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įvykiai, kuri* šiom dienom 
daugiausia atgarsio rado spau
doje, buvo trys: popiežiaus 
rinkimai, Amerikos Kongreso 
rinkimai ir rūsy rašytojo Pas
ternako istorija. Žaidimas tarp 
Ryty ir Vakaru buvo any įvy
kių nustelbtas, tačiau tai nereiš
kė, kad tas žaidimas nebūty

Antras punktas, kuriame vėl 
susirungė Amerika su Maskva 
dėl atominių bandymų, buvo 
Jungtinės Tautos. Laimėjo A- 
merikos pasiūlymas. Politinia
me komitete spalio 31 49 bal 
sais prieš 9ir23 susilaikius pri
imtas Amerikos — Anglijos 
siūlvmas rekomenduoti' Žene-

jono xxm 
VAINIKAVIMAS

NAUJI LAGERIAI 
PABALTIEČIAM?

Popiežius Jonas XXIII pagrei
tino savo karūnacijos iškilmes
— iš numatytos lapkričio 9 at
kėlė į 4, antradienį.

Prezidentas Eisenhoweris į 
popiežiaus karūnacijos iškil
mes paskyrė savo delegaciją
— valst. sekr. pavaduotoją R. 
Murphy, darbo sekr. Mitchell 
ir buvusį atstovą Italijoje 
Clare Boothe Lucet

Naujasis popiežius jau 
paskyrė prosekr. Msgr. 

dini.
Prosekretoriaus žinioje

užsienio reikalai — santykiai 
su valstybėm. Prosekretorius 
bus artimiausias toje srityje po1 
piežiaus bendradarbis ir su juo 
matysis kasdien, išskyrus sek
madienius. Ar skirs sekretorių, 
nežinia; gal jo pareigas pasi
laikys savo rankose kaip ir Pi
jus xn.

Mrs.

U.S.N. a. W. Report prane
ša: '

Sovety Sąjungoje Uralo kal
nuose įsteigti nauji koncentra
cijos lageriai žmonėm, depor- 
tuotiem iš Baltijos krašty, kur 
yra sustiprėjusios antikomunis* 
tinės nuotaikos. Naujas lage
ris moterim yra Spasske, vy
ram Daiinkoje ir Karabaše.

Amerika gyvena tiktai rinkimais
Kongreso rinkimai lapkričio 

4. Nors viceprezidentas Nixo- 
nas mėgino sutvarkyti rankas 
nuleidusius respublikonus ir į 
rinkimų kampaniją įtraukė patį 
prezidentą, bet stebėtojai lau
kia, kad laimės demokratai di- 

“Newsweek” 
korespondentų

yra

BIRUTĖ ŽALAGAITYTĖ 
PASAULIO ČEMPIONĖ

Agronome Birutė Žalagaity- 
tė iš Lietuvos spalio 30 Tiflise 
laimėjo ieties metimo pasaulio 
čempionės vardą. Numetė 57. 
49 metrus. Prieš tai buvo re
kordas australietės — 57.40 
metrai. Žalagaitytė 1 dalyvavo 
rungtynėse Soviety vardu.

gaus 58,

40, turė-

demokra-

dėle persvara.
padarė iš savo
tokias išvadas:

senate demokratai
turėjo 49;

respublikonai gaus 
jo 47;

Atstovu Rūmuose
tai gaus 266, turėjo 235;

respublikonai gaus 170, turė
jo 200.

Kodėl respublikonai pralai
mės?

Korespondentai nurodo to
kias gyventojų nepalankumo

AR SULAUŽYS TRADICIJAS?
Jonas XXIII pareiškęs norą 

šiemet aplankyti Liurdą. Tokiu 
atveju jis atlankytų ir savo.Ve
neciją. Jei tai darytų, būtų 
perversmas ligšiolinei tradici
jai. Per šimtą metų popiežiai 
nebuvo toliau iš Romos išvvke1 kaip per keliolika mylių., o li
gi Italija susitarė su Vatikanu 
1929, popiežiai nebuvo kojos 
iš Romos iškėlę per 59 metus.

Griežto diplomatinio proto
kolo saugotojai Vatikane baimi
nasi, kad Liurdo aplankymas 
galėtų duoti pagrindo paskui 
ir kitiem kraštam laukti popie
žiaus jų šventoves aplankant.

Ar katalikas gali būti prezidentu?
Viceprezidentas Nixonas spa

lio 31 buvo spaudos klausiamas, 
ar Jungtinėm Valstybėm gali 
būti priimtinas prezidentas ka
talikas. Nixonas atsakė, kad 
nuo 1928 (kada buvo atmestas 
katalikas Smithas) aplinkybės 
tiek pasikeitė į gerąją pusę, jog 
religija negali būti .jokia kliū
tis. Nixonas turėjo galvoje sa
vo būsimą konkurentą demok
ratą kataliką šen. Kennedy.

— Armija pagamino lėktuvą, 
kuris gali kilti statmenai kaip 
helikopteris, gali kilti ir įsibė
gėdamas kaip paprastas lėktu
vas.

•— Amerika turėjo rugsėjy 
17,441 valdžios tarnautojų ma
žiau nei rugpjūty. Dabar tar
nautojų viso yra 2,356,493. Tai 
9,905 mažiau nei 1957 rugsėjy.

jiem priežastis: '
— ūkinis pasunkėjęs gyveni
mas,

— nepasitenkinimas Baltai
siais Rūmais,

— tik trečioj vietoj užsienio 
politikos nepasisekimai (turima 

'galvoje viduriniai rytai ir Oue
moy)

— pagalau respublikonų par
tijos organizacinis pakrikimas.

Visų korespondentų trečda
lis praneša apie nusivylimą Bal
tųjų Rūmų nesugebėjimu vado
vauti

Demokratų stiprybe laiko pa
ramą unijų, kurios labiau ėmė 
domėtis politika, ir didesnį par
tijos vieningumą.

Šiuos skaičius,.čia pateikėme, 
kad skaitylojas tirėtų progą po 
rinkimų patikrinti, kiek, spau
da pataikė atvajzduoti visuo- ' 
menės nuotaikas.

— Gallupo institutas patvir
tina taip pėt, kad demokratai 
rinkimuose laimės su didesne 
persvara nei 1954 ar 1956. Da
bar gausią demokratai 57 proc., 
respublikonai 43, 1956 gavo de
mokratai 51, respublikonai 49 
proc.

— Balsuoti rinkimuose yra 
įsirašę 76 milijonai, iš jų daly
vaus balsavime 48 mil. Tokis 
yra priešrinkiminis spėjimas.

KARDINOLAS MOONEY 
PALAIDOTAS

Detroite spalio 31 palaidotas 
su didelėm iškilmėm Romoje 
miręs Detroito kardinolas ir 
arkivyskupas Mooney. Dalyva
vo 65 vyskupai. Prez. Eisenho-; 
werio delegacijai vadovavo paš
to valdytojas A E. Šummer- 
field. ■ -

Ryty ir Vakaru žaidimas ėjo 
trim klausimais — dėl atomi
nių bandymą sustabdymo, dėl 
Ouemoy, dėl viduriniu ryty.

ITALIJOS KOMUNISTAI
NEPATENKINTI

Italijos komunistų spauda pa
skelbė savo nepasitenkinimą
nauju popiežium. Prisiminė 
kaip tik jo ganytojišką laišką, 
kuriuo įspėjo tikinčiuosius ne- 
sidėti su komunistais. .

Kas išradėjas?
Prancūzijos mokslininkas dr. 

Lucien Mallet paskelbė, kad 
“mėlynosios šviesos” atradi
mas, už kuri sovietų mokslinin
kui Cerenkovui šiemet davė 
Nobelio premiją, priklauso ne 
Cerenkovui, bet jam, prancū
zui Jau 1946 Mallet rašė tuo 
reikalu Cerenkovui, pranešda
mas apie savo atradimus, tris 
laiškus. Tačiau iš Cerenkovo 
jis negavo jokio atsakymo. 
Prancūzijos atominės energijos 
komisaras Perrin užstojo savo 
tautietį ir pasiuntė protestą 
Švedijos akademijai, reikalau- Springhill, Nova Scotia, gy
damas ne premijos pinigų, bet ventojų turi tik 7,000, bet iš- 
Mallet mokslinių darbų pripa- garsėjo savo didžiom angliaka- 
žinimo. šių nelaimėm. Jose 1891 žuvo

125 angliakasiai, prieš porą 
metų 39. Dabar spalio 23 griu
vo požeminės uolos ir palaido- 

. jo gyvus 174 angliakasius. Per 
porą dienų išsigelbėjo ar buvo 
išgelbėti 81, žuvusių ištraukta 

į 26, o 67 nebuvo surasti. Tačiau 
r nenustojo ieškoti. Tik lygiai po 

savaitės buvo surastas vamz- 
t dis, kuriuo eina oras į gelmes

GELEŽINKELIAI PAKĖLĖ 
KAINAS

— Sovietai sutiko dalyvauti 
ekspertų konferencijoje, kuri 
svarstytų netikėto užpuolimo 
apsisaugojimo klausimus. Kon
ferencija numatoma Ženevoje 
lapkričio 10. Maskva vėl parei
kalavo, kad būtų “lygybė” kon- 
ferenci^pje — dalyvautų tiek 
komunistinių valstybių kiek ir 
nekomunistinių.

— Amerikos kapitalas labai 
susidomėjo Saharos nafta ir du
jom. Prancūzai tiki, kad naftos 
užteks Prancūzijos vidaus rin
kai. o dujų visai Europai. Ta
da nustos reikšmės vidurinių 
rytų nafta ir Nasseris. Saharai 
eksploatuoti svarbu ramybė Al-

IŠBUVO PALAIDOTAS 8 DIENAS — Maurice Ruddick, 46 me
tų, 12 vaikų tėvas, buvo vienas ii 7, kuriuos pasisekė išgelbėti 
Springhill kasyklose. Jis dabar ligoninėje, sūnaus lankomas.

Angliakasių didžioji nelaimė
valgyti gryną anglL

Jų visų išgelbėjimą spauda 
vadina tiesiog stebuklingu. Vi
so žuvusių buvo surasta 34. li
kusių 40 likimas greičiausia yra 
tokis pat.

New York Central ir Penn- 
sylvania geležinkeliai nuo lap
kričio 1 pakėlė bilietų—kainas 
5 proc. “coach” vietom ir 15 
proc. pirmai klasei. Nuo New 
Yorko iki Chicagos “coach” bi
lietas buvo 35.55, dabar 37.33 
į vieną galą; nuo New Yorko pustrečios mylios gilumo. Pro 
iki Washingtono buvo 8.78 ir M vamzdi ieškotojus pasiekė 

silpnas balsas: “Dėl Dievo gel
bėkite mus". Po kelių valandų 
buvo išgelbėti 12. Jie nuostabiu 
būdu buvo atitverti nuo dujų 
ir neužtroško. Bet iš bado' jie 
mėgino graužti nuo kasyklų 
Spyrių žievę, gerti savo pačių 
šlapimą.

Pasisekimo paskatinti ieško-

12.66, dabar 9.22 ir 14.56.
Geležinkelių kompanijos aiš

kina. kad šiemet per 9 mėne
sius Pennsylvania turėjo 6,899, 
000 dol. nuostolių, Central 8, 
443.064. Esą darbininkam pa
keltas atlyginimas valandai 7 
cn., o taip pat 1 cn. pragyve
nimo pabrangimo. Central ap
skaitė, kad iš bilietų kainos pa- tojai dirbo toliau dar didesne 
kėlimo bus 5,700,000 dol. pa- sparta. Ir po poros dienų sura- 

«pildomų pajamų. do dar 7 gyvus. Tie mėgino

mus sustabdant būtų sutarta ir 
kontrolė.

Trečias punktas — Ženevoje 
ekspertų konferencija, kuri tu
ri sustabdyti atominius bandy
mus. Sovietų atstovas Carapki- 
nas mėgino perimti iniciatyvą, 
kartodamas seną siūlymą — 
sustabdyti ne metam, bet- 
visam laikui, sustabdyti be jo
kių sąlygų. Amerikos delegaci-

Wadsworth 
pakartojo sustabdymo sąlygas, 
pritartas ir Jungt. Tautų -- 
vykdyti kontrolę ir vykdyti 
taip pat visuotinį nusiginklavi
mą.

Ženevoje tas žaidimas dar 
tik prasidėjo’.
OUEMOY — "NIEKO NAUJO"

Po valst. sekr. Dulles susita
rimo su Chiang Kaisheku Va
karų propagandai laimėtas vie
nas punktas — Chiang Kaishe- 
kas pareiškė, kad jis nevartos 
jėgos Kinijai išlaisvinti. Eilė 
būtų komunistinei Kinijai pa
rodyti, kad ji taip pat jėgos 
atsisako.

Tačiau komunistai jėgos ne
atsisakė ir toliau bombarduo
ja Quemoy. Skirtumas tik tas, 
kad bombarduoja lėčiau; paža
dėjo tam tikrom dienom nc- 
bombarduoti tų vietų, pro ku
rias Formoza gali aprūpinti sa
los gynėjus. Komunistai nori 
terorizuoti gyventojus, kad pa
laužtų jų nervus ir jų buvimą 
saloje padarytų neįmanomą.

Laisvosios Kinijos min. pir. 
mininkas spalio 31 kalbėjo, kad 

nacionalinė Kinija nėra at
sisakiusi jėgos Kinijai išlaisvin
ti. Esą jei komunistai vėl im- 
sii invazijos, tai nacionalinė 
Kinija atsakys kontrataka. O 
tokios invazijos komunistai ga
lį imtis. Apie Formozos paėmi
mą jie nuolat kalba.

ATOMINIŲ BANDYMŲ 
SUSTABDYMO REIKALU 
Sovietai ir Amerika varžėsi 

čia dėl iniciatyvos. Inicątyvą 
laikyti savo rankose buvo 
propagandinis laimėjimas. Toks
laimėjimus teko Amerikai ir jos pirmininkas 
Anglijai, kurios pasiūlė Sovie
tam sustabdyti bandymus vie
niem metam. Sustabdyti prade
dant nuo spalio 31. kada prasi
dėjo konferencija Ženevoje. 
Sovietai atsisakė.

rodoJUNGT.
Amerikos atstovas Ca$>otLogge, J r., balsuojant atominių bandy
mų draudim*^. ,, •fcBVii' .. -----

KOMUNISTŲ SUKILIMAS PRIEŠ PASTERNAKU
Po Stalino nuvainikavimo viešai ir aštriai plėtotis Paster- kad Pasternakui atimtų Sovie-

Sovietų vidaus gyvenime pati 
garsiausia istorija yra rašyto
jo Boris Pasternako.

Pasternako istorijos lig šiol 
buvo toki svarbieji Įvykiai:

— 1957 Italijos komunistų 
leidykla išleido Pasternako ro
maną “Doktor živago”, kuria
me vaizduoja pereinamąjį lai
ką iš caristinės Rusijos Į komu
nistinę. Leidėjas dabar prisipa
žino, kad buvo susilaukęs 
delio spaudimo iš Sovietų 
stovo, kad knygos neleistų 
bent kad pakeistų.

— 1958 spalio 23 už tą kny
gą Pasternakui paskirta Nobe
lio premija. Nuo šiol prasidėjo

di- 
at- 
ar

nako istorija.
— Kaip Sovietai reagavo?
Pirmoji sovietų žmonėm No

belio premija buvo paskirta 
1956 už chemiją Semenovui. 
Sovietų spauda sutiko tai pa
lankiai. šiemet jau po Paster
nako sutiko palankiai paskir
tas tris premijas Sovietų fizi
kam. Dėl Pasternakų priešin
gai: spaudoje buvo apšauktas 
išdaviku ir liaudies priešu, o 
Nobelio premija buvo pavadin
ta šaltojo karo ginklu; Sovie
tų rašytojų draugija išmetė iš 
narni ir atėmė rašytojo vardą; 
spalio 31 rašytojų draugija nu
balsavo prašyti vyriausybę.

Žuvo 17
Kubos sukilėliai, norėdamai 

sukliudyti prezidento ir seimo 
rinkimus, lapkričio 2 pagrobė 
lėktuvą, kuris skrido iš Miami, — 
ir privertė jį nusileisti sukilė
lių valdomoje srityje. Lėktuvas 
nusileisdamas sudužo. Žuvo 17 
keleiviu, išliko tik trvs. žuvo .. . .„n • „ . . . , ..... . . Sovietai per “neutraliųjų kas, norint nukreipti dėmesį
IT V1SI C '12 r'if1 G WI nC šaltinius paskelbė suradę nauja nuo Pasternako ir nuo .atominių 
buvo pagrobę lėktuvą. ra|retom cW!tros krfi; bandyml, deiylm

vių pozityviniai ir negatyviniai 
elektronai galėsią varyti raketą 
10.000-100.000 kilometrų per 
sekundę greičiu. Tai bus pusė 
šviesos greičio. Galį tai būti o- 
ficialiai paskelbta lapkričio 7

DŽIAUGSMO AŠAROS. kurių neišlaikė H. Pepperdine. patyrusi, 
kad jos vyra yra tarp IšgelbėtųjŲ. Dešinėj Garnct Clark,, kuris 
ativentt savo 29 gimtadienį užgriūtas kasyklose.

Išradimas ar vėl tik propaganda?

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad Kini jos. min. pir.tų pilietybę, nes jis “išdavė 

tėvynę ir liaudį". Komjauni- kalba neprieštarauja susitari
mo mitingas jau spalio 28. da- mu* tarP Chiang Kaisheko ir 
lyvaujant ir Chruščiovui, nu- ^Hes laisvei atgauti vartoti 
balsavo, kad Pasternakas turi pirmiausia taikingas priemone^, 
būti pašalintas iš Sovietų Są
jungos Į '“Kapitalistirą rojų” 1 
Maskvos radijas spalio 31 taip 
pat ragino Pasternaką išvyk- 1 
ti iš Sovietų, kur “jis nori”. 1 
nes “jokis Sovietų vyras ar tno- 1 
teris nenori kvėpuoti tuo oru. 1 
kuriuo jis kvėpuoja. Jis netu
ri vietos sovietinėje bendruo- | 
menėje.”
— Ką daro pats Pasternakas?

Pasternakas is pradžių pra- ' 
nešė apie savo didelį susijau- ’ 
dinima ir dėkingumą už premi- 
ją. Jai spalio 28 pranešė, kad PrieS an8lus davė tai' 
atsisako nuo premijos “sava va
lia”, atsižvelgdamas į nuomo
nes tos “visuomenės, kurioje 
aš gyvenu?. Prašė nepalaikyti

Amerikos karinė pagalba Ki
nijai tebeina.

Dulles ir Nixono pasiprieši
nimas komunistam Ouemoy rei
kalu, atrodo, vėl įšaldys esa
mą padėtį, iki naujo komunis
tam patogaus momento.

VIDURINIU RYTU PADĖTIS 
PRIEŠ NAUJAS GALIMYBES

Atskiri įvykiai demonstruoja 
arabu norą išstumti galutinai 
anglus iš arabu krašty. Lapkri
čio 1 Adene buvo riau.vS

kad teismas pasmerkė 2 arabų 
laikraštininkus už valdžios į- 
staigų šmeižimą. Riaušėse penki 
už mušti, 350 suimtų.

Nasserio propaganda pradė
jo aliarmą prieš Izraelį. Esą 
Izraelis rengiasi pulti arabus. 
Tam reikalui Anglija ir Ame
rika Izraeliui duoda ginklus ir 
pinigus. • Tokiam aliarmui pro
gą davė tai, kad Izraelis gavo 
iš Anglijos porą povandeninių 
laivų, o Izraelio atstovai pareis-, 
kė, kad jie netoleruos svetf 
mos kariuomenės Jordanijos 
pakraštyje prie Izraelio, jeigu 
būtų nuverstas karalius Hussei- 
nas. Nasseriui patogus momen
tas aliarmu prieš Izraelį užmas
kuoti ginklus, kuriuos jis gau
na iš Sovietų.

Ateina dar viena iniciatyva

tai jo blogos valios ženklu.
Spalio 31 Pasternakas krei

pėsi į Chruščiovą laišku, kad 
jo nevarytų iš Rusijos, nes jis 
čia yra gimęs. Rusija suaugęs, 
jai dirbęs ir jos netekimas jam 
reikštų mirtį.

— lapkričio 2 Pasternako 
žmona pranešė, kad jos vyras 
serga — sunegalavo širdis.

— Kokį įspūdį padarė 
Vakaruose?

Nuo Vengrijos paskandini
mo kraujuose kitas įvykis ne
buvo padaręs Vakarų intelek
tualam tokio įspūdžio kaip Pas
ternako istorija. Anglijos ir 
Švedijos rašytojų draugijos krei
pėsi į Sovietų atstovus, kad į vidurinius rytus? Jei lig šiol 
Pasternakui nebūtų taikomos vietoj Anglijos veržiasi į ara-
represijos. Norvegijoje svars- bų pasaulį Maskvos įtaka, tai 
tomas klausimas, ar verta su paskutiniu laiku spaudoje pasi- 
Sovietais turėti kultūrinį ben- rodė atsargūs įtarimai, kad atei- 
dradarbiarimą. nes Sovietuose na dar viena komunistinė įta- 
kultūra kitaip suprantama nei 
Vakaruose. Vakarų naiviem ra

jos parlamentą. Alžiras siunčia rašytojam ir menininkam Pas- dūriniuose ryluose. Prieš Mask- 
______ .____ ____________ pagal planą 66 atstovus j par- teraako istorija buvo geras pa- vos įtakoj esantį Nasserį jie 
pastaroji rekomendavo jj Vokic- sovietinės Šventės proga (bet lamentą, iš kurių 44 turi būti veikslas, kiek rašytojas yra lais- ' ' * “
tijos kariuomenei. gali tai būti propagandos daly- musulmonai. vas sovietiniame režime.

