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Vliko sesija Įvyko spalio 11- 
12 New Yorke Baltijos namuo
se. Pradėjo dr. A. Trimakas, 
pakvietęs pagerbti mirusį Pi
jų XII ir žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. . . •

Sesiją sveikino gen. konsulas 
J-. Budrys savo ir atstovo J. Ra
jecko vardu, kongresmanas

santykius su lietuviškom bei 
tarptautinėm, organizacijom. Ar 
pie komisijų darbus pranešė M. 
Brakas — vakarų studijų,. J. 
Audėnas — Lietuvos ūkio tyri
mo. A. Trimakas — rytų sie
nų, V. Sidzikauskas — veiki
mas J. Pavergtose Tautose; To
liau K. Škirpa pasisakė dėl san-

Komunistų ant
ros paliaubos

Ouemoy reikalas kuriam laikui 
aprimęs, komunistam 'pratęsus 
paliaubas dar kitom dviem 

savaitėm.
Amerikos apsaugos sekreto

rius McElroy spalio 17 tarėsi 
su Chiang Kaisheku. Siūlė For- 
mozai geresnius ginklus mai
nais už tai, kad jis sutiktų da
lį kariuomenės atitraukti iš 
Quemoy.

Papildomai pranešta, kad Mc
Elroy siūlė Chiang Kaishekui 
kariuomenę Quemoy sumažinti 
pusiau. Už tai bus duota geres
nių - ginklų, kad karinė jėga 
Quemoy išliktų ta pati.

Valstybės departamentas bet
gi spalio 13 paskelbė, kad A- 
merika nesirengia spausti Chi
ang Kaisheką.

Užsienio diplomatai daug vii- 
čių I paliaubas nededa. Baliau- 
bų pratęsimą aiškina noru pju
dyti toliau Ameriką su na
cionaline Kinija. Amerikoje aiš
kinama, kad Kinijos komunis
tai Įsitikino, jog jėga Qumoy 
nepaims, kol Formozą remia 
Amerika.

Varšuvos derybose komunis
tai laikosi kietai kaip ir anks
čiau, nenorėdami ir kalbėti apie 
Quemoy, nes tai Kinijos vidaus 
reikalas.

Barbarai
sinagogose

Peoria, UI., spalio 14 vidu
nakty susprogdinta bomba si
nagogoje. Nuostoliai nedideli. 
Spėjama, kad tai pagedusių jau
nuolių darbas, nes įtempimo tarp 
rasių ir religijų čia nebuvo.

Atlantoj sekmadienio rytą 
buvo bjauresnis įvykis — sina
goga susprogdinta; nuostolių už 
200.000. Jau suimti penki įta
riami. Tai pikto sąmokslo pada-

Amerika siunčia delegaciją i Reiną
Pijaus XII kūnas palaidotas 

spalio 13. Vieta jam parinkta 
šv. Petro bazilikos kriptoje vi
sai arti prie šv. Petro karsto. 
Kūnas pirma buvo įdėtas į ked
ro karsta, tas paskui į švinini 
ir dar į trečią — ąžuolinį. Visi 
karstai buvo užantspauduoti ir 
tada nuleisti į duobę.

Taip toje kriptoje atgulė jau 
144 popiežius.

Laidotuvėse dalyvavo 22 kar-

— Amerikos pareigūnai aiš
kina, kad Amerikos politika ra
dusi daugiau supratimo Londo
ne negu Kanadoje.

Amerika Chiang Kaisheko nespaus
Valstybės sekretorius JF. Dul- simais komunistai atsisakė nuo 

les spalio 14 spaudos konferen
cijoje buvo veik išimtinai klau
sinėjamas apie Formozą ir kom. 
Kiniją. Jis pareiškė:

— Komunistų paskelbtos spa
lio 12 antros paliaubos dviem 
savaitėm gali būti pratęstos ir 
toliau. Komunistai pamatė, kad 
Quemoy yra kietas riešutas; kad 
Amerikos nusistatymas yra aiš
kus, tad nori ieškoti kitų prie
monių.

— Komunistai siekia daugiau 
nei pakraščio salų. Pagrindinis 
jų siekimas — pašalinti Ameri
ką iš Formozos srities.

—Amerika nespaudžia ir ne
spaus Chiang Kaisheko atitrauk
ti kariuomenę iš Ouemoy. Ame
rika taip pat nesidera su kom. 
Kinija dėl Formozos likimo.

— Amerika mielai bylą dėl 
Quemoy perduotų tarptautiniam 
teismui, bet lig šiol visais klau-

tarptautinio teismo.
— Apgailestavo Quemoy 

klausimo pynimą Į rinkimų ko
vą. Reiškė dėkingumą buv. prez. 
Trumanui, kuris pritarė vyriau
sybės linijai dėl Quemoy.

— Amerika susitarė su Sovie
tas keistis filmom. Amerika nu
pirko 7 sovietines filmas. So
vietai dešimt Amerikos.

—Amerikos informacijos at
stovų Maskvoje beliko 14. Pas
kutinis išvytas buvo CBS tele
vizijos atstovas už tai, kad te
levizija rodė programą, kaip 
Chruščiovas ir jo sėbrai nužu
dė Staliną.

-— Anglijos vyriausybė pri
tarusi Makarios projektui pas
kelbti Kiprą nepriklausoma val
stybe, jei jis nebus prijungtas 
nei prie Graikijos nei prie Tur
kijos. r

dinolai, diplomatinis korpusas, 
delegacijos iš kitų valstybių ir 
šv. Tetro aikštėje policijai sun
ku buvo atlaikyti minių minios 
spūstį. Skaičiuojama, kad per 
televiziją perduodamas popie
žiaus ladotuves sekė apie 20 
mil. žmonių. ’

ŠV. Petro bazilikoje kasdien 
laikomos pamaldos už mirusį 
Pijų xn.

Iškilmingiausios pamaldos bus 
sekmadienį. Jose dalyvaus ir 
svetimu valstybių delegacijos. 
Amerikos delegacijai vadovauti 
prezidentas paskyrė valstybės 
sekretorių J.F. Du lies.

Washingtone St. Mathews ka
tedroje spalio 14 gedulo pamal
dose dalyvavo ir prezidentas 
Eisenhoweris, valst. sekr. Dulles 
kit Amerikos aukštieji pareigū
nai bei 60 valstybių diplomati
niai atstovai.

Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
dalyvavo pamaldose, o taip pat 
pareiškė Lietuvos užuojautą raš
tu apaštališkajam delegatui A. 
G. Cicognani.

Naujas popiežius bus renka
mas spalio 25.

Rinkimam vadovaus išrink
tas “camerlengo” kardinolas

Benedeiro Aloisi Masella.
“Oss. Romano” paskelbė at

sišaukimą į spaudą, kad riespė- 
liotų, jog rinkimuose reikšis po
litiniai motyvai.

Keating ir Amerikos bendruo- .tykių su pavergta tauta, V. Si- 
menės tarybos pirm. J. Šlepetys: 
telegramom pasveikino daugu
mos lyderis JAV. McCormack. 
mažumos lyderis JAV. Martin, 
gub. Ilarriman. majoras Wag- 
ner ir Altas.

Pirmininkas Trimakas prane
šė apie Vliko. vykdomosios ta
rybos ir Vliko įstaigų darbus.

PIJAUS XII kapą šv. Petro bazilikos kriptoje lanko.

dzikauskas dėl laisvinimo per-
■ spektyvų tarptautinių įvykių ei-
. goję.

Antra sesijos diena buvo pra
dėta diskusijom dėl vakarykš- . 
čių pranešimų. Praneštos ir pri
imtos apyskaitos bei sąmatos. 
Plačiai diskutuotų lėšų telkimą 
klausimu.

Vliko pirmininkas ir prezi
diumas bei vykdomoji taryba 
paliko tie patys žmonės. Pasi
traukė Tautos Fondo valdyba. 
Išrinkta nauja — prel. J. Bal-

- kūnas, K. Bielinis. -P. Minkū- 
nas. A. Ošlapas. A. Skėrys.

Rezoliucijas paruošė .„.L. . 
Šmulkštys, D. Krivickas, Kasu- 
laitis. Jas paskelbs prezidiumas.

Sesijai pirmininkavo Stiklio- 
rius, L. Šmulkštys, A. Šidlaus
kas, V. Sidzikauskas. A. Jukne
vičius ir J. PakaJka.

NAUJA KELIONE Į MĖNULI LAPKRITYJE. 0 I VENERĄ
Amerikos aviacijos antroji 

pastanga pasiekti mėnulį nepa
sisekė. Pasiekusi trečdalį kelio

spalio 14 susilaukt 68 gimtadienio.

AIŠKINA, KODĖL 
. NEPASISEKĖ

-------  . _____ ------* ----- Pirmieji raketos aukštai, 
iki mėnulio, rafet* su satelitu Thoraš ir Vanguardas, veikė 
pasuko į šoną ir grįžo atgal tiksliai. Netiksliai veikė auto- 
žemės atmosferą. Raketa sūdė- matinis “pilotas”. Jis leido pa- 
gė. Tačiau šis mėginimas paro- krypti raketai į šalį 3.5 laips- 
dė, kad Amerikos aviacija pa- mų kampu. Nukrypusi į šoną, 
jėgė pasiųsti raketą 30 karty to- raketa nepasiekė reikiamo grei- 
liau nei visi ligšioliniai sateli
tai ir sputnikai. Viso pasau
lio stebėtojai vertina, kad da
bar yra tik trumpo laiko klau
simas, kada mėnulis bus pasiek
tas. Kita raketa į menulį nu
matoma lapkrity.

aukštai,

čio: vietoj 35.250 pėdų per se
kundę. tik 34,400 pėdų. Esą tre
čioji dalis pasiekė ^greičio tik 
97.6 procentus, to, kuris buvo 
reikalingas mėnuliui pasiekti.

Papildomas mėginimas sus
progdinti ketvirtą raketes dali, 
nepavyko dėl to, kad* raketai 
iškrypus iš reikiamos orbitos, 
jos satelito baterijos nuo šal
čio nusilpo ir negalėjo atsiliepti 
i duodamus signalus iš žemės.

Pirma Amerikos raketa Į 
mėnuli buvo paleista rugpiūčio 
17. Sovietai buvo mėginę taip 
pat. nors apie' tai neskelbia.

Montgomery: karą galėjom baigti anksčiau ir geriau
Feldmaršalas Montgomery pa

skelbė savo atsiminimus apie 
praėjusi karą. Jame teigia, kad 
karas galėjo baigtis 1944 ir to
kiu būdu sutrumpėti bent pusę 
metų. Kad jis užsitęsė, kalta e- 
santi Eisenhowerio strategija.

Vokietijos padėtis buvo be
viltiška Prancūzijoje jau* vidu
ry rugpiūčio, — rašo Montgo- 

- mery. — Paryžius buvo paim
tas rugpiūčio 25. Informacijos 
biuletenis skelbė, kad karo ga
las jau artėja. Reikėjo tik vyk
dyti greitus sprendimus. Tokį 
planą Montgomery jau turėjęs. 
Pagal jo pianą Vakarų jogo* su 
40 divizijų turėjo smogti tiesiai 
į Ruhro kraštą ir žygiuoti į Ber
lyną. Kitaip gętvojo Eisenhowe- 
ris. Jis norėjo, kad kariuomenė 
žygiuotų visu plačiu frontu.

Eisenhowerio planas greitai su
dužo. nes nebuvo pakankamai 
pristatyta medžiagų visai kariuo 
menei aprūpinti.

Jeigu Montgomery planas bū
tų buvęs vykdomas, tai prieš 
žiemą. Ruhro kraštas būtų bu
vęs sąjungininkų rankose. Tai 
būtų — sako Montgomery -- 
ne tik karą sutrumpinę.

"Tai būtų padėję jį baigti Eu- merikiečių gen. Omar Bradley 
ropoja su politine pusiausvyra, 
kuri būtų davusi tikresnę ir pa
lankesnę taiką negu iš tikrųjų 
nutiko".

Tokiau Montgomery aiškina, 
kad galėjo būti vienokis ar ki
tokia sprendimas, teisingas ar 
klaidingas planas, bet svarbiau
sia, kad sprendimai nebuvo vyk
domi. 1

"Mes nežygiavome visu fron
tu Reino link; mes pasistūmė- 1 
joms daugelyje frontų Rei- 1 
no link, bet tie frontai nebuvo 1 
suderinti".

Vokietijos vakarų štabo buvęs 
viršininkas ats. gen. Guenther 
Blumentritt pareiškė, kad jis vi
sai sutinka su Montgomery tvir
tinimais. Jis tvirtina, kad vo- - 
kiečiai buvo nustebinti, kodėl į 
sąjungininkai nežygiuoja, ir jų 
delsimas davė jiem progą su
organizuoti Ardėnų frontą.

Jei Montgomery planas būtų 
vykdytas, — sakė vokiečių ge> j 
norolas, — 1944 Kalėdom ka
ras būtų buvęs baigtas ir Berly
nas būtų buvęs sąjungininkų

buvo paruošęs planą, kuris nu
matė smogti į Vokietijos 
trą.

Baltieji Rūmai pranešė, 
prezidentas Eisenhovveris 
Montgomery atsiminimų tylė
siąs. Gen. Bradley taip pat tyli.

Montgomery neaiškina, kad 
Eiscnhovveris buvo įsakytas del
sti Vokietijos greitą puolimą 
ir kad prezidentas Rooseveltas 
buvo pažadėjęs Stalinui palauk
ti ir Berlyną padovanoti bolše
vikam.

cen-

ka$l 
dėl

Montgomery rašė, kad ir a-

—Madagaskaras pasiskelbė 
respublika, kuri nori liktis są
jungoj su Prancūzija. Ta res
publika tori 5 mil. gyventojų, 
tarp jų 75.000 baltųjų.

— Maskva spalio 13 atnau
jino kaltinimus Amerikai, kad 
ji siunčia į Sovietus balionėlius 
Sovi^įai aiškina, kad tai šnipi
nėjimas. nors Amerika paaiški
no, jog tai tik oro tyrinėjimas.

— Amerikoje jau 175 mil. 
gyventojų

-i

VRL KALBA APIE
IŠLAISVINIMU

Rinkimų kovoje atgyja 
išlaisvinimo įr appeasemento 

klausimai

Demokratai aštriausiai smer
kia vyriausybės ir respublikonų 
užsienių politiką. Tokios ata
kos seniai nebuvo. Tai rinkimi
nės kovos priemonė. Demokratų 
kovos pirštinę priėmė vicepre
zidentas Nixonas. Spalio 13 jis 
gretino Trumano-Achesono ir 
Eisenhfiwerio-Dulles politiką.

Trumano -Ąchesono politiką 
vadino appeasemento politika, 
kuri privedusi prie karo. Tai 
atsiėjo Amerikai daugiau kaip 
100,000 gyvybių Korėjoje. Ei- 
senhowerio politiką vadino jė
gos ir diplomatinio kietumo po
litika, kuri apsaugojo nuo karo.

"1945-1952 (Trumano vyriau
sybės laikotarpis): visęš ar da-

Nauja raketa į mėnulį bus 
leidžiama lapkričio 7-10.Tai bus 
trečias aviacijos mėginimas.

Armija savo raketą žada pa
leisti gruodyje. Pagrinde bus 
jos išmėgintas Jupiteris. Armi
jos tyrinėjimų viršininkas gen. 
Medaris aiškino, kad jie tikisi 
50:50 pasisekimo. Po šūvio Į £ keturiolikos valstybių 
mėnulį naujas žingsnis būsiąs 
į Marsą ir Venerą.

Venera nuo saulės yra per 
67.200,000 mylių, žemė per 93 
mil. mylių. Arčiausiai susitinka 
žemė su Venera per 26 mil. my
lių. toliausiai išsiskiria per 160 
mil. Nuo žemės į Venerą kelias 
yra 100 kartų ilgesnis nei į mė
nulį.

daugiau kaip 800 milijonų žjno-- 
niy prarasta komunizmui; nie
ko nelaimėta laisvei, tik karas 
Korėjoje.

"1953-1958 (Eisenhovirerio vy
riausybės metai): visos ar da
lys keturių valstybių atsikratė 
komunizmu, nieko nepralaimė
to komunizmui ir laimėta tai
ka Korėjoje". '

Priminęs, kad 1952 respub- 
likanai paskelbė “išlaisvinimą”, 
nurodė, kad “išlaisvintos” buvo 
Austrija Europoje, o Azijoje 

Libane riaušės tebesitęsia. ■ Laos dalis, Indokinijos dalis. 
Spalio 13 buvo užmušti .5 žmo
nės. Riaušės eina jau nuo ge
gužės 10. kad prasidėjo sukili
mas prieš prezidentą Chamoun. 
remiamas Egipto. Dabar eina 
arvirkščiai. Kai naujas preziden
tas valdžią perdavė buvusiam 
sukilimo vadui Kerami. visuo
tinį streiką paskelbė falangis- 
lai, buv. prezidento Chamoun 
šalininkai. Jie reikalauja, kad 
valdžioje dalyvautų ir šios par
tijos atstovai. Chaosas tęsiasi.

Amerikos kariuomenė iš Li
bano rengiasi išsikelti dar šio 

. mėnesio pabaigoje. Stebėtojai 
sako, kad dabar padėtis nedaug 
pagerėjusi, palyginti su tuo lai
ku, kai amerikiečiai atvyko. 
Tarp Libano krikščionių prasi
deda panika: kas Imis; kada a- 
merikiečiai visai išvyks.

Cape Canaveral, Floridoje, 
spalio 11. šeštadienį anksti ry
tą 4:42 vai. su dūmais ir lieps
nom pakilo raketa ir išnyko 
erdvėje. Po dešimties minučių 
aviacija pranešė spaudai ir pa
saulio radijo stotim apie įvyki, 
kad galėtų stebėti raketos siun
čiamus signalus. Iš visur buvo 
pranešama, kad jie girdėti la
bai aiškiai. Londone, Tokyo ir 
kitur tuos signalus perėmė į 
juosteles ir demonstavo radijo 
klasytojam.

Raketa buvo keturaukštė. Jos 
svoris 52 tonos, ilgis 88 pėdos; 
pats satelitas, kuriame buvo su
krauti instrumentai, 82.7 sva
rai.

Raketos pirmos 3 dalys turėjo 
skristi po 25,000 mylių per va
landą. Mėnulį pasiekti turėjo 
per dvi su puse dienos. Mėnu
li* nuo žemės yra už 230,000- 
250,000 mylių. Pasiekusi 200, 
000 aukštį, raketa turėjo sus
progdinti ketvirtąją savo dalį ir 
pasukti aplink mėnulį.

Taip neįvyko. Raketa pasiekė 
79,173 mylias, trečdali kelio iki 
mėnulio, per 27 valandas, ir pa
suko į šoną. Kad ji negrįžtų į 
žemės atmosfera, sekmadienį 
5 vai. p.p.. kada raketa buvo 
70,187 mylių - aukštyje, buvo 
stengtasi iš žemės susprogdin
ti raketos ketvirtą dalį, kuri‘au
tomatiškai turėjo sprogti tik po 
2.61 dienos per keliasdešimt 
tūkstančių mylių nuo mėnu
lio. Bet ir susprogdinti nepa- gynėjas tikina, kad Abelis bu- 100 specialistų, tarp jų 110 vo-
vyko. Raketa pasiekė žemės at- - vo suimtas neteisėta procedūra kiečių. Tuo tarpu neaišku, ar mesį patraukė de Gaulle įsakjr-
ųiosferą u- sudegė viršum ry esą | jo butą atėję ir k?atą pa- tai taupymo ir centralizacijos mas kariuomenei Attfav pasL
tinio Indijos vandenyne pirma- darę FBI pariegūnai. neturėda- sumetimais daroma ar Runku- traukti Iš visokių poHtlulų gru-
dienio ryta. mi tam specialaus orderio. rendjos. ( pių

PIONIERIAUS kelias į m«nulf 
— koks Jis turi jo būti ir koks 
buvo.

Libane chaosas

Persija atsikratė komunistam 
palankia vyriausybe, Amerikos 
kontinente išgalbėta Guatema- 
la nuo komunistinio režimo. 
Europoje nieko neprarasta ko
munizmui; priešingai, anapus 
uždangos tautose laisvės sieki
mas įkvėpė tautas sukilti Vokie 
rijoje, Lenkijoje, Vengrijoje.

Nieko neprarasta komunistam 
ir kai kas laimėta visai be kaęo

Nisonas pareiškė, kad nė da
bartinė demokratų kritika ne
duoda nieko konstruktyvaus, o 
eina tuo pačiu appeasmento ir 
defenzyvos keliu, kuriuo Ache- 
sonas prarado Kiniją ir privedė 
iki karo Korėjoje. Demokratai 
ir dabar siūįo — kalbėjo Nixo- 
nas — leisti laisvai apsispręsti 
12 milijonų Formozoje, bet 
jie nesiūlo apsispręsti 600 mi
lijonų Kinijoje.

