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ŽINGSNIS ATGAL NUO BERLYNO

Hlly

keista.
Tuo pačiu metu Domenico 

Tardini, paskirtas į kardinolus, 
buvo pakeltas į valstybės sek
retorius.

Popiežius Jonas XXIII lapkri
čio 17 paskyrė 23 naujus kar
dinolus. Tarp ję 13 yra italę, 
2 amerikiečiai, 2 prancūzai, 
po vienlį iš Austrijos, Anglijos,
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KELIAI j BErTyNĄ. Tik pa- 
žymStais keliais, kurie yra po 
19 mylių pločio, lėktuvai ii 
vakarų Vokietijos pasiekia Ber
lyną.

Amerikos kariniai transpor
tai tarp Berlyno ir vakarę Vo
kietijos eina vėl nekliudomi so
vietinių sargybę. Lyg nebūtų 
buvę penktadienio konflikto. 
Tą dieną Sovietų sargybos su
laikė tris Amerikos karinius 
sunkvežimius, vykstančius iš 
Berlyno į vakarų Vokietiją, no
rėdamos patikrinti, kas yra vi-

- duje. Amerikiečiai nesutiko ir 
po 8 valandų grįžo atgal Į Bėr
imą. Buvo manoma, kad sovie
tai uždarys vėl kelius į Berly
ną, kaip tai buvo 1948.

Sovietai, atrodo, davė žings
nį atgal, pamatę griežtą Ame
rikos reakciją. Paleido staiga 
suimta rytų Vokietijoj Ameri
kos turistą, nesulaukdami, kad 
Amerika derėtųsi su rytų Vo
kietija.

Amerika gavo du naujus kardinolus
Kardinolij kolegiją padidino iki 75; kardinoly paskyrė 23

ŽENEVOJE NE TAIP GIEDRA
ri patikrint^, ar susitarimas 
vykdomas.

Amerika atmetė Sovietų siū
lymą — uždrausti atominius 
bandymus visiem laikam be jo-

Vakarę žmonėm, kurie ieš
ko draugiškumo su Maskva, 
veidai apsiniaukė. Susitarti ne
siseka nei Ženevoje nei New 
Yorke. Ir nežinia, ar pasiseks.
O Maskva dar smarkauja grasi- kię sąlygų. Amerika -.žino, kad 
nimu prašalinti vakariečius iš 
Berlyno; smarkauja septynerię 
metę pianu pralenkti Vakarus 
ūkine gamyba ir gyvenimo 
standartu.

Ženevoje eina dvi konferen
cijos. Viena prasidėjo spalio 31 
— ekspertai tariasi dėl atomi-

maža yra tokių sutarčių, kurių 
Sovietai nebūtų sulaužę. Tad 
jie ir reikalauja kontrolės. So
vietai jokiu būdu nesutinka su 
kontrole. Tai dar labiau kelia 
įtarimą, kad Sovietai nesirengia 
sutarties laikytis, o tik nori 
propagandos.

NAUJAS KARDINOLAS arki- 
vysk. Richard James Cushing.

Ispanijos, Meksikos, Urugva
jaus, Vokietijos.

Amerikos nauji kardinolai 
yra Philadelphijos arkivysku
pas John O'Hara, 70 metę, ir 
Bostono arkivyskupas Richard 
James Cushing, <53 metę.

Pati kardinolę kolegija taip 
iš 70 narię pakelta iki 75. Tra
dicija, trukusi 400 metę, pa-

Nauji kardinolai
Italai: Giovanni Montini, Mi

lano arkivyskupas, Giuseppe 
Fietta, nuncijus Italijai, Fer
nando Cento, nuncijus Portu
galijai, Carlo Chiarlo, nuncijus, 
Ameleto Giovanni Cicognani 
apaštališkasis delegatas Jungt. 
Valst., Carlo Confalonieri, se
minarijų kongregacijos sekreto
rius, Alfonso Castaldo, Neapo
lio arkivyskupas, Domenico Tar 
dini, valstybės sekretorius, Al
berto di Jorio, buvęs konkla
vos sekretorius, Francesco Bra- 
cci, sakramentų • kongregacijos 
sekretorius, Francesco Roberti, 
tarybos kongregacijos sekreto
rius, Giovanni Urbani, Veneci
jos patriarchas, Paolo Giobbe, 
nuncijus Olandijai.

Prancūzai: Paul Marie Ric- 
haud, Bordeaux arkiv., Andre 
Julien, rotos tribunolo dekanas.

NAUJAS KARDINOLAS ar
kivyskupas John O’Hara.

Bll . 1 1.
nių bandymų sustabdymo. An
tra prasidėjo lapkričio 10 — 
tariasi, kaip apsisaugoti nuo ne
tikėto užpuolimo. Trečia kon
ferencija eina Jungtinėse Tau
tose — politinis komitetas svar
sto antorės erdvės kalausimą.

ATOMINĖJ KONFERENCIJOJ
Sovietam nepriimtinas Ame

rikos — Anglijos siūlymas — 
atominius bandymus sustabdy
ti metam ir įvesti kontrolę, ku-

STEVENSONAS SĖDĖJO 
SALIA "PURVINOS KIAULĖS"

Chicaga lapkričio 14 pasi
kvietė Sovietų ątstovą Menšiko- 
vą. Lietuviai ir kitos tautybės 
surengė jam sutikimą. Kaip NY 
Times rašo, piketininkai prasi
veržė pro Menšikovo saugoto
jus ir vieną antibolševikinį šū
kį prilipino prie jo automobi
lio.

Menšikovo šypsnys dingo, 
kai jis išgirdo demonstrantus 
šaukiant: “Purvina kiaulė”, 
“žmogžudys, eik namo”. Jis 
klausėsi suakmenėjusiu veidu.

Prieš tai Menšikovas daly
vavo jo garbei vakarienėje, kur 
buvo 800 asmenų, šalia Menši
kovo sėdėjo demokratas A. 
Stevensonas.

NETIKĖTO UŽPUOLIMO 
KONFERENCIJOJ

Kad Sovietai nori politinės 
propagandos, vakariečius dar 
labiau įtikino antra Ženevos 
konferencija. Joje atvykęs Sov. 
užsienų reikalų ministerio pa
vaduotojas Kuznecovas reikala
vo — uždrausti atominius ban
dymus ir likviduoti užsienuiose 
bazes, tada nebus netikėto už
puoliui© pavojaus. 0 kad Mask
va gali užpulti ir užpuola, to 
Kuznecovas neprileidžia

ANTORĖS DERYBOSE
Jungt. Tautose Amerikos ats. 

Lodge siūlė rezoliuciją — an
torės erdvės laimėjimus ir prie
mones skirti tik taikos reika
lam. Sovietų Zorinas nesutiko. 
Girdi, Amerika nori, kad Sovie
tai nepasinaudotų tolimojo 
skridimo raketom. Tegul Ame
rika likviduoja savo bazes....

Stebėtojai daro išvadą, kad 
derybos pirmyn nepasistūmėjo 
ir kad jos truks dar ilgas sa
vaites. Sovietai siūlo, kad įsi
kištų užsienio ministeriai ir iš
vestų iš akligatvio — nori pa
verst politinėm derybom.

Visos tos nusiginklavimo de
rybos eina jau 12 metų.

RAUDONIEJI DABAR PUOLA 
TĖVĄ PIRE

Prancūzijos komunistų laik-
raščiai nuo rusų rašytojo Pas
ternako perėjo prie belgo Tėvo 
Pire — kam jam buvo suteikta 
Nobelio taikos premija. Jis glo
bojąs “išdavikus’, o jei tarp 
jo globojamų esą “nekaltų”, 
tai jie turi būti grąžinti “na-

UŽ TIESĄ PYKSTA
Čekoslovakijos komunistinė

valdžia įteikė Anglijos užsienių 
reikalų ministeriui Lloydui pro
testą prieš min. pirm. Macmil- 
laną. Mat, Švedijos atstovybės 
priėmime Macmillanas pasakė 
Čekoslovakijos atstovui lapkri
čio 5, dad dabartinė Čekoslo
vakijos vyriausybė yra panaši 
į nacių režimą karo metais Pra
hoje ir kad visos laisvės Čeko-. 
Slovakijoje yra atimtos.

Cekoslovaikijos komunistai 
kaltino Macmillaną, kad jis ki
šasi į svetimos valstybės vidaus 
reikalus (gal dar ir išduodamas 
tos valstybės paslaptis').

Kai lapkričio 14 Chruščiovas 
kalbėjo, kad komunizmas lai
mės visą pasaulį, niekas iŠ ne
komunistinio pasaulio nepro
testavo ir nepyko. Pykstama ir 
šaukiama tik prieš tiesos saky
mą.

Austras Rranz Koenig, Vie
nos arkivyskupas.

Anglas: WilHam Godfrey, 
Westminsterio arkivyskupas.

Ispanas: Jose Bueno y Mont- 
real, Sevilijos arkivyskupas.

Meksikietis: Jose Garib* y 
Riviera, Guadalajara arkivysku
pas.

Urugvajietis: Antonio Maria 
Barbieri, Montevideo arkiv.

Vokietis: Julius Doepfner, 
Berlyno vyskupas.

Amerikiečiai nauji kardino
me’. „ lai jau buvo suminėti.

VETERANŲ DIENA ARLINGTON5. Padeda prezidento vainiką 
nežinomam kareiviui.

VIDURINIAI RYTAI STUMIA LAUK VAKARIEČIUS
Anglija su Saudi Arabija iš 
naujo susikirto dėl naftos 
Saudi Arabija įteikė Angli

jai protestą, kad Anglija val
do prie Persijos įlankos Kho- 
rcl Odeid. Į tą vietą pretenzi
jas turi ir Saudi Arabija. Ten 
yra gausu naftos.

Saudi Arabija protestą įtei
kė per Pakistano vyriausybe, 
nes diplomatinių santykių ne
turi su Anglija nuo 1956 inva
zijos į Suesą.

Sovietai į Egiptą
Sovietų delegacija jau atvyko 

į Kairą tartis dėl Aswan už
tvankos statybos. Sovietai yra 
pažadėję tai statybai 100 mil. 
dol. paskolos.

Egiptas Ameriką sabotuoja
Egiptas delsia praleisti per

savo teritoriją 10 sprausminių 
lėktuvų, kuriuos Amerika buvo 
pažadėjusi pristatyti Jordanijai 
iki lapkričio 1.

Ir Tunisas ieško pagalbos pas 
komunistus

Tuniso prezidentas Bourgui- 
ba paskelbė, kad jis kreipėsi į 
Jugoslaviją ir Čekoslovakiją, no 
rodamas užpirkti ginklų, nes 
Amerika ir Anglija neduoda be 
Prancūzijos pritarimo. Tunisas 
lig šiol buvo pats ištikimiausias 
vakarų sąjungininkas.

— Kanados užsienių reikalų 
ministeris paskelbė, kad vyriau
sybė svarsto kom. Kinijos pri
pažinimo klasimą.

Ką pirko rusai Briusselio 
parodoje

Iš Sovietų Sąjungos Briusse

lio parodoje buvo 8,000 lanky
tojų. Daugumas jų įsigijo Pas
ternako romaną “Doktor Živa- 
go”, kuris Rusijoje nebuvo iš
leistas.

Su huliganizmu Maskva kovoja
M:.skv„je teismas nuteisė 

vieną huliganą sušaudyti: ki
tam davė 20 metų kalėjimo. 
Juodu peiliais subadė vieną 
studentą.

— Unesco konferencijoje 
lapkričio 10 nacionalinei Kini
jai pripažintas pilna atstovavi
mo teisė 42 balsais už, 22 prieš 
ir 11 susilaikius. Prieš balsavo 
Suomija, Norvegija, Švedija, a- 
rabų valstybės ir visi komunis
tai.

VAKARUS?
Sovietinėje spaudoje ištisais 

puslapiais, o ir Vakariose pir
muose puslapiuose skelbimą a- 
pie Sovietų min. pirm. Chruš
čiovo paskelbtą septynerių me
tę planą.

Lapkričio J 4 paskelbtame 
plane yra dvi dalys — iki 1965 
ir iki 1970.

—iki 1965 Sovietų Sąjunga 
pasieks Europoje didžiausią nuo 
galvos gamybos rekordą. Da
bartinė gamyba “bus padidinta 
80 proc. Daugiausia stambioji 
pramonė —iki 88 proc. 
žiau smulkioji pramonė, 
skirta vartotojų reikalam 
kinti —iki 65 proc.

— Iki 1970 pasieks didžiau
sią pasaulyje pragyvenimo stan
dartą. Lig to laiko komunisti- 

i nio pasaulio gamyba ir suvar
tojimas pralenks Vakarus.

Vakaruose pripažįstama, kad 
j per 40 metų Sovietai jau daug 

yra pasiekę. Tačiau abejoja, kad 
tas planas būtų įvykdomas. Tai 
patvirtino ir daugelis ankstes
nių planų.

Ma- 
kuri 
teo

KAS CHRUŠČIOVO PLANE 
LABIAUSIAI PAŽYMĖTINA?

, Jis yra vidurys tarp Stalino 
planų ir Malenkovo. Sykiu su 
Stalinu Chruščiovo plane per
svara yra stambiajai pramonei. 
Jos didžioji dalis eina ginkla
vimosi reikalam. Chruščiovas 
ir dabar pasiaiškino: Sovietai 
nepulsią, bet galį pulti Vaka
rai, tad reikia būti pasiruošu- 
siem. Tam reikalui pramonę di
dins labiau nei smulkiąją pra
monę, kuri gamins piliečių rei
kalam. Malenkovas. kai buvo 
ministeris pirmininkas, buvo' ■ 
kaip tik reikalavęs, kad leng
voji pramonė būtų sustiprinta 
sudaryta gyventojam reikalingu 
prekių. Už tai MalenkovąChruš-

BULGANINO 
PASMERKIMAS?

Sovietę min. pirm. Chruščio
vas “Izvestijose lapkričio 14 vėl 
prašneko apie tuos, kurie 1957 
biržely norėjo pašalinti jį iš 
valdžios. Lig šiol oficialiai pas
kelbti tie nusikaltėliai buvo tik 
Malenkovas, Molotovas, Kaga- 
novičius ir šepilovas.

Tarp tų nusikaltėlių buvo ir 
Chruščiovo ilgametis bendra
darbis buvęs min. pirminiuk.-s 
EJulganinas. Bet jis buvo pa
šalintas iš partijos prezidiume 
tik rugsėjyje, nužemintas i ban
ko valdytojus, pagaliau išsiųs
tas ir visai Į pietų Rusiją smul
kiom pareigom. Ten jis serga.

Bet dabar lapkričio 14 Chruš
čiovas oficialiai paskelbė ir Bul- 
ganiną "partijos priešu", k<> 
riais buvo apšaukti anksčiau tik 
anie keturi.

Ko tuo Chruščiovas siekia? 
Jis dabar ateina į partija su 
septynerių metų planu, tai rei
kia ką nors užpulti, sujuodinti, 
kad pats atrodytų baltesnis ir 
galingesnis. Tokiu būdu jis ti
kisi priterorizuoti savo “drau
gus”, ir jo planai bus priimti.

Dabartinis Chruščiovo triu
kas — apšaukti savo priešus 
“partijos priešais”, veikiančiais 
“priešą partiją. Pažymėtina, 
pernai iš 11 centro komiteto na
rių, tokių “partijos priešų” bu
vo 4. Nepšaukti bet išprezidiu- 
mo pašalinti buvo ir Pervuchi- 
nas ir Zaburovas. taigi priskai- 
tant dabar ir Bulganiną, iš 11 
komiteto narių 7 pasisakė priąš 
Chruščiovą. Bet partijos valią 
reiškia ne komiteto dauguma, 
o jis pats vienas Chruščiovas y- 
ra partija. Tokia yra "liaudies 
demokratija".

KATALIKAI IR
RINKIMAI

čiovas apkaltino išdaviku, ken
kėju. Dabar pats Chruščiovas

Katalikę pasisakymas 
rinkimuose tebesvarstomas ir

Amerikos politikoj 
ateina nauji žmonės

Po lapkričio 4 rinkimų la
biausiai sustiprėjo senato dau
gumos lyderio įtaka — sen.‘ 
Lyndon B. Johnson iš Texas. 
Jis turės įtakos ir užsienio po
litikai. Jau dabar jis pakvies
tas dalyvauti Amerikos dele
gacijoje Jungtinėse Tautose ir 
aktyviai dalyvauja antorės erd
vės reikalu Amerikos siūlymą 
ginant.

Respublikonų senatorių ly
deriu numatomas šen. Styles 
Bridges; be jo dar galimas kan
didatas Illinois senatorius Eve- 
rett M. Dirksen.

Stasseno, buvusio prezidento 
patarėjo nusiginklavimo reika
lam, pasisakymas prieš Nixo- 
ną Į Amerikos prezidentus, su
silaukė aštraus atsiliepimo spau 
doje prieš pati Stasseną. Pasak 
H. Tribūne, tai politinė savižu
dybė pačiam Stassenui.

Nixonas, prezidento pavedi
mu. vyksta į Angliją vizito.