— Vokietijoje suimtas vokie
tis karininkas Horst Ixidwig. 
slaptas žinias', perdavinėjęs So
vietam. Amerikos spauda nu
siskundžia, kad jis anksčiau dir
bo amerikiečių kariuomenei ir

— Aižiro didelis nustebimas 
prancūzų administracijai, kad 
nė vienas musulmonas nesuti
ko būti kandidatas į Prancūzi-

ka - Kinijos komunistų. Jie 
pirštą taip pat nori laikyti vi-

nori susirasti kitą vadą Ir jį pa
remti.
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Keturi didieji saugoja tris kalinius
bergo teismas buvo pripažinęs.

ILSE HESS laukia sugrįžtančio sa
vo vyro, kuris nuteistas kalėti iki ; 
gyvos galvos.

Vokiečiai ir vakariečiai kelia klausimą, ač Mį 
- • ti "tarptautinį katėjimą".

das panaikin-

darže pagal .komendanto nu- von Neurath, Nr. 4 — Erich 
rodymą kasdien, išskyrus sek- “ 
madienius;.... pirmadienį, tre
čiadienį, penktadienį kaliniai Rudolf Hess.
skutami; kaliniai vadinami nu- Keistis gali dvejopu būdu — 

mirti ar būti paleistas. Taisyk
lės numatė ir tai, kas reikia 
daryti, jei mirs.

Jei mirs, lavonas turi būti 
sudegintas kurioje nežinomoje 

sas: ‘‘Paliesti rankom draudžia- vietoj, ir pelenai išbarstyti ii 
ma”.' “Sargybom įsakyta šauti”.

"Aš taip norėčiau paliesti ta
vo ranką",

prasitarė Funko žmona. Tas 
automatiškai iš kitos pusės pri 
dėjo pirštus prie virbų. Sovie
tų atstovas pašoko nuo kėdės 
tardamas: “Tai draudžiama”.

menais: Nr. 1, Nr. 2 ir tt
Leidžia lankyti nuteistųjų 

žmonom, vaikam. Pasikalbėti 
gali tik pro langelį, kuris vir
bais išpintas. Ant virbų užra-

Raeder, Nr. 5 — Albert Speer. 
Nr. 6 — Walter Funk. Nr. 7 —

Speer buvo iš tų nedaugelio 
žmonių, kurio paskutiniu metu 
nebevykdo Hitlerio įsakymų ir 
juos sabotavo, matydamas, kad 
nėra ko žmonių naikinti, nes 
karas pralaimėtas.

Mažiausia vilčių turi Rudolf 
Hess, pats neramiausias kali* 
nys. Jau Anglijoje jis mėgino 
du kartu nusižudyti. Mėgino 
trečiu kartu ir Spandau, nury
damas skystimą, kuriuo darže 
naikino vabzdžius. Bet žmogus

ne vabzdys: jis gelia skaudžiau 
o miršta sunkiau.... Hessui vis* 
ką«išpumpavo.

Hess įtaringas, kad ji seka 
ir nori, nužudyti. Hess ima kar
tais skųstis, kad jam vidurius 
suka. Reikalauja vaistų. Jam 
duoda injekciją. Sako, morfi
jaus, ir Hessui skausmai aprim
sta,- nors tai yra tik sterilizuo
tas vanduo.

Šiemet paskutiniu laiku vo
kiečiai prašo, kad būtų paleis
ti ir tie trys likę Spandau ka
liniai. Vakariečiai linkę ju no
rą paremtu

Berlynas norėtų, kad juos 
perkeltų blogiausiu .atveju bent 

(nukelta į 3 pusi.)

B LIETUVOS RAŠO ALMUS

* , Ginčijas dėl slavų ir lietuvių

dojo A. Galaunienė, smuikavo 
kun. dr. T.

lėktuvo visų keturių didžiųjų 
valstybių kontrolėje kur nors 
atviroje jūroje
Procedūros neteko pritaikyti— 
nė vienas kalėjime nemirė. An
troji išeitis buvo pritaikyta jau 
kai kuriem.

1954 keturių didžiųjų spren 
Prieš, vizitą lankytojus griež- dimu buvo paleistas pats pir 

tai patikrina: ar neturi peiliu
kų skustuvėlių, ar neturi nuo
dų, ar neturi kokių dovanų, 
ar neturi laiškų — visas'ran
kinukas iškratomas sargybinio 
ant stalo.

Ir vis dėlto pasitaiko neiš
aiškinamų dalykų. 1953 sausy
je buvo didelis skandalas, kai 
sargybinis pastebėjo, kad Neų- 
rath, buvęs užsienių reikalų 
ministeris, darže bekasdamas, 
ranką kyštelėjo į kišenių ir 
ėmė paskui kramtyti. Sargybi
nis prišoko Šaukdamas.

"Išspjauk, išspjauk". Kai iš
spjovė, patikrino kišenių ir vie
nam rado dar gabaliuką šoko
lado.

Iš kur atsirado kalėjime šo
koladas? Neurath atsisakė pa
sakyti. Gabaliukas šokolado bu
vo suvyniotas ir kaip nusikal
timo Įrodymas keturiolika 
dienų buvo keturių valstybių 
direktorių ir komisijų tiriamas 
ir po kiekvienos konferencijos 
vėl uždaromas nedegamojoj 
spintoj. -Taip paliko klausimas nier, o išspausdino Amerikos 
neišaiškintas. politinių ir vusomenės moks-

Tvarka ta pati. Kas savaitė lų žurnalas “The Annals”. spe- 
Taigi teismas galėtų kiekvie- administracija keičiasi: parei- cialiai atkreipęs dėmesį į Mask-

Pasaulyje yra tik viena vie
ta, kur Rytai ir Vakarai ben 
dradarbiauja — ištikimai, tvar
kingai ir pastoviai nuo pat 1945 
lyg nuo to laiko tarp jų nieko 
nebūtų atsitikę. Ta vieta yra 
rytiniame Berlyne Spandau 
tvirtovė — kalėjimas.

Spandau tai vieta, kurioje 
laikomi atskirti nuo pasaulio 
nusikaltę žmoniškumo princi
pui. Juos atskyrė Niurnbergo 
teismas, kurį buvo įsteigę ke
turi didieji tardamiesi esą žmo
niškumo vykdytojai. Tarptauti
nis Niurnbergo teismas buvo 
sutartas Amerikos. Anglijos, 
Prancūzijos, Sovietų Sąjungos 
1945 rūgpiūčio 8. Tas aktas nė
ra panaikintas. Buvo numatyta, 
kad po vienos bylos eilė ateis 
kitom.

masis Neurathas, atsėdėjęs 
metus iš jam skirtų 15.

Po metų Spandau vartai 
sidarė Erich Raederiui, ku 
buvo jau 
atsėdėjęs 
iki gyvos

Trečias
buvęs laivyno vyriausias vada 
Kari Doenitz.

Ketvirtas po metų, vadina; 
. 1957, į laisvą gyvenimą su 

grižo buvęs ūkio ministeri 
Walter Funk. 66 metų amžiaus

Šiemet buvo laukta palei 
džiant Baldur von Shirach a_ 
Speer. Pastarasis ypačiai galė
jo turėti vilčių, nes pats Niurn-

79 metų amžiaus, 
9 metus iš kalėji; 
galvos.
išėjo vėl po metų

NIURN8ERGO TEISME Rudolf Hess — Hitlerio pavaduotojas, loachim 
Ribbentrop, buvęs užsienio reikalų ministeris, viršuje — Doenitz, Raeder 
ir Schirach.

TREMTINIAI IR PAVERGTIEJI AMERIKIEČIO AKIMIS
Europos lietuvyje spalio 9 V. 

Sirvydas atpasakoja pagrindi
nes mintis straipsnio “Trem
ties rytų Europa”, kurą parašė 
amerikietė Elzbieta K.. Vaiko

S PA ŪDA

nu metu toliau posėdžiauti. O 
medžiagos jis turėtų daug. Jo 
steigėjų tarpe yra tokių, kurie 
šimteriopai yra nusikaltę žmo
niškumui.

Gal numatydamas, kad to
kios medžiagos bus dar dau
giau, 1946 spalio 7 Amerikos 
vyriausias prokuroras Robert 
H. Jackson rekomendavo pre
zidentui Trumanui daugiau 
tarptautinio teismo bylų neda
ryti.

Taip anas garsusis teismas 
nebuvo formaliai panaikintas, 
bet tik užmigdytas. Santykiai 
tarp keturių didžiųjų pasikeitė 
tiek, kad tarptautinis teismas 
jau baigtas.

gaš perduoda vieni kitiem — 
rusai, amerikiečiai, anglai, pran 
cūzai.

Bet pagrindiniai šeimininkai

vos pavergtuosius kraštus. Pa
ti autorė Valkenier yra ameri
kiečių Council of Foreign Re- 
lations narė, parašiusi jau eilę

vis tiek yra rusai, nes pats straipsnių apie rylų Europos 
kraštus. Jos straipsnis rodo, 
kaip rimti geros valios Ameri
kos intelektualai galvoja apie 
pabėgėlius iš Sovietų okupuo
tų kraštų.

Vyt. Sirvydas grakščiai leng
vai atpasakoja tokias autorės 
mintis.

Spandau yra jų žinioje esan
čioje teritorijoje^

Jei tvarka ir palieka, tai kei-
čiasi kalinių skaičius.

Buvo pradžioje čia atitverti 
septyni numeriai: Nr. 1 — Bal
dur von Schirach. Nr. 2 — Kari 
Doenitz. Nr. 3 — Constantin

Lietuvos partizanų legendai sunaikinti
Lietuvos

prieš bolševikus baigėsi. Tačiau
Spandau tvirtovėje kurioje garsas apie juos virto žmonėse

laikomi Niurnbergo teismo nu- legendom. Manoma, kad šiai te
tektieji tvarka nepasikeitė, pa- gendai žmonių atminime iš
liko tokia kaip 1945: trinti, bolševikai ėmėsi veik kas

. ..keltis 6 vai., gulti 10 vaL savaitė skelbti apie kitus “par-
- skelbia taisyklės — dirbti tizanus” — bolševikinius. Skel-

partizanų kovos bia jų žygdarbius; lyg jie būtų 
patys vieni sunaikinę vokiečius. 
Tų žygdarbių aprašymuose pra
simuša betgi smulkmenos, ku
rios liudija, jog bolševikinį vei
kimą rėmė daugiausia Lietuvos 
burlokai.

Liet. Enciklopedijos talkos kregždės
Mūsų tautos mažuma, atskir

ta jėga nuo savo tautos kamie
no. nepaprastai sunkiomis są
lygomis ėmė leisti LE. Ir per 
penkeris metus pradėtąjį dar
bą tesėjome išleisdami 14 to- Pa. 
mų, bet tesėjome vien tik nuo
širdžia prenumeratorių ir ben
dradarbių talka. Mūsų darbu

kus —III.. Paul P. Jančauskas 
— Mass., S. Iljasevičius—Mich. 
Juozas Gedminas — Mass.. A. 
Kairys — N.Y... J. .laks — Ty- 
ris-N.Y.. Joseph Paškevičius —

J. Brazys — Pa.. A. Pet
kus - Canada. P. Milius r— 
Canada ir K. Jazdauskas — Ca
nada.

suprato visi. 1958 Ohio lietu Nuoširdi musų padėka, mū
viu gydytojų 1000 dol. skirtą sų lietuviškas ačiū talkos kreg- 
kultūros reikalams premiją ždėms’ 
JAV IJetuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondo jury komisija 
paskyrė Lietuvių Enciklopedi
jai, kuri yra tapusi kultūrinio 
lietuvių subrendimo ir besąlygi
nės kovos už lietuviškąja kul
tūra išraiška.

Prieš savaite laiko paskelbė 
LE paskutinę prenumeratos 
laiką. Ir kaip džiugu ir malonu.

O Lietuvos partizanus vaizduoja 
kaip kankintojus.

Tiesa aprašo, kad Pagraman
tyje konjaunuoliam istrebite
liam. arba kaip žmonės tiesiog 
vadino, stribam, kurie antru 
kartu bolševikam Lietuvą užė
mus. padėjo jiem kovoti prieš 
partizanus, atimti iš gyventoji! 
pyliavas ir vykdyti kitokius 
okupanto įsakymus. Pagraman
tyje pastatytas paminklas. Su
mini pavardes dviejų tokių stri
bų — Antano Bielskio ir Anta
no Altaravičiaus. Pirmąją esą 
partizanai “gyvam nukirtę ran
kas ir kojas“, o antrąjį kartu 
su tėvu gyvą sudeginę. Prie pa
minklo komjaunuoliam Birutei 
Baltrušaitytei. Romualdui Nor
kui ir Irenai Pilypaitei buvo į- 
teikti partijos bilietai.

Koki yra tremtinių uždaviniai?
“.... Okupantas sugriovė ne 

tik politinę santvaraką jų tė
vynėse, bet deda ryžtingų pas
tangų pagal savo kurpali per
siūti visas senąsias kultūras. 
Tokiu būdu tremtinių šviesuo
menė junta.,sunkią pareigą. Vie
na, ji turi kovoti savo tėvų kraš
tams politiškai išlaisvinti. An
tra, jie rūpinasi išlaikyti ir puo
selėti į svetimus kraštus atsi
neštąsias tautines kultūras, ku
rių krikščioniškai vakarietišką
sias šaknis įžūliai knisa oku
pantas...” (
Kokis pavojus gresia tremtinių 

minčiai?
“Galima kelti klausimą, ar 

tėvynių netekę rašytojų, meni
ninkų ir mokslo vyrų būreliai 
išlaikys ir išugdys savo tauti
nes kultūras- svetimame kraš
te. Juk po kojų jie neturi tė
vų žemės ar dvasinio ryšio su 
pavergtuoju tautos kamienu. 
Galėtų būti pavojaus suakmenė- 
ti praeities, vadinas, tremties 
metų (1939-1949) nuotaikose. 
Pavergtieji kamienai savo ruo
žtu gyvena ir esamose sąlygo
se kuria savotiškas politines — 
ekonomines nuotaikas, viltis ir 
siekimus.”

“.... Aišku ne visi mokslo 
darbai tremtyje yra reikalingo 
aukščio ar rimties, bet tie, ku
riuose politikos magiausia, nu
eina ir už geležinės uždangos 
ir savo rimtumu paveikia pa
vergtuosius mokslininkus.

Todėl palaipsniui pavergtuo
se kraštuose kyla spaudimas 
leisti užmegsti kultūrinius ry
šius su šviesuomene užsieny.”

(Nukelta i 4 pusi.)

Tiesoje K. Korsakas aprašo 
Maskvoj vykusį slavistikos 
mokslininkų suvažiavimą, ku
riame dalyvavo 2,000 žmonių. 
Lietuvių buvo nuvykę 12.

Kdrsakas informuoja, kad 
lenkas T. Ler-Splavinskis savo 
pranešime ‘apie slavų etnoge
nezę’ įrodinėjo, jog gilioj pra
eity buvusi slavų ir baltų tau
tų etininė ir kalbinė vienovė. 
Jo mintį palaikė ir bulgaras V. 
Giorgijev. Diskusijose betgi bu
vo tai nuomonei opozicijos. Ru
so Gornung vadovaujami opo
zicionieriai lenko tvirtinimą 
ginčijo, tesutikdami tik, kad 
abi kalbinės grupės yra kilu- 
tų etninė ir kalbinė vienovė, 
čių kamieno.

Korsakas sako, kad buvę ne
malonu, kada iškilo, jog lietu
viai neturi iki šiol Lietuvos to
ponimikos (upių ir ežerų) var
dyno nei lietuvių kalbos tar
mių atlaso. Slavistikos moksli
ninkai, sako Karsakas, karštai 
pageidavo, kad šie darbai kuo 
greičiau būtų padaryti. Korsa
kas jiem tai pažadėjęs.

Švedų kalbininkas prof. K. 
Falkas, pranešdamas apie ą- 
žuolo etimologiją, gausiai rė
mėsi lietuviška medžiaga, im
ta iš Lietuvių kalbos žodyno.

Korsakas, kalbėdamas apie 
lietuvių kalbininkus, praleidžia 
sąmoningai pavardes tų, kurie 
yra laisvajame pasaulyje (pada
ro Lietuvoje ir dar gudriau: 
ima ištraukas iš lietuvių kalbi
ninkų raštų laisvajame pašau- antraštambiu" ‘centru“ ka’iėm. 
lyje, bet ju pavardes nutvli. 
Rd.).
Rašytoja Gustaitytė-Šalčiuvienė 

palaidota Pažaislyje
Rašytoja ir visuomenininke 

bei pedagogė Antanina Gustai
tytė-Šalčiuvienė, mirusi Kaune, 
gausaus lietuvių būrio buvo pa
lydėta į naująsias Kauno Upi
nes Pažaislyje ir palaidota5 ša
lia savo vyro prof. Petro Šal
čiaus, mirusio taip pat ir šie
met, prieš penkis mėnesius, šia žaliava Valkininkuose (Kad 
Spalio 21 Įgulos bažnyčioje tai ne lietuvių, o sovietinės biu- 
Kaune už mirusius buvo atlai- rikratikos padaras, Petrovas nu- 
kytos mišios, kurių metu gie- tyli).

Poniška pažiūra liko
Rašytojas Juozas Baltušis, ap

rašydamas Lietuvą kaip turis
tas, su didele meile ir susijau
dinimu kalba apie Zarasų grožį, 
Stelmužės medį, kuris pradėjo 
antrą tūkstantį metų. Paskui 
jis prikiša:

"Stipriai dar mūsų sąmonėje 
sėdi iš praeities atropojusi po
niška pažiūra: kas sava — tai 
nieko. Duokit mums būtinai 
Soči! Be Jaltos nebegalima gy
venti! Duokit Gagrus! Arba dar 
geriau Karlovy Vary! Pagaliau 
dar galima pagalvoti apie Pa
langą.'...

Taip pasmerkė tuos, kurie ieš 
ko svetimų kurortų.

Kitame Tiesos numery jąu 
pasakojama, kad K .Korsakas, 
vienas iš “valdančiųjų”, išvyko 
kaip tik pasigydyti į Karlovy 
Vari, Čekoslovakijoje.

Namų konkursas
Nuo spalio 5 Lietuvoje vyks

ta “atviras konkursas” indivi
dualinių gyvenamųjų namų kai
mo vietovės projektam paruoš
ti. Tuo rūpinasi Lietuvos ar
chitektų sąjunga, kurios cent
ras yra Vilniuje.
Valkininkuose kalkės ir kt.

Tiesoje Petrov stebisi, kad 
lietuviai nesupramonina Valki
ninkų. Esą Valkininiai gali vir
sti Lietuvos pietryčiuose tuo. 
kuo šiaurėje yra Akmenė —

cementui, trąšom, dažam etc. 
gaminti.

Petrov pasakoja, kad prieš 
trejis metus netoli Matuizų pra
dėtas statyti cemento fabrikas, 
bet jo statyba užtruko. Petrov 
siūlo statyti didžiausią fabriką 
Kuktiškiuose. Esą lietuviai ve
ža klintis į Vilniaus plytų fba- 
riką iš Akmenės su didžiausiais 
transporto nuostoliais, kada čia 
pat vos už 70 km yra puikiau-

Kokią rolę tremtiniai 
mokslininkai atlieka savo 

kraštui?

kai patyrėme tiek daug prita- 
* rimo, sulaukdami gausiai nau
jų talkininkų Mūsų pirmosios 
šios talkos kregžiles: kun I’. 
Jakulevičiu.s III. Julius Nor-

Mūsų darbas bendras, ir gau
sia talka norime drauge pasi
dalinti. Tačiau kartu apgailė
dami turime pasakyti. kad 
vien dėl techniškų priežasčių 
nauju LE talkininkų pavardžių 
iuojau skelbti neįstengsime. Te- 
nebūnie tai piktu palaikyta. 
Kuomet pasibaigs talka. IJ5 lei- *cas> ^u*^° tėvas buvęs “parti- 
dykla Išleis visus talkos duo- zanų sušaudytas 1941

‘Neturėjimą ryšių su tėvyne 
ypačiai junta rašytojai. .. Pro
fesoriams akademikams leng
viau. Jie susirado vietų Vaka
rų mokslo įstaigose ir tęsia sa
vo gyvenimo darbus, sykiu pa
informuodami vakariečius, ką 
jų bendrai, nepaisydami oku
panto slėgimų, dirba tėvynėse 
. .. Veik kiekvienos pavergtos 
tautos tremtiniai turi vakaruo
se sukūrę mokslo akademijas 
ir institutus. Tokiu būdu lietu
vio istoriko tremtinio prof. dr. 
Z. Ivinskio dalyvavimas dešim
tajame tarptautiniame istori-

Panasias istorijas pasakoja is nįy mokslų seime Romoje 1955 
Justininkų km. Alf. Baltušnin- metajs geriausiai atrėmė Mask

vos vyrų teigimą, kad jie vieni 
teatstovauja visų ne rusų tau-

Help Strengthen America’s Peace Power!

menis atskinį leidinėliu, kur 
bus paskelbti talkininkai ir jų 
pasisakymai. Tą leidinėlį gaus 

•visi LE prenumeratoriai.
LE Leidykla.