— Lenkijos spauda paskelbė. Trumano pareiškimus ir veiks 
kad Lenkijos kardinolas Wyszyn mus Nixonas vertino teigiamai 
skis vyksta į Romą į popiežiaus Ypačiai, kad Trumanas ir pas- 
rinkimus. Negalės dalyvauti kuriniuose pasisakymuose dėl 
Vengrijos kardinolas Mirtdszen- Quemoy atsiribojo nuo savo 
ty ir Jugoslavijos kardinolas partijos linijos Nixono priekaiš 

tai labiausiai buvo skirti buv. 
valst sekretoriui ir dabar de
mokratų užsienių politikos pla
nuotojui Achesonut

— Prancūzijoje visuotinį dė-

. Stepnaic
— Amerikos vyriausias teis

mas spalio 13 sutiko perži&rė- —Armijai pasiūlyta likviduo
ti Sovietų šnipo pulk. Abelio U savo raketų bandymo ir ga- 
bylą. Jis nuteistas 30 metų. Jo minimo skyrių. Jame dirba 2.
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DARBININKAS

Tikėjimas irRomėnas šv. Petro soste

o

"Tarp kitų kr jis galvojo, jog 
Hitlerio politinė karjera yra 
baigta. -Hitleris buvo nuteistas 
už išdavimą, nubaustas dešim-

PUUS XII MIRTIS pasaulio 
spaudoj* susilaukė daugiau at
garsio nei bot kuris kitas Įvy
kis per eilę metų.

Valstybės, kurios neturi su 
Vatikanu diplomatinių santykiu, 
taip pat pasiuntė delegacijas į 
jo laidotuves.

Protestantai, žydai reiškė ka
talikam apgailestavimą dėl di
džiojo Bažnyčios Ganytojo mir-

-Vieni vertino jame popiežių 
diplomatą, kiti kovotoją dėl tai- 
kos, treti matė jame modernų 
šv. Petro laivo vairininką, neti
kėjimo potvynyje.

IKI ŠVENTO PETRO SOSTO
Roma. Kovo 2 vakaras, 1939.

Apie 150.000 minia susirinku
si šv. Petro aikštėje dairėsi vis 
į Sikstinos koplyčios viršų. 
Laukė, kada iš jos viršaus pasi
rodys baltas dūmelis.

“II papa. n papa" — ėmė 
šaukti, kai tik pasirodė lauktas 
dūmelis, ir sujudo spraustis 
link šv. Petro bazilikos balko
nų. Juose pasirodė kardinolas, 
apsitaisęs purpurais. Jis prabi
lo:

"Aš skelbiu jums didį džiaugs
mą. Mes turime popiežių emi
nenciją kardinolą Eugenijų Pa
celli, kuris prisiėmė Pijaus XII 
vardą".

Tai išgirdę; Romos piliečiai 
davė laisvę savo temperamen
tui. Vienas kitą apkabindami, 
linksmai šūkavo Pacelli vardą. 
Jis buvo jiem pažįstamas. Vai
kas bėgiojo Romos gatvėm. 
Jaunas kunigas buvo šventintas 
Romoje ir pirmuosius kunigo 
darbus čia nudirbo. Romos pi
liečiam jo išrinkimas į popiežius 
buvo pasididžiavimas visam 
miestui, nes nuo 1730 metų, 
nuo Benedikto XIII mirties, šv.. 
Petro soste nebuvo sėdėjęs jo- 
kis romėnas.

Romos aristokrato Pacelli šei
ma buvo per ištisus 200 metų 
Vatikano tarnyboje.

Eugenijais, busimojo popie
žiaus. senelis, buvo įsteigęs dien
raštį “L’Osservatore Romano”, 
kuris virto kaip ir Vatikano ofi
ciozu. Eugenijaus tėvas buvo 
Vatikane dirbančių teisininkų 
dekanas. Vatikano teisininkas 
buvo ir jo brolis Francesco. Gal 
gi kunigas Eugenijus nueis ki
tais keliais?

Romėnai atsiminė, kad Euge
nijus buvo trečiasis iš Pacelli 
keturių vaikų — buvo du ber
niukai ir dvi mergaitės. Atsimi
nė. kaip Eugenijus buvo silp
nos sveikatos ir jam neleido 
gydytojas gyventi seminarijoje. 
Būtų tekę atsisakyti nuo kuni
gystės mokslų, bet atsitiko 
taip, kad popiežius Leonas XIII 
leido jam gyventi pas tėvus ir 
mokytis teologijos. Taip ir ta
po kunigu.

Atsiminė romėnai taip pat 
pasakojimus, kad jaunas kuni
gas Eugenijus norėjo liktis pa
rapijoje ir žmonėm tarnauti. 
Bet Leonas XIII norėjo atgauti 

’ Vatikanui diplomatine garbę ir

rinko tam darbui tinkamus kan
didatus. Msgr. Gasparri, tada 
popiežiaus valstybės sekreto
rius, pasakęs:

“Dievui tarnauja ir tas, ku-^ria metų ir dar svarbiau — 
ris dirba Bažnyčios administra- ”x’ J J
rijoje".

Taip jaunas kunigas Eugeni
jus nuėjo į Vatikano kanceliari
ją dirbti, į diplomato stažą. ’

Kas beatsimins, kuriais tai 
metais buvo.

Tačiau dokumentai tiksliai su
žymi ir tas datas:

gimė 1876 kovo 2; į kunigus 
įšventintas 1899 balandžio 2. 
per Velykas, nuo 1901 pradėjo 
dirbti Vatikane; 1917 paskirtas 
arkivyskupu ir Benedikto XV 
pasiųstas nuncijum į Miuncheną 
Bavarijoje; 1930 nuncijus Pa
celli paršauktas į Romą. Nau
jas popiežius Pijus XI jį parsi- 
šaukė, kad padarytų kardinolu 
ir savo valstybės sekretorium.

Iš tų diplomatinio atstovo lai
kų biografai primena keletą epi
zodų...

1911 Pacelli buvo atstovas 
popiežiaus misijos, kuri vyko į 
Anglijos karaliaus Jurgio V. ka
rūnaciją. Atsitiko taip, kad Pa
celli lagamine su popiežiaus pa
rašu sveikinimo dokumentas 
buvo sulietas tame pat lagamine 
sudužtas jodo bonkutės. Čia 
jau reikėjo ^rodyti diplomatinį 
sugebėjimą iš bėdos išsisukti. 
Pacelli sugalvojo, kad bus ge- 
riMisia visą tą pergamentąsulie- 
ti jodu, tegul jis atrodys seno
vinio stiliaus...

1917 į Miuncheną b»*vo pas
kirtas nuncijum su ypatingu už
daviniu — paveikti popiežiaus 
Benedikto XV vardu 
Wilhe’mą. kad nri'nvn t-vRn ir. 
baigtu kara. kad
jam būtų pasisekę kaizerį įti-. 
kinti.

Miunchene nuncijui Pacelli 
teko pergyventi ir komunistu 
sukilimo chaosą. Minia, siautė
jusį gatvėse įsilaužė ir į nunci
jaus buveinę. reikalaudama 
maisto ir pinigų. Nuncijus prieš 
užpuolikus pasirodė ir į jų gra
sinimus atsakė:

"Niekad nėra protinga žudyti 
diplomatą".

Ant nuncijaus krūtinės bliz
gėjo kryžius. Vienas iš užpuo
likų jį trenkę. Kryžiaus šonas 
bu penktas, nuncijus liko svei
kas. ir minia pasitraukė, dau
giau žodžio netarus.

Miunchene sulaukė nuncijus 
Pacelli ir Hitlerio garso. Tą mo
mentą prisimena dabartinis A- 
merikos valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Robert Murphy. 
kuris 1921 buvo paskirtas į 
Miuncheną Amerikos konsulu. 
Hitleris pradėjo savo sąjūdį, su
rengė pučą, kuris buvo likvi
duotas. ir Hitleris .teismo nu
baustas 10 metų kalėjimo.

“Užsienio konsuliariniai ats- 
stovai — pasakoja Murphy :— 
1924 Miunchene buvo susiorga
nizavę į konsuliarinį korpusą. 
Korpuso dekanas buvo popie- 
žiaus nuncijus. Miunchene moh- 
sinjorąs Pacelli...

Hitleris nedarė tada įspūdžio, ty 
rįs tautinio vado ypatybes.

“Įvykiai, žinoma, parodė, kad 
tos nuomonės nebuvo tikslios. 
Po eilės metų, kada Jungtinės 
Valstybės kariavo su Hitlerio 
nacine Vokietija ir fašistine 
Italija, kada 1944 sąjungininkų 
kariuomenė įžengė į Romą, aš 
turėjau laimės gauti Jo Šven
tybės audienciją” — pasakoja 
Murphy.

“Jis prisiminė dienas Miun
chene. Aš pasinaudojau proga 

.pasakyti, kad kai kurie iš mū
sų tada neteisingai vertinom 
Hitlerio potencialą. Popiežius, 
turėdamas gerą humoro pajau
timą, nusijuokė ir tarė: ‘Žinau, 
ką tamsta manai — apie popie
žiaus neklaidingumą. Neužmir
šk, prieš ^dvidešimtį metų aš bu
vau tik monsinjoras."

Valstybės sekretorius turi sa
vo žinioje labiausiai diplomati
nius reikalus. Tose pareigose 
Pacelli teko išbūti 9 metus — 
iki 1939, kada mirė Pijus XI.

Po Pijaus XI mirtiės; prieš-— “Minėdami su Vilniumi susi
renkant naują popiežių, Pacelli

i pareiškė vyksiąs į Šveicariją a- 
tostogų, nes vistiek naujas po
piežius pasiskirs ir naują vals
tybės sekretorių. Norėjo tik at
likti savo pareigą — dalyvauti' 
naujo popiežiaus rinkimuose.

Tuose rinkimuose dalyvavo 
62 kardinolai. Pirmame balsa
vime Pacelli gavo daugiausia

. t^Įsų. Bet dviejų trečdalių ne- 
hjrvo. Antruose jis buvo išrink
tas. bet jis paprašė, kad būtų 
dar sykį perbalsuotas. Tada jis 
gavo visus balsus, išskyrus sa
vąjį, J

'Tai ir buvo 1939 kovo 2.
tostogų. išvykti neteko. (b.d,f

MIRUS POPIEŽIUI, visur nuleista popiežiaus vėliava iki pusės stiebo. Kairėje —{.Vatikano kieme; 
dešinėje — prie apaštališkojo legato rūmų Washingtone, D. C.

KOKIOS PRASMĖS ŠIANDIEN TURI SPALIO 9
Draugas spalio 9 vedamaja

me rašo:

jusius įvykius, norime primin
ti mūsų visuomenei ir ypač Lie
tuvos reikalais besirūpinantiem 
veiksniam, kad Vilniaus kraš
to reikalai ir dabar reikalauja 
specialaus akylumo, nes į jį la
bai aiškiai tebepretenduoja len
kai. Nors keista, bet yra faktas, 
kad pastaraisiais laikais ir gudai 
reiškia tokias pretenzijas. Savo 
propagandinėje literatūroje. .. 
Vilniaus kraštą pavaizduoja kaip 
Gudijos miestą (tur būt, kraš
tą? Red.).

“Neseniai nugirsta ir tokių 
gandų, kad, girdi. Maskva ne
seniai siūliusi GomulkŽš Lenki-

GEROJO LATRO DIENA
Jungtinių Valstybių ir Kana

dos pataisos namuose, o jų yra 
apie 400, spalio 12 švenčiama 
buvo šventojo Dismas šventė. 
Dismas vardas buvo primestas 
anam nežinomajam latrui, ku
ris kabojo šalia Kristaus ir ku
ris prašėsi, kad Kristus jo ne
užmirštų. Ši diena paskelbta 
“atgailojančio vagies” diena. 
Tokia prasme buvo laikomos 
pamaldos, ir buvo lankomi pa
taisos namuose esantieji “lat- 
trai”.

— Kolumbijos vyskupai vėl 
paskelbė programą kovai su 
“nuodėmėm prieš brolišką gai
lestingumą”. Tai programa so
cialinei nelygybei šalinti. Ji — 
ne tik komunizmas — kalta
dėl perversmų.

— Amerikos katalikų jauni
mo savaitė bus spalio 26 — lap
kričio 2. Jos pagrindinė tema— 
“jaunystė, erdvės ir šventu
mas”. Tai pastangos nukreipti 
jaunimo dėmesį į reikalą au
ginti charakterį tuo metu, kada 
visos žmogaus pastangos yra 
kreiptos tik erdvei laimėti

— Rytų Vokietijoj kalėji
muose laikomi 32 kunigai

sai Lietuvos praeičiai. Tam rei
kalui tinka Vilniaus diena. Il
gėliau sustoja prie klausimo, ar 
lietuvių visuomenė yra jautri 
Vilniaus reikalui ir ar joje tas 
reikalas yra aktualus. Rašo:

“Vilniaus problemos aktualu
mo mūsų lietuviškoji visuome
nė šiandien taip nebejaučia, 
kaip prieš dvidešimtmetį.... mes 
každodėl jau pradedame Vil
niaus dienos varžytis. Ji jau ne
bėra visuotinė. Daug kur ne
bešvenčiama, ir net spaudos 
praleidžiama nepaminėta. Judi
na ją dar šiek tiek Vilniaus kraš 
to lietuvių sąjunga. Daugeliui 
kitų ji tarytum nebeapeina”....

Ragina, kad Vilniaus krašto 
lietuvių sąjunga organizuotų 
Vilniaus sąjūdį.

Ar neatrodo, kad klausimas 
siūlomas spręsti ne iš to galo. 
Jei yra degančios specialios 
problemos, tai pirma jas reikia 
išryškinti, sukonkretinti; tada 
bus matyt, ar jų negali išspręs
ti turimos jėgos ir ar reikalin- 

delė žaizda buvos ir akim visai ga specialaus sąjūdžio. Vargiai 
nieko nematė 5 savaites. Gerai, tikslinga kurti sąjūdį ir paskui 
kad greitai nuvežėm į Kauną, galvoti, ką jis veiks, 
tai dar nors kiek pagydė. Tik
rai Dievas parodė stebuklus. 
Dabar tas viskas praėjo, ir gy
venam šiaip taip; gyvam duobės 
nėra.

Kaslink tamstų švogerio, gal 
dėdė jį pabartum. Per žolinę 
į Pivašiūnus ant atlaidų tai lė
kė su visa šeimyna, o namo — 
tai girtas, net iš vežimo išpuo
lė”

SPAUDA

jai grąžinti rylų Lietuvos kraš
tą. jei ji sutiktų pripažinti Vo
kietijai dabar Lenkijos ribose 
esančias vokiečių teritorijas”.

Dienraštis ragina Vilniečių 
sąjungą duoti literatūros ang
lų kalba apie Vilnių ir atrem
ti pretenzijas, “štai kodėl mes 
primename spalio devintąją”.
AR PRADEDAM VILNIAUS 

DIENOS VARŽYTIS?

INTEGRACIJA IR BOMBOS
Clinton, Tenn., spalio 5 sus

progdinta mokykla, kur prieš 
dvejus metus įvesta integraci
ja. Visas mokyklos vidus išgriau 
tas. Nuostolių už 300,000.

— Prancūzijos vyriausybė 
paskelbė, kad ji duos nepri
klausomybę ir Togolandui 1960 
Togolandą Prancūzija valdė nuo 
1914, perėmusi iš Vokietijos.

— Prancūzija pagal susitari
mą su Tuniso vyriausybe ati
traukia savo kariuomenę per 
10 dienų. Paliks tik Bizertos 
uostas Prancūzų kariuomenės 
rankose.

Cor.

Siųsdami savo pakietus, bū
kite "tikri, kad jūs siunčiate

apšutino, kad nemažnėjo pa
žint. Nuo veido skūra nusilupo, 
ir nuo rankų, ir šone labai di-

KULTŪRININKAI VIS 
BŪRIUOJASI

kaip Lietuvoje jau ant 
storojasi .* Ir čia tai 

moters scsuvoj? duktė

Redakcijos pastabos
laiškas •nušviečia kelis visuo- ciniškos priežiūros dar jaunom 

tinius Lietuvoje reiškinius. Vi- motinom krinta dantys bei sops- 
su pirma, jis rodo, kad kolūkiai, ta galvos

BŪKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai | Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietų Sąjungos dalis

tinis vargas ir kančia. Ji paša- tai įr čieta mendelį parneša. Ge- 
koma 'paprastais, nekaltais žo
džiais. bet iš jų pajunti sugeltą 
širdį. Toks yra ir čia spausdi-

YRA 100%

T. Žiburiai vedamajame spa
lio 9 taip pat primena dabar
tines lenkų ir gudų pretenzijas 
į Vilnių. Primena, kad Vilnius 
populiarintinas tarp lietuvių ir 
kaip vieta, kuri atstovauja vi-

NAKTIM^ KAS DIRBA, TAI ŠIEK TIEK UŽDIRBA
LAIŠKAS IŠ LIETUVOSIš Lietuvos ateina krūvos laiš

kų. Jų galėtų būti žymiai dau- - 
giau. jei žmonės galėtų rašyti 
visai laisvai. Rašoma santūriai 
ir atsargiai. Vien tiktai toks 
rašymo būdas pasako, kad ana
pus geležinės sienos gyvenimas 
nėra normalus.

namas laiškas, rašytas rugsėjo 
26. Nenurodįfeime. nei kas jį 
gavo, nei kas siuntė. Gal pa
kaks tik to. kad jis yra iš Dzū
kijos.

Neteks nei silkių valgyti

“Pirmais šio laiško žodžiais . . 
sveikinu brangias gimines, te
tulę ir dėdę, bučiuoju skaisčius 
veidelius ir baltas rankeles ir 
linkiu nuo Viešpaties Dievo 

_ _______ ________ ____ daug laimės, o labiausiai sveika- 
timųjų mirė, ką nors nelaimė lėlės. O dąbar parašysiu apie 
ištiko, didelian vargan pateko. 
Niekas gyvenime to neišvengiau 
nei laisvame, ar turtingame 
krašte. Tuo ir nesistebime.

Laiškai iš Lietuvos yra kito
kie. Kiekviename iš jų, jeigu ir 
rašoma apie savo reikalus ir ____ ___
tik giminėm, atsispind^ visuo- rUŽdirba. Kieno pečiai platūs.

i « įr čie|ą mendelį parneša. Ge
rai būtųtr pamiegot, bet reikia 
žiemai pasiruoši kaip voveriai. 
Mes. brangus dėde ir tetule, 
per vasarą dirbam, o žiemą su-* 
valgom ir vėl laukiam vasaros.

& Taip it eina, kaip pasaka be ga
lo”.

Toliau dėkoja už paramą ir 
rašo: “Jeigu visi mūs giminės 
būtų tokie, kaip tamstos ir B.... 
kiek mum padėjot, tai ir mes tablečių nuo galvos skaudėji- 
mažai skirtumės nuo ameriko
nų. Bet kiti užmiršo. Ne tai. 
kad nenori ko atsiųsti, bet ir 
laiško parąšyti nenori”.

Gyvam duobės nėra

"Dabar parašysiu apie savo 
vyrą, kaip klausėt. Jisai viena 
akim mato, kita visai nieko ne
mato; Pasidarė nervingas iš 
skausmų ir negali eiti ant dul
kių. O mes ir pirmiau mažai 
uždirbom. Kai dar nebuvo Al
gučio. tai visur viską dirbda
vau. ...

Kai laiškas ateina iš Laisvo- . 
jo krašto, jis gali būti labai 
graudus tiktai tam, kas jį gau
na, ir toks laiškas viešesnės 
spaudos nepasiekia. Tai asme
ninis reikalas. Kas nors iš ar-

savo gyvenimą....
Dabai- jau "kasam bulves, dar 

tik savo, o kolūkio dar neka- 
sam, nors man šiemet jau ne
teks nei silkių pavalgyti, nes 
reiks prie Algučio būt. Pas mus 
naktis kas dirba, tai šiek tiek

Į Maskvą — tik partiečiai
“Naujienos pas mus tai to

kios. R.... buvo net Maskvon 
išsiųstas pasižiūrėti. Nežinau, 
ar jis tastom gyrės, ar ne? Pas 
mus į Maskvą tik partiečius ve
ža, kolūkis už kelionę apmoka. 
O už darbadienius dar nežinom, 
kiek gausim. Parašysiu vėliau”.

Jauna, bet jau be dantų
'“Kitą metą jau žadu dantis 

dėtis, jeigu neturėsiu kokių ne
laimių. Labai bloga be dantų, 
ir negražu jaunystoj. Reiks 8 
dantų...

O dabar, brangus dėde ir te
tule. jeigu kada nors siųsite 
siuntinį, tai aš vėl prašytau tų

Draugas ir Vienybė aprašė 
Chicagos menininkų ir kultūri
ninkų diskusijas Jaunimo Cen
tro patalpose. Draugas infor
muoja, kad “iš kalbėjusių susi
darė nuomonė, kad didžiausias 
lietuvių kultūrinio nuosmukio 
vykdytojas yra tie 60 kultūri
ninkų. kurie pasirašė deklaraci
ją. Jie esą lietuvių kultūros 
priešai.