— D. Lawrence (NYIIT) sam
protauja. kad 1960 rinkimuose 
respublikonai nelaimės, nors ir 
kažin koki kandidatą siūlytų. 
Jiem priklausys jau 1964 me
tai po demokratų valdymo klai-

jo receptu naudojasi.
Dėmesio verta, kaip Chruš

čiovas kalba apie darbo laiko 
sutrumpinimą, net penkių die
nų darbo savaitę kaip Ameriko
je. Bet sykiu sako, kad produk
cija bus išlaikyta ta pati. Apie 
tokį darbą kalba ir Lietuvoje 
“Tiesa”. Tai reiškia didesni 
darbo žmogaus išnaudojimą 
daugiau produkcijos išspaudini- 
mą iš jo.

Adm. Leonard B. Southerland, 
Ižktuvneiio komandierius su 
helikopteriu nukrito j jūr, ir 
nuskendo.

toliau.
Arthur K rok (NYT, atsiliep

damas į balsus, kad Amerikos 
protestantai lapkričio 4 rinki
muose parodė daugiau toleran
cijos katalikam nei anksčiau, 
aiškina, jog ir katalikai rodo 
tokios pat tolerancijos “buvu- 
šiem katalikam”. Pavyzdžiu nu
rodo katalikų balsavimą už gu
bernatorių Meynėri. Esą jo tė
vai katalikai: jis pats katalikas, 
bet nuo studentavimo laikų ne
bepraktikuojąs ir dabar einąs 
kartais i katalikų, kartais į pro
testantų bažnyčias. Katalikai 
balsotuojai dėl to nuo jo nenu
sisukę. Laikraštininkas baigia 
išvada, kad Amerikoje stiprėja 
religinė tolerancija politiniuose 
reikaluose.

Amerikos katalikę vysku
pai lapkričio 13 paskelbė gany
tojišką pareiškimą, kuriuo pa
sisako už integraciją — už ly
gias teises negrų ir baltųjų — 
ir ragina katalikus prisidėti 
prie integracijos vykdymo.

Protestantai išleido tos pa
čios minties paraginimą.

— Amerikos katalikai nuo 
karo pabaigos įsteigė viso 27 
naujas kolegijas: 15 mergaitėm. 
8 vyram ir 4 bendras. New 
Yorko valstybėje yra 25 kata
likų kolegijos. New Jersey 5. 
Connecticut 4. Studentų viso 
yra 280.000.

dų. LIETUVOJE MIRĖ

— Demokratai skaičiuoja, 
kad pagal gausų balsų kieki pir
masis demokratų kandidatas į 
prezidėntus 1960 bus šen. John 
F. Kennedy, antrasis šen. Stu- 
art Symington.

AMERIKOS BALSE BALSAI 
PRIEŠ AMERIKĄ

Atstovų Rūmų komisijoje 
lapkričio 13 liudijo kai kurie 
buvę Amerikos Balso pareigū
nai. Persų skyriaus vedėjas pa
sakojo. kad jo skyriuje tarnau
tojai dažnai kritikuodavo Va
karus ir rėmė Nasserį. Kitas 
kritikuodavęs Žydų įtaką Ame
rikoje ir Amerikos Balse.

Kiek Amerikoje 
karo veteraną

Amerikoje Paliaubų dieną 
švenčiant buvo priminta, kiek 
Amerikoje yra karo veteranų. 
Pirmojo pasaulinio karo vete
ranų tebėra gyvų 2.852,000. an
trojo pasaulinio karo—15.274. 
990: Korėjos karo — 4.463,000, 
kitų karų — 134.000. Viso — 
22,723,000. Po 50 metų, apskai
toma, jų bus 5 mil. Veteranų 
diena švenčiama jau 40 metų.

— Ouumey sala > apšaudoma, 
bet lėtai. Komunistai pamatė, 
kad Amerika nekapituliuoja

KUN, KIRLYS
Kan. Matas Kirlys, buvęs il

gametis Vabalninko klebonas 
— nuo 1920 m., iš savo para
pijos išleidęs pusšimti kunigų, 
jų tarpe dabarinį Kauno kuni
gų semianarijos rektorių kan. 
K. Žitkų, kun. filosofą Loma- 
ną ir eilę kitų. š.m. spalio 15 
d. mirė Vabalininke. kur palai
dotas šventoriuje. Laidotuvėse 
dalyvavo minia tikinčiųjų, pa
mokslą pasakė kun. Ant. Ma
žeika.

Bolševikai kan. M. Kirlį 1947 
m. buvo ištrėmę iŠ Vabalninko 
į Kupiftį, kur jis prisiglaudė 
altarijoje. 1957 m. grįžo į Va
balninką kaip altarista



Kardinolas dėkoja Dievui ir balsnotoįam
Kalifornija atmetė įstatymo projektu Nr. JL6

1 w - • 
mas nuo mokesčiu nesuderina
mas su konstitucija.

Katalikai apeliavo ankščiau. 
Kalifornijos valstybes teisme, 
aną žemesnio teismo sprendimą 
panaikino.

Privatinių mokyklų priešinin
kai kreipėsi į Washingtoną, į 
vyriausią teismą. Vyriausias 
teismas skundą atmetė, ir to
kiu būdu liko galioti sprendi
mas. kuriuo mokesčiai privati
nėm mokyklom panaikinti.

Karingiesiem masonam beli
ko šauktis referendumo. Tai ir 
buvo padaryta lapkričio 4. Ir 
šiuo kartu jie vėl pralaimėjo.

PRIEŠININKAI
Kas yra tie kovotojai prieš 

privatines mokyklas?
Jų centras yra San Diego, o 

to centro priekyje stovi toks 
admirolas Cunningham. Tai tas 
pats kuris siuntinėja lapelius 
prieš popiežių, prieš katalikų 
bažnyčia ir kursto pikčiausią 
neapykantą prieš katalikus. Iš 

' to paties San Diego eina ir lie
tuviškai rašytas šlamštelis, var-

tfu neva “etinės kultūros dnu-

žinios

Kodėl vaikai Belanko mokyklų

Kai iš Romos grįžo Ameri
kos kardinolai, aerodrome lap
kričio 7 apipuolė juos kores
pondentai stų klausimais. Bet 
vienas ne klausė, o pats painfor
mavo Los Angeles kardinolą 
Mclntyre apie dalyką, kuri^ kar
dinolui labiausiai rūpėjo. Apie 
lapkričio 4 balsavimus. Kardino 
lui, gal būt, mažiau rėpėjo, kas 
išrinktas į Kongreso pareigū
nus. Jam rūpėjo labiausiai, pri
imtas" ar atmestas siūlymas Nr. 
16, kuris buvo pateiktas pilie
čiam balsuoti sykiu su senato
rių, gubernatoriaus rinkimu. 
Kardinolas buvo čia painfor
muotas, kad tas Nr. 16 pasiūly
mas didele balsų persvara yra 
atmestas — 2:1.

Kardinolas žinojo, kad pa
siūlymas Nr. 16 reiškia įstaty
mą apdėti valstybiniais mokes
čiais privatines mokyklas, vadi
nas, apdėti valstybiniais mokes
čiais tę mokyklų namus ir skly
pus. Balsavimas siūlymą at
metė. Tai išgirdęs, kardinolas 
Mclntyre čia pat išreiškė pa
dėką Dievui ir balsuotojam. Pa
vadino, kad tokis atmetimas 
yra tikro amerikoniškumo iš
raiška.

Jš kur jie gauna pinigų šiai 
propagandai, klausimas gali čia 
likti neatsakytas. Tačiau visai 
šiai kovai prieš privatines mo
kyklas jie turėjo išleisti apie 
30 mil. dol. \

TURĖJO BOTI TIK PRADŽIA 
Kodėl jie taip kovoja prieš 

mokyklų atleidimą nuo 
mokesčio?

Jei teks mokėti mokesčius, 
bus labai pakirstos pačios mo
kyklos. Ką tie mokesčiai reiš
kia, galima susidaryti vaizdą iš 
mažos parapijos, kurioje veikė 
kun. L Jankus. Toji parapija 
turėjo mokėti metam 13,000 
doL O visos Kalifornijos kata
likų mokyklos turėjo sumokė
ti apie 7 mil.

Bet čia kova cjo ne dėl pi
nigo Kalifornijai. Ji turėjo daug 
didesnės ir platesnės reikšmės.

Jei kovojantiem masonam 
būtų pasisekę pralaužti spragą 
vienoje valstybėje, tas pats

GEORGE CABOT LODGž, 
Amerikos ambasadoriaus prie 
JT sūnus, prezidento Eisenho* 

•snuoppJtp sneu/ąs sofpeui 
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Kodėl tokis keistas balsavi
mas buvo Kalifornijoje, ne ki
toje kurioje Amerikos valsty
bėje, New Yorke, tur būt, ge
riausiai yra informuotas kun.

mas balsavimas buvo suorgani
zuotas 1926. Katalikų iniciaty
va buvo siūloma panaikinti mo
kesčius privatinės mokyklos 
nuosavybei. Pralaimėjo. Nebu
vo pakankamai balsų.

Kova buvo tęsiama. Antras 
balsavimas buvo suorganizuo
tas 1952 ar 53. Padėtos visos 
pastangos. Laimėta. Bet laimė
jimas nebuvo didelis — tik

ta iš praeities aštri kova dėl 
tikėjimo laisvės.

Toki šviesūs ir toli prama- 
precedentas būtį’ buvęs triko? tantieji valstybės vyrai kaip Ni- 
mas paskui ir kitom valsty- xonas- Knowlandas, Brownas 

griežtai buvo pasisakę prieš
Tuo būtų buvusi vėl atgaivin— siūlymą Nr. 16.

Amerikietis kalbėjosi su Nikita

Amerika pradėjo kultūrinius 
mainus su Sovietais. Filmų 
mainų reikalu lankėsi Maskov-

mėgstu šito šalto vėjo, kuris 
pučia nuo Turkijos. Turkija yra 
Nato narys. Žinia, ko galima is

kojau prezidentui Tito, tamsta 
žinai, jis baisiai įtūžo. Jis įtarė, 
kad ją aš sugalvojau”.

Pagėgių rajone į mokyklas 
neatėjo 168 vaikai, privalantie
ji mokyklas lankyti. Nelanky- 
mo priežasčių Pagėgių vykdo
majame komitete buvo nurody
ta eilė: kai kurie mokiniai ne
buvę užregistruoti; kai kurių 
kolchozų vadovybės vaikus pas-, 
kyrę į darbus; kai kur mokyk
los tiek toli, kad vaikai nega
li jų pasiekti ir tt.

Kituose rajonuose esą tokių 
pat negerovių. Kai kur net apy
linkių tarybų pareigūnai nelei
džia savo vaikų. Tiesoj švieti
mo ministerijos mokyklų valdy
bos viršininkas skundžiasi, kad 
“kai kurios ūkinės organizaci
jos panaudoja mokyklinio am- * 
žiaus vaikus kaip samdomus 
darbininkus.... atskiros valsty
binės Įstaigos bei kolūkių va
dovai abejingai žiūri į visuoti
nio mokymo įstatymo vykdy- 
mą .

Kokios knygos eina
Tiesoje L. Baslius rašo, kad 

“knygų tiražas nustatomas ne
atsižvelgiant j jų paklausą”. Pa
sitaiko, kad viena knyga išper
kama per savaitę, o kitą ten
ka nurašyti kaip užsigulėjusią. 
Greitai buvo išparduota Puti
no “Altorių šešėly” antra dalis, 
Maironio raštų dvitomis, Baltu
šio “Parduotos vasaros”.
Ir Lietuvoje prieš Pastemaka

Lietuvoje radijas ir spauda 
pakartotinai ir griežtai pasisa
kė prieš Nobelio laureatą Bo
risą Pasternaką. Matyt, nori at-

grasyti lietuvius rašytojus, kad 
jie neitų tokiom pat pėdom, 
nepaisydami partijos instrukci
jų.

Keičia ministerius
Tiesa spalio 17 pranešė, kad 

Al. Čistiakovas, Al. Drobnys. 
J. Grigalavičius ir P. Levickas 
atleisti iš ministerio pirminin
ko pavaduotojų. Taip pat min. 
pirm pavaduotojas J. Laurinai
tis esąs atleistas iš valstybės 
plano komisijos pirmininko pa
reigų.
Kas vadovauja komjaunuoliam

Lietuvos komjaunuoliai šven
tė savo 40 metų sukaktį. Para
duose dalyvavo ir partijos vir
šūnės. Vyriausią mitingą atida
rė Vilniaus komjaunuolių va
das Timofejevas.
Melžėjos ar karvės rekordas?

Kauno rajone Lenino vardo 
kolchoze melžėja Stasė Zaka
rauskienė įsipareigojo šiemet 
iš savo grupės karvių primelž
ti po 6,000 kg pieno, o kitais 
metais net po 7,000. Melžėjų 
susirinkime tie pažadai sukėlę 
nustebimą, nes tiek neprimelž- 
davo lig šiol ne tik rajone, bet 
ir visoje Lietuvoje. Pasak Tie
sos, Zakarauskienė paaiškino, 
kad jos karvės esančios geros, 
be to, ji kiekvienai karvei pri
taikanti pašarą pagal jos (kar
vės) skonį. Pranešimas betgi 
baigiamas Kauno rajono vyr. 
Zootechniko Bužo pastaba, kad 
rajone ‘iš karvės jau turima 
daugiau kaip po 2,000 kg.”

L. Jankus, dabartinis Balfo rei
kalų vedėjas. Kol buvo Los An
geles, pats buvo aktyviausiai 
įsitraukęs į tą kovą dėl mokyk
los. Savo žinioje tūrėjo 20 pa
rapijų, kurias reikėjo paruošti 
balsavimam, apeiti kiekvieną 
kataliką ir jį įtikinti, kodėl jis 
negali balsuoti prieš katalikų 
mokyklas, kodėl jis negali ap
sileisti ir į balsavimus visai ne- 
atsHanytl t

Kun. L Jankus, džiaugdama
sis taip pat balsavimo rezulta
tu. apie tą kovą šiaip informa
vo.

KODĖL KALIFORNIJOJE?
Kova dėl mokyklos Kaliforni

joje eina jau daugiau kaip šim
tas metų. Kalifornija buvo a- 
timta iš Meksikos ir 1950 įjung
tą į Jungtines Valstybes kaip 
trisdešimt pirmoji valstybė. Ta
čiau vidaus gyvenime pasiliko 
ta tvarka, kuri buvo Meksikoje. 
Meksika buvo nusavinus katali
kų misijas. Buvo likvidavus ka
talikų mokyklas ar jas pastačius 
tokion padėtin, kad jos ne
galėtų laikytis — apdėtos mo
kesčiais kaip privati nuosavybė.

BALSAVIMAI
Katalikai nuo pat pradžios 

kovojo. Kovojo gyventojų tfel- 
savimo ar teismo keliu. Pir-

100,000 balsų persvara. Paly
ginti su balsavusių skaičium 2. 
5 mil. ta persvara reiškia 5 
proc. Gal dėl to persvara ne
buvo didelė, kad visą naštą ne
šė ir išnešė ant savo pečių Los 
Angeles kardinolo ir jo rūpes
tingų kunigų akcija. Tai apėmė 
apie 5 mil. gyventojų plotą. Ki
ti 5 ar 6 mil. su San Francisco 
centre mokyklos kovoje daly
vavo gan pasyviai.

TEISMAI
Referendumo rezultatą mo

kesčių panaikinimą betgi pat
virtino Kalifornijos senatas ir 
gubernatorius. Tada kovojantie
ji masonai šaukėsi teismo. By
la ėjo per tris instancijas. Prie
šininkai įrodinėjo, kad Ameri
koje Bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės; kad privačios moky
klos atleidimas nuo mokesčių 
už namus ir sklypus reikš tai 
mokyklai, taigi ir Bažnyčiai pa
ramą. Katalikai įrodinėjo, kad 
valstybė, atleisdama privatines 
mokyklas nuo mokesčių, re
mia ne Bažnyčią, bet pati sa
ve, nes privatinės mokyklos at
lieka tai. ko nepajėgia padaryti 
pati valstybė — aprūpinti kraš
tą mokyklom.

je Eric A. Johnston, “Motion 
Picture Association of America, 
Ine.” prezidentas. Jis buvo pa
kviestas ir į svečius pas Nikitą 
Chruščiovą į jo vilą prie Juo
dųjų marių.

Pro geležinius vartus, ku
riuos saugojo vienas, kareivis, 
automobilis riedėjo prie vilos 

—namų su 30 kambarių. Po 
penkiolikos minučių laukimo 
pasirodė Chruščiovas, ir prasi
dėjo kalba, pirmiausia, apie 
orą. Į Johnstono pagyrimus 
Krimo orui Nikita atsiliepė.

"Taip, puikus oras, bet aš ne-

tos pusė^. laukti".
Tik susimušus taurėm, Niki

ta pasisiūlė:
“Leisk man tamsta papasako

ti istoriją, kurią aš girdėjau 
iš savo draugo jugoslavo.... 
Vieną sykį mieste kilo gaisras, 
viską sunaikino, gyventojai išbė
go. Kai gaisras išgeso, vienas 
iš pabėgusių, juokdarys, sugrį
žo pasižiūrėti. Ką matė, prane
šė paskui kitiem ir šaukė: grįž
kime visi ten: ten mane išrinko 
prezidentu.... Pats Chruščiovas, 
tai pasakęs, juokėsi ir toliau 
pridėjo: “Kai šią istorija pasa-

Nikita šokinėjo nuo vienos 
temos prie kitos.