In a peaceful world the only marching soldiers your 
children scc are on parade. And tliat’s the way we want 
to keep it! Būt peace costs money.

Money for the industrini and military strength to keep 
the peace. Money for science and edųcation to help makc 
it lasting. And money saved by individuals.

Evory V. S, Savings Bond you buy helps st rengi hen 
America’? Peace Powcr. Aro you buying as many as you 
might?

Šitokiu būdu komunistai mė
gina partizanus sujuodinti ir 
legendoje apie partizanus lietu
vius patriotus pakeisti komunis
tais.

tybių istorikam ir kad tik so
vietų istorikai tinkamai rūpi
nasi visų nerusų (autų istorija, 
nes “buržujai" ja nesirūpino ir 
nesirūpina “

Buy U.S. Savings Bonds
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Naują popiežių vainikuojant
Popiežius yra Kristaus vieti

ninkas žemėje. Jam pavesti už
daviniai, susiję su Kristaus 
Bažnyčios valdymu, taikomi lai
kui tarp pirmojo ir antrojo 
Kristaus atėjimo. Pirmąjį Kris
taus atėjimą yra skelbęs šv. 
Jonas Krikštytojas; antrąjį vaiz
duoja šv. Jonas Apaštalas. Po
piežius tarp jų įsiterpia tartum 
tretysis Jonas, kokį vardą ji
sai beturėtų.

Naujai išrinktasis popiežius, 
pasirinkęs Jono XX III vardą, 
gal būt, norėjo tai ryškiau pa
brėžti. Jono vardu jisai prime
na Kristaus pirmataką ir vie
ną iš apaštalų — mokytinių, 
kurį Kristus ypatingai mylėjo.

Jonas Krikštytojas stovi Kris
taus misijos pradžioje. Kaip 
Kristaus pirmatakas, jis tiesė 
Viešpaties atėjimui kelią. Jo 
galva nusirito tarp Senojo ir 
Naujojo Įstatymų, tarp Rašto 
žinovų mokymų ir Kristaus e- 
vangelijos. Ji buvo pradėta 
skelbti Kristaus krikštu, šv. 
Jonas Krikštytojas, tyruose šau
kęs balsas, baigė savo darbą, 
kai Jordano krante krikštijo 
Žmogaus Sūnų ir išgirdo dan
gaus balsą: ‘Tas yra mano my
limasis Sūnus”, šv. Jonas 
Krikštytojas liudijo, kad tai yra 
Dievo Sūnus, kuris toliau krikš
tys šventąja Dvasia ir ugnimi.

Kiekvienas popiežius, kai ji
sai kalba iš Apaštalų Sosto, 
yra Viešpaties šauklys ir Jo ke
lio tiesėjas dabarčiai. Jisai liu
dija Dievo tiesą, jisai šaukia šv. 
Dvasios krikštui, jisai yra Kris
taus pirmataku tiem, kurie iš
girsta šventojo Tėvo balsą ir 
jo paklauso. ‘Kas kreiva, te
būnie tiesu; kur nelygu, tebū
nie lygūs keliai”. Tasai šauki
mas girdimas kiekvieno laiko 
dykumose, kurios susausrina 
žmonių dvasią. Tasai balsas 
ateina iš Šventojo Sosto, nu- 
skardi Kristaus vietininko lū
pomis.

SAULĖTą sekmadienį pali
kau Paryžių palšose mielose 
dunksantį. Kai Eifelio bokštas 
prapuolė iš akių, visa krūtine 
alsavau gaivius vėjo dūstelėji- 
mus. Jie plukdė balsvus gar
banotus debesėlius. Tie papu
rę dangaus avinėliai horizonte 
leidosi pažemiui, tarsi norėda
mi bristi per pievas. Bet tai 
atsitiko man pačiam.
Pravažiavus Fontainebleau, ke

lio’ lanksmoje mašina kliudė 
medį. Gerardas iššoko taisyti, 
o jo žmona Yvonė, šalimai at
sistojusi. nusiteikė patarinėti, 
kas ir kaip reikia daryli, žmo
nos dažnai daro taip, kad jų 
vyrai imtų erzintis ir sugaištų 
dvigubai tiek laiko, kiek jo rei
kia mašinos sparnui atitie.iti 
nuo rato. Mano paslauga nebu
vo reikalinga.

—Galėtum bent tu nestyro
ti ir pamiklinti kojas pievoje, 
nuvijo mane Gerardas, įnikęs 
imtis darbo.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoj* metanu  M.0n 
Bpooklyn, N. Y.  *6.5<- 
Pusei metų  *3.50 
Užsieny le*6.50

Jonas Apaštalas vaikščiojo 
su Kristumi ir sekė Jo pėdo
mis iki pat Golgotos. Vienin
telis iš Kristaus mokinių sto
vėjo po Kryžiumi, kai atpirki
mo uždavinys žemėje buvo į- 
vykdytas ir ištarti žodžiai: At- 
likta!

Bet atlikta tiktai Dievo, žmo
nėm liko pareiga stengtis, kad 
tuo atpirkimu pasinaudotų. 
Jiem liko kova su piktu, kova 
nusidriekianti per visą žmoni
jos istoriją. Jonas Apaštalas tai 
vaizduoja savo Apreiškimuose 
arba Apokalipsėse. Savo tuo 
liudijimu stovi tarytum Kris
taus misijos pabaigoje. Jonas 
Apaštalas skelbia Kristaus an
trąjį atėjimą — galutinį ir 
triumfalų.

Kiekvienas popiežius, prisi
imdamas tas pareigas, stoja į 
Kristaus įmintas pėdas ir stoja 
po savo laikų kryžiumi. Tiara 
jam spaudžia smilkinius Kris
taus Bažnyčios rūpesčiais. Mū
sų laikais jie labai dygūs, nes 
mūsų dienos labai panašios a- 
pokalipsinėm dienom. Bet, “kas 
kenkia, tegul dar kenkia”. Kris
taus vietininko lūpomis iš A- 
paštalų sosto skelbiama perga
lė.

★
Kristaus vietininkas yra pas

tatytas tarp Kryžiaus, iškilusio 
Kalvarijos kalne, ir Kryžiaus, 
pasirodysiančio dangaus debe
syse. “štai jis ateina su debe
simis.... Kas turi ausis, teklau
sai”.

Kad būtų laiku įsiklausyta ir 
patikėta, yra Kristaus Bažny
čia. Yra Uola, aplink kurią 
drumsčiasi pikto sukeliamos 
audros, kaip marių bangos ano
mis dienomis, kada Kristus ėjo 
jų paviršiumi ir apramino įsi
bauginusius apaštalus.

Nė dabar to išgąsčio nestin
ga net tikintiesiem. Bet nė da
bar jie nėra palikti vieni. Kris
tus paliko žemėje savo vikarą 
ir pats Jis pasiliko mistiniu 
būdu iki amžių pabaigai.

Aš nubridau per pievą. Ji bu
vo priaugusi šiurkščios lauki
nės žolės. Brendant iki kelių, 
pieva atrodė daug klaidesnė, 
negu raizgios Paryžiaus gatvės. 
Aplinka, kurios gerai nepažįsti, 
klaidina, nors ir rodytųsi visai 
paprasta.

Nubridau netoli — tiek, kad 
mane dar siektų Gerardo dū
žiai ir protarpiais Yvonės šūks
niai: “Lenk iš anos pusės, ne 
iš tos! Ar nematai, kur atsi
knoję? Kur daužai?!”

Visiškoje ramybėje man ne
būtų buvę nė jauku. Išsisky
ręs iš minios, kurioje gyveni 
ir su kuria alsuoji, pasijunti 
labai vienišas. Sukyla visokios 
mintys ir kažinkur neša be ta
vo valios, kaip vėjas padangių 
debesis. Atsiguliau aukštiel
ninkas ir įsižiūrėjau į balzga 
nas dangaus garbanas.

“Kad galėčiau bent vieną iš 
jų pasigauti ir pasikišti po

Jonai Apaštališkajame Soste
Vardas, kurį rinkosi daugiausia popiežių

Naują popiežių berenkant kon
klavos .kaminėlio" dūmai vieną 
kartą buvo pasirodę nei šioki 
nei toki. Pradžioje rodėsi bal
ti. paskui pavirto tamsiais. Bu 
vo paskelbta, kad popiežius jau 
išrinktas, ir netrukus buvo pra
nešta, kad jo dar nėra. Kaž
kas susipainiojo su dūmais ir 
pranešimais.

Popiežių išrinkus, o jam pa
sirinkus Jono XXIII vardą, anie 
netikri dūmeliai neišsisklaidė. 
Pasirodo, jie buvo ženklingi. 
Tai reiškė, kad bus painioj a- 
masi ir toliau — dėl vardo. 
Tuojau kilo klausimai: kiek bu
vo popiežių, kurie turėjo Jono 
vardą, ir kiek jų buvo tikrų? 
Laikraščiai priminė, kad popie
žius Jonas XXHI jau buvo, tik 
jis nebuvęs tikras. Su tuo anti- 
popiežium, kuris gyveno prieš 
500 su viršum metų, dabarti
nis šv. Tėvas nebe vieną kar
tą bus painiojamas. Kam jam 
riekėje rinktis tokį vardą, ku
rio kiti vengę.
ŠV. TĖVAS PRISIMENA TĖVĄ

Kardinolo Angelo Giuseppe 
Roncalli, dabar popiežiaus Jo
no XXIII, tėvas buvo Jonas 
(Giovanni). Priklausė šv. Jono 
Krikštytojo parapijai ir to 
šventojo Kristaus pirmatako 
bažnyčioje buvo krikštytas. Bū
damas Venecijos patriarchu, 
taip pat su Jonu sijosi. Tame 
mieste, pastatytam vandenyje, 
kur gatves atstoja kanalai, o 
automobilius — gondolos, yra 
ir sausos vietos. Tai garsi šv. 
Morkaus aikštė su balandžiais. 
Prie aikštės stovi šv. Jono Mor
kaus katedra, architektūrinis 
paminklas, kokių dabartiniais 
praktiškais laikais nestatoma. 
Ko žmonės nemato. — auštų 
bokštų j ir bokštelių, stogo ir 
pastogių, — gali liktis šiurkštų. 
Kam dailinti ir gražinti? Vidu
ramžiais kitaip galvota. Anų 
amžių pradžia siekia pirmąjį po
piežių Joną.
PIRMASIS POPIEŽIUS JONAS 

— ŠVENTASIS
Iš pirmųjų popiežių ligi Jono 

I visi yra šventieji, išskyrus 
du. Šv. Jonas I buvo 52-ras 
popiežius, kilęs iš Toskanijos, 
Italijoje. Popiežium išbuvo tik 
trejus metus (523-26). ItalijS ta
da užvaldė įsiveržę germanai 
— ostgotai. Jų karalius Teo- 
dorikas Didysis, kuriam lietuviš
kos gentys nuo Baltijos siuntė 
gintaro ir reiškė šlovę, rėmė 
arijonų sektą. Ostgotai kone vi
si buvo ton sekton suėję. Teo- 
dorikas siuntė popiežių šv. Jo
ną I pas Bizantijos imperato
rių Justiną, kad jį paveiktų ari

galva” — įsigeidžiau it mažas 
vakas.

Tai buvo mano padrikų ir 
nevaldomų minčių geismas, ne
žinia iš kur atsiradęs. Galvą 
buvau atrėmęs į medžio kamie
ną, apaugusį sausomis samano
mis. Pro jas prasikišusi žievė 
spaudė smilkinį. Jutau, kaip jis 
neramiai tvinkčiojo:

“Ir būtų visai gerai, jeigu pū
kiniu debesėliu atsiremtų ne 
viena galva, o dvi”....

Niekada nesijaučiau toks vie
nui vienas, kaip toje vešlioje 
pievoje. Man indo galvon min
tis, kad visai be reikalo ir be 
prasmės gyvenau, jeigu netu
riu su kuo nė žodžiu persimes
ti. Kas gi nežino, kad širdį la
biausiai nusmelkia vienatvė ir 
didelė ramybė, kada mieste pri
gęsta žiburiai, tartum mingan- 
čiųjų akys, ir kada vienas iš
sklysti toli į laukus. Širdyje 
panūdau turėti drauge, kaip ki
ti jas turi, bet ir ne tokią, kaip 
kitų.

“Taip stipriai nelenk. — pa
sigirdo Yvonės balsas, — nes 
gali visai nulaužti!”

Gerardas ir Yvonė, kiek aš 
pastebėjau, vienas antro jau 
nebesiilgo. O bendro jų gyve
nimo buvo tik tiek, kad aidu 

jonų nepersekioti. Toji misija 
negalėjo pavykti, nei pop. Jo
nas I galėjo teisinti arijonų. Vy
ko verčiamas jėgos, o grįžęs 
buvo suimtas ir nukankintas. 
Katalikų Bažnyčios liturgijoje 
prisimenamas gegužės 27.
POPIEŽIAI JONAI, SUSIJĘ SU 

ŽYMESNIAIS ĮVYKIAIS

Valdant popiežiui Jonui VII 
(872-882), romėnui, pradėjo rei
kštis pirmieji nesutarimai tarp 
Romos ir Konstantinopolio, grai* 
kų ir romėnų apeigų krikščio
nių, privedę prie Rytų ir Va- 
darų Bažnyčių skilimo (1054). 
Popiežius Jonas VII veltui ban
dė nesutarimus išlyginti. Romą 
taip pat puolė saracėnai (ara
bai mahometonys), nuo kurių 
tegalėjo atsipirkt. Nuo saracė
nų atsigynė pop. Jonas X (914- 
929), gyvenęs Ravenoje, Itali
joje. pats traukęs su kariuome
ne į žygį; buvo nužudytas im- 
peratorienės Teodoros dukters 
Marocijos, kuri pasirūpino, kad 
popiežium būtų išrinktas jos 
sūnus — Jonas XI, vos 25 me
tų; jis ir jo motina mirė ap
supti San Angelo pilyje. Romo
je. Popiežiaus Jono XII (956- 
964) metu Italija ir Roma pate

NAUJAS POPIEŽIUS priima kardinolų pagarbą. Apačioje pirmas iš kairės: kardinolų kolegijos 
dekanas kard. Tisserant, vidury — kard. Mclntyre, dešinėje, kard. Spellman.

dar sklido pirmieji “myliu”. 
Aš norėčiau mylėti ir būti my
limas. būti pasiilgstamu ir ilgė
tis iki apsąlimo. Šaukiausi tos 
gyvenimo palaimos visa savo 
gyvybe ir nežinojau, kad laimė 
buvo arti manęs. Ji klausėsi 
mano atsidūsėjimų: “Nusileisk 
iš dangaus, mano debesėli!”

Žvelgus į dangų, mėlynumo
je buvo likęs tik nedidelis de- 
besiukas. Ties medžiu, kuris 
vienas styrojo plačioje pievo
je, debesėlis pakibo ir nesilei
do vėjo nešamas. Negi būtų 
aptykęs vėjo dvelkimas?”. Pa
kilęs mačiau, kad debesėlis pa
mažu tebeslinko horizonto pa- 
kraštin. Tiktai gulint po me
džiu ir bespoksant į viršūnę, 
atrodė, lyg jisai balzganotų me
džio šakose.

Medis buvo plačiai iškerojęs, 
su vešliom šakom. Paukščiai 
galėjo suktis lizdus arba supan
tis sulipę vaikai. Net visai iš 
arti nepastebėtum. Nebent bals
vi drabužėliai galėjo rodytis 
medin įstrigusiu debesėliu. Žiū
rėdamas galvojau, kad vienam 
taip augti nebuvo pagrindo, 
kaip nebūtų prasmės vienam 
gyventi pasaulyje. Savo laimei 
turėjau du gerus bičiulius — 
Gerardą ir Yvonę. 

ko vokiečių valdovų žinion ir 
įtakon. Buvo įkurta vadinamo
ji šventoji Romos imperija 
germanų tautos. Imperatorium 
Romoje vainikuotas Ottonas Di
dysis (962). Romos imperatorių 
titulą vokiečių kaiseriai turėjo 
iki 1806. Vienas iš tų impera
torių Zigmantas Luksemburgie- 
tis siūlė Vytautui Didžiajam ka
raliaus vainiką (1429) ir pas jį 
lankėsi. Lenkai ginčijo, kad to
ji teisė priklausanti tik popie
žiui. Lenkai ir vengrai priėmė 
krikštą pop. Jono XIII (965-972) 
laikais.
PIRMASIS POPIEŽIUS KEIČIA 

SAVO VARDĄ
Kai popiežium buvo išrink

tas Jonas XII (956), vainikavęs 
vokiečių Kaiserį Otoną Didįjį 
(962). teturėjo 18 metų ir va
dinosi Oktavianu. Jis buvo sū
naitis anos žudikės Marocijos. 
Galingosios kunigaikščių šeimos 
tada varžėsi, kad popiežius tu
rėtų iš savo giminės. Jonas XII 
pirmas iš popiežių pakeitė var- 
dį. pridengdamas savo kilmę, 
kuri metė šešėlį garbingom pa
reigom. Tačiau paprotys prisi
imti kitą vardą, išrinkus popie
žium, visuotinai įsigali keliom 
dešimtim metų vėliau.

Toje vietoje, kur jiedu buvo 
palikę, dūžių jau nebesigirdėjo. 
Aptilo ir Yvonės klegėjimas. 
Jaučiau, kad bus atėjęs laikas 
grįžti ir klausti Yvonę. ar ma
šina baigta taisyti. Teirautis 
Gerardo neturėjau nė minties, 
nes už jį vistiek būtų atsakiusi 
Yvonė. Ji viską žinojo. Gerar
das galėjo būti ramus, turė
damas tokią gyvenimo palydo
vę. o aš buvau vienas kaip pirš
tas ir gana dažnai, būdamas 
neišmanus. kaišiojau pirštus 
tarp jų šeimos durų.

Taip man begalvojant. — 
galimas daiktas, balsiai. — pa
sigirdo skardus nusikvatojimas. 
Tai nebuvo Yvonė. kuri mielai 
mano pirštą sulpstė, jeigu ka
da susižeisdavau. Jos balsą pa
žinčiau ir prislopinta. Balsas 
pasigirdo iš medžio, šakomis 
sliuogė baltas debesėlis, vis 
daugiau keisdamasis į žmogiš
kąjį pavidalą. Tokie pasikeiti
mai mielai stebimi vaidinimų 
scenose, bet atviroje gamtoje 
gali sukelti išgąstingą nuosta
bą. Tačiau manos nei įgąsdi
no nei nustebino, kai debesėlis 
nuo apatinės šakos striktelėjo 
tikru žmogumi, žmogumi mo
terišku.

TARP JONŲ ĮSIMAIŠO 
ANTIPOPIEŽIAI

Jų buvo du: Jonas XVI ir 
Jonas XXIII.

Jonas XVI buvo Italijoje gi
męs graikas, vienuolis abatas. 
Romą valdant vokiečių impera
toriam, gyventojai reiškė nepa
sitenkinimą ir nemėgo impera
toriaus remiamo pop. Griga
liaus V, vokiečio, kilusio iš 
Saksonijos. Jis buvo priverstas 
iš Romos bėgti, o jo vieton iš
rinktas Jonas XVI. kuris valdė 
metus laiko (997-998), kol at
vyko Otonas III. Jonas XVI bė- 
go, bet buvo pagautas, uždary
tas į vienuolyną. Jo vardas ta
čiau neišbrauktas iš popiežių 
Jonų eilės. Po Grigaliaus V ir 
Silvestro II trumpai popiežium 
buvo Jonas XVII (1003 sausio- 
gruodžio). Tuo būdu tikrųjų po
piežių Jonų skaičius vienu pa
didintas.

Kitaip padarė dabar popie
žium išrinktas kardinolas Ange
lo Giuseppe Roncalli. Jis pa
sivadino Jonu XXIII, o toks var
das istorijoje jau buvo: tai an- 
tipopiežius Jonas XXIII (Bal- 
dassare Cosa) 1410-1415. šis 
Jonas sijasi su pabaiga vadina
mos Vakarų schizmos, kada vie
nu metu buvo net trys popie
žiai. Popiežius renkant suskili
mas prasidėjo dėl ginčo, kur 
popiežiai turi būti: Italijos Ro
moje ar Prancūzijos Avinijone.

AVINIJONE NEl-AJS^ĖJE
Avinijone popieriai gyveno 

nuo 1309 metų, nuo pop Kle-

Mergaitė atrodė lengva, kaip 
pūko garbana dangaus mėlynė
je. Tai visai suprantama. Tik 
sunkūs ir niaurūs debesys, ku
rie pratrūksta audromis, yra pa
našūs į stambios ir grasios po
vyzos žmones. Mergaitė buvo 
liekna ir grakšti, tokia neatsi- 
spiriamai traukli, kad norėsi 
pasigauti, apkabinti ir nešti per 
pievą. Nebūčiau žinojęs, kur ją 
benešti, nes nežinojau, kas ji 
yra.

—Kaip vadinies? — paklau
siau.

Paklausiau tik dėlto, kad rei
kėjo ko nors klausti. Žmogus, 
atsistojęs prieš žmogų, ilgai ne
gali būti nebylus.. O aš. atsis
tojęs priešais žavią mergaitę, 
negi galėjau pirmu žodžiu klau
sti: “Tai ko ten lindėjai šako
tame medyje?" Taip klausiame 
vaiko. Mergaitė nebebuvo vai
kas. Ji atsakė tartum varpelio 
skambėjimu:

— Man jau davei Debesėlio 
vardą, tai ko daugiau reikia. 
O žmonėse, kuriem gali tai pa
sirodyti keista, vadinki mane 
.Irena.

