, kad 
baltieji vaikai mokytųsi su juo
daisiais. Jis Įvyks rugsėjo 27.

Teisingumo sekretorius Ro- 
gers. pasitaręs su prezidentu, 
rugsėjo 16 paskelbė, kad fede
ralinė vyriausybė tuo tarpu ne
siims jokių priemonių. Lauks, 
iki praeis referendumas.

Gyventojus Little Rock vei
kia ir prezidento atsišaukimas, 
kad gyventojai paremtų fede
ralinio teismo sprendimo vyk
dymą. Presbiterijonų dvasinin
kai to atsišaukimo paklausė ir 
išsiskyrė nuomonėm su gub.

dentas Floyd Rittenhouse pa
reiškė. kad Amerikai pavojin
gesnė už rasių kovą yra ko
rupcija unijose. "Amerikiečiai 
užmiršo, kad demokratija yra 
metodas, o ne vaisius ir jeigu 
jie nesugriebs greitai, tai ko
rupcija iš unijų tuojau persi
mes į civilinę valdžią, ir tada 
jau turėsime dvigubai totalisti- 
ne valstybę”.

Senato komisijoje, kuri tiria 
darbo unijas, rugsėjo 16 liu
dijo, kad sunkvežimių unijos 
prezidentas Hoffa mokėjo kas 
mėnuo po 100 dol. Detroito tei
sėjui Gillis.

sop. — geriau tada būtų buvę 
prezidentui ir valstybės sekre
toriui apie ją ir nekalbėti.

imti kontratakos prieš komunis
tus ir kantriai laukti derybų 
vaisių Varšuvoje.

Gal tos reikšmės ir turi po- •
ra naujų Amerikos žygių —, 
Amerikos piliečių evakuavimas 
iš Formozos ir poros raketiniu ■

baialijonų pasiuntimas '-į For- 
moza. ' . .

ILGAI IAUKT1
MES NEGAIJ5Š1M

•

Joseph Alsop kalbėjosi su
Chiang Kaisheku ir laisvosios
Kinijos prezidentą pristato su

-

simpatija kaip budrų kovotoją.
dėkinga Amerikai, suprantantį 
prezidento Eisenhowerio sunku-

- '■ ■.

mus ir dėl to mokanti kantriai
laukti. Tačiau Chiang Kaishe
kas neslėpė, kad Amerika

■

Fordas su uni jom susitarė
Fordo kompanija ir unijos landai bus gyvenimo pabrąn- 

rugsėjo 17 susitarė dėl naujos 
sutarties trejiem metam. Pasi
tarimas be pertraukos ėjo 30 
valandų. Jo met\j buvo gautas 
pranešimas, kad 98.000 darbiniu 
kų paskelbė streiką. Tai pasku
bino susitarimą.

Valandai darbininkai gaus 7 
cn. daugiau: taip pat 3 cn. va-

Mes esam kantrus, bet ilgai 
laukti negalėsime — kalbėjo 
Chiang Kaishekas. — Mes ne
galim savo piliečių ir karių 
130.000 palikti po komunistų 
bombom.

gimo priedas. Antvalandžiai bus 
apmokami 10 proc. daugiau nei 
iki šiol. Šeštadieniais pusantro 
karto tiek, kaip savaitės kitos 
dienos. Skaičiuojama, kad vi
sus pagerinimus verčiant pini
gais. išeitų, jog vienai valan
dai tįarbininkai gaus daugiau 
30 cn.

Tačiau Reuther nepasiekė to. 
kas jo reikalavimuose buvo nau
jausia — dalyvauti Įmonės pel- 
ne'

Tada tik laisvosios Kinijos lak*

židinius nutildė komunistų puo
limus. Tokia priemonė esanti 
vienintelė ir dabar. Chiang Kai
shekas netiki derybom Varšu
voje; netiki, kad komunistų 
blokadą galima butų sulaužyti 
tokiom pašiau priemonėm, kaipOPOZICIJA PLIENO UNIJOSE— St. Paul, Mino.. prie

miesty rugsėjo 17 nukrito deg
damas bombonešis. Jis buvo 
sprogęs ore. Įgulos šeši asmens 
žuvo, vienas išsigelbėjo.

—Little Rock susidarė pri
vati organizacija mokyklom lai
kyti. Ji perims uždarytąsias 
mokvklas.— Liurdo vyskupas Pierre 

Mane Theas 1,047 kardinolų, 
arkivyskupų ir vyskupų vardu 
kreipėsi į popiežių, kad būtų 
pradėta byla pripažinti palai- _ w . ________ „
mintuoju popiežių Pijų K iš manoma, kad antra tiek dar ne- parodytų, ką reiškia Maskvos mokyklų ir nepilnamečiu nnsi- 
Bemadetos meto. " '

— Sovietai ir toliau tyli apie
— Metų moteris. Tas vardas 

šiemet skirtas kongresmanei 
Edith Grcen, Oregono demo- 

Nuskendusių jau surasta 27 kė iš Jugoslavijos importą, kad kratei, už jos darbus Kongrese

Atlantic City plieno unijų su- transportų siuntimas su paly- 
važiavime pasireiškė opozicija dovais.
pirmininkui McDonald. Jai va-

■ dovauja McKeesport, Pa., unijos NEW YORK E PILIETIS 
pirmininkas Rarick. Jis protes- REMIA OUEMOY 
tavo labiausiai dėl unijos mo- t
kesčių pakėlimo iš 3 dol. iki 5. 
McDonald opoziciją išvadino ko
munistais. trockistais ir reikala
vo tą “vėžį” išpjauti Rarick 
pereituose rinkimuose buvo
McDonald konkurentas į prea- kreipėsi į New Yorko gatvės

rėtų paremti nacionalinę Klm- 
ją Ouemoy reikalu?

Tokiu klausimu N. Y. He- 
rald Tribūne korespondentė*

surasta. neklausyti. kaltelių reikalais.
LLOYO WIUBURN, 
traukinio, kuris nuo tilto nusi
rito | Newarko (lanką.

uviiiuo. ir į 'tv.vvv uui
atlyginimą, kurį McDonald dar 
pasikėlė iki 50,000

kytnai buvo "taip.”, trys •— 
"nė”.
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2 DARBININKAS

Amerika koją iškelia - Maskva įkelia
« /"J"“ y Maroke prarandamos JAV karinės bazės , '“g*snvbe vra suiaudinta drnlo- ■ _ . • “g šiol ji jau dvigubai pareika

lavo iš Amerijos mokesčio už 
bazes. Dabar ji galės dar pasi
branginti.

Amerikos pasipriešinimo smo
giamoji jėga po to viso bus 
susilpninta, ir tai nebus į nau
dą Europai.

Kiek laimės iš to Marokas?
Amerikos bazėse dirbo 5,300 

marokiečių. Marokas pelnėsi iš 
18,000 ten gyvenančių amerikie
čių. Marokas gavo didelius pi
nigus už bazių nuomą. O tai 
buvo labai svarbu Marokui, ku
ris savo, užsieninės prekybos 
negali kitaip suvesti, kaip tik 
su 70 mil. doL nuostolio.

Protu galvojant, Marokas iš 
santykių su Amerika turėjo tik 
pelno. Tačiau mūsų laikais daug 
kas ar nustoja galvojęs protu 
ar dar tam nepriaugęs.

Naujai laisvę gavę arabu kraš 
tai demonstruoja savo sugebė
jimą laisve naudotis, tam, kad 
priartintę sau katastrofą — 
nacionalizmo vardu prisiimtę 
pirma Nasserio diktatūrą, o pas
kiau • Maskvos. Tautę kaip ir 
žmonių neišmintingumui nėra 
ribos.

Viena iš priežasčių, kodėl A- 
merika sutiko bazes palaipsniui 
atitraukti, esanti ir ta. kad Ma
roke eina išminties nesuvaldo
mas bruzdėjimas, kuris gali vai
nikuotis tokia drama, kaip Ira
ke.

resnybė yra sujaudinta diplo
matų sprendimu, kad JV turi 
palaipsniui atitraukti savo jėgas 
iš labiausiai ištobulintų bazių 
Maroke. Kariniai pareigūnai kal
ba apie komunistų aktyvumo 
laimėtą naujų politinę situaci
ją, kuri vėl stumia lauk Ameri
ką”. i

Afrikoje, šiaurės vakaruose, 
prie Atlanto yra Amerikos 6 
karinės bazės. Keturios jų yra 
didžiausios pasaulyje. Kiekvie
na jų užima po 40,000 akrų 
ploto; Turi lėktuvam takus 10, 
000-15,000 pėdų ilgio, iki 300 
pėdų ; pločio.

Šiuo metu jose yra 18.000 
amerikiečių lakūnų, jūrininkų, 
priklausančių prie keturių stra
teginių oro komandų ir didžiu
lės laivyno bazės .... Kiti aptar
nauja radaro tinklus, saugoja 
per šimtus mylių vamzdžius, ku
riais teka gazolinas Amerikos 
kariam ir sąjungininkam pietų 
Europoje?. Netoli Casablankos 
yra bazių štabas.

Bazių pastatymas atsiėjo pu
sę- milijardo dolerių. Jose yra 
sutelkta turto už kitą pusę mi
lijardo.

Iš aerodromų kiekvienu me
tu gali pakilti 100-150 didžiųjų 
bombonešių su atominėm, bom
bom. kai tik gaus įsakymą iš 
savo būstinės, kuri yra Omaho- 
je. Nebraskoj.

Tai didžiausia Amerikos jėga, 
kuri skirta suvaldyti Sovietu 
karo agresijai Europoje.

Tik baigė Amerika bazes Af
rikoje sutvarkytu ir vėl ėmė 
byrėti smėlis po kojom Ba
zes Amerika buvo gavusi pagal 
susitarimą su Prancūzija. Bet 
1956 Prancūzija baigė savo pro- 
tektoravimo dienas Maroke. Ma
rokas gavo visišką nepriklauso
mybę. Prancūzija norėjo, kad 
sutartis dėl bazių ir toliau pasi
liktų Prancūzijos žinioje. Bet 
Amerikos pareigūnai norėjo tu
rėti reikalus tiesog su Maroku. 
Tikėjosi daugiau jo palankumo 
laimėti Tai pakėlė Maroko am-

Tai buvo tik kukli pradžia. .. 
Naujoje valstybėje ėjo rūgi
mas. Stiprėjo nacionalistinio ar 
bent nacionalizmu prisidengu
sio elemento įtaka. Ji skelbė 
nuotaikas prieš prancūzus, prieš 
anglus, prieš amerikiečius, ap
skritai prieš visus vakariečius.

šią vasarą tris kartus maro
kiečiai darbininkai atsisakė iš
krauti Amerikos laivus, kurie 
atvežė medžiagas bazėm.

Nacionalistinio elemento pa
veikta Jfaroko patariamoji ta
ryba vieningai nubalsavo paga
liau —“imtis *visų veiksmingų 
priemonių, kad svetimos ka
riuomenės iš Maroko būtų pa
šalintos”.

Apsilankė Irako ministeris 
Maroke, ir po to Marokas pri
sijungė prie vadinamos Arabų 
Lygos, kurioje pagrindinis svo
ris — Nassęris. Arabų paskuti
nė mada — dėtis neutraliem. 
Neutralumą rodydamas, ir Ma
rokas turėjo spausti Ameriką 
dėl bazių.

Pereitą savaitę Amerikos dip
lomatai sutiko iš principo lik
viduoti savo bazes Maroke pa-

laipsniui per 3-5 motus. Tai 
jau Amerikos karinių jėgę stū
mimas lauk iš Afrikos. Taip, 
kaip buvo padaryta su anglais, 
su prancūzais; kaip dabar la
biausiai nori Chruščiovas.

"Neutralumą" Marokas vykdo 
ir kita linkme. Tų pačių kraš
tutinių elementų spaudžiama. 
Maroko vyriausybė sutiko įsi
leisti komunistinės Lenkijos ge- 

- neralinį konsulatą sostinėje Ra
bate. įsileido taip pat nuolatinę 
Kom Čekoslovakijos misiją. Nu
tarė taip pat užmegsti diploma
tinius santykius su Sovietais ir 
kom. Kinija. Prieš savaitę Ra
bate leido Sovietų Sąjungai ati
daryti savo atstovybę.

Tai jau Maskvos kojos kėli
mas į Afrikos žemyną.

Kuo pakeis Amerika Maroko 
bazes? •

Amerikos kariniai sluoksniai 
esą sujaudinti. Maroko bazių 
negalės atstoti bazės Ispanijoje. 
Ten viena jau naudojama, o 
trys <bus baigtos po kelių mė
nesių. Tačiau jos yra mažes
nės.

FREDERICK M. KIVETTE ad
mirolas, paskirtas Septintojo 
laivyno prie Formozos vadu 
(žiūrčk žinią apačioje).

g

IŠ LIETUVOS RAŠO ALMUS

KALBA
KA

TIE, KURIEM AMERI- 
SIUNČIA GINKLUS

bicijas. ir jis pakėlė Amerikai 
bazių nuomos mokesčius.

z z •••

MOHAMMED V. Maroko karalius, dar šių metų pradžioje lankėsi 
Washingtone dėl piniginės paramos Marokui. Dešinėje: John Fos- 
ter Dulles.

M.