Nikita: “Kas su jūsų Nixonu? 
Kodėl jis taip remiasi Chiang 
Kaisheku?”

Johnston: “Ar tamsta nemai
šai Nixono su Knowlandu?”

Nikita: "Gal būt. Bet koks 
čia skirtumas. O kodėl jūsų A- 
merikos Balsas tiek meluoja?"

Johnston: “Aš girdėjau šiek 
tiek apie Maskvos radijo me
lus.”

Nikita: “Taip, bet jūsų me
las yra didesnis. Tai kapitalis
tu melas”. Juokėsi pats su sa
vim Nikita.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Lietuvių Prekybos Bendrovė, vienintelė šios rities firma pasaulyje, 
gerai žinoma Europoje ir Australijoje, siūlo savo patarnavimus ir 
JAV gyvenantiems tautiečiams.
Lietuvių Prekybos Bendrovė turi visus reikalingus leidimus siųsti do
vanų siuntinėlius betarpiai iš Anglijos į Lietuvą ir į visas Sovietų 
Sąjungos sritis.
Lietuvių Prekybos Bendrovė, prisistatydama savo tautiečiams JAV. siū- 
teikia tautiečiams įvairias į Lietuvą siunčiamąsias prekes ne (leta
linėmis, bet urminėmis kainomis, tokiomis, kokių iki šiol niekas dar 
nebuvo siūlęs.
Lietuvių Prekybos Bendrovė, pristatydama savo tautiečiams JAV, siū
lo specialų ekspress standartinį siuntinėlį, sudarytą iš trijų gabalų 
po 3’į jardo pilkos, rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 9% jardo, 
už negirdėtai .žemą kainą — tiktai už $40.00.
Į |šią kainą įeina sovietinis muitas,. draudimas, licenzija, supakavimas 
ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siuntinėlio galima pridėti ka
taloginėmis kainomis dar 10 Ibs siuntėjo pasirinktų prekių, nemo
kant jokių papildomų mokesčių. Galima pridėti ir savu prekių, bet

SPAUDA

Parodė, kaip reikia sukaktis minėti

Johnston: “Pone pirmininke, 
mes Amerikoje labai susidomė
ję jūsų nauja švietimo sistema.

(Nukelta į 5 pusi.)

Teismo pirmoji instancija, 
vietinis teismas, patenkino prie
šininkę skundą — kad atleidi-

Aidų Nr. 8 pranešė, kad šis 
žurnalo numeris yra išleistas 
kun. Benedikto Gauronsko lė
šom. Tam jis skyrė 500 dol. Pa
darė tai savo 25 metų kunigys
tės proga. Esą jis buvo numa
tęs šiemet kelionę į Europą sa
vo sukakties proga, bet persigal
vojęs. nuo jos atsisakęs ir pasi
rinkęs kitokiu būdu savo sukak
tį paminėti.

Kun. B. Gauronskas yra šiuo 
metu Ansonijos, Conn., lietu
vių parapijos klebonas. Nors gi
męs Lietuvoje, bet mokslus jau 
baigęs Amerikoje ir čia 1933 
buvo įšventintas į kunigus. Jis 
uoliai dalyvavo ir rėmė vyčių 
veikimą ir visą lietuvišką dar
bą bei labdarą. Anot Aidų re
dakcijos, “jubiliatas pats labai 
sunkiose aplinkybėse siekęs 
mokslo, įžvelgė prasmę ateiti 
pagalbon ir vieninteliam moks
lo. meno bei literatūros žurna
lui “Aidam”.

Toks jo naujas būdas savo su
kakčiai pirsiminti yra graži 
staigmena suakmenėjusiose tra
dicijose rengti banketus, šuras-
ti ta proga viskam lėšų, tik ne
surasti jų net fotografui, kad 
korespondentas galėtų nuotrau
ką pasiųsti su korespondencija 
laikraščiui.

Ir savo tarpe dėl Amerikos 
Balso

Naujienos lapkričio 4 aiški
na. kad Kongreso komisija A- 
merikos Balsui tirti buvo no- 
rojusi liktai patikrinti, “kaip 
veikia USIA ir ar jo darbas 
pateisina išlaidas.. . Visas tyri
nėjimas galėjo tuo ir pasibaigti. 
Tačiau Alto vykdomasis komite
tas padarė intervenciją — ir re
zultate kongresinis pakomitetis 
Lsub-committe). sutiko tyrinėji
mą pratęsti ir praplėsti” l^aik-

raštis nepritaria Dirvai, kuri 
piktinosi, kad Miunchene Ame
rikos Balso archyvo medžiaga, 
rankraščiai, surinkta sovietinė 
spauda ir kt. sunaikinti. Dirvos 
siūlymą protestuoti prieš tai va
dina “daugiau negu naiviu”.

Tai buvo atsakymas dėl to. 
kad Dirva buvo skelbus, jog 
Kongreso komisijos apklausinė
jime lietuvių liudijimai buvo 
“labai lėkšti, visiškai neparem
ti naujais daviniais”.

Komunistai pritaria
Laisvė lapkričio 4 aiškina, 

kad Amerikos valdžia “labai ge
rai padarė”, jog sunaikino visą 
archyvą Miuncheno Amerikos 
Balse. Pritaria, kad taip būtų 
padaryta ir Washingtone.

Irgi atstovai
Amerikos lietuvių bandruo- 

menės biuletenis spalio 31 pa
skelbė, kad seime New Yorke 
dalyvavo viso 50 išrinktų atsto
vų. 30 juos pavadavusių antri
ninkų, o 5 iš viso nei patys ne
atvyko nei jokių antrininkų ne
įgaliojo.

ALŽIRO REIKALAS
Tunisas lapkričio 5 protesta

vo, kad Prancūzijos kariuome
nė su tankais įsiveržė į Tuniso 
teritoriją. Prancūzai, matyt da
vėsi išprovokuojami Alžiro su
kilėlių, kurie pereitą savaitę ap
šaudė ir sprogdino į elektrinu 
vielų tvorą nuo Tuniso pusės. 
Sukelti triukšmą sukilėliam bu
vo svarbu tuo metu, kada Jung
tinėse Tautose kalbama apie Al- 
žirą. Prancūzijos atstovo padė
tis buVo nejauki. kada jis tik 
buvo pranešęs, kad pasienyje 
yra viskas ramu.

ŠVEDŲ ALIARMAS
Švedijos atominės energijos 

specialistai lapkričio 4 aliarma
vo dėl radiokatyvumo, kuris 
viršum Skandinavijos 5 kartus 
padidėjo nuo Sovietų paskuti
nių sprogdinimų. Suomijoje, 
pranešama, radioaktyvumas pa
siekęs beveik pavojaus ribą. 
Norvegija žada kelti klausimą 
Nato konferencijoje dėl šio so
vietinio sprogdinimo.

VILNONfiS MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINfiS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms.
Taip pat šilkinės, mainytos, spalvotos, lovoms užtiesalai 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausia rūšiies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE ŪŽĖTU PAS MUS IR BCSITE 
PATENKINTI, .

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms. a

SIPERKIR PIECE GOODS CORP.
20® Orrhard StoM, Npw York 2, N. Y.

kės sumokamas Ūk muitas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė įSios rūšies firma, neimanti 
jokių pasiuntimo manipuliacinių mokesčių už siuntinius, kurių vertė 
siekia arba prašoka $75.00.
Lietuvių Prekybos Bendrovės siunčiamieji iš Londono siuntiniai pa
siekia Lietuvą per 3-5 savaites. Visi siuntiniai apdraudžiami. Jų 
pristatymas garantuotas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė išpildo iš Lietuvos gaunamus receptus 
ir pateikia visus čia gaminamus vaistus žemiausiomis kainomis.

Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, kuriuos 
nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laiškelį. Rašykite:

LITHl'ANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street, London, W. 11, Grtat Britain

Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi agentai visose JAV valsty
bėse ir Kanadoje.

Tel: AL 4-8319

Labai svarbus pranešimas visiems *
tautiečiams, kurie siunčia siunti* «

nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus
Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie- « 

siems, pats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant J 
visę rūšių srautinius per mūsų lietuvišką firmą. «

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. <
Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos. < 
Rtaifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 <tį 1 gr. $4.60 — Cor- 4 
tizone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. $5.00 — Serpasil « 
100 tabl. $1.35. <

2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labai didelį pasirin- <
kimą įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — «
20 svarų taukų $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių J 
sąrašo. «

3. ĮVAIRIŲ RŪSIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės mc- «
džiagos parduodamos urmo kainomis, jūs galite taip pat užsi- a 
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies anglis- J 
kas medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00. 4 vietinės me- < 
džiagos kostiumams su priedais $50.00. Į šias kainas įeina visos « 
išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Rcikąlaukite medžiagų pa- « 
vyzdžių, kuriuos mes tuojau išsiųsime. Mes taip pat siunčiame j 
akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik- « 
tus. kurių Jūs pageidapjate. <

4. Pinigines perlaidos siunčiamos iki 50 dolerių vertės. «
5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas, *
6. Stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par- J

duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė < 
$2^0. Šluos daiktus mes galime prisiųsti Jums paštu ir Jūs < 
galite sugrąžinti, jeigu nebūsite pilnai patenkinti. <

Visi mūsų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir jų prista- < 
tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėl smulkesnių in- ' 
formacijų, kurias mes su mielu noru suteiksime. Rašykite lie- Į 
tuviškni ir Jūs gausite nuoširdų lietuviška atsakymą. <

<

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO. ;
CHAFIN FLACE, HARTFORD, CONN. 

Telef. CHapd 64773.
Aatanan CMjanaubluiM

Direktorių* ]
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Latvijos nepriklausomybės šventė
Latviai šiandien mini ’ Nepri

klausomybės paskelbimo 40 
metų sukaktį. Lapkričio 18, 
1918, jiems yra tas pats, kas 
lietuviam Vasario 16. Nors Lie
tuva pirmoji iš trijų Baltijos 
kraštų pasiskelbė nepriklauso
ma, bet tiktai pirmajam Didžia
jam karui pasibaigus ir vokie
čiam iš Pabaltijo besitraukiant, 
tebuvo galima organizuoti ne
priklausomas valstybes. Lietu
vos kriuomenės atkūrimas lapk. 
mėnesį sutampa su Latvijos ne
priklausomybės paskelbimu. Be 
kariuomenės nieko nebuvo ga
lima pasiekti.

Karas buvo pasibaigęs JAV 
prezidento Wilsono taikos prin
cipais. bet jie teliko pageidavi
mu. Vienur ginklai nutilo, ki
tur supoškėjo. Visos trys Pa
baltijo tautos turėjo nusigrieb
ti ginklo, kad išsikovotų teisę 
laisvai gyventi. Toksai buvo ta
sai laisvas tautų apsisprendi
mas! Jo nepripažino nei Rusija, 
patekusi į bolševikų rankas, nei 
nugalėtoji Vokietija, kurios at
skiri generolai ir politikai dar 
norėjo atsilaikyti Baltijos tau
tų žemėje.

Latviam teko gintis nuo vie
nų ir antrų. Jie buvo laimin
gesni už lietuvius tik tuo. kad 
neturėjo dar trečiojo fronto — 
su Lenkija. Tasai frontas būtų 
atsiradęs neišvengiamai, jeigu 
lenkam būtų pavykę Lietuvą pa
laužti. Pilsudskio planai vaka
ruose siekė Dauguvos ir Rygos, 
o rytuose — visos Latgalos už 
Dauguvos. Tuos lenkų siekimus 
sužlugdė Lietuvos atsparumas. 
Kad ir užėmė lenkai Vilnių su 
plačia lietuviškų žemių juosta, 
bet iš jos pasidarė tiktai ant
rąjį koridorių į Latviją.

★

Latvija, Lietuva ir Estija 
drauge pakilo nepriklausomam 
gyvenimui, apie 20 metų gra
žiai tvarkėsi, vis labiau suar- 
tėdamos, ir visas kartu ištiko 
nauja vergija. Ji nepaprastai 
žiauri ir skriaudi — tokia, ko
kios nėra buvę tų trijų tautų 
istorijoje.
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Niekada nebuvo tiek išvežta 
žmonių, tiek nukankinta ir taip 
žiauriai prislėgta. Niekada ne- 
siautė toks brutalumas, sujun
gęs komunizmo tikslus su ru
sų imperialistiniais siekimais. 
Sąmoningai ir be jokios atoda- 
ros siekiama Latvija ir visą Pa
baltijį taip surusinti, kad nekil
tų jokio klausimo apie bet kokį 
nuo Rusijos atsiskyrimą. Bet 
čia galima būtų atsakyti Anta
no Baranausko žodž.: “kad tu, 
gude, nesulauktum, nebus, kaip 
tu nori’.... Ateina galas kiek 
vienai priespaudai, ateis ir ru
siškajam bolševizmui.

Latviai yra šimtmečius ištvė
rę, savo nepriklausomos vals
tybės neturėję. Nepriklausomo
ji Latvija juos dar sustiprino. 
Įžiebė ryžtą, kurio niekas pa
laužti negali jokiomis sąlygo
mis nei anapus nei šiapus ge
ležinės sienos.

Laisvajame pasaulyje lapkri
čio dienomis jie prisimena, ko 
buvo pasiekę, ir savo minėji
muose stiprina nepalaužiamos 
kovos dvasią, kovos už Latvijos 
išvadavimą. Paliktas kraštas sto 
vi akyse gyvas, mielas ir didžiai 
pasilgstamas.

Latvę tremtinę nuo Liepo
jos, kur paskutinėm praėjusio 
karo dienom neliko akmens 
ant akmens, sutikau visai atsi
tiktinai vienoje kelionėje, žils
telėjusi moteris nudžiugo, kad 
galėjome latviškai išsikalbėti:

“Ak, koks buvo mielas tasai 
laisvas mūsų gyvenimas! Kaip 
augome ir kilome! Čia nedaug 
kas apie tai žino. O kiek dar 
būtume gero padarę li
gi šio laiko”! Užsiminė apie iš
vežtas Sibiran gimines, žuvu
sius ir invalidus. “Kuo jie kal
ti? Nevisi čia tai žino, nevi- 
siem rūpi’.

Mums rūpi, kad Latvija grei
čiau atsikeltų laisva, kad išsi
laisvintų visas Pabaltijys, kaip 
prieš 40 metų.

Ir mes tvirtai tikime, kad 
taip bus.

Tankai važiuoja per gyvus
Kengyro stovykloje neramu

mai nesiliovė. Čekistai žinojo, 
kad tai yra kalinių vieningumo 
pasėka. Į stovyklą atvežė virš 
400 kriminalinių kalinių grupę. 
Administracija manė, kad poli
tinių ir kriminalinių kalinių 
santykiai įsitemps, kils mušty
nės ar pjautynės. Tačiau jie ap
siriko. Kriminalistai, vos tik at
vykę, apsivogė, bet politiniai 
kaliniai vagis primušė ir vagys
tės liovėsi. Eiti į atvirą kovą 
vagys bijojo. Padėtis paaštrėjo 
po to, kai dalis politinių rusų 
pradėjo draugauti su krimina
listais, nors ir tai dar nebuvo 
pavojinga. Matydami, kad zonos 
viduje nebus įmanoma įvesti 
savo režimą, kriminalistai visą 
veiklą nukreipė kitur. Patekti 
į moterų zoną buvo įmanoma, 
nes ugnies linijų tarp stovyklų 
nebuvo, tačiau reikėjo perlipti 
per tris 6 metrų aukščio tvo
ras. Kriminalistams tai nebuvo 
kliūtis. Mažomis grupėmis pra
siverždavo į moterų zoną, o ten 
juos paprastai pagaudavo pri
žiūrėtojai ir uždarinėdavo į kar
cerį.

..and please,dear God, 
some warm clothes for winter

-------------------T Į SIBIRĄ IR ATGAL (8) J----------------------
Kriminalistai veržiasi į moterų barakus. Politiniai kaliniai 
nepasiduoda. Kaliniai nuogom rankom užima komendatūrą. 
Lietuvis sukilimo komitete. Kariuomenė ir tankai puola 
valdomą stovyklą.

Gegužės mėn. nemaža grupė 
prasiveržė į moterų zoną ir 
pradėjo prievartauti. Į zoną į- 
vedė kareivius, kurie mėgino 
kriminalistus sugaudyti ir užda
ryti į kalėjimą. Neapsieita ir 
be mušimų. Tada keli iš jų 
grįžę atgal į III-ją zoną prane
šė likusiems, kad čekistai pas 
moteris muša draugus. Per tvo
ras pasileido pastiprinimai. Ka
reiviai išlakstė, ir kriminalistai 
pasijautė padėties viešpačiai.

Tuo tarpu politiniams kali
niams baigėsi kantrybė, bežiū
rint į tuos įvykius; be to, mo
terys šaukėsi pagalbos. Ilgai 
nelaukę, politiniai kaliniai iš
griovė tvoras, suėjo į moterų 
zoną, sugaudę kriminalistus, už
darė juos į atskirą baraką.