“Diskusijose nieko nebuvo 
išspręsta, tik dar daugiau įsiaš- 
trinta”.

Ar dar neatėjo metas tuos 
suaugusiųjų žaidimus baigti? 
Jei kolektyviniai pasikalbėjimai 
neduoda jokių išvadų, kas rei
kia padaryti, kad kultūrinis gy
venimas būtų pakeltas: kad me
nas būtų priartintas prie vi
suomenės ir visuomenė prie 
meno, tai ar ne geriau būtų pa
likti diskusijas ir eiti kiekvie
nam prie savo darbo — kur
ti. dirbti.

LIBANONE moterys rfcmonstruodamos užtvenkė gatves, kur turėjo 
mušta 6, sužeista 20. ,'

pravažiuoti kariuomene. Už-

mo. Jau tas baigiu naudot. Ži
not. kaip mano galva suklapa- 
tinta. labai dažnai skauda.

Sudie, sudie, laukiu greito 
atsakymo".

Gavėjo prierašas
“Brangi Darbininko redakci

ja. Aš iš Lietuvos gaunu daug 
laiškų. Kitų syki būna daug iš
braukyta. bet šitą sykį niekas 
neišbraukta, ir taip gražiai pa
rašyta, 
žiemas 
mano

. rašo".Tas viskas Įvyko šitaip. Pas 
mus žmonės daro degtinę?1 ir , 
pas mus gyveno toks mokyto
jas. ir jis darė ir J . nuėjo. 1 
Kai atmušė bačką, tai jį taip

arba geriau “kūlokiai”. žmonių 
sąskaiton daro risokias išlaidas 
partiečiam, ir dėl to “nežinia, 
kiek mes gausim už darbadie
nius”. Antra, darbadieniai žmo
nių neišmaitina net ir vienomis 
silkėmis, kurios perkamos už 
savo triūsą, kaip pigiausias 
maistas; geriau laikosi tie. ku
rie naktimis nebudi prie ma
žų vaikų, o dirba (galbūt ir 
vagia) ir turi stiprius pečius 
“mendeii" (rugių gubą) iš lau
kų parsitempti. Trečia, dėl var
go žmonės geria, dirbdami na
minę ir susižeisdami; ir dėl to 
paties vargo bei stokos medi-

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 pashm- 
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite į bet kurį mūsų 
skyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytų kopijų ap
draudos polisg nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ- Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.
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Gedulo išryškinta dvasinė galybė
Gedulo dienomis, mirus po

piežiui Pijui XII, viso laisvojo 
pasaulio dėmesys tebėra nu-

Nuo spalio 6, kai šventasis 
. Tėvas mirtinai susirgo, laikraš

čiai dėjo žinias stambiom an
traštėm, o radijas pranešinė
jo pirmąja žinia. New Yorko 
radijas spalio 8 vėlų vakarą sa
vo žinių programą pradėjo pa
reikšdamas, kad pirmoji gauta 
žinia yra liūdna: “tik prieš ke
lias minutes popiežius mirė.” 
Romoje tai buvo spalio 9 pra
džia. Tos dienos amerikiečių 
laikraščiai, be jokios išskirties, 
jau buvo pilni Pijaus XII gyve
nimo aprašymų ir jo gyvenimo 
bei veikimo vaizdų. Mirusiojo 
Kristaus vietininko atvaizdai už
ėmė ištisą puslapį. Apie Šven
tojo Tėvo laidojimo apeigas ir 
kardinolų pasiruošimą naująjį 
popiežių rinkti žinios tebėra 
gausios.

Visa tai rodo, kiek popiežiaus 
Pijaus XHI mirtis ir naujojo 
popiežiaus laukimas sujudino 
pasaulį. Išsiskyrė tiktai sovieti
nis pasaulis, Maskvos dominuo
jamas ir kontroliuojamas. Apie 
popiežiaus mirtį buvo pranešta 
uždelsiant ir truippai, radijo pra-

Popiežiaus teisė Bažnyčią val
dyti neina iš tikinčiųjų, nors 
yra jų (kardinolų) renkamas. 
Bažnyčios steigėjas Kristus tą 
teisę yra - davęs apaštalui šv. 
Petrui, savo pasirinktajai Uo
lai, ir toji teisė pereina kiek
vienam popiežiui. Jis valdo Baž
nyčią atsiremdamas Dievo palik
tu įgaliojimu, ir dėl to paties 
popiežiaus autoritetas pranoks
ta pasaulinius valdovus. Jeigu 
popiežiaus žodžio, tariamo šv. 
Sosto vardu, jie ir nepaklauso, 
esant jam gyvam, tai daugu
mas nusilenkia, jam mirus. Po
piežiui rodoma paskutinė pa
garba išreiškia pripažinimą ar 
bent nuojautą, jog nėra miręs 
eilinis žmogus valdovas. Jis bu
vo ypatinguoju Dievo įrankiu.

KAMERLENGAS- kardinolas 
Benedeto A. Maseila

Bažnyčia be popiežiaus
"" ------- VACANTE SEDE .

Kas perima valdžią, lai popiežius miršta? • šventosios Kolegijos vaidmuo, • Kamerlengas 
vietoj popiežiaus • Ar gali kas kitas kalbėti "ex cathadra" be popiežiaus? • Kaip tvarkomi 
neatidėtini Bažnyčios reikalai • Speciali kardinolę komisija.

Piįui XII sutelktas ypatin
gas dėmesys turi dar ir kitą 
pagrindą. Jis atėjo Bažnyčios 
valdyti praėjusio karo išvaka
rėse, valdė karo laiku ir labai 
drumsčiais pokario metais. Nei 
vienas kitas karas nebuvo už
sibaigęs tokiu netikrumu.

Netikrumą sudarė ir tebesu
daro grėsminga ir agresyvi So- 

_ __ vietų Sąjungos laikysena, atrem-
nešimai iš Vatikano buvo sustip- i savos ateistinės bažny- 
rintai trukdomi. Tuo būdu Mask 
va dar kartą nepaslepiamai pa
rodė savo neapykantą ir pagie
žą Katalikų Bažnyčiai.

čios” organizavimą pasaulyje. 
Katalikų Bažnyčia yra jai (ti
žiausioji priešybė, kaip Kristus 
— Antikristui.

Pijaus XU, kaip viso pasaulio 
spauda teisingai pabrėžia, bu
vo didžiausias ir uoliausias ko
votojas su antikristiniu komuni-

ROMIETĖ liūdi popiežiaus 

galimam kandidatui į busimuo
sius popiežius pateikiama gali-

KAMERLENGAS
Šventosios Kolegijos darbam 

vadovauja kardinolas kamer
lengas. Popiežiui esant gyvam, 
tai daugiau titulas nekaip pa
reiga. Užtat popiežiui mirus, 
kamerlengas patampa pirmuo
ju asmeniu Vatikane ir visoje 
Bažnyčioje. Pirmoji jo pareiga 
yra konstatuoti popiežiaus mir
tį-

Miręs popiežius Pijus XII ka
merlengo neturėjo. Jo mirtį ofi
cialiai konstatavo kardinolų de
kanas Eugenijus Tisserąnt. Pa
gal senas tradicijas, prisiarti
nęs prie mirusiojo, jis pašaukė 
jį tris kartus vardu. Neatsilie
pus, paskelbė popiežių Pijų XII 
tikrai mirus. Nuėmus nuo ve-

atitinkama kardinolų komisija, 
kurios uždavinys jam padėti. 
Tą komisiją sudaro trys kardi
nolai, visų trijų kardinolų eilių 
arba laipsnių atstovai. Į ją pir
muoju įeina vyriausias amžiu
mi atitinkamos eilės kardino
las. Po mirties Pijaus XII, tą 
kardinolų komisiją tuojau su
darė patys vyriausieji amžiumi 
kardinolai: Eugenijus Tisserąnt, 
74 m., Juozapas Van Roey, 84 
m. ir Nikalojus Canali, 84 m. 
Tos komisijos sąstatas nuola
tos keičiasi. Vyresnysis kardino
las, išbuvęs tris dienas komisi
joje, užleidžia savo vietą sekan
čiam pagal vyresniškumą to pa
ties laipsnio kardinolui.

Tokia procedūra yra gana
tiksli, nes išvengiama perdide- mybė praktiškai susipažinti su 

pačiais svarbiausiais Bažnyčios 
reikalais. O valdžios pastovu
mo principą išsaugo Kamerlen
go asmuo, kol bus išrinktas nau
jas popiežius.

Pijui XII mirus, šv. Petro lai- 
vąs liko be vairininko. O plauk
ti jam vistiek reikia. Gyvenimas 
nesustoja nė vienai sekundei, 
mirus net Kristaus vietininkui. 
Net ir per tas keliolika dienų, 
kol išrenkamas naujasis šventa
sis Tėvas, Bažnyčiai reikia 
spręsti įvairius reikalus. Pa
sitaiko klausimų, į kuriuos tik 
ji viena tegali atsakyti. Kaip 
tokiu metu Bažnyčia tvarkosi? 
Kaip ji veikia be popiežiaus?

ATEINA ŠVENTOJI KOLEGIJA
Popiežiui mirus, jo teisės ne

išnyksta. Jos tik potenciališkai 
pereina į Bažnyčios visumą. To
kiu metu, lotyniškai sakant 
“Sede vacante”, valdantysis 
Bažnyčios aparatas nesustoja. 
Klebonai, vyskupijų ordinarai 
ir jųjų kurijos budi savo pa
reigose. Veikia ir visos švento
jo Sosto kongregacijos. Tiktai 
pačioje Bažnyčios viršūnėje į- 
vyksta laikinis pasikeitimas.

Tokiu metu niekas negali vyk
dyti pačių aukščiausių, su pri
mato teise susijusių pareigų. 
Pavyzdžiui, niekas negali kalbė
ti “ex cathedra”, kaip kalba po
piežius; negali šaukti visuoti
nių Bažnyčios susirinkimų, steig
ti naujas vyskupijas, sudarinėti 
konkordatus. Tačiau tam tikrą 
dalį popiežiaus pareigų atlieka 
kardinolų visuma arba vadina
ma šventoji Kolegija.

Šventoji Kolegija tuo laiku 
renkasi kasdien, ir tie jos susi
rinkimai vadinasi Generaline 
Kongregacija. Jai tenka spręsti 
svarbiausius ir neatidėtinus 
Bažnyčios reikalus. Nutarimai 
padaromi slaptu balsavimu ir 
parasta balsų dauguma. Tačiau 
tie sprendimai paskelbiami su 
tam tikru rezervu. Pažymima, 
kad busimasis popiežius po 
savo išrinkimo tuos sprendi-

mis bei asmenimis?
Valstybės sekretoriaus įgalio

jimai baigiasi kartu su popie
žiaus mirtimi. Gi miręs popie
žius Pijus Xin paskutiniu laiku 
nebuvo paskyręs nė savo val
stybės sekretoriaus; turėjo tik
tai 2 pasekretorius. Bet švento
ji Koliegija turi savo sekreto
riatą. Tad Kolegijos sekretorius 
priima dabar visus svarbius 
raštus — nunciatūrų praneši
mus, užuojautos pareiškimus ir 
kita, ir visą tą medžiagą refe
ruoja Šv. Kolegijai per arti
miausią Generalinę Kongrega
ciją.

šventosios Kolegijos parei
gas “sede vacante” aiškiai api
brėžia kanonai ir atitinkamas
statutas. Visos jos gali būti su- lionies rankos Žvejo žiedą, ir 
vestos į tokią trumpą formulę: prasidėjo tasai “Sede vacante”. 
“Sede vacante” šv. Kolegijos 
vyriausias uždavinys yra — sau
goti ir ginti Šv. Sosto teises, jo
kių būdu popiežiaus teisių ne
pasisavinant sau, ir visu rimtu
mu pasiruošti busimiesiems po- 
piežaus rinkimams, kurie turi 
įvykti kuo greičiausiai po mi
rusio “Dievo tarnų Tarno” pa
laidojimo (dabar rinkimų pra
džia nutęsiama 18 ar kiek dau
giau dienų po popiežiaus mir
ties, kad į rinkimus galėtų at
vykti kardinolai ir iš tolimųjų 
kraštų).

Pirmieji Generalinės Kongre
gacijos posėdžiai, paprastai, yra 
skiriami susipažinti su “concla- 
ve’į Įstatais, tasyklėmis, tradici
jomis. šventoji Kolegija nesti 
be darbo.

Nesant kamerlengo, juo bu
vo išrinktas kardinolas Aloyzas 
Maseila. Jis dabar šaukia Gene
ralinės Kongregacijos posėdžius 
ir jiems vadovauja. Jam dau- 
gausiai tenka rūpintis mirusio
jo popiežiaus palaidojimu ir 
pasiruošimu naujojo popiežiaus 
rinkimam, kurie paskirti spalio 
25.

KARDINOLŲ KOMISIJA
Generalinė Kongregacija po

sėdžiauja tik kartą per dieną. 
Bet į Vatikano biurus kas va
landą atplaukia daug reikalų, 
kuriuos normaliu laiku spręs
davo patsai popiežius. Dažnai, 
negalint tų reikalų atidėti net 
gi iki ryt dienos, juos išspren
džia patsai kamerlengas. Bet, 
šitokiais atvejais jis pasitaria su

lio atskirų asmenų/ įsigalėji
mo, duodama progos pareikšti 
savo iniciatyvą ir sunaudoti sa
vo gabumus visiems Šv. Kole
gijos nariams ir kiekvienam

Kiek yra katalikų Tolimuose Rytuose
Tolimuosiuose rytuose kata

likų skaičius auga. Per paskuti
nius metus padidėjo 2,121,716. 
Dabartinis bendras katalikų 
skaičius siekia 32,624,699, o 
bendras tų kraštų gyventojų 
skaičius — 1,300,163,000.

Japonijoje katalikų yra 254, 
114. Per 10 metų priaugo 120, 
000, vadinas, kasmet prieauglis 
5 proc.

Pietų Korėjoje katalikų 
300,000. Skaičius smarkiai 
ga-

yra
au-

Katalikų Bažnyčioje aukščiau
sios valdžios pasikeitimai nėra vo didžiausias ir uoliausias ko- 
ištatyti tokiom staigmenom, iš 511 antikristiniu komuni-
kuriu laukiama kažko nepapras- zmu’ met?s ja™ pasmerkimą, 

bet ir raginęs jį nugalėti krikš
čioniškojo gyvenimo idealais.

Šioje kovoje dvasios stipry
bė yra lemianti. Divizijos, ku- 

stybėje. Viši žino, kad mažutė riomis dar Stalinas jautėsi pra- 
Vatikano valstybė tėra atrama nešesnis prieš Pijų XII, neturė

jusį nė vienos divizijos, yra ly
gios šaudyklėm, kurias “laužo 
Dievo balsas”.

Niekas dar Katalikų Bažny
čios nenugalėjo ir nenugalės, mus galės pakeisti arba net vi- 
Katalikų Bažnyčia stovi kaip 
neįveikiama Uola, kaip dvasios 
galybė, teikianti paguodos ir 
vilties net pačiom niūriausiom 
dienom.

to ir visiškai naujo. Pasaulio 
dėmesį traukia kitaip, negu pa
traukia atmainos pasaulinės vai 
džios kurioje nors didelėje val-

žemėje valdyti didelei Katalikų 
Bažnyčiai, išplitusiai į visą že
mės rutulį. Tai didžiausia re
liginė bendruomenė, apimanti 
visas tautas ir rases, apie 500 
milijonus žmonių, labai įvairių 
ir skirtingų, bet didžiai vienin
gų savo vidiniu ryšiu, kurį iš
laiko Kristaus mokslas ir po
piežiaus primatas.

siškai atšaukti.
Daugeliui gali būti neaišku, 

kokiu būdu Generalinė Kongre
gacija, būdama gana gausus ko
lektyvas, susisiekia su įstaigo-

’ ' '/Z*

MIRĘS popiežius Pijus XII savo vasaros reziden^.joje Castel Gondoffo.

Formozoje per 12 mėnesių 
priaugo 34,000. Per paskutinius 
penkeris metus iš 20,000 pakilo 
iki 148,000.

Hong Konge, kuris susiremia 
su Kinija, dabar yra katalikų 
129,652. Per metus priaugo 24, 
236. Proporcingai tai didžiau
sias prieauglis.

Burmoje, Thailande, Malajuo
se ir Indokinijoje iš bendro gy
ventojų skaičius 77,600,000 ka
talikų yra 2,060,996.

Indijoje iš 358 mil. gyvento
jų katalikų yra 5,168,447.

Pakistane gyventojų 78 mil., 
katalikų tarp jų 288,663. Kata
likų skaičius per paskutinius 
metus padidėjo 8,000. Katali
kybę priima musulmonai.

Tolimuosiuose rytuose dau
giausia katalikę yra Filipinuo
se. Ten yra 55 proc. visų toli
mųjų katalikų. Iš Filipinų val
stybės 22,222,194 gyventojų ka
talikų 18,504273.

Didelis buvo katalikų gyven
tojų judėjimas, kada buvo pada
lytas Vietnamas. Iš šiaurės Viet
namo perkeliavo kaip pabėgė
liai į pietų Vietnamą 590,000 
katalikų, šiaurės Vietname ko
munistiniame režime liko kata
likų 400,000.

• šv. Pijus I buvo popiežium 
140-155 metais. Tai buvo dar 
tikrasis jo vardas. Pijus n tą 
vardą pasirinko Enejus Silvijus 
P. ccolomini tik 1458; metais. 
Jis rašė apie Lietuvą.

Popiežiaus paukštė
ANTANAS VAIČIULAITIS

—Mes norim aplankyti savo 
dėdę, — tarė vyresnyis bro
lis.

Jis jautė, kaip jo drąsa ma
žėja, ir nė pats nežinojo, kur 
tą narvelį laikyti. Gi paukštė 
tuo tarpu guviai suspurdėjo, su
vėdavo sparnais, lyg nubusda-

ną buvo susirinkę, kažkur iš
sislapstė aplinkui ir kuždasi taip 
gyliai, kad tu jų neišgirstum.

Ore nuskambėjo švento Pet
ro bazilikos varpai ir vėl tilo, 
ilgai dar dūzgendami, kol visai 
liovėsi. Paukštė, kuri jau buvo 
primigusi, varpų gaudimą išgir-

kratė, kad tasai išsipuošęs po
nas ir juodviem nusilenkė, ei
damas pro šalį. Jie kaip apglušę 
žiūrėjo | aukso apvadžiones jo 
drabužiuose, į mezginių ranko
galius ir į kepurę, kuri buvo 
panaši į laivelį.

Atsipeikėję išvydo jie duryse

— Ką gi jūs čia atsinešėte?
Aniedu paraudo.
— Nagi, ar dovanų kur gavo

te?
— Ne, bet mes norėjom tą 

paukštę jums dovanoti, — at
sakė abu jie, dar labiau rau
donuodami. — Gal tai labai

Ši* paskojima* paimtas iš M 
tik pasirodžiuios. A. Vaičiulai
čio pasakų rinktinės "Auksino 
kurpelė". Knygą išlakto Vantos 
leidykla Vokietijoje.

-•-
Vieną pavakarę prie švento 

Pankracijaus vartų Romoje sė
dėjo moteriškė su narveliu ran-

vaitėj apvaikščioti Romos bazi
likų, kad gautų atlaidus. Iš San 
Pietro de Monterio bažnyčios 
dabar jie traukė j Vatikaną.

— Kokia tyli paukštė!—pra
bilo vyresnysis brolis.

Valandėlę juodu stovėjo be
sigėrėdami. Iš Romos, ten pa
kalnėje, kilo ramus, lėtas mies-

koje. Buvo ji sena, pražilusi, 
tamsaus ir raukšlėto veido. Bet

to gaudesys tarpais nustelbia
mas balsų klegėjimo prie šių

ma iš miego, ir prasižiojus čip- 
telėjo.

Sargybinių viršininkas pasa
kė:

— Negi žvėrynan einate, kad 
ir paukštę nešatės!

— Buvom galvoję padovano
ti ją mūsų dėdei kardinolui.

Išgirdę kardinolo vardą, sar-
gai atitraukė jietis, nusilenkė ir 
praleido kalabriečius.

dus vėl pramerkė akis, sučiul
bo ir straksėjo nuo virbo ant 
virbo.

— Ji gal alkana, —- sušnab
ždėjo jaunesnysis brolis.

— O gal....
—Ar ilgai dar lauksim?

— Nė pats nežinau. .. Kad 
koks tarnas pasimaišytų, ar ką.

— Ir man nedrąsu taip išsyk 
eiti pas dėdę.'..

savo dėdę kardinolą.
— Ką gi čia veikiate, vaikai 

mano? — tarė jisai.
Kol jie galvojo, ką pasakius, 

dėdė jiems paaiškino:
— Tai Austrijos ambasado

rius.... Jis neprimato ir užtai 
linkčioja į visas puses.