Irako
/Amerikos atstovą Murphy ti
kino. kad jie nesą komunistai 
ir kad jie su Vakarais nori ge
riausių santykių. Kaip jie su
pranta geriausius santykius su 
Jungtinėm Valstybėm, rodo jų 
paskutiniu laiku radijo praneši
mas:

“Kas yra tie, kurie dabar vyk
do agresiją prieš taikingą kinų 
liaudį? Tai tie patys priešai, ku
rie okupavo Libaną ir kurių 
partneriai, jų padedami, okupa
vo Jordaniją. Tai tie patys, ku
rie buvo pavertę Beirutą pa
grindine šeštojo laivyno baze; 
kurie Viduržemio jūroje yra 
gangsterizmo ir piratižmo vė
liavnešiai; jo brolis, įtintasis 
laivynas tą patį vykdo Pacifike 
....Jie ginkluoja karo nusikal
tėlius Izraelyje...

naujo režimo atstovai

Tuščios pastangos dėl revizionizmo
Tieioj, vilniškėj, rugpiūfio 

21 buvo Dadb Budrio straips
nis “Tuščios pastangos’ — apie 
revizionizmą. Dzidas Budrys, 
yra buvęs Lietuvos universite
to ekonomistas ir Lietuvos 
Mokslų Akademijos sekreto
rius, dabar profesorius. Jis aiš
kina, kad revizionizmas esąs 
gyvas Sovietijoje ir Lietuvoje 
ne tik literatūroje. Jis aiškina, 
kaip revizionizmas atsirado, ir 
jį kritikuoja visu aštrumu. Ta
čiau nors kaip jis aiškina, kad 
tas revizionizmas yra herezija, 
jo aiškinimuose ta herezija iš
eina patraukli.

Rusę kultas tebevaromas

Tiesa rugpiūčio 24 vedama
jame “Jaunystės ir grožio šven
tė” džiaugiasi, kad jaunimas pa- 

’mėgo sportą, gimnastiką. Bet 
tolimesniuose puslapiuose tę
sia, kaip paprastai, niekinimą 
“buržuazinei Lietuviai”, “bur
žuaziniam nacionalistam — 
banditam’. Tuo pačiu metu la
bai garbina sovietinius parti
zanus — komunistus, rusus.

Koki vardai universitete

skirtis veikalus istorijos — fi
lologijos fakultete išleido šie 
dėstytojai: Adolfas Sprindis, 
Donatas Zauka, Zigmas Zinke
vičius, Juozas Stonys. Ekonomi
kos mokslų fakultete tarp tų, 
kurie prisideda prie mokslo plė
timo, sumini J. Pauliukonį, M. 
Gregorauską. P. Mačiulį. Fizikos 
matematikos fakultete — F. 
Brazdžiūnas, A Jucys. Medici
nos fakultete — doc. P. Nor
kūnas, prof. J. Kairiūkštis, M. 
Krištopaitis, doc. Lucevičhis. 
Chemijos 
Daukša.

fakultete prof.

Chicagos

Ku-

lietuviai j Vilnię ne
pakliuvo

Sandara praneša, kad du 
Chicagos lietuviai — Don
raitis ir Walter Rasčauskas — 
Rask buvo su amerikiečių eks
kursija Sovietuose. Pakliuvę Į 
Minską, jie prašė leisti aplanky
ti ir Lietuvą. Vietiniai valdžios 
pareigūnai, pasitarę su Maskva, 
pranešė, kad jie galėtų nuvyk
ti Į Vilnių, bet tik keliom va
landom. Tokiom sąlygom abu
du keleiviai atsisakė vykti.

Man gerai žinomi lietuvių nuopelnai Amerikos gyvęnmui
Lietuvos vyčių sukaktuvinio 

seimo metu Philadelphijoje rug
piūčio 24 buvo įteiktas garbės 
žymuo kongresmanui Daniel J. 
Food už jo. nuopelnus ginant 

. Lietuvos reikalus. Grįžęs iš pa
gerbtųjų banketo į VVashing- 
toną. kongresmanas Daniel J. 
Flood rugpjūčio 28 parašė pa
dėkos laišką kun. Jonui Jutke- 
vičiui. garbės pirmininkui vy
čių komisijos Lietuvos reika
lam. Savo laiške Daniel J. Flood 
rašo:

Philadelphijoje man buvo įteik
tas Lietuvos vyčių garbės žy
muo už mano pastangas pasi
tarnauti Lietuvos nepriklauso
mumui.

Per visą tą laiką, kai inan 
tenka atlikinėti vietos ir viso 
krašto viešąsias pareigas, dar 
niekada nebuvau nudžiugintas 
tokio savaimingo nuoširdaus 
priėmimo, kuris mane apgau
bė Bellevue Stratfordo svetainė
je. Aš esu nuoširdžiai dėkingas 
už man įteiktą •žymenį ir man

“Aš esu didžiai sujaudintas yra didelė garbė juo pasigirti, 
man tekusios garbės, kai pra- ypačiai dėl to. kad buvau pa
ėjusį sekntadienĮ Jūsų organi- gerbtas organizacijos., telkian- 
zacijos metiniame pokylyje čios lietuviškąjį jaunimą Jung-

i
Mūsų klijentų patogumui Pittsburgho apylinkėje ati- 

® darėme OH(ULI) agentūrą sekančiu adresu:

SPECIALI S PRANEŠIMAS

346 — 3rd Avenue, 
PITTSBURGH 22, P.

Telefonas G Kari t 1-3712

■’ Daugiau nebėra reikalo orist'tyti jūsų siuntinius mū- 
J sų pagrindinėms Įstaigoms I itladelphijoje. Pittsburgho ir 
| apylinkės gyventojai gali tksiog iš čia siųsti j Ukrainą ir

kitas Sovietų Rusijos šalis tiesiog per firma

OFICIALIAI AUTORIZUOTI INTO! KIŠTO MASKVOJ

Pasinaudokite mūsų 25 metų praktika siųsdami savo

Tėvynės Balsas paskelbė pasi
kalbėjimą su Vilniaus un-to pro
rektorium prof. Steponu Jan
kausku. Būdinga, kad laikraš
tis. kreipdamas savo informa
ciją Į tremtinius bei išeivius, 
universiteto nevadina Kapsuko 
vardu.

Jankauskas sumini, kad at-

PLB SEIMAS NUTILO, BET JO ATGARSIAI TEBEAIDI
Kanados lietuvių spaudoje 

apie bendruomenės seimą, kai 
jis praėjo, gal daugiausia rašo
ma. Priežastis, tur būt, ta. kad 
Kanada yra tapus pasaulio lie
tuvių bendruomenės “sostine”.

Sustojam prie spaudos atsilie 
pimų pirmiausia apie seimo me
tu surengtas pramogas meni
nius pasirodymus. Jie susilau
kė plataus reportažinio aprašy
mo. bet negausaus, daugiau at
sitiktinio vertinimo.

KNYGŲ PARODA
T. Žiburiai: “Ji (paroda) įruoš

ta gana skoningai. .. tačiau ne
buvo pilna. Ypač trūko seno
sios išeivijos leidinių. .. Nesi
matė taip pat principo, kuriuo 
buvo paremta knygų ekspozi
cija”.

Darbininkas: “Atrinkta tik tie 
tremties meto leidiniai, kurie 
galėjo traukti akį savo išore, 
bet ir jie nebuvo vist Jautėsi, 
kad viskas daryta paskutinėm 
dienom ir greitosiom”.

Naujienose J. Vlk.: “Spaudos 
parodai vieta buvo parinkta ne 
visiems lengvai surandama.... 
Parodoje nebuvo, kas paaiški
na. nebuvo statistinės, spaudos 
leidinių medžiagos. Matyti, iš 
anksto nepasiruošta”.

Pastebėta, kad daugiausia da'r- 
bo Įdėjo P. Jurkus ir atsitikti
nai atvykęs iš Waterbury V. 
Vaitkus. O kur buvo kiti komi
sijos nariai?

tinėse Valstybėse ir Kanadoje.
Labai yra miela pasidžiaugti 

nuostabiai gražiu visuomeniniu 
veikimu, kuriame reiškiasi šis 
lietuviškos kilmės Amerikos 
jaunimo sambūris. Amerika yra 
reikalinga to. ką ji turi kiteim 
duoti — jaunatviško entuziaz
mo, patriotinio stiprumo ir dė
mesio tarptautiniam reikalam. 
Malonu buvo patirti.. kaip to 
jaunimo susirūpinimas savo tė
vų krašto likimu ir gerove dar 
labiau iškelia Jungtinių Valsty
bių tradicini taurų vaidmenį, 
ginant laisvės ir nepriklauso
mybės- principus.

Kai Atstovų Rūmai praėjusį 
vasario įnėnęsi turėjo minėjimą, 
skirtą karaliaus Vytauto žymios 
tautos pagarbai, man buvo re
ta garbė tam minėjimui pirmi- 

į ninkauti. Gal ir negalėjo būti 
į kitaip, neš lietuvių tautą gerai
; pažįstu. Man teko augti tarp T. Žiburiai: “Apskritai pa-

lietuvių Wilkes-B;irre ir man roda darė gero įspūdžio”.
į gerai žinomi lietuvių nuopelnai Vienybės korespondentė da-
* Amerikos gyvenimui. vė paties rengėjo dail. V. Viz-

paroda vra 
labai pasisekusi, nes joje daly
vauja beveik be išimties visi 

įteikimu reikštieji mano pastan- pajėgiausi lietuviai menininkai .

• Norėčiau Jus užtikrinti, kad gi’’d°s vertinimą:
• mane visada džiugins Lietuvos
• vyčių garbės žymuo ir su jo

gų Įvertinimo jausmai.
Jus didžiai gerbiąs

Daniel J. Flood, M.C.

SPAUDA

KONCERTAI

PASILIKO ĮKAITĄ

Vengrijos komunistai išleido 
9 metų berniuką į Ameriką su 
tėvais. Jam buvo duota viza, kai 
Šveicarijos, Austrijos ir Vokie
tijos gydytojai paliudijo, kad 
jam reikalinga širdies operaci
ja, kitaip jis mirs. Tik Ameri
ka gali jį pagydyti. Tačiau iš
leisdami jį, komunistai pasiliko 
jo seserį 14 metų kaip įkaitą, 
kad tėvai grįš. Amerikoje tik
rai jiem yra galimybė liktis kaip 
pabėgėliam.

KAS BUVO TIE AMERIKOS 
"BENDRADARBIAI"?

Vienybėje V. Tysliavienė: 
“.... iš didelio clevelandiečių 
užsimojimo beliko tik eilinis dai
nų koncertas arba ‘mišrainė’....

•T. žiburiai: Kameriniu “kon- Neižeidžiant p. 2uko, kaip mū- 
certas buvo aukšto meninio ly
gio. Tik per skurdi jau . buvo 
salikė”.

Maskva rugsėjo 12 parodė 
spaudos atstovam šešis liudinin
kus, kurie pasisakė buvę Ame
rikos remiamų radijo programų 
bendradarbiai. Jie sakėsi buvę

Darbininkas visai panašiai: 
muzikai buvo Įžymūs, “tačiau 
visa aplinka tam koncertui ne
buvo tinkama”.

Daugiausia atsiliepė apie dai
nų koncertą.

T. Žiburiai: “O vis dėlto įs
pūdis nebuvo toks, kokio gali
ma buvo laukti. .. choras atsi
likdavo nuo orkestro, kuris 
triukšmingai glušino ir stelbė 
solistus. .. Gaila. kad nebuvo 
parūpinta rimtos rankos diri
gento”.

ziko. vargonų šiupinys progra
moje taip pat buvo nevietoje.... 
Atmetus nevykusį programų tu
rini, bendrai imant, koncertas priešingi Amerikos propagan- 
praėjo neblogaL... Savo pro- prieš Sovietus ir dėl to 
gramos dalį jie (chorai) išpildė repatriavę. Jų pavardės — Bo- 
gerai. ir ypač pagirtina chorų ■ — * -* ---- *•
laikysena scenoje. Labai gerai 
pasirodė dainininkai“ (solistai) 
.... Dirigentui “buvo gana sunku 
išlaikyti balansas tarp orkestro, 
choro ir solistų".

Keleivyje J. Vlk.: “Vykęs bu
vo didysis dainos koncertas.... 
Įspūdingai pasirodė choristai su 
tautiniais drabužiais. Gražiai 
dainavo solistai”.

(Nukelta j 5 pusi.)

MENO PARODA

ELEONOR ROOSEVELT. koegzistencijos su bolftevikais rėmėja. 
Maskvoje gauna gilių.

ris Vinogradav, Galina Olene- 
na. Viltor Kopeičikov, Henry Pe 
legais. Vladimir žukov. Nikolai 
Žukov.

Elgetę uždarbis
Indijos Agra universitetas iš

tyrė, kad Indijos elgetos uždir
ba daugiau nei darbininkai. Iš 
patikrintų 150 elgetų pasirodė, 
kad jų vidutinės pajamos die
nai maždaug 25 cn.. o darbi
ninko fabrike ar žemės ūkyje 
23 cn. Paaiškėjo taip pat, kad 
elgetos vaikai gauna daugiau 
nei suaugę luoši žmonės, o su
augęs sveikas žmogus išmaldos 
gauna daugiausia — jis geriau
siai moka apsimesti ligoniu.

Elgetavimas Indijoje labai iš
plitęs. Dabar reikalauja imtis 
socialinių reformų, kad elgeta
vimą galima būtų uždrausti.

— Arabę devynios vals
tybes ateinanti mėnesi demon
struoja susitikimą Kuwait kara
lystėje. Ten aptars, kaip sustip
rinti blokadą prieš Izraeli.

— Respublikonu lyderiai aiš
kina. kad dar šią savaitę Sher- 
inan Adams pasitrauks iš Bal
tųjų Rūmų.

SIUNTINIAI SIUNČIAM! Į SOVIETU KUSIJ.> —
UKRAINĄ. LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO„ INC.
Keleivyje dr. VI. K.: "Buvau 

ir meno parodoje. Net Galdi
kas pradėjo piešti tokius mo
dernius paveikslus, kad aš jų

SIUNTINIUS l VISAS SOV. RUSUOS RAUS • 331 Old House Office Bldg. nesuprantu ir manau, kad be- 
Washington, D.C.