Atvykus stovyklos viršinin
kams, kaliniai jų prašė išvežti 
kriminalistus ir sekmadieniais 
duoti laisvą judėjimą tarp visų 

trijų zonų. Čekistai prižadėjo 
viską padaryti ir įsakė išeiti ne
delsiant į darbą. Kaliniai pa
klausė, išskyrus nedidelę gru
pę, sugrįžo Į savo zonas ir iš
ėjo į darbą. Po to čekistai ėmė
si priemonių. Operatyvinio 
skyriaus viršininkas Beliajevas 
su būriu ginkluotų kareivių į- 
ėjo į moterų zoną ir šaudė ten 
likusius vyrus. Gana netiksliais 
duomenimis, buvo nužudyti 18 
kalinių. Nušautuosius kareiviai 
vilko į draudžiamą zoną ir ten 
fotografavo, norėdami sudaryti 
vaizdą, kad kaliniai mėginę pa
bėgti. Dar prieš sugrįžtant ka
liniams iš darbo tarp visų tri
jų zonų pravedė ugnies liniją 
ir pastatė būdelėse sustiprintas 
sargybas.
Kalimai puola komendantūrą
Vakare, kai kalinius parvedė 

iš darbo, jau buvo pasklidusi 
žinia apie nušautuosius, ir visi

žmones
pamatė, kad tvoros tarp stovyk
lų saugojamos. Tai kalinius dar 
labiau sujaudino.

Kaliniai abiejose vyrų zono
se užpuolė komendantūrą ir 
griebėsi ardyti tvoras, skirian
čias stovyklas. Sargyba atida
rė ugnį. Nežiūrint šūvių, tvo
ros buvo išardytos ir visos trys 
stovyklos susijungė. Ardymo 
metu aukų buvo, tačiau dides
nio žuvusiųjų skaičiaus išveng
ta dėl to. kad kaliniai prižiūrė
tojus ir plienines ūkio kiemo 
duris panaudojo vietoj skydų, 
stovykloms susijungus, sargyba 
ugnį nutraukė, o kaliniai iškė
lė juodas gedulo vėliavas. Vė
liau palaidojo žuvusius.

Siekiant palaikyti tvarką ir 
centralizuoti kalinių reikalavi
mus, įsisteigė sukilimo komite
tas, kuriam vadovavo rusu pulk. 
Kuznecovas. Komitete buvo ir 
vienas lietuvis. Stovykla turėjo 
pakankamas maisto produktų 
atsargas, nes ūkio kieme buvo 
įrengti centriniai maisto sandė
liai, o ir vandens užteko. Vado
vybė nutraukė elektros srovę, 
bet kaliniai rado išeitį. Jie sure
montavo seną motorą ir nakti
mis patys pasigamindavo pakan
kamai srovės stovyklos apšvie
timui. Be to, pagamintų ba
lionų ir aitvarų pagalba buvo 
leidžiami į miestą atsišaukimai 
nurodant tikrąsias sukilimo 
priežastis ir kalinių reikalavi
mus nes čekistai paskleidė 
mieste gandus, kad kaliniai 
pjaunasi tarpusavyje ir kad 
maištas įvyko dėl noro būti su 
moterims.

Netrukus stovykloje apsilan
kė miesto komjaunimo ir parti
nė delegacija, kuri- apžiūrėjo vi
są stovyklą, o taip pat žuvusių
jų kapus. Aplink stovyklą ka
liniai ėjo sargybą, kuri neįleido 
nei vieno stovyklos administra
cijos darbuotojo. Kaliniai užba
rikadavo vartus, pasigamino 
sau šaltus ginklus. Sargyboje 
aktyviai dalyvavo ir moterys.
Atrėmė karinės įgulos puolimus

Buvo atremti keli vietinio 
garnizono puolimai, nes karei
vių skaičius buvo gana ribotas, 
o ir vadovybė bijojo imtis griež
tų priemonių be Maskvos leidi-, lėkiai 
mo.

Iš pradžių atvyko generolas 
Byčkovas, kuris turi nepapras
tai saldų liežuvį; po to — visa 
eilė aukštų karininkų iš Kaza
chstano ministerijos. Tačiau jie 
nieko negalėjo padaryti. Kali
niai Įteikė atstovams raštišką 
prašymą, panašų kaip vėliau 
Džezkazgane. Stovykla laukė, 
kada atvyks atstovai iš Mask
vos. Jie atvyko, bet kiek kito
kios sudėties, negu kaliniai 
laukė.

Įsiveržę tankai be pasigailėjimo 
traiškė žmones

1954 birželio 26 tankų dali
nys, vadovajant GULAG virši- 
nininkui generolui Dolgych, į- 
siveržė į zoną. Dar išvakarėse 
jis atsisakė net pažiūrėti į ka
linių prašymą ir įsakė išeiti į 
darbą!

Įsiveržę tankai be jokio pasi
gailėjimo traiškė žmones ir grio
vė barakus, o kareiviai šaudė 
beginklius kalinius. Visus nu
šautuosius badė peiliais ir foto
grafavo lavonus. Vėliau buvo 
gauta žinių, kad tomis fotografi
jomis jie norėjo įrodyti, kad 
esą kaliniai pasipiovė tarpusa
vyje.

Išlaužus moterų zonos vartus, 
vienas tankistas atsisakė va
žiuoti į būrį moterų, užtveru
sių kelią. Karininkas jį vietoje 
suėmė, nuplėšė antpečius ir 
pats įsėdęs į tanką sutraiškė 
nespėjusias pasitraukti moteris. 
(Po to jis tikriausia gavo meda
lį už “pasižymėjimą kovoje”. 
Juk ir už kalinio nušovimą eili
niam kareiviui duodavo dvi sa
vaites atostogų.).

Taip baigėsi sukilimas

Sukilimo malšinimas vyko ke
lias valandas. Po to vienus ka
linius išvežė į stepes atskiro
mis grupėmis ir pradėjo rūšiuo
ti. Sukilimo štabą suėmė. Kaip 
teko vėliau išgirsti, to štabo va
dą pulk. Kuznecovą sušaudė.

Vienus kalinius sodino į va
gonus ir išvežė, o kitus grąži
no į stovyklą. Net ir dalyvavę 
sukilime tiksliai nežinojo, kiek 
buvo aukų tą paskutinę dieną, 
bet spėjama, kad daugiau kaip 
trys šimtai, neskaitant kitų die
nų aukų.

Lietuvių, kiek teko girdėti, 
pirmomis sukilimo dienomis žu
vo penki, o kiek paskutinę die
ną sutraiškė tankai, nėra žinių. 
Tarp žuvusių buvo Kazys Šiug- 
ždinis iš Prienų, Vytautas Mer
kevičius iš Dzūkijos ir kiti, ku
rių pavardžių nežinau. Alfonsui 
Kunigoniui tankas sutrynė koją.

Taip baigėsi Kengyro tragedi
ja, viena iš daugelio, tačiau 
Kengyro sukilimas nuskambėjo 
toli. Vorkutos ir Norisko suki- 

pajautė kad ir kitiems 
draugams vergų varovai nepa
laužė laisvės dvasios.

Po streiko ir sukilimo kalinių 
nuotaika vėl krito. Nesimatė jo
kios prošvaistės ateičiai. Kas
dien katorginis darbas, siur
biantis paskutines jėgas, kas
dien tie patys neapykanta per
sunkti čekistų veidai, ir aplink 
— stepė. Stepė be galo, be 
krašto, saulės išdeginta, pilna 
vargo ir kančių.

(4)
GERARDAS, paliepęs man 

lukterėti, iššoko iš mašinos ir 
perbėgo skersai gatvę. Įėjo į 
vieną krautuvę, paskui į kitą, 
bet nei vienoje ilgiau neužtru
ko. Atsistojęs šaligatvyje dai
rėsi į namus, kaip žmogus, ku
ris norėtų pamatyti pro langą 
iškištą galvą. Nuėjo iki gatvės 
kampo, nusipirko laikraštį. 
Nervingai sklaistė lapus. Ties 
vienu sustojo, sulankstė ir įsi
kišo kišenėn. Grįžo lėtu žing
sniu, vos bepavildamas sunkias 
kojas. Jos gerai tiko mašinos 
papėdėm spausti, bet ne pės
čiom vaikščioti. Važinėjo nuo 
jaunų dienų.

Gerardą pirmą kartą sutikau 
teisme. Mano šeimininkės duk
tė buvo iškėlusi bylą. Jokių į- 
rodymų neturėjo, ir mane 
išteisino, bet laikraščiai teismo 
kronikoje minėjo mano vardą. 
Man tai daug pakenkė, ir aš 
pradėjau žmonių privengti. Su

sidraugavau tiktai su Gerardu, 
kurį antrą kartą užtikau resto
rane. Prisiminė mano bylą. 
Man reiškė užuojautos, rodėsi 
nuoširdus ir atjauslus. Kartą iš
traukė į iškylą ir supažindino 
su Yvone. Užeidavau pas juos, 
kai susituokė, o aš pasijusda
vau perdaug vienišas.

Atėjęs prie mašinos ir pravė
ręs duris, numetė man rytinį 
laikraštį:

— ŽiiJrėk, ką rašo!
Sėdęs prie vairo, atsilošė ir 

abiem rankom susiėmė spran
dą. Jau buvo pradėjęs tukti, 
kad ir neturėjo dar trijų de
šimtų metų.

— Tai ką manai? —paklau
sė, kai laikraštį padėjau ant 
sėdynės. — Sąžinė rami?

— Visiškai, — atsakiau tvir
tai. — Teisme dirbdamas galė
tum žinoti, kad iš Senos nebe 
vieną ištraukia. Miestas dide
lis, kaip ir žmonių nelaimės bei 
nuodėmės. Nevisada net prie

žastį susekate: palūžo po savo 
skausmu ar pateko į piktas ran
kas. O čia nė asmens tapatybė 
nenustatyta. “Jauna mergina 
apie 19 metų” — ir viskas.

— Tik tiek? — pervėrė ma
ne akimis. — Daugiau nieko 
neišskaitei? Reikėtų pabūti tar
dytoju. Tada atkreiptum dė
mesį, kad prie tilto rasti ba
tukai, kurie tiko skenduolės ko
jom. Kodėl ji nusiavė kurpai
tes?

— Kodėl? Turėtum geriau 
už mane žinoti. Esu skaitęs, 
kad žmogžudžiai ir savižudžiai 
palieka neišaiškinamų ženklų. 
Vieni skiriami klaidinti, kiti 
priskiriami nelaimngųjų dva
sinei savijautai.

— Arba būdingam įpročiui,
— pridėjo pabrėždamas. — 

Yvonė sakė, kad Irena mėgusi 
būti basa. ..

Gerardas pažiūrėjo į mane 
iš padilbų, kaip aną kartą teis
me. Jo žvilgsnis aiškiai sakė: 
jeigu tu neįstūmei mergaitės į 
upę savo ranka, tai pastūmei 
elgesiu. Teismo žmonės prisi-* 
mena kaltintąjį, kad ir būtų 
išteisintas, jeigu su jo vardu 
vėl susi mezga nusikaltimas. Ge
rardas mane įtarė.

Man visai kas kita persmel
kė per širdį. Argi būtų kas at
sitikę su Debesėliu? Geriausiai 
buvo tuojau važiuoti į lavoninę 
ir pasitikrinti. Bet tai reikštų 
naują bylą ir naujas painiavas. 
Nė nemaniau klausti Gerardą, 
ar jis to norėtų. Galėjo būti 
ir jisai prikabintas prie bylos. 
Bet ar ištylės Yvone?

—Ar Yvonė anksčiau paži
no Ireną? — pasiteiravau.

— Nėra mačiusi ligi tos die
nos, kai grįžom iš Fontaine- 
bleu. Bet ji man sakė, kad kitą 
rytą sutiko tavo namų laiptuo
se su batuku rankoje; antrasis 
gulėjęs prie tavo durų.

Mane apėmė toks įtūžimas, 
kad būčiau betkam tvojęs ant
ausį, jeigu nebūčiau sėdėjęs 
mašinoje. Yvonė tikrus faktus 
savo liežuviu sulipdė į baisų 
melą.

— Tai reiškia “Irena mėgsta 
būti basa”, — nusikvatojau.

— Ne. Tai reiškia, kad tarp 
Irenos ir tavęs kažkas įvyko, 
kas galėjo mergaitę pastūmė
ti....

— O kas stūmė Yvone eiti 
pas mane? — įdūkau. — Išėjo 
kartu su Irena. Ar parsivedė 
namo?

Gerardas sujudėjo. Mačiau, 

kaip jam tie klausimai buvo 
nemalonūs.

— Aš nežinau, ar buvo pa
rėjusios? Buvau darbe, — glos
tė delnu savo veidą, lyg tikrin
damas, ar tą dieną buvo skutę- 
sis. — O dėl žmonos? Gal ji 
norėjo, kad padėtum išsirink
ti naują drabužį. Mašiną betai
sant buvo Įdrėskusi. Ji labai 
vertina tavo skonį.

— O tu leidi?! — beveik su
rikau.

Gerardas palinko ir užvedė 
mašiną nieko neatsakydamas. 
Sugriebiau už rankų ir prispau
džiau prie sėdynės atlošo, kad 
susijaudinęs nevažiuotų. Jo 
akys rasojo. Aš atlyžau ir ra
miu balsu paklausiau:

— Ko mudu čia važiavome?
— Norėjau pasitikrinti. A- 

noje krautuvėje Irena dirbo ir 
kur nors artumoje gyveno. Ne
gi būčiau judu laipinęs nežino
moje jai vietoje. Tu nusivilio
jai į savo namus. — man priki
šo. — Pakulinėm dienom jos 
niekas čia nematė.

— O tu kada ją matei ano
je krautuvėje?

— Kai pirkau Yvonei gėlių.
— Tokių pačių galėjai rasti 

savo rajone. Kam reikėjo čia 
belstis? —pažiūrėjau jam tie

siai į akis. — Vienai dovano
jai, o iš kitos pirkai? Ar žmo
na tai žinojo?

—Yvonė dar nebuvo mano 
žmona.

Gerardas atsigręžė į mane ir 
savo stambiu delnu apkabino 
mano kelį. Suspaudė ir vėl pa
leido.

— Aš tau štai ką pasakysiu. 
Yvonę pažinau dar tada, kai 
mano motina ją vadino Yvette. 
Turėjo nedidelę krautuvėlę. Aš 
tau nesakiau. Yvette ateidavo 
pasiimti gėlių, nes mano mo
tina samdė paaugles mergaites. 
Nederėtų man sakyti, kad ma
no motina su jomis buvo gpi- 
bi.

Gerardas susiėmė delnus į 
saują ir užsidengė burną, pri
slopindamas tolimesnį pasako
jimą:

—Kažkas man perėjo iš mo
tinos. Mergaites kartais ap- 
stumdydavau.... Gal dėl to 
Yvette vieną dieną nebepasi
rodė. Sutikau gatvėje tik po 
keletos metų, motinai jau mi
rus. Nuo tada iš akių nebepa- 
leidau. Ji turėjo tik seną tetą 
ir gyveno prie Porte d’Orleans. 
Aišku, kodėl čia plikinėjau gė
les? —atsikvėpė Gerardas. — 
Važiuosime!

— Tik tada, kai atsakysi dar 
į vieną klausimą: Irenos nebu
vai įsimylėjęs? Kodėl ta mer
gaitė tau taip parūpo?

— Mudu su Yvone jau bu
vome susižadėję, kai pirmą kar
tą Ireną pamačiau. Prieš dve
jus metus. Paskui dar porą 
kartą buvau užėjęs. Pravažiuo
damas. Gėles man padavė kita 
mergaitė, o Irena triusėsi kam
putyje.

— Ar esi visai tikras, kad 
tai buvo Irena?

— Lyg aš neturėčiau akių, 
—išreiškė savo nepasitenkini

mą mano suabejojimu. — Ir 
ką tu galvoji? Kaimo mergaitės 
nėra tiek pagedusios, kad sėstų 
į mašiną su nematytais žmo
nėmis ir leistųsi vežamos į 
miestą. Irena mane aiškiai pa
žino, tai ir tavimi pasitikėjo. 
Jeigu kas daugiau mus važiuo
jant matė, bylos neužslopinsi. 
Štai kas man rūpi! Mano dar
bas ir garbė. O norėjau tau 
gera padaryti. ..

Gerardas visas krūptleėjo, 
nugriebė mane už peties ir vos 
nesuklyko:

— Žiūrėk, ar ne ji?!
Debesėlis iš gretimo namo 

tiesiai ėjo į mus.
(Bus daugiau)



Prieš 20 metų Latvijos švie
timo ministeris J. Auškaps bu
vo iškėlęs vieną būdingą lat-

tarp senų valstybių nebuvo pa
skutinė, o kai kur stovėjo net 
pirmose eilėse.

Ui...