Atsidusęs jis vėl kalbėjo:
— Sunkūs laikai, sunkūs 

Bedieviai jau puola Vienos mies-

kvaila mintis....
Kardinolas paėmė narvelį. 

Paukštė pašiurpę gūžį, pasikrap
štė kojele plunksnas ir prisi
merkė, lyg labai miego norėtų.

Pastatęs narvelį šalimais ir 
pats atsisėdęs, kardinolas klau
sinėjo apie Kalabrijos kalnus ir 
gimtinės miestą, apie pažįta-

žmones ir apie pavasarį Kala
brijos kalnuose.

Likęs vienas, kardinolas pa
siėmė narvlį, ir pakėlęs aukš
tyn paukštę, susigalvojo: kur
gi bedėsiąs? Paukštė, rodos, 
jokių rūpesčių neturėjo. Ji į- 
traukė kaklą ir ant akių užvil
ko baltas plėveles, ketindama 
užmigti. Atsargiai ją padėjo ant 
stalo, kardinolas pro langą pa
žvelgė į bazilikos bokštą, galin
gai iškilusį viršum visų Vatika
no mūrų ir viršum miesto. Že
mai, pačioje bazilikoje, dar 
būta žmonių ir degė žiburiai.

mus žmones ir apie jaunuolių 
kelionę. Paskui jisai pasakojo

— Rytojaus iškilmėms ruo
šiasi, — mąstė sau kardinolas.

jos akys buvo gyvos, judrios ir,; vartų. — Kaip tau rodos, jeigu Tuščiais laiptais juos nulydė- — Bet ką darysim, jeigu nie- tą, o sultonas giriasi tuoj ark- apie neramius laikus pasaulyje, Ony,, ]vg ^ą prisiminė, 
kaip du juodi vabalai bėginėjo paukštę nusipirktume?.... jo aukštyn, paskui ėjo ilgais kas nepasirodys?.... liūs šersiąs Vatikano kieme, apie turkų karus ir pavojų vi- , .
tarp žmonių. Vieni jų čia buvo — Bet ką mes veiksim su koridoriais, kol rado erdvų, rau Čia prasivėrė durys į kardi- Abu vaikinai žiūrėjo nuste- siems krikščionims, ir apie tai, AP'^S pažiurėjo į naryeų ir 
sustoję nusipirkti riešutų iš se- ja? donų damasku išmuštą kamba- nolo kambarius, ir jose stovė- bę. Jų dėdė, kuris vistebestovė- kaip popiežius dieną naktį mel- tare Mu vienas:
nio antroje vartų pusėje, kiti — Padovanotume mūsų dė- rį. Sienos čia buvo apvedžiotas jo aukštas, dailia barzda ir ii- jo duryse, pasirodė jiems toks džiasi ir pasninkauja susirūpi- —Juk rytoj per mišias popie-
šiaip sau vaikštinėjo, dar kiti 
užklysdavo, eidami į Gianicolo 
pasigrožėti Romos miestu.

Jei koks praeivis prisiartinda
vo, moteris iškeldavo narvelį ir 
siūlydavo pirkti paukštę, kuri 
ten tupėjo ant virbo.

Prie jos sustojo du vaikinai. 
Buvo tai broliai iš Kalabrijos 
kalnu, atkeliavę aplankyti savo 
dėdės kardinolo ir Didžiojoj sa-

dei kardinolui
Ir juodu, pasiderėję su sene, 

nusipirko paukštę ir nuėjo -į 
Vatikaną. Sargai, pamatę juos 
su narveliu ir apdulkėjusius nuo 
ilgo vaikščiojimo po Romos gat
ves, iš pradžių nenorėjo įsileis
ti. Sukeitę jietis prie vartų, jie 
stovėjo dryži, su nudribusiais 
kepurių kutais ir žvilgančiomis 
sagtimis ant batų.

auksuotomis atbrailomis ir nu
kabintos kardinolų ir popiežių 
paveikslais. Buvo tai jų dėdės 
kardinolo laukiamasis, kur die
nos metu susirinkdavo ambasa
doriai, vyskupai, kunigaikščiai, 
didieji tapytojai ir architektai. 
Bet nūn, šią sutemų valandą, 
buvo čia ramu ir tartum pas
laptinga. Rodėsi, kad visi tie pa
saulio (HfHtftnsI kurlė čia (Ma

gais ūsais vyras. Jis buvo labai 
šauniai išsipuošęs, visas mezgi
niais apvedžiotas, o jo kardo 
makštys buvo auksu apkausty
tos ir dar turėjo rankenoje 
brangakmenio akį, kuri žioravo 
prieblandoje. Iš didelio manda
gumo jis, atsisukęs, vis linkčio
jo į visus kampus, lyg šiame 
salione būtų pilna žmonių, ir 
abu kalabriečiu net Stopas nu-

nepaprastas, galingas, o sykiu 
ir liūdnas.... Nedrįsdami artin
tis prie jo, laukė abu jie ir ne
išmanė, ką čia bepadarius.

—Betgi eikite į mano kam
barį.... Aš tikėjausi, kad nepa
miršite manęs seno ir šiandien 
aplankysite....

Jis įsileido vaikinus pas sa
ve, liepė jiem sesti ir links- 
mai šūktelėjo:

nęs. kad išnaikinimo audra ati
toltų ir išnyktų.

Kalabriečiai tarė:
— Visur kelionėje ir pačio

je Romoje žmonės regėjom 
linksmus, be jokių rūpesčių, ir 
kaip betikėtum, kad taip baisu 
žemėje!

ilgai jie kalbėjosi apie Ro
mos miestą, apie pasaulį, apie

žiui bus sudedamos aukos iš 
kepalėlių duonos, šulelės vyno 
ir įvairių paukščių. kodėl 
tarp jų negalėtų būti ir mano 
paukštė?

Jis pasišaukė tarną ir, įda
vęs jam narvelį, liepė nunešu 
prie tų paukščių, kurie bus au
kojami popiežiui.

(bus daugiau)



Taip prasidėjo mano kelias j Sibirą
1950 bolševikai Kaune, prie 

Karo muziejaus, susprogdino
| SIBIRĄ IR ATGAL (2)

kareivio kapą, pašalino medi
nius kryžius prie muziejaus; ne
bėra senoje vietoje ir Dariaus 
ir Girėno karstų. Nuėmė kry
žius nuo Trįjų kryžių kalno Vil
niuje, Kristaus statulą nuo Ka
tedros. Susprogdino Nepri
klausomybės paminklą Biržuo
se. Panaikino įrašą memoriali
nėje lentoje Maironiui bažny
čioje Kaune prie Aleksoto kal
no. Komunistai per kiekvienas 
Vėlines išdrasko lietuvių karių 
kapų papuošimus. Tokių ir pa
našių reiškimų daug.

Vienas kalbininkas ruošė žo
dyną. Pas jį apsilanko saugu
mietis ir reikalauja autoriaus 
teisėm pasidalinti pusiau, t.y. 
žodyną išleisti kalbininko ir sau 
gumiečio vardais (na ir honora
rais pasidalinti). Kalbininkas, 
tai padaryti atsisakė ir neilgai 
trukus jis atsidūrė—- Sibire.

lageriuose suniekinama H juokiama nuteigtojo tautos praei
ti. . ■

po to iššaukia kiekvieną asme
niškai ir ragina įstoti į kolcho
zą. Vargu ar leista jau kam 
nors pareikšti abejones, jei tuo 
pat metu aplink mokyklą vaikš
čioja ginkluoti saugumiečiai...

Nuo nepasirašymo iki Sibiro 
kelias netolimas.

Ištremtųjų į Sibirą turtą pa
prastai konfiskuodavo, o ūki
ninko trobesius, jei juose kas

bu. Sustatę pirmąjį protokolą, 
perduodavo prokuratūrai, kuri 
deda rezoliuciją: suimti. Tada 
suimtasis perduodamas tardy
mo skyriui. Tardymą veda vie
nas tardytojas ir vertėjas, jei

mažu sugriaudavo ir medžiagą 
panaudodavo kurui.... Net ir iš 
Sibiro grįžęs toks žmogus ne
beras savo namelių.

TAIP PRASIDĖJO MANO 
KELIAS | SIBIRą

__ ____________ Vieną dieną “geras draugas” 
Išsigalvodavo saugumiečiai ir nuvedė mane į slaptą saugu- 

kitokių išdaigų. Patiko jiem ku- mo būstinę. Vos atidaręs dū
ri nors moteris, pasiūlydavo jai 
mesti savo vyrą ir gyventi su 
rusu. O kai šioji atkakliai ne
sutinka, sudaro vyrui bylą ir 
išsiunčia jį į Sibirą. Bet rusai 
apsivildavo, net ir tokiom ap
linkybėm lietuvės nesutikdavo 
gyventi su saugumiečiu.

Kaip tyčiojamasi iš praeities, 
matytis iš tokio atsitikimo: Mo
kytoją nubaudė už tai, kad jis 
mokykloje turėjo pasikabinęs 
Vytauto Didžiojo paveikslą.

KAIP SAUGUMIEČIAI Į 
KOLCHOZUS VARĖ

Be abejo, daug kam teko gir
dėti apie “masinį aiškinamąjį 
darbą” Lietuvoje ryšium su bol
ševikų pastangom suvaryti ū- 
kininkus į kolchozus. Kai ūki
ninkai savo noru nenorėjo sto
ti į kolchozus, kompartija ir 
sovietinė valdžia pradėjo “ma-

ris, pamačiau pistoleto vamz
dį ir kažkas sušuko ‘Rankas 
aukštyn’. Taip prasidėjo mano 
kelias į Sibirą.

TARDYMAI
Suimtąjį pirmiausia “apdir

ba” operatyvinis skyrius. Pa
laužo rankas ir šonkaulius. Lau
žo rankų pirštus, pirštus spau
džia tarp durų, muša per spran
dą ir galvą (kiti nuo to apanka, 
apkursta). Muša ant nuogų pe
čių uždėję šlapią maišą. Duoda 
pavalgyti sūrių silkių, o po to 
neduoda vandens atsigerti. La
šina ant galvos šaltą vandenį, 
lašą po lašo. Kai kada ir kojų 
padus padegina.

Būdavo atsitikimų, kad tardy. 
tojas išprievartauja suimtą mer
gaitę ar moterį. Kad kankina
mųjų klyksmai nebūtų girdimi 
gatvėje, saugumiečiai pilnu gar
su įjungdavo radijo aparatą.

Tardymai paprastai vykda
vo nakties metu, o miegoti die
ną negalima. Kėdė, ant kurios

tik rusų kalba. Ne vienam ne
mokančiam rusų kalbos tai turė
jo nelemtų pasėkų. Tardytojas 
prirašo, ką tik nori, vertėjas 
išverčia kitaip, žmogus pasirašo 

—ir spąstai paruošti. Be to, 
tardytojas yra suinteresuotas 
asmeniškai, kad kiekvienas jam 
į rankas patekęs būtų nuteis
tas. Už kiekvieną bylos suda
rymą jis gauna 300 rublių.

Labai dažnai tardytojas tar
dymo metu ant stalo padeda 
pistoletą taip, kad tardomasis 
galėtų jį lengvai pasiekti. Aiš
ku, pistoletas neužtaisytas. Tuo 
tarpu tardytojas turi prie sa
vęs užtaisytą pistoletą, ir var
gas kantrybės netekusiam ka
liniui, jei jis norėtų pasinaudo
ti padėtu pistoletu. Jį nušaus 
vietoje.

Užbaigus tardymą, byla per
duodama kariniam tribunolui. 
Kaliniui perskaitomas kaltina
masis aktas. Žmogų nenorom 
nukrato šiurpas, sužinojus, kas 
jis “iš tiesų” yra. Ko tik ten 
neprirašyta: tėvynės išvdavi-

kas”, “buržuazinis nacionalis
tas”, ar bent jų rėmėjas,' ‘kon- 
trerevoliucionierius”, siekiąs 
‘buržuazinės Lietuvos atstaty
mo”.

Per visą tardymo laikotarpį 
kalinys taip nusilpsta, kad pa
sidaro panašus į lavoną. Kitą 
neša ir neštuvais tardyti. Kai; 
kurie pražildavo per naktį, ar
ba išprotėdavo. Maistas labai 
silpnas. Ryte juoda kava, kuri 
tik kavos vardą turi. 15 gramų 
cukraus ir 500 gramų duonos w
visai dienai. Pietums ir vaka- . 
rienei po 500 gramų sriubos. Jei ' 
suimtasis “gerai elgiasi”, galėjo 
protarpiais dar iš namų gauti 
mažus kiekius maisto, jei buvo 
kas atsiunčiąs ar atnešąš.

TEISMAS PRIE UŽDARŲ 
DURŲ

Teismas, geriau pasakius teis
mo komedija, esti prie uždarų 
durų. Tokio “teismo” sąstatas: 
teisėjas kariškis, du tarėjai iš 
vietinės milicijos, prokuroras, 
na, ir advokatas, už kurio pa
tarnavimą vėliau kaliniui sto
vykloje atskaito 300 rublių, jei 
namiškiai nesumokėjo. Be to, , 
yra teismo sekretorius ir vertė
jas. Dėl akių riša vyksta kaip j 
ir paprastuose teismuose: Tei- ; 
sėjai klausinėja, prokuroras kai- | 
tina, advokatas stengiasi labai 
atsargiai apginti. Žinoma, pas- - 
tarojo žodžiai neturi reikšmės, 
nes sprendimas jau iš anksto 
numatytas ir tokios rūšies kal- 
tinamiesiem vienodas —

25 metai darbo "pataisos sto
vykloje", susiaurinant teises 5

NORVEGIJOS seniausias ūki
ninkas Hans Jensen, 95 metų, 
dar ir dabar dirba laukuose su 
senovišku dalgiu.

metams po bausmės atlikimo. 
Turėjai susitikimą su partiza
nais, arba bent matei juos — 
25 metai. Skaitei pogrindžio 
laikraštėlį — 10 metę.

(bus daugiau)

— Raketa su žmogum bus 
paleista po 2-3 metų. Taip pa
reiškė apsaugos departamentas.

— Armija pagamino radarą 
trijų matavimų.

FORDAS IŠLEIDO NAUJI AUTOMOBILIO MODEU
kad naudodamas paprastą ben
ziną (regulai) sutaupo ne ma
žiau, kaip vieną dolerį kiekvie-

Fordo automobilių bendro- mą. Motoras padarytas taip, 
vės viceprezidentas dr. Andrew 
A. Kucher apie keturiem šim
tam laikraštininkų ir jaunimo 
(teen-age) atstovam demonstra- nam benzino bakui, o alyvos
vo šio mėnesio pradžioje pasi filtras padarytas taip, kad rei- 
rodžiusį naują Fordo automobi- kalauja alyvą keisti tik kas 
lio modelį, pavadintą “Hurri- 4000 mylių, kai iki šiol alyva 
cane Road” Tik ilgas bandymas buvo reikalinga keisti kas 2000

kelių agitatorių lydimi, atvyks
ta į kaimą, sušaukia gyvento
jus į mokyklą ir priiminėja 
“laisvanoriškus” pasižadėjimus tardomasis pasodinamas tady- o FonJo p u
stota I kolchozą. Visų pirma tojo pntyrtmta “inti totį automobilį, tarts Hn.
skaito paskaitą apie tarybines pne grindų, kad negalėtum ją . -
sistemos pranašumą prieš “ka- paėmę praskelti galvą “gera- mės viršiut tarioje pasau. 
pitahstmę”, apie didžiosios ko- danui”. „ dalvie
munistų partijos, “visų pergalių Operatyvinis skyrius stengia- 
įkvėpėjos ir organizatorės rūpi- si kiek galima daugiau žinių iš- Dr. A Kucher įrodė 1959 me- 
nimasi liaudies gerove”, o jau gautu Priemonės jiem nesvar- tų Fordo motorų ekonomišku-

Iš keturių modelio T moto- 
ka visoms oro sąlygoms ir že- 1959 metų trys Fordo lenk-

tyniniai motorai gali naudoti 
paprastą benziną. Dėl to, va
žiuojant tarp 30-70 mylių, per 
valandą daug sutaupoma.

WEISS & KATZ, INC
Igl OKCHARD ST., N.Y.C'

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir 

medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi

nius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

LAISVES VARPAS I
Naujosios Anglijos Sėtuvių 
Kultūrine 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

NELSON A. ROCKEFELLER
BALSUOKIT UŽ VYRĄ. KURIS VES MŪSŲ VALSTYBĘ Į GEROVĘ!

DALYVAUKITE RINKIMUOSE - AUKITE PILIETINE PAREIGA

NELSONĄ. ROCKEFELLER

HALSVOmS BUME A

Rockefeller 1940 m. įvedė 
pensijas savo/tarnautojams, 
tai buvo pirmoji firma namų 
valdymo srityje, įvedusi pen
sijas savo tarnautojams.

Rockefeller įvairias aukš
tas valdžioje pareigas ėjo prie 
trijų prezidentų.

Rockefeller buvo komiteto 
pirmininkas, kuris tyrinėjo 
ir turėjo patarti, kaip geriau 
ir nuosekliau gali veikti val
dinės įstaigos.

Rockefeller 1953 buvo, pa
skirtas sveikatos, švietimo ir 
gerovės departamento pase- 
kretorium. Čia jis vadovavo 
35000 tarnautojų.

Rockefellerio pastangomis 
kongrese buvo priimtas įsta
tymas, kuriuo praplėsta so
cialinė apdrauda ir tuo ap
drausta dar 10 milijonų as
menų.

1954 m. Rockefeller perėjo 
į Baltuosius Rūmus ir buvo 
Prezidento asistentu užsienių 
reikalams.

Pailiustruodamas, kaip pada
rytas ekonomiškiausias moto
ras, dr. A Kucher laikraštinin
kams pasakė: "Tai yra vieninte
lis patikrintas visoje automobi
lių pramonėje automobilis, ku
riuo vairuotojas lengviausia ga
li nugalėti oro, temperatūros, 
drėgmės bei kelio kliuvinius"

Laikraščių korespondentams 
buvo grafiškai pademonstruota 
dideli palengvinimai, kurių pa
siekiama keičiantis greičiui ir 
temperatūrai. Pirmiausia pade
monstruota kaip 1959 Fordas 
važiuoja prie 0 teperatūros, 
storo ledo sloksnio padengta. 
faze; po to pereina į šilto oro| 
fazę prie 100 laipsnių tempera
tūros, kur pučia karštas vėjas, 
kepina saulė. Didelis, penkių 
sparnų propeleris, kurių ben
dras ilgis sudaro 24 pėdas, nor
maliai pagamina 125 mylių stip
rumo vėją per valandą; nauja
sis ‘Hurricane Road’ automo
bilis pagamina 140 mylių vėjo 
stiprumą per valandą, šis pro
peleris, kaip tvirtina inžinie
riai, yra taip sudertintas su di
namos ratuko diametru, kad 

) visuomet gamintų pakankamai 
vėjo pagal mašinos išvystomą

mėgiama. Jos pasisekimą ga
rantuoja naujas stilius. Kiek
vienas metalo gabalas yra pa
keistas savo forma ir išlygintas 
proporcijose. 1959 metų For
das savo išvaizda kiek pana
šus į Thunderbird. Tai gražiau
sias pavyzdys stilingiausiai pa
gamintos mašinos. Nepaslaptis, 
kad žmonėms yra pabodęs per
daug ekstravagantiškas mašinų 
stilius, ir jie, galima sakyti, su
kilo prieš perdidelį apkrovimą 
puošmenimis, kaip sukilo pir
kėjai prieš maišų formos suk
neles, kai modistai norėjo iro-

WHIU — 1430 kilocydes — Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEMTOI — Uthuanian Ratfio Hoor. M Co€- 
tage St., Norwood, Mass. Skyriai: LithuanlaD Fnrnitun Co. —
O. Ivaškai. 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.0Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOatb Bwtra 8-4418 ar 
8-194*; KIrkland 7-8533.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Eadio programa iš stoties WfcYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną.
i 

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną. » 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- ą

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

STEPONAS MNKtJS

dyti, kad to reikalauja geras 
skonis. Keisti tik tam, kad bū
tų pakeista, nėra pakankamai 
išmintinga.

Iskelb.)

Lietuvos Vyciij Radijo Programa
Transliuoja iŠ stiprios radijo stoties WL0A. 1550 kilocydes

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

CHRISTMAS SPECIALS
TO LITHUANIA

Parcel H .... .................... $28.40
5 Ibs. Boneless - Ham, 5 Ibs. 
Creamery Butter, 5 Ibs. Pure 
Lard, 5 Ibs. Sugar
SPĖČIAU NO. 3 .......... $3283
1000 g. Finest Brazil Coffee,
1000 g. Dutch Cocoa,
1000 g. Pure Lard,
1000 g. Creamery Butter,
3000 g. Sugar,

250 g. Ceylon Tea,
500 g. Dutch Chocolate,
500 g. Chcese 45'/C> fat,

1000 g. Rice,
500 g. Dried Peaches,
200 American Cigarettes

LADIES SPĖČIAU ...... $76.20

KNIGHTS OF LITHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA

i Norite geros—meniškos fotografijos
| portreto, šeimos, vaikų, įvairių progą,
I vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
f nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys >

Į VYT. MAŽELIS
i gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti teL HYacint 7-4677

NELSON A. ROCKEFELLER PATYRĘS VALSTYBININKAS, JIS JAUNAS IR 
ENERGINGAS. SAVO PATYRIMĄ IR ENERGIJĄ PASIŽADA PAŠVĘSTI NEW YOR- 
KO VALSTYBES GEROVES KĖLIMUI.