Apmuituojama, pinai aplraudžiama, prityrę putar- 
gavusio* nautojai. Greitas |>asnnrtirna«. Prisiunčiamas 

| siuntinį kvitas.
ii GLOBĖ PARCEL SERVICE, IN(

346 — 3rd Arenu*,

t
PITTSBURGH 22, P.

Telefonas GRaat 1-3712

veik niekas jų nesupranta”. 1 
P»et kitus “supranta" ir taip 1 
vertina: "Paroda, mano išima- 1 
nymii. vidutinė, nors joje da- 1 
lyvauja keli garsūs vardai... i 

New Yorko miesto ligoninių Deja, daugumas jų blankūs", i 
taryba rugsėjo 17 nubalsavo Daugumas tenkinosi pasakę 1 
leisti “gimimų kontrolę”. Kata- kad .esą tiek paveikslų, tiek dai. 11 
likų bažnyčios atstovai tai pas- lininkų. Būdingas meno parodos 1 į 

merkė, žydų tikėjimo atstovai praėjimas tylom, ko negalima ' 
taip pat. protestantai pritarė, pasakyti apie koncertą į

NEW YORKAS PASUKO 
KOMUNISTINĖS KINIJOS

KELIAIS

135 W. I4th St. Ncw York 11, N. Y. Tri. CHchea 3-2583 MŪSŲ SKYRIAI:

116 Kast 7th St. 332 Fillmorc Avc. 308 W. Fourth St. 132 Franklin Are.
Ncw York City Buffalo 6. N. y.' Boston 27. Mass. Hartford. Conn.
Tcl. YU 2-0380 Tel. MOhawk 2674 Tcl. ANdrevv 8-5040 Tel. CHapei 6-4724

11339 Jo*. Campan 
Oetroit 12. Mich.

Tcl. TOwnsend 9-3980

632 W. Girard Avė. 
PhHadelphia 23. Pa 
Tel. VVAInut 5-8878

9W0 IJtcrary Kd. 
Clcveland 13. Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

X<»rO«iamas siųsti siuntinį giminėms ar draugams. kreipkis Į patyrusių, mandagią ir efektingą ir.Usų 
įstaigų virSminėtiiose miestuose. kuri Jums maloniai duos reikalingų informacijų Mūsų didelė ir 
patikima firma yra jau patenkinusi tflkst.mėius klijentų. 100', garantuoja, kad kiekvienai siuntinys
bus įteiktas. Uua išMiunCiamas 18 vai. laikotarpyje.

Paaieka aavo paskyrimą fi-7 mivatviu laikotarpyje: oro J>sMu 7-12 dienų.
Mftsų įstaigoje rasite dūlį pasirinkimą pirmos rftiies maisto dalykų, kaip sviesto, arbatos., kavos, 

lauky, ryžių, kumpio ir t.t. Taip pat nudZiagt); vilnonių, sintetinio Šilko, visokios rųSles o<tvs, nosi- 
aukų, avalinių, laikrodžių ir kiL pisiau.-iomia kainomis

Atminkite, kad nws esame apėcialisUi visuose siuntinių reikaluose
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Marijampolės mokyklose nuplėšyti komunistų Šukiai
Pasakoja į Vakarus atvykęs marijampolietis (3)

vis nukeliami į sekmadienius, reiškia kelio galą. Darbo jau 
Ypač paskutiniu metu gyvento
jai gyvai lankosi atlaiduose, ku-

" Dalis gyventojų yra tiesiogiai 
ar netiesiogiai nuo komunistinio 
režimo nukentėję. Vieni pateko 
į Sibirą, kiti Lietuvoje neteko 
savo šeimos narių, giminių ar 
turto, todėl visai normalu, kad

patruliai kratė sunkvežimius, 
lengvas mašinas, o kartais ir 
pėsčiuosius. Vasario 16 d. Kau
ne patruliavo sargybos. Mari
jampolėje kai kuriose mokyklo
se buvo nuplėšyti komunistų 
šūkiai bei portretai ir iškabinti 
užrašai "šalin rusai", 'Tegyvuo
ja laisvė" ir kt

BAŽNYČIOSE — SPORTO 
SALĖS, SANDĖLIAI

Mariampolėje veikia vienin
telė šv. Mykolo parapijos baž
nyčia. Neuždaryta ir rusų cerk
vė, bet ji neturi šventiko. Evan
gelikų bažnyčioje įrengta spor
to salė. Buv. įgulos šv. Vincen
to bažnyčioje dabar knygyno 
sandėlis, o žydų sinagogoje į- 
rengtas audimo fabrikėlis "Še
šupė". Dvasiškiai neturi teisės 
lankytis mokyklose, o ligoninė
je gali lankytis tik tuo atveju, * mokslo stabdis”, “Mitas apie 
jei ligonis jį iškviečia. Eisenom Dievą” ir tt Moksleiviam, ypač 
aplink bažnyčią reikalingas vie
tos , komiteto leidimas. Dvasiš
kių važinėjimas pas gyventojus 
Kalėdų proga, plotkelių daliji
mas, vyksta kaip ir anksčiau. 
Pamaldos, ypač sekmadieniais 
ir per dideles šventes, lankomos 
gausiai. Lankytojus galima taip 
suskirstyti: 40 proc. moterų, 
30 proc. vyrų ir 30 proc. jau
nimo. Atlaidai būna ,tačiau jie

apykanta. Net ir tie kurie nėra 
kokiu nors būdu paliesti, dau
gumas nepatenkinti, žemas pra
gyvenimo lygis, įvairūs trūku
mai, kuriems galo nematyti, ne
sukelia simpatijų bolševikam. 
Tadau gyventi reikia. Kiekvie
name žingsnyje tenka susidurti 
su esama santvarka, su jos įsta
tymais, su pareigūnais, tuos į- 
statymus vykdančiais, žmonės 
pamažu atbunka. Viltis sulaukti 
— laisvės tai nutolsta, tai vėl 
priartėja, priklausomai nuo tam 
tikrų įvykių. Vieną kitą priver
čia ar sugundo stoti į partiją. 
Žmogus kasdien rungiasi su vi
sa eile rūpesčių, kurie čia, Va
karuose, nežinomi, be to, bijo
si trėmimo, kalėjimo ir yra be
jėgis prieš bet kokį smurtą. 
Žmonės nekenčia komunistų ir 
rusų, nes jie atnešė mirtį, ne
pasitikėjimą kaimynu, g aują 
šnipų, melą. Neapkenčia komu
nistų, neapkenčia visos sistemos 
laukia laisvės, o jos nemato. 
Tačiau tiki daugiau ar mažiau, 
kad toji diena kada nors ateis. 
Nelaukia tik saujelė parsidavu-

• sų dūšia ir kūnu Kremliui.lr 
kas būdingiausia, žmonės lau
kia karo. Karo bijo, bet laukia, 
nes tai atrodo jiem vienintelis 
išsigelbėjimas iš to nesibaigian
čio pragaro. Jei karas ir atne
ša nelaimių, tai žmonės, gyven
dami nuolatinėse nelaimėse, ta
riasi nebeturi ką prarasti. “Kas

• išliks, tas gyvens”, sakoma Lie
tuvoje. Bolševikai tai žino, bet 
žmogui neįkvėpsi meilės jų me
lui, jei giliai širdyje paslėpta šeštadienį, rugsėjo 6 d., iš šv. 
neapykanta. Antano parapijos bažnyčios An-

Būdingas gyventojų “solida- sonijoje, šv. Petro kapinėse, 
rūmo” su komunistine vyriau- Conn.

Laidotuvių pamaldose dalyva. 
vo arkiv. Henry J. O’Brien. Šv. 
Mišias aukojo velionies sūnus vyko iš Lietuvos į Ansoniją, čia _
kun. P.P. Sabutis. Jam asistavo visą laiką gyveno ir dirbo A- lo ir palaiminimo švč. Sakra

mentu, procesijoje ketvirtojo 
laipsnio Kolumbo vyčiai garbės 
sargyboje nešė dalį to akmens, 
ant kurio pasirodė Šiluvoje 
švč. Dievo Motina 1608 metais. 
Po procesijos prie akmens ado
racijos buvo kiekvienam išda
linti paveikslėlai su maldele į 
Dievo Motiną apsireiškusią Ši
luvoje.

Parapijos klebonas kun. M. 
Kemėžis labai nuoširdžiai rū
pinosi šiuos atlaidus suorgani
zuoti ir iškelti Šiluvos Švč. M. 
Marijos apsireiškimų garbę šiais 
sukaktuviniais metais. Tokie 
atlaidai Elizabethe bus kiekvie
nais metais. Klebonas yra pasi-

negausi, kokio norėsi.
Pagal įstatus, kiekvienas kom
jaunuolis privalo nešioti ženk- 

Namuose gyventojai daugiau tačiau gatvėje retai pa- 
matysi komjaunuolį su ženkliu
ku.
Savaime suprantama, kad toks 

ilgametis spaudimas padaro sa
vo. žmogus, ypač jaunimas, yra 
priverstas bažnyčią lenkti iš to
lo.

Nepaisant visos nuolatinės 
propagandos, sovietiniam reži
mui nepavyko jaunimo patrauk
ti į savo pusę.

Naujai išleistų maldaknygių 
matyti neteko, tačiau galima nu
sipirkti spekuliatyvinėm kainom 
senų laidų. Kitos religinės lite
ratūros nėra. Tiesa, buvo išleis-

ar mažiau išlaiko krikščioniš- , 
kas tradicijas. Pavasarį papuo- ■ 
šia kryžius kaimuose, moko vai
kus maldų, vedą juos prie pir
mosios komunijos.

ATEISTINĖ PROPAGANDA.
Ateistinė propaganda vedama 

labai plačiai ir įvairiausiais bū
dais. , Paskaitos, mokyklos 
(kur kiekviename vadovėlyje ra
si ką nors antireliginio), kinas, 
spauda, visa tai persunkta ateis
tine propaganda. Kiekviename 
žingsnyje stengiamasi pašalinti 
ar susilpninti religinį jausmą. 
Pavyzdžiui, gimnazijose duoda
mos tokios temos: “Religija —

tas katalikiškas kalendorius, ta
čiau jis labai retai kur užtinka
mas. <
GYVENTOJŲ APRŪPINIMAS 

PAGRINDINĖM PREKĖM
Gyventojų aprūpinimas nenor

malus. Visa prekybas , sistema 
provincijoje sujungta į rajonų 
kooperatyvų sąjungas, kurios 
skirsto prekes Į bazes ir krautu
ves miesteliuose ir kaimuose.

Marijampolėje yra 8 maisto 
parduotuvės, 2 mėsinės, 1 žu
vies parduotuvė, 1 universalinė 
krautuvė, 1 gastronomas, 2 ge
ležies išdirbinių parduotuvės, 1 
knygynas ir 6 bufetai ir val
gyklos. Be to, kai kurios įmonės Į 
turi savo parduotuves, priklau- Į 
sančįas kooperatyvų sąjungai, J 
kuriose galima gauti duonos, ; 
degtinės cigarečių, žuvies kon- J 
servų ir kai kurių kitų prekių, J 
o protarpiais — pagal sąrašus ] 
— ir cukraus. .. _ !
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LAISVES VARPAS
Naujostos Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUl — Ltthuanian Rafio Hour. M Got- _ 
toge St, Nonvood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.O_Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cain- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood T-144S; SOntb Boston 8-4618 ar 
8-1946; KIrtdand 7-8533.

baž- 
Daž- 
pas- 
nors

specialiose mokyklose, bet ir kai 
kurių įstaigų darbuotojam 
nyčią lankyti draudžiama, 
nai galima prie bažnyčios 
tebėti bestovinėjantį kurį
komsorgą, kuris seka jo žinioje 
esančius komjaunuolius. Paste
bėtas toks jaunuolis perspėja
mas, sunkesniais atvejais turi 
daryti viešą atgailą, arba pašalu 
namas iš komjaunimo, o tai jau

Iškilmingai užbaigti Šiluvos atlaidai r8*8““
& el.zabeth.nx J RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadvvay, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.J STEPONAS MINKUS

AASOMJOJE MIRĖ POV. SABU LIS
Rugsėjo 4 d., Derby, Conn., 

Grifin ligoninėje trumpai sir
gęs mirė Povilas P. Sabutis, tė
vas kun. Povilo P. Sabulio, 
Waterburio šv. Juozapo lietuvių 
parapijos vikaro. Palaidotas

laro, iš Hartfordo, ir kun. Alb- 
Zanavičius. Prie šoninių alto
rių šv. Mišias laikė kun. J.J. 
Valanti ėjus, ir kun. W..J. Pran- 
skietis. Be to, laidotuvėse da
lyvavo apie 15 kunigų ir daug 
artimųjų ir pažįstamų.

sybe pasireiškimas yra demon
stracijos kokių nors “švenčių” 
garbei. Į,rikiuote stoja Įmonėm

Paliko žmoną Tillie sūnus— 
kunigą Povilą ir Joną su šeima 
bei du anūkus.

Velionis prieš 45 metus at-

šv. Petro ir Povilo lietuvių jungos kuopa turėjo metines t 
parapijos bažnyčioje visą savai
tę buvo švč. M. Marijos gimi
mo šventės šiluviniai atlaidai. 
Jie buvo užbaigti pereitą sek
madienį iškilmingais mišparais 
ir procesija. Atlaidams vadova
vo ir pamokslus sakė Tėvas Kaz 
Žvirblis, O.P., dominikonas. Mi- 
sijonierius lietuvių ir anglų kal
bom sakė pamokslus apie Die
vo Motinos apsireiškimus Šilu
voje. Kasdien, prie naujai įreng
to Šiluvos Dievo Motinos gar
bei altoriaus, kurį pereitą va
sarą pašventino Nevvarko arki
vyskupas Thomas A. Boland, 
buvo iškilmingos šv. Mišios ir 
kalbamos specialios maldos.