Dievs Sveti Latviju
LATVIJA BUVO PASKELBTA NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE 
1918 METŲ LAPKRIČIO 18 DIENĄ TAUTINES TARYBOS 
RYGOJE. • PREZIDENTO PAREIGOM EITI BUVO IŠRINKTAS 
JANIS ČAKSTE, MINISTERIO PIRMININKO — KARUS ULMA
NIS JIS BUVO PASKUTINIS PREZIDENTAS, BOLŠEVIKŲ SU
IMTAS IR IŠTREMTAS; ŪKIMAS JO NEŽINOMAS. • LATVIJA 
ŠIANDIEN YRA RUSŲ OKUPUOTA IR KENČIA SUNKIĄ VER
GIJĄ • MINĖDAMI LAIVUOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKEL
BIMO 40 METŲ SUKAKTĮ, LATVIAI ŠIAPUS GELEŽINĖS SIE
NOS MINTIMIS SKRIEJA Į GIMTĄJĮ SAVO KRAŠTĄ IR MALDO
MIS SIEKIA VIEŠPATĮ PRAŠYDAMI IŠVADAVIMO PAVERG
TIEMS SAVO BROLIAM IR SESĖM.
• DIEVAS TEGU JĄ LAIMINA IR PADEDA ATGAUTI LAISVĘ
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LATVIJA, į tave skrieja mū
šy mintys, lūpos dėl tavęs klės
tos maldos žodžiams.....................

Tas atsidūsėjimas šiom die
nom sklinda iš krūtinių visų 
latvių, kuriuos likimas išbloškė 
iš gimtojo krašto, užlieto rau
donos bangos. Ji nugramzdino 
Latvijos laisvę ir nepriklauso
mybę — tą brangųjį turtą, ku
ris buvo Įgytas brolių kraujo 
auka. Priešo rankose likę bro
liai ir seserys tų aukų deda ne
suskaitomų. Tai dėlto, Latvija, 
į tave skausmingai skrieja mū- , 
sų mintys ir lūpos susiklosto 
ilgesio ir maldos žodžiam, ka
da prisimename laisvės dienas 
ir kada minime 40 metų lais
vosios Latvijos atkūrimo.

Kokia graži buvo toji šalis 
ir kiek pažangos padariusi ša
lis, kuri tokia artima ir lietu
viam, ne tiktai, kad abiejų kraš
tų sienos susibėga,' tomis pa
čiomis upėmis susiveja, tų pa
čių Baltijos marių vandeniu 
skalaujasi.... Pro abi tautas srū
va tas pats sentėvių kraujas. 
Jis liejosi bendroje kovoje už 
tą pačią laisvę. Rišo gimimas 
ir. likimas, kančios ir džiaugs
mas. šiandien teberiša vienas

žemės ūkio buvo prasidėjusi 
dar Rusijos carų valdymo lai
kais Nespriklausomoji Latvija 
tą tendenciją sulaikė, ypač nuo 
1934 metų. Tai buvo grįžimas 
į anuos palaimintus žemės dar
bo laikus, iš kiurių išliko liau
dies dainos, tokios vaiskios, 
kaip rasos ant pievų ir laukų.

Kultūra ir švietimu Latvija 
taip pat buvo prašikišusi. Pra
džios mokyklų 1000 mokinių 
turėjo 7, 6 (Švedija 26.2: Pran
cūzija 14.5; Vokietija 6.5, An- Nepriklausomoji Latvija, kuri

glija 3.1). Aukštesniojo moks- istorijoje nėra turėjusi visai 
lo iš 1000 jaunuolių siekė 65.2 nepriklausomos savo valstybės, 
(Danijoje 91.2) Anglijoje 87.4;
Vokietijoje 79.4; Belgijoje 42.1 
Lenkijoje 34. Studentų 10,000 
gyventojų turėjo 30.1 (Prancū
zija 20.8; Danija 15.2; Anglija 
11.5; Vokietija 10.2; Lenkija 
9.5). Knygų 100,000 gyvento
jų išspausdindavo kasmet 82 
(Danija 86, Švedija 40, Anglija vių tautos bruožą. Jis rašė; 
32, Vokietija 31, Prancūzija 29 ”

Šie palyginimai rodo, kad

ryžtas laisvę atgauti. PULK. O. KALPOKO mirties vieta A i ritėje.

...

”nėra atsitiktinis dalykas, kad 
latviai.... per šimtmečius geriau 
kentė .išorinę priklausomybę, bet 
nepaliko savo žemės. Ir kaip, 
tik tuo metu, kai žiauriai fizinei Po dviejų metų Latviją užgu- 
jėgai buvo pasisekę dalį latvių lė dar žiauresnė fizinė jėga, ku- 
iš tėvynės išstumti (į Rusiją), 
atgimė tautoje jėgaą kuri su
triuškino pančius. Bet toje lat
vių žemėje nėra nei aukso, nei 
brangiųjų akmenų, nei metalo 
rūdos ,nei akmens anglies. Ir pa
ti žemė nėra ypatingai derlin
ga. Gyventi joje galima tiktai 
be paliovos dirbant. Tai rodo, 
kad nuo priešistorinių laikų 
latviai nėra ieškoję gatavų tur
tų.... Tai rodo aukštesnę jnora- 
lę. Tokios moralės tautai pri
klauso žemė ir istorija. Ir jei
gu jau taip seniai tai reiškia
si, kaip galima būkštauti dėl 
tautos ateities”....

ri jau ne tik latvius nuo žemės 
plėšė, bet ir žudė. Abu bolševik- 
mečiai yra daugiau aukų nusi
nešę, negu bet kada istorijoje. 
Tačiau galima sutikti su J. 
Auškapo žodžiais: “kaip gali
ma būkštauti dėl tautos atei
ties”, tos tautos, kuri per tūks
tančius metų įaugo ir suaugo 
su savo žeme.

Po ilgų amžių ji vieną kar
tą atėjo Juodajam riteriui, kuri 
karžygis Lačplesis nugramzdino 
Dauguvon. Tiek nereikės lauk
ti, kad galas ateitų taip pat 
Raudonoj am nuožmogiui Latvi
ja mūsų džiaugsmui vėl bus 
laisva. SS.

PETRAS AIGARAS

Latvija buvo paskelbta ne-
priklausoma 1918 lapkričio 18. 
Trijų metų laikotarpyje ji bu
vo pripažinta kone viso pasau
lio valstybių. Buvo nedidelė, 
bet ne pati mažiausioji EuroĮ>o- 
je. Tarp 36 Europos valstybių 
ji užėmė 21 vietą. Lietuva, ne
atgavusi Vilniaus krašto, ir Esti
ja savo teritorijomis buvo kiek 
mažesnės, nors Lietuva turėjo 
apie pusę milijono daugiau gy
ventojų. Latvija apėmė 25,400 
kv. mylų su 2 milijonais gy
ventojų, iš kurių per 75 proc. 
buvo latvių. Iš jų 66.5 proc. 
vertėsi žemės darbu.

Kalpoko batai, pridengė vyriausybę
Pulk. Oskars Kalpaks greito
mis suorganizavo latvių batali- 
joną, prilaikydamas besiver
žiančius bolševikus, kurie įsi
brovė į Ventpilę ir Kuldigą. 
Liepojoje dar susidarė provokiš- 
ka latvio A. Niedros vyriausy
bė. Karliui Ulmaniui su savo 
ministeriais teko prisiglausti 
Liepojos uosto “Saratovo”, lai
ve. Padėtis atrodė beviltiška, 
jei nebūtų turėjęs vilties tasai 
narsus ir ryžtingas pulk. Oskaro 
Kalpoko batalijonas. Jisai su
davė bolševikam smarkų smū-

Latvijos nepriklausomybės 
kovų metais buvo iškilę du ka
rininkai — Oskars Kalpaks ir 
Janis Balodis. Pirmasis žuvo 
1919 metais, dar nesulaukęs vi
sos Latvijos išsivaduojant; An
trasis buvo Nepriklausomos Lat 
vijos karo ministeris, armijos 
vadas, generolas, seimo narys, 
bolševikų suimtas ir ištremtas 
1941; dabar grįžęs. Jis karo 
mokslus ėjo Vilniuje. Oskars 
Kalpaks mokėsi Irkutske, tar
navo Rusijos armijoje. Bolševi
kų revoliucijos metu iš jos iš-

VARTAI j Brolių kapus. Gilumoje matoma statula, simbolizuojanti Lat
viją, liūdinčią kritusių brolių. *

J

Balade a P i e žagres

Daug savo amžiuj 
Esu matęs rožių, 
Lauko grožybės 
Liūliavo lyg marės, 
Bet žagrės man spindi 
Skaidriausiuoju grožiu, 
Plienas tų žagrių, 
Velėnas kur aria.

Klėtyse derlius, 
Bet žagrės žvilgėjo, 
Žagrėm vėl rados 
Naujieji dirvonai, 
Kol piktosios dienos 
Nelaimių atėjo, 
Kaip melsvas žaibas 
Ant kaimit ir klonių.

Ankstų balandį 
Su arkliais artojai 
Kad eina purenti 
Dirvonų plačiųjų, 
Žagrių spindėjimas 
Blizga, žėruoja, 
Mirga akyse 
Jaunų ir senųjų.

O kai numindžiota 
Pėdom granatų 
Žemė mūs buvo 
Žiauriai nuteriota, 
Koks gi drąsuolis 
Išėjė tą metą 
Lyginti vėlei 
Planetos šios plotų?

Žagrių spindėjimas
Šimtmečius spindi
Mūsiį veiduos
Kaip aušra sidabrinė,
Jausmu ateities,
Kuo tikėjo lig šiandien
Latvių senolis.
Pripildo krūtinę.

Vėl tada žagrė 
Kalta iš durtuvo, 
Žagrė senatvės 
Raukšlių išvagota,
Ėjo ir šaukė.
Kad melsvais karčiais 
Dirvos bėgt šuoliais 
Ir derlium banguotų.

Latvijos gyventojai prisiau
gindavo ir kasmet suvartodavo, 
be išvežimo, 85 kilogramus mė
sos kiekvienam asmeniui (An
glija — 64 klg., JAV 62, Dani
ja 50 ir Lenkija tik 16.). Tiek 
pat plačiai buvo išplėstas pie
no ūkis. Kiekvienam Latvijos 
gyventojui tekdavo 566 litr. pie
no (Šveicarijoje 509, Danijoje 
403, Anglijoje 368, JAV 363, 
Olandijoje 362, Vokietijoje 226 
ir Lenkijoje 105). Taigi, mėsos 
ir pieno ūkis buvo labai išplės
tas ir produktyvus.

Pramonė buvo išaugusi mies
tuose ir uostuose. Miestai buvo 
atitraukę dėmesį nuo kaimo, 
persipildę. Tendencija bėgti iš

siskyrė, stojo Latvijos ginti, už 
ją žuvo ir pasidarė legendari- 
niu didvyriu. Latvių tautoje jo 
atminimas tebėra šviesus ir 
trauklus. Apie jį kalbama, kaip 
apie karo vadą, kuris atėjo pa
čiu laiku, įkvėpė drąsos ir vedė 
į kovą.

Latviams vos pasiskelbus ne- 
prilausomiem, 1918 metų gruo
džio pradžioje jau įsivertė bol
ševikai ir dvi subolševikėjusios 
pačių latvių brigados. Bolševi
kai 1919 sausio 3 užėmė Rygą 
ir įkurdino sovietinę respubli
ką, kurios priekyje atsistojo lat
vis P. Stučka. Nepriklausomos 
Latvijos vyriausybė turėjo kel- 
dintis į Liepoją, kurią dar laikė 
užėmusi vokiečių kariuomenė.

gį prie Rudbarzdžių. Pulk. O. 
Kalpokui žuvus, latvių kariuo
menei ėmėsi vadovauti pulk. J. 
Balodis.

Nuo bolševikų Latvija galuti
nai išlaisvinta 1920 sausio pa
baigoje. Taika sudaryta 1920 
rugpiūčio 11. Sovietai dabar 
yra sulaužę tą taiką.

Pul. Oskars Kalpaks latviams 
reiškia tą patį, ką lietuviam 
kar. Antanas Juozapavičius, žu
vęs nuo bolševikų kulkos Aly
tuje. A. Juozapavičius, biržietis, 
buvo nusikėlęs gyventi į Rygą, 
ten mokėsi ir dirbo. Abu tie 
karžygiai, gynę savo tėvų že
mę, yra simbolis bendros kovos 
už Latvijos ir Lietuvos laisve.

Š.

1. PULVERTORNIS— Parako

Šventvė kritusiem broliam už laisvę
Brotiy kapai — (Bralu kapi) 

—patys gražiausieji buvo įreng 
ti Rygoje, jos šiaurinėje mies
to dalyje, prie vadinamojo Miš
ko parko (Meža parks)’.. Ten pat 
po miškelius ir smėlėtas kal
vas driekėsi senosios kapinės 
su įvairiausiais antkapiais ir gė
lynais, išvedžiotais takais ir ta
keliais. čia galėjai rasti sulai- 
dotus žymiuosius latvių veikė
jus. rašytojus, menininkus, val
stybės vyrus. Netoliese buvo 
naujos kapinės, kur atilsį rado

žymusis latvių dainius—poetas 
Rainis.

Tarp tų dviejų kapinių lat
viai Įrengė kapines savo tau
tos Broliams — kariams, kritu- 
siems kovose už Latvijos ne
priklausomybę. Buvo parodyta 
daug meilės, sumanumo ir su
gebėjimo pastatyti atviroje 
gamtoje tikrą šventovę. Ir ji 
buvo šventovė Nepriklausomos 
Latvijos laikais, čia sueidavo 
minios švenčių metu, čia aidė
jo giesmės ir trimitai, čia len
kėsi galvos kritusiom už laisvę.

bokštas (dešinėje), išlikęs iš se
nesnių laikų prie miesto parko. 
Jame buvo įrengtas Karo mu
ziejus.
2. VENTSPILS ZVEJNIEKI — 
Ventpilės žvejai, (apačioje- kair
ėje). Ventpilė yra uostas tarp 
Liepojos ir Rygos. Ten nuteka 
iš Lietuvos Venta.
3. LIEPAJA — Liepojos šv. 
Juozapo bažnyčia, lietuviams ge
rai pažįstama iš laikų prieš I 
pasaulinį karą.
4. DAUGAVPILS — Daugpilio 
miesto centras. Prie Daugpilio 
lietuviai padėjo latviam sumuš
ti bolševikus.
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Laidoja tik 24 valandom VISUR
—Darbininko administracija

Rugsėjo 26 d. 2:30 v. p.p. pa
sikėlėme PAA lėktuvu iš New 
Yorko ir skridome per Atlantą. 
Naktis buvo tokia trumpa. Kai 
New Yorko laiku buvo 2 v. nak
ties, Lisabonoje buvo šviesu, 
7 vaL ryto. Ten pasiėmėm ben- 
.zino ir plasnojom į Barceloną, 
iš ten ’—| Nicą, kur buvom 11 
v. ryto.

Lyg Kaune
Nica didumo yra beveik kaip 

Kaunas — su 100,000 gyvento
jų. Viena jos pusė kyla į kaina, 
kita leidžiasi į jūrą. Jei Nemu
nas būtų jūra, tai Kaunas tik
rai būtų paųašus į Nicą.

Tai malonus ir puikus kuror
tinis miestas, kur niekas nesku
ba, kur visi mandagūs, kur res
toranai tiekia puikų valgį. Pra
leidus čia dieną, visai gerai pa
ilsėjau.

Sekmadienį apsidairiau apy
linkėje. “American Express” 
autobusas visur vežiojo, ir gidas 
angliškai aiškino. Buvome Can- 
nes, kur vyksta muzikos ir ki
nų filmų festivaliai, Monaco ir 
Monte-Carlo.

Princas nepersidirba
Ta Monaco valstybė juokin

gai maža, tai princas Renie ir 
Grace, nepersidirba. Ant pačios 
kalno nosies yra pastatyta vila, 
kur jie gyvena; valstybiniuose 
rūmuose pasirodo tada. *kai yra 
oficialūs priėmimai. Tada iške
lia ir savo valstybės vėliavą. Už 
kelių žingsnių yra ir’ bažnyčia, 
kur jie buvo sutuokti.

Mažiausia pasaulio opera
Monte Carlo didelio įspūdžio 

nepadarė. Tokioje Čilėje kazi
no rūmai yra kur kas didesni 
ir gražesni, turi daugiau salių. 
Bet man patiko Monte Carlo 
opera. Nors ir buvo uždaryta, 
bet kazino durininkas įvedė ma
ne pro sceną. Ten ir stovėjau, 
tik, deja, nedainavau. Turbūt 
mažiausia opera pasaulyje. Gal 
kokia dvidešimt eilių, princo 
ložė pirmame aukšte ir dar ke
lios ložės. Ten drąsiai gali ir ' 
Grace Kelly dainuoti, puikiai 
girdėsis.