Bu* daugiau) 

mento V laikų. Ten atsirado 
dėl Prancūzijos karalių užsispy
rimo popiežių turėti savo teri
torijoje ir valdžioje. Kai pop. 
Grigalius XI. paskutinis pran
cūzas, 1377 vėl persikėlė gy
venti į Romą ir čia po metų 
mirė, popiežium buvo išrinktas 
Urbonas VI, o paskui antipo- 
piežium elementas VII, sutikęs 
g>vend Avinijone (Avignon). 
Dviejų popiežių valdymas truko 
apie 30 metų. Italijoje buvo iš
rinktas dar vienas popiežius 
1409 metais. — tai buvo anti- 
popiežius Aleksandras V (1409- 
1410). Dabar jau buvo vienas 
tikras popiežius Grigalius XII 
(1506-1415) ir du netikrieji 
— Benediktas XIII (1394-1423) 
ir Jonas XXIII (1410-1415. Baž
nyčios susirinkimas, sušauktas 
Konstancoje. Šveicarijoje, tą 
suskilimą užbaigė: popiežius 
Grigalius XII atsisakė, antipo- 
piežius Jonas XXIII buvo 
priverstas atsisakyti, o Benedik
tas XHI buvo pąskelbtas netik
ru ir neteko savo šalininkų. 
Naujai išrinktas pop. Martinas 
V.

SANTYKIAI SU LIETUVA
Konstancos susirinkime ėjo 

Lietuvos ginčas su kryžuočiais. 
Vytautas Didysis juos skundė, 
žemaičių delegacija prašė krikš
to. žemaičių vyskupija buvo į- 
kurta po. Martyno V (1417)

Verta dar priminti pop.Joną 
XXII (1316-1334). Gediminas ra- 
rašė jam laiškus ir gavo juos 
iš popiežiaus, gyvenusio Avini
jone. Lietuvos krikštas ilgiau 
užtruko kaip tik dėl to, kad į 
popiežių rinkimus buvo įsimai
šiusi pasaulinė valdžia, sukėlu
si skilimą ir susilpninusi popie
žių autoritetą.

SS.

KIEK PRISKAITOMA 
KATALIKŲ PASAULYJE 
Bendras skaičius — apie pu

sę milijardo. Tradicinė katali
kybės tvirtovė laikoma Euro
pa — 183,128.000 katalikų. Ten 
ji turi daugiausia įtakos ir vie
šajam gyvenimui. Bet ten ji tu
ri pakelti ir didžiausius komu
nizmo smūgius.

Tradiciniai katalikiški kraš
tai yra pietų Amerikos valsty
bės'— 172.271.000. Bet katali
kybei ten didelės kliūtys yra 
kunigų trūkumas, didelis socia
linis skirtumas, skurdas, besi
veržiančios protestantų misijos, 
intelektualuose masonų Įtaka.

Jungtinėse Valstybėse katali
kų yra 35.869,000. Tai pati di
džiausia religinė grupė.

Kanadoje yra 7.550.995 — 
mažiau kaip pusė gyventojų.

Už geležinės uždangos Euro
poje skaičiuojama iki 54,621, 
000.

Afrikoje, juodajame konti
nente, yra tik 20,444.000. Ka
talikai daugiausia pasisekimo 
susilaukia vidurio Afrikoje. Ga
lingiausias Afrikoje yra isla
mas.

Azijoje katalikų 32.818.000. 
Labiausiai katalikybė klėsti Fi
lipinuose. Australijoje. Naujo
joje Zelandijoje. Okeanijoje 
— 2.803.000.

Keturi didieji
(Atkelta iš 2 nsl.)

į kitą kalėjimą, nes Spandau 
kalėjimas skirtas 600 žmonių, 
o jis naudojamas tik 3. tuo 
tarpu miestas turi mokėti apie 
pusę milijono markių per me
tus visai administracijai išlai
kyti. Sprendimas priklausys nuo 
Sovietų, ar jie dar norės to
liau palaikyti tą simboline vie
tą. kurioje pasiektas keturių 
didžiųjų bendradarbiavimas — 
visiem keturiem bendra sau- 
gojant kalėjimą su trim kali
niais.

Tuo tarpu anglai apklausi- 
nėjo savo sargybinius, pristaty
tus prie Spandau. ar jie žino, 
ką jie saugoja. Vyrai jau gimę 
karo metu. Mažai tai juos do
mino. Jiem tai praeities gyve
nimas. Bet kai sargybos virši
ninkas surašė pavardes ir pa
rodė pirštu Į Hess, vienas iš 
sargybinių kilstelėjo ranką ir 
tvirtai paaiškino: “Tai speku
liantas, Sir".



kazgano vario rūdos kasykloms

Besibaigiant trečiai dienai, į

LAISVES VARPAS

Dantys
(Vieton feljetono)

du buvo įmanoma sužinoti, kas 
vyksta kitose stovyklose. Ypač

maisto davinį (400 gramu duo
nos dienai ir du kartus sriu
bos — tikriau sakant šilto van-

Kaip vyko .antrasis streikas
---------------------------------------- f SIBIRĄ IR ATGAL (5) ------- :------------------------ ■ ■ — 

Streikas truko tris dienas. Karininkai aoii pumuogiut kalinius. Pastangos nusikratyti no- , 
pageidaujamu elementu. Išveža į vario kasyklas.

Antrasis streikas, įvykęs 
1954 m. vasario mėn., truko 
tris dienas. Jis apėmė abi vy
rų stovyklas. Jau grįždami iš 
darbo, pastebėjome, kad kaž 
kas darosi. Pasirodo, kad me- kambarius sugriuvo karininkai 
džio apdirbimo kombinate sar- ir nešte išnešė prie vartų pu- 
gybinis be jokios priežasties siau apsirengusius kalinius. Iš 
nušovė kalinį. Kitą dieną abi ten mažomis grupėmis ginė į 
vyrų stovyklos (apie 3,500 ka
linu) neišėjo į darbą. Karinin
kai dar mėgino perkalbėti, ta
čiau tai nieko nepadėjo. Tą 
pačią dieną įvedė baudžiamą

19SS m., lapkričio 4 <L, nr. 79

syklose, o pirmoji statybos dar
buose. Kilnodavo iš vienos 
stovyklos į kitą. Daug kalinių 
sirgo uždaros formos džiova. 
Tačiau į tokių kalinių sveikatos 
stovį niekas nekreipdavo dė
mesio. Trečiosios stovyklos

sukilimas Norilske padarė dide
lį įspūdį.

Palaikydami lietuvius, ir kiti 
kaliniai streikavo.

Per Kalėdas lietuviai antro
je stovykloje neišėjo į darbą, 
čekistai tokio reiškinio nesiti
kėjo, nes iki to laiko stovyklo
je buvo daugiau ar mažiau ra
mu. Be to, tarp tautybių kilda
vo ginčų. Tačiau jie (čekistai) 
greitai atgavo pusiausvyrą ir 
visus neišėjusius į darbą užda
rė į karcerius. Grįžusi iš kasyk
lų pamaina rado savo draugus 
kalėjime. Kitą dieną, palaikyda
mi lietuvius, į darbą neišėjo 
ukrainiečiai, latviai, estai, len
kai ir dalis kitų tautybių’ Pra
dėjo rodytis visuotinio streiko 
požymiai. Imtis didesnių repre
siją čekistai bijojo, nes Maskva 
jų nepaglostytų, jei kasyklos 
ilgesniam laikui nutrauktų dar
bą. Bet koks darbo jėgos ne
tekimas atsilieptų neigiamai į 
rūdos gamybą. Dėlto stovyklos 
administracija padarė nuolai
dų: paleido suimtuosius ir pa
žadėjo pagerinti maistą. (B.d.)

Paaukokim nors vienus pietus Ralfui
Mielas lietuvi, ar nesuvirpa tau 

rankos, kai pamatai šalty alka
ną katytę ar paukštelį, sušalusį 
ir laukiantį mirties?

Šiandien į tavo širdį beldžia
si tavo brolis lietuvis, išblokš
tas iš savo žemės, benamis, su
vargęs, ligotas, alkanas ir nu
plyšęs. Paaukok nors vienus pie
tus Baltui. Taip mažai jis pra
šo, o kiek daug jiems padėtu
me, jei visi lietuviai, visi šei
mos nariai, paskirtų tą mažą 
metinę auką Baltui. Kiek 
džiaugsmo padarytų nelaimin
gam seneliui, išvargusiai močiu
tei, kenčiančiam ligoniui, kali
niui Vorkutoje, Krasnojarske 
ir kt.

Maža jų jau bepaliko, o ir 
senatvė ar mirtis vieną po ki
to skina negailestingai. Padary
kime džiaugsmo tam nelaimės 
lietuviui, nes kas gi jam gali 
padėti, jei ne jo brolis? “Jei 
mes nebūsime tie ugniniai stul
pai, kurie kadaise išrinktajai

tautai rodė kelią tyruose, ką 
mes nuveiksim ir kokia mūsų 
ateitis?” — sako rašytoja G. 
Petkevičaitė.

Kai pasidedi saliūne dešimti
nę ant bufeto pasiruošęs ją ten, 
palikti, atskirk iš jos bent vie
ną dolerį Balfui; kai keli taurę 
į draugo sveikatą, paversk kele
tą jos lašų centais ir paaukok 
Baltui.

Kai šaltis jau pradeda skverb
tis pro langus ir kiekvienam pri 
mena negailestingą žiemą, argi 
liksi abejingas šauksmui Balto, 
kurio ranka siekia kiekvieną lie
tuvį varge, nelaimėje nuo Ne
muno iki Vorkutos: Dar šian
dien išgirskime brolių šauks
mą ir dar šiandien paaukokime 
vienus pietus Baltui. Siųskim 
šiandien, nes rytoj gali būti 
jiems pervėlu. Aukas siųsti ad
resu: United Lithuanian Relief 
Fund, Ine. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, New York.

Juozas Nevėžis

davo: “Kas man dirbs, jei aš 
jus į ligoninę guldysiu?’’. Spė
jama, kad trečioje stovykloje 
60 proc. visų kalinių sirgo džio
va.

Ligoninėje padėtis, ypač sun
kiom ligom sergantiem, buvo 
sunki. Nors maistas buvo ge
resnis kaip stovykloje, bet trū
ko pačių paprasčiausių vaistų, 
nekalbant apie peneciliną ar 
streptomiciną. Labai dažnas 
reiškinys buvo dezinterija.

Mus atvežus į stovyklą, bu
vo įvykęs persilaužimas. Pir
mieji pasipriešinimo požymiai 
buvo pasireiškę jau 1953 m. pa
baigoje, per Kalėdas. Į stovyk
lą nuolat kas nors atvykdavo

Į kasyklas gabendavo jaunes
nio amžiaus vyrus, priklausan
čius I-jai darbo kategorijai. Ka
tegorijų buvo trys pagrindinės: 
I kategorija — su rankom, ko 
jom ir galva (taip tardavo sto
vykloje); H — kaliniai su 
kokiais nors trūkumais, truk
dančiais visus darbus pilnai 
dirbti (chroniškos ligos, kaip 
džiova, širdies išsiplėtimas, 
kraujo perdidelis spaudimas ir 
t.t.); m — invalidai. Kiekvie
na stovykla vis stengdavosi nu
sikratyti “nepageidaujamu ele
mentu”. Tokiu būdu ir į vario 
kasyklas daugiausia patekdavo ar iš jos išvykdavo. Tokiu bū- 
lietuviai ir ukrainiečiai.

Mus išveža į vario kasyklas.
* Į vieną tokį transportą, .pas
kutinį iš Kengyro į vario kasy
klas, patekau ir aš.

Kengyro stovykloje kaliniai 
dirbo gryname ore? todėl bu
vo sveikesni ir geriau. atrodė. 
Tuo tarpu vario kasyklose vi
si buvo panašūs į lavonus: pa
geltę, pajuodavusiais paakiais, 
įkritusiais veidais ir daug kas 
įtartinai kosėjo. Maistas pana
šus kaip ir Kengyro stovyklo
je, tik duonos davinys padidin
tas iki 900 gramų, o cukrus 
iki 27 gramų dienai.

Darbo kategorijos Džezkaz- 
gane buvo kitokios, kaip Ken- 
gyre. Į pirmaują kategoriją įei
davo visi gydytojo pripažinti 
tinkamais kasyklų darbui vyrai. 
Antroji buvo skirstoma dar į 
dvi grupes. Vienoje buvo tie, 
kurie darbingumo yra nustoję 
iki 30 proc. Jų į kasyklas ne
varydavo. Kitoje pagrupėje bu
vo silpnieji, kurių darbingumas 
buvo mažesnis kaip 50 proc.; 
jie dirbo pačioje stovykloje. In- - .....
validų toje stovykloje nelaiky- rts, aišku, daugumos toli gražu pasipriešinimo Sovietų imperia- 
davo; juos paprastai išvežda- nepatenkins, bet kaip ir len- lizmui ir ekspansijai. Bet jo ne- 
vo į Tirikti stovyklą, kurią ka- atveju gali susilaukti visuo- sulaukė nei vokiečiai, nei len- 
liniai vadindavo ^mirties sto- tinio pritarimo. Pabaltijo kras- kai, nei vengrai, nekalbant jau 

Tačiau išrauti dantys jau ne vykta” Į tąją stovyMą išvežda- 
vų dantų ir vaikščioja susičiau- beatžels.... vo kalimus, netekusius rankų,

darbą, šį kartą nukentėjo apie 
300 vyrų, kuriuos išvežė į ka
lėjimus ar baudžiamąsias sto- 
vylas.

Kengyro stovykla buvo Džez-

RIO DE JANEIRO parkuose. Nuotr. K. Vosyliaus.

išsprendžiamas....’

Yra toks kraštas — Brazili
ja vadinamas. Ten yra daug 
ilgų plačių upių. Klimatas karš
tas ir drėgnas. Sėjamą dau
giausia ryžių ir kukurūzų, gi ba
nanai patys auga. Lyg miškas.

Tačiau visur — ir maiste ir
vandenyje — trūksta kalkių.

Bet štai netaip seniai vietos 
spaudoje plačiai nuskambėjo 
“keista’ staigmena: esą susek
ta keli šimtai padirbtais diplo
mais įvairių specialistų, ypač 
dantų technikų, gydytojų. Už
virė didelė byla, še tau, kad 
nori. Kuo tai baigsis? Ar iš viso

Visi gi žino, kad be kalkių baigsis kada nors, nežinia: mat 
nėra kaulų ir genda dantys. To- įsivėlę gan didelių žmonių su 
dėl čia, kaip taisyklė, žmonės garsiais titulais..
jaunatvėje jau netenka nuosa-

laipsniui, daromos daugiausia 
iš Lenkijos gyvenimo pavyz
džių. Su tokiom išvadom ne
šiojosi ir lenkai išeiviai, kada 
Lenkijos režimo prieky atsisto
jo Gomulka. Tačiau šiandien ir 
lenkų tarpe tos viltys sumen
kėjo; jei dar ne visai išblėso. 
Jie regi, kad Lenkijoje proce
sas vyksta vėl ne laisvėjimo, 
bet stiprėjančio pavergimo 
kryptimi. Tad ir autorės šis 
optimizmas jau pavėlintas.

Pačioje Sovietų Sąjungoje 
Kaip tremtiniai žiūri j minties ir kultūrinės laisvės ga- 

išlaisvinimą?
‘ Tremtiniai jau pradeda 

skirtis savo mintimis dėl iš
laisvinimo. Stalino metu kelias 
buvo aiškus, bet atoslūgis, ven
grų ir lenkų sukilimai įrodė 
du dalyku. Vakarai ginklu ne- 
spręs reikalo, o galimas ir ra
mesnis, vidinis sprendimas, ku-

(atkelta .š 2 p.)

Kaip į tuos kultūrinius ryšius 
žiūri tremtiniai?

“Tremtiniai čia nesutaria. 
Vieni mano, kad būtų patar
nauta tėvų kraštui. Kiti mano, 
kad tremtiniai dėl to susitep
tų ir padėtų pavergėjui įsistip
rinti. šiuo momentu gausiau
siai ryšius palaiko lenkai. Ilgai
niui, be abejo, šis klausimas 
vis labiau aktualės ir pareika
laus

limybių vilties nerealumą žiau
riai pademonstravo paskutinėm 
dienom rašytojo Pasternako Ii- f 
kimas. g

Laisvėjimas iš vidaus gal bū- $ 
tų buvęs galimas ir davęs po- f 
zityvių vaisių, jei jis būtų su- i 
silaukęs paramos iš Vakarų — g 
konkrečiai: griežtesnio Vakarų g

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WK0X, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
41 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 15SO kilocydea 

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

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

- — - ; apie pabaltiečius. O nesulau-
tremtiniai mažiausiai linkę pa- kė kaip tik dėl tos nuotaikos, 
klusti naujų vėjų’. Jie nori, kuri labai ramiai ir kultūringai 
kad sovietų kareiviai visai iš- srovena ir autorės paskutiniuo- 
sikraustytų iš tėvynių ir būtų 
leisti laisvi rinkimai. Pasireiškia 
jau skirtumų tarp senimo ir 
jaunimo. Senimas skeptiškes- 
nis, nenori pasitikėti (sovietais. 
Red.), o jaunimas linkęs priim
ti palaipsnį laisvėjimą”.

Autorės klausimas: kas daryti?
“Prieš kultūrinius ir politi

nius rytų Europos veiksnius 
tremtyje stovi tas pats klausi
mas. Kas daryti? Palaikyti grie- , 
žtą opoziciją ir siekti sprendi
mų, kurie principu patrauk
lūs, bet praktikoje gal nebe- 
įvykdomi? Ar pripažinti, kad 
rytų Europoje palaipsniui ku
rias kitas pasaulis, nei komu- 18000 dol. Be šios paramos. | 

gimnazijos padėtis, nežiūrint | 
rėmėjų būrelių, būtų buvu
si žymiai blogesnė. Todėl gim
nazijos vadovybė dėkoja Baltui 
už tokią nuoširdžia parama.

Lietuvių Radijo Valandos Programa
kojų ir su nepagydomom li
gom. Kitaip sakant, išveždavo 
numirti.

Džezkazgano stovyklos pir
masis skyrius (Nr. 392-1) susi
dėjo iš trijų stovyklų, iš ku
rių antroji ir trečioji dirbo ka-

pę. O kas nori šypsotis, turi Daug pasaulyje yra visokių 
įvairių kraštų, štai čionai sau
lė svilina bemaž ištisus metus, 
gi tokioje Anglijoje — tik vie
ną kitą dieną. O vis dėl to 
čia mažai besišypsančių žmo
nių. Nei gatvėj, nei foto nuo
traukose. Bet jeigu senutė Roo- 
seveltienė padarytų dėl to to
kią pat išvadą, kaip ji padarė 
apsilankiusi Maskvoje, ji smar
kiai apsiriktų.

Aš susidomėjau šita proble
ma. Man krito į akis JAV pub
likos dantys: ten žmonės, kur 
jie bebūtų, ir ką darytų, daž
niausia išsižioję ir rodo dantis. ™as, dantų rodymas) nėra tik- 
Tiesa, gražius dantis. ros Šypsenos, bet tik grimasos:

nes jos kyla ne iš vidaus, bet 
tik iš paviršiaus.

5. čionai šypsenos atstoja ke- 
tenkinti ir pilnuitiniai laimingi, purės pakėlimą (vyrams) ir gal

vos linktelėjimą (moterims).

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.

įsidėti dirbtinius. ■ ;
Gal dėl to ir dantistų vers- ] 

las čia labai išplitęs ir, maty- ; 
ti, pelningas: kas antras tre
čias namas turi iškabą — dan- < 
tų klinika, dantų gydytojas, ar- i 
ba trumpai: dantistas, dantų 1 
technikas.

Prieš gerą dešimtmetį man : 
įkėlus koją į šitą šiltą kraštą, ; 
kone iš pirmos dienas susi- ] 
dūriau su tais “technikais’. Pri
puolamai patekęs į tokią klini
ką, buvau stebimas ir apžiūri
mas iš visų pusių; jų veiduose 
mačiau nusistebėjimo bei abejo- ■ 
nių bruožų.

— Kaip čia gali būti? Atrodo 
žmogus persiritęs pusę šimtme
čio, vienok dantys dar visi 
barkšo? Ir ne bet kokie, tik nuo 
savi.

Pagaliau vienas jų lyg pavy
dėdamas tarė:

Pasak anos senutės teorijos, 
’ — toje “kontrėje’ visi žmonės 
1 be galo linksmi, be krašto pa-

Paskaičiau vieną kitą statis
tikos knygą, enciklopediją. Skai- 

„ * * r • ėiai visai ką kitą rodo. Dide-—Matote, šitie svetimšaliai 
yra kitokie žmonės: jie ilgai ne
sensta, o dantis turi lyg kroko
dilai....

Tačiau kitas, mane labiau už- 
jautęs, paaiškino:

— Senior, ilgai taip netvers. 
Pagyvensite, pamatysite. Pasė
dėsite kurį laiką prie ryžių ir 
pupelių; troškulį malšindamas 
gersite šikarą (mažą puoduką

2. Dipukai,-ės, iš karto ne
žinodami šito “meno’ nusiskun
dė, kad buvo atleisti iš “offisų’ 
tik dėl to, kad nesišypsojo sa
vo bosui.

3; Amerikietiškos šypsenos 
— tai mados reikalas.