BALSUOKIME UŽ NELSON A. ROCKEFELLER — TINKAMIAUSI KANDIDA
TĄ I NEW YORKO VALSTYBES GUBERNATORIUS.

BALSUOKITE UŽ RESPUBLIKONUS, NES JIE SUSTABDĖ KOMUNISTŲ IM
PERIALIZMO PLĖTIMĄSI, JIE VEDA KOVA PRIEŠ KOMUNIZMĄ.

BALSUOKIME UŽ NELSON A. ROCKEFELLER į GUBERNATORIUS IR UŽ 
TAIP GERAI LIETUVIAMS PAŽĮSTAMĄ KENNETH KEATTNG Į SENATORIUS.

BALSUOKIME UŽ VISUS RESPUBLIKONŲ KANDIDATUS IR TUO PARODY
SIME PASITIKĖJIMĄ ŽMONĖMS, KURIE RŪPINDAVOSI IR RŪPINASI MOŠŲ REI
KALAIS.

Pirkėjai aprūpinti labiausiai 
skoningų linijų mašina.

Pirkėjų pageidavimams pri
sitaikant paskutiniais metais 
buvo keičiami mašinų modeliai, 
kol pagaliau '<ši mažina paten
kino visus pirkėjų reikalvimus, 
tvirtino J.O. Wright, vyriau
sias Fordo menedžeris. ‘Mes 
įsitikonome, kad 1959 metų 
Fordo mašinos yra visiškai pri
taikytos pirkėjų skoniui. Mes 
manome, kad 1959 metų Fordo 
mašina dėl to bus labiausiai

3’į yds. lOO'į Wool Ovcrcoat 
Material

3 yds. 100% Wool Ladics Su it 
Material

6 yds. Rayon Lining to mateh 
yds. 100% Wool Dress 
Material

S yds. Rayon for Dresscs and 
Blouscs

8 yds. Cotton for Snmmcr 
Dresses and Blouses

This Advertisement ts worth 
50 Centą to You

Just eut it out and includc it 
with you r order to us and you 
can deduet 50 ccnts from the 
prirėš. Please ask for our com- . 
plctc catalogs for gift parcels 
and medicinos.
Wc are the lending firm in 

money transmittances to
Lithuania — USSR at the spė
riai rate of 10 Rubels per Dol- 
lar. Please inquirc. We art 
licenscd and bonded.

GRAMKRCY 
744 Broad Street, Newark 2. 
N. J. Dcpt. PA

BANGA TELEVISION
Sav. V.

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

ZELENIS '1

TELEFONAS: 1
APplegate 7-0349 1

PARDUODAMA NUOLAIDA:SU
■ TELEVTZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recordcrsk
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

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



Maldaujame padekite mums išlikti gyviems!
i. f >•* * ’ - ■ t '

Balfas dėl to moka 7 dolerius už naują 
surastą narį . <

IS VISUR
Ruduo, atnešęs ilgus vakarus, 

pradėjo kultūrinės, socialinės 
ir visuomeninės veiklos sezoną. 
Organizacijos ir draugijos sku
ba skelbti savo būsimas pramo
gas. Tarp veikliųjų organizacijų 

- pasirodė ir Hartfordo Balfo sky
rius. Baltas sušaukė susirinki
mą, kurio tikslas buvo pradėti 
narių vajų.

Po pamaldų, į kurias atsilan
ko keli šimtai lietuvių, Balfo 
valdyba nuskubėjo į bažnyčios 
požemio salę laukti taip nuošir
džiai kviestų tautiečių. Laukė ir 
sulaukė. Kad priėjo, prigužėjo, 
kaip pasakoje. Viso — dvylika 
žmonių. Džiaugėsi susirinkimo 
pirmininkas, kad tokio gausaus 
susirinkimo seniai nebuvo ma
tęs. Paprastai teateidavę tik trys 
ar keturi.... Bet kai pirminin
kas atsistojo prieš susirinkusius,

daiktų nupirkti. Bet doleris, pa
aukotas Balfui, turi, pačią auk
ščiausią vertę, nes jis išperka 
mūsų tautiečio gyvybę....
Yra nemaža lietuvių Lenkijo

je ir Lietuvoje, kurie taip pat 
kreipiasi į Balfą. prašydami 
vaistų ar rūbų.

Taigi Balfo darbas dar nėra

naują gyvenimą, o anie seni ir 
paliegę liko pusiaukely visų už
miršti. Vienintelis jų ryšys su 
lietuviais yra Balfas. Balfo siun
tinėlio su vaistais, maistu ar lie- baigtas. Jis reikalingas šiandien, 
tuviška literatūra jie laukia, 
kaip kaimyno iš gimtojo kaimo, 
kuris sukelia malonius atsimini
mus iš laimingesnės praeities.

Vokietijos stovyklose dar yra 
2957 vaikai Įvairaus amžiaus. 
Jie negali išemigruoti dažniau
siai dėlto, kad vienas iš tėvų 
liguistas. Nereikia ir aiškinti, 
kad tokiose šeimose pinigai ne
simėto. Jų dažnai trūksta net 
valgiui ir šiltam apdarui, kurie 
taip reikalingi mažiesiems.

pagalvokime. Mūsų vaikai, mū
sų anūkai sotūs ir šiltai apreng
ti, o tie vargšai vaikučiai gyve
na šaltuose barakuose alkani ir 
nudriskę. Jei mes jų nepasigai
lėsime, kas jų pasigailės? — 
pirmininkaujantis stengiasi pra
bilti į žmonių širdis.

Tyla. Moterys šluostosi aša
ras. Vyrai sunkiai dūsauja. Dvie 
jų senukų galvos susiglaudžia, 
paskužda ir žilagalvis senosios 
kartos lietuvis atsistoja. Mes pa
imsime.... —pasako ryžtingai, ir 
tarsi, našta visiems nuo šir
dies nukrinta. Ir ta šeima bus 
ištraukta iš pabėgėlių stovyklos 
vargo.

Ar įdomu? Kur rasi nuobo- Kai žmogus prisimeni Sibirą, tiksliau būtų pasakyti t.y. mū- 
j .- • i. i *•***- - - ‘ šų išimtina privilegija. Tos pri

vilegijos neturi nei Vokietijos 
stovyklose likusieji, nei Sibiro 
tremtiniai, nei Lietuvoj paverg
ti lietuviai. Tik ..mes vieni, ku
rie be šios turime ir kitų pri
vilegijų, kaip laisvė, sotus gy
venimas, galėjimas kurti ir pla
nuoti savo ateitį ir tt. Jeigu 
mes džiaugiamės ir naudoja
mės kitomis mūsų privilegijo
mis, tegul ir privilegija duoti 
mums būva maloni, nes duoti 
visados lengviau, kaip prašyti. 
Gera širdis visados buvo lietu
viui charakteringa savybė. Pa
rodykime, kad širdies dar ne
praradome.
Hartford

kaip ir anksčiau. Bet jis nega
li egzistuoti be mūsų pagelbos. 
Balfo skyriai vienas už kitą skel
bia ■ narių ir pinigų vajų. 
Kas rengia vakarą, kas kon
certą. kas skelbia rinkliavą ar 
bingo, tai tik skirtinga aukos 
prašymo forma, o tikslas’ tas* 
pats — kuo daugiausia surinkti 
pinigų.

Yra priimta sakyti, kad yra 
mūsų pareiga tose pramogose 
dalyvauti ir aukoti. Man atrodo.

VASARIO 16 gimnazijos rūmai Vokietijoje.

— Pijus XII paskutinis Baž
nyčios patvarkymas palietė ir 
lietuvius pranciškonus. Prieš 
spalio 6, kai popiežių Pijų XII 
ištiko pirmasis smūgis, jis pa
tvirtino naujos vyskupijos įkū
rimą Kanadoje. Buvo Įsteigta 
nauja St. Catharin’s vyskupija

mas sumažėjo. Pamatė, kad bu
vo susirinkę Balfo valdybos na
riai ir kitų organizaacijų dele
guoti atstovai.

—O kas būsi, Tamsta? — 
susmigo visų akys į vienintelį 
naują veidą. Užpultasis nedrą
siai prisipažino, kad jis nesąs 
nei Balfo narys, nei jokios or
ganizacijos atstovas.

— Malonu.... Sveikinam....
Tai labai mielas ir brangus 
svečias. Tikiuosiu, būsite narys 
— džiaugėsi pirmininkaujantis.

Jo žodžiai buvo gryniausia tie
sa. Tas svečias tikrai buvo bran
gus, nes Balfui kainavo septynis 
dolerius.... Mat, Hartfordo Bal
fo skyrius tą susirinkimą skel
bė per vietos radio valandėlę. 
Sumokėjo už skelbimą septynis 
dolerius, o laimėjo tik vieną 
naują narį.

Ko eisi, kad neįdomu....
Kodėl kiti tautiečiai to kvie

timo neišgirdo? Jei paklaustom 
kiekvieną asmeniškai, gautum
visokių atsakymų. Bet už jų sle- Balfas yra vienintelė lietuvių 
piasi visuotina nuomonė — ir šalpos ir labdaros organizacija, 
ko ten eisi? Neįdomu. į kurią krypsta akys visų hį ^ik^nu* drama’

įteikia su tuo pilnai sutikti, lietuviu, kurie reikalingi pagel- veikalo autoriui — Pranas Nau- tina ir gerbia visa tai. kas lie- 
Balfo susirinkimai niekados ne- bos.

dėsnį susirinkimą, kaip šitas tai ir žodžių trūksta. Laiškai, 
kurie | Baifą ateina iš ten, yra, 
tarsi, šauksmas iš kito pasau
lio. Ne skanesnio maisto, ne 
geresnio rūbo jie prašo, o tik 
desperatiškai maldauja — pa
dėkite mums likti gyviems! O 
tokių- lietuvių yra dar šimtai, 
kurie praėjusią dieną atžymi 
brūkšneliu, įrėžtu į kalėjimo ar 
barako sieną, nors tikrąjį die
nų ir brūkšnelių skaičių jau 
seniai prarado. Dar blogiau su 
tais, kurie dienų jau visai ne
skaičiuoja. Jie prarado paskuti
nę viltį, nesitiki iš ten gyvi iš
eiti. Mažas Balfo siuntinėlis jau 
yra ne vienam viltį grąžinęs. 
Doleris gali mums daug gerų

prieš dešimtį metų? Ir kaip mes 
buvome pigūs!.... Buvome siū
lomi “by dozens for a dime.” 
Reikėjo maldauti, kad kas im
tų iš pasigailėjimo. Ar ne per
daug branginamės dabar, mieli 
tautiečiai? Jeigu Balfui, kai jis 
ieškojo sponsorių, būtų kaina
vę septybis dolerius atkviesti 
vieną asmenį į susirinkimą, tai 
daug iš mūsų naujųjų ateivių 
nebūtumė matę šito krašto....
O gal jau Balfas nebereikalingas

Mums, kurie čia įsikūrėme ir 
iš savo darbo gyvename, tikrai 
jis daugiau nebereikalingas. Bet 
Balfas prieš dešimtį metų mū
sų senosios kartos lietuviams 
irgi buvo nebereikalingas. Jie į- 
kūrė Balfą ne savo reikalams, 
o mūsų, kurie tada buvome rei
kalingi pagelbos.

Štai ką bet kurio Balfo sky
riaus valdyba pasakytų, jeigu 
atsilankytume Į susirinkimus

N.G.

Vasario 16 gimnazijos rūmų istorija
New Yorke išeinąs vokiečių 

laikraštis “N.Y: Staats-Zeitung 
und Herold” spalio 3 Įsidėjo 
straipsnelį apie Rennhofo pilį, 
kurioje dabar yra Vasario 16 
gimnazija.

Pilis' yra Huettenfelde, Vokie
tijoje. Straipsnyje rašoma, kad 
dažnai viršum jos bokšto plevė
suoja vėliava —geltona, žalia, 
raudona; Tai laisvos Lietuvos 
vėliava. Čia esanti Įsikūrusi lie
tuviška gimnazija.

Pilis vadinas Rennhofo var
du. Patys rūmai turi apie 100 
metų, o žemės ir dvaro istorija 
siekia giliau Į praeitį.

18 amžiaus pradžioje Jost 
Hoppe. iš VVeinheimo, išplėšė

LIETUVIŠKAS KNYGYNAS MINĖJO 50 METŲ SUKAKTĮ
Kas tik dalyvavo šiame kul- Baltimores Žinios

tūriname vakare, tas buvo pa-  
tenkintas. Svetainės didžioji sa
lė buvo pilna publikos, kuri paveikslais. Baltimorės lietu- 
gausiu rankų plojimu įvertino viai savo gausiu atsilankymu į 
Brooklyno vaidintojų trupės 3 šias 50 metų knygyno sukak- 

t, “Aną birželį”, ties iškilmes įrodė, kad jie ver-

buvo įdomūs. Imk kurį tik nori 
Balfo skyrių, pavartyk bylas. 
Štai tipiškas susirinkimas, už
protokoluotas maždaug prieš 
dešimtį metų.
\ — “Kas gali išrašyti garanti-
ją trijų asmenų šeimai? Visi 
darbingi.

— Mr. ir Mrs. X Ačiū labai. 
Po susirinkimo užpildysime po; 
pierius.
— Kas sutinka paimti keturių 

asmenų šeimą? Tėvai ir du ma
ži vaikučiai. Paskubėkite, tautie
čiai. šįvakar suradome tik sep
tynis sponsorius, o sąrašas dar 
ilgas. — prašo pirmininkau
jantis. Vėl vienas pakyla iš vie
tos ir pasižada siūlomą šeimą

# paimti.
— O čia yra septynių asmenų 

šeima. Tėvai, keturi maži vai
kučiai ir senelė. Kas sutiktų bū
ti sponorius šitai vargstan
čiai šeimai?
Salėje iš karto tylu, paskui pa

sigirsta murmėjimas, kad šeima 
labai didelė. Kur tiek žmonių 

.padėsi? O jei darbo negaus, kas 
juos išmaitins.

— Žinau, kad niekas nenori 
tokią didelę svetimą šeimą sau 
ant sprando užsikarti. Bet tik

miestiškis. Vaidinimui vadova- tuviška. ■ 
vo aktorius Vitalis Žukauskas. 
Vaidinimas ne vienam ašarą 
išspaudė, primindamas lietuvių 
tautos tragiškas dienas.

Tą pačią dieną, spalio 11, 
svetainės antrame aukšte vy
ko lietuvių spaudos ir dailės 
paroda. Ten turėjome progos iš seniausių Marijos

Amerikoje, 50 mylių nuo Balti
morės, greta Emmitsburgo mies 

turtą. Jo pagelba pradėjome pasigrožėti lietuvių dailininkų telio. Maldininkai turės progos 
ne tik pasimelsti Marijos šven- 
tovėje, kur mišios bus aukoja
mos jų intencija, bet galės pasi- 

I grožėti gražiais melsvais kal-
t ! į ■ i Į nų vaizdais. Kelionei vadovau-

■ s ■ Bi ^un* Antoszcvvski ir kun.
A- Dranginis.

' 40 valandų atlaidai
šv. Alfonso parapijoje vyks 

spalio 19, 20 ir 21 d.d. Visus 
pamokslus sakys marijonas 
kun. K.

Jų skaičius yra didesnis, ne
kaip mes manome. Vokietijoje 
yra 1945 ligoniai ir seneliai. 
Daugeliui iš jų nieko kito nebe
liko kaip laukti mirties.

Kai karo audros vejami bė- 
gome iš savo krašto, tarėmės 
esą visi lygūs, visi netekę vis
ko. O tai buvo netiesa. Tie, ku
rie išsinešėme jaunystę ir svei
katą, išsinešėme neįkainuojamą

pasidžiaugti lietuviškos knygos 
ir apskritai spaudos pažanga.

V. Laukaitis,
Baltimorės pašto viršininkas, 

bus draugų ir pažįstamų pa
gerbtas spalio 25 d.. 6:45 v.v. 
Lietuvių svetainėje bus vaka
rienė ir šokiai, grojant geram 
orkestrui. Komitetas uoliai dir
ba ir praneša, kad motėm ga
mina skanių valgių: Bilietus įsi
gykite iš ankšto. Savo dalyvavi
mu pagerbsite V. Laukaiti.

Amerikos legionininku 
lietuvių postas 154 spalio 19 

Town Hali ir Eastern Avė. ruo 
šia smagų pobūvį, kuriame bus 
jautienos kepsniai ir kiti gar
dūs valgiai. Visi kviečiami. Ty
rame ore galėsite su draugais 
gražiai praleisti laiką.

Balfo vakaras, 
ruošiamas Baltimorės Balfo 

skyriaus, bus lapkričio 8 lietu
vių svetainės didžiojoje salėje. 
Programoje bus solistai, šokė
jos. veiks bufetas. Visi, kurie 
turi gerų nenaudojamų žaislų, 
prašomi paaukoti šiam Balfo 
vakarui, kad mažieji galėti juos 
laimėti. Vakaro pelnas skiria
mas vaistams ir siuntiniams 

. _ vargstantiems Sibiro lietuviams.
Matulaitis. Parapijos j vakarą atvyks iš Balįo cen-

Kelionė i Marijos šventovę
įvyks spalio 18. Kunigai ra

gino ne tik šv. Alfonso parapie- 
čius, bet ir novenos 
kus dalyvauti šioje 
ir įsigyti šv. Tėvo 
atlaidus. Šis Li'urdas

maldinin- 
kelionėje 
suteiktus 

yra viena 
šventovių

miškais apaugusią žemę ir pasi
darė dideli ūkį. Jis -buvo tuo 
metu tiek modernus, kad čia 
įsitaisė tabako plantacija. Taba
kas ir dabar mėgstamas augin
ti visoje apylinkėje.

Vėliau dvaras perėjo į diki- 
ko Kninkel rankas, o 1852 jį 
nupirko Frankfurto bankinin
kas Rotschildas. Šis gi irgi buvo 
.bajoras, Prūsijos ir Bavarijos 
karalių bankininkas, ir sugal
vojo gyvenamąjį dvaro namą 
paversti pilimi. Jis ir pastatė 
naują pilaitę, o kad primintų 
riterių laikus ir kad būtų ro- 
mantiškiau, dar pridėjo ir liek
ną bokštą. Čia ir įsikūrė didikų 

: šeima, kuri turėjo įvairių bylų 
> dėl upelio tvankų ir vandens.

Jo duktė pilį pardavė 1889 
princesei Paulinai iš Loewen- 
stein- VVertheim-Freudenbert. 
1917 savininkai vėl pasikeitė— 
pilį nupiiko didikas Cornelius 
von Heyl. Šiam mirus, nuosavy
bė pateko į Huettenfeldo pirk
lio rankas, šis ją pardavė Lie
tuvių Vyriausiam Komitetui, 
kuris čia įkūrė gimnaziją.

Rūmai nebuvo pritaikyti. Rei
kėjo daug remontuoti, net pa- 
sistayti barakėlius, kuriuose ga
lėtų mokiniai gyventi. Paskuti
nieji savininkai, gyvendami tik 
kaizerinės vokietijos prisimini
mais ir nebeturėdami pinigų, 
rūmus apleido. Jie suskurdo, 
ir čia reikėjo remonto. Praėju
siais metais buvo atremontuota 
tik viena laukutinė rūmų pusė. 
Dabar telkiamasi pilnai baigti 
remontą.

vyskupijon dabar įeina ir St. 
Catharin’s parapija^ kurios kel- 
bonu yra T.B. Mikalauskas, O. 
F.M. Vyskupu atkeltas iš Nel
sono vysk. Thomas McCarthy 
Ligi šiol lietuvių pranciškonų 
administruojama St. Catharin’s 
parapija priklausė Toronto vys
kupijai.

— Draugo redakcijoje ir ad
ministracijoje yra padaryta kai 
kurių pakeitimų. Kun. P. Cini- ' 
kas. buvęs vyriausias adminis
tratorius. iškeltas į Milwaukee.
o jo vieton paskirtas kun.. A. . _ 
Spurgis; kun. V. Bagdanavi- 
čius. buvęs moderatorius, pas
kirtas redaktorium, o jo vietą 
užėmė kun. Pr Garšva, kuris 
Argentinoje redagavo “Laiką".