Italijos Rivieroje
Norėdama daugiau pamatyti, 

autobusu iškeliavau Italijon. Ke 
liai puikūs, autobusai patogūs. 
Tuoj už Mentono baigėsi Pran
cūzijos Riviera ir prasidėjo Ita
lijos kurorto miestai: Bordighe- 
ra, San Rėmo, Imperia, Alia- 
sio, Savona, Rapallo, Portofino, 
ir Kulm. Patekome į Genuvą, 
didžiausią Italijos uostą, čia yra 
gimęs Kristupas Kolumbas. 
Miesto centre stovi jo milžiniš
ka statula.

riumi per Velykas ir nuvažiuo- į 
ja vyskupas paimti Šventosios | 
vinies. Paskui vėl ją padeda j

r vietą. • ' ’ ‘ d|
Anksčiau visnis buvo turis-j 

tams prieinama, buvo padėta i 
žemai, bet turistai pradėjo antį 
jos išgraviruoti savo inicialus. 1 
Todėl ją-ir pakabino aukštai, ! 
palubėje. '

"Paskutinė vakarienė" į
Aplankėm ir garsųjį Leonar-

- do da Vinci paveikslą “Paskuti-

dota visų tautybių ir visų reli
gijų žmonės, paskiriant jiems 
atskirus kvartalus.
f Palaidoj ■ tiki 24 valandom

Turtingieji iš anksto nusiper
ka vietas, pasistato savo antka
pius. Vargšai gi laidojami nuo
šaliai. Neturtingi protestantai 
laidojami tik 24 valandoms. Po 
to kapinių tarnautojai juos iš
kasa ir sudegina, pelenus supi
la į- mažas urnas ir pastato il
guose koridoriuose. _______ ________ ________

Tuo- metu, kai lankiau kapi- nę Vakarienę” kuris yra Santa 
nes, darbininkai iškasė visą Maria dele Grazie baž. Paveiks- 
eilę kapų, kitą dieną ten laido
jo kitus — 24 valandom....

Mieste dar yra graži San Lo- 
renzo katedra, pastatyta 878 m. 
Yra ir mažas namukas, kuriame 
gimė Kristoforas Kolumbas. Iš
liko iš anų laikų tik kolonos ir 
viena siena.

Iš čia traukiniu išvykome į 
Milaną. Kelionė labai pigi pir
ma klase tik 2-83- dol.

šventoji vinis Milane
Milanas labai gražus miestas. 

Jei tektų gyventi Italijoje, ne
žinia ką pasirinkčiau: Romą, 
ar Milaną. Nuostabi Milano ka
tedra, kuri buvo statyta net 
200 metų. Tai gražus marmuro 
gotikas. Viduje yra Leonardo 
da Vinci dirbtas elevatorius. 
Jis pakabintas palubėj, ir jį 
naudoja tik kardinolas ir vysku
pas per Velykų procesiją. Vie
name altoriuje yra vinis, ku
ria buvęs prikaltas Kristus prie 
kryžiaus. Antroji esanti Romo
je, o trečioji Londone šv. Po- 

bažnyčioje. šiuo elevato-vijo
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Nuotr. V. Maželio.

las per ilgus laikus nustojo ryš
kumo. Be to, karo metu čia na
ciai laikė arklius. Paveikslo res
tauruoti nedrįsta, nes gali su
gadinti....

Šopeno ranka muziejuje
Aplankėm ir La Scalos ope

rą ir jos muziejų. Operoje kaip 
tik tuo metu vyko repeticijos. 

XXXXXLVL|9 O1VĮ XXX^V<£ 

Scenamilžimška. Pats. .muziė- ^tų tikrai sėkmingas. ' .
Kearny — Harrison Balfo 

skyrius, vykdydamas savo šių 
metų rudeninį vajų, didelės pa
ramos susilaukė iš Sopulingo
sios Dievo Motinos parapijos 
klebono kun. L. x Vociekausko 
ir jo pagelbininko kun. D. Po
ciaus. Ypač kun. D. Pocius 
daug prisidėjo: vajų globojo ir 
davė naudingų patarimų.

Pinigai buvo renkami aukų 
lapais buvo išdalinti ir vokeliai 
prie bažnyčios; kunigai ragino 
per pamokslą, kad žmonės au
kotų. Rašyta ir į parapijos 
džiamą laikraštėlį, žodžiu, 
sais būdais šaukta aukų, o

jus skirtas muzikai. Visų gar
siųjų muzikų, dainininkų, diri
gentų skulptūros,-pianinai, su 
kuriais kūrė operas. Tarp keis
tenybių čia rasi ir Šopeno kai
riąją ranką.

Toje vietoje, kur dabar yra 
salė, kadaise buvo bažnyčia, ku
ri turėjo labai tobulą akustiką. 
O dabartinės scenos vietoje bu
vo kapinės. Viena turtinga ita
lė. La Scala, vėliau ir pastatė 
šią operą. Opera buvo pavadin
ta statytojos vardu..

Prie muzikinių įvairenybių 
priklauso ir garsiojo dirigento 
Artūro Toscanini namas. (B.d.)

BALTO RINKI JAVAI TALKINO PARAPIJA
KEARNY, N.J.

Genuvos kapinės
Genuvoje yra gražiausios pa

saulio kapinės, užbaigtos praei
to amžiaus pirmoje pusėje. Tai 
nuostabūs paminklai, mauzo
liejai, koplyčios, kur pilna sta
tulų. Čia vienoje vietoje sulai-

iš vienos senelių prieglaudos 
gavo toki laiškų: '‘Jau kuris lai
kas, kaip nebegauna Darbinin
ko. Esu uždarytas tarp svetimų
jų ir niekas manęs neaplanko. 
Buvau linksmesnis, kai ateidavo 
Darbininkas,'bet dabar ir jo ne
tekau" Laikraštis tam sene
liui nustojo ėjęs dėl to, kad mi
rė jo geradaris, kuris apmokė
davo prenumerata. Ar negalė
tu atsirasti kitas geradaris? At
siliepusiam administracija pri
sius to senuko adresą.

— Tikybos vadovėlis, ku
riuo galės naudotis pradžios ir 
šeštadieninės mokyklos tikybos 
kursui išeiti ir pirmajai komu
nija pasiruošti, išleistas kun.
J. Končiaus rūpesčiu ir pastan
gomis. Vadovėlio tekstas paruoš
tas, naudojantis Lietuvoje kun. ,
K. Žitkaus vadovėliais “Tėve . 
mūsų” ir ‘Tikiu”. Vadovėlyje 
yra naujieji Katalikų Bažnyčios 
nuostatai apie pasninkus, šven
tęs ir k. Knygelė turi 165 pusi, 
ir daugiau kaip 100 keturiomis 
spalvomis iliustracijų. Spaudė 
saleziečių spaustuvė Italijoje. 
Kaina 1.25. Platinimu rūpinasi 
kun. V. Pikturna ir kun. J. Pa
kalniškis. Kreiptis adresu: 259 
No. 5th St.. Brooklyn 11. N.Y.

draugijos sekretoriui Juozui Mė- 
lyniui.

Draugijos nariai, kurie turi 
senų nuotraukų, laikraščių iš
karpų arba kitokių dokumentų 
liečiančių šią draugiją, prašomi 
visa tai įteikti sekr. Juozui Mė- 
lyniui. -

Knygą manoma išleisti 1959 
m. ją spausdins Tėvai Pranciš
konai Brooklyne.
Šeštadieninė Lietuvių mokykla 

laukia naujų mokinių
Šiais metais šioje mokykloje 

pradėjo mokyti ir kun. R. Ta
mošiūnas. Tai yra didelė pa
rama iš šios parapijos kunigų 
pusės.

Mokykla dabar lanko 20 mo
kinių. Labai įdomu, jog tik 4 
mokiniai yra naujai atvykusių
jų, o visi kiti jau čia gimusieji, 
trečios kartos, namuose lietu
viškai nebekalbantieji. 0 vis 
dėlto šioje mokykloje pramoks- 
sta lietuviškai skaityti, rašyti, 
lietuviškų šokių, žaidimų, dai
nų ir giesmių.

Patalpas nemokamai duoda 
Lietuvių Katalikų Bendr. cen
tras. Duoda ir salę mokytis šok
ti.

Tėvai, susirūpinkite ir siųs
kite savo vaikučius į šią mo
kyklą. nes tai vienintelis židi
nys lietuvybei palaikyti. J-M.

Pasiryžta ir ištesėta. Kearny-
— Harrison Balfo skyrius per 
vietinį vajų jau surinko aukų 
650 dol. Jeigu visos kolonijos, 
proporcingai imant, tiek su
rinktų, šių metų Balfo vajus nori jo išgirsti.

_ Vąjų manoma baigti šį mė
nesį prieš Balfo seimą. Arti
miausiu laiku spaudoje bus pa
skelbti aukotojai.
Vedybinio gyvenimo sukaktis
Tomas ir Skolastika Grinevi

čiai lapkričio mėn. 8 atšventė 
45 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Taja intencija Sopulin
gosios Dievo Motinos bažnyčio
je buvo mišios, o po mišių kun. 
D. Pocius sukaktuvininkams 
suteikė bažnytinį palaiminimą.

Po pamaldų Grinevičių vai
kai Vincas, Marija ir Mildred, 
savo tėveliams -surengė gražius 
pusryčius. Dalyvavo daug sve
čių. Jų tarpe buvo kun. D. Po
cius. kun. R. Tamašiūnas. Ve- 
levai. Vitkauskai. Kochanskie- 
nė. Sinkevičienė, Kieman ir kt.

Sukaktuvininkai taip pat ga
vo gėlių nuo sūnaus Vlado, ku
ris tarnauja JAV aviacijoje. Co- 
lorado valstybėje.

Grinevičiai yra susipratę lie
tuviai ir geri katalikai. Daug 
yra aukoję naujajai bažnyčiai. 
Gana aktyviai reiškiasi vietinė
se draugijose. Be to, remia lie
tuvišką spaudą. Yra nuolatiniai • 
Darbininko skaitytojai.

Svarbus nutarimas
Lapkričio 10 Lietuvių Kata

likų Bendruomenės Centro na
rių visuotiname susirinkime 
buvo nutarta parašyti šios drau
gijos istoriją ir išleisti knygą. 
Draugija veikia nuo 1917 me
tų. Ji daug nuveikė lietuvybei 
ir katalikybei palaikyti.

Istoriją parašyti . pavesta

šauksmas rado atgarsi, bet jis 
dar ir dabar kartojamas, nes 
nevisi išgirdo, o kiti dar vis ne-

— Erdmono Simonaičio 70

Įei

tas

opera

metų sukaktis spalio 31 pami
nėta Vąsario 16 gimnazijoj, Vo
kietijoje. Sveikinimo kalbas pa
sakė Vliko Vykdomosios Tary
bos pirm. J. Glemža, gimnazi
jos direktorius <Jr. J. Grinius 
ir k. Gauta daug' sveikinimų iš 
Europos ir kitų kraštų. Sukak
tuvininkas yra Mažosios Lietu
vos veikėjas, dabar Lietuvos 
išlaisvinimu besirūpinąs tremty
je.

HALINA MONTVILIENĖ - FILOSOFUOS DAKTARĖ
New Yorko universitete spa

lio 31 Halina Montvilienė ap
gynė savo dizertaciją iš mate
matikos mokslų ir gavo filoso
fijos daktarės laipsnį.

Naujoji daktarė Halina Ladu- 
kaitė —Montvilienė yra gimu
si Rusijoj, Tvėrės mieste. Su

nyba. ji perėjo ten dirbti, nesi
bijodama mažesnio atlyginimo. 
Naujam darbe praturtino anglų 
kalbą.

1951 metais įstojo į New

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšie* su visais pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame. kad būsite patenkinti.

Mr. & Mis. los Yasauslds
1720-24 Bochamin Street. HoHyuood, Florida

tėvais grįžo į nepriklausomą 
Lietuvą, kur 1935 pirmąja mo
kine baigė Panevėžio valstybi
ne gimnaziją. Buvo jauniausia 
savo laidoje. Tais pačiais me
tais |stojo Į Vytauto Didžiojo Yorko universiteto pokolegi- 
universitetą, Į Gamtos — Ma
tematikos'fakultetą ir pradėjo 
studijuoti matematiką.

Išklausiusi vieną kursą, 
kėjo už dipl. ekonomisto 
gio Montvilos ir trejiem 
tam pertraukė studijas. Persi
kėlusi Vilniaus universitetan, 
1943 baigė studijas ir gavo ma
tematikės diplomą.

Neilgai jai teko džiaugtis Lie
tuva, baigus studijas. 1944 tu
rėjo pasitraukti. Atsidūrė Vo
kietijoje. Po karo lietuvių švie
timo valdyba Detmolde pasky
rė ją matematikos mokytoja į 
Gr. Hėsepės lietuvių gimnazi
ją, kur kartu ėjo ir vicedirek- 
torės pareigas. Vėliau tom pa
čiom pareigom persikėlė į Die- 

gimnaziją.
Su savo vyru ir sūneliu Vidu 

į Ameriką atvyko 1949 rugsėjo 
19. Skubiai reikėjo griebtis dar
bo. tad ir įsijungė į vietinę pra
monę. dirbo viename radijo fa
brike. Tačiau taip užkasti savo 
gabumų ir dingti pilkoje dar
bininkų masėje jf nenorėjo. 
Pradėjo lankyti vakarinę gim
naziją. kad išmoktų angliškai.

ište-
Jur-
me-

Kai Cook Travcl Agency atsi
rado buhalterijos skyriuje lar-

nių studijų mokyklos vakarinį 
kursą. Po metų universitetas, 
pakvietė ją asistente prie pa
saulinio masto matematiko, 
prof. R. Courant. kuris vado
vauja universiteto matematikos 
institutui. Ten sėkmingai dirb
dama. 1954 gavo magistrės laip
snį. Po metų ją paskyrė pri
taikomojo skaičiavimo grupės 
vadove ir tose pareigose dirbo 
iki šių metų mokslo pradžios. 
Tuo pačiu metu ji rengėsi ir 
daktorato egzaminams bei ra
šė mokslinį darbą. Savo dizer- 
tacijoje daktarė negrinėja ųua- 
si — geostrafinių atmosferos 
bangų apskaičiavimo klausimą.

Dr. Halina Montvilienė turė
jo tiek energijos ir tiek valios 
dar kartą grįžti i universitetą ir 
pasiekti pačių aukščiausiųjų lai
mėjimų. Ją sveikindami, linki
me ir toliau kuo sėkmingiausiai 
reikštis mokslo srityje,

Dr. H. Montvilienė yra gyvo 
ir judraus būdo, tad nesiribojo 
tik mokslu ir laboratorijomis. 
Ji gyvai reiškėsi ir įvairiose or
ganizacijose. Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune buvo išrink
ta Studentų Matematikos drau-

(Nukelta į 8 psl.)

— Mokėsi penkinę, o knygų 
gali tekti dešimteriopai daugiau 
nes 3 bibliotekos dovanai bur
tų keliu bus skirta tiems, kur 
rie, pasinaudodami Gabijos 
leidyklos knygų išpardavimu. į- 
sigys knygų bent už 5 dol. Kny
gos nupigintos iki 90 proc. Są
rašų prašykite šiuo adresu: Ga
bija. Straight Path. Wyandanch

— Dail. V.K. Jonynas, gyve
nąs New Yorke. pakviestas na
riu į Amerikos dailininkų ir 
grafikų sąjungą, kuri apima vi
są kraštą. Taip pat Philadelphi- 
jos grafikos klubas ji pasikvie
tė nariu i jury komisiją. Kar
tu su kitais grafikais dail. V. 
K. Jonynas dalyvauja tarptau 
tinėje grafikos parodoje Vokie
tijoje.

DIDELIO PASISEKIMO 
LEIDINYS

Kapitalistinis melas, aišku, didesnis
(atkelta p.)

Ar tamsta galėtum man apie ją 
ką pasakyti?”

Nikita: “Ačiū, ponas Johns
ton. bet dabar antra valanda, 
ir mes turime eiti pietų. Pra
šau."

Einant pietų Johnston pada
rė kelias nuotraukas. Nikita ne
iškentė:

"Atrodo, kad jūsų foto kame
ros geresnės už mūsiškes, bet 
mes turime geresnius sputni- 
kus".

Dar labiau juokėsi Nikita, 
pats savim patenkintas.

Valgomajame buvo Chruščio
vo žmona, pražilusiais plaukais, 
konservatyviai pilkai apsirengu
si ;buvo duktė, aukšta, liekna, 
apie keturiasdešimt; buvo jos 
vyras, raumeningas Kievo tea
tro direktorius, ir Nikitos as
meninis gydytojas.

Chruščiovo žmona atrisėdo 
stalo gale, iš dešinės jai buvo 
Johnston. iš kairės Nikita. Pa
davė armėnų vyno. Nikita ir 
čia aiškino:

"Mikojanas su manim ir ne
kalbėtų. jei duočiau ką kitą’ 
(Mikojanas pats armėnas).

Nikita mėsos nelietė*. Paaiš
kino. kad toks gydytojo įsakv-

> inas. Buvo daug tostų už ko
egzistencija. taiką, draugišku
mą. O kai Johnstoiias juokais 
pastebėjo, jog duktė, neatrodo

pasekusi į motiną, tai Nikita 
pareiškė:

"Čia ir vėl kapitalistinis me
las; kaip ji atrodys panaši, kad 
ji yra duktė mano buvusios 
žmonos".

“Ponas Johnston. — įsikišo 
į kalbą duktė, — neimk tamsta 
mano tėtės kalbų rimtai. Jis vi
sada daro griežtus pareiškimus, 
bet jis galvoja gerai”.

Pietūs buvo baigti. Tarnai pa
davė vaisius. Nikita parinko 
kiek pernokusią mango slyvą 
ir padavė Johnstonuį.

"Kaip tamstai patinka ši? 
Tuos vaisius aš gavau iš savo 
draugo Nasserio. Jie geri, bet 
nė perpuse tiek nėra geri kaip 
tie, kuriuos gaunu iš savo drau
go Nehru. Nehru man siunčia 
šviežius kiekviena mėnesi
galėtum tamsta paragauti ši o- 
buoli. Jis yra iš Vengrijos, iš 
mano gero draugo Kadaro".