4; Šitokios šypsenos (išsižioji-

se samprotavimuose ir kuri yra ][ 
apėmusi didžią Amerikos inte- !j 
lektualų dalį — dėl optimizmo, i; 
kad savaime laiko eigoje vis- !; 
kas eis geryn.... Tas senas 18 !; 
amžiuje išpopuliarėjęs deistų ![ 
optimistinis tikėjimas yra labai 
patogus, nes jis nereikalauja 
kovos pastangų, bet tragiškas, ® 
iš esmės nes jo nerealumas iš 1 
po optimistinės kaukės iškyla g 
tada, kai jau per vėlu.

VASARIO 16 GIMNAZIJA |
Baltas per dvejus metus gim- 

nazijai yra suteikęs paramos pi- $ 
nigais ir drabužiais, viso apie |

Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjai ANTANO F. KNEIMUI — UthuaniM Radie Heur. 54 Cat-

O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir John Roman, jr., P.O.Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrweod 7-1448: SOutk Boston IM418 ar
8-1844; KIrkland 7-8533.

35th ANNUAL , 35th ANNUAL
WOME N'S

INTERNATIONAL ENPOSITION

Today thru November 9

6. Dirbtinės, trafaretinės
Ii nuošimčiai sergančių bei mir- ‘šypsen(«’ padengia mūsų šal- 
štančiiį vėžiu, poliu, širdies ii- tuma bei abejingumą.

nistinis nei kapitalistinis, ku
riam reiktų padėti išaugti? Jei
gu rytų Europa iš tikrųjų iš
sikovos teisę laisviau reikšti 
savo valią, kažin, ar griežta 
opozicija beįstengs toliau pa
teisinti save”.

Daily 1 to 10 P. M.
Admission $1.00—tax incL

7 Įsi REGIMENT ARMORY
34th STREET and PARK AVĖ., NEW YORK, N. Y

goms.... Daug alkoholikų šni
pų bei savo valstybės išdavikų.... 
Ir taip toliau. O gal knygos 
klaidą? Gal priešų propaganda 
Juk propagandos amžiuje gy
vename.?..

Griebiausi kito būdo, kad ras
čiau tikslesnį atsakymą. Ne-

Ir Lt
Dabar man aišku: šita geroji 

mada nors dalimi kompensuo
ja įvairius Teheranus, Jaltas, 
Potsdamus bei koegzistencijas.

K.K. Lizdeika

Rimtoje autorės apžvalgoje 
išvados, kad anapus uždangos 
pavergtuose kraštuose eina pro
cesas, kuris veda į naują gy
venimą, nei komunistinį nei ka
pitalistinį; veda į laisvėjimą pa-

Prieinam iausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ
kavos), ir dantys bematant iš- norėjau daryti Haidingos išva-
- ■ ■.......................... dos, kad chemiškas ir nevieto-Mjivo.... wiiau juvo 11/1 1
rauti ir pakeisti dirbtiniais Ma- i&ižiojimas reiškia proto iš-
žiau gaišaties Ir vargo bus. .. s,’5ratan» Paskel-

Aš nesutikau.

byrės. .. Geriau juos dabar iš-

biau anketą, Klausimai buvo 
. šie: ar dantų rodymas reiškia 

Praėjo ir daugiau metų. Jr 5yp3e^ risuomet
Mano atsparumas buvo pavy- šypsot ;r & jįe yra pilnutiniai 

dėtinas. .. Tačiau kas 2-3 metai laimingi?
teko su vienu ar kitu dantimi 
atsisveikinti. Tik laimei — jie 
nebuvo priekiniai, arba kaip 1. Tokios 
mūsuose sakydavo: “atpuski- jums gal yra faljetonui me- 

‘jomarkiniai’. b* aš to- džiaga, bet mums visai rim-
liau galėjau šypsotis ir rodyti tas reikalas: sutikęs pažįstamą, 
kitiemš pavydą sukeliančius, o ypatingai bosą, išsišiepk, ki- 
dantis

niai’,

KRAUTUVĖ
kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiausi' bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir'k. Kreipkitės 
adresu:

ONA IVAŠKIENR 
IJTHUANIAN 

FITCNHVRE CO.

366 IVeM Broaduay
So. Boston 27, Mass.

Off. Telph. AN MG18 
Rw. AN 8-5961
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prel. Ig. Valantiunas IS VISUR
Sekmadienį, spalio 19, lietu

vių pašalpinio klubo svetainėje 
(928 Moyamensing Avė.) įvyko 
banketas, kuriame buvo pagerb
tas šv. Kazimiero parapijos kle 
bonas preL Ignas VaNnčiūnas, 
jo 25 metų klebonavimo sukak
ties proga.

Banketas buvo pradėtas invo- 
kacija, kurią sukalbėjo kun. L. 
Peciukevičius. Visų dalyvių su
giedotą Amerikos himną paly
dėjo orkestras. Programa prade 
ta po vakarienės, šv. Kazimiero 
parapijos vikaras kun. Albinas 
Neverauskas pristatė vakaro ve
dėją kun. Saliamoną Mažeiką, 
kuris pasveikino jubiliatą, links
mai nuteikė visus ir pakvietė 
kalbėti Eleną Šaulytę.

E. Šaulytė aktyviai dalyvauja 
parapijos veikloje, dirba su jau
nimu, yra vyčių centro valdybos 
narė ir padeda vietinei Antano ’ 
Dziko lietuviškai radijo valandė
lei. Ji savo kalboje pavaizdavo 
prel. nuveiktus darbus ir nuo
pelnus per jo25 metų vadova
vimą šv. Kazimiero parapijoje ir 
visų parapiečių vardu tarė nuo
širdų sveikinimo ir padėkos ža

PH1LADELPHIA, PA simas buvo iškeltas kuopos su
sirinkimuose, bet dėl įvaįrių 
priežasčių vis būdavo atideda
mas tolimesniems laikams, šių 
metų pradžioje prel. L Valau- -

tuvių valdomos. Prelatas prisi
minė, jei patys lietuviai nesirū
pins savo parapijų išlaikymu, 
nejaus pareigos joms priklausy
ti, tai jos gali pereiti į sveti- .• tinti lietuvišką spaudą, 
mas rankas. Kad tas neįvyktų, 
nuoširdžiai prašė visų būti ak
tyviais parapijos nariais, nes tik 
tokiu būdu bus galima išsaugo
ti lietuviškąs parapijas.

Programa, buvo baigta kun. 
P. Statkaus sukalbėta malda ir 
Lietuvos himnu. Pianinu paly
dėjo šv. Kazimiero parapijos 
vargoninkas Jonas Mickūnas.

Be minėtų kunigų bankete 
taip pat dalyvavo šv. Andriejaus 
parapijos kleb. kun. Juozas če- 
pukaitis, kun. Albinas Bielskis, 
kun. dr. Bernardas Šimkus iš 
šv. Jurgio parapijos ir kun. Pet
ras šilvinskas iš šv. Kazimiero.

E. Tyla

Po jos kalbos visi dalyviai su
dainavo Ilgiausių metų ir kele
tą lietuviškų dainų. Pianu paly
dėjo šv. Jurgio par. vargo
nininkas Stasys Petraitis^

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. dr. Vitas Martusevičius ta
rė sveikinimo žodi, prisiminda
mas, kaip prelatas prieš kiek 
-metų buvo jo klebonas ir per 
daugel metų yra jo mielas drau
gas. Sveikindamas Philadelphi- 
jos lietuvių kunigų vardu, linkė
jo prel. I. Valančiu n ui Susilauk
ti dar didesnės Dievo palaimos.

Parapijos draugijų ir organi
zacijų- atstovai. Philadelphijos 
Balfo skyrius, šv. Kazimiero sė

Philadelphijos vyčiai —
— . knygnešiai ....

Prieš kiek metų Lietuvos vy
čių 3 kuopa buvo įsteigus lie
tuviškos spaudos kioską, kuris 
veikė šv. Kazimiero parapijos 
patalpose ir tarnavo Philadelp
hijos lietuviams. Bažnyčiai su
degus, vyčių kioskas buvo pri
verstas užsidaryti, nes neteko 
patalpų. Tuo metu neatsirado, 
kas paimtų vyčių darbą ir tęstų 
toliau. Keletą kartų kiosko klau-

Kioską atidaryti pasiryžo šv. 
. Kazimiero parapijos jaunieji vy

čiai. Kioskas pradės veikti sek
madienį lapkričio 2 vyčių kam- 

. baryje po bažnyčia. Knygos bus 
parduodamos kiekvieną sekma-1 
dienį po 10:30 mišių. Kioske bus 
galima įsigyti visokių lietuviškų 
knygų, maldaknygių, užsipre
numeruoti laikraščius, žurna
lus ir t.t. Reikia tikėtis, kad 
jaunųjų vyčių pasiryžimas pla
tinti lietuvišką spaudą Philadel
phijos lietuvių tarpe bus sėk
mingas. Visi kviečiami pasinau
doti tuo patarnavimu 
madieniais po sumos 
vyčių kioską.

Kristaus Karaliaus
proga Lietuvos vyčių 3 kuopos 
nariai dalyvavo 10:30 vai. mi
šiose ir bendrai priėmė komu
niją. Po mišių buvo pusryčiai.

Vyčių 3 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus lapkričio 4 d. 
Bus renkama nauja valdyba a- 
teinantiems metams. Susirinki
mas šaukiamas 7:30 v.v. vyčių 
kambaryje po bažnyčia..

Mažytė

ir sek- 
užeiti į

šventės
LIETUVAIČIŲ SESERŲ INSTITUTO suvažiavime. SSdf s k. į d.: Motina M. Aloyza, Motina M. Lo- 
yola, Motina M. Cecilijai; Motina M. Adorata; stovi? Sesuo Julija, S. M. Augusta, Motina M. Aloyza, 
S. M. Karmelita, S. M. Korinthia.

LIETUVAIČIŲ SESERŲ INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS
Šių metų Instituto suvažiavi

me. įvykusiame Marijos Nekal
to Prasidėjimo vienuolyne. Put
nam, Conn., rugsėjo mėnesio 
pabaigoj, dalyvavo generalės vy 
resniosios: Motina M. Adorata. 
Kazimieriečių; Motina M. Loyo- 
la, pranciškiėčių; Motina M. Ce
cilija, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų; Motina M. Aloyza, Put
namo seserų; mokyklų inspek
torės — seserys: M. Korintijaų 
Julija, M. Karmelita; Motina M. 
Aloyza, pranciškietė, L.S.I. sek
retorė, ir sesuo Augusta, m.i.c., 
kasininkė.

Iš Seserų Instituto veikimo 
apžvalgos pasirodė, kad jautriai 

Grybauskas. Vakarienė parapė budėtfl . lietuviško auklėjimo 
sargyboje; rūpintasi vaikams 
vadovėliais, ir reikalinga pagel- 

Kun. Stepono Kneižio vardo binė medžiaga mokytojoms: pa- 
knygynas įsteigtas prie parapi- stebėta, kad daugumoje mokyk- 

troskimas, kad liet. įsteigtos ir Parpi Įos vakarienė, rengta nės mokyklos. Knygyną pa- lų lietuviška kalba įvesta į kas-
statytos parapijos pasiliktų lie- šv. Kazimiero 500 metų gimi-

ŽINIOS IŠ BROCKTON, MASS.
Misijos šv. Kazimiero para

pijoj prasidėjo spalio 20 d. 
Pirmąją savaitę misijonierius 
pasionistas tėvas Geraldas Mo
tiejūnas pamokslus sakė lietu
viškai. žmonės misijas lankė 
labai gausiai ir džiaugėsi gra- 

serų mdterų augzilija ir drau- pamokslais, o ypač gra- 
gai iš šv. Jurgio parapijos įtei- aa Uetuviu- kaIba’ nors misij°- Api^ Kazimietą kalbėjo V.

mo sukakties proga, praėjo la
bai sėkmingai. Dalyvavo daug 
svečių ir* kaimynai kunigai: 
prel. Pr. Virmauskis, kleb. kun. 
Pr. Juškaitis, kun. Al. Klimas, 
kun. J. Zuromskis, kun. J. Kli
mas, kun. S. Saulėnas, kun. A. 
Kontautas ir kun. M. Vembrė.

kė dovanų. nierius, čia gimęs ir augęs, vi-
__ _ , * , r._ . są laiką dirba kitataučių vienuo- jai pelno davė 619.25 dol.Prel L VaUneiunas, dekoda-. , sWt

mas suruoslaa pagerbtuves, angliškai,
pareiškė, kad jo didžiausią?

Lietuvių moterų klubo veikla Lapkričio 8 klubas ruošia sa-
Prieš 5 metus Waterbury vo tradicinį vakarą — balių, 

įsisteigė lietuvių klubas, į kurį kuris įvyks parapijos salėje 7 
Įsirašė gana daug visuomeninį vai. vak. Klubas paprastai sa- 
darbą mylinčių moterų ir mer- vo svečiams duoda vakarienę, 
gaičių. Klubas yra užsibrėžęs kuri visada būna labai skaniai 
daug kilnių uždavinių. Svarbiau- paruošta. Bufetu ateinančiame 
šioji darbo dalis yra skirta lab- vakare rūpinasi: A. Gylienė, E. 
darai. Klubas jau rūpinasi pa- žemaitaitienė, V. Laudinskienė,

L. Matonienė, P. šaknaitienė ir 
Danutė Venclauskaitė.

Loteriją^ tvarko 0. Tonkūnie- 
nė, K. Žilinskienė ir G. Valiu
lienė. Programa rūpinasi po
nios G. Valiulienė, K. čampie-

šventino velionies brolio sū
nus kun. A. Kneižys, šv. Pet
ro parap. vikaras So. Bostone, 
šventinimo iškilmėse dalyvavo 
daug parapiečių ir prel. P. 
Strakausko pakviesti vėlionies 
artimieji: brolis, buvęs Darbi
ninko rekaktorius A. Kneižys 
su žmona, sesuo Teklė Knei- 
žytė-Mitchell ir kt.

Vyt. Endziūlaičio MA Brock- 
tono kuopa išsirinko naują val
dybą: pirm. Vyt. Bakaitis, sekr. 
Gr. Stašaitytė, ižd. G. Senuta, 
koresp. L Baškauskaitė. Spa
lio mėn. visi kuopos nariai, pa
siskirstę paslaptimis, kalbėjo 
šv. Rožančių už Lietuvą.

Vaclovas Senuta dar Vokie-

St. Barzdukas, JAV PL vardu, 
pakvietė lietuvaičių institutą 
bendradarbiauti. Motina M. A- 
loyza, LSI sekretorė, įgaliota pa
laikyti ryšį su Švietimo Tary ba 
bendruomenėje, jei Taryba ras 
reikalo kviesti seseris.

kreditus. Toks pat kursas įves
tas ir Putnamo Catholic Aca- 
dėmy, kurią lanko 26 lietuvai
tes. Sektinas pavyzdys kitoms 
mokykloms, kurias lanko lietu
vių jaunimas.

Institutas. stebi seserų vei-
nuoliu įnašą į lietuviu kultūrą.
Štai. S.M. Timotėja, kazimie- 
rietė, šiemet baigė labai ilgą 
disertaciją apie A.L.R.K. Fede-

* racijos istoriją ir veiklą. Statis
tikos rinkimas truko 3 metus.
Sesuo M. Gracija, kaz.. savo 
knygoje “A Nevv Look at

> Christmas Decorations”, (Bru-
. ce Publishing Co., Mihvaukee), 

autentiškai ir artistiškai rodo 
lietuvių kalėdinius papročius, 
ir tautodailę. Sesuo M. Felicija.
Putnam. gražiai suredagavo LSI tūtas aukštai įvertina prel. P.

Arkivyskupo Jurgio Matulai
čio bylos pagreitinimo reikalu 
visos pažadėjo atskirai siųsti į 
Romą prašymą.

Iš nutarimų 1959-60 metų 
veiklai sustiprinti suminėti

1— ieškoti vaikams progos 
viešai pasirodyti su lietuviška 
programa televizijoje, per ra
diją, ir k.;

2. remti vaikų laikraštėlio 
"Eglutės’ vajų, platinti laikraš
ti mokyklose ir šeimose, insti-

— Lapkričio mėn. Darbinin
kas išeis po vieną kartą savai
tėje dėl Veteranų ir Padėkos 
dienų. Veteranų dienos savai
tėje bus išleistas lapkričio 12. 
Padėkos dienos savaitėje — 
lapkričio 26. Abi dienos yra - 
trečiadieniai. Atkreipiame dė
mesį, kad siunčiantieji kores
pondencijas penktadienių nu
meriam nepaiso mūsų praneši
mų. specialai daromų iš anks
to. o paskui nepatenkinti, kad 
jų žinios nepatenka laiknaštin 
arba vėluoja. Kai Darbininkas 
leidžiamas trečiadieniais, tą die
ną gautų korespondencijų įdėti 
jau negalime. Jos turi redakci
ją pasiekti bent dieną anksčiau. 
Be to. reikia įsimint. kąd lap
kričio 11 paštas neveikia.

— Šv. Juozapo parapija Ma- 
hanoy City. Pennsylvainia. at- » 
šventė 70 metų sukakti. Tai vie
na iš seniausiųjų lietuvių para
pijų. Pirmoji Amerikoje lietu
vių aukomis pastatytoji bažny
čia buvo šv. Kazimiero Shenan- 
doah. Pa., bet ją užvaldė len
kai. Kol ten lietuviai suorga
nizavo atskirą savo parapiją ir 
pasistatydino šv. Jurgio bažny
čią, įsikūrė šv. Juozapo parapi
ja Mahanoy City. Pa. Jos da
bartiniu klebonu yra kun. Pi
jus Cėsna. vikaru — kun. J.J. 
Bagdonas.

Baltimorėje lietuvių knygy
nas spalio 11 minėjo 50 metų 
sukaktį. Jis įkurtas 1908 m. Da
bar knygyno vedėju yra M. Rai
la. Minėjimo proga buvo pasta
tytas Pr. Naumiestiškio 3 veik
smų vaidinimas ‘Aną Birželį". 
Išleista ir programa su to is
torinio knygyno Spžvalga.

— Hartfordo, Conn., studen
tai ateitininkai išsirinko naują 
valdybą. Ją dabar sudaro pir
mininkė Aldona Vasaitytėsekr. 
Diana Papievytė ir ižd. Rolan
das Giedraitis.

remti lietuvius moksleivius; su
teikta parama studentų žurna
lui Lituanus, šeštadieninei liet, 
mokyklai. Pasiųsta siuntiniai 
lietuviams tremtiniams Sibire, 
pavergtoje Lietuvoje ir Lenki
joje gyvenantiems.

Spalio II Klubo naujai išrink
toji valdyba pasiskirstė parei- kiši ne tik waterburiečių lietu- 
gomis: M. Taruškienė — pir
mininkė, G. Valiulienė- vice- 
pirm.. O. Saulaitienė sekretorė.
Kultūros reikalų tvarkymas pa
vestas A. Madeikienei. Sunkio
sios iždininkės pareigos atite
ko A. Gylienei. K. Čampienė ir
St. Išlinskienė — narių pava- ti. 
duotojos.

dieninę mokomąją lentelę; kon
gregacijos dalinasi lituanistine 
medžiaga bei patyrimais, pra
vesti 5 vasariniai kursai sese
rims mokytojoms įvairiuose cen. 
.truose; išleisti keli pagelbiniai 
vadovėliai seserims: paremti lie
tuviški kursai Fordham univer
sitete; išleista LSI biuletenis 
mokytojoms; pravestas vaikų 
teatralių konkursas.

Didžiai vertinamas Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų uo
lumas ir pasisekimas įvesti lie
tuviškus kursus Annhursto ko
legijoje, Putname. už kuriuos 
studentės gauna atitinkamus

leidinio “Vasario 16,” vadovė- Juro pastangas ir aukas leisti 
IĮ su tautinėm programom pra- ir išlaikyti šį patrauklų ir nau- 
džios mokykloms. Labai rūpės- dingą žurnaliuką mūsų jauni- 
tingai ir moksliškai šiemet re- mui. Jame yra daug pedagogi- 
dagavo LSI biūletini “švyturį” nės medžiagos mokytojoms: 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys, lietuviškam žodynėliui; įvai-

•— Čiurlionio meno ansam
blis Clevelande spalio 18-19 d.d. 
iškilmingai atidarė savo įsigy
tuosius namus.
— Venezuelojė Maracay mies

te 15 lietuvių yra verslininkų, 
turi laikrodžių ir brangenybių 
krautuves. Inž šiaudikis turi 
popieriaus gamybos ir apdir
bimo fabriką. Jo bendrovėn yra 
įtraukta ir kitų tautiečių kapi
talo.

— Į Sovietu atstovybę Wa- 
shingtone prisiųstas kažin koks 
Laurynas Kapočius. Jo užda
vinys greičiausiai bus sekti šio 
krašto lietuvių gyvenimą.

Sesuo M. Bernatda, kaz., ruo- riems metų sezonams ir šven- 
šia vargonams akompanimentą tems pritaikintų eilėraščių, mo- 
reikalingiausioms lietuvių gies- nologų. dialogų, pasakų, legen- 
mėms. dų. tautosakos, patarlių; kla

sėms puošti tautiškų motyvų;
3 — remti Jėzaus Nukryž. 

Seserų pasiryžimą leisti pra
džios mokyklų vaikams lietuviš
ką žodynėli, iliustruotą ir Įvai
riems skyrių lygiams pritaikin
tą.

Šv. Kazimiero Seserys žada 
paruošti “Lithuanian course of 
study”. pritaikintą prie vado
vėlių Pratimai ir Tėvų Dovanė
lė.