— Pranciškus Sturbonavičius 
(Frank Sterbon). gyvenęs anks
čiau Millbourn St., VVorcester, 
Mass., ieškomas Kazimiero Na- 
sin. 125 W. Grand St., Elizabeth 
N.J. Prašoma tuo adresu pra
nešti, jei kas turėtų apie ieško
mąjį kokių žinių.
Nauji General Parcel Skyriai

Vienas iš stambiausių firmų 
siuntiniams į Lietuvą ir SSSR 
persiųsti — General Parcel and 
Travel Co.. Ine., kurios cen 
tras yra 135 West 14th St.. 
New York City, atidarė du 
naujus skyrius: 308 West 4th 
St., Boston. Mass.. ir 39 Ray- 
mond Plaza. VVest, Nevvark. 
N.J. Bostono skyriui vadovau
ja biznierius Mečys Kavaliaus-

General Parcel and Travel 
Co.. be centrinės įstaigos, ku
rioje taip pat priima siuntinius, 
dabar turi aštuonius skyrius, 
kurių adresai skalbiami šiame 
laikraštyje ir kurie daro visas 
operacijas, susijusias su siun
tinių persiuntimu. Artėjant Ka 
ledoms General Parcel and 
Travel Co. ir skyriai yra tin
kamai pasiruošę, patarnauti sa
vo klijentams.

Kviečiame jau dabar

DĖMESIO!

CHICAGOJE {vykusioje gyvulininkystės parodoje, vainikuo
jama Anglijos karvė, kuri duoda daugiausia pieno.

DĖMESIO!
Kad jūsų giminės ir artimieji gautų 

siuntinius - dovanas KALĖDOMS, rei-. 
kalinga laiku išsiųsti.

> Siuntiniai siunčiami į Lietuvą ir kitas SSSR dalis
» Pristatymas garantuotas 100S. Muitai apmokami čia. žemas įkainavimas. Siun- 
$ - tiniai paskyrimo vietą pasiekia per 4-6 savaites. Oro paštu siuntiniai nueina per
> 8-12 dienų.

Galite siuntinius patys atnešti ar juos atsiųsti paštu. Paštu atsiuntę siuntinius 
» sąskaitą gausite tuoj, ji išrašoma laike 48 valandų.
J Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite gauti vilnonių angliškų ir vietinių audek-
► Jų drabužiams, o taip pat įvairiausių medžiagų moteriškoms suknelėms, odų ir prie- 
» dų batams, skarų, šalikų ir visokių kitokių daiktų, kurie siuntimui tinka, pačiomis
► -žemiausiomis kainomis. '

MERCURY PARCEL AND TRADING, CO
East "th St., New York 3. N. Y., TeL ORegon 4-393# 

SKYRUS: 75 East 7tb St.. Ncw York 3, N. Y.
Atidaryta 8-9 Kasdien, ir sekmadieniais 9-4.

Firmai vadovauja ukrainietis biznierius N./ Horyslawsky

Mirė
Agota Galinienė, naujakurė, 

staiga mirė moterų ligoninėje 
spalio 10. Po sunkios operaci
jos buvo pradėjus sveikti ir ti
kėjos už kelių dienų grįžti na
mo. Kas tik pažino šią links
mą senutę, tas mylėjo. Ge
dulingas mišias už jos sielą au
kojo trys kunigai. Palaidota iš 
šv. Alfonso bažnyčios spalio 
14 Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime paliko dukras, sū- 

kunigai visus ragina gausiai da- tro kun. L. Jankus. Vakaro me- nus ’r vlsa anūkų.
lyyauti. tu rinkliavų nebus! Jonas Obelinis

Bedieviškojo bolševizmo siau
tėjimas nebus amžinas. Grįš tau
toms laisvė ir jose Dievo garbė’. 
Iškankinta Lietuva bus reikalin
ga ne tik medžiaginės, bet ir 
dvasinės pagalbos. Laisvėje gy
veną lietuviai turime būti pasi
ruošę tą pagalbą suteikti. Lais
vei sugrįžus, gal negalėsi to rei
kalo paremti. Padaryki tai da
bar. Laisvame pasaulyje gyven- 
nančius visus lietuvius kviečia
me dabar didinti fondą paremti 
Lietuvoje katalikybės atsikėli
mą.

ViORCESTER. MASS.
šv. Kazimieto šventė. auditoriume rugsėjo 26 buvo su- 

Spalių 5 Worcesterio lietu- rengtas AVorcesteryje gyvenan- 
viai katalikai šventė šv. Kaži- čių tautybių meninis pasirody- 
miero 500 metų gimimo sukak- ( mas. Iš 27 tautybių dalyvavo 12.

* tį. šventė buvo vainikuota iš-
J kilminga eisena iš Aušros Var- 
« tų bažnyčios į šv. Kazimiero. 
J Eisenoje dalyvavo 35 organiza-
4 cijos su savo vėliavomis. Prie- pė. Mokyklos mokiniai pašoko
4 kyje eisenos žygiavo lietuviai
< veteranai su vėliavomis ir ve-
4 teranų būgnų orkestras. Eisenai
4 vadovavo preltatas K. Vasys. At-
< vykus į šv. Kazimiero bažnyčią.
4 buvo šventoji valanda. Pamok
4 sla pasakė vyskupijos general
4 vikaras Msrg. John Gannon. Ei-
4 senoje dalyvavo visi abiejų pa-
4 rapijų kunigai (tik dėl ligos kle-
4 bonas kun. J. Bakanas ncgalė-
« jo dalyvauti) ir apie 2000 tikin-
« čiųjų.

Lietuvių pasirodymas tautų ir pamokslas vakarais 730 vai .
< festivalyje. šv. Mišios kasdien 6. 7 ir 9
♦ Paminėti kare kritusių pa- vai. ryto.
♦ minklo — Auditoriuino 25 Mirė Antanas Karpavičius,
J metų sukakčiai, tame pačiame 34 m >v Kazimiero ir Aušros

jų taipe ir lietuviai. Lietuvius 
atstovavo šv. Kazimiero parapi
jos mokykla ir Vizbaraitės va
dovaujama tautinių šokiu gru-

Vartų parapijų steigėjas, buvęs 
verslininkas, laikęs kepyklą, vė
liau gazuotų vandenų dirbtuvę. 
Išleidęs į mokslus du sūnų: An
taną — dantų gydytoju. Petrą

- vaikų gydytoju.

Už stambesnę auką, asmenų, 
šeimų ar organizacijų vardai 
Iras įamžinti kurioje nors Ue- 
tuvos bažnyčioje

Aukas siųsti ar palikimus ra
šyti šiuo adresu:

Mest. Rev. V. Brizgys,
6727 So. California Avė., 

Chicago 29, III.

malūną ir kalveli, o šokėjų 
grupė — malūną ir mikita. Šo
kiai žiūrovams padarė dideli 
Įspūdį, buvo sutikti su dideliais 
plojimais. Vietos spaudoje bu
vo gražiai paminėti lietuviai šo
kėjai ir buvo įdėtos nuotrau
kos.

40 valandų atlaidai
, Aušros Vartų parapijos baž

nyčioje bus spalio 26-28 d.d. 
Atlaidai pradedami sekmadienį 
sumos inctū II vai Mišparai

3'/»% metams

(.’> » reguliaraus ir extra>

S K AIČIUOI AM A S

Taupyk Čia -Daugiau Uždirbsi- Nelauki

Member Federaf ln»urance Corporation



Iškilmes pas kum 
J. Šerną

JERSEY CITY, NJ.
/

Šv. Onos lietuvių * parapijos 
bažnyčioje spalio 57 buvo 40 
valandų atlaidai. Apie šią mažą 
lietuvių koloniją, prisišliejusią 
prie New Yorko, nedaug žinių 
spaudoje. Anksčiau čia ne
maža lietuvių gyventa.-Jie suor
ganizavo ir savo lietuvišką pa
rapiją. kurioje šiuo metu klebo
nauja Icun. Jonas šernas. Tai 
čiagimis žemaitis, visuomet gie
drios nuotaikos, nuolat besišy
psąs. didžiai nuoširdus ir vai

♦*KAIP MEDŽIOJAMI FAZANAI
OMAHA, NEBR. MEDŽIAGOS J LIETUVĄ

Nebraskos valstybėje me- lietuviai nėra vištienos mėgė- .* *.
džioklės sezonas prasidėjo rug- jai. Jų laimei vienas stambus • »
sėjo 27. Šios valstybės pilie- ūkininkas, Klemensas Kroleski, •;
čiams, norint medžioti, reikia vakarienei paaukojo du beko- *;
gauti leidimą, už kurį mokama .nūs. Jis savo 300 akrų ūkyje ;j 
2.75 dol. Fazanams medžioti augina apie 300 kiaulių ir 130 ; ;

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

: I. CIGM A N, INC.
; 161 Orchard Street \ New York 2. N. Y.

TeleL GR 5-8160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

“ Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

■rleidimas kaštuoja vienu doleriu 
daugiau. Atvykstantiems iš ki
tų valstybių medžiotojo bedi
mas brangesnis.

Kadangi šie metai buvo pa- 
kanakamai lietingi, tikimasi, 
kad prie Missouri ir Platte upių 
bus daug fazanų, ančių ir žą
sų. šiemet fazanus medžioti 
Imis kiek sunkiau, nes žolė 
aukšta, o fazanai ilgai neskrie- 
ja; pakilę tuojau nutupia ir pa
sislepia žolėje.

Kartą išsivežiau apie 10 pa
auglių pamedžioti. Aš vairavau 
mašiną, o jie šaudė į visas pu
ses, kol prišaudė jiems leistą 
kvotą — po 5 fazanus kiekvie
nas. Kadangi negalėjau vairuo
damas šaudyti, tai jie ir .ma
ną kvotą nupliekė.

Parapijos vakarienė
šiais metais bus lapkričio 23. 

Vakarienę paruošti kunigai pra
šė tuos parapiečius, kurių pa
vardė prasideda raide ‘H’, iki 
pavardės su raide ‘P. Tokių 
parapiečių yra daug, tad gali
ma tikėtis, kad jiems pavyks 
gerą vakarienę paruošti.

Nebraskoje šiemet ir vištų 
daug užaugo. Buvo manoma 
svečius pavaišinti vištiena. Bet

raguočių. Kitais metais, jeigu į į 
viskas laimingai vyks, žada pa- ; [ 
dovanoti jautį. < į

Kataliku spaudos savaitė
prasidėjo spalio 5. Parapijos 

kunigai per visas mišias pa
moksluose ragino parapiečius 
skaityti katalikišką lietuvišką 
spaudą, kaip 
•Draugą’ ir k.

::

‘Darbininką’,

Vietinis

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.Philadelphijos
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotosžinios

bei vietinės vBponės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.

susirinkimas

metu.
K.Č.i visas ki-

MALDININKŲ KELIONE PAS
GRAYMOOR PRANCIŠKONUS |

IšKElJAUJAMA IR GRĮŽTAMA SPAIJO-OCTOBER
19, SEKMADIENI

k J duodame už $4.no. S 
" » $2 50. Šiuos daiktus
U ? oolite snnražlntl tet

Newark, N. J.

York 11, N. Y. TeL (TIelsea 3-2583

PbHadelpMa 23, Pa. 
Tel. VVAInut 5-887*

Pagerbiamas senatorius 
Bill Knowland

MARINŲ naujo tipo helikopteris nuo žemės paima tankus su 
' 525 galionais benzino. r ~ ~ ~------

šv. 
kad 
nu-

900 IJternry Rd 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1481

tuos. su kuriais kadaise buvo
me kartu. Tad tokiems “elgetau
jantiems" nenag ilė’ite aukos, 
nes ji bus diJes

11330 Im. Ounpui w. Girini Are. 
Detroit 12, Mfch.

•Tel. TOwnsend 9-3980

IŠPARDAVIMAS —PROGA!
Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

Patikslinimas, —Prel. Igno
ti. Randu labai kilnių širdžių, Valančiūno pagerbimas įvyks 

ne spalio 21 d. kaip praėjusia-

SIUNTINIAI SIUNČIAMI | SOVIBTV RUSIJĄ — 
UKRAINĄ. LIETUVĄ. BALTGUOIJĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Parinaivlok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TR A VĖL CO.. INC

Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie
siems, pata geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant 
visų rūšių siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Vist receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos. 
Rlmifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 U 1 gr. $4.60 — Cor- 
tfrone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. S5.00 — Serpasil 
100 tabl. $1.35.

1^7 * 2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labaj dideli pasirin-
J kimą įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 
» 20 svarų taukų $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių

l
psąs. didžiai nuoširdus ir 
Šingas.

Tik įžengus į nedidelę 
Onos bažnytėlę, pajunti, 
jos klebono visas dėmesys 
kreiptas į šią šventą vietą, Kle
bonas* nebeišgali išlaikyti zak- 
rastijono, bet bažnytėlėje ir dul
kelės neberasi — .taip viskas 
išvalytą, išgražinta. Nėra prie 
bažnyčios nei seselių vienuolių, 
bet altorius iškilmingom pamal
dom retai kur taip skoningai 
papuošiamas. Jauku joje para- 
piečiams melstis ir svečiams 
užklysti._______
. Klebonas kun. J. šernas į at
laidus sukviečia visus lietuvius 
kunigus ir neprašo pranešti kas 
kurią dieną atvyks, kaip čia į- 
prasta, bet laukia visų, visus 
priima, visiems pakanka vietos 
ir jo geros širdies.

Užsukęs į virtuvę, nemėgink 
prakalbinti šeimininkių angliš
kai — jos tekalba lietuviškai; 
viena nuo Kaišedoriu. kita vii-, 
kaviškietė, o ir jų čiagirhės 
dukros gražiai kalba lietuviškai. 
Kas betikėtų, kad giliai tarp 
svetimtaučių įsprausta šv. Onos 
parapijos klebonija yra šviesus 
lietuviškas žiburėlis, kurio Šei
mininkas neša ramybę, paguo
dą ir dvasinį patarnavimą kiek
vienam, kuris į jį kreipiasi.

Jersey City ‘Father John’ pa
žįsta kiekvienas mokyklos vai
kutis, kiekvienas policininkas, 
darbininkas ir inteligentas. Jis 
ilgametis sodaliečių viso apskri
čio dvasios vadas, uoliai fūpi-

RUDENĖLIS, VARGŠAI IR AUKOS
KEARNY, NJ.

Šiemet vadinamoji “indėnų 
vasara” buvo tikrai karšta. Kad 
ir gerai nutolusi saulutė, bet 
dar nevienam išspaudė prakai
tą kaktoje. Dabar visa pasikei
tė: švilpia žvarbūs vėjai, lyja 
lietus, krenta medžių lapai.... 
Rudenėlis jau Čia.

Kadaise, rudenėlį labai mėg
davau. Landžiodavau po šla
pius krūmus, ieškodamas gry
bų, arba lenkdavau lazdynų ša
kas, raškydamas riešutus. Ro
dos. nebūdavo nei šalta, nei 
bijodavai lietaus, kuris tave ge
rai išprausdavo.

Eidavai pušynais, eglynais, o 
labiausiai užtrukdavai ąžuoly
nuose. Jie tau primindavo gilią 
senovę. Juose kadaise ruseno 
amžinoji ugnis, vaikščiojo vai- 

nasi jų dvasiniais ir organiza- dilos- žvėrys.... 
riniak’rmkataK - Eik Į ^uolyną,

ti, turbūt, jau išretėję ir žmo
nės, su kuriais dalindavais 
džiaugsmais ir rūpesčiais, iš
blaškyti ir tu pats jau metelių 
prislėgtas ne tas, kuris anais 
laikais buvai. Metai po metų iš
meta iš atminties praeitį ir sta
to prieš akis naujus rūpesčius, 
o tų rūpesčių ir rudenį daug 
daugiau.

Jaudinies, kai skaitai gautus 
laiškus, iš pavergtos tėvynės, 
kai girdi Balfo šauksmus: Pa
dėkite, padėkite vargstantiems 
tautiečiams".

Neabejoju, jog kiekvienas sa
vo artimiausiajam tiesia ranką 
ir siunčia siuntinėli, nors jis 
jam brangiai ir kaštuoja. Bet 
ne visi jų gali sulaukt, o’ tie,
kurie nesulaukia, ir yra mūsų _ 
pareiga jų nepamiršti.

šaky- Jau kelios savaitės, kaip ren- 
...*.• davo žilagalvė motinėlė, —gal ku aukas Balfui. Negalėčiau pa-

Ir 40 valandų atlaidai šie- tilta baravyku Siltas Ue_ sakyti, jog gerai sekasi, bet
met praėjo gražioje nuotaiko- vakar £įjo „ iietaUS į. gry. negalėčiau ir perdaug nusiskus- 
je. kreipiant visą pagarbą Kris- baį 
tui. kūno garbei sios trys .die-

Hartford, Conn.
Staigiai mirė Kotrina Šrup- 

šienė — Sutkutė, 62 metų am
žiaus, gimus Scranton, Pa. Mi
rė spalio 6, palaidota spalio 8 
iš Švč. Trejybės bažnyčios, kur 
trys kunigai laikė mišias. Nu
liūdime liko vyras Stasys šrup- 
šas, 1 sūnus ir brolis Scran- 
tone, Pa. Priklausė Moterų Są
jungai, Gyvojo Rožančiaus drau
gijai ir Švč. Trejybės parapijai

Stasys šrupšas yra veiklus 
žmogus šioje kolonijoje. Be jo 
neapsieina beveik kiekvienas 
svarbesnis lietuvių susirinkimas 
ar kitas visuomeninis judėji
mas. Reiškiame jam užuojautą 
dėl žmonos mirties.

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuviai pagerbs senatorių 

kuchel
Spalio 25, šeštadienį, 7 vi. 

Statier Hilton viešbutyje, Šen. 
Tom Kuchel pasakys pagrindi
nę kalbą. Toje pačioje salėje 
9 vai. bus šokiai, kuriems gros 
Blake Reynolds orkestras. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvau

nos buvo pašvęstos.
(—d) ąžuolyne. Išžiūrėdavai kekvieną 

-------------- ;--------  ■ ..... - - kelmelį, pavartydavai samanė- 
užlupdavai pasislėpusį 

Liet, respublikonę grybą “pulkauninką” — bara
vyką arba visą jų rikiuotę. Džiu
gu būdavo piauti trapų bara
vyko kotą ir dėti į krepšį kietą-

Nevv Yorko lietuvių respu- jį “pulkauninką”.

Tai visa jau praeityje. Ir mo
tinėlės, kuri tave keldavo brėkš
tantį rytą, jau nebėra ir tie miš
kai, kur tu eidavai ankstybą pa
vasarį kvepiančios Verbos par
sinešti, vasarą uogų pasirinkti, 
o rudenį grybauti ir riešutau-

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Fanutla rasi dideli pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

*» Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytis* tr rsyoninės medžiagos parduodamos griežta* urmo 

tu-holesale) kainomis.

K and K FABB1CS 
1158 East Jersey Street
PRIE CITY SAVINOS BANK Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo. 9.50 už pilną eilutę

Naujas "Lietuviu Dienę" 
numeris,

spalio mėnesio, įdomus ilius
tracijomis ir žodine dalimi. Nuo 
traukomis pavaizduotas pašau 
lio lietuvių kongresas. Rašo: 
St. Barzdukas, K. Bradūnas, J. 
Rajeckas, O. Načkienė, J. Au
dėnas ir k. Žurnalas taip pat 
turi anglišką dalį ir visi para
šai po nuotraukomis duodami 
lietuviškai ir angliškai “Lietu
vių Dienų” metinė prenume
rata 6 dol.

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S.BECKENSTEIN, Ine.,
118-125-138 OBCHARD STM 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 ritinių ir atlaikas pačiom prięinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

bet daug labai ir labai užkietė-
žūrėk. bešvintant jau tu ir jusjų Nemaža ir didelių šykš- me “Darbininko” numeryje bu- 

tuolių. taip stipriai su doleriu vo rašyta, bet spalio 19 d. Pa- 
suaugusių, jog ir mirties pata- gerbimas įvyks L. Tautinis Pa
le būdami, jie jo tikriausiai ne- šalpinio Klubo salėje, 928 E. 
paleistų. Netrūksta ir įvairių iš- Moyamensing Avė.
metinėjimų, bet aš tarytum jų Studentai ateitininkai spalio 
lyg ir negirdžiu, nes juose daug 10 d. išsirinko naują valdybą, 
netiesos ir prasimanymų. Aš Ją sudaro inž. Algis Gečauskas

— pirmininkas ir Loreta Pet
rauskaitė bei inž. Algis Žukaus
kas — nariai.

L. Studentę Sąjungos Phila
delphijos skyriaus susirinki
mas kviečiamas sapalio 25 d., 
7 vai. vakare, L. Banko patal
pose, 202 N. Broad St. Bus ren
kama nauja valdyba.