Atsisveikinant Nikita prisi
minė ir Eiscnhovverį — kaip 
juodu Ženevoje kiekvieną va
karą ėmė po stikleli, ir pasako
jo. kad Eiscnhovvėris jam visai 
neat rodąs kapitalistas.

O

Kitados Rusijos caras Jonas 
Žiaurusis turėjo juokdarį, kuris 
jį judKino ir padus pakasyda
vo Atrodo, kad anie praeities 
du asmens, žiaurusis caras ir 
juokdarys, vra sutapo dabar 
viename Nikitos asmenyje

Kun. A. Kontautas, norėda
mas, kad angliškai kalbantieji 
lietuviai ir platesnioji visuo
menė geriau susipažintų su di
džia šv. Kazimiero asmenybe, 
kurio 500 metų gimimo sukak
ti šiemet švenčiame, labai įdo
miai paruošė knygelę “St. Casi- 
mir”. Gražiai iliustruotą knyge
lę išleido Lietuvos vyčiai. Per 
pirmąjį mėnesį jos išplatinta 
daugiau kaip 10.000 egz. Kny
gelė tinka visiems ir kaip do
vanėlė. Kaina 25 c. Reiktų, kad 
ji kuo plačiau pasklistų lietu
vių tarpe. Norintieji ją užsisa
kyti. prašomi kreiptis: kun. A. 
Kontautas. St. Peteris Lithua- 
nian Rectory. 50 West Sixth 
St.. So. Boston 27. Mass.

N O V E N A
J NEKALTAI PRADĖTĄJĄ 

SVč. M. MARIJĄ

Nuo lapkriCio-Novcmber 29. ik: 
gTUod&o-Dt'veraber 7 Marijos Nek. 
I*rasidėjinio šventovėje. Putnam. 
Conn.

už N o venos dalyvius ir jų 
intencijomis

1 Rytus Inikou'.os sr.’Siotir.ės 
Sv Mi.iio..

2 V.-ūun.i,- sv V:d<>r.c..*. ku- 
’-ios metu k.'dbaru.is n»?„inčius ir 
No-rnos mnl.Li

3 N.ivena huįrH-r.i iSkihr.in- 
u.ue »«» v.ilnnfy ;itl:o<i;Us. kurių 
ir..-tu nuolat mioruojarruis SvC. 
Saki.mi.n.as •;? vienuolyno gerv 
• iarius ir Novenos <ialyviu.-

I l'-je Nvk Pi Marijos statu
los Novi nos «< ,i; pr.*Jytoju irt- 
te’K 'joms- ■!<’ :,! lemputes

.'u ii iusto. -.ntetivljos pade- 
.Urnos prie Marijos ruterians

Siųskite nirnis savo ::: tonos jas. 
i?:n\i?ė.- ;.u ir.nnt;« rr.U.’ose.

ImtiMciilUe Conccptton Convent.
R. F. O 2. Putnam. Conn.



IŠPARDAVIMAS —PROGA!
. Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

KAN. F. KAPOČIUS

svečio sulaukus
Kiekvieno lietuvio širdį sle

gia du didieji rūpesčiai. Tai 
mūsų tautiečių dalia už gelež
inės uždangos ir mūsų tremti
nių dalies likimas Vokietijoje. 
Kaip pirmiems, taip ir antriems _______ v __ ___
beveik vienintelė paguoda ir pa- nui palydėti emigrantus. Drau- 
rama šiuo metu esame mes, 
Amerikos lietuviai. Balfo bei at
skirų šeimų ar asmenų parama 
dažnai jiems yra lemiamos reik
šmės.

Vienu atžvilgiu Vokietijoje 
pasilikę mūsų tremtiniai yra 

~ nepalyginamai laimingesni, nes 
jie gyvendami laisvoje šaly ga
li puoselėti savo tautinius, kul
tūrinius bei religinius idealus. 
Popiežiaus Pijaus XII įsteigto
ji autonominė dvasinė vadovy
bė tebėra gyva Vokietijoje iki taip naujųjų. Kur bus galima 
šiol.

Belaukiant atsilankančio pas 
mus jos tvarkytojo Kun. A. Ber- 
natonio. patiekiau jam laišku 
keletą klausimų į kuriuos jis 

, mielai atsakė.
L Kokia proga sumanėte ap

lankyti Ameriką?
—Jau senai turėjau noro pa

matyti “stebuklų šalį’, bet pa
reigos ir lėšos neleido tai pa

daryti. Šią vasarą St. Raphael 
Draugija net trečią kartą pa
siūlė man nemokamą kelionę 
per Atlantą, kaip, laivo kape-

gų paragintas neatsilaikiau “pa
gundė!’, ir sutikau. Laivas 
“Arosa Sun” plaukia į Quebe/‘ 
Kanadoje. Aplankęs Kanadc 
lietuvius, vyksiu į Jungtines/ 
merikos Valstybes.

2. Koks pagrindinis Jūsų a 
silankymo tikslas?

— Esu pakviestas dalyvau 
šių metų Balfo seime. Nori 
arčiau susipažinti su Amerikt 
lietuvių gyvenimu, kaip senųj

Kaip minėjau, ketinu vibnur 
kitur užsukti pirmiausiai Ka
nadoje. Tikslai tie patys. Be a- z 
bėjo, kad Kanadoje, taip ypa
čiai Amerikoje, labai norėčiau 
susitikti ir su asmeniškais pa
žįstamais bičiuliais bei buv. , 
bendradarbiais, pasimatant su 
jais po tiekos prabėgusių me-

3. Kaip ilgai manote būti A- 
merikojo?

— St. Raphael Draugija dar 
nėra galutinai numačiusi laivo, 
kuriuo turėsiu grįžti j Ęuropą. 
Turimais dabartiniu metu da
viniais, tai turėtų būti apie va
sario mėn. pabaigą. Tikslią grį
žimo datą praneš man Ameri
koj.

Tuo tarpu tik šiuos tris klau
simėlius ir tepatiekiau mūsų

niškai patyręs tiek daug geros , 
širdies iš mielųjų konfratrų ir | 
tautiečių šioje šaly, neabejoju, ( 
kad Tėvas Alfonsas Bemato- : 
nis bus .mielai laukiamas mūsų ( 
klebonijose ir vienuolijose, ku- . 
rios iš seno garsios savo Šiltu 
svetingumu. Kad ir trumpas jo 
atsilankymas šiame krašte, rei
kia tikėtis, dar labiau sustip
rins tarpusavius mūsų išeivijos 
ryšius ;visos mūsų išeivijos, ku
ri labai reikalinga taip trokšta-

pageidaujama, papasakosiu ap! 
. lietuvių gyvenimą Vokietijoj 

jų rūpesčius, vargus, jų sunki 
t mus ir jų laimėjimus.
; Būdamas lietuvių katalil 

Vokietijoje sielovados tvarkyt 
jas, turiu malonią pareigą, e 
ant galingumui, asmeniškai p 
dėkoti Amerikos lietuviams -

- kunigams ir pasauliškiams -
- už taip gausią, ilgus metus vy 
■ stančią pagalbą pasiiikusięn

-Vokietijoj mūsus tautiečiam 
Amerikos lietuvių suteiktoji 
tebeteikiama parama yra dat 
didesnė, negu skaičiais ar ž 
džiais būtų bandoma išreikšl 
Net ir Balfo patiekiamos ap 
skaitos negali išreikšti tos d. 
džiulės dvasinės pagalbos, kuri 
atėjo iš Balfo sandelių medžia
ginių gerybių pavidalu.

Šalpos reikalingų skaičius ne
mažėja .Vis nauji šimtai ir tūk

stančiai lietuvių iš Sibiro. Lie
tuvos ir Lenkijos, tiesia pagal
bos šaukiančias rankas. Mes Vo
kietijoje likusieji lietuviai, nuo
lat jausdami broliškas Ameri
kos lietuvių rankas ir širdis, 
daugiau nei kas kitas galbūt 
atjaučiame ir anų nelaimingųjų 
likimą. Todėl net ir jųjų vardu 

: veržiasi iš krūtinės pakartotina 
padėka Amerikos lietuviams bei 
maldavimas ištvermės artimo 
meilės darbuose.

LIETUVIŲ Moterų kioskas tarptautinėje moterų parodoje New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-12S-138 OBCHABD ST, GB 5-4525

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

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

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE.
UKRAINOJE IR 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 šį skelbimu, kuris bus ypatingai įvertintas

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
-------- Visa, ką norite siųsti j Lietuvą gausite;

L C I G M A N, I N C.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

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

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad .

G

SIUNTINIAMS f LIETUVĄ!

DETROIT, Midi
seniai laimėjęs visos šiaurės 
Amerikos dainininkų konkurse 
pirmąją vietą. Tada jo Chicagos 
“Soldier Field’ stadijone klau
sėsi net 72000 žmonių. Vargu, 
ar kada nors bet kuris kitas lie
tuvis dainininkas buvo klauso
mas didesnės minios.

Jiems abiems akomponuos 
muz. Aleksandras Kučiūnas. Jis 
dirigavo lietuviškai pastaty
toms operoms “Rigoletto” ir 
“Faustas”, o dabar ruošiasi rfau- 
jai operai “Carmen”.

Taigi, meninė programa tik
rai vertinga, o balius, kaip mes 
žinome iš praeities, bus irgi

ŽINIOS IŠ NOR WOOD, MASS.
Šiomis dienomis vienas nor- 

vvoodietis gavo lietuviškų knygų 
siuntinėlį iš Lietuvos. Beveik 
visos knygos ir žurnalai yra 
persunkti komunistine propa
ganda. Dėmesį atkreipti tenka į 
kun. A. Vienažindžio 1958 iš
leistą eilėraščių rinkinį “Ilgu il
gu man ant svieto”.

Be didesnių iškraipymų duo
dama poeto biografija ir c&ro 
priespaudos laikais jo sukurtie
ji eilėraščiai, kurie vaizdžiai nu
šviečia to meto lietuvių kan
čias. Jie lyg durte duria šių 
dienų mūsų tautos naikinto
jams —raudoniesiems satra
pams.

Tiesiog sunku sprąsti, kodėl 
komunistai išleido šį leidinį? 
Gal dėl to, kad savo laiku kun. 
A. Vienažindžio eilėraščiai bu
vo labai populiarus mūsų kai
me, o gal norėjo parodyti už
sienio lietuviams, kad pas juos 
toleruojami dvasiškiai kūrėjai. 
Kad aiškesnis vaizdas gautųsi, 
tų knygų siuntėja prie vieno 
eilėraščio savo ranka pridėjo 
tokį prierašą: “Išmokom juok
tis ir tulžį gerti, išmokom kan-

. pasako, kaip jie dabar gyvena 
ir su kokiu pasiaukojimu neša 
šių dienų priespaudą.

Serga
Jau ilgas laikas, kaip sunkiai 

serga Jonas Aidukonis. Dakta
rų priežiūroje gydomas savo 
namuose. Be to, dar senosios 
kartos linksmasis “jaunuolis’* 
Gabrielius Kankauskas šiomis 
dienomis turėjo širdies prie
puolį ir buvo paguldytas į li
goninę.

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
h švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maldytos Ir rayoninės medžiagos parduodamos griežta, urmo
(wholesale) kainorAis.

K and K FABRICS
1158 Rast Jersey Street Elizabeth, N. J.
PRIE CITY SAVINGS BANK Tel EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 vaL vakaro 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

> Mūsų specialybė yra visi namų patais?-

čia baisią mylėti”!
Mirusieji

mo darbai nuo rūsio iki stogo

BIRUTIEČIU KONCERTAS 
— BALIUS

Lapkričio 23, sekmadienį. 6 v. 
v., birutietės ruošia didelį kon
certą — balių, kuris įvyks di
dėlėje ir gražioje italų salėje, 
5101 Oakman Blvd. Dearborne.

Meninę programą atliks so
listė Prudencija Bičkienė, kuri 
pereitą pavasarį, konkurso ke
liu laimėjusi “American Audi- 
tion’ stipendiją, buvo išvyku
si į Italiją, kur gilino dainavi
mo studijas ir dainavo garsioje 
Milano operoje pagrindinėje 
“Toscos’ rolėje. Dabar ji kvie
čiama dainuoti Cincinnati ope
roje. Detroite 'ji dar niekad ne- puošnus ir turtingas valgiais 
girdėta, todėl nekantriai laukia- bei gėrimais, šokiams gros ge

ras orkestras. Prie salės yra di-ma.
Taip pat dainuos mūsų galin- dėlė mašinoms pastatyti aikštė, 

gasis tenoras Stasys Baras, ne- V. Kutkus

IAMS I 
5TEVU 
WMS

;111 ski«: i 11ci c si? n 
WAVERLY 6-3325.

Nedidelė lietuvių kolonija 
Hartforde, bet jos kultūrinė vei
kla reiškiasi daugelyje sričių. 
Hartfordo lietuvių parapija iš
laiko aukštesniąją mokyklą 
(high school), kurią yra baigę 
nemažas būrys visuomenės vei
kėjų. Jie dirba šiandien Alte, 
Balfe ir kitose organizacijose 
bei draugijose.

Prie parapinės aukšteniosios 
mokyklos veikia šeštadieninė li
tuanistinė mokykla, ją lanko 
apie 60 mokinių.

Hartford^TB* apy^nkės vai- 

dybos ruoštas meno vakaras 
spalio 25 d. praėjo labai gražiai. 
Programą išpildė P. Miniukie- 
nės paruošti besimokantieji 
jaunuoliai. Jie grojo Įvairiais 
muzikos insti um. it.' s, padaina
vo, pašoki bde > .umerių ir 
tautinių s k'ų. Publikos atsilan
kė apie 200.

Dr. V. Kudirkos minėjimas
ruošiamas inkrido 23 d., 3 

vai. p.p. Minėjimą tuošia LB 
ap-kės valdyba. Programoje da
lyvaus muz. J. Gaidelio vado
vaujamas choras iš Bostono, 
sol. St. Liepas ir Daiva Mont- 
girdaitė. Koncertas įvyks lietu
vių Amerikos piliečių klubo sa
lėje.
Lituanistinės mokyklos vakaras

su gražia pačių mokinių iš-

ATPIGINTAS
Lietuvos vaizdų albumas

goriausi kalėdinė dovana.
Užsisakyti: ATEITIS: 916

VVilloughby Avė., Brooklyh 21,
N. Y. Kaina tik $5.00

Marcelė Kavaliauskienė, 67 me- £ 
Laimingu atveju tas priera- tų, mirė rugsėjo 18. Paliko nu- $ 

šas praėjo cenzoriaus nepaste- liūdime vyrą Adolfą, sūnų Ed- £ 
betas! Mums tie žodžiai aiškiai vardą ir dukterį Prancišką.

Kotryna Saulėtaitė mirė spa- 1 
lio 22, tesulaukusi vos 39 me- 1 ONNECTKUT tus. Antrojo pasaulinio karo | 
metu ji tarnavo Amerikos laivy- X 

pildyta programa lapkričio 9 d. ne kaip gailestingoji sesuo, to- | 
parapijos salėje praėjo labai- dėl į laidutoves atvyko ir kari- « 
gražiai. Ruošė mokyklos tėvų 
komitetas, vadovaujamas P. Ju- 
cėnienės. Dalyvių buvo apie 150.

PabaltieciŲ koncertas
numatytas tuojau po Naujų 

Metų — sausio mėnesyje. Su
darytas koncertui rengti komi
tetas iš lietuvių latvių ir estų 
atstovų, kurie i programos iš
pildymą kviečia geriausias fc>a- 
baltiečių menines jėgas. V.M.K.

niai atstovai atiduoti paskuti
nės pagarbos. Liūdesyje paliko 
motiną, tris seseris ir tris bro
lius.

Juozas AkuneviČius, 71 metų, 
mirė lapkričio 31. Nuliūdime 
paliko žmoną Stelą.

Visi trys palaidoti iš šv. Jur
gio bažnyčios Nonvoodo High- 
land kapinėse.

pj.

ROMAN FUNERAL CIIAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vmmn Street PhiladHphia 23, Pa

i POplAr 5-9110

FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.
Malonini patarnauja l-etuvlAmn naujai įruoštose patalpom 

prieinama kaina

Tel. Cllapel 6-1377

$
I

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

Insuliacija 
Izoliacija 
Kitavimas 
Laiptai 
Langai 
Mūrijimas

stojo dengimas 
Stogo langai 
Stucco darbai
šaligatviai 
šaldymas 
šildymas 

Namo apmušimai Takai
Nitavimas Turėklai
Pagražinimas 
Pakopos 
Palėpės 
Pamatai 
Pastogės 
Perkeitimai 
Plytelių darbai 
Prakasimai 
Prieangiai 
Priestatai

Teiraukitės nemokamo darbų įvertinimo! 
Dirba įgudę darbininkai

Nereikalaujame įmokėjimų • Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos • Ugi 84 mėnesių

Kreipkitės į ANTANĄ EVergreen 8-6781 £

Tvoros **
Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai 
Valymas garu *■
Verandos 
Virtuvės 
Vonios 
Venec. užuolaidos 
žibalo krosnis

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės :

ALBERT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS 
116-55 Queens Blvd. 

Tel. VI. 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

106-55 95th Street

Forrst HHls 75. N. Y.