Kaip pagelbinę medžiagą mo
kytojoms. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserys sudarys lietu
viškų knygų bibliografiją.

Instituto sekretoriato sky
riaus vedimas ir archyvo tvar
kymas pasiimtas Seserų pran- 
ciškiečių įnašas.

Trumpai prisimintas projek
tas leisti paveįkslinį albumą vi
sų lietuviškų vienuolynų, vy
rų ir moterų, pašaukimams ža
dinti.

Ateinančių metų suvažiavi
mas įvyks Jėzaus' Nukryž. Se
serų vienuolyne, ’ Brockton. 
Mass.

į Pasaulio Lietuviu Bendruo- 
mesės seimą. Institutas kvietė 
kun. St. Ylą atstovo pareigoms. 
Skirtame * seserim posėdyje, 
kun. St. Yla savo paskaitoje 
aiškino bendruomenės teologi
nius pagrindus ir su tuo susi
jusias lietuvio moralines ir tau
tines pareigas. Ypatingu laišku.

Liet Rašytojų draugijos suvažiavimas
Lietuvių Rašytojų Draugijos Naujosios valdybos pirminin-

— Vyrę choras Chicagoje 
sekantį pavasarį stato naują o- 
perą. Tai bus keturių veiksmų 
spalvingoji Bizet opera “Car- 
men”.

— Augsburgo lietuvių Vokie
tijoje 1945 m. pastatytas kry
žius reikalauja remonto. Buvo 
remotuotas 1953. ir dabar tel
kiamos aukos jo atnaujinimui. 
Kryžium rūpinasi Vokietijos P

nė ir A. Madeikienė. Klubas ti- tijoje pasižymėjo gražiais me
džio drožiniais, šiuo metu New
Yorke medžio dirbinių parodo- valdyba, buvusi ligi šiol Chica- kas J. Tysliava nuoširdžiai pa

dėkojo B. Babrauskui už veik
lų bei rūpestingą vadovavimą 
ir. pritarus suvažiavimui, pasi
sakė. kad kitais metais Liet. 
Rašytojų Draugijos premija bus 
skiriama ne visų narių balsavi
mo būdu, bet bus sudaryta ju- 
ry komisija.

Naujais nariais i draugiją 
priimti: Albinas Baranauskas. 
Irena Joerg-Naudžiūnaitė. Jero
nimas Ignatonis. Juozas Tini- 
nis ir Elena Tumienė

žodžiu sveikino J. Šlepetys 
LB Tarybos pirminininkas, 

raštu — LB pirmininkas J. Ma
tulionis ir JAV LB pirminin
kas St. Barzdukas.

(Nukelta į 8 psi.)

vią, bet ir svečių iš artimesnių 
bei tolimesnių apylinkių.—New 
Haveno. Hartfordo. Sanfordo 
ir k. Ypač laukiamas jaunimas, 
kuris turės puikios progos pa
sišokti ir linksmai laiką praleis-

K. Girdvainis

je už lėkštę su Įrašu “Lietuva goję, perkeliama Į New Yorką. 
tėvyne mūsų” gavo atžymėji- Korespondenciniu būdu čia iš- 
mą ‘Award of Merit’. Parodoj rinkta naujoje valdyba. Parei- 
dalyvavo apie 8000 Varžovų iš į_ ' '

įvairių kraštų. Tokį atžymėji- mato statutas, buvo sušauktas 
mą gavo tik devyni, iš jų ir 
broektoniškis V. Senuta.

gu perėmimo proga, kaip nu- 
i_____

suvažiavimas, kuris įvyko spa
lio 25 Brooklyno lietuvių pilie- 

B čių klube. Iš Chicagos atvyko 
ilgametis draugijos pirmininkas 

Babrauskas. iš Detroito—
J. Kaupas, revizijos komisijos 
atstovas; iš Baltimorės — J. 
Mikuckis, iš Scrantono - L. 
Dovydėnas, iš Philadelphijos 

—K. Ostrauskas, iš Waterbu- 
rio — A. Baranauskas. Visi ki
ti buvo vietiniai. Viso dalyva
vo apie 20.

Susirinkimą atidarė B. Bab
rauskas. apžvelgęs draugijos 
veiklą bei didžiuosius rūpesčius. 
Dėl jo pranešimo buvo didesnės 
diskusijos. ■ kuriose išryškėjo 
nuomonės dėl dabartinės lite
ratūros Lietuvoje. Buvo pasisa
kyta. kad reikia vertinti objek-

Skaitykite ir pini inkile

vienintelį katalikiškojo jauni
mo žurnalą

Išeina dešimt kartų per me-

Motina M. Aloyza

LB krašto valdyba
— Trys knygų bibliotekos 

dovanai burtų keliu teks tiems, 
kurie, pasinaudodami Gabijos 
leidyklos knygų išpardavimu, 
isigys knygų bent už 5 dol.'Di
delis pasirinkimas Įvairių leidy
klų knygų, kurios nupigintos iki 
90 proc Sąrašai siunčiami, pa
prašius šiuo adresu: Gabijai 
Straight Path. \Vyandanch. N Y.

D:RB’vV

AV. B.

kalbėta ir apie lietuvių literatu 
ros vertima i kitas kalbas. •

nadoj metams S5tX» d<»|„ pu
sei metu 3.00 dol. Kitur užsie-
nyje melams 3.00 J-jI

‘ VsMBHBP Daugiausia laiko sugaiMa ties A*wm AlrŪK M0 Wit
LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS suvažiavimo prezidiumas: O. Balčiūnienė. L. DovyUna*. M. GHgattyt*-Gr«u- einamaisiais draugijos reikalais. Kuighbv Avė., Brookivn 21. 
tfužien*, J. Mikuckis. . Nuotr. v. Maželio. priimtos visos apyskaitos. N. Y Tel.: GI tumore 2-2923



DARBININKAS

UGŠIOL BUVO BEVEIK UŽMIRŠTI
HUDSON, MASS.

:!

::

Tel. EL 4-1711

Kristaus Karaliaus šventė Clevelande

TĖVU MARIJONŲ SEIMAS

mo darbai nuo rūsio iki stogo
InsuliacijaBrandos atestatą’

siūbavo.

X

I
PROVIDENCE, R.I.

$

FUNERAL HOME APDRAUDOS SPECIALISTAS

NORKAS FUNERAL CIIAPFL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS
ISO MAPLE AVENUE. HARTFORD. CONN.

OLenmore 5-7281 TeL CHapei B-1377

ti kaikurių organizacijų užsimo
jimus duoti tuo pačiu sezonu

BENNY TROEGER, 80 metų, valydamas šiukšlių dėžę, rado 
65,000 dol. ir perdavė juos policijai (viršuje). Paaiškėjo, kad pi
nigai priklausė Mrs. Anna Kidansky, 67 metų, invalidei, kuri per 
neapsižiūrėjimą buvo išmetusi (apačioje).

Kreipkitės i ANTANĄ EVefgreen 8-6781 $

Philadelphia 21, Pa.
POplar 9-3231

1158 East Jersey Street
PRIE CITY SAVINOS BANK

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

— Netikėta mirtis aplankė 
Juozą Pečeliūnų, kurio žmona 
su 2 dukterimis jau 13 metu, 
kai Sibile ištremta

Salė žmonių buvo sausakim
šo, kad net kitiems teko stovė
ti: dalyvių buvo per 500, iš ku-

Virš 21,000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga. 

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei sa\o

IŠPARDAVIMAS—PROGA!
Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

t 
Lietuvoje ir lietuvių 
kruviną tragediją. |

118-125-138 ORCHARD ST-. GR 5-4525
. COR. DELANCEY, N. Y. C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

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

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

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

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

Spalio 29 mirė veiklus para
pijos choro dalyvis ir vytis 
Petras Valatka, sulaukęs vos 
35 metu..

Malon-M patarnauja ketnvtama naujai |niošt<w patalpose 
prieinama kaina

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

Qurm% Rh<i. Forrst Hilh» *5, N. Y.
Tel VI 3-1477 

NAMŲ ADRESAS 
106-55 951h Strvet

ROMAN FUNERAL ClIAPEI 
LAIDOTUVIV DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt Venm StreH PhOadriphl* Z

Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai 
Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios 
Venec. užuolaidos 
Žibalo krosnis

apsaugai ir. greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės :

A L BE R T F. PETERS

Spalio 19 Tėvų Marijonų so
dyboje, Marijanapolyje, įvyko 
metinis rėmėjų seimas. Seimas 

... ............. ,.v, . pradėtas iškilmingomis pamal-
lietuviškai jr anglistai domis kurias atlaikė Tėvu Ma.

Mandagus patarnavimas mirusioms
1460 North 29th Street

Su bostoniečių talka Hudso
no, Mass., 35 mylios nuo Bos
tono. FUgsejo 28 buvo miesto 
salėje reto įvairumo ir žmonių 
gausumo kultūrinis vakaras, ku 
rio pelnas paskirtas vietinės 
jau statomos katalikų aukštes- gėrio, kurios vakare irgi buvo, 
niosios mokyklos (gimnazijos) 
statybai. Tas vakaras taip pat 
buvo vietinių lietuvių pajėgo
mis suruoštas ir parodė čiabu
vių lietuvių atsigavimą. .į savo 
pusę patraukdamas net ir ne
lietuvius. ,

Vakare iš scenos angliškai ir 
lietuviškai pranešinėjo to vaka
ro sugalvotojas ir įvykdytojas 
bostoniškis kun. Jonas Paulaus
kas, Hudsono šv. Mykolo — 
Valdovo Kristaus parapijos vi
karas ir |ik pereitą pavasari 
kunigu įšventintas. O pačią va
karo programą, nuostabu ir 
džiugu, daugiausia įvykdė susi
rinkę kunigai.

Onos Ivaškienės vadovauja
mas Bostono lietuvių tautinių 
šokių šokėjų sambūris progra
mos vykdymo pradžioje ir pa
baigoje pašoko šešis šokius ir 
susirinkusiems davė progos pa
siklausyti lietuviškos muzikos. 
Solo smuiku griežė kun. V. L. 
Valkavičšus. Vietinių čiagimių 
lietuvių vyrų sekstetas nuošir
džiai lietuviškai sudainavo ke
turias lietuvių liaudies dainas.

Solo bandūros instrumentu 
(bandūra yra ukrainiečių tauti
nis styginis muzikos instrumen
tas, taip, kaip lietuvių tautinis 
muzikos instrumentas yra kan
klės) ukrainietis Borisas Bod- 
naras skambino ukrainiečių 
liaudies dainas, pats ukrainie- 
tiškai dainuodamas. Solistas 
Bostonan yra atvykęs iš 
Anglijos kaip Ukrainos tremti
nis, o jo sponseriu buvo a.a. 
AleksandrdJs Ivaška. Bondaras 
Anglijoje yra vedęs lietuvaitę.

Solo angliškai dainavo teno
ras kun. James R. Degnan,

lietuvių Šeimas, pažinti jų gy
venimą ir vargus, eiti pas ligo- 

rių pusė lietuvių. Reikia paša- nius; lietuviškai klausyti išpa- 
kytl kad DP lietuvių miestely- žinčių, lietuvius į draugijas bur- 
je tėra tik 2 šeimos — Bro- ti, lietuvių kalba pamokslus sa
maus Juškausko ir Vaclovo O-

Vaikai, tėvai, jaunimas, 6 kuni
gai, — visi išvien žiūrėjo,džiau- 
gėsi ir šnekučiavo. Lietuviai 
kiti net verkė džiaugsmo aša
romis ir sakėsi per tą vakarą 
tartum Į Lietuvą buvę nukelia
vę, tautiškai atsigavę, pageida- 
dami daugiau tokių progų su
laukti.

Valgius ir nealkoholinius gė
ralus sunešė miestelio ir apy
linkės lietuvės vietinio lietuviu 
kataliku klubo iniciatyva. Ir 
visi dykai valgė, vakaravo ligi. 
10 valandos kaip nuostabiai 
glaudžiai susilydžiusi viena di
džiulė šeima. Bostono lietuvių 
tautinių šokių sambūrio jauni 
dalyviai čia jautėsi kaip savo 
tėvų ir brolių seserų šeimoje ir 
gyrė visą Hudsono kultūrinį 
rengimą. - -

Ta proga bažnyčioje buvo 
pamaldos, kur pamokslą lietu
viškai sakė kun. J. Paulauskas. 
Ir vėl reikia pabrėžti, kad su 
kun. J. Paulausko čia, nelietu
vių parapijoje, prieš gerą pus
meti atsiradimu buvo pradėti 
bažnyčioje sakyti ir lietuviški 
pamokslai, ir tuo būdu ligi tol 
užsimiršę čiabuviai lietuviai vėl 
ėmė pripildyti bažnyčią šventa- 
dienais. Su lietuvio kun. J. 
Paulausko čia atsiradumu lietu
vybė atgijo lietuvuose. ligi 
tol buvusiuose užmirštuose ir. 
apsmurgusiuose. Jaunas energi- 
nas kunigas tuoj ėmė lankyti

kyti, platinti "Darbininko" laik
raštį, kurį žmonės mėgsta. Da
bar vietiniai lietuviai jau susi
būrę ir pamaldos jau gausiai 
lankomos. Gi judrusis kun. J. 
Paulauskas kaip čia minėtame 
vakare, taip ir kasdieniniuose 
atvejuose lietuvių ir visų kitų 
labai mylimas ir gerbiamas, ir 
visi juo didžiuojasi.

Hudsonas stovi toli nuo kul
tūrinių centrų, kraštas neper- 
turtingiausias. Tuo būdu ir ne
tiek jau čia gausūs lietuviai be
veik lig šiol buvo lyg ir užmir
šti. Kunigą kleboną Lleuellyn 
D. Chadboume, kad ir nelietu
vi hudsoniečiai lietuviai turi ge
rą ir supratingą žmogų. Dabar 
ir todėl lietuvių veikla čia ga
lėjo pagyvėti.

Pati jauniausia lietuvių kar
ta, deja, ir čia jau nebekalba 
lietuviškai, nore ir lietuvių gy
venime kartu su savo tėvais 
tebedalyvauja.

Kitas jaunas kunigas, Hud- 
sone gimęs lietuvis V. L. Vai
kaičius, Vikaraujantis Need- 
ham miestelyje (Bostono piet
ryčiuose) lietuviškai labai ge
rai kalba. Jis taip pat yra už
simojęs savo parapijoje lietuviš
kai veikti ir jau veikia. Todėl 
per tą vakarą jis kalbėjosi su 
Ona Ivaškiene dėl būsimo lie
tuvių vakaro savo parapijoje ir 
ją prašė atvykti su savo šokė
jais. Ta mielai sutiko.

HJA.

sarj bus paskirta lietuvių kil
mės studentui. Akademijoje yra 
104 mokiniai, iš jų 93 gyvena 
bendrabuty.

Tėvas V. Brazauskas prane
šė, kad praeitos vasaros pikni-

Ją atšventėme spalio 26 pa- labai reikia kruopščiai tvarko- 
maldomis šv. Jurgio bažnyčio- mo parengimų kalendoriaus (jis 
je ir minėjimu lietuvių salėje. LB I apylinkės žinioje). Lygiai 
Bažnyčioje šventei pritaikytą tvarkytinu dalyku reikia laiky- 
pamokslą pasakė kun. P. Dzie- 
goraitis, salėje minėjimą atida
rė J. Sadauskas, kalbėjo J. 2 po kelis parengimus. Parengi- 
Žilionis, deklamavo Stasaitė ir 
Gailiušytė, smuikavo jaunasis 
Alkaitis, sesutės Audronės pia
ninu palydimas, programą pra
vedė J. Gailiušytė. Tai turėtų 
būti didelė švente, tačiau jos 
rengėjai tesitenkino daugiau 
tik formaliai savo uždavinį at
likę. Iškilmingumo nuotaikos 
išskyrus suneštas organizacijų 
vėliavas, nesijautė nei bažny
čioj, nei salėj, kur tesusirinko 
vos keliasdešimt dalyvių.

kun. V.L. Vaikavičius. Vokali
nis duetas kun. V. Vaikavičius 
ir kun. Degan padainavo vo
kiškai šv. Marijos giesmę, an
gliškai šventą Liuciją ir lietu- Paraokslą pasakė neseniai g Ro Ktarijos 
vis ai Ant kalno kark ai mos atvykęs tėvas Dr. Jurgis B prOvincijų kalbėjo: Magda- 

Sbio klarnetu griežė kun. Jo- Navikevičius- Iena Karinauskienė iš Waterbu-
bo o arnet gneze kun. J po pamaldu SUyažiavimo da- rio> Ona Ridikienė iš Worceste- 

lyviai buvo pavaišinti skaniais i-iOj Mikaliną Pavydienė iš Bos- 
pietumis. tono ir Bronė Mičiūnienė iš

1:30 vaL pradėtas seimo po- New Britain. Be to, dar ištisa 
sėdis malda, kurią atkalbėjo tė- eįiė seimo dalyvių įteikė savų 
vas provinciolas. Tuoj pat sei- aukas 
mo praboje buvo atkalbėta Viša eilė kalbėjusių pareiškė 

įvairių pasiūlymų, kurie sudarė 
6 rezoliucijas: 1. Tėvų Marijo
nų kongregacija dėkoja visiems 
parapijų klebonams, kunigams 
ir pasauliečiams, parėmusiems 
kongregaciją pereitais metais ir 
visiems, prisidėjusiems prie Lie
tuvių dienos ir Šiluvos šventės 
surengimo; 2 dėl didelio skai
čiaus studentų kandidatų, ku
rių prašymų dėl vietos stokos 
negalima patenkinti, 1959 m., surengė Clevelando studentai 
kongregacijos 50 metų sukak- ateitininkai, 
ties proga, pradėti statyti ben-

nas Paulauskas lietuviškomis 
melodijomis. Protarpiais ir po 
programos šokiams griežė Jam. 
J. Paulausko sudarytas ir vado
vaujamas šešių žmonių orkes
tras: 4 kunigai ir 2 pasaulie
čiai.

1958 m., lapkričio 4 d., nr. 79

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams: vilnonės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
-Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. C I G M A N, INC.
ĮSI Orchard Street New York 2. N.' Y.

TeleL GR $-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad
::
4

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!
FamstM rasi dideli pasirinkimų vilnonių me«ižlagų vyrų kostiumams 

ii Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišyt'* ir n»y»ninės» medžiagos parduodamos griežtai urmo 

iwholesalei kainomis

K and K FABRICS

mų perteklius taip pat atgraso i 
publiką nuo jų lankymo. !i

Vaidilos teatro penkmetis 1 [
Prie L B I apylinkės vei- 1, 

kiąs Vaidilos teatras lapkr. 15 i, 
mini savo veiklos penkmeti 
Stato tos pačios apylinkės dra- i 
mos konkurse pirmą vietą lai
mėjusią A. Landsbergio dra- 
mą “Penkis stulpus turgaus , 
aikštėje”. Per tuos pęnkerius L 
metus Vaidilos teatras davė ei
lę vertingų ne tik paties Cleve- £ 
lando, bet ir kitų lietuvių nau- | Mūsų specialybe yra visi namų pataisy- <

rijonų provincijolas tėvas Jo- ___________ ____ ___
nas Jaučius, asistuojamas dia- ? kas gražiai pasisekęs ir davęs Verikaičio ir jo vyrų koncertas 
kono tėvo Stasio Saplio ir sub- $8800 pelno. Taip pat labai gra- Spalio 25 slovėnų salėje į- 
diakono tėvo Albino šeputos. žiai praėjusi surengta Šiluvos vykęs solisto V. Verikaičio ir lų, pvz. “Atžalyną”, 

_jo vadovaujamo Toronto vyrų draugus’ 
kvarteto koncertas vertas ypač ir kt. Dabar rengiasi duoti vei

kalą, alsuojanti artimo gyveni
mo tikrove: ‘Penkiuose stul
puose” matysime bolševikų 
siautėjimą Lietuvoje ir lietuvių 
partizanų 1 _ _
Laukiama Clevelando lietuvių 
susidomėjimo pastatymu ir gau- ‘ 
saus atsilankymo. Kaip kitus, 
ir šį veikalą režisuoja akt. P. 
Maželis.

— Lapkr. 7 penktadienį 
7:30 vai. miesto bibliotekos sa
lėje Alto skyrius rengia dr. V. 
Kudirkos šimto metų gimimo 
sukakties minėjimą. Paskaita 
ir Kudirkos kūryba bus skaito
ma angliškai. Koncertinę pro
gramą atliks Čiurlionio ansam
blio moterų choras ir solistės 
Krištolaitytė bei Stempužienė.

— Lapkr. 8 trijų veiksmų 
Šioj vietoj primintina, kad pjesė "Inspektorius atvyksta", 

tą patį vakarą savo parengimą vakarą rengia akdeminio skau- I 
turėjo taip pat ir neolituamu. tų sąjūdžio Clevelando skyrius. 
Vėl du parengimai tuo pačiu —Lapkr. 9 po pamaldų šau- 
metu, vėl publikos išsklaidy- kiamas LB I apylinkės susirin- 
mas. Šis jau antrp atveju Cle- kimas. Programoje — apylinkės 
velande pasikartojąs reiškinys reikalai ir dr .K. Ambrazaičio 
niekam nenaudingas, ir dėl to pranešimas apie PLB seimą.

ir malda už mirusį popiežių Pi
jų xn.