Balfo pinigini vaję užbaigiant 
šv. Andriejaus parapijos salėje 
ruošiamas didelis šokių vakaras. 
Jis įvyks lapkričio 8 d., 7 vai. 
vakare. Balfo skyriaus valdy
ba iš anksto nuoširdžiai kviečia 
visus, jaunus ir senus, šiame 
vakare dalyvauti. Bus gausus fonu iš klausytojų programos j 
bufetas ir kiti paįvairinimai.

masiniame 20 tautybių susi
rinkime spalio 19 d., 1:30 vai. 
St. Nicholas salėje, 2300 W. 
3rd St. Lietuviams 20 tauty
bių organizacijoje atstovauja L. 
Valiukas, A. Skirtus ir Luk- 
šis. Senatorius Bill Knowland 
pasakys kalbą. Bus ir meninė 
programėlė. Lietuviai kviečia
mi šiame susirinkime gausiai 
dalyvauti.

Radijo stotis apie Lietuvą

Radijo stotis KBLA, iš ku
rios perduodama lietuviškoji 
radijo programa, kiekvieną sek
madienį 7:30 vai. vak. duoda
30 min. pasaulio įvykių politi- ; 
nę programą. Rugsėjo 28 d. bu- * 
vo duota gerokai informacijos ! 
apie Lietuvą ir dabartinę jos J 
padėtį: L. Valiukas atsakinėjo £ 
į klausimus, duodamus progra- J 
mos vedėjų ir gaunamus tele- >

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y. 
Kampas Houston St 

Tetef. AL 4^319
sakau savo: Lietuvi, nepamiršk 
artimo meilės Dievo įsakymo, 
o šiuo atveju — brolio meilės. 
O toji meilė sušvelnins bailų
jį likimą to, kuris šiandien 
apdriskęs, išbadėjęs klampią
ja po šaltąjį Sibirą arba vargs
ta drėgnuose ir šaltuose rūsiuo
se.

blikonų susirinkimas įvyko Liet 
Piliečių klubo salėje, Brookly- 
ne. Dalyvavo bankininkas Juo- 

i'zas Garszva, jo duktė Anita 
Pauley, Vytautas Abraitis, adv. 
Steponas Bredes. Vytautas Ba- 
nelis, Dominikas Klinga, inž. 
Antanas Mačiulis, Jonas Juodis, 
Kazys Vasiliauskas ir k. Pasi
tarimui vadovavo prie New kurorus — L.J. Lefkowitz ir k. Tokių, sakyčiau, “elgetaujan- 
Yorko valstybės respublikonų Taip pat plačiai aiškintasi ir čių” šiuo metu yra visur. Jie
komiteto, (AU American Com- tartasi, kas daryti, kad respu- kaip ir aš, sutinka įvairių žmo-
mittee) lietuvių skyriaus pir- blikonai laimėtų rinkimus. Iš- nių. Visi jie išgirsta karčių žo-
mininkas Vladas BarČiauskas. keltas sumanymas suburti New džių. bet jie atsidėję renka do-_
kuris padarė ir pranešimą apie Yorko lietuvius į vieną organi- lerį prie dolerio, kad sušelptų
to komiteto veiklą ir sudėtį, žariją ar klubą. Tą reikalą tir-
Taip pat apibudino respubiiko- ti išrinkta penkių asmenų ko-
nų kandidatą į gubernatorius misija. Susirinkimo dalyviai pa-
— Nelson A Rockefellerį, į se- siryžę dirbti respublikonų lai-
natorius — Kenneth Keating, mėjimui lapkričio 4 rinkimuo tas aukas,
į New Yorko valstybės vyr. pro- se.

Tčl. MArket 2-2877 4

III Scrond Avė.
New V®rfc City

Tel. GRjmercy 5-7430

MŪSŲ SKYRIAI

332 FiDmore Avė. 
Buffalo 6. N. Y.

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass.

L32 Krankliu Avė. 
Hartford, Conn.

Tel. MOh*wk 2674 Tel. ANdrew 8-5040 Tel. CHapel 6-4724

N«*r<-3inm.'<* siuntini giminėms sr drrniRams. knupkU J psityniMį, ir ^f^kllncn tnūsų
1n-a ti-Sr.inė’uosr kuri Jums m.tkmlnl reikshngų Informsr’jų dideli Ir
pat firma yra Jau patenkinusi tūkstsnrtus klijentų. lOO'S* garantuoja, kad kiekvienas shintlnyji 
bus JteiMa*, Fun Utaiunčiamas 48 Vai. laikotarpyje. ■ , .

Pa«tcks -svn paskveims' 8-T..<mv»W4n laikotarpyje; om parų 7-12 dienu.
• Jstat'-'ole ra«1fe pasirinkimą p rmo* rūAteji melsto rtatvkn. tnlp pnt medžuiri) p giauMo

• mis kainomis Prsdtiuglnkite mvo gimines k patinamus KaMdų Muminiai*. 
Mntmklt*. kart **»*• c^snie speciaIlsiai vteunae siuntimu reikalu***.

Labai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti
nius į Lietuvę, arba į kitus kraštus

ji /Niitobuaai 9 vai. ryto išeina nuo pranciškonų vienuo- 
| lyno, 680 Bushwick Avė., Brooklyn .21, N. Y.
" Pietūs 12 vai. pas Graymoor praneiškonus.

Pamaldos maldininkam ten pat 3 vai. pp.
Grįžtama į Bn>oklyną 6 vai. vak.

3. ĮVAIRIŲ RUSIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies angliš
kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00. 4 vietinės me
džiagos kostiumams su priedais $50.00. I šias kainas ieina visos 
išlaidos ir prtstatvmas Lietuvon. Reikalaukite medžiam pa
vyzdžių. kuriuos mes tuojau išsiųsime. Mes taip pat siunčiame 
akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik
tus, kurių Jūs pageidaujate. '

4. Piniginės perlaidos siunčiamos iki 50 dolerių vertės.
5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas.
6. Stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par

duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė
t mes galime prisiųsti Jums paštu ir Jūs 

galite sugrąžinti. Jeigu nebūsite pilnai patenkinti.
Visi mūsų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir Jų nrlsta- 

ln- 
lie-

tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėl smulkesnių 
formacijų, kurias mes su mielu noro suteiksime. Rašykite 
tuvfška! ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą

Kelionė ten ir atgal, įskaitant pirtim, kainuoja 5 doL

Visais keliones reikalais prašoma kreiptis j Darbinin
ko administraciją, 910 Wiloughby Avė., Brooklyn 21, 

N. Y. Telefonas GL 5-7281, vakarais HY 7-2225.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 CHAPIN PLACE, HARTFORD, CONN 
Te’ef, CHaprl 6-4778. >

Antanas I'stjananskas 
Direktorių?*



FUNERAL H O M E
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HARTFORD, CONN.380 MAPLE AVENUE,

Jūs esate kvalifikuotas:

Atletas

draudos reikalais, federalinio ir vals
tybinių taksų (Income Tax) užpildy-

_ 87-09 JAMAICA AVĖ.,

Brooklynas ir senoji Lietuvių 
Atletų Klubo gvardija, bet ir 
visa mūsų lietuviška sporto šei
ma. - —

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga. , 

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,

f Išnuomojamas kambarysvy- 
f . ruf. Yra vonia, atskiras įėjimas, 

galima naudotis bendra virtuve.
| Adresas: 112 Jerome St, Brook- 
| lyn 7, N^: Telef.; MI 7-2658.

bendrai arba pavieniui su vo
nia arti Jamaica linijos, Rich- 
mond Hill, N. Y. Skambinti nuo 
6 iki 9 vai. vakarais VIrginia 6-

3 6379.

Išnuomojami 2 atskiri~kamba- 
riai vyrams. Yra baldai ir beiF 
dra virtuvė. 94-45 Park Lane 
Woodhaven 21, N.Y. Tel. HI 
1-4715.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

FUNERAL HOME

SPECIALUS PRANEŠIMAS

t

Pasinaudokite mūsų 25 metų praktika siųsdami savo

346 — 3rd Avrnne
Telefonas GRant 1-3712

Mūsų klijentų patogumui Pittsburgho apylinkėje ati
darėme OFICIALI.^ agentūrą sekančiu adresu:

E

ti, pirkimui piniginiu perlaidų (Mo- 
ney Orders),.

LSK fu

SPORTAS
DIENOS TEMOMIS

Spalio 18-19 Nev Yorke įvyk
sta rytų Amerikos lietuvių spor
to organizacijų atstovų bei spor
to darbuotojų suvažiavimas. Nu
matyti darbotvarkėje dr. Suieš
kos, J. Kepenio, J. Klive&os ir 
K. Cerkeliūno referatai, atrodo, 
domina nevien organizacijų dar- 

. buotojus ar aktyvius portinin- 
kus, bet taip pat naudingi ir 
bet kuriam tautiečiui. Atrodo, 
kad Hotel Manhattan, Sweet 
Hali, 8 Avė. ir 44 St., bus už
pildyta ne tik atstovų ir dar
buotojų, bet taip pat ir stebėto
jų — žiūrovų, kurią į posė
džius taip pat įleidžiami. Su
važiavimas prasideda šeštadie
nį 12 v. Po jo tą patį vakarą da
lyvių bei bičiulių bendra vaka
rienė.

Lapkričio 16 d., sekmadienį, 
Newarke savo viengungio gy
venimą į šeimyninį iškeičia il
gametis mūų futbolininkas Al
girdas Jokūbaitis. Į vestuves 
aktyvaus buvusio Lietuvos fut
bolo L klasės žaidiko, be abejo 
suplauks didžiulis būrys sporti
ninkų draugų. LSK tuo’pačiu 
daro žygių atšaukti savo tos die
nos futbolo pirmenybių rungty
nes, nes aišku kad visa ekipa 
norėtų dalyvauti savo kovos 
draugo vestuvėse.

Prieš kurį laiką džiaugėmės 
naujai pasirodžiusiu lietuvišku 
sporto laikraščiu. Pradžioje bu
vo silpnokas, bet vylėmės, kad 
ateityje pasitaisys — tobulės. 
Deja, ir laikui bėgant jokios 
pažangos nepastebima, o jau 
paskutiniame numeryje beveik 
visai nėra ko beskaityti. Labai 
jau gaila, bet tenka pastebėti, 
kad “Sporto žinios”, lyg ir Fas- 
ko oficiozas (mat jo leidžiamas), 
savo paskirties neatlieka. Grau
dus faktas.

Vietos spojto ir atletų klu

 

bai, atrodo,/pradėjo visai rim- 

 

’į susivienijimo keliu.

ai jau šį sezo
ną savo/i ine persirengimam 
naudoj/ Atletų Klubą, o štai 

 

lapkričio 9, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje rengia
mas bendras abiejų vienetų 
šaunus vakaras —šokiai.

tą žaidė sekančiu sąstatu: Hla- 
> vac; Vaitkevičius, Mileris; Dauk
ša, Saldaitis, Jokūbaitis; Saviš
kis (Dubauskas), Butrimas, Re- 
mėza, Steponavičius, Vasilionis. 
Kaip jau spėjome, t pirmaują 
graikai buvo žūt būt pasiryžę 
laimėti ir pirmose rungtynių mi
nutėse pasiūlė didelę spartą. 
Bet geltonai žalieji šį kartą ne- __ 
pasimetę ir kietas gynimas vi- ’

Sekmadienį į Stanfordą
Šį sekmadienį LSK futbolo 

dvi vienuolikės vyksta į Stan- 
ford, Conn., kur lygos pirmeny
bių rungtynėse susitinka su 
Stanford United- Mūsiškiams 
padėtis po truputį darosi kri
tiška, taip kad šias rungtynes 
jau pagaliau reiktų laimėti. 
Rungtynės įvyksta Cumings 
parke. Rezervinės pradeda 1:15, 
o pirmosios 3 vai.

Jaunučiai pirmenybių rung
tynes prieš Pfaelzer SC žaidžia 
šeštadienį 3 vai. New Farmers 
OvaL

WINTER GARDĖN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėm*.

ponavičius netrukus ženklina 
1:0. Graikai nepaliaunamai puo
la, ir po nereikalingos Vaitke
vičiaus rankos, iš baudinio iš
lygina. Antrame kėlinyje pana
šus vaizdas kieta kova iki 
paskutinių minučių, kol grai
kams pavyksta pasiekti atsitik
tinas įvartis. Visos nelaimės pra
dininkas, atrodo, būtų mūsų 
puolimas, ir šį kartą nesugebė
jęs nei vieno padoraus šūvio į 
vartus paleisti. Ypač su kraš
tais tai jau visai blogai. Gyni
mas tuo tarpu, antrame kėli
nyje net visai be pusinių puo
likų pagalbos, kovėsi tikrai did
vyriškai. Karštą judėjimą prie 
vartų tvarkė Saldaitis, padedant 
Jokūbaičiui ir Vaitkevičiui. Ir 
Hlavac šį kartą geresnis, nors 
prie antro įvarčio ir nepergud- 
riausiai atrodė. Perkrauti dar
bu saugai šį kartą negalėjo per 
daug puolimui bepadėti. Įdomus 
dalykas: mūsų saugų linija: 
Daukša — 32, Saldaitis — 35, 
Jokūbaitis — 33 turi lygiai 100 
metų!
Umted-Kingdom: LSK 4:4 (4:1)

Praeitą šeštadienį mūsų jau
nučiai pelnė pirmąjį pirmeny
bių tašką. Paskutiniu momen
tu atšaukus rungtynes College 
Pointe, teko keliauti į Bronzą, 
kur prieš stiproką United King- 
dom išplėšta 4:4. LSK žaidė 
šiuo sąstatu: Kliveris; Endriu- 
laitis, Vasiliauskas; Paprockas, 
Budraitis, Žadvydas; Mrozins- 
kas, Kepenis, Trampas I, Tram- 
pas H, Klivečka H. Priešininkas, 
pradžoje vedęs 4:0, išrodė kaip 
aiškus laimėtojas, bet toliau Eliskases ir Sanguinetti. 
vaizdas pagrindinai keičiasi. Ko- Reshevskis dėl subatos šven-

parengimams, susinu-

; -S
BROOKLYN 27, N. Yl1883 MAD1SON ST.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

HAVAJUOSE į pajūri lipiau kž bandinių būrys, sekdamas savo vadą. Patekę j smėlį, visi žuvo.

Veda K. Merkis
Pasaulio p-bėse, kurios vyksta 

dabar Vokietijoje (Miunchene), 
paaiškėjo finalistai. Jų 12, iš 
kiekvienos grupės po 3, būtent:
1 — Sovietų S-ga, Austrija, 
Bulgarija; H — Ispanija,- JAV, 
Vak. Vokietija; UI — Rytų Vo
kietija, Argentina, Anglija ir 
IV — Čekoslovakija, Jugosla
vija, Šveicarija. Kitos 12 vals
tybių sudaro paguodos varžy
bas, o 12 valstybių visai iškri
to iš varžybų. Kanada paguo
dos varžybose įveikė Belgiją
2 ir pusė — ir pusė (1 nebaig
ta).
JAV komanda pradėjo baigmi

nes rungtynes labai gerai. Su 
Sovietų S-ga sužaidė lygiomis 
2-2 nors žaidė be Reshevskio. 
Lombardy, Bisguier, L. Evans, 
ir Rossolimo sužaidė lygiomis su f 
Botviniku, Smyslovu, Keresu 
ir Bronšteinu. Lygiomis, pana
šu, užsibaigs susitikimas su Ar
gentina. Reshevskis turi nu
trauktą partiją su Pilnikut, o 
Lombardy, Bisguier ir Rossoli
mo pabaigė lygiomis su Panno,

2.
3.
4.
5.

" 6.
7.

DARBININKO administracijoje 
galima gauti šie nauji leidiniai:
Didžioji padėjėja, dr. Ant. Maceina____
Ir nevesk mus į pagundą, J. Ignatonis__
Pasaulio lietuvių žinynas, An. Simutis....
Smilgaičių akvarelė, Paulius Jurkus —- 
Mei’ė ir laimė, kun. dr. J. Prunskis.... ....
Rinktinės mintys, kun. dr. J. Prunskis ...... 
Mano pasaulėžiūra, kun. dr. J. Prunskis .

DARBININKAS
910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

3.00 dol.
3.00 dol.
6.50 dol.
5.00 doL
2.00 dol.
4.00 dol.
3.50 doL

New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

280 Cheshut Street

Mo!o!o;o!o!o:o:oIoIo.oTo7oZoToTc?oto

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 

Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 

prieinamomis kainomis.. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai;
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
. TeL EVergreen 4-9672

PAUL’S RESTAURANT
LIpUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniaoskas

31 Spring St., New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

Re public 
Wine & Liqaor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

vojantis, vilties nepametęs mū
są vienetas Klivečkos vienu į- 
vareiu ir vidurio puoliko Tram- 
po I “hat tricku” išplėšia ly
giąsias, tuomi palikdamas ne
blogą įspūdį.

foloTožK

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UQU0R STORE

tės šeštadieniais nelošia.
Toronto Vytis, žengdama į 

naują dešimtmetį. Po Povilo 
Vaitenio, dukart laimėjusio Ka
nados čempiono vardą, Toron
to Vytis buvo dukart Toronto

Mirė Osipauskas — Wellton lygos meisteris 1950 ir 1955. 
Pereitą savaitę mirė visam 1952 m. laimėjo Pabaltiečių p- 

lietuviškajam Brooklynui gerai ^s- 1956 m. Vyties B koman- 
žinomas Vincas Osipauskas — da laimėjo Pabaltiečių p-bes. 
Bill Wellton. Jo mirtis ypač 1956 m- Vyties B komand laimė- 
skaudi Lietuvių Atletų Klubui, jo Toronto žaibo B klasės var- 
kurio garbės nariu jis buvo. Ve- tybas.
lionis savo laiku garsėjo kaip Bostono Metropolitan lygos 
pajėgus boksininkas, o vėliau pirmenybės prasidės spalių 31 

d. Jau įrašyta 21 komanda: 6—
A. kl., 11 — B ir 4 — C kl. 
Dar prisidės kelios komandos. 
Naują Metropolitan Chcss lygos 
vadovybę sudaro: J. Sampson,
B. King ir Kazys Merkis.

buvo Jack Šarkio sparingo part
neris ir geras draugas. Velio
nis vėliau buvo Atletų Klubo 
baro vedėjas, o paskui, tą ba
rą klubui pardavus, patsai jį 
įsigijo ir jame šeimininkavo. 
Būdamas senas sportininkas, 
Osipauskas, aišku, sportininkus 
gerai suprato ir juos remdavo.

LSK: Greek-Americans 1:2 (1:1) Lietuvių Atletų Klubui prieš ei- 
Gaila, štai gavome patirti ir lę metų, svyruojant sportiniu-

no blogo žodžio apie naujuo
sius ateivius negirdėjome, nors 
tada ypač madoje buvo apie 
“dipukus” blogai atsiliepti. Bū- 

dar vieną pralaimėjimą. Gaila, kų ir naujųjų ateivių atveju, damas ger3S lietuvis, velionis 
dėl to, kad LSK šį kartą žaidė Osipauskas drąsiai stodavo spor- Osipauskas visus susipratusius 
visai padorai ir pralaimėjo tik- tininkų pusėn. Gal nesuklysime lietuvius vienodai ir vertino, 
po aštrios kovos. LSK šį kar- pasakydami, kad iš jo nei vie- jojo pasigenda ne tik senasis

Si

i
l

346 — 3rd Avenue PITTSBURGH 22, PA, 
Telefonai GRant 1-3712

Daugiau nebėra reikalo pristatyti jūsų siuntinius mū
sų pagrindinėms įstaigoms Philadelphijoje. PittsbuFgho ir 
apylinkės gyventojai gali tiesiog iš čia siųsti į Ukrainą ir 
kitas Sovietų Rusijos šalis tiesiog per firmą

OFICIALIAI AUTHORIZUOTA 
INTOURISTO MASKVOJE

* | SIUNTINIUS I VISAS SOV.RUSIJOS SAUS | Išnuomojami 4 kambariai 

Apmuituojama, pilnai apdraudžiama, prityrę patar- f 
nautojai. Greitas pasiuntimas. . Prisiunčiamas gavusio 1 
f* siuntinį kvitas. $

į GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC, 1-^---------------—
. Kas norėtų skelbtis Darbininke,

PITTSBURGH 22, PA. | prašomas skambinti^

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir
vyno.

už savo automobilio apdraudą?

ALBERT F. P E TE R S
APDRAUDOS^SPECIALISTAS 

116-55 Queens BlvtL Forest IMls 75,
TeL VL 3-1477 

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

N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-

HAVEN REALTY
■1

, Joseph Audrusis Insurance
WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 1L N. Y.



VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Inž. Ant. Mažeikos iniciatyva 

sekmadienį, spalio 5, jo bute, 
Ozone Park, buvo sukviesta bu
vusių vyčių veikėjų vaikai. Jų 
susirinko daugiau kaip 20. Visi 
čiagimiai lietuviai dabar lanko

a Atomus galerija
Great Necke> kL> 77 steam-

FC boat Rd., atidarė dail. Romo aukštesniąsias mokyklas ar stu-
lAUIfKNnŽižI firui Viesulo kūrikų parodą, kuri 

truks jįį lapkričio 2 d. Parodą 
galima apžiūrėti vakarais nuo

Pamaldų* už 7 iki 9 v., šeštadieniais ir sek-
PopiuHaus Pijaus XII vėlę nūdieniais nuo 2 iki 5 v. p.p.

■ Brooklyno vyskupas R. J. Pirmadieniais uždaryta.

Kristaus Karaliaus *
Šventės minėjimas įvyks spa

lio 26, sekmadienį, 4 v. p.p. 
Apreiškimo parapijos salėje.

Kun. Long. Jankus,
Balfo centro įstaigos reikalų 

vedėjas, pereitą savaitgalį Bal
fo reikalais buvo išvykęs į Ro- 
chester, N.Y.. Įdomu tai, kad 
nuo seno Rochestery Balfo ir 
Alto skyriams sėkmingai vado
vauja ta pati valdyba, pirm. 
Petras Norkeliūnas. Įprastai Va
sario 16 minėjimas daromas 
Alto vardu ir visos aukos ski
riamos Altui, o vasaros metu 
Balfui. šiais metais Balfui at
siusta 300 dol.
toliau palikti.

Ta pačia proga kun. L Jan
kus aplankė sunkiai sergantį sa
vo dėdę Pijų Astrauską.

Maironio mokyklos
tėvų susirinkimas šaukiamas 

sekmadienį, spalio 19 d., 12 
vai., tuoj po sumos, Apreiški
mo parapijos patalpose. Darbo
tvarkėje: aktualieji mokyklos 
reikalai ir naujo tėvų komiteto 
rinkimas. Kviečiami dalyvauti 
visi tėvai.

McEntegart visiems vyskupi
jos kunigams išsiuntinėjo laiš
ką pranešdamas apie popiežiaus 
mirtį. Pamaldos Brooklyno pro- 
katėdroje už popiežiaus vėlę 
buvo ,pirmadienį, spalio 13, 10 
vaL Į pamaldas vyskupas kvie
tė iš kiekvienos parapijos po 
vieną kunigą ir po du parapie- 
čius, taip pat po du studentus 
iš universitetų, kolegijų ir 
aukštųjų mokyklų kiekvienos 
klasės ir pą du profesorius.

Visų parapijų klebonai prašo
mi atlaikyti iškilmingas pamal
das už popiežiaus vėlę, kuriose 
dalyvautų visi tikintieji, o ypač 
jaunimas. Tikintieji prašomi 
priimti šv. Komuniją popie
žiaus intencija.

Kiek rubrikos leidžia, mišio- 
' se kunigai skaito pridedamą 
maldą iki laidotuvių dienos 
“Pro defuncto Summo Ponti- 
fice”. Gi kol bus išrinktas nau
jas popiežius maldą “Pro eli- 

x gendo summo Pontifice”.

Mirė
Juozas Česaitis, gyvenęs 816 

Macon St.» Brooklyne. Pašar- 
vuotas šalinskų laidojimo koply
čioje. Palaidotas trečiadienį iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
šv. Karolio kapinėse*

Jokūbas Stukas man sudarė

Dr..V. Paprockio kreipimasis per radiją
Kasmet, tuo pačiu laiku, lie- tęsis tik vieną mėnesį ir pasi- 

tuviškos visuomenės atstovai baigs spalio 31. 
kreipiasi į geros valios žmones
prašydami kuklios aukos Ame- malonias sąlygas kreiptis į jus, 
rikos Lietuvių šalpos Fondui — mieli šio radijo klausytojai, pra- 
Balfui. šiais metais atiteko'man šant paremti šį kilnų darbą 
didelė garbė vadovauti. Didžiojo — paaukoti Balfui. Aukodami 
New Yorko aukų vajui, kuris šelpiate ne ką kitą, išblaškytus 

---------------- ----- po platųjį pasaulį ir skurde gy
venančius vaikus, senelius, li-

Prekybos Rūmę Susirinkimas genius ir paliegėliu. Aukokite

dijuoja kolegijose, o gevena 
Wookhavene, Ozone Park, Rich- 
mond HilL Adv. V J. Dragūnas 
atėjo su dviem savo dukrom ir 
visų tėvų vardu nuoširdžiai pa
dėkojo inž. A. Mažeikai už ini
ciatyvą suburti jų vaikus į Lie
tuvos vyčių organizaciją.

Senas vyčių veikėjas Juozas 
Boley susirinkusiems papasako
jo apie vyčių organizaciją ir jos 
tikslus.

Susirinkę jaunuoliai kiekvie
nas save pristatė susirinkusiems 
draugams: kada gimęs, kur gy
vena, kur ir ką studijuoja. Įdo
mu, kad kai kuriuose kolegijo
se studijuoja keletas iš jų ir iki 
šiol vienas kito nepažino ir ne
žinojo, kad esama draugų lie- • 
tuvių.

Susirinkimui vadovavo pats 
šeimininkas inž. A Mažeika. Su
sirinkime dalyvavo ir kuopos 1 
dvasios vadas kun. J. Pakalniš-

Nutarta ateityje susirinkimus 
šaukti kas dvi savaitės. Naujo
ji vyčių kuopa bus 41 kuopos 
atskira jaunimo šaka.

(d).

Moterų Sąjungos
29 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyko spalio 15, trečia
dienį, 8 v.v. Apreiškimo par. 
salėje. Spalio 19 d., 10 vai. bus 
metinės mišios už mirusias na
res, o 4 v. p.p. vakarienė su 
programa.

DARIAUS GIRĖNO reljefas pastatytame paminkle Brooklyne.

Laisvės Varpas
Taip yra vadinama Naujosios 

Anglijos lietuvių kultūrinė ra
dijo programa, sekmadieniais 
8-9 vaL ryte iš radijo stoties 
Framingham, Mass., o jos ve
dėjas vilnietis advokatas Petras 
Viščinis. Framinghamas yra va
kariau Bostono, netoli Bostono 
-Worchesterio kelio,

Tos radijo įstaigos vardas nė
ra atsitiktinis. Laisvės Varpas, 
kitkart Amerikos lietuvių nu
pirktas iš Rusijos imperijos iš
silaisvinusiai Lietuvai, kalbė
davo Kaune Karo muzėjaus 
bokšte ir būdavo juo skambina
ma tik ypatingais atvejais. Ta
me varpe yra išliedinti šitokie 
prasmingi žodžiai:

“O, skambink per amžius vai
kams Lietuvos! Tas nevertas 
laisvės, kas negina jos!” Kiek 
vėliau mūsų kompozitorius pa
gal tuos žodžius yra sukūręs ga
lingos ir širdį veriančios melo
dijos muzikinį kūrinį. T .aisvės 
Varpas — Lietuvos žmonių iš
sivadavimo iš carinės ir bolševi
kinės Rusijos jungo simbolis 
ir Lietuvoje bei Amerikoje gy
venančių lietuvių jungėjas. Štai 
kodėl ir bostoninė lietuvių kul
tūrinė radijo programa Laisvės 
Varpu pavadinta. O tai įsitikin
ti kiekvienas gali, nustatytą va
landą atsisukęs Laisvės Varpo 
radijo stotį. Be žinių, informaci
nių kalbų, dar išgirs lietuviškų 
dainų ir retai gražios lietuviškos 
muzikos, kurių nebegirdi rusų 
bolševikų okupuotosios Lietu
vos lietuviai iš Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos radijo stočių.

Laisvės Varpo koncertas bus 
Thomas Park gimnazijos salė
je spalio 26 dieną, sekmadienį, 
o pelnas skiriamas Laisvės Var
po radijui išlaikyti.

Jeronimas Kačinskas
Du rengimai iškart

Spalio 19 d., sekmadienį. Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje 6 
v. vakare bus Balfo vakarienė, 
o pelnas eis vargstantiems lie
tuviams šelpti; 7 vaL vakare 
Thomas Park aukštesniosios

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

lietuviai ir Darbininko 
skaitytojai prašomi prenu
meratos ir x kitais reikalais 
kreiptis žemiau nurodomu 
adresu

To place your advertise- 
mente and subseription for 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Nevspaper con- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA

IJTHUANIAN 
FIUNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Off.Teiph. AN 8-4618
Res. Telph. CO 5-2546

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2590

Šiupi mirtis
Dolorija Namaksy-Petkuvienė 

26 metų amžiaus ištekėjusi 
prieš 6 metus, kilusi iš Bosto
no čiagimė, su savo vyru gyve
nusi Dorchesteryje šalia Bosto
no, kaip praneša bostoniškiai 
anglų laikraščiai, spalio 6 d., 
naktį į sekmadienį, rasta nu
žudyta. Vaikų nepaliko. Velio
nės vyras Juozas Petkus, vien
turtis čiaginūs (jo tėvai gyve
na Brocktone), kaltinamas jos 
nužudymu, ir todėl. jis dabar 
kalėjime. Velionę laidojant, ka
pinėse tedalyvavo tik velionės 
šeima ir jos vyras iš kalėjimo 
su policija.

Antano Kneižio radijo vakaras
Lietuvių Piliečių Klubo salė

je spalio 12, sekmadienį, neiš
sakytai pasisekė, sutraukdamas 
gausybę senųjų lietuvių.

Nelė Grabijolienė,
Sena amerikietė ir jau apie 

70 metų amžiaus, tebėra ju-
sivertę, dar Rusijos caro laikais dri, visus lietuvių kasdienini- 
jie bažnyčiose jau giedodavo.

Pulkim ant kelię
- Kun. Antano Strazdo, gimu
sio 1763 m. ir mirusio 1833m., 
giesmę, nuo seno tiek mėgsta
mą visų giedoti Lietuvos baž
nyčioje, šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje giedodavo 
Jeronomo Kačinsko choras, ir 
visiems maldininkams kartu 
giedant. Kačinskui kitur išsi
kėlus, tos giesmės nebegiedo
davo. Tik štai spalio 12 d., sek
madienį, ta giesmė vėl suskam
bo mūsų parapijos bažnyčioje. 
Kad ta rimto ir plataus turinio 
ir galingos, žmogų keliančios 
melodijos giesmė yra retas me
niškas kūrinys, tam tikru me
tu yra pajutę ir supratę latviai 
ir lenkai: ją į savo kalbas iš-

Ateitininkę studentę
New Yorko draugovės susi

rinkimas šaukiamas penktadie
nį, spalio 17, 7:30 v. v. Irenos 
Banaitytės bute, 192 Ariington 
Avė., Brooklyne (važiuojant Ja- 
maicos linijos traukiniu išlip
ti Cleveland stotyje). Progra
moje —K. Skurpskelio pas
kaita “Krikščioniškasis egzis
tencializmas”, Valdybos ir re
vizijos komisijos pranešimai, 
naujos, valdybos rinkimai ir vai-

se apie Bostone įvykstantį lie-

Vaitkus
F U N E E A L HOME

197 Webster Avenue
PRANAS W ATIKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena Ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis, italuos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite; TeL TR 6-6434

Sekmadieni, lapkričio 9 d., » galite. Jūsų auka turi
r gilesnę prasmę. Ji išplaukia is

jūsų sielos gelmių ir nusako jū
sų pačių dvasinį kilnumą. Auko
dami šiam garbingam tikslui, 
tuo pačiu įrodome, kad mumy
se dar neužgęso artimo meilės 
kibirkštis. Remdami medžiagi
niai, tuo pačiu stipriname jų 
dvasią parodydami, kad broliš
kos meilės saitai teberiša tam
priai visą mūsų lietuvišką šei
mą.

Kas gali būti gražesnio ir kil
nesnio, kaip šelpti pavargėlį, ku
rio nepažįstat, nematėt ir, gal 
būt, gyvenimo niekad nesutik
site Tą kilnų darbą gali atlikti 

Lietuvos Vice-Konsulas A. Si- tik tie, kurių siela nėra apker- 
mutis padarys pranešimą apie pusi nei pelėsiais nei samano- 
pirmąjį New Yorko mokytoją mis. Į juos, ir tik į juos, krei- 
lietuvį Karolį Kuršių (Carolus piuose kaip Balfo vajaus pirmi- 
Curtius), nuo kurio atvykimo ninkas, kreipiuos prašydamas 
į Amerikos kontinentą kitais kuklios aukos. Neatstumkite iš- 
metais sueina 300 metų. tiestos rankos — sušelpkite sa

vo brolį, skurstantį ir vargs-

4 vai. p.p., Baltic Freedom Hou- 
se, 131 E. 70 Street, įvyksta 
visuotinis New Yorko Lietuvių 
Prekybos Rūmų narių susirin
kimas. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Tuoj po susirinkimo 
Iras du pranešimai, į kuriuos 
kviečiami ir svečiai.

Šią vasarą Aliaskoje medžio
jęs dr. Kęstutis Valiūnas, Ne
ris International Co., direkto
rius, parodys jo paties pagamin
tų to krašto spalvuotų vaizdų 
ir papasakos apie medžioklės 
nuotykius bei Aliaskos ateities

nius reikalus žinanti, kaip pen
sininkė vaikščiodama pardavi
nėja sūrius, šviežius kiaušinius 
ir kitokius produktus iš lietu
vių ūkių (farmų). Ji rūpinasi ir 
lietuvių parapijos reikalais, ir, 
pavyzdžiui, vakarų ar kitokių 

Algio ir Virginijos Gureckę kompozitorių simfoninės pramogų bilietų (tikėtų) ji dau-
muzikos koncertą, kurio progra- giausia išplatina. Dabar spalio 

Vvtenis Dakrikštvtas ruesėio mą EpUdyS Boston» universi- 18 d., šeštadienį, lietuvių para- 
91 h a k r • 8 j tet0 simfoninis orkestras, ku- pijos salėje ji ruošia vakarą
. x ’ x- . e .Al J?es ,ParaP- jįajn dinguos Jeronimas Kačin- Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
bažnyčioje. Krikšto tėvai buvo . .v * z. i- i-- • Tr-j skas. vienuolių naudai.Kęst. Čerkeliunas ir Vida Vaiš- 
nytė.

Tarėsi korespondentai.
Spalio 6 Liet. Piliečių Klu

bo salėje įvyko antrasis pasita
rimas dėl skelbimo laikraščiuo-

sūnus

Apreiškimo parapijos choras 
padidėjo vėl naujais choris

tais. Į chorą Įstojo Izabelė Stan- 
čiutė, du broliai Jonas ir Juo
zas Levonai ir Kaz. Bosas.

FILMAS BOSTONO VYČIAMS
Bostono vyčiai yra ištvermin- dantis ir spalvotas.

gi ir gerai sutartinai veikia. Da- - - Tad Rimantas tą kultūrinį fil- 
bar jie sugalvojo dar vieną kul- mą, trukusį geroką pusvalndį, 
turingą priemonų lietuviškai at- vyčiams ir demonstravo šv. Pet- 
sigauti ir savo eilėms sustiprin- ro lietuvių parapijos salėje, kar- 

i tu duodamas ir atitinkamos plo- 
kštelinės lietuvių muzikos ir 
ryškiai viską žiūrėtojams paaiš
kindamas.

Dalyvavo ir Vyčių dvasios va
das kun. Jonas Ziuromskis. Su- 

Rimantas, kartu su nevienu sirinkusiems stebėtojams filmas
ivvks sanalib m 22 d 5-10 v v*čiu 130510110 lietuvių itin patiko, kad Rimantas jų net
vYkare unijos paSp^e U-27 tautini’! s3mb^io paprašytas ir ateityje daugiau 

a -k ™ r, P i... Ju “■ akordimomstu, čia mielai ^yų filmų parodyti. Rimantas
-- ----------e „ —o_ Anon Place, Brooklyn, N.Y. Bus suyį0 vyčiams padėti. Mat, jis pritarė ir pažadėjo.

Juozas Ginkus, tant| mūsų laikų nužmogintame svarbių pranešimų. Nariai pra- turi nufilmavęs 1951-7 m. laiko- Dabar Rimantas pirmučiausia 
Liet. Prekybos Rūmų Pirm, pasaulyje. šorai gausiai dalyvauti. tarpio įvairių atvejų iš lie- nufilmuos Bostono lietuvių tau-

tuvių veiklos: savo motinos va- tinių šokių sąmbūrio šokamą vi- 
dovaujamo Bostono lietuvių tau- riems, net ir nelietuviams, pa- 
tinių šikių sambūrio pirmąją ge- tinkamą Sadutę ir scenai jau 
gužinę Brocktono Romuvos par- ruošiamą lietuviškų šokių san- 
ke, kur šokta įvairių lietuviškų darą, vardu Aušra prie Nemu- 
šokių, paties sambūrio įvairių no. 
atvejų, sambūrio, vadovę, atski
rų šokių, sambūrio dalyvimą 
Marijanapolyje, Brocktonp pre- ' 
kymetyje (feruose), tvariuose • 
lietuvių rengiamuose, gegužinė- į 
se Kennebunkporto pamaldas su 
kompozitoriaus ir chorvedžio 
Jeronimo Kačinsko choru ir kit
ką. Visi šokėjai yra apsitaisę 
tautiniais drabužiais. Filmas ju-

galimybes.

Į Balto balių Bostone
spalio 19 d. vyksta Balfo 

centro įstaigos reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus ir Darbininko 
redaktorius Simas Sužiedėlis.

Lietuvių Siuvėjų
54 -skyriaus (ACWA Local

- 54) mėnesinis susirinkimas

ti. Jie pasikvietė savo bičiuli 
čiagimį susipratusti lietuvį, ka
rininką ir busimąjį teisininką 
advokatą Rimantą Ivašką atitin
kamų kinematografinių paveiks
lų jiems parodyti.

DARIAUS GIRĖNO PAMINKLO ATIDARYMO

įvyksta spalio 19, sekmadienį, 3:30 v.p-p. Lituanicos aikštėje, Union Avė., Stagg St ir 
Hewes St, Brooklyne. Dalyvavimas laisvas.

Banketas įvyksta tą pačią dieną 6 v.v. Lietuvių Piliečių klubo salėje. Bilietas as
meniui 3.50 dol. . _

Iškilmėse kviečiami dalyvauti miesto pareigūnai ir lietuvių visuomenininkai bei orga
nizacijų atstovai — prel. Jonas Barkūnas, Lietuvos gen. konsulas Jonas Budrys, Vieny
bės redaktorius Juozas Tysliava ir kiti. Meninę dalį išpildys Operetės choras, vadovau
jamas Mykolo Cibo.

Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti visas lietuvių organizacijas, draugijas ir visą 
lietuvišką visuomenę.

Dėl bilietų prašom kreiptis: P- J. Montvila, 85-66 98 St, Woodhaven, N. Y., tel. 
VI 7-8936; adv. S. Bredis, 37 Sheridan Avė., Brooklyn, N. Y., tel. AP 7-7083; J. Ginkus, 
495 Grand St, Brooklyn, N. Y., tel. EV 4-9293; J. Šaltis, 280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N- Y. zir Bronė Spūdienė, tel. MI 2-2970.

PAMINKLO FONDO KOMITETAS

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

87 Sherldan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

mokyklos salėje bus parapinio 
orkestro (beno) koncertas.

su savo žmona Elena, Bosto
ne išbuvo ligi spalio vidurio. ! 
Jis ruošė simfoninį orkestrą su 
kompozitorių lietuvių kūriniais. 
Pats koncertas bus lapkričio 16 
d. 2 vaL 30 nūn. popiet Sym- 
phony Hali salėje, Bostono cen
tre. Kompozitorius ir chorve
dys tam laikui vėl atvyks savo 
paruoštam simfoniniam orkest
rui diriguoti.

Parapinę istoriją
Apie Bostono šv. Petro lietu

vių parap., turiningą, paveiks
luotą ir gražiai išleistą, galima 
gauti pirkti klebonijoje: 50 5th 
St So. Boston, Mass. Yra be 
galo įdomių dalykų ir šiaip
jau pasiskaityti, pavyzdžiui, kad 
ir apie dabartinės bažnyčios sta
tymą ir lietuvių parapijos įkū
rimą, apie daugybę mirusių ir 
tebegyvenančių lietuvių ir vei
kėjų.

Mirė
Anastazija Jakimavičienė, gy

venusi savo namuose Dorches
teryje prie So. Bostono, sulau
kusi 91 metų amžiaus, mirė 
rugsėjo 21 d., palaidota rugsė
jo 24 d. iš šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios po gedulin
gų pamaldų naujose Kalvarijos 
kapinėse. Velionė prieš 40 me
tų buvo veikli lietuvių parapi
jos narė. Gydytojas Jakimavi
čius — Jakmauh, jos sūnus, 
liūdi savo mirusios motinos.

GH
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155
Rosid. Illinois 8-7118

BROdKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335

Graborius-BalsaHMiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYOA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Į TeL STagg 2-5043
! Matthew P. Ballas

F U N E R A L HOME

ALB. BAJLTRONAS-BALTON 
Reikalų Vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

N0TARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a 1 i na
ša I i n s k a s 

Laidotuvių Direktorius 
8442 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forwt Parkway StaUoa) 
Hoodhavea, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiHacija 

Tri. Virgiui* 7-4499

William J. Drake-
Dragūnas

IJETUVIS ADVOKATAS
TNMmnm JAmutov 8-T272