Atlaidų užbaigiamuosius miš
parus laikė $cun. V. Dabušis, 
diakonu buvo kun. P. Zemei- 
kis, subdiakonu — kun. P. Bu- senesniosios kartos veikėjos, 
lovas. Po užbiagiamojo pamoks-

šv. Mišias ir bendrus pusryčius. ® 
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą ® 
pasakė klebonas kun. M. Ke- ® 
mėžis. Per pamaldas M. Gižaus- 
kienė giedojo labai retai girdi- ® 
mą ypatingo grožio Dubois | ___________________
“Avė Maria”. J. čižauskas gie- 
dojo ‘Avė Verum”. Giesmės 
daug prisidėjo prie pamaldų iš
kilmingumo.

Pusryčiuose dalyvavo kun. i 
M. Kemėžis, Cižauskai ir gausus * 
būrys sąjungos narių bei. vieš- . 
nių. Ta proga prisirašė naujų ! 
narių. Dalyvės išsiskirstė su pa
kilusia nuotaika ir pasiryžimu i 
stiprinti ir plėsti L.K. Moterų

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LITHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

i:

om, į “taigom , laisi o ja
sirinkimo eisenoje nėra. Pavyz
džiui šių metų 1-sios gegužės iš
vakarėse Marijampolėje partinis 
organizatorius Bružas susirinki
me jau iš anksto pareiškė: “Kas 
nedalyvaus domonstracijoje, ne
gaus žemės daržam”. Nežiūrint 
į tai, į domonstraciją atvyko 
maždaug 30 proc. visų darbinin
kų, taigi nė trečdalis.

'TEGYVUOJA LAISVĖ”

kun. J. Vilčiauskas, kun. B.P. merican Brass Com,. Prieš kurį 
Benesevičius, Msgr. Fr. Fazza- laiką buvo išėjęs į pensiją.

NORWOOD, MASS.

dėlių atsidavimu vadovauja ir- 
mininkė Justina Buniehė ir sek
retorė Ona Baltramaitienė, abi Norite geros—meniškos fotografijos 

portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 
vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan. 

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

Insuliacija 
Izoliacija 
Kitavimas 
Laiptai 
I.anpai 
Mūrijimas

Padėjo LB seimui
LB apylinkės valdyba ištesė

jo savo pažadą aktyviai prisi
dėti pravedant PLB seimą. Val
dybos nariai išplatino 100 sei
mo ženklelių o bilietų į įvairias 
seimo pramogas beveik už 750 
dol. Bilietų platinimu ypatingai 
pasižymėjo Aleks. Žemaitis, iš
platinęs už 440 dol, ir Kazys 
Kaspariūnas — už 254 dol.

Iz. Vasyliūno koncertas
Dabar valdyba rūpinasi su

ruošti smuikininko Iz. Vasyliū
no koncertą spalių 11. Smuiki- 
nininkas Iz. Vasyliūnas sutiko 
neimti honoraro su sąlyga, kad 
pelnas būtų skiriamas fondui 
išsaugoti ir plėsti lietuvių tau
tos muzikinę kultūrą. Pirmon 
eilėn tai turėtų pasireikšti iš-

gyv. 422 Menahan St, Ridgevrood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti teL HYacint 7-4677Keturiasdešimt valandų atlaidai tik tikėjimo branginimas, bet 

Šv. Jurgio parapijos bažny- ir tautinis lietuviškasis solida- 
čioje buvo rugsėjo 12-14 d.d. rūmas. Parapijiečiams reiktų 

uoliau tokiuose atlaiduose da
lyvauti;

Seselių pakeitimai
Sės. Marija-Jokuba iškelta į 

Amsterdam, N.Y., o sės. Kazi
miera — į Tamaąua, Pa. Para
pijiečiai šių seselių ilgai nepa
mirš, nes jos per keletą metų 
daug darbo įdėjo ir nuoširdaus žadėjęs finansuoti išleidimą po-
pasiaukojimo parodė, dirbda- puliarios brošiūros apie švč.
mos su parapijos jaunimu. Per M. Marijos apsireiškimą šiluvo- leidžiant bent pačius žymiau-
metus seselės paruošdavo kele- je. Knygelė turėtų būti atspau- sius lietuvių muzikų kūrinius
tą vaidinimų, priruošdavo vai- dinta lietuvių ir anglų kalbo- ir juos išplatinant tarp pačių
kučius prie pirmos komunijos, mis ir kuo plačiau paskleista, garsiausių pasaulio bibliotekų,
o taip pat mokydavo lietuvių Elizabethe išleidžiamas dienraš.
kalbos.

šiais metais parapijoje dirbs 
sės. Marija Gonzaga, šes. Anita 
ir sės. Immaculata. Linkime sėk
mės naujoms seselėm jų dar
be su mūsų parapijos jaunimu.

Auksinė sukaktis.

Klebono kun. F. Norbuto pa
kviesti, atlaiduose dalyvavo 

.prel. Pr. Strakauskas. Kunigai 
Kaip komunistai nepasitiki gy- — A. Abračinskas, J. Daunys, 

Pr. Juškaitis, A. Janiūnas, J. 
Janušonis, A. Kontautas, A.

ventojais, galima matyti iš vi
sos eilės faktų. Pavyzdžiui, per 
kiekvienas komunistų “šventes” Kneižys, A. Klimas, J. Klimas, 
sustiprinama apsauga įmonėse, “ 
įstaigose, elektrinėse, o kai kur 
gatvėse vaikšto ginkluoti poli- Žuromskis. 
cijos patruliai.

Dažnai daromos kratos pas
įtariamus asmenis, ypač studen- Atlaidus baigiant, klebonas 
tų tarpe. Tai daroma ne tik padėkojo visiems atlaiduose da- 
prieš komunistų šverites. š. m. lyvavusiems kunigams ir pašau, 
vasario 16-sios išvakarėse vi- liečiams. Prisiminė, kad tokio- 
suose išvažiavimuose į Kauną mis progomis išreiškiamas ne

Pr. Klimas, J. Petrauskas, J. 
švagždys, S. Saulėnas ir J. 

Pamokslas sakė 
kun. J. Petrauskas, kun. Al. 
Klimas, ir kun. A. Janiūnas.

tis “Elozabeth Daily Jouma]’ ir 
vyskupijos leidžiamas “The Ad- 
vocate”, plačiai aprašė šias iš
kilmes ir įsidėjo naujo altoriaus 
nuotraukas. —d.

Moterų Sąjungos veikla
Rugsėjo 7 L.K. Moterų Są-

V Kudirkos minėjimas
Gruodžio 14 vald. ruošia Vinco 

Kudirkos minėjimą. Su dideliu 
atsidavimu abiem parengimais 
rūpinasi Balys Vyliaudas. kul
tūros reikalų vedėjas. Apylin
kei vadovauja pirm. Kazys 
Bartys. J.S.

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21,000.000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

Jūs esate kvalifikuotas:
Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 

apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS 
116-55 Queens Blvd. Forest Mills 75. N. Y.

Tel. VI. 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

106-55 95th Street Ozone Park 17, N. Y

Taip pat ligoninėje buvo ope
ruoti Jonas Navickas ir Jonas 
Kališauskas. Linkime visiems 
geros sveikatos.

CAMBRIDGE, MASS
Juozas ir Eleonora Smelsto- 

riai rugsėjo 13 šventė savo ve
dybinio gyvenimo auksinį ju
biliejų. Atimieji sukaktuvinin
kams pagerbti suruošė jaukų 
pobūvį.

Susirgo Ona Pazniokaitė.
Uoli parapijietė ir darbšti į- peracija. Operacija gerai pavy- 

vairių organizacijų veikėja Ona ko ir ligonė jau sugrįžo į na- 
Pazniokaitė buvo sunkiai susir- mus ir sveiksta. J.M. Aneliaus- greitai pasveikti, 
gusi. Po sunkios operacijos grį- kai neseniai yra atvykę iš Vo

kietijos.

P. Dargiui
rugpiūčio 18 Bostone karo 

veteranų ligoninėje, pirmo pa
saulinio karo veteranui, pada
ryta sunki operacija. Ligonis 
jau. grįžo į namus ir gydytojų 
priežiūroje sveksta.

J. M. Aneliauskų valescent namuose. 380 Har-
dūkrelei Onutei rugsėjo 6 vvard St.. Cambridgc. Mass. 

Cambridge Ottis General ligo- Pricteliai ir pažįstami prašomi 
ninėje buvo padaryta sunki o- aplankyti, nes ji viena lietuvė 

ten yra tarp svetimtaučių.
Visiems ligoniams linkime

Mosų specialybė yra visi namų pataisy 
me darbai nuo rūsio iki stogo

Mirė Antanina Virbickianė, '* 
gyvenusi 22 Dimick St.. So- 

mcrville. Mass. Velionė paliko 
nuliūdusį vyrą Liudviką ir dūk- 
terį Sofiją. Palaidota iš Neką!- < 
to Prasidėjimo lietuvių parapi- £ 
jos bažnyčios šv. Mykolo kapi- 
nėse. Amerikoje velionė išgy- < 
veno 48 metus, buvo veikli ir 
susipratusi lietuvė. Nuliūdusiai

Mirė.
Petras Babilas, 65 metų am

žiaus, mirė rugpiūčio 19. Palai
dotas Norwood Highland ka- _ ___________ .
pinėse. Paliko žmoną Apdioni- ilgametė LDS 8 kuopos narė, velionies šeimai reiškiame gi
ją ir du sūnus. prieš pusmetį sunkiai susirgo 1M užuojautą.

P J. paralyžium: gydosi Mary’s Con- (Nukelta į 8 psl.)

Stojyr* dengimas 
Stogo langai 
Sluvco darbai 
Šaligatviai 
Saldymas 
šildymas 
Takai 
Turėklai 
T voros 
Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai 
Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios 
V’enrv. užuolaidos 
žibalo krosnis

Alum, apvadai 
Alum, durys 
Alum. langai 
Antlangės 
Apmušalai 
Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai Namo.apmušimai 
Atspara vandeniui 
Atspara vėjui 
Cemento darbai 
Celotes lubos 
Dažymas 
Dekoravimą > 
Elektros laidai 
Gaisro apsauga 
Garažas 
Grindys Prieangiai
Jakmenijlmas Priestatai

Teiraukitės nemokamo darbų įicrtinimo: 
Dirba įgudę darbininkai 

Nereikalaujame įmokčjhnų • lengvos Ksimokėjimo

Nitą rimas 
Dairražinimas 
Pakopos 
Palėpės 
Pamatai 
Pastogės 
Perkeitimai 
Plytelių darbai 
Prakasimai



Balt nuorės žinios
VISUR

nelei-

tvarkos 
užlaiko.

šv.
mo-
Dė-

Tretieji mokslo metai šv. Antano gimnazijoje
Kennebunkport, MaineRugsėjo 8 šv. Antano gim

nazija Kennebunkport, Maine, 
naujose patalpose pradėjo tre
čiuosius mokslo metus. Senieji 
ir naujieji mokiniai susirinko 
iš vakaro ir buvo apgyvendinti 
naujame bendrabutyje.

Mokslo metai pradėti šv. Mi- 
šiomis mokyklos koplyčioje, šv. 
Mišias aukojo lietuvių pranciš
konų provincijolas ir rektorius 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. 
Mišių metu trumpame pamoks
lėlyje pabrėžė, kad ši gimnazija- 
yra skirta lietuvių vaikų moks
linimui ir auklėjimui, kad iš jos 
išeitų kiek galima daugiau kuni
gų pranciškonų ir susipratusių 
lietuvių. Tad bus meldžiamasi, 
giedama ir skaitoma prie sta
lo lietuviškai ir intensyviai mo
komasi lietuvių kalbos, kad ir 
jos nemokantieji galėtų pramok
ti.

kad mokykla, žengdama į tre
čiuosius mokslo metus, juos 
pradeda naujose patalpose ir 
turi gerai pasiruošusius mokyto
jus.

Pirmosios pamokos
Rugsėjo 9 prasidėjo regulia

rios pamokos. Mokykloje moks
las einamas pagal Maine valsty
bės nustatytą programą su litu
anistika ir kitais priedais. Iš kal
bų be anglų ir lietuvių, dar dės
tomos visiems privalomos loty
nų, vokiečių ir graikų kalbos. 
Atvykę iš viešųjų mokyklų mo
kiniai baiminasi. Bet būkštauti. 
nėra ko, nes bendrabutyje gy-

venant ir veltui laiko 
džiant, visas pamokas galima 
tinkamai paruošti. Yra didelė 
biblioteka ir moderniška labo
ratorija.

Gamtoje ir sporte
Pati mokykla yra labai gra

žioje vietoje ir atviroje gamto
je. spygliuotame miške, kur vi
sa krūtinė galima kvėpuoti čia 
pat po langais augančių pušų 
gaivinamą orą. Yra teniso, krep
šinio, tinklinio aikštės, yra fizi
nio auklėjimo pamokos. Jei 
geri žmonės savo aukomis pa
dės, ateinančiais metai žada
ma statyti sporto salė ir koply-

šalia pamokų
Auklėjimosi reikalam nuo 

pernai metų čia veikia ateitinin
kų ir skautų kuopos, šiais me
tais bus suorganizuotas mokyk
los choras ir vaidintojų grupė. 
Tam tikslui iš Vokietijos pak-

čia su kitomis mokyklai ple
čiantis reikalingomis patalpo
mis. Nors gyvenimas bendra
butyje iš jaunuolių pareikalau- viestas muzikas kompozitorius 
ja daug ko atsižadėti, bet jie 
greitai pripranta prie 
taisyklių ir jas noriai

Bendrabutyje
Bendrabučio miegamieji erd

vūs ir šviesūs. Mokiniai aprū
pinti visais reikalingiausiais da
lykais. Maistas geras ir puikiai 
paruoštas, nes patyrusios virė
jos—E. Valiukonienė iš Law- 
rence, Mass., ir E. Uogintienė 
iš Waterbūry. Conn,. — visa šir
dimi atsidavusios ir kaip savo nė. nes vieni pranciškonai šių 
vaikams ruošia maistą, negailė- darbų nuveikti negalės.' 
damos net sveikatos. C

kun. J. 'Senkus.
Reikia aukos ir talkos

Mokyklos vadovybė deda vi
sas pastangas, kad gimnazija 
metai iš metų darytų pažangą. 
Jai reikia tačiau materialinės 
paramos užbaigti pradėtai sta
tybai, _ jai reikia gerų lietuvių 
mokinių, nes tik tokius ji pri
ima. šiais dalykais turėtų dau
giau susirūpinti lietuviai tėvai 
ir bendrai lietuviškoji visuome-

Atidarymo aktas
Po pusryčių gimnazijos salė

je Įvyko mokyklos atidarymo 
aktas, čia visus mokytojus ir 
mokinius pasveikino gimnazijos 
direktorius Tėv. Gabrielis Bal
trušaitis. Jis ragino mokinius 
visuomet prisiminti, ko jie į šią 
mokyklą atvyko, tada lengviau 
galės nugalėti mokslo ir draus 
mės sunkumus. Paskui prista
tė mokytojus paskelbė dėsto
mųjų dalykų tvarką ir bendra
bučio drausmės statutą.

Naujų patalpų perėmimas
Tą'pačią dieną pranciškonų 

komisija priėmė iš statybos 
kontraktoriaus naujai pastatytą 
mokyklos pastatą. Po to bend
rabučio valgykloje buvo iškil
mingi pietūs. Pietuose dalyvavo 
mokyklos vadovybė, mokytojai, 
mokiniai, iš Greene. Me.. vie
nuolyno atvykęs Tėv. Jurgis 
Gailiušis, buvęs pranciškonų 
provincijolas ir mokyklos rėk., 
arkitektas ir kontraktorius ir 
T. Justinas Vaškys, vienuolyno 
gvardijonas. ir visa vienuolyno 
bendruomenė. Svečiai pietų me
tu pasakė sveikinimo kalbas, iš 
kurių paminėtina Tėv. Jurgio 
Gailiušio kalba. Jis džiaugėsi.

P L B seimas ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS mokytojai ir mokiniai prie naujųjų gimnazijos rūmų. Iš k. j d. sėdi: Brolis Povilas Gaidys, T. Jonas 
Adamavičius, T. Juvenalis Liauba, direktorius T. Gabrielis Baltrušaitis, rektorius T. Viktoras Gidžiūnas, provincijolas. T. Jonas Dybu- 
rys, T. Eugenijus Jurgutis ir T. Bernardinas Grauslys.(atkelta iš 2 p.)

Kitas to paties laikraščio ben
dradarbis: “Pirmoji programos 
dalis — kantatos gana nuobo
di. vienoda.- Antra dalis šiek DEŠIMT TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS
tiek gyvesnė.... Entuziazmo pub
likoje nesimatė”. Bet čia pat 
jau rašo: “Jungtinis choras 
scenoje apie 250 dainininkų ir 
apie 60 asmenų orkestras da
rė didelį įspūdį”.

Kritinės pastabos pripažino, 
kad koncertui trūko tinkamo 
dirigento.

Balfo 76-to skyriaus valdyba, 
nors ir po didelių pastangų, 
bet ir šiemet gavo leidimą rug
sėjo 27 (šeštadienį) vykdyti vie
šą rinkliavą Detroito ir Ham- 
trameko miestų gatvėse. Tai 
reiškia, kad tų miestų vadovy
bės paskyrė daugiau negu 10. 
000 dolerių mūsų vargstančių, 
kenčiančių ir kovojančių bro
lių ir seserių pagalbai šaltajame 
Sibire. Kazachstano prerijose, 
niokojamoje ir teriojamoje tė
vynėje Lietuvoje, sugriautoje

— Organizacinis komitetas jį Europoje ir visur kitur išblaš- 
buvo pakvietęs 1956 spalyje or
ganizuoti visą koncertą. Jis bu
vo paruošęs simfoninės muzi
kos programą, kuri būtų tinka
ma reprezentuoti lietuvišką mu
ziką ir būtų taip pat nauja 
(Darius Lapinskas. Julius Gaide-

J. Kačinskas. V. Jakubė-
nas). Tačiau organizacinį ko
mitetą paveikė Amerikos ben
druomenės centro valdybos 
naujas projektas — misterija, 
kurią statyti apsiėmęs muz. A. 
Mikulskis; taigi Marijošiaus 
rengtas koncertas atkrito; pas
kui misterija atkrito ir jos vie
toj atėjo dainų koncerto projek
tas.

Organizacinis komitetas jau 
1958 birželyje antru kartu krei
pėsi į V. Marijošių. kad sutik
tų diriguoti naujos programos
koncertą. Skambinęs jam tuo Balfo skyriaus nariu susirin- 
reikalu ir Mikulskis. Bet Mari- mas
jo.šius atsisakęs, nes nebegalėjęs 
sutikti su koncerto programa, 
kuri buvusi sudaryta, neprisi
laikant jokių programos sudary
mo stilistinių tradicijų, reper
tuaras buvo nudainuotas, išsky
rus V. Jakūbėno “Mano pašau- intencija rugsėjo 13 d.. 8:30 prašomi atsilankyti. Balfo sky 
lis". vai. ryto SvČ' Trejybės parapi- riaus nariais laikomi visi, ku- milijonierius

Vyt. Kilikus, Detroit, Mich

KODĖL DIRIGENTO NEBUVO?
Vienybėje V. Marijošius pa

aiškino, kodėl jis nesutiko diri
guoti koncertui. Istorija tokia.

kytiems lietuviams.
Balfo valdyba savo pareigas 

sąžiningai atlieka. Detroito mies
to vadai mūs reikalus suprato, 
o dabar ateina Tavo eilė, mie
las Detroito lietuvi. Nuo Tavęs

lis.

ir tik nuo Tavęs priklauso, kiek 
tą dieną pinigų surinksime. 
Nuo Tavęs ir tik nuo Tavęs 
priklauso, kiek Balfo Centras 
galės pagelbėti paliegusiam ar 
badaujančiam broliui ir sesei. 
Svetimieji jų neatstūmė, juos 
atjautė ir davė leidimą vykdy
ti rinkliavą, tad argi Tu nuo jų 
išdrįsi nusigręžti? Gerai pagal
vok ir žinok, kad tą dieną ne
dalyvaudamas viešoje Balfo 
rinkliavoje, nevieną savo brolį 
ir sesę paliksi pražūčiai.

Daugiau neaiškinsiu, nes ti
kiu. kad giliau susimąstęs rei
kalo svarbą suprasi ir rinklia
voje dalyvausi. Tavo tą dieną

Įdėtas triūsas ir vargas bus Tau 
tik paguoda ir nusiraminimas, 
kada žinosi, kad visa tai dary
damas nušluostai ašarą savo di
džiausiam ir brangiausiam arti
mui — broliui ar sesei.

Jei tą dieną dirbtum ir rink
liavoje dalyvauti negalėtum, ži-

nok. kad vidutiniškai rinkliavo
je dalyvaujantis surenka apie 
20 dolerių, todėl ir Tu. norėda
mas turėti šiek tiek ramesnę 
sąžinę, paskirk šiai rinkliavai 
savo atatinkamo dydžio asme
nišką auką. Žinau, kad ir Tave 
daug rūpesčių slegia, tačiau jų 
vargai nepalyginamai didesni.

Vytautas Kutkus 
Balto direktorius

šeštadieninės mokyklos vai
kučiai grįžo iš linksmai praleis
tų atostogų Į mokyklos suolus 
ir. pradėjo naujus mokslo me
tus rūgėjo 13 šv. Alfonso mo
kyklos kambariuose. Mokytojai 
ir gražus būrys vaikučių, kurių 
tėvai kupini tėvynės meilės ir. 
norėdami, kad jų vaikai nepa
mirštų brangios tėvynės, jos 
garbingos praeities, jos gražios 
kalbos, jos tradicijų — susirin
ko praėjusį šeštadieni oficialiai 
pradėti mokslo metus.

Vestuvės
šeštadienį, rugsėjo 13. 

Alfonso bažnyčioje priėmė 
terystės sakramentą Jonas
dinas* ir Nijolė Bogutaitė. Jau
nieji labai veiklūs ateitininkų 
organizacijoje. Jų moterystę lak 
mino ateitininkų dvasios vadas 
kun. K. Pugevičius. Vedybų 
puotoje giminės bei draugai pa
sveikino jaunavedžius, palinkė
dami jiems skaidros ateities.

“Jie matė Jo garbę“
Šv. Alfonso mokyklos salė

je pirmadienį, rugsėjo 22. 8 
_ vai. vak. Katalikų Veikimo Gil

dą ruošia vakarą ir visus kviečia 
atsilankyti. Bus žymus kalbėto
jas — kun. Pranas Tobey. S.J. 
Vaizdais “Jie matė Jo garbė" 
bus parodyta, kaip keli asme
nys rądo kelią į katalikybę.

Rekolekcijos
Visiems, kurie lanko viešas 

mokyklas (High Schools) Balti- 
morės arkivyskupijoje rekolek
cijos, rugsėjo 24-26. Tėvai pri
valo pasirašyti prašymą, kad vai 
kai būtų atleisti nuo pamokų. 
Dėl Dievo meilės ir savo sielų 
išganymo visi privalo atlikti re
kolekcijas. Parapijos kunigai 
skatina tėvus, kad jie prižiūrė
tų. kad jų vaikai, kurie lanko 
viešas mokyklas, šias rekolekci
jas atliktų.

Sukaktis
Kunigaikščių Mindaugo ir 

Kęstučio pašalpos draugijos Bal. 
timorėje iškilmingai minės sa
vo 60 metų gyvavimą - Lietu
vių svetainės puošnioj salėj 
šeštadienį, rugsėjo 20. rengėjai 
ruošia labai įdomią programą 
šiam vakarui ir kviečia visus 
lietuvius kartu su jais atšvęsti 
sukakties minėjimą. Svečiai bus 
pavaišinti skaniai pagamintais 
valgiais. Visi keliai lydi i lietu
vių salę, kur bus proga praleis
ti laiką linksmoje nuotaikoje ir 
oasimatyti su senais pažįsta
mais. Jaunoji karta galės gerai 
pasilinksminti, nes šokiams gros 
geras orkestras.

Lietuvių organizacijos
Baltimorėje beveik kiekvie

noj organizacijoj vis tie patys 
dirba. Per ištisus metus jų dė
ka organizacinis veikimas lai
kosi Baltimorėje. Organizacijos 
kreipėsi į jaunąją kartą, kad 
ji įsijungtų į jų gretas ir to- 

Inukelta į 6 p.i

— Pasaulio Lietuvių Katali
kių Moterų Organizacijų Są
jungos valdyba buvo susirinku
si posėdžiui PLB seimo metu 
New Yorke. Dalyvavo pirm. M. 
Galdikienė, vicepirm. G. Kaneb 
ir M. Kižytė. sekr. dr. N, Bra
žėnaitė. ižd. dr. A. šlepetytė ir 
Worcesterio katalikių moterų 
pirmininkė M. VVatkins. G. 
Kaneb ir M. Witkins painfor
mavo apie savo dalyvavimą mo
terų kongrese Romoje, kur 
drauge su B. šlepetyte-Vensku- 
viene atstovavo lietuves. M. 
Galdikienė pateikė tolimesnės 
veiklos gaires, dr. A. šlepetytė 
nusakė iždo stovį. Po posėdžio — 
visa valdyba buvo pavaišinta 
G. Kaneb užsakytais pusryčiais.

— Jaunimo literatūros kon
kursą skelbia Akademinis Skau
tų Sąjūdis. Už prozos i2000- 
8000 žodžių) ir poezijos (200-^ 
1500) kūrinius skiriama po 150 . 
dol. Dalyvauti gali visi lietu
viai. išskyrus komunistus, ligi 
30 metų amžiaus. Rašiniai ligi 
1959 balandžio 30 imtinai siun
čiami R. šilbajoriui. 108 E. 
College St, Oberlin. Ohio

— Kun. Jonas Bakanas, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas Worcester. Mass.. po 
dviejų sunkių akių operacijų 
jaučiasi geriau ir sveiksta. Gy
dosi šv. Vincento ligoninėje.

— Kun. A. Kontauto, Lietu
vos vyčių dvasios vado, parašy
tąją angliškai brošiūrą apie šv. 
Kazimierą leidžia patys vyčiai.

Nauja SAS Centro Valdyba. 
Visuotinis studentų ateitininkų 
Sąjungos suvažiavimas rugsėjo 
6-7 jaunimo stovykloje Man- 
chester. Mich. išrinko naują są
jungos centro valdybą Detroite. 
Pirm. Juozas Polikaitis. nariai: 
N. Udrys. V. Pajaujytė. D. Mi
ksite. J. Šoliūnas. R. Bublys. 
Br. Cikota. “Gaudeanus" redak
torius Alg. Žemaitaitis. Water- 
bury. Conn. Užsienio skyriaus 
vadovui talkininkaus Rom. švie- 
drys. studijuojąs Cornell uni-
versitete. Ithaca. N.Y.

— Kun. Steponas Telksnys, 
gautomis iš Lietuvos žinio
mis. yra paskirtas Kelmės para
pijos klebonu.

ATITAISYMAS

ŠILUVOS MARUOS PRISIMINIMAS MIUNCHENE

Darbininko rugsėjo 12 dienos 
66 nr. straipsnyje “Mes neno
rime emigruoti iš savo tautos” 
pasakyta, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės kultūros premiją 
PLB seimo iškilmingajame po
sėdyje Lietuvių Enciklopedijos 
redakcinio kolektyvo atstovui 
dr. J. Girniui Įteikė JAV LB 
Kultūros Fondo pirm. J. Krei
vėnas. Iš tikrųjų šią premiją Į- 
teikė Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos valdybos pirm. dr. 
H. Brazaitis, posėdžiui pristaty
tas dabartinio JAV LB Kultū
ros Fondo valdybos pirm. J. 
Švedo ir PLB seimo prezidiu
mo pirm. V. Sidzikausko.

Miunchene. Vokietijoje, gy
veną kunigai dr. J. Aviža ir J. 
Tautkevičius. kurie rūpinasi 
vietos ir Miuncheno artumoje 
gyvenančių lietuvių dvasiniais 
reikalais, rugsėjo 7 suorgani
zavo nekasdienišką Marijos ap
sireiškimo Šiluvoje sukakties 
minėjimą.

Minėjimas vyko netoli Miun
cheno esančiame miestelyje 
Planegg. kur yra garsi Dievo 
Motinos, vadinamos Marija Eich. 
koplytėlė, čia nuolatos yra daug* 
maldininkų, ir nevien vokiečių, 
čia rugsėjo 7 rytą suvažiavo ir

HARTFORD, CONN.
jos bažnyčioje, jų vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį minint, 
buvo šv. Mišios ir iškilmingai 
pakartotos šliūbo apeigos.

A. A. Stanvvyck yra seni Dar
bininko skaitytojai ir. veiklūs lietuviai iš Miuncheno. I.ud- 

renkami atstovai į LDS Con- lietuviai. uigsfeldo. Gautjngo. Memmin-
neetieut apskrities suvažiavimą. (H. C.) geno ir Ingolstadto. suvažiavo
kuris šaukiamas Hartforde, rug
sėjo 28 d.

Svarbūs pranešimai
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

6-tos kuopos susirinkimas, pir
masis po atostogų, šaukiamas 
rūgėjo 21 d.. 1 vai. p.p.. Įpras
toje susirinkimų vietoje. Bus

šaukiamas taip pat rugsėjo 
21 d. po 10 vai. mišių salėje po 
bažnyčia. Prašome kuo gausiau 
dalyvauti.

Balfo skyriaus susirinkimas Neuarkr
BALFo 35 skyriaus narių ric pereitais metais aukojo ne- 

susirinkimas mažiau kaip 1 dol.
vajaus ir seimo reikalams 

aptarti, šaukiamas sekmadienį, 
rugsėjo 28 d., 12 vai., parapi- 

Andrius ir Agota Stanwyck jos salėje. Visi nariai maloniai

tartum į lietuviškus atlaidus davimą — kalbėjo kun. Aviža, 
pasimelsti, dalyvauti minėjimo 
iškilmėse, susitikti pažįstamus, 
padraugauti ir iš širdies’ Išsi
kalbėti.

Minėjimas prasidėjo 10 vai. 
ryte gražioje saulėtoje rudenio 
gamtoje, didžiulio ąžuolyno se
nų medžių prieglobstyje, šv. 
Mišias minėtoje koplyčioje au
kojo kun. dr. J. Aviža, šventei 
pritaikyta pamoksią pasakėkun. 
dr. J. Vaišnora iš Romos, mal
das vedė kun. A. Bunga iš 
Memmingeno. Daugelis daly
vių priėmė šv. Komuniją.

Koplyčios artumoje, tačiau 
po atviru dangumi, medžių pa
vėsy, 12 vai. buvo tolimesnė 
programa. Kun dr. J. Vaišnora 
savo paskaitoje apibūdino Die
vo Motinos Šiluvoje apsireiš
kimo istoriją, paremtą duomeni
mis. drauge iškeldamas apsireiš
kimo Šiluvoje reikšmę Lietuvos 
katalikams ir visai lietuvių tau
tai.

Minėjimo baigiamąjį žodi-ta
rė kun. dr. Aviža, kviesdamas 
tautiečius tikėti ir pasitikėti

Tai neįvykdoma
Žmona vyrui: Susitarkime a- 

tidėti juodai dienai dolerį, kai 
mudu susikivirčijame.

Vyras: Ar tu manai, kati aš Marija: “Atominės bombos ga-

— tačiau gali ją ir visiškai su- f Dievo Motinos Marijos pagel- 
naikinti; didieji pasaulio poli- * bą ir stengsis išlikti tauriais lie- 
tikos vyrai gali suteikti mūsų 
kraštui laisvę, bet gali dėl jos 
likimo ir rankas nusiplauti, lyg 
Pilotas. Tačiau tie. kurie tikės

tuviais. tie tikrai nebus apvil
ti ir vieną dieną sulauks lais
vos Lietuvos".

M. L. (ELI)

Bažnytinių Žvakių Dirbtuvė 

Religious Candles of every description

Sav. B. Kučinskas

35 So. 8t.n Stree* 
BrooMyn II, N.Y. 
EVeroreen 7-2155 Res:d. lUihois 8 7 i 18
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Nebenorėdamas atsilikti nuo. 
gyvenimo pažangos, kurią prie
šakiu varo žmonių įsitikini
mas, jog “mokytis niekada nė
ra vėlu", su visa studentų krū
va įstojau į laisvųjų mokslų ko-

• legiją.
pasirinkau laisvus mokslus ne 

dėl to. kad jie būtų laivi, nors 
taip vadinami iš senų laikų. Pa
čiais naujausiais laikais, kurie 
dar ateis, mano busimieji vai
kai tuos mokslus jau vadins 
‘‘Liberal arts". Bet kaip pava
dins, nepagadins. Esmė buvo 
ir liks ta pati: joks mokslas nė
ra laisvas, kadangi ieško tie
sos ir nuo jos priklauso. Tai nė
ra malonus dalykas, nes daug 
kas nenori nuo tiesos priklau
syti, o dar labiau jos klausyti 
kaip savo žmonos, kadangi tai 
varžo.

Dėlto nevienas nori būti vi
sai laisvas. Mano ‘seneliai,. jeigu 
nebūtų mirę dėl tikros tiesos, 
jog visi persenusieji miršta, 
pasakytų, jog toks žmogus nori 
būti palaidas. Bet dabar jau iš
ėjo iš mados prosenelių žo
džius vartoti, tai 
kai — laisvas.

Aš pasirinkau 
lūs dėl to, kad 
būti visai laisvas: laisvai stu
dijuoti (kada noriu — mokaus, 
kada nenoriu — nesimokau), 
laisvai galvoti (pav., kad dešra 
mane valgo, o ne aš dešrą), 
laisvai “konstruoti formacijas” 
tariant lietuviškąja Harvardo 
tarme (kas reiškia, turbūt, mo
kytis farmacijas); laisvai atsa
kinėti arba neatsakinėti ir tt....

Bet su tuo mano laisvu atsa
kinėjimu ir atsitiko “savaimi 
siiprantamybė”, arba žmoniš
kai tariant, laisvas pašalinimas 
iš laisvųjų mokslų.

Kaip ir kitais atvejais, kada 
studentas priimamas, atsibuvo 
tikrinimas mano išmonės, kiek 

' ji pajėgi moksliškai paaiškinti 
visiem suprantamus dalykus, 
kad " pasidaryti nebesupranta
mi Tai vadinama aukštu inte
lektu. Rodydamas tą savo in
telektą laisvai ir nevaržomai 
•tiesa manęs negali varžyti), at
sakiau į eilę klausimų, kas yra:

Aklamacija. — “Lietuviškon 
kalbon išvertus, — nurodžiau, 
— būtų aklas matymas, arba 
nematymas to, su kuo sutinka
ma, kadangi dzūkai sako “mac- 
yc”; bet greičiausia tam žo
džiui bus prisegta slaviška ga
lūnė, ir jis reiškiąs ne ką kitą 
kaip “aklą mafiją’ arba aklą
ją galybę; tam patikėti yra pa
grindas, kadangi slaviška Mask
vos galybė aklamcijos būdu 
Lietuvą įjungė į Sovietų Sąjun
ga”:

Enciklopedija — “Tokia su
telktinė knyga, kuri sutelkia 
barbarus, jeigu jie enciklopedi
nio žinojimo nesugeba integruo
ti (įgroti) į lietuvių tautos kul
tūrą; be to. enciklopedijų yra 
dvi rūšys — mažoji ir didžio
ji: mažoji visada turi mažiau 
klaidų”:

Garbė — “Žmogaus dvasios 
’ puošmena, neperkama už pini 

gus. bet lengvai parduodam 
už gerą sumą; tam tikrais atve 
tais pinigus gali atstoti dova
nos. tačiau ne tokios, kurias 
Ieva teikė Adomui per žalties 
tarpininkavimą, o kurias teikia 
iš Lietuvos kilę turčiai per sa
vo firmas (žodį “Lietuvos” pa
braukiau. nes 
nūs):

Premija — “lietuviškas žo
dis, liet klaidingai išspelinta: 
turi būti priėmėja, kadangi pri
imama kieno nors dovana kul
tūrininkam sušelpti.”

Už tuos laisvus atsakymus iš
lėkiau iš laisvųjų mokslų, pa
likęs laisvą suolą už mane gud- 
resniem.

sakome saviš-

laisvus moks- 
panorau irgi

LABAI SKAUDUS ĮVYKIS
sijos dalyviai, bet veltui Nesu
laukdami ir manydami, kad ji 
bus išvykus automobiliu su sū
num Vincu Malinausku, ekskur. 
šautai išvažiavo į Patersoną. 
Tačiau parvykę jos nerado. Jos 
vyras Martynas bei sūnus Vin-> 
cas ėmėsi stropiai ieškoti: pra
nešė policijai, kuri davė žinią 
net 12-os aplinkinių valstybių 
policijos įstaigoms, o patys vy
ko kasdien į parko vietą ir a- 
pylinkes, klausinėjo ir ieškojo, 
bet viskas buvo veltui.

Ketvirtadienį vakare vienas 
Rahway gyventojas išgirdo žmo
gaus dejavimus ir pašaukė poli
ciją. Policija rado Juliją Ragaus
kienę pelkėtoje vietoje, netoli 
pikniko parko, ir nuvežė į ligo
ninę, kur ji mirė penktadienį 11 
vai ryto. Vienas gydytojas, tuo
jau ją apžiūrėjęs, padarė išvada, 
kad ji buvo kankinta ir mušta 
apie 2-jų colių plokščiu, spė
jama, mediniu Įrankiu. Iš ligo
ninės taip pat pasklido žinios, 
kad velionė vietoje buvo rasta 
be apatinių drabužių. Žmonės 
greitai pasidarė išvadas, kad ji, 
greičiausiai, tą vakarą buvo kie
no nors pagrobta, gal net iš
niekinta, sužalota, primušta ir 
tik ketvirtadienį vėl atvežta ir 
netoli pikniko vėl išmesta, kur 
ir ji buvo rasta. Tam pagrindo 
davė tai, kad ir policija ir ve-v 
lionės sūnus bei vyras kasdien 
jos ieškojo pikniko parke ir jo 
artumoje ir nieko nerado ir ne
girdėjo jokių aimanų.

Tačiau oficialus valdžios dak
taras dabar skelbia kitą nuomo- 
nę, kad rastos ant kūno žymės 
yra nuo jos gulėjimo ilgesnį 
laiką ant žemės ir kad ji mirusi 
dėl širdies komplikacijų bei 
plaučių uždegimo.

Nežinia, ar pavyks išaiškinti 
tikrąsias mirties priežastis ir ap
linkybes, bet ši didelė nelaimė 
jaudina ne tik vietos, bet ir pla
čių apylinkių lietuvius, kurie 
gausiai susirinkę į tą pramogą 
su kilniu tikslu, paremti Jokū
bo Stuko dirbamą didžiulį lietu
vybės darbą. Nuo tų visų lie
tuvių nenorėjo atsilikti ir ve
lionė, kuri jau buvo ir neper- 
stipriausios sveikatos, bet, deja, 
skaudžiose aplinkybėse surado 
mirtį.

Vietos ir, New Jersey laikraš
čiai apie šį tragišką įvykį pla
čiai informuoja pirmuose pus
lapiuose, įdėdami ir velionės 
fotografiją.

Velionės liūdi nelaimę skau
džiai pergyvendami jos vyras 
Martynas, sūnus Vincas, marti 
Paulina, eilė giminių ir visa lie
tuvių kolonija.

Jurg. Ežer.

Paterson, N. J. Penkias die
nas vietos ir ^apylinkių lietuviai 
išgyveno didėti susijaudinimą 
su įvairiais spėliojimais, kurie 
baigėsi penkiadienio ryta, rug
sėjo 12, kai Čia paplito skaudi 
žinia, kad dingusi vietos gyven
toja Julija Ragauskienė, apie 
70 m., atrasta vos gyva ir. mirė 
Rahway, N. J. Memorial ligoni
nėje.

Sekmadienį, rugsėjo 7, Rah- 
vvay. N. J., būro didžiulis Jokū
bo Stuko radijo piknikas, kuris 
sutraukė minias žmonių. Ir iš 
Patersono, kaip paprastai, nu
vyko daug lietuvių, iš . kurių 
apie 40 nuvažiavo samdytu au
tobusu. Su ękskursija *yko ir 
Martynas ir Julija Ragauskai, 
abudu apie 70'metų, čia žino
mi kaip geri ir ramūs žmonės. 
Jul. Ragauskienės pirmojo vy
ro sūnus Vincas Malinauskas su 
žmona buvo nuvykę savo auto
mobiliu.

Baigiantis piknikui, apie „8 
vai., Julija Ragauskienė ir kita 
moteris ėjo į autobusą, bet pa
keliui ji padavė savo piniginę 
tai moteriai, kuri jau nešė 
jos krepšį su įvairiais daiktais, 
ir pasakė, kad ji ateis. Padėjusi 
Ragauskienės daiktus autobuse, 
toji moteris išėjo Ragauskienės 
ieškoti, bet nerado. Tada pasi
leido jos ieškoti ir kiti ekskur-

PATRICIA MUNSEL. Amerikosoperos žvaigžde, Meksikoje su
silaukė trečiojo kūdikio, kuris gimė per anksti. Motina susinu-" 
pinus! vaiko gyvybe.

SIUNTINIAMS | LIETUVA!
Tamsta ra» didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų k>w4iumaiiu> 

i.* tvaikams, moterų eilutėms, suknelėm* tfei švarkams
Mhišv’-h" o rav»mtnės medžiagos pa remdamos grtežlftl urmo

<wh>-lesale) kainomis

K and K FABBICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. J.
PRIE CITY SAVINOS BANK ' Tel EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTA DIENIAIS IKI » VAI. VAKARO 
Mūsų katnos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną e*lu**

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ

BALTIMORĖS ŽINIOS

(Atkeltą iš 5 pusi.) 
liau tęstų labai svarbų darbą 
mūsų kolonijoje. Tik tokiu 
būdu išlaikysime savo tėvynės 
papročius, kalbą, dainas ir kul
tūrą. Tie kurie nedalyvaujate 
organizacinime veikime. Įsi
jungiate į bažnytines ir tautines 
organizacijas bei draugijas.

Mirė
Tomas (Marcin) Marcinkevi

čius, senos kartos lietuvis, ilgai 
gyvenęs Baltimorėje. Sulaukęs 
senatvės, neteko sveikatos ir 
sirguliavo keleris metus. Mirė 
savo namuose Back River Neck 
Road rugsėjo 6. Senukas turė
jo 93 metų. Po gedulingų pa
maldų. Our Lady of Mount Car
inei bažnyčioje sugsėjo 9, buvo 
palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdę, sūnus tei
sėjas Tomas, dukros —Marga
rita. Marie, Julija, Juozapina ir 
eilė anūkų.

Adolfas Gruzinskas staiga mi
rė rugsėjo 7 savo namuose, Bal- 
timorės priemiestyje Annapolis 
Road Westport. Velionis ilgus 
metus buvo kirpėjas. Mišios bu
vo šv. Alfonso bažnyčioje rug
sėjo 10. Palaidotas šv. Stanisla
vo kapinėse. Paliko liūdinčius 
žmoną Oną ir brolį Juozą.

Alicija Abromaitytė mirė rug
sėjo 6 savo namuose, 2845 Lake 
Avė. Gedulingos mišios buvo 
Shrine of the Little Flower baž
nyčioje rugsėjo 9. Liko liūdin
čios motina Ona ir seserys: 
Marė, Magdė ir Margarita.

skaitau Litua-

Žv. BePastogis

Pakaitalas
Jisai: Gamtoje aš visada jau

čiuos labai smagiai. Miela man 
žiūrėti j karves, ožkas, avis, 
žąsis...

Ji (nutraukdama): Bet, bran
gusis. tu gi turi ir manė.

. LOS ANGELES, CALIF.
Lietuviai pagerbs senatorių 

Thomas H. Kuchel
Kalifornijos senatorius Tom 

Kuchel yra didelis lietuvių bi
čiulis ir Lietuvos reikalų gynė
jas. Su lietuviais jis suartėjo 
prieš keletą metų. Per tą laiką 
yra parodęs nepaprastai daug 
dėmesio Amerikos lietuvių ir 
Lietuvos reikalui.

Los Angeles lietuviai ruošia 
šen. Tom Kuchel pagerbimą, 
kuris įvyks spalio 25, šeštadienį 
6:30 vai vak. iškilmingos vaka
rienės metu Statler-Hilton vieš
butyje, Sierra Room salėje. Se
natorius Tom Kuchel pasakys 
pagrindinę kalbą. Pagerbimą 
ruošia abi Kalifornijos Lietuvių 
respublikonų organizacijos. Vi-* 
si lietuviai kviečiami iš anksto 
rezervuoti šią dieną iškilmingai 
vakarienei.

Po vakarienės toje pačioje sa
lėje bus šokiau šokiams gros 
Blake Reynolds orkestras. Blake 
Reynold yra grojęs statant fil
mus “The Glen Miller Story”, 
“Written on the Wind”, “Voice 
in the Mirror”, “Tammy”, “This 
Happy Feeling” ir kt. Be to, 
šokių metu Arthur Murray šo
kių studijos mokytojai pade
monstruos šokius (ballroom 
dances). Visi dalyviai turės pro
gos pašokti su šokių ekspertais, 
šokių pradžia 9 vai vak

Bilietų kaina: vakarienei-šo- 
kiams — $5.50, tik šokiams — 
$2.50. Laišku bilietus galima 
užsisakyti, rašant Mr. A Dabšys, 
3803 Evans St., Los Angeles 27, 
arba — Mr. G. Rudelis, 5027 
Zelzah Avė., Encino, Calif. Be 
to, bilietus galima įsigyti, krei
piantis ir abiejų vienetų valdy
bų narius.

Ne toje vietoje
Mokslo metam prasidėjus, 

vaikų darželio pirmoką, gelton
plaukį Juozuką, seselė mokyto
ja klausia:

— Pasakyk, Juozeli, kur yra 
tavo širdelė?

Juozelis tyli. Seselė padeda 
ranką ant jo krūtinės ir vėl 
klausia: t

— Ar toje vietoje nejunti 
jokio mušimo?

— Ne, sesele. — atsako Juo
zukas, — aš jaučiu mušimą vi
sai kitoje vietoje.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

W

N.N.

BŪKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, I-atviją, Ukrai
ną ar Sovietu Sąjungos dalis

YRA 100% 
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotų firmą ir 
reikalaukite apdraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo" mandagiu, asmeni
niu. atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus paštu siuntinius 
mes pakvituojame ir pasrun- 
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite į bet kurį mūsų 
SKyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kopiją ap
draudos poliso nuoraša nuo-DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

Jurgis Gapšys, senos kartos 
lietuvis ir ilgai gyvenęs Balti- 
morėje, mirė savo namuose. 
Calhoun gatvėje, rugsėjo 8. Po 
gedulingų pamaldų šv. Petro 
bažnyčioje rugsėjo 11 palaido
tas Holy Redeemer kapinėse.

Liko nuliūdę sūnūs Antanas. 
Alfredas ir Adolfas.

Konstancija Aimutienė, su
laukusi gražios senatvės, mirė 
savo namuose Reedbird gatvė. 
Velionė ilgus metus negalojo. 
Mirė nigsėjo 9 d. Gedulingos 
mišios buvo šv. Alfonso bažny
čioje. Palaidota rugsėjo 11 
Holy Redeemer kapinėse. Pali
ko liūdinčius vyrą Juoząz ir 
dukras Viktoriją ir Margaritą.

Jurgis Kurtinaitis mirė savo 
namuose Baltimorės priemies
ty Dundalk Md. rūgėjo 9. 
didingos mišios buvo šv. Luko 
bažnyčioje rugsėjo 12 d. Palai
dotas Saldžiausios Jėzaus šir
dies kapinėse. Paliko liūdin
čius žmoną Oną, dukrą Rūtą ir 
sūnus Robertą ir Jurgį.

Jano* Obelinis

REE School PbncU KH to 
•ovm «f $10.00 ®r mof* 
—chikhvn** occounH coly.

3T. ANTHONY SAVINAS

SAVERS OF

OK MORE

NEW ACCOUNT

ACCOUNT

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC 

716 Wainut Street, 
Pbiladdphia 6, Pa. 

WAInut 5-3455 
1991 Broadway 

NEW YORK 23, N. Y. 
Telephone; LYceum 5-0900 

390 West Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS. 

Telephone: ANdrew 8-8764 

263 M.irket Street 
NEWARK 2. N. J. 

Tel.: MArkct 3-1968 
4102 Archer Avenue 

CHICAGO 32. ILLINOIS 
Telcf.: FRontler 6-6399 

6446 Michigan Avenue 
DETROIT 10. MICHIGAN 

Tel.: TAshmoo 5-7560 

1313 Addison Road 
Cor. Superior Avė. A E. 71st St. 

CLEVELAND 3. OHIO 
Telephone: UTah 1-0807 

683 Hutfson Avenue 
ROCHESTER. N. Y. 

Telephone: BAker 5-5923 
346 — 3rd Avenue 

PITTSBURGH 22. PA. 
Telephone: GRant 1-3712 

Reikalaukite telefonu arba raitu 
mūsų paakutinę infornieciji) 

knygutę

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIįįJMAN,_
1S! Orchard Street

Telet GB 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

Ne w York 2. N. Y.

i____________________ _______ _________

IŠPARD A VIM AS —PROG A!
Visą LIEPOS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunami] 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tes rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD ST., GB 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už,vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ifš ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

SUPER1OR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

OUODAJMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS f LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St 
Telef. AL 4-8319

SIUNTINLAMS į Lietuvą bei į USSR vilnoniu, šilkiniu bei 
medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems :r vaikų 
kostiumams gausite pas

1 II. K O E N
; 111 DELASCEY STREET, NEW YORK 2, N. Y.

(kamp. Essex St., už WiHiamsburgho tilto) Tel. OR 4-0244 <
Parduodamos vietines bei importuotos medžiagos «

Atsineškit šį skelbimą, kurs bus tinkamai įvertintas 
ATDARA KASDIEN:

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet:
SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST.. N.Y.C

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyru ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir 

medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi
nius j užsienį.

Mes padidinome savo pata’pas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti?
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Veda K. Merkė

Bobby Fischer — didmeis- 
teris. Tarpzoninės pirmenybės 
Jugoslavijoje baigtos. L M. 
Taį Rygos universiteto stu
dentas, jis surinko 13&-4H4 
taškų, 2. jugoslavas Gligorič 
su 13 ta., 3-4. Petrošiau, Sov., . 
P. Beako, vengras, dabar Cle- 
velando gyventojas, abu po 
12^2 taškų, Bobby Fischer 
JAV ir Olafsson, Islandija, po 
12 tš. Jie visi kvalifikavosi į 
1959 metų pasaulio kandidatų 
rungtynes, prie kurių priside
da dar Smyslov ir P. Keres iš 
pereitų kandidatų rungtynių. 
Laimėtojas 1960 m. susitiks 
su pasaulio meisteriu M. Bot- 
viniku 24 partijų matče dėl 
pasaulio čempiono vardo, 

15-metis Bobby Fischer iš 
Brooklyno, N. Y., gavo tarp
tautinio didmeisterio titulą. 
Tai pirmas atsitikimas pasau- 

7 L lio šachmatų istorijoje, kad to-

GEORGE STIRNWEISS» buvęs 
New Yorko . Yankees beisbolo 
žvaigžde, žuvo traukinio kata
strofoje prie Neurarko.

i Garsys — 24; Grabauskas — 25 
Glodas — 20; Matusaitis — 

dl VlC I13; Pranckevičius — 6; Ged- 
minas — 4; židžiūnas. New 

Sekmadfeni aradsdamoe Yorkas: Svelnys —31; Budrec- 
e. t- kas —. 16; Antanaitis 11; Siu-

§į sekmadienį Lietuviu Spor
to Klubo dvi vienuolikės pra
deda *1958-59 metų pirmenybių 
sezoną. Pirmosiose rungtynėse 
mūsiškiai susitinka su stiproka 
New Yorko ukrainiečių ekipa, 
kuri tik per plauką pernai ne
laimėjo lygoje pirmos vietos. 
Šiais metais ukrainiečiai savo 
komandą dar labiau sustipri
no: dešinysis jų kraštas laiko
mas vienas geriausių apylinkė
je. LSK, atrodo, remsis dau-

4, Gintautas — 3; Sirusas n 
— 2. Woreesterio Vytis; atrodo,

toliau padirbės, galės tarti rim
tą žodį visos Amerikos lietu
vių jaunių pirmenybėse. Iš 
newyorkiečių smarkokai miks- 
telėjęs; koją' — Bačanskas H, 
turėjo būti nugabentas į ligo
ninę, kur paaiškėjo, kad susi- 
žeidimas nepavojingo pobūdžio.

Tą pat| vakarą Maironio par
ko salėje įvyko nuotaikingi

TO PLACE*
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

BANGA TELEVIŠION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Boston Sunday Globė pami
nėjo lietuvius: Albertą Gedrai- 
tį, laimėjusį Naujosios -Angli
jos p-bes, 13 metų Algį Makš
tį, kuris pirmukart dalyvauda- 

kio amžiaus jaunikaitis gautų mas, pasiekė:“creditable” 3^-. — 
312 tš. Kazys Merkis išrinktas 
Naujosios Anglijos šachmatų 
vadovybės vicepirmininku.

Bobby Fischer įveikia did- 
meisterį Larsen, tarpzoninėse 
p-bėse, Jugoslavijoje. Balti: 
Fischer, juodi: Larsen. Šiciliš- 
ka partija. I.e4 c5 2.Žf3 d6 3. 
d4 c:d 4.Ž:d4 Žf6 5.Žc3 g6 6. 
Re3 Rg7 7.f3 0-0 8.Vd2 Žc6 
9.Rc4 Ž:Ž 10.R:Ž Re6 ll.Rb3 
Va5 12.0-0-0 b5 13.Kbl b4 14. 
Žd5 R:Ž 15.R:R Bac8 16.Rb3 
Bc7 17.h4 Vb4 18.h5 Bfc8 19. 
h:g h:g 2O.g4 a5 21.g5 Žh5 22. 

B:Ž! g.B 23.g6! e5 24.g:f7-f- 
Kf8 25.Re3 d5 26.e:d B:f7 27. 
d6 Bf6 28. Rg5 Vb7 29.R:B 
R:R 3O.d7 Bd8 31.Vd6+ juodi 
pasiduoda, nes Re7 neapgina 
(Vh6 matuotų). Diagramoje 
padėtis po juodų ėjimo 
Žh5.

didmeisterio vardą.

Kanados “Open" p-bės baig
tos šitaip: 1. vengras dr. Masz- 
kascy 9-1 taškų (2 lygios) 2. 
didmeisteris Larry Evans, JAV 
8^2, 3. Kanados meisteris Po- 
vilaą Vaitonis tš., 4-5. Curt 
Brasket, JAV, ir A. Yanofski, 
buv. Kanados meisteris, po 7.

P. Vaitonis mums rašo, kad 
jis pirmenybių rezultatais la
bai nepatenkintas, nes turėjo 
puikių šansų laimėti pirmą vie
tą, tik tas nelemtas pralošimas 
prieš dr. Maszkascy, partijoje, 
kurioje maždaug po 7 ėjimų, 
turėjo pelnyti tašką, jį nustū
mė į trečią vietą. Čia reikia 
pridėti, kad po pirmo praloši
mo sekė tuojau kitas — Braš
kėtai ir lygios su Yanofskiu. 
Būdingas reiškinys, jei paly
ginsime su panašiu įvykiu š.m. 
Chicagos p-bėse. Povilas Taut
vaiša vedė Chicagos p-bes su 
4-0 taškų, tačiau partijoje su 
meisteriu C. Heninu, būdamas

Brienu vartuose. Apie laimė
jimą aikštėje gal ir netektų 
galvoti, bet užtat LSK iždinin
kas turėtų būti patenkintas, 
nes ukrainiečiai visada pristato 
gerą skaičių žiūrovų. Rungty
nės įvyks mūsų aikštėje, New 
Farmers Ovai 3 vai. Priešžais- 
myje žaidžia abiejų klubų re
zervinės.

NewYorico krepšininkai 
Worcestery

Pereitą savaitgalį New Yor
ko vyrų ir jaunių krepšinio eki
pos lankėsi Worcestery, kur 
rungėse su vietos Vytim, šeš
tadienį įvykusiose jaunių rung
tynėse matėme Worcesterio Vy
tį aiškiu laimėtoju prieš New 
Yorką 92:73. Worcesteriotaškai:

rungtynes stojo Brooklyno Lie
tuvių Atletų* Klubo vyrų ekipa, 
kuri laimėjo prieš Vytį 103:91. 
Taškai: Vyšnius — 26; Antanai
tis ir Kuryla po 20; Bačanskas 
I — 14; švelnys ir Sinusas 
po 10; Daukša — 2; Budreckas

I. Rungtynės buvo tikrai ne
blogo lygio, ypač kad Worceste- 
riečiai neapvylė savo žiūrovų, ir 
sukovojo puikiai. LAK vienu 
metu vedė net 25 taškų skirtu
mu, bet jaunieji šeimininkai ne
pasidavė ir prisivijo net iki 2 
taškų. Worcesterio Vyties pa
žymėtinas Grabauskas. Iš Broo
klyno ir vėl didžiaisiais ramsči
ais buvo Kuryla ir Vyšnius, vė
liau, deja, stokoję kondicijos.

(Nukelta į 8 psl.)

Autumn 1958
MarykiuM Father^ 

Pilgrimages 
LOURDES CENTENNIAL 

Fatima, Rome, Western Europe 
18-44 D»ys (749
from ......... ................

— Departures 
By Steamer—-Sept 26, Oct. 8 

By Plane—Oct 3,12,15 
Ask for free tUttsitvted folder. 

Your Travel Agent or 
THE GUILD rf>F CATHOLIC 
TRAVEL TRANSMARINE 

’ TOURS
500 Fifth Ave^ New York, N. Y. 

OXford 5-4460

DISPLAY

Mušk Lovers!!

MANOS FOR SALE 
/

Practice Piano, $69, Spinet 
Style, $139, ConSoles, Spinets, 
Midget Grand, Baby Grands, 
Studios.

A. Buccheri

211-05 Jamaica Avė.

Queeas Village, L. L

SPruce 6-6626

Darbininko administracijoje galima gauti

ĮVAIRIŲ DEVOCIONALUŲ,
maldaknygių, kalėdinių atvirukų, lietuviškų plokštelių, koplytėlių ir k. Kainos įskaitytos 
su persiuntimu. Jei kokio norimo daikto nėra šiame sąraše, galima bus parūpinti. Užsa
kant iš dedamo sąrašo, pakanka pažymėti kryželiu ir pasiųsti administracijai.

21...
ROŽANČIAI

pranašesnėj padėty, staiga 
“žiopteli" ir praranda tašką, 
įvykis sukrečia Povilą, po to 
seka kitas pralošimas prieš 
Tums ir lygiosios su Sandrinu 
ir išdavoje Tautvaiša dalinosi 
trečią vietą su kitais.

P. Vaitonio laimėjimas prieš 
JAV didmeisteri Larry Evan
są daug ką kompensuoja. Vai
tonis šiose p-bėse pademonst
ravo daug stipraus lošimo, iš
skyrus, žinoma, žioptelėjimus

B. Fischer

Vaitonis šio mėnesio pabai
goje išskrenda su Kanados 
šachmatų komanda į pasaulio 
pirmenybes Vokietijoje (Muen- 
chene). Kanados komandon 
įkelti greta Vaitonio: Ander
sonas, Yanofsky, Fuster, Joy- 
ner ir Siemms.

Dr. Putzman vardo turny
ras bus Bostone, rugsėjo 20-21 
ir 27-28 d.d., Boylston CC pa
talpose. Varžybos vyks A ir B 
klasėse.

Baltijos klubas New Yorke, 
apimąs lietuvius, latvius ir 

estus šachmatininkus pradėjo 
ruoštis ateinančiam sezonui. 
Penktadienį, .rugsėjo 19 Free 
Baltic House, 131 E. 70th St., 
Manhattane šaukiamas bendras 
susirinkimas aptarti 1958-59 
metų veiklą. Bus renkama nau
ja valdyba viėneriems metams.

Baltijos klubui priklauso lie- 
~ tuviai: V. Kulpavičius. A Ra

tas, M.tSlapšys. E. Sfaknys, A. 
Šukys, S. Trojanas ir J. Vil- 
pišauskas. Informacijų klaus
ti pas E. Staknį, telef.: JA 3- 
8517.

A. A.

STANISLOVAS 
GRIGULA,

gyt. 146 So. 3rd St„ Brooklyn 
11, N. Y^ mirt sekmadienį 
rugsėju 14, 1958, sulaukęs 73 
metą. Palaidotas ketvirtadie
nį rugsėjo 18, 19 vai. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios Kal
varijos kapinėse. Paliko liū
dinčią Žmoną Sofiją, dukteris 
Antaniną Ir Viktoriją so anū
kais: Dennis ir Mary Ann.

šeima dėkoja kunigams už

gams už pareikštą užuojautą, 
užprašytas šv. Mišias ir gėlės.

s-9776.

STANISLOVAS
LADUKAS-LADAVICIUS,

g. 1887 gegužės 14, mirt sek
madienį rugsėjo 14, 1958. Pa
laidotas ketvirtadienį rugsėju 
18, iš Apreiškimo par. bažny
čios šv. Karoliam kapinėse. 
Paliko liūdinčią žmoną Mari
ją .dukterj H. Montvilienę sn 
vyra ir anūkę Vidą. Lietuvoje 
Hku sesuo A. Jančiauskienė.

geimą. reiškia nuoširdžią 
padėką giminėms, pažfsta-

Kristaliniai, keičią spalvą, mažesni ............................. .................................. $ 6.00
Kristaliniai, keičią spalvą, didesni ............................... ......... ........................ $ 8.00

S • - Su Liurdo vandeniu įvairių spalvų-....................:-----------........................... $2.00
IErškėtmedžio su relikvijomis ................................................. —-----................... $ 1-0®

Dideli juodi, Įdėti į Fatimos statulėlę ..... . ....... ............ ................................... $ 2-00
Juodi rožančiai vyrams ............................................................................... $ 1-00Mėlyni Liurdo rožančiai ...................................  :----------------------------- $3.00

Perlinės imitacijos rožančiai mergaitėms ....................................................... $ 1-00

Kristaliniai (mėlyni, balti, rausvi, juodi) ........ .............................................. $ 2.00

Pranciškoniški 7 paslapčių rusvi.................... ...................... ............. .. ............... $ 2.00
Galima gauti ir pigesnių arba brangesnių su dėžutėmis ar 
maišeliais rožančiam įdėti; kainuoja nuo 25 iki 50 c.

MEDALIKELIAI
Su sfdabrine grandinėle (vyr., moter., mergaitėm, vaikam nuo $ 1 iki 4 
Skapleriniai (Jėzaus širdies, Nekaltai Pradėtosios Marijos, Marijos

Nuolatinės Pagalbos, šv. Antano, šv. Pranciškaus, šv. Judo, 
šv. Klaros, šv. Kristoforo, Visų Šventųjų, Kūdikėlio iš Pragos) 
pasidabruoti ir alium...................................................... ... ............................. $ 1.00

Su pasidabruota arba iš alium. grandinėle berniukam ........................ $ 1.00
Su kryželiu ir pasidabruota arba alium. grand. mergaitėm

KRYŽIAI
Ligonių arba Siek Call Sets-----------------------------------
Mažesni šviesios arba tamsios spalvos................................
Vaikams mažesni, pastatomi arba pakabinami .........
Lietuviški liaudies meno (koplytėlės, kryželiai).........

STATULĖLĖS; PAVEIKSLAI

$1.00

....................... $4.25
$1.50,1.75,2.00

...................$1.00

....... nuo $ 2 iki 5

Statulėlės Jėzaus Širdies, Marijos, šventųjų — 8 inčių......................... $ 1.50
Automobiliam magnetinės ir paprastos 1 Kelių Vadovės Marijos,

šv. Kristoforo, šv. Antano ir k.)---------------------------- ---------------- $ 1.00
Šv. Kristoforo dideli automob. modeliai .................. ................................... $ 0.35
Šventi sieniniai paveikslai vaikams ir suaugusiem, 9 X 12 inč............ $ 2.50
Liurdo vandens (už jį aukojama) buteliukai_____ ________ ..........................$ 0.75

MALDAKNYGES
Apsaugok Aukščiausias, mažo formato, kun. P. Kirvelaičio.............. $ 1.00
Atlaidų Šaltinis, didelėm raidėm, T. Kazimiero Kapucino................ . $ 3.50
Atlaidų Šaltinis, didelėm raidėm, T. Kazimiero Kapucino paauksota $ 4.00 
Būk mums malonus, mažas lietuviškas mišiolas, kan. F. Bartkaus 
Aušros žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. P. Kirvelaičio................. .......
Aušros Žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. Kirvelaičio paauksotais 

kraštais .........................................................................................................
Aušros Žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. P. Kirvelaičio baltais ir 

spalvotais viršeliais ..... —............................—.........  .............
Ramybės Šaltinis, daug įvairių maldų, prel. Pr. Juro.............................
Sveika Marija, kun. St. Ylos ...............................................................................
Viešpatie, išklausyk manęs! naujai išleista daug novenų, sekmadie

nių evangelijos, kun. K. A. Matulaičio  ..........   $ 3.00
Viešpati c, išklausyk manęs! naujai išleista daug novenų, sekmadie

nių evang., kun. K. A. Matulaičio, paauksotais kraštais 
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliausko........................................
Vardan Dievo, eiliuotos vaikam maldos, kun. St. Ylos.........
Garbė Dievui, Lietuvoje leista, kun. P. Dambrausko..............
Jėzau pas mane ateiki, leista Lietuvoje, kun. P. Kirvelaičio 
Dievas su tavimi, leista Lietuvoje, kun. P. Dambrausko.........
St Joseph Daily & Sanday Missals 
Galima taip pat gauti lietuviškų plokštelių, senų ir naujų, po. 
Long. pi. po......................................................................... . .................................

Užsakant rašyti adresu:

$2.00
$1.00

$1.75

$2.50 
$ 3.00 
$2.50

$3.50 
$2.50 
$1.00 
$1.00 

$ 0.75 
$0.75 

$ 3.00, 4.00, 6.50
$1.50, 
$3.75

Frandscan Fathers
DarNninku
sto WiDoughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darias garantuotas, iiffifIrąmiiB

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

F U N E R A L HOME 
IJKIDOTUVTU DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE. HARTFORD. CONN

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpos**

TeL CHapel 6-1377

R e p u b 1 i c 
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV 7-2089

SAV. M. IR j. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

deg-

EVergreen 3-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

savininkas

.smauksi ylų dulumuDilių dalių iSikrš.n.mus
naujomis, dažymas ir poliravimas

BBOOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap
draudos reikalais, federalimy ir vals-
tybimę taksų (Income Tax) užpildy
ii, pirkimui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

Joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ.. WOODHAVEN 21. N Y.

TEL. VI 7-4477

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susina-

1883 MAD1SON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

TeL EV 2-9586 (Prie Foreot Avė. stoties) Ridgewood