Į seimo prezidiumą pakvies
ti rėmėjų valdybos nariai: kun. 
Vaclovas Martinkus, Ona Ridi- 
kienė ir Magdalena Kalinaus
kienė. Į sekretoriatą: kun. An
driejus Naudžiūnas, kun. Al
binas Kurklis ir Anelė Meš- 
kūnienė iš Waterburio. Manda
tų komisija sudaryta iš tėvo 
Vlado Brazausko, Marijos Grin- 
čiūnaitės ir Jadvygos Stulgins- 
kaitėf iš VVaterburio, o rezoliu
cijų komisija iš tėvo J. Navikevi 
čiaus tėvo Jono Petrausko ir 
Br. Mičiūnienės.

Suvažiavimą sveikino provin-

Kristaus Karaliaus šventė iš
kilmingai atšvęsta šv. Kazimie
ro parapijoj. Tėvas A. Jurgelai
tis, O.P. per visas mišias sakė 
abiem kalbomis pamokslus. Pa
vakarėje klebonas kun. J. Vai
tekūnas, asistuojant T.A. Jur
gelaičiui ir kun. V. Martinkui, 
atlaikė pasiaukojimo ‘ir rožan
čiaus pamaldas.

Po pamaldų minėjime žodį ______
tarė T.A. Jurgelaitis apie Kris- cij0Įas tėvas J. Jaučius, Marija- 
taus Karliaus išmintį. Įsteigiant 
Sakramentus; kan.. M. Vaitkus

napolio namo viršininkas tėvas 
Juozas Dambrauskas ir Nekal- 

apibudino šv. Kazimiero gyve- Prasidėjimo kongregacijos 
nimą ir reikšme Lietuvai. Aid. vardu kUn. Stasys Yla.

Namo viršininkas kun. J. Dam
brauskas platesniame savo pra
nešime nušvietė savo vargus 
ir sunkumus: per praeitus me
tus išmokėta $20,000 skolos. Ne
žiūrint esamų skolų, dėl didelio 
mokinių, kandidatų skaičiaus rei. 
kia statyti naują bendrabuti, ku
ris atseisiąs apie $300.000.

Akademijos direktorius tėvas laiminimu.

drebutį ;3. visi kviečiami mels
tis, kad būtų daugiau pašauki
mų į kongregaciją ir kad pradė
ta Dievo tarno ark. Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos byla bū
tų užbaigta ir jis pasiektų alto
riaus garbės. 'i

Ziuldenytė padeklamavo religi
nės poezijos, o varg. Beinorio 
vedami parap. mokyklos ir ben
drasis par. chorai pagiedojo re
liginių giesmių. Dar J. Nadzei- 
ka pagiedojo solo, o varg. J. 
Beinortus išpildė ir kitą muzi
kine dali. Dalyviams programa 
labai patiko.

Kas 'norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti

gero žodžio. Nekalbant apie 
aukšto lygio Verikaičio pasiro
dymą, ir jo kvartetas pasirodė 
susidainavęs įdomus meno vie
netas (gaila, tų keturių vyrų 
pavardžių programoj neradau). 
Programa įvairi: šalia patrioti
nių J. Gečo “Pražydo jazmi
nai”. Naujelio “Oi neverk, mo
tušėle” ir kt\ religinės nuotai
kos Tosti “Skausmo” buvo duo
ti tokie žaismingi ir lengvi da
lykai kaip “Spaudos baliaus 
valsas1’, Hliss “Uodas” ir kt. 
E viso programoj buvo 17 ga
balų. Pianinu palydėjo muz. St 
Gailevičius. Publikai nuramin
ti daugumą jų turėjo kartoti 
ir dar naujų pridėti. Koncertą

sėdijų .scenose parodytų veika-
i.. —. « “Mokyklos $

N
e 
$ 
i

ę 
i

Alnm. apvadai 
Alum, durys 
Alum, langai 
Antlangės 
Apmušalai 
Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai 
Atspara vandeniui 
Atspara vėjui 
Cemento darbai 
Celotes lubos 
Dažymas 
Dekoravimas 
Elektros laidai 
Gaisro apsauga 
Garažas 
Grindys 
Įakmenijimas

Teiraukitės nemokamo darbų įvertinhno!
Dirba įgudę darbininkai

Nereikalaujame įmokėjimų • Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos • Ligi 84 mėnesių

Stepo dengimas
Izoliacija Stogo langai
Kitavimas Stucco darbai
Laiptai šaligatviai
Langai šaldymas
Mūrijimas šildymas
Namo apmušimai Takai
Nitavimas Turėklai
Pagražinimas Tvoros
Pakopos 
Palėpės 
Pamatai 
Pastogės 
Perkeitimai 
Plytelių darbai 
Prakasimai 
Prieangiai. 
Priestatai

AR JCS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Valdyba p:’ik' t pati ir a- , 
teinantierr . iiiet?...is: >rm. kun. 
V. Martinkus, vicepirmininkai: 
M. Kalinauskienė, O. Ridikienė, 
M. Pavydienė, Br. Mičiūnienė, 
E. Kolendienė, .jdhn kas kun. 
V. Brazauskas ir sekretorius 
Nelė Meškūnienė.

Seimas baigtas koplyčioje šv. 
Rožančiaus atkalbėjimu ir pa-

Jonas Petrauskas pristatė sci- Po palaiminimo seimo daly- 
mui šių metų a.a. kun. J. Na- viams buvo parodytas filmas 
vieko stipendijos stipediatą Jo- iš Šiluvos šventės ir svarbesnie- 
ną Milašių iš Kenoshos. Wis. Be ji Romos miesto vaizdai. Parai
to LRK Susivienijimas yra pa- šinti vakariene, seimo dalyviai 
skyręs ateinantiems metams 1 skirstėsi į namus, 
stipendiją, kuri ateinantį pava- Pr„.

280 Chesnut Street

Tel. BA. 91 181
Ozone Park 1

New Britain, Conn.

F U NĖRA L If O M E
laidotuvių direktoriai

POpUr M11«
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SPORTAS CHICAGOJE 
Chicagoje šiuo metu dau-

d SPORTAS BUSSINES OPPORTUNITY

kai, kurie dalyvauja “National 
Soccer” lygos pirmenybėse. Ė 
viso čia žaidžia 4 komandos:

Bridgeporto LSK. Pirmasis klu
bas turi vyrų I, vyrų n ir jau
nių, o antrasis — 1 vyrų.

Praėjusį savaitgalį Lituanicos 
vyrų I komanda turėjo pirme
nybių rungtynes prieš Hoo- 
siers vienuolikę ir ją įveikė -■ 
2:1. Jauniai kovojo prieš Wings 
jaunius ir juos nugalėjo 3:1., o 
Bridgeporto vyrai sumušė St 
Stephens 3:2.

Lapkričio 8 d. visi Chica- 
gos lietuvių sporto klubai bei 
vienetai rengia bendrą šokių 
vakarą. Jis įvyks Lietuvių au
ditorijoje.

■ Lapkričio 30 d. Chicagoje į- 
vyks vietos lietuvių krepšinio 
turnyras, kurį vykdo LSK Ne
ris. -

LSK Neris savo šokių vaka
rą šiemet turės gruodžio 25 d. ' 
(Kalėdų I dieną) Liet Audito- : 
rijoje. ’

Naujas “Sporto Žinių” — J 
Fasko leidžiamo laikraščio nu- ' 
meris pasirodys šią savaitę. Šį ■ 
laikraštį redaguoja Edv. šulai- : 
tis (1330 S. 51 Avė., Cicero 50, 
m.).

Chicagoje yra jaučiamas gy
vas susidomėjimas naujojo Fas
ko rinkimais. Kiek teko patir
ti, čia rengiamasi išstatyti kan-

Baras, sale vestuvėms.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y
Tel. E V 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

STATEN ISLAND. — Lunchoo- 
natte, kuri aptarnauja iki 
4400, gera proga įsigyti labai 
žema nuomos kaina, gerom są
lygom sutartis, puikiai įrengta. 
Arti katalikų rezidencijos, pa
deda pasninkai. Skambinti bet- 
kuriuo metu Gi 7-9295

EUZABETH, NEW JERSEY
Parapijų* mokyklai pradėjus Juocas RMtimkaa neseniai mi- 

mokslo metus, pagyvėjo ir jau- rė.* Jis buvo fotografas, Eliza- 
nhtto veikla. Mokyklos patalpo- bethe išgyvenęs per 50 metų,
si^ savo . susirinkimus rengia Jo rinkiųjuose galima užtikti 
jaunosios sodahėtės, pradėjo arkiv. J. Matulevičiaus, dr. J.

Basanavičiaus, preL K. Olšaus
ko, M. Yčo ir visos eilės kitų 
žymių asmenų nuotraukų. Jis 
taip pat fotografavo visus baž
nyčios ir parapijos įvykius. Bu
vo kilęs nuo Vištyčio.

Kun. J .Pragulbickas, kaip ir 
pernai, taip ir šiemet dėsto li
tuanistinius dalykus parapijos 
mokykloje. Tenka apgailestau
ti, kad eilė šeimų įsikūrusių 
priemiestyje, buvo priverstos 
atimti vaikus iš parapinės mo
kyklos ir perkėlti į kitas mokyk
las, kur lituanistikos nemoko
ma. ‘

merikiečiai ir lietuviai skautai 
rengiasi Kalėdų švenčių progra-

GRAIKIJOS karaliene Frederi
ką domisi atominiu reaktoriu
mi Brookhaven, N. Y.

dinys, minint lietuvių sporti
nės veiklos šiame krašte 10 
metų sukaktį. Medžiaga šiam 
leidiniui jau baigiama rinkti. 
Jeigu dar kas jos turėtų, yra 
prašomi galimai greičiau ją nu
kreipti pas leidinio redaktorių 
Edvardą Šulaitį, 1330 S. 51st 
Avė. Cicero 50, m.

LSK Neries mergaičių tinkli
nio treniruotės yra vykdomos 
trečiadienių vakarais Sherman 
parko pastate. Stalo tenisinin- 

didatų sąrašą į naująją vado- kai treneruojasi antradieniais 
vybę. ' ir ketvirtadieniais Jaunimo na-

“Sporto dešimtmetis Amen- muose.
koje” — tokiu vardu išeis lei-

VYT. BELECKAS, savininkas

tai pradėjo rinkti laikraščius 
vyskupijos fondui. Pradžios vie
šųjų mokyklų mokiniams kate
kizmo pamokos vyksta sekma
dieniais po 9 v. mišių, viduri
nių viešųjų mokylų mokiniams 
— 6:30 v.v., vadovauja kun. 
V. Karalevičius.

Visas parapijos jaunimas, va
dovaujamas kun. V. Karalevi- 
čiaus, Kristaus Karaliaus šven
tės proga ėjo bendrai prie ko
munijos ir turėjo bendrus pus
ryčius. -

Į vaikų darželį šiais mokslo 
metais įstojo 30 vaikučių ir 8 
į įvairius skyrius. Viso moki
nių yra 300. Kai kurie kas die
ną 8 vai. rytą giedą bažnyčioje 
per mišias.

Kun. kleb. M. Kemežis, po 
savo vardinių išvyko atostogų 
į Amerikos pietų vakarus. Ap
lankys Meksiką ir eilę draugų 
bei giminių. Klebonui išvykus, 
parapijai padeda Tėv. A. Saba
liauskas, ŠDB.

Balfas paskelbė pinginį vajų, 
kuris prasidėjo spalio 26 ir tęsis 
iki lapkričio 23. Lapkričio 2, 
4v. p.p. parapijos salėje šalpos 
reikalais kalbėjo kun. L. Jan
kus, Balto reikalų vedėjas. įžan
ga nemokama, aukų nebuvo 
renkama.

Dominiko Petručionio sūnus 
Vytautas, baigęs mechaninę 
inžineriją, yra padaręs keletą 
siuvamųjų mašinų patobulini
mų. Singerio kompanijoje jis 
pakeltas vyriausio prižiūrėtojų 
asistentu. Jis yra susipratęs lie
tuvis, puikiai vartoja liet, ka-1 
bą. Neseniai mirė jo motina, 
sena Darbininko skaitytoja, uo-

AGENCIES

REIKALINGA privačių namų ar 
klebonijų priežiūrai—aptarnavimui 

asmuo. Miegoti vietoje. Long Island, 
N.

•P

Aukščiausias atlyginimas.
GARSIDE AGENCY 

Hempstead, L. L 

IV 3-0450

Worce$ter9 Mass.
Po vasaros, atostogų vėl at

gijo visų organizacijų veikla. 
Moterų S-gos kuopa atidarė sa-_ 
vo rudens sezoną, suruošdama 
valgių išpardavimą, gausiai da
lyvaudama parapijos suruošta
me šv. Kazimiero minėjime ir 
suruošdama gyvą pramogą su 
dovanomis ir užkandžiais. Po
būvio pelnas paskirtas sergan
čiai narei — ilgametei sąjungie- 
tei ir įvairių organizacijų uo
liai veikėjai Onai Žiurinskie- 
nei.

CHILD CARE

SPALVOTA MOTINA 

prižiūrės jūsų vaikus jos na
muose dienos metu. Geriau
sios rekomendacijos. Žemas 

atlyginimas.
Mount Vernon 4-8438

REAL ESTATE

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 

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

prieinamomis kainomis. Lictuv'šV; •-js: ’i n'-J
mairs — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį

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

x

Vakarienė
Lapkričio 9, sekmadienį, šv. 

Kazimiero par. salėje Moterų 
S-gos 5 kuopa ruošia kalakutų 
vakarienę su visais gardumy
nais ir įdomia dainų bei | mu
zikos programa. Programą iš
pildys sąjungiečių choro ir me
no ratelio nariai vadovaujant 
Genovaitei Kaneb ir Jonui Bei
nortu iš Providence, R.I. Įėji
mas tik doleris ir puse. Sve
čiai maloniai prašomi bilietus 

____  įsigyti iš anksto' (gaunami pas 
savo mašinų 'išgauti daugiau kambaryje ir susipažinti su bet įveikusi lietuviškose draugi- sąjungietes). ; 
taupumo, aptarnavimo, malo- kurio 1959 metų Fordo kaina- iose-

Parduodama 50 akrų pieno 
farma su dviem daržinėm ir su : 
5 kambarių ir porčių rench sti
liaus namu. Susisiekimas su mo- -. 
kykla autobusais. Kaina $20,000 j 
Bainbridge, N.Y. Skambinti SP- 
encer 9-7057. '

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINĖS

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmad eniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višnianskas

31 Spring.St.į Nev/ Britam, Conn. Te!. B*\ 3-9771

E-S...

Fordas skelbia Buyer’s Ihgest
Ford Motor Company išleido Taip pat yra išsami informa- 

96 puslapių knygą, kuri pade- cija apie visus Fordo modelius, 
‘tų automobilių savininkam iš Skaitytojas gali sėdėti savo

ST. MARY’S parapijoj

ROSLYN. Cape Cod. 6 ir 
pusės kambarių, 2 su puse vo
nios, garažas. Vienas ketvirta
dalis akro žemės. GI mortgage. 
Pilnai suinteresuotiems 26,000 
dol.MA 1-2926

raščiu. Atomboilių parinkimo 
skyrius jam padeda taip pat 

vadmasi Buyers Dt- automobilį, jo mode-
gest of New Car Facts for ‘59 Unka j(}
ir turi 29 straipsnius su nuro-

numo.

dymu paslapčių, kaip sutaupy
ti gazą, kaip vairuoti važiuo-

kalam.
Kituose straipsniuose nuro-

ney Orders)

HAVEN REALTY
Josepb Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVIU

nuomojant butus, įvairiausiais ap-

R e p u b 1 i c 
Wine & Liųuor Store

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

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

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

deg-

WANTAUGH, LL — St. James 
parapijoje parduodamas namas, 
Central Hali Cape, 4 dideli mie 
gamieji, garažas, patio, aptver
ta, daug kitų privalumų. Kai
na $17,000. PErshing 1-5045..

Sąjungiečių choras, atnauji
no savo pamokas vadovaujant 
Genovaitei Kąneb. Repeticijos 
vyksta pirmadienio vakarais 8 

, _ . vai., mokyklos kambariuose,paremti aukojo Nuoširdžiai kviečiama visas gra
žiabalses nares įsijungti į chorą 
ir atsivesti savo drauges.

Vajus

$5. — B. Dominauskas, Bro-
. . . _ . . . - „„„ doma, kaip pasirinkti gazoliną, oklyn, N.Y., W. Laukas, Wood-jant sniegu ar ledu, kaip nau- „ norimas automobuis jam ap.
dotis keUo žemėlapiais, saugo
ti padangas; yra taip pat spe
cialūs patarimai moterim.

Kituose straipsniuose nurody
ta, kaip elgtis esant šaltam o- 
rui, papildyti ir pakeisti alyvą, 
pašaUnti iš apmušalų dėmes, 

< kaip neužmigti didžiuose ke
buose.

simoka ar perbrangus, ir kaip 
sutaupyti pinigus, perkant nau
ją automobilį.

Laiškuose, kurie pasiųsti šią 
savaitę 10 milijonų amerikiečių 
šeimų, yra klausiamos, ar jos 
nori gauti Buyer’s Digest už de
šimt centų persiuntimo išlaidas.
1958 spaUo 23 (Skel.)

i i

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ
IR JŲ SĖDUOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite

Jono ir Angriinos Andriulių Ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam!. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes

pat| geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAINY, INC. 
Vieninteliai šie sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavtaul Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

351 Parfc Street, New Britais, Cmul TeL BA 3-1343

JONAS JAKUBAUSKAS
TeL LongWMd 6-303

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

1499 Caniff. Detroit, Mich.
GEORGE GALONAS

TeL T. O. 3-7MS

13M W. <7tb SU Chlcage, IK
STANLEY MCTR1CK

TeL YarBs 7-3333

haven, N.Y. n
$4. — V. Yomant, New 

York, N.Y.
$3.50 — M. Bukauskas, M. 

Pakutkaitė, S. Ramoškienė, 
Brooklyn, N.Y.

$2.50 — M. Vaškevičienė, 
Baltimore, Md<

$2. — J. Bacėnas, Kėarny, 
N.J., M. Milbut, Tamaųua, Pa., 
E. Vitkus, M. Dausevicia, Bro
oklyn, N.Y.

$1.50 — V. Kamaitis, Mill- 
bury, Mass., J. Ratkelis, Brook
lyn,N.Y.

$1. —J. Adomkevičius, B. 
Kruopis, E. Lescinskas, So. Bos
ton, Mass., K. Paliulis, Athol, 
Mass., A. Valentinas, Norwood, 
Mass., M. Zeringis, Westfield,

Nuo 1 spalio iki 30 balan
džio 1959 metų vyksta Moterų 
Sąjungos naujų narių vajus. 
Kiekvienai lietuvei, nuo 16 me
tu amžiaus, durys plačiai atda
ros įsirašyti Sąjungon be įsto
jimo mokesčio. Narės, kurios 
atsives savo drauges, turės pro
gą laimėti nuo 5 iki 50 dole
rių.

Maria Regina parapijoj, Sea- 
ford, Ll., šešių kambarių ūkio 
namas (ranch), pusantros vo
nios, penkių metų senumo, di
delis sklypas, skiepas, patio, 
G.I. Mtge. 13,200 dol. Bus sta
tomas mokykla. Kaina 17,490 
dol. Savininkas 1303 Shaw PL, 
CAstle 1-2182.

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

BLVD. RICHMOND HII.L, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

REAL ESTATE

PLAINVIEW — NASSAU 
COUNTY prie 01d Country Rd., 
neįkainuojamos vertės nauji 7 
kamb. namai, 2 aukštų, 17,490 
ir 18,490 dol. įskaitant ir įreng-

Mass., P. Kristaponis, A Dilba, tą rūsį, žaidimams kamb. ir 
Phila. Pa., B. Pocius, Brooklyn, garažą. Pagrindinio įmokėjimo 
N.Y., J. Bakstys, Yonkers, N.Y., nereikia karo veteranams.
K. Šaulys, Rochester, N. Y., 
A. Masionis, Paterson, N.J., J. 
Rulis, New Britain, Conn., E.

ROUNDTREE ESTATES
Northern State Pkwy išvažiavi- 

Revukas, Donalds, S. Car., V. mas 37. Manetto Hill Rd., pa- 
Liesunaitis, Verdun, P. Q., Ca- sukti į dešinę (pietus) 3/4 my- 
nada. Uos iki Old Country Rd., tada

Dėkingi TT. Pranciškonai į kairę ir tik 300 yds. iki nau- 
DARBININKO leidėjai, jų namų. Telef. WEIIs 1-9746.

Chiropraktinis Gydymas Naudingiausias Jflsg Sveikatai
1. Atstatomas judrumas ir normalus veikimas iškrypusių

nugarkaulio narelių.
2. Panaikinamas nervų erzinimas ir spaudimas.
3. Sunormuojamas nervų veikimas visame organizme.

5. Panaikinamas suerzinimas nugarkaulio smegenų centrų.
6. Panaikinamas kraujo susitelkimas ar užsikimžimas nugarkaulio 

smegenų centruose.
7. Pažadinama kraujo apytaka ir lymfų veikimas visoje nugarkaulio 

smegenų struktūroje.
8. Pagelbsti išlaikyti nugarkaulio ir viso kūno tiesumų.
9. Padidinamas kūno lankstumas ir kūno grakMumas.

10. Atstatomos viso kūno veikimo balansas.
11. Atpalaiduojamas nenormalus nugarkaulio smegenų muskulų

suntingimaa.
12. Atlaisvinami nugarkaulio smegenų jtcmpoe rakiai.
13. Pažadinamas bendras kūno atsigavimas.
14. Geriausias būdas atstatyti gerų sveikatų.
15. Užtikrinamas ilgesnis amžius.

JŪSŲ SVEIKATAI TARNAUJA
HOWARO W. BERNSEN.D.C. RAYMONO H. IHDE
76-29 Eliot Avė., Maitpcth, L. I. 69-13 Grand Avė.. Maapeth, L L 

DEfender 5-9664 ILlinois 8-8700

New Rochelle — Colonial, 
su puse kambarių, 3 su puse 
vonios, didelė veranda, patio, 
indams plauti mašinos, arti su
sisiekimo, arti katalikiškų in
stitucijų. 25,000 dol. NE 6-4965

St. Rose of Lima parapijoj, 
Massapeųua, LL, — 16,500 doL 
gražus, didelis plytinis su čer
pių stogu, cape stiliaus namas. 
4 dideli miegamieji, 2 didelės 
vonios, didelis salionas, valgo
masis, lengvai mazgojamų sie
nų virtuvė, garažas, skiepas, di
delių medžių aplinkoj. 75 x 
135. Puikioj aplinkoj. PY 8-
3290.

N«w Rocholl. Puikioj gyve- 
namoj vietoj, 4 miegamųjų, 3 
vonios, 2 garažai, 100 x 1600 
sklypas, nedideli obelų me-

Savininkas statė. 37,500 dol. 
Kaina žemiau savikainos. Sa
vininkas NE 2-8555.

St. Dominic'* parapijoj, Oy- 
ster Bay, L.I., N.Y. Prieš 4 me
tus ištaigingai pastatytas na
mas. 4 miegamieji, 4 vonios, 
atskiras žaidimams namelis, f 
akrai žemės puikiausioj atski
roj parko vietoj. Pėščiom len
gvai pasiekiama šv. Dominiko 
bažnyčia ir mokykla. Tik 45 
min. iki Manhattan. Kaina 
45,000 dol. Savininkas OYster
Bay 6-3788.

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš

draudos reikalais, federaliniy ir vals< 
tybiniy taksy (Tncome Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlaidų (Mo-

WOODHAV£N 21, N. Y.



Atviras laiškas t

spalio 29 dalyvio New Yor- 
ko miesto surengtame priėmi
me Waldorf Astorijoje Graiki
jos karalienei pagerbti.'

Tarptautinis centras
yra,prieš dešimtį metų suor

ganizuotas New Yorko univer
sitete. Jo uždavinys sutelkti 
studentų iš kitų kraštų ir su
pažindinti juos su Amerikos 
mokslu bei jo metodais. Pra
dėjo su 200 studentų, p šie
met yra 1,500 užsieniečių. Spa
lio 24 buvo šventė, kurioje bu- 

• vo pakviesti 'įvairių kraštų at
stovai, ir įvairių kraštų studen
tai (įpnonstravo su savo tauti
niais drabužiais; japonai, indai, 
izraelitai. Lietuvio riębuvo nė 
vieno. Juos tur būt laiko visus 

•~s7'x jatf"Amerikos piliečiais, ame
rikiečiais. Buvo betgi pakvies
tas Lietuvos gen. kons. J. Bud
rys.

■j Demonstracija prie Sovietų 
atstovybės

Penktadienį, lapkričio 7, 
ruošiamos demonstracijos prie 
Sovietų atstovybės New Yorke, 
6 vai. v.

Lapkričio 7 sueina 41 metai 
nuo komunizmo įsigalėjimo Ru
sijoje. Tą diedą Sovietų atsto
vybė prie Jungtinių Tautų ruo
šia didžiulį priėmimą; tąja pro
ga ruošiamos demonstracijos, 
kurių organizavimu rūpinasi 

’ vengras Dr. Bela.Fabian. Sovie
tų Atstovybės adresas — 680 
Park Avenue, New Yorke. Dr. 
Fabian kviečia lietuvius 
vauti. o

Namų savininkai 
prašomi namų numerius
binti gerai matomoj vietoj. Ne- 
paslaptis, kad daugelis namų

.Rašytoja 
suvažiavimas
(Atkelia iš 5 pust)

Suvažiavimui vadovavo L. Do
vydėnas ir K. Grigaitytė; be to, 
prezidiuman dar įėjo J. Miku
ckis, O. Balčiūnienė.

Po susirinkimo įvyko litera
tūros vakaras, kuriam vadova
vo J. Tysliava. Savos kūrybos 
skaitė K. Grigaitytė, J. Mikuc
kis, L- Žitkevičius. L. Dovydė
nas kalbėjo žodžiu. Taip pat 
žodelį tarė ir B. Babrauskas. 
Aktorius K. Vasiliauskas pas
kaitė Vinco Kudrikos ‘Lietuvos 
tilto atsiminimus”. Dėl blogo 
oro publikos buvo ypatingai 
mažai.

Amerikos Balsas į juosteles 
užrašė susirinkimo svarbesnes 
vietas ir literatūros vakarą.

DR. STANISLAVA BINTAKIENĖdaly-

iška-

Nauja Lietuvė danty gydytoja 
Brooklyne

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

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

To p!ace your advertise- 
ments and subscription for 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Newspaper con- 
tact:

RIMANTAS
IVAŠKA

UTHCANIAN 
FURMTVRE CO.

366 West Broaduay,
So. Boston 27, Mass.

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

kun. L. Jankui
1958 m. spalio 30 d.

Kun. Longinai,

Siunčiu, kad ir trupučiuką 
pavėluotai, savo mažytę aukelę 
tiems, kurie viską prarado ir 
nieko nebeturi.... Baltas yra jų 
vienintelis geraširdis dėdukas. 
Bet koks jis “biednas vargše
lis’! Net baisu skaityti — Di
dysis New Yorkas su savo kai
mynu New Jersey iki šiol šiam 
vajui teįstengė suaukoti apie 
3,000 dolerių. O tempora, o 
mores! Juk vien DP čia gyve
nantieji, aukodami po vieną, 
centą į dieną savo vargo bro-‘ 
liams, kuriuos palikdami stovy
klų landynėse, taip karštai pri
siekdinėjo nepamiršti, lengvai . 
galėtų sumesti visą desėtką 
tūkstančių vien tik New Yorke, 
be jokios pagalbos iŠ kaimyno 
New Jersey. Pakartotinai bom
barduok kiekvieną, neatsiliepu
sį šykštuolį. Negaliu girtis ir 
savo auka Baltui. Tik 10 dol. 
Bet deja, turiu savo atskirą 
Baltą—48- artimieji tėvynėje— 
laukia mano paramos. Esu pa
siuntęs jau 40 siuntinių. Taigi, 
perdaug nebark gavęs tokią 
menką aukelę — Gyvuok!

Tavo kun. dr. Stasys

P.S. Balto vajus New Yorke už
baigiamas lapkričio 15 susirin
kimu. Ligi to laiko dar galima 
siųsti aukas.

Tarptautinėje motery 
parodoje, kuri vyksta 71 Re- 

giment Armory, Park Avė. ir 
34 St., dalyvauja ir lietuvės 
moterys. Pabaltijo moterų 
klubo lietuvių sekcija yra išsta- 
čiusi du kioskus. Viename yra 
medžio raižinių, audinių ir por
celiano su vyčiais ir kitais 
lietuviškais papuošimais.

Lietuvių pasirodymas bus 
sekmadienį lapkričio 9. Invo- 
kacija atkalbės kun. L. Jankus, 
kalbą pasakys dr. A. Trimakas, 
dainuos operetės choras, pasi
rodys J. Matulaitienės šokėjų 
grupė, bus suteiktas vainikas

16 DARIAUS GIRĖNO paminklo pašventinimo Bro klyne, spalio 19. šventina prel. J. Balkūnas. Viršu
je: X šaltis — statybos komiteto pirmininlcas, žemai Br. Spūdienč- ir dešinėje aukštai (su akiniais) 
5. Briedis — komiteto nariai. — Nuotr. V. Maželio.

ŽINIOS__
agf

Šia vasarą dr. Stanislava Bin- 
takienė gavo leidimą verstis 

yra visai be numerių ir specia- dantų gydytojos profesija New 
liai pasamdytiems Kalėdų lai- Yorko valstybėje, baigdama _________ ___________________
kotarpiui pašto išnešiotojams New Yorko universiteto College Aldonai šileikytei. Programai 
labai apsunkina laiku paštą ad- Dentistry dantų chirurgijos vadovauja Jakubaitienė.

Šv. Kazimiero 500 metų gi
mimo sukakties minėjimą 

lietuvių visuomenei ruošia 
Bostono Lietuvių Bendruomenė 
lapkričio 30 d., 3 vai. p.p., nau
jai atremontuotoj Municipal 
Building salėje East Broadway, 
So. Boston, Mass. Paskaitą skai
tys Darbininko redaktorius Si
mas Sužiedėlis, Bostone gyve
ną rašytojai ir poetai programą 
paįvairins savo naujais kūriniais 
šv. Kazimiero garbei, jaunimas 
taip pat įdės savo dalį. Tą pat 
dieną šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje 10 vaL bus iškil
mingos panąaldos į šv. Kazimie
rą. Visi Bostono lietuviai pa
maldose ir minėjime maloniai 
kviečiami* dalyvauti.

Laisvės Varpo
koncertas spalio 26 d., nors 

ir oras buvo biaurus rudeninis, 
sutraukė publikos ir laikomas 
nusisekęs. Dainininkai Janina 
Liustikaitė ir Algirdas Brazys, 
akomponuojant muz. Juliui Gai
deliui, nuostabiai patraukliai

bo svečių ir narių su dideliu 
susidomėjimu išklausė praneši
mo, pailiustruoto daugybe vaiz
dų ekrane. Gerą valandą visi 
pagyveno didingais meno pa
minklais. J. Gimbutui ir talki
nusiam paveikslus parodyti inž. 
V. Izbickui didelis visų dėkui!

Į naują valdybą įėjo dr. J. 
Girnius (pirmininkas), B. Baš- 
kys, Z. Gavelis, L Mrinomaitie- 
nė ir Mickūnienė (jaun.). Susi
rinkimui pirmininkavo V. Kul
bokas, vaišes parengė pp. Mic
kūnienė ir Kuncaitienė.

Dailininkas i

kur 
yra

Lietuvių Kultūros Klubo su
sirinkimas įvyko spalio 25 d. 
Tarptautiniame Institute. Dr. 
J. Gimbutas, grįžęs iš kelionės 
po Vakarų Europą, padare pra
nešimą apie Lankytuosius Pran
cūzijos, Italijos bei Ispanijos 
meno muziejus ir pasaulinę
Briuselio parodą. Apie 40 klu- sudainavo 14 lietuvių ir 10 ne

lietuvių kompozitorių kūrinių.
Muzikas J. Gaubas,

po Lietuvos okupacijos bu
vęs prisiglaudęs Bostone, 
dėl senyvo amžiaus jam
tekę sirgti, progoje išsikėlė į 
Kalifonijos Los Angeles miestą. 
Jis yra populiariosios ir visur 
visų dainuojamos daihos “Kur 
tas šaltinėlis, kur aš'jaunas gė 
riau....” sukūrėjas.

Sudėtinis pokylis
Lapkričio 9 d. 6 V.p.p. Lie

tuvių šachmatininkų klubas su 
sportininkų Dainavos draugijė
le turės savo pokylį lietuvių, pi-

Viktoras Andriušis’ su savo liečiu klubo salėje.
žmona persikėlė į naują butą: 

resatui^ įteikti. Būtų taip1 pat daktarės vardu ir išlaikydama Atremontavus šv. Petro pa- Adam st » Dorchester, Mass.
gera, kad ir butų savininkų pa- valstybinius ir nacionalinius eg- Akt. Vitalis Žukauskas 
vardės būtų pridėtos prie durų zaminus.

Dedami vitražai

rapijos bažnyčią, dar liko ‘ne- . Lietuvių vaidinimuose dai- 
lapkričio 8 vyksta į Detroitą, įdėta du zakristijos vitražai, bąsias scenos dekoracijas kur 

... Lur Radijo klubo vakare atliks Klebono preL Pr. Virmauskio matote> yra jo darbas. r
> Lietuvoje baigė Vytauto Didžio- humoristinę programą, 

jo universiteto, odontologijos
iš Chicagos buvo atvykęs į New skyrių 1942 ir po to vertėsi Moterų Sąjungos
Yorką ir lankėsi Darbininko re-- privačia praktika Kaune. Buvo 29 kuopos metinė šventė į- 
dakcijoje. ' "

skambučio.
Prof. Salys Vitkus

BARASEV1ČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOM E 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2590

W a i t k ii s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NuTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakty 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

BROOKLYN, n. y.

Sėkmingai pasiruošta.
Lapkričio 16 d. 3 vai. po pie

tų Boston Symphony Hali įvyks 
Balto rengiamas lietuvių kompo
zitorių simfoninių kūrinių kon
certas, kurio programą išpil
dys Bostono universiteto simfo
ninis orkestras, kuriam tą die
ną diriguos komp. Jeronimas 
Kačinskas. Programoje taip pat 
dalyvaus mūsų žymusis solistas 
Stasys Baranauskas-Baras.

Šiam Balto parengimui prita
rė ir mielai sutiko būti garbės 
pirmininku Bostono arkivysku
pas Richard J. Cushing, gi gar
bės nariais šen. John F. Kenne- 
dy, kongresmenas John W. Mc- 
Cormack. Mass. guber. Foster 
Furcolo ir miesto majoras John 
B. Hynes.

Salė talpina virš 3,000 žiūro
vų. Visiems vietos numeruotos, 
o bilietai tik nuo 1.50 dol. iki 
3 dol. Bilietų platinimo komisi
ją sudaro Mrs. Ona Ivaška, 
Francis Averka, Mrs. Kazys 
Barimas, Henrikas Čepas. Juo
zas Gedmintas. Mrs. Ona Ge
rulis. Mrs. Ona Gražulis, Ray- 
mond Ivaška, Anelė Januške
vičius, Jonas Jonaitis. Mrs. An- 
thony Kapochy, Mrs. Irena Ma 
nomaitis, Jonas Olevitz. Lion
ginas Svelnis, Apolinaras Trei- 
nys ir Stasys Vaitkevičius, vi
si lanko susirinkimus, parengi
mus ir apylinkės kolonijas, pla
tindami bilietus ir steigdami 
bilietų platinimo centrus. Jau 
paskleista tūkstančiai bilietų. 
Vietos pakaks visiems. Koncer-

TeL EVęrgreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-BalsainiiotojaR 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

rūpesčiu šiuos vitražus piešia
dail. Vizgirda. Dailininkas vitra- §v Petro parapijos bažnyčio- 
žus jau baigia paruošti ir spa- je pakrikštyti: 
lio 18 jau sudėjo langams ge
ležinius rėmus.

Krikštai

instruktorė Pabaltijo universi- vyko spalio 19. Visos narės 
teto dantų gydymo skyriuje dalyvavo mišiose 10 vai. Per 
Hamburge — Pinneberge 1947 mišias solo giedojo D. Mocke-

p°sMis šauKamas feštadierf, -1949. Uūnaitė. p<j gcdulingų pJnnaMlĮi šv.
lapkričio 8 d. Darbininko re- Atvyko į Ameriką 1950 ir Vakarienės metu atsilankė Petro parapijos bažnyčioje, pa- 
dakajos patalpose. Į posėdi iš metais fruvo priim- nemažas skaičius svečių. Dva- laidoti šie asmens:
Detroito atvyksta Tarybos pir- -------
mininkas prof. A. Damušis.

Ateitininkų Federacijos 
Tarybos

Dr. V. Vygantas
kitą savaitę tarnybos reikalais 
išvyksta į Kaliforniją ir ta pa 
čia proga aplankys vietos atei
tininkus.

Mirusieji.

423 Metropolitan Avė.Spalio 19 d. pakrikštytas Ste
pono Contons ir Elenos Castar 
—Contons sūnus Roberto ir 
Herbert vardais. Krikšt apei
gas atliko Stepono Contons bro
lis kun. Al. Kontautas.

Spalio 19 d. pakrikštytas Bob- 
bie Lee Gensel ir Marijos Wri- 
ght — Gensel sūnus Kevin ir 
Jono vardais. Tėvai gyvena 
569 E. 7-ta gatvė, So. Boston.

Spalio 26 d. pakrikštyta Ka
rolio Bernotas ir Gerold Stan- 
ton — Bernotas duktė Geraldi- 
nos vardu. Tėvai gyvena 524 
E. 7-ta gatvė, So.’ Boston.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikaly Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

ta | Guggenheimo dantų klini- sios vadas kun. A. Račkauskas 
ką Manhattane, kur dirbo iki atkalbėjo maldą ir visi sugie- 
1952. Norėdama įsigyti leidi- gojo Marijos garbei Liurdo gies- 
mą New Yorko valstybėje, is- mę. Kuopą sveikino ir iškėlė 
tojo į New Yorko universitetą jos nuveiktus darbus parapijos 
1955 ir išbuvo jame 3 metus, klebonas kun. N. Pakalnis. Taip 

pat gražų žodį tarė kan. M. 
Sandanavičius, atvykęs iš Kali- Hatch St. Nuliūdime paliko tris 
fomijos pas savo brolį Brook- dukteris ir sūnų. Palaidota N. 
lyne. Vargonininkds V. Baltru- Kalvarijos kapinėse, 
šaitis sveikino ir pagyrė Ame- ... .......................... ......... ....... ........

Dr. Stanislava Bintakienė a- 
tidaro savo kabinetą 16 Linden

Juozas Astrauskas (spalio 18 
d.) 71 m. Velionis gyveno 291 
Silver St, Palaidotas N. Kalva
rijos kapinėse.

Paulina Dvareckienė (spalio 
25) 83 m. Velionė gyveno 6

. Bevaikė dvejų asmenų šeima St-, Brooklyne (Broadway Ja- 
ieško 4 ar 5 kambarių buto ra- maica line, Gatės Avė. stotis).
mioj vietoj Woodhaven arba Telefonu galima ją tuo tarpu tikos lietuves moteris, kurios 
Forest Hill apylinkėje. Skam- pasiekti per Dn Bintakio ofisą per tiek mėtų svetimame kraš- 
bmti 5-7 vai. vakarais VIrginia 5.3012. te galėjo išlaikyti lietuvišką žo-
7-6460.•  dį. Aktorius V. Žukauskas su-

' Linkime daktarei geriausio ^ėlė gražaus juoko savo humo-
Parduodamas pianinas. Kreip- pasisekimo, 

tis GL 6-1618. Dr. F.D.

BANGA TELEVISION

rištiniais pasakojimais. M.I. San- 
davičiūtės padeklamavo eilė
raščių. R Gagas pagrojo akor- 

i deonu.

Toliau kuopą sveikino dar
k kitų draugijų atstovai. Vakarui 

nirmininlrovft rtohi*nv/>lQlri£kn£

CAMBRIDGE, MASS.
šokių vakarą rengia vyčių 

18 kuopa lapkričio 15 d. 8 v.v. 
lietuvių klubo auditorijoje, 163 
Hanvard St. Vyčiai kviečia vi
sus dalyvauti ir pažada visiems 
smagią programą.

M23 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:

pirmininkavo Dabrovolskienė, 
vaišes paruošė Rainienė, Tere- 
beizienė ir Katilienė.

Linkime, kad Moterų Sąjun
ga gyvuotų dar daug metų.

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VfiSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI Gimtadienio proga

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

D.B. Keršiams pagerbti ban
ketas įvyko spalio 26 lietuvių 
klube. Dalyvavo per su šimtus 
asmenų. D. Keršis yra dabarti- 

E. Sand. nis lietuvių klubo vedėjas. Ker-

LEVOSĘ KASIULEVICIENĘ

sveikina linkėdamas ilgiausių metų ir geros sveikatos

Stasys Volkavičius

šiai minėjo 10 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

W. J. Tocioniai išvyko Wash- 
ingtonan aplankyti esantį karo 
ligoninėje savo brolį ir paatos- 

. tegauti.
Juozas Anoliauskas, dirbtuvė T. Mahonsy, policininkas. A 

je sunkiai sužeistas, jau ket- Zavecko žentas, eidamas tarny- 
virtą savaitė daktaro priežiūrų- bos pareigas jau antrą kartą 
je gydosi namuose. buvo sužeistas. Abu kartu su

žeistas automobilio, kurį vaira
vo girtas šoferis.

Sofija Kalakausktonė mirė

„ . , . J . Lithuanan Fu rn it u re Co.,
Mykolo kapuose Išgyveno A- Broadway. s«. Boston.
menkoje apte « metų. Ūku- Daukantas. Market.
šiai nubudime šeuna. reišk.a- Jg7 Webster Aye Cambrid 
me užuojautą. Antanas Hidtanas

Pharmacy, 1140 Washington 
St., Norwood.

Vytautas Skrinska, Ideal 
Pharmacy, 29 Kelly Sq., Wor- 
chester.

A. Miškinis. Good-Will Phar
macy. 116 Arnes St. Brockton.

SL Minkus, Baltic FlorisL

J. B. S Ii a I i n s • 
Šalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkw«y Statioc) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
KoplyCioe nemokamai visKMe 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TrL VTrgftria 7-4499
K. tiroikionė, kuri neseniai -■ 

atsikėlė į Cambridge gyventi, 
šiomis dienomis namų ruošos 
nelaimėje susilaužė ranką.
. San. J.F. Kannedy už pasi- 1 
darbavimą politiniais reikalais 
A. Daukantui išreiškė asmeniš- 1 
ką padėką.

William J. Drake- 
Dragiinas

LIETUVIS ADVOKATAS
Tekfnnaa JAnrnlr* 6-7272