Ozone Purk 17, N. Y.

NORKAS FUNERAL CHAPEL
lAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS
Mandagus patarnavimas įnirusiems

1400 North 29th Street Philadelphia 21, Pa-
POplar 9-3231



remti aukojo
Bakenas, Jonas gim 1924 m. 

Bareikių km, Tauragės apskr.

Atkočaitis, Antanas, s. Petro, 
gim. 1926 m. Lybiškių km., Tau
ragės apskr., po karo gyv. Liu
beke.

KORĖJOS MERGAITĖ gavo pirmą kartą batukus, kuriuos 
atsiuntė Amerikos vyskupų fondas. Padėkos dieną šis fondas 
skelbia drabužių ir batų rinkliavą.

Worcester, Mass., kun. J. Bak
šys, Rochester, N.Y., kun. V J. 
Martusevičius, Phila., Pa., S. 
Maske, Brooklyn, N.Y.

Po $4 — A Dargis, E. Ne- 
wark, NJ., A Gaidelis, Linden, 
NJ., A Mikėnas, Omaha, Nebr. 
K. Skuzinskas, No. Bellmore, 
N.Y., P. Sleivis, Cambridge, 
Mass.

Po $3 — Kun. I. Albavičius, 
Cicero, BĮ., S. Lauras, Brooklyn 
N.Y., B. Macijauskas, Keamy, 
N.J.

Po $2. — A. Baužinskienė,
M. Dausevičius, S. Latvaitis, A. 
Laukagalis, L Lubus, A. Petke
vičius, J. šaltis, Brooklyn, N.Y. 
V. Stašinskas, New York, N.Y., 
Kun. J. Ruokis, Little Falls,
N. Y., .L Tiskus, Flushing N.Y., 
A. Beleckas, Amsterdam, N.Y., 
C. Budris, Maspeth, N.Y., V. 
Trečiokas Chazy, N.Y., KUN. 
V. Karalevičius, M. Čižauskie- 
nė, D. Kandret, Elizabeth, N.J., 
S. Daugėla, Kearny, N.J., F. 
Duoba, Brockton, Mass., J. Gu- 
delevičius, Northampton, Mass., 
J. Indelas, No. Andover, Mass., 
P. Jaras, Norvvood, Mass., kun. 
P. Sabutis, E. Krakauskas, Wa- 
terbury, Conn., kun. S. Yla, 
Putnam, Conn., J. Butkus, 
Bridgeport, Conn., W. Wasi- 
lauskas, Watertown, Conn., A 
Venslovas, Pittsburgh, Pa., G. 
Urbas, Scranton, Pa., J. Rada- 
vičius, Detroit, Mich., A. Misiū
nas, Hollywood, Fla., A Katelė, 
Toronto, Ont, Canada.

Po $1
Iš New Jersey valstybės: L 

Budrecki, F. Lapinskas, M. Sla- 
. bok, Elizabeth, S. Ramanaus

kas, J.B .Sabecky, Linden, K. 
Barzdukas, Keamy, A Law- 
rence, F. Vaskas, Newark, T. 
C. žvirblis, O.P., Jersey City, 
M. Šaulienė, Paterson, O. Puro- 
naitė, Jamesburg, A Stankus, 
Belmar, A Misiūnas, No. Cale- 
don.

St. Clairs parapijoje, Staten 
Island, Graat Kilis — 3 metų 
senumo, 7 kambariai, 4 miega
mieji, Cape Cod stiliaus, 2 vo
nios, pilnai įrengtas rūsys, Se- 
wers, 50 x 100 sklypas. Lais
vas. Prašo — 19,500 dol. Rim
tai suinteresuotiems. HO 64271

WINTER G ARDEN TA VERĄ, Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas j

Aldonis, Eugenijus, s. Zigmo, 
gim. 1918 m. Chicago.

Bartulis, Augustas, s. Vinco, 
gim. apie 1898 m. Tauragės 
apskr., išemigravęs į JAV 1914 
m.

Baužienė - Žygaitytė, Anelė.
Bendikas, Martynas, s. Simo

no, gim. 1916 m. Juodpetrių 
valšč., Tauragės apskr.

Buinauskas, Stasys, s. Stasio, 
ir Buinauskas Juozas, s. Stasio.

Bučinskas, Petras, kilimo iš 
Vainuto valšč., Tauragės apskr.. 
ir jo vaikai Antanina, Petras ir 
Jonas.

Dabulskienė - Kuizinaitė, Elz
bieta, d. Jurgio.

Dikšienė - Sarapinaitė, Jieva, 
gim. apie 1881 m. Batakių 
valšč., Tauragės apskr., ir jos 
dukterys Ona bei Marytė.

Endrušaitytė, Lena, gim. 1913 
Kukarskių km., Naumiesčio ap.

Garšva, Juozas, kilęs iš Plokš
čių km.

Giz, Maks-Dangel, gim. 1918 
m. ž. Naumiestyje.

Nuoširdžiai dėkoja Gudmantas, Juozas, s. Jurgio.
DARBININKO administracija Juozapavičius, Pranciškus, s.

Baltro, gim. apie 1893 m. Gau
rės valšč., Tauragės apskr., 1913 
m. išemigravęs į JAV.

Rugsėjo 26 SLRK 94 kuopa Kalšauskienė - Haningaitė, 
surengė mano 50 metų sukak- gim. apie 1912 m. Tauragėje, 
ties atžymėjimuį bankietą. Klėtkus, Aleksandras, s. Je- 
Nors oras pasitaikė labai blo- ronimo. 
gas, bet į pobūvį susirinko ne
mažas būrys mano artimųjų 
giminių ir draugų. Už tai vi
siems esu labai dėkingas.

Pirmiausiai noriu tarti nuo
širdų lietuvišką ačiū pagerbi
mo sumanytojams — 94 kuo
pos valdybai ir visiems nariams 
— Stasiui Jakučiui, Stasiui Gri- 
ganavičiui, Jonui Jonaičiui, Jo
nui Venckui, Vytautui Vilučiui, 
Valentinui Vakauzai ir visiems 
pagelbininkams. Didelis ačiū ir 
vyriausiai šemininkei Prakse- 
dai Jakutienei ir visam jos 
štabui. Be jų nuoširdaus darbo
jokie pobūviai nėgalėtų įvykti. Martišius, Kazimieras, s. Jur-

Nuoširdi padėka programos . 
vedėjui adv. Jonui J. Grigaliui . 
už gražų jos pravedimą. Ačiū 
kun. A.P. Kneižiui už invokaci- 
ją .ir sveikinimą. Dėkingas už 
sveikinimus įvairių organizaci
jų atstovams ir visiems, kurie 
teikėsi ateiti manęs pagerbti.

Ačiū Darbininkui ir Keleiviui 
už šio parengimo aprašymą. Dė
kingas Lietuvių Radijo Valan
dos vedėjui A.F .Kneižiui ir 
Laisvės Varpo vedėjui P. Vi- 
čeiniui už garsinimą.

Kas
tan., 
Did.

Vin-

Padėka

Klėtkus, Stasys, s. Prano.
Kojelis, Antanas, s. Juozo, 

gim. 1913 m. Jukniskes km., 
Tauragės ap.

Krūtinienė - Hilbrechtaitė, 
Jieva, iš Batakių valšč., Taura
gės apskr., apie 65 m. amžiaus, 
ir jos vyras Krūtinys, Jurgis.

Kuizinaitė, Rozalija, d. Petro, 
ir jos brolis Antanas.

Mačiukas, Zezonas, s. Mykolo, 
gim. 1905 m. Vaiguvos valšč., 
Raseinių apskr.

Marozas, Augustas ir Anta
nas.

Giminių ir artimųjų paieškomi
Milkeraitienė . Sarapinaitė, 

Anė, gim. apie 1890 m. Batakių 
valšč., Tauragės apskr.

Milkintas, Jonas, s. Jono, 
gim. Pabambių km., Skaudvi
lės valšč., 1913 m. išemigravęs 
į JAV.

Montvilienė - Žiulpaitė, Pru- 
dencija, d. Prano.

Nausėda, Kazimieras, s. 
paro, gim. Kundročių 
Skaudvilės valšč., per I 
Karą išemigravęs į JAV.

Norkevičius, Vladas, s.
co, gim. 1897 m. Vilkaviškyje, 
jo žmona Ona, duktė Joana ir 
sūnus Leonas.

Prišmantas, Nikodemas, s. 
Nikodemo, gim. 1907 m. Rygoj.

Remeikienė - Jučaitė, Marijo
na, gim. Kaltinėnų valšč., Tau
ragės apskr.

Remeikis, Kazimieras, s. An
tano, gim. Kaltinėnų valšč., Tau. 
ragės ap.

Trijonis, Mykolas ir Jurgis.
Vilkuckienė -v Prišmantaitė, 

Bronė, d. Nikodemo, gim. 1917 
m. Rygoje.

Vilčiauskienė - žygaitytė, Au
tose.

Zdanavičius, Jurgis, ir jo sū
nus Bronislavas.

Žygaitis, Motiejus.
Žukauskienė - Rimkutė, Ona, 

d. Silvestro, apie 55 m. amžiaus, 
gim. Vertimų km., Anykščių 
valšč.

Žvinglys - žvinglevičius, Jo
nas.

Globys, Vincas, ir jo duktė 
Globytė - Grosslen, Ona, gyv. 
Chicago.

Kauneckas, -.Vladas, s. Myko
lo, gim. 1912 m. Serekonių km., 
Panevėžio apskr., po karo gy
venęs Furth i/Bay.

WASHING MASHINE SERVICE

Automatiniu skalbimo mali
ny taisymas ir įrengimai. Dar
bas garantuotas, greitas patar
navimas. Tik 2 dol. Aero. ED 
3-0267, LU 9-3248.

GRAŽUS NAUJAS VIENOS 
ŠEIMYNOS NAMAS.

19500 dol. Įmokėti 5000 dol 
Morgičius 20-čiai metų iš 5 su 
puse procento. 6 gražūs kam
bariai, vonia, garažas. Gražios 
indaujos virtuvėje, gazas, šiltas 
vanduo, šildymas. Apkaltas iš 
lauko lentelėm. Galima padary
ti ir dviejų šeimų. Arti visų 
bažnyčių ir mokyklos. Adresas

163-15 96th St, Howard Baach, 
LJ., N.Y. EV. 8-6781

CHILDREN BOARDED

STATEN ISLAND. — Priima
mi globoti vaikai. Speciali ato
daira kūdikiams. Priimam sa
vaitėm arba mėnesiam. Getas 
maistas jaukus kiemas, ryšys su 
daktarais. EL 1-2321.

HEMPSTEAD, L.I.

borą, gyv. Chicago, HL, ir jos 
sūnūs Reimantukas bei Danie
lius.

Ziniauskas, Jurgis, gim. 1919 
m. Erotiškės dvare, Kaukienų 
valšč.,

Ziniauskas, Pranas, gim. 1915 
m. Priekulėje.

Ziniauskas, Henrikas, gim. 
1923 m. Aleknuose.

Ziniauskaitė, Liucija, d. Ka
zimiero, gim. 1921 m. Šilutėje.

Ivanauskas, Konstantinas, s. 
Vinco, ir jo vaikai Adelė, Dara
ta, Marijona ir Vladas, gyv. Chi
cago, ūl.

Šimkienė - Kučinskaitė, Ona, 
ca. 60 m. amžiaus, gim. šakali
nio km., Tauragės apskr.

Gilder - Vaicekauskaitė, Jad
vyga, gyv. Brooklyne.

Kondratavičius, Vladas, ki
lęs iš Vilniaus krašto.

• Mickus, Izidorius, išemigravęs 
į JAV prieš Pirmą Didįjį Karą.

Kreiptis į Liet. Tremtinių 
Sielovadą:

(16) Dieburg 
Minnefeld 33, 

Germany.

COLLEGE POINT — pusiau 
prijungtas 6 kambarių ūkio na
mas. Puikiausios morgičių sąly
gos. Mažas įmokėjimas. Kaina 
18,500 dol. 128th St. ir 25th 
Avė., arti katalikiškų instituci
jų. IN 3-9555

Į

| 
I

Baras, sale vestuvėm*
parengimams, susirui 

kiniams, etc.
1883 MADISON ST RROOKLYN 27

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties! Ridgewood

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

TO PLACE, 
YOUR AD ' 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

REAL ESTATE
> < •

OurJACKSON HEIGHTS
Lady of Fatima parapijoj, 1 
šeimos plytų namas. Puikiau
siam stovyje. 6 kambariai, 1 ir 
pusė vonios, kaug kitų prie
dą. Apsigyventi galima tuojau. 
Savininkas NE 9-5906.

OUR LADY OF MERCY para
pijoj, Hicksville, LJ. 15,490 dol. 
4 miegamieji. Cape Cod sti
liaus, ištaigingas garažas. Pui
kus rūsys kampinis skly
pas. Kitokį priedai WE 5-5004

DARBININKO

Rinktinės mintys, kun. dr. J. Prunskis

2.
3.
4.

GREAT NECK —St Aloysous 
parapijoj — Lake Success, 4 
miegamieji 2 vonios, atski
ras tarnaitei kambarys su vo
nia. Sumažinta kaina iki 30,000 
doL HU 2-5724

MERR1CK — 4 miegamieji, 2- 
sty, židinys, anga į pastoginj 
aukštą, miegamasis ir pusė vo
nios žemai, 3 miegamieji ir 2 
pilnos vonios viršui, labai dide
lis skalbiniams padėjimas, di
džiausi langai, skiepe žaidimų 
kambarys. Puikaus vaizdo skly
pas. Apsauga nuo vėtrų, vabz
džių. W-W divonai. Arti visų 
patogumų. Autobusas po duri
mis į visas katalikiškas insti
tucijas. Prašo 28,000 dol. FR 8- 
7284

PARKCHESTER VICINITY —

1768 — 1770 East Tremont 
Avė., 55 pėdų prieky, 3 butų. 
2 krautuvės, didžiulė pastogė. 
Pajamų 360 dol. mėnesiui be 
pastogės. Kaina 22,000 dol. 
Paulucci — SY 2-1694

St. Mary's parapijoj, Valley 
Stream — prabangus, Colon ti
po, 8 metų senumo, 6 dideli 
kamb., 1 su puse vonios, apsau
gai nuo saulės kamb., garažas, 
H—W alyvos šildymas, 3 bal
konai link geležinkelio stoties, 
pož. traukinys, autobusų susi
siekimas, arti bažnyčios ir mo
kyklos, kiti priedai. Kaina 24, 
500 dol. Savininkas VA 5-1456; 
LO 1-8085.

New Rochelle, N.Y. 8 su puse 
kambarių (Colonial) — 3 su 
pusė vonios, daug kitų prie- 
tuvė —pilnai įrengtas rūsys — 
užpakalinė veranda — gazo šil
dymas. . Kombinuoti sietiniai 
langai, apsaugoti nuo vėtrų. Ar
ti visų susisiekimo priemonių 
ir katalikiškų įstaigų. Kaina 25, 
000 dol. NE 64965.

administracijoje 
j nauji leidiniai:

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

Didžioji padėjėja, dr. Ant. Maceina .... 
Ir nevesk mus į pagundą, J. Ignatonis 
Pasaulio lietuvių žinynas, An. Simutis 
Smilgaičių akvarele, Paulius Jurkus

5. Molė ir laimė, kun. dr. J. Prunskis ....
6.
7. Mano pasaulėžiūra, kun. dr. J. Prunskis ....

DARBININKAS
910 WiUoughby Ave^ Brooklyn 21, N. Y.

BANGA TELEVISION

I
 BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 
Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.

Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 
prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.

Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį

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

PAUL’S RESTAURANT |
UęUORS BEER -WINES |

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI |
Šeštadieniais, sekmadieniais 9

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas o

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771 S

.X.),>^.'(.X.X.X.>.X.X-x-X.X-X-X»X-X-X»X

Republie 
fine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn U, N. T. 
TeL EV 7-2089

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

tinių, konjakų, midų šventėms'bei 
kitoms progoms

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQUOR STORE

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

103-55 LEFFERTS BLVD.
Telefonas: VIrginia 3-3544

EICHMOND IHLL, N. Y.
I

Albinas P. Naviara
PARDUODAMA su NUOLAIDA:

TELEFONAS:
APplegate 7-0349

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.will board 2 children in her 

lovely home — Also Day care
— Call for details.

Visiems dėkingas.

HELP WANTED

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

Už tai gaunama: KOKTEILIS — VISpTUKO su priedais 
pietos — VESTUVIŲ TORTAS — ALUS - VESTUVINĖS 
NUOTRAUKOS — ŠOKIAI —’ VARDŲ MONOGRAMOS. 
Be to, pirmajai nakčiai geriausiam viešbuty nakvynė. 

Galima pasirinkti ir kitokius valgius.

1380 METROPOLITAN AVKNUE, BRONX 
, Priešai* Macy**—-Parkchastery. — TA8-7444

už dalinį darbų. Jūs galite dirb
ti jūsų apylinkėje katalikiškose 
šeimose. Didžiausia apimanti 
visą Ameriką organizacija jums 
duoda puikiausią galimybę 
dirbti su pilnu aprūpinimu li
goje ir kitomis privilegijomis. 
Sambinkte U 4-0056.

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

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi


