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Vatikano sutartis su komunistine Vengrija
Vatikanas rugsėjo 15 paskel
Mindszenty likimas
bė, kad jo atstovas Agostino
Casaroli, specialiųjų reikalų pa- nukreiptas, kiek iš
sekretoris, ir Vengrijos kulto
reikalam pirmininkas Joseph
Prantner Budapešte pasirašė kimybės priesaikos komunisti
sutarti.
niam režimui.
Sutartis, kaip Oss. Romano
Tuojau po sutarties popie
skelbia, davė teisę Vatikanui
žius paskyrė penkis naujus vys
skirti Vengrijos vyskupus, pa
kupus, kurie buvo valdžios pa
laikyti ryšius su Vengrijos vys
tvirtinti. Patvirtintas taip pat
kupais; pripažino laisvę moky
arkivyskupas, kuri buvo pasky
ti tikėjimo bažnyčiose ir mo
ręs popiežius Jonas'XXIII, bet
kyklose; atsigaivinti vienuoli
kuris lig šiol valdžios nebuvo
jas ir brolijas.
pripažintas.
Sutartis, kaip skelbia Veng
Vatikano ir Vengrijos pareiš
rijos pareigūnas Prantner, da
vė teisę Vengrijos valdžiai pri kimu, numatyta toliau tartis
pažinti tik jos patvirtintus vys dėl kitų klausimų, tarp jų dėl
kupus, reikalauti iš kunigų išti- kardinolo Mindszenty likimo.

KITOS DIENOS PAREIŠKIAMI:
Oss. Romano, kaip atkreipė

dėmesį Journal American, jau
antrą dieną po sutarties paskel
bimo, rugsėjo 16, rodė mažiau
optimizmo. Rašydamas, kad
slapti pasitarimai truko dviejus
metus, apgailestavo, kad jų re
zultatai esą “riboti” ir kardino
lo Mindszenty klausimas esąs
be permainų. “Nereikia sakyti
— kalba Oss. R. — kad dabar
galimybė duoti naujus vysku
pus vakuojančicm vietom ir
pavaduotojus amžiaus lenkia miem ganytojam būtų nedide
lis pakeitimas ligšiolinei padė
čiai. jei Budapešto vyriausybė
nepripažintų ir negarantuotų—
kaip ji yra padariusi — tam
tikrų pirmenybių, kurios yra
esminės religiniam ir bažnyti
niam gyvenimui”.
H. Tribūne vedamajame žiū
ri į sutartį kaip į dviejų prie
šingų ir nesutaikomų jėgų “pa
liaubas”, pagrįstas “kompromi
su”. Laikraštis samprotauja:
“Vatikanas, matyt, padarė ši
kompromisą su visais apriboji
mais. priėjęs išvadą, kad su
tartis geriau negu nieko. Baž
nyčia gal atsisakys priešišku
mo komunistiniam režimui, bet
ji dabar gal turės daugiau gali
mybės moralinei ir religinei įtakai. kuri drauge su kitom
tarptautinėm atmainom, tikima
si. trauks Vengrija toliau nuo
Rytu link Vakarų”.
Tikima, kad dabar galinčios
būti sutartys su Čekoslovakija
ir Lenkija.

Chicagos spaudoje (Sun -Tikad mažta pasitikėjimas demo
kratais tarp lenkų, italų, lietu
vių ... Buvo nurodyta ir svar
biausia priežastis: esą jie bai
minasi, kad vykdant pilietinių
teisių Įstatymą, jie būsią neg
rų išstumti iš dabartinių darbų,
jų namai atpigsią ir tt. Tokis

neišspręstas—jis tebėra azylyje. Dėmesys
to laimes katra pusė; kiek prisidėjo JAV

KO LAUKIAMA IŠ SUTARTIES
Vatikano sluoksniai pažymė
jo, kad ši sutartis yra pirma
tarp Vatikano ir komunistinio
režimo. Tačiau Oss. Romano
nurodė, kad ji nereiškia žings
nio Į diplomatinių santykių
mezgimą tarp Vatikano ir Ven
grijos.

LENKAI ATSAKO — ar juos baimina
lygios teisės su negrais ar koegzistenci
ja su komunistais

Vakarus, mėginama apeiti ty
lom, kokios Įtakos sutartis gali
turėti pačioje Italijoje. O ji ne
bus išvengiama. Po Adžubėjaus
vizito pas popiežių Joną XXIII
Italijos komunistai
išplėtojo
propagandą apie gerus santy
kius tarp popiežiaus ir komu
nisto Chruščiovo ir tokiu būdu
laimėjo rinkimuose naujų
1,200,000 balsų. Dabar Vatika
no sutartis su komunistiniu re
žimu duoda didesnes galimybes
komunistam lapkričio rinki
muos.

MINDSZENTY KLAUSIMAS:

Kardinolas Mindszenty, 72
metų, nuo 1956 tebėra Ameri
kos atstovybėje. Times koresipondento Frankelio aiškinimu,
■kardinolas savo buvimą Ameri
kos azylyje laiko ne tik Baž
nyčios, bet visos rezistuojančios
KĄ SAKO VENGRIJOS
ATSTOVAI:
Journal American paskelbė

pareiškimus dviejų Vengrijos
monsinjorų, kurie yra Romoje
vengrų misionierių direktoriai.
Jų pareiškimai esą be džiaugs
mo. Sutartį vadino ‘ ‘eksperi
mentu”, kurio “vaisiai atrodo
dar labai ir labai problematiš
ki”. Jie kalbėjo, kad veikiantie
ji Vengrijoje įstatymai neat
šaukti ir jie beveik “visiškai
paraližuoja vyskupų veikimą”.
Vengrijos komunistinės valdžios
pirmas siekimas derybose buvo
iškelti iš "Vengrijos kardinolą.
“Matyt — vertino jie sutartį
— Vengrijos vyriausybei ne
pasisekė savo plano Įvykdyti.
Kardinolas yra ir bus paverg
tos Bažnyčios simbolis ir pasi
lieka Vengrijoje”.

KARD. CUSHINGAS skyrė 1,008 dolerių
lietuviškam kryžiui parodoje
Bostono kardinolas Richard
F. Cushingas, praeitą savaitę
lankęsis pasaulinėje New Yor
ko parodoje ir apžiūrėjęs lietu
višką kryžių, lietuvių parodos
komitetui atsiuntė 10 0 0 dolerių čeki lietuviško kryžiaus
priežiūrai ir savo palaiminimą
lietuviam

Vengrijos simboliu. H. Tribūne
vedamajame mano, kad po su
tarties nebus Įmanoma kardi
nolui pasilikti Vengrijoje. Ame
rikos vyriausybės atstovai svei
kino susitarimą, pareiškę betgi,
kad Mindszenty nėra verčiamas
iš atstovybės pasitraukti. Jour
nal American mano, kad Mind
szenty klausimo
sprendimas
atidedamas iki po rinkimų Amerikoje. Times mano, kad san
tykiai tarp Vengrijos ir Ame
rikos gali pagerėti, jei iš jų iš
nyks Mindszenty klausimas.

KOVOJANČIOS
VENGRIJOS SIMBOLIS — kardinolas
dszenty aukoja mišias Amerikos atstovybėje Budapešte.

RINKIMį KOVOJE: už Johnsoną 65, už Goldwaterį 29 proc
Būdinga, kad savaitės kalbo
se buvo daugiau dėmesio krei
piama į vidaus reikalus, į kan
didatų žodžius ir darbus, ma
žiau į užsienio politiką.
— “Ekstremizmas" buvo stip
riai prisegamas šen. Goldwateriui. Apie jį mažiau imta kalbė
ti, kai tuo pačiu vardu imta va
dinti šen. Humphrey, iškėlus
faktą, jog jis yra Americans
for Democratic Action vienas
kūrėjų ir ilgametis vicepirmi
ninkas, o sąjūdžio programa dėl
■komunistinės Kinijos ir kt. bu
vo “ekstremistinė”.
— “Diskriminacija" negram
prisegama Goldwateriui, kuris
balsavo prieš “pilietinių tei
sių” įstatymą. Rugsėjo 15
kengr. Milleris tuo pat atsimo
kėjo Johnsonui, paskelbdamas
sklypų pardavimo dokumentą,
kuriame 1938 Johnscnas pirkė
jui statė sąlygą, kad sklypas

nebūtų toliau parduodamas ar do, kad respublikonų 27 pro
nuomojamas “asmenim kilimo centai persimeta už Johnsoną,
iš Afrikos”.
o demokratų tik 8 procentai ei
— Teismo valdžios apriboji na už Goldwaterį. Ne pietuose
mas. Goldwateris rugsėjo
15 procentas nukrinta net iki 3.
Floridoje smerkė vyr teismo,
Paskutiniais duomenim, už
sprendimus, kuriais esą prote
Johnsoną pasisako 65, už Goldguojami nusikaltėliai. Jei jis
waterį 29.
bus išrinktas, žadėjo pasirūpin
ti, kad teisėjai aiškintų konsti — Šen. Thurmond, S. Carolituciją ne nusikaltėlių, bet vi nos demokratas, pasiskelbė ei
suomenės interesui.
nąs su respublikonais ir kovo
— Perbėgėliai. Gallupas ra- siąs už Goldwaterį.
j

Krikščionys demokratai ir komunistai
Italijos krikščionių demokra
tų partijos suvažiavimas. Romo-,
je rugsėjo 14 svarstė komuniz
mo klausimą. Rado, kad nei
Maskvos nesantaika su Kinijos
komunistais nei komunistų va
do Togliatti mirtis Italijos ko
munistų jėgos nepakeis. Komu
nizmui augti palankias saly-

DEL VAIKŲ:
kova nenuolaidi
New York e po rugsėjo 14 ir
15 mokyklų boikoto abidvi pu
sės nesirengia “ginklus” sudė
ti. švietimo valdybos pirminin
kas Donovanas grasina kreipsięsis i prokurorą, kad ištirtu
boikoto kaltininkus, patrauktų
juos Į teismą, kaip “kriminali
nius nusikaltėlius“; grasino kei
stas boikoto rengėjam civilinį
ieškinį.

Khanhas suiminėja to “nebuvu
sio perversmo” kaltininkus. ,J.
American tvirtina, kad ‘ ‘nėra
jokios abejonės, jog Khanhas
išsilaikė valdžioje didžia dalim
t i k Johnsono
vyriausybės
spaudimu”. Times paskelbė grį-

LIETUVOS GERADARIS — kard.
R. F. Cushingas.

Times informuoja, kad tėvai
rengiasi toliau kovoti įstatymo
keliu — kad švietimo valdybos
nariai būtų piliečių renkami ir
tokiu būdu atstovautų gyvento
jų valiai. Times toki sumany
ir švietimo valdyba nesijaudino
KAS MĖGINAMA NUTYLĖTI:
mą vadina “katastrofa švieti
Keliant aikštėn, kad sutartis dėl nelegalumo ankstesnių dvie mui”.
gali didinti tikėjimo
laisvę jų boikotų, kuriuos žiemą su
Vengrijoje ir artinti Vengriją i rengė negrų tėvai, kodėl neįsa

atstovų susilaikė. Amerikos jau
— Laoso komunistai pasiūlė
nimo tarybos atstovam Maskva paliaubas ir pažadėjo atitrauk
vizų nedavė vykti į kongresą. ti savo kariuomenę iš teritori
— Ispanijos laivas su pre jos Plaine dės Jarres. kurią bu
kėm prie rytinių Kubos krantų vo paėmę iš neutralistų. To
rugsėjo 13 buvo apšaudytas. kiom sąlygom nori naujos kon
Kapitonas ir du pareigūnai nu ferencijos Laoso klausimui. Bū
šauti; Įgula laivą paliko ir išgel dinga. kad visi tie pasitarimai
bėta Amerikos pasienio sargy vyksta Paryžiuje. Prancūzija
bos laivo. Kas apšaudė —tebė nori atgauti Įtaką .Azijos klau
ra paslaptis. Kubos egzilai atsi simam spręsti neutralizacijos
ribojo.
keliu.

gas ir šiandien tebesudaro stam
biojo biznio įsigalėjimas, socia
linių bei ūkinių reformų neda
rymas ir skandalai asmenų, ku
rie yra valdžioje ar visuome
nės priekyje.
Italijoje krikščionys demok
ratai ir komunistai yra dvi stip
riausios partijos. Rinkimuose
1963 pirmieji gavo 11.7 mil.
balsų, arba 38.3 proc., o komu
nistai 7.7 mil. arba 25.3 proc.
Komunistai stengiasi įeiti Į val
džią. Kr. demekratai nuo jų
griežtai atsiriboja. Ir šiame su
važiavime vyrauja karinga prieš
komunizmą nuotaika. Tačiau ne
sutaria dėl metodų ir taktikos.

BE IŠEITIES: įšaldyti Vietnamo chaosą
Vietname buvo laikoma, kad
iki po rinkimų?
‘ ‘perversmo nebuvo’ ’, tačiau

Mrs. Rcsemary Gunning. vyk
dė moji sekretorė tėvų mckesčių mokėtojų bendro komiteto,
kuris rengė boikotą, atsakė,
kad kalėjimo nebijanti ir iškėlė klausimą: kodėl Donovanas

kė ištardyti miesto pareigūnų,
— Maskvoje rugsėjo 16 tarp tarp jų ir miesto komisaro žmo
tautiniame jaunimo kongrese nių teisėm Mr. S. Lowoll, ku
Chruščiovas ragino kovoti prieš rie viešai siūlė boikotą ir ragi
“imperializmą ir kolonializmą”. no viešai susilaikyti nuo vaikų
Kai jam kiti plojo. 30 Kinijos siuntimo į mokyklas?“

Min

aiškinimas nori sudaryti įspū
di. kad tos grupės tesirūpina
savo asmeniniais, egoistiniais
interesais — namais, darbais—
su skriauda negram.
Chicagos spaudoje (sun- Ti
mes) tokią nuomonę paskaitęs
specialiai apie lenkus, kad Chicagoje1 tarp lenkų “šnabždama
apie sukilimą prieš demokratus”, lenkų “naujosios imigraci
jos savitarpinės pagalbos” pir
mininkas Kazimierz Lukomski
tame pat laikrašty paaiškino,
kad lenkai brangina asmens lygias teises; teisių
nelygybės
skriaudą lenkai gerai pažįsta
dar nuo carinės okupacijos lai
kų. Ir dėl to pilietinių teisių
lygybė negram nėra priežastis,
kad ‘ ‘tarp lenkų šnibždama
apie sukilimą prieš demckratus”. Kokia tikroji priežastis,
Lukomski šiaip nurodo:
“Priežastys, ties kuriom mes
sustojam ir svarstom, yra au
gantis nusivylimas dėl koegzis
tencijos su komunistais politi
kos, kurios siekia vyriausybė”.
Tokią politiką autorius įžiūri
šen. J.W. Fulbrighto kalboje
senate kovo 25; įžiūri valstybės
sekretoriaus Dean Rusk parašu
paskelbtame Pavergtų Tautų
Savaitės akte. Pastarasis nesu
minėjo, kad jas yra pavergęs
komunizmas ar Sovietų Sąjunga. Iš šen. Fulbrighto kalbos
atrodo, kad jam pavergtų tautų nėra. Jei tautai patinka
vykdyti savo ideologiją jos vi
duje, tai su ja mes neturim ne
santaikos, nors jos ideologija
gali būti atstumianti”. Tuos se
natoriaus žodžius pakartojęs
Lukomski vertina: “Senatorius
ignoruoja faktą, kad šiom tau
tom negali patikti ideologija,
kurios pasirinkti jos niekad ne
turėjo galimybės . .. Koegzis
tencijos politika skirsto pasau
lį i komunistinio ir laisvojo pa
saulio blokus. Ji vengia pripa
žinti, kad paneigimas šimtam
milijonų žmonių asmeninės lais
vės, paneigimas apsisprendi
mo teisės tautom, istorijoje bu
vusiom laisvom tautom,
yra
rimta grėsmė pasaulio saugu
mui, neišskiriant ir šio krašto.
“Metais po antrojo pasauli
nio karo šis kraštas parėmė va
dovauti pasaulio laisvei. Ar jis
dabar šios misijos atsisako?”
“Tokios abejonės girdimos
daugely Amerikos lenkų šeimų.
Tekios yra tikrosios problemos
už šnabždėjimų apie ‘sukilimą’. .
prieš demokratus”.

O JEI TAIP IR NIKITAI ...

Kongrese

Prez. Johnsonui rugsėjo 15
nebuvo laiminga. Senate buvo
atmestas jo kompromisinis siū
lymas dėl vyriausio teismo aiš
kinimo, kad valstybėse būtų pa
keisti senato rinkimai — jų
skaičius turįs būti pagal gyven
tojų skaičių. Prezidentas siūlė,
kad to aiškinimo vykdymas bū
tų kuriam laikui nudelstas. Bal
savimas 42:40 prezidento kom
promisą atmetė. Nulėmė pačios
daugumos vado Mansfieldo bal
sas prieš. Atstovų Rūmuose bu
vo atmestas projektas medicini
nei globai senesnio amžiaus as
menim.

A. V. SNIEČKUS IR P. WYTENUS, New Yorko lietuvių dienos komiteto
riai, energingai suorganizavo lietuvių programą R. C A. televizijoje ir
kardinolo Cushingo atvykimą prie lietuvių kryžiaus parodoje. Nuotr. V.
Maželio.

Vokietijoje nuotaikos Įkaitu
sios dėl elektronikos specialis
to Schwirkmanno apliejimo nuo
dais Sovietuose. Vyriausybė su
sirūpino saugumu Chruščiovo,
kuris metų pradžioje atvyksiąs
į Vokietiją — o jeigu ir jam
taip kas padarytų, kaip, jo val
džios Įsakymu, buvo padaryta
Schwirkmannui...
Vokiečių spaudoje spėlioja
ma. kodėl sovietai porą dienų
nenorėjo išleist Schwnkmanno.
aiškindami, kad lėktuve vietos
nesą. Samprotaujama, kad so
vietai norėję turėti ji Maskvos
ligoninėje, kurioje būtų galėję
išgauti iš jo visokius pareiški
mus.
Maskvos radijas taip pat pra
bilo. aiškindamas, kad Schwirkmannas patsai apsiliejo, norė
damas provakuoti sovietus.

žusio iš Vietnamo gydytojo pa
reiškimą, kad Khanhas netu
rįs gyventojų
pasitikėjimo.
Sulzbergeris
(Times) aiškina,
kad P. Vietname nėra “valsty
binės idėjos” ir geriausias da
lykas, kurio esą galima tikėtis—
tai “įšaldyti chaosą aštuoniom
savaitėm”, t.y. iki Amerikos
rinkimų. H. Tribūne skaityto
jų laiškuose pasirodė atsiliepi
mai, kad esą “per metus laiko
mes turėjome suprasti, jog mū
sų interesas buvo Ngo Dinh
Diem pasisekimas ir kad jis
nebuvo tironas".
Roger Hilsman, buvęs valsty
bės sekretoriaus padėjėjas, pre
zidento Kennedy paskirtas to
limiem ryta m. aiškina New»weeke, kad Vietnamo reikalu
“maža yra pagrindo optimizmui”. Klausiamas, kas reiktų
daryti, atsako, kad jis “būtų lin
kęs derėtis", bet tik tada, kai
užpuolikų banga būtų atstumta;
tam reikia bombarduoti šiaurės
Vietnamo Įmones, kurios remia
partizanus. (R. Hilsmanas drau
ge su atstovu Cabot Lodge ir
yra labiausiai atsakingi už per
versmą prieš Diem, nuo kurio
nužudymo kilo chaosas i.

‘kašte tekia augią impieriadistą metūjos-Turfcijos sienos kr ęer- lonėje tebegyvena paskutines
provokacija". Chruščiovas aro duoti. Tite pat vokiečių karo savo dienas Molotovas.
tapštita
Ii’taorų praeities
K
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Komunistai ir
Sovtiy . Rutilą 1941 metų
pradžioje pripriSKto' hitiettoės
Vokietijos užgrobimus. Diplo
matiniai santykiai sutraukti su
Norvegija, Olandija,
Belgija,
Jugjodarija ir Graikija. Esą "tio
teukti atari! vtaešiv ir dėl
* noprikiAus^
mybšt“ Toks Maskvos elgesys
suk^ė pasapiktinimą vokiečių
pavergtuose kraštuose, gi pa
čiam Hitleriui buvo ženklas,
kad Stalinas jam pataikauja,
nes jaučiasi silpnas Vadinasi,
reikia baigti žaidimą su tuo
“Krauliais raodomioju voru”.
Anglija jau turėjo pakanka
mu davinių, ka^ vokiety kariuoimM taNdama rytuose: pa
sididintoje su bolševikais Len
kijoje b- Mažbje Lietuvoje —
vistĮ rusų okupuotos Lietuvos
pasieniu nuo Klaipėdos iki Viš
tyčio. Britanijos
premjeras
Winstonas ChurchUlis per savo
paauntinį įspėjo Staliną, kad
būtų pasiruošęs. Stalinas ne-

kta ^•’MRĮ0

dyti Sovietų Rusijos ir Vokietijos draugiškus santykius. Stalinas turėjo savo-žinių: vokiečių
laivynas ir aviacija yra parei
ti invazijai į Angliją. Vadinasi,
anglai norėtų, kad Sovietų Ru
sija pultų vokiečius ir padėtų
gelbėti Britanijos salas...
Vokietijos atstovybė Maskvo
je 1941 birželio - M gta H
Beriyao įsakymą smudtataiaptą kodą bei raštas kr pasfrėgtoti savo moterų bei takų apsauga. Grafas Sehttatargas, Vekietijos pashmtmye Maskvoje,
stebėjosi, nes ir jis negalvojo,
kad karas taip arti. Brastinkus
vos penktom dtoeoen. Motetovas išsikviete į Kremlių grafą
SdHdenbuiųą su patarta Gus
tavu HBgeriu. Molotovas dus
liu balsu pareiškė: “Mes tarime
neraminančią žinią. Vokiečią
lėktuvai sistematiškai skraido
pastoliu. Sovietą vyriausybei
susidaro įspūdis, kad Vokietija
kažkuo nepatenkinta. Ar Vokie
tija turi kokių pageidavimų?”
— paklausė. Grafas Schuienburtas nieko negalėjo atsakyti.
Jam pačiam nebuvo visai aišku,
ką Hitleris išdarinėja.
Kitą dieną, 1941 birželio 22,
grafas Schulenburgas gavo iš
Berlyno telegramą. Jam buvo į
sakyta nuvykti pas Molotovą ir
pranešti: dėl nuolatinio sienos
palaidinė j imu iš Sovietu Rusi-

rusai labai saugojos vokiečius
užkabinėti. Tačiau ^aftn 6chutettargui pahefrfa su Molotovu
į jokias kalbas nesfieisti.
“Mudu su pasiuntimu,— pri
simena Hilgeris, — nuvykome
į Kremlių apie 4 vai ryte. Mo
lotovą radome išvargusį, nusi*
dirbusį. Jisvaždėsi ir ilgai tylėjo. Pasta pritank ertaikare paekuMmm? itaų pasiim
. tiays tyžta TOda Molotovas
pats mums pranešė: Vokiečių
kariuomenė jau ym perfengusi Sovietą Sąjungos
sienas,
prieš pusantros valandos lėfctuvai bombardavo Odesą, Kijevą
ir Minėk į... Dabar Molotovas
pratrūkę kaltinti ir priekaištau-

Anot kongresraano fearry (R.atsirandanti pavergtų jy
hylos klausimu geležinė uždan-

Los Angolos^ Calif. — “Pa
baltijo .ir kitą pavergtų kraštų
laisvinimo rrikalas yra atsidū-

tiY.)

"Vokfetite užpuolė kraštą, su
lour^li^a■ Imv^i ^pselrošiuoi
limo ta drangHtamo sutartis.
Toks procodmriOB totoriįojo ne
girdėtas ... Mas to nėužsitar-

nuo, suktaM, protavimu kitų

tataMi Mfcve' kr \ gyvybe. Gi
trtiįgpaiį
1 Bggįfr šMopetaHv
kuri
atauk Mm Bertam lieamistB^tanmta, stauvoB mMtifo- visam pašautai ta1 šukė baisią
gSchteaistar -Balmhof "odės) nūs, buvo ^šaudytas Rusijo- nelaimę Ir prataįo tiek daug
> drauge su' Berija. Nebėra kraujo, artimai b^riradariuavo

diitiapuiMi infrlit H d. 40 nei Steti&o taei Hitlerio. Nema
3 vat ryte gavo
įe« pro kurią ėjo Stalino mėly bolševikus, pas juos tuojau pa
nu pieštuku išrėžta ‘nauja sie bėgo su pranešimu. Pranešimas
na’,
kaip msą Įrariumno praneštas Krftmtigi ęrįžo įsa
Vokietijos užsienių reikalų
nė 1941 biržętid 31 buvo išri kymas: “tą provakatorių sušauiministeris griežčiausiai protes
kiuota paradui Netikėtai už
tavo prieš sovietų pasikesinnną
klupta. raudonoji armija sumi
šo. Gustavas Hiįgeris, vokiečią
V o kietijos s- pasnmtiBjtes nužudyti V o k i e t ijos pilietį
pamuntinybės patarėjas Mask Maskvoje visi tarnautojai buvo Kurst Schwirkmaniną. Tai buvo
voje, liudija, kad Rtajojo žmo nugabenti prie Turkijos sienos ddctronikoš specialistas, kuris
nės buvo netekę 9atoy ir kal ir 1941 liepos 13 iškeisti į So Vokietijos atstovybėje Maskvo
tino savo bolševikinę vyriausy vietą Rusijos ambasados tar- je surado, paslėptus mikrofo
nus: Save
____ _____________
<hėbų«tijkte ii*
____
rtngbę: matyti, ką nore blogo pa eustaįH^
Schulenburgas skubiai neg^jo t darnusis grįžti į Vokietiją, ai
darė, jei vokiečiai puolė,' nes
visą .laiką buvo pabrėžiama su iš Maksuos riško pasiimti. Kiek kitais vektečtete apsilanfcė dar
Stalinas jį vertino, rodo tai,; rasą stačiatkių^ pamaldose už
Hitleriu gera draugyste...
Stalinas ligi paskutinės mi tad via jo daiktai, ęnteas ng>-. žįaštaos, ^ah^Boge jis pajunutės buvo įsitikinęs, kad čia nas, vėliau nugabenti prie Ar* to, kad kaitas jam apliejo

komunistai su fašistais. _ SS.

Chruščiovas jau vartoja
skysčiu kairiąją koją. Kai Mas
kvoje patikrino Amerikos ats
tovybės gydytojas, rado, jog
tai garstyčių gazas, labai pavo
jingas gyvybei, vartotas pir
mojo pasaulinio karo metu.
Kai Vokietijos atstovybė norė
jo sužeistąjį rytojaus dieną iš
gabenti į Vokietijos ligonines,
sovietai atsakė, kad visos vie
tos lėktuve esančios užimtos.
Tik vėliau pasisekė parvežti.
Sužeistojo padėtis esanti kritiš-

Molotovas “pamiršę*, kad So
vietą Rusija tik prieš metus su
laužė nepuolimo ir draugišku
mo sutartis su Baltijos valsty
bėm. ‘Pamiršo’ ir tai, kad pas
kutinė sutartis su Lietuva 1939
spalio 10, kai neva Lietuvai
'‘gražino’ Vilnių, buvo veidmai
niška nes dar prieš tai Stali
nas su Hitleriu buvo sutarę
Baltijos ■ valstybes
likviduoti,
Taigi Molotovo ašaros, kad Hit-

KOI

Amerikoje* Tą nUŽdaagą sudaro;
dabartinė krašto administracija
ir Valstybės departamentas. Ko
dėl krašto administracija bijo
kelti Lietuvos, Latvijos, Estijos
ir kitų pavergtų kraštų laisvinimo reikalą Jungtinėse Tauto
se?” —kalbėjo ir klausė kon-.
gresmanas Rebort R. Berry (R.
N.Y.), neseniai piešdamas naują
rezoliuciją (H. Con. Res. 340)
Lietuvos bylos klausimu. Kongresmanas R.R. Bary yra Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų komi
sijos narys. Tos komisijos, ku
riai vadovauja kongr. T. Mor
gan (D.-Pa.), rankose yra visos
mūsų rezoliucijos, kurios yra įneštos Atstovą Rūmuose.
Didelį nepasitenkinimą
dėl
krašto administracijos nenoro
kovoti už pavergtų kraštų išsi
laisvinimą B komunistų vergi
jos neseniai pareiškė kungru*RBtauta raKtarT mCVtaFy flv.
fiLk taip pat įnešdamas rezoliu
ciją (H. Cm. Bes. 351) Lietu
vos laisvinimo reikalu. Anot jo,
visi geros valios amerldečiai tu
rėtą padaryti visą galimą spau
dimą | prtadeotą L.B. Jobnsoną, reikalindami
toliau nebetrukdyti rezoliucijų pravediBM> darbut Pavergtąją
lais
vinimo retaas, kaip kad pažy
mėto kongr. R. McCtory, tuoj
Pta*ėtą, jei tik prezidentas
tartų vieną palankų žodį.
Visi geros valios lietuviai
vnBCMBiu mt karty parasyu
po trumpą teHkutį preaidentui
L.B. tebtan. Laiko pavyzdys
duodamas žemiau. Visi, kurie
tik rašys, prašomi tai pasakyti
savo Šatais.

KONGRESUI. ROBERT A. BARRY

Hm HoaonMe Lyndon B.
RrmMest of the United States

praneša, kad sudarė naują sutartį su v/o Vnešposyltorg
pritenti užsakymus maisto produktų siuntinių — dovanas
gtoinėnas gyvenantiems SSSR. Pristatymas skubus iŠ
maisto sandėlių esančių Sovietų Sąjungoje. Kainos pri
einamos. -s
Pagc*dand;«ini katalogų, kreipkite-, į bet kurį mūsų skyrių
arba j vyriausią įstaigą:

45 We< 43th Street
New Yerių N. Y., 10036 — Room 1101

Tti. C1 5-7905

.

The Whfte Beūse
Waririagtwi, D.C.
As you are aware of the
faęt, there are some seventy
Senate or Home Ooncurrerrt
Reaoiutions, mtroduced te this
Congress, that call for freedom
for Uthuania, Latvio, Estonia?
and other captive nations. The
Senate and House committees
and the Cm^ress do not act
on this cry-£or Hberty legisla-

;

?

t

CHORO

r
LIETUVOJE

Lietuvoje ‘leidžiamas keturių
tomų rinkinys — “Lietuvos komunistų partijos atsišaukimai”
nuo partijos įsikūrimo 1918 iki
1940. Tiesa apie tuos atsišauki
mus rašo: “Ubai daug atsišau
kimą yra skirta kovai prieš fa
šistą mėginimus Uratai Lietu
vą į imperialistą ruošiamą ka
rą prieš Tarybą Sąjungą”.
Tokių mėpnšnų aetero. Nie
kas Lietuvos nesirengė įtraukti
į karą prieš Sovietą Sąjungą.
Tad negalėjo būti ir atsišauki
mų prieš {tratamą. Jeigu toki
atsišaukimai dabar pasirodė,
tai ženklas, oovtetai nori suda
ryti istoriją su dalytais, kurių
nebuvo. Bet.tie nebūtieji daly*

Per ką siųsti
DOVANI SIUNTINIUS Į U. S. S. R.
kai svarbūs dabar kviety propabandai. Dvejopai propagadr
dai: parodyti, kaip vefcė ir ko?
ta buvo “galinga” kootastų
partija Lietuvoje; parodyti, kad
Lietava taikstėsi dėtis j karą
prieš Sovietą Sąjungą, tad rei
kėjo joje karines bazes įsteig
ti; reikėjo ją okupuoti, įtikėjo
ją įsijungti j Sovietų Sąjungą,
reikėjo lietuvius deportuoti, o į
Lietuvą nišą prigabenti.

— Liuda Giro® 80 metą gi
mimo sukaktį paminėjo, įleis
dami dar genuti jo nitu pen
ktais tanais. - Surinkta net ir
titeratkrinte dr teatrinės tocenMjcn-

■

Statykite sau tokį klausimą dėl firmos, kuriai Jūs patikė
site tvarkyti savo dovanų siuntinį:
1. Ar toji firma patikima?
2. Ar ji turi gerą reputaciją?
3. Ar turi tikslius ir patyrusius tarnautojus, reika
lingiems dokumentams paruošti, supakuoti ir iš
siųsti?
4. Ar vartoja tikrai geriausias dėtos?
5. Ar vertėsi tuo pačiu bizniu daugiau nei 30 metų?
6. Ar toji firma oficialiai autorizuota?
Jūsų atsakymas bus taip, jei savo dovanų siuntinį siųsite
į bet kurį

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT ST.
PHILADELPHIA, PA., 19106
WA 5-3455
Uptown PHILA. skyrles
932 W. GirArd Avemie
PMIadelphia, Pa. 19123
WAhnrt S-M7B
l
BALT! MORE
3206 Eatsem Aventie

Prašau neatsisakyti patalpin menėje pasūbaigė. Stojo tarnau
ti Dartntakė t| patikslinimą:
ti į peticiją ir nuo 1927 ii 1940
Pr. Alšėhas,
paminėdamas metą buvo Kauno miesto poli
ragpiūčio irtėn. Kotambijoje mi cijos vadu”.
Tuo tanpu kelią apskričių (jų
rusį ilgametį Kauno miesto po
licijos vadą Vladų Jankauską tan* k RokSkio) kiro komen
(žr. rugsėjo 9 Ontatako 60 nr. dantūros buvo likviduotos jalu
6 psLL4)e £to ta tao: '**. .nuo 1923 metais ir tos apdmtys pa
1921 iti 1935 m. buvo Rokiš vestos kmmytonią aptačią kokio apskrities VouimrtMitTi Su mendaptų žinion, pav. Zarasą
karino- apskr. — Utenos, o Rckiškio*
tote metaJo
1 -J 1 . b "
'r— 1 1 Biržą komendantams
tioa brrany y
karo komendantūrą to) pat
State Detantas
tais pačiais 1923 metin tavo j*
for ta triadom for ta Battic steigta žemesnioji pobdjos moStata? Mf ltaiitat, why kysa, tūnos ved ęju-vrsnirodta ta ^^tataratiėn oppo- ku ir buvę paskirtas velionis
ae ta legtatta? Wtad you V. Jiinl nikiai. Mokykla veikė
iki 1926 metą pabaigos 12r. LE
be tad eneugh to answ*>*
XXIH t 222 psD. Ukridavus
taoe ąuestiona? Thanfc you.
famal^, I btavė
that mokyklą, VI Jankauskas buvo
this kBgidafion abould be a paskirtas Kauno miesto polici
jos vadu.
1923 m. likviduota karo ko
mendantūros vėl buvo atkur
tos po 1928 m. perverta
vTauyu
Dorchester, Mase.

Dl 2-2374

BOSTON
390 West Broadway
Botrth Boston 27, Mms.
ANS-S7S4

CHfCAGO
4102 Archer Avemie
Chtoago 32, III.
FR6-B399
Brinch
2242 W. CMcago Avemie
Chicauo 22,1N.
BE 6-7788
CLKVEUAND
7023 Sopertor Avemie
Clevetand 3, OMo
UT 1-0887

Mrmorr
8400 MM*i>sh AVsnes
DstrettIO, Mtoh.
TA 8-7900

KLIZAMTH
943 EBsabeth Avemie

HAMTRAMCK
11415 teu, Oaas^av A

TO 8-7040
KANtAB CITY
18 8.4MMM7 ■

LOS ANGELES
3210 Suneet Blvd.
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9687
MIAMI
2756 Btecsyne Blvd.
Miami 37, Florida
FR 9-8712
MINNEAPOLIS
217 E. Honnodte
Mtnneapolis 14, Mina.
FE 2-4908
MILLVILLE
19 Westwood Terrace
MilIvHle, N. J.
Tel. 825-5382
NEWARK
263 Marke* Street
Neveark, N. J.
MA 3-1668
NEW YORK
48'/a Ea«t 7th Street
New Yerk 3, N. Y.
GR 3-1789
OMM1A
5524 E 32nd Streot
Omaha, NsE
Tol. 731-8977
340 TMte Avemis
PmsburgO 22f Ps.
OR 1-371B
ROCME8TER
083 HUOMn Aunuo
Ui tolti r 81, N. Y.
•As-Mn
•ANFRANCI8CO
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Amerikietė prie kryžiaus
Lietuviu

kryžius pasaulinėje

Su nuoširdžia pagarba
Mary Coli irt*“.

New Yorko parodoje yra nežy
mus, palyginus su didingais ir
puošniais pastatais, kurie iš kar
Ačių mielai laiško autorei už
to patraukia akį, ypač vakari
jautrius
žodžius ir užuojautą
nių šviesų žaisme. Tačiau 'kry
žius nelieka nepastebėtas. Kai lietuvių tautos nelaimėje. Kry
kam jis sukelia gilių susimąsty žiaus papėdėje testiprėja visų
mūsų ryžtas siekti teisingumo
mų.
ir laisvės visame pasauly.
★

*

Mary Collins, newyorkietė
(30a E. 49 St.), rugpjūčio 18 pa
rašė lietuvių komitetui toki
laišką:
“Šiuo savo laišku noriu iš
reikšti pagarbą jums visiem, ku
rie pasirūpinote pasaulinėje pa
rodoje Įrengti tą Pakelės šven
tovę. Tai nuostabi, gyvai aki
nanti susimąstyti akimirka pa
saulinės parodos bruzdėjime ir
kamšatyje.
Kai gegužės pradžioje pirmą
kartą nuvykau j parodą, aš vi
sai atsitiktinai aptikau tą šven
tovę, sustojau ir perskaičiau įrašą plokštelėje. Ilgai stovėjau
susimąsčiusi, apimta
liūdesio
dėl nelaimingos dalios jūsų
narsaus krašto ir, manau, jaus
dama kaltės drauge su milijo
nais kitų, kurie kaž kokiu bu
cu leido tam Įvykti. Nors tą
dk.ią aš vaikštinėjau nuo vie
no paviljono prie antro, bet
mintis apie tą Pakelės kryžių
nuo manęs neatstojo. Esu tik
ra, kad panašiai atsitiko milijo
nam kitų žmonių, kurie bus už
tikę tą kryžių ir skaitę įrašą
plokštėje.
Po anos dienos aš daugelį
kartų lankiau parodą drauge
su kitais, ir kiekvieną kartą tam
tikru dienos momentu, lyg ir
nesąmoningai, mano kojos at
vesdavo mane prie to kryžiaus.
Aš tikiu, 'kad ir mano draugai,
kuriem buvo parodyta ta nuos
tabi vietelė, savo ruožtu at
vesdavo kitus pamatyti, paskai
tyti ir pamąstyti.
Taigi... aš tenorėjau jums
visiem padėkoti. Linkiu kuo ge
riausios sėkmės jūsų dienai pa
rodoje.

Kas buvo italų komunistų vadas Togliatti?
rus kompartijos vadams—pran
cūzų M. Tcrezui ir italų P. Togliatčiui, — Vakarų Europos
spauda turi progos prisiminti,
kad šitie du “liaudies sūnūs”
•priklausė tam pačiam Maskvos
lizdui, kur vyriausia gyvate bu
vo Stalinas. Tik iš skelbiamų
duomenų atrodo, kad už pran
cūzų M. Torezą klastingesnis
buvo italų Paliniero Togliatti
Nors iš pasalų žudyti kitus
Italijoj Togliatti negalėjo, bet
jo dviveidiškumas liko nepasle
piamas. Pvz., Togliatti pritarė
Laterano ir Vatikano susitari
mams, kuriais Italijos valstybėj
negali būti jokių ištuokų (divorsų). Taigi Togliatti nepripa
žino ištuokų kitiems, bet pats
gyveno konkubinate, prilygstančiame dvipatystei. Jis buvo
vedęs komunistų partijos tar
nautoją Ritą Montagnarą, su ją
susilaukęs psichiškai nesveiko
sūnaus. Kadangi žmona turėjo
atsidėti sūnaus slaugymui, ita
lų kompartijos vadas sau buvo
pasirinkęs jaunesnę “draugę”
Hildą Jottį. Ji buvo tariama jo
antroji žmona, su juo važinėju-

si ir jį nūlydėjusi į rusų Kry
mą, kur Togliatti mirė.
šis komunistas išpažino taria
mai mcksiišką dialektinį mate
rializmą, skelbėsi ateistu, tačiau
uoliai tikėjo burtais ir prieta
rais. Apsiginti jis vartojo amu
letus, o skaitlinę “13” laikė ne
laimės ženklu. Kai pasikvietęs
svečių Togliatti kartą pastebė
jo, kad jų yra 13, jis nesėdo
prie stalo, kol atėjo specialiai
iškviestas keturioliktasis.
Labiausiai Togliatčio dvivei
diškumas ir gyvatiškumas pasi
reiškė Maskvoj, kur jis dauge
lį metų ėjo sekretoriaus pava
duotojo pareigas kominterne
(iki 1944). 1934-39 metais šalia
nekaltų rusų ir nerusų Stalinas
slaptai ir viešai žudė komparti
jos pareigūnus, primesdamas
jiem įvairius nusikaltimus. Jo
įsakymu 1934 slaptai buvo nu
žudytas Kirovas, o parodomuo
se teismuose pasmerkti nužudy
ti Lenino bendradarbiai Bucharinas, Zinovjevas, Kannenjevas,
Tuhačevskis ir kiti. Iš
139
centrinio komiteto narių, iš
rinktų 1937 m. XVII komparti-

Perduotas per Vatikano radiją
rugpiūčio 24
x

LIETUVI9KAS kryžius pasaulinėje parodoje. iMuotr. V. Maželio.

ISTORINIS REPORTAŽAS

TEISMAS prasidėjo tiktai
po trijų su puse mėnesio. 1914
spalio 12, ir užtruko apie dvi
savaites. Kaltinamųjų suolan
pasodyti 5 sąmckslininkai-žudikai ir 20 bendrininkų. Visi tei
sinosi meile savo tėvynei ir sa
vo tautai, manydami, kad tai pa
lengvins bausmę, nes karo lau
ke tuo metu daug kas jau kri
to gindamas savo tėvynę.
Teismui pirmininkavo Aloy
zas von Curinaldi. suvokietė
jęs italas, žmogus malonaus bū
do ir giliai pamaldus, vėliau istojojęs į jėzuitų ordiną. Jo
padėjėjais buvo austras Hofmannas ir ukrainietis Bagdo
nas Naumovičius. Gynėjai buvo
valdžios paskirti. Gavrilą Prin
cipą, kuris sunkiausiai buvo
kaltinamas, gynė advokatas dr.
Feldbaueris. Kai pirmąjį kartą
aplankė Principą kalėjime, šis
aitriai atšovė:
—Geriau ginkite žmones, ku
riuos galite išgelbėti. Mano by
la aiški. Be reikalo jūsų triū
sas ir gaišatis?
Gavrilą Principą gynė jo am
žius. Kai jis šovė į Pranciškų

Po Stalino mirties jo bendrapartietis N. Chruščiovas bu
vo aplinkybių priverstas pasa
kyti, kad Sovietų Rusijos ‘sau
lė’, visų kompartiečių tėvas ir
mokytojas buvo kobra, užmušinėjusi šimtais savo partijos
draugus, kurie savo ruožtu tie
siog ir netiesiog žudė kitus
žmones k- tautas. Dabar vėl, mi-

Gyvačių lizdas neamžinai

SVEIKINIMAS LIETUVAI

Šūviai Sarajeve
(8)

Tariant ‘^gyvačių lizdo” žo
džius, mūsų vaizduotėj kyla
šliužų tarpusavio žudynės iš
pasalų. Tačiau vieno lizdai gy
vatės nesikandžioja Ski mirties.
Tai tegalima tarp žmonių, ku
rie vadinasi ‘broliais ir drau
gais’. Politinėj srity gyvačių
lizdu gali būti pavadinta komu
nistų partija. Jos žymiųjų vadų
■mirtys mums vis labiau atsklei
džia, kad tariamieji kovotojai
dėl darbininkų gerovės buvo
nekaltų žmonių žudikai ir savo
partijos draugų gyvatiški nai
kintojai.

Ferdinandą. dar neturėjo 20
metų. Austrijos įstatymai tokio
amžiaus nusikaltėliam mirties
bausmės netaikė. Tačiau teismo
metu iškilo neai’kumas. Parapi
jos knygose buvo Įrašytas gi
męs 1894 liepos 27, o miesto
užrašuose — 1894 birželio 27.
Kuri data tikra? Jeigu pirmoji,
tai ga va supus kalėjime; jeigu
antroji — tai bus nuimta tuo
jau po teismo.
Teisme buvo paliudyta, kad
tėvai norėję savo sūnų krikšty
ti Simu, bet šventikas nesuti
kęs: kūdikis gimęs arkangelo
Gabrieliaus dieną, liepos 27, tai
ir pakrikštiję Gavrilu. Teismas
patikėjo ,kad Gavrilui Princi
pui trūko dar vieno mėnesio
iki pilnų metų, kai šovė į sos
to Įpėdinį, ir tai išgelbėjo jį
nuo mirties bausmės.
Gavrilas Principas teisme lai
kėsi šiurkščiai. Teismo pirmi
ninkas buvo atsinešęs draudžia
mųjų knygų ir stengėsi patirti,
kiek jos galėjo paverkti jauni
mą. Norėjo jaunųjų žudikų kal
tę sukrauti tų knygų autoriam
ir leidėjam ir tuo būdu paleng
vinti bausmę kaltinamiem. Teis

mo pirmink.'kas klausė Gavrilą
Principą:
— Ar skaitei knygą apie krotų laisvės kovas?
— Skaičiau.
— Pritari tai kovai?
— Dar daugiau. Jeigu nuo
manęs priklausytų, aš sutrinčiau visą Austriją.
Pirmininkas atsivertė antrąją
•knygelę — “Didvyrio mirtį”, pa
rašytą Cacinovičiaus apie Bag
doną Zerajicą, kuris kėsinosi
nužudyti gubernatorių, bet ne
pataikė ir pats nusišovė. Buvo
perskaitytas visas neilgas teks
tas. Autorius garbino Zerajicą
ir 'kurstė atkeršyti už jo mirtį.
Teismo pirmininkas vėl paklau
sė:
— Ar sutinki su tuo. kas pa
rašyta?
— Sutinku. Lai gyvuoja Zarajicas!
— Kodėl jį garbini?
— Jis išreiškė visų mūsų min
tį: ne austrai turi vienyti sla
vus, bet slavai turi susivienyti
prieš austrus.
Teismo sprendimas buvo pa
skelbtas 1914 spalio 28. Pirmi
ninkas Aloyzas von Curinaldi,
laikydamas rankoje teisino nu
tarimą, bet dar jo neskelbda
mas. kreipėsi:
— Kas gailisi, teatsistoja.
Visi pakilo, išskyrus Gavrilą
Principą.
— Kodėl tu nestoji? — pa
klausė Principo.
— Aš nesigailiu nužudęs sos
to Įpėdinį. Man tėra gaila Sofi-

Lietuvišky S t ūdiję Savaitė, įvj'kusi š.m. rugpjūčio 8-16 die
nomis Vokietijoje, Vasario 16
gimnazijoje Huettenfeide, siun
čia ilgesio ir meilės sveikinimą
Tėvynei prie Nemuno,ir visiem
tautiečiam, išblaškytiem po vi
są žemės rutulį.
Sus:-.' kę iš Anglijos, Itali
jos, F.aacūzijos, Švedijos, šveica Įjos, Vokietijos su svečiais
iš Ju.-gtliiių Amerikos Valsty
bių, Kanados ir Naujosios Zelandi s-s, šioje studijų savaitė
je mes gvildenome krikščiony
bės ir modernaus pasaulio san
tykių klausimą ir priėjome iš
vadą, kad gaivalingame mūsų
dieių \;ksme idėjos vaido pa
sauki ir kad naujos idėjos, kū
ly aiš^ai perimtos iš neišsen
kančio krikščionybės minčių lobyao, ya galingiausias mūsų
g' as kc oje už naują žmo
gų ir n?.ują pasaulio ateitį.
Studijų savaitėle mes taip
pat metėme 'kritišką žvilgsnį į

nueitąjį tremties dvidešimtme
čio kelią, didžiavomės jos pa
siektais kultūriniais
laimėji
mais ir pasiryžcme toliau tęsti
savo protestą prieš Tėvynės pa
vergimą, dar labiau išlaikydami
gyvą ryšį su Tėvyne ir svetur
gyvenančiais tautiečiais.
Mes pagerbėme žuvusiųjų už
Tčzynę, ypatingai pokario lais
vės kovų sąjūdžio aukų atmini
mą ir palikome kaip dovaną
Vasario 16 gimnazijai žiupsne
lį žemės nuo Nežinomojo Karei
vio kapo, kad čia besimokan
tis jaunimas jaustų artumą kar
žygių krauju aplaistytos Lietu
vos žemės, kuriai mes visi tu
rime didelę pareigą.
Įžengdami į trečiąjį tremties
dešimtmetį, mes ryžomės toliau
nepallsdami dirbti, kurti ir ko\oti už ateitį, kad g-eičiau atei
tų toji diena, kai laisvas lietu
vis žmogus galės vykdyti savo
d a . bus laisvoje Lietu voje ir
laisvame pasaulyje.

jos, kurios nenorėjau nužudyti,
ir jų valkų. Tegyvuoja laisva
Bosnija!
Tuo metu striktelėjo iš vie
tos ir Cabrinovičius, palaikyda
mas savo draugą:
— Ir aš nesigailiu!
Jam tie žodžiai pritiko pasa
kyti, nes ir teismas jo nepasi
gailėjo. Nedjelka Cabrinovičius
ir Danila Iličas buvo pasmerkti
mirti. Gavrilas Principas ir
Trifka Grabešas — gavo po 20
metų kalėjimo, Vasa Cubrilovičius — 16, Cvejtka Popovičius
— 13. Iš talkininkų vienas
(MiZika Jovanovičius) pasmerk
tas mirti, 9 išteisinti ir 5 gavo
kalėjimo iki gyvos galvos.

Išėjęs iš kalėjimo, Popcvičius toliau mokėsi, įsigijo filo
sofijos daktaro laipsnį, buvo
mokytojų kolegijos direktoriu
mi Belgrade. Po antrojo pasau
linio karo metė mokytojavęs ir
nusikėlė į Sarajevą tvarkyti
miesto muziejaus. Jis karo me
tu buvo sugriautas.
— žmonės į mane kreipėsi,
kad padėčiau atstatyti, ir aš su
tikau. Grįžau į jaunų savo die
nų miestą...
— O kaip dabar atrodo anas
Įvykis?
— Nebūtų tos žmogžudystės
įvykę, jei būtumę galėję nu
vokti pasekmes. Kas galėjo pra
matyti, kad dėl to 'kils visuoti
nis karas. Bet jis išsprendė
Bosnijos klausimą.
Dr. C. Popovičius nėra kal
bus ir nenoriai prisimena savo
dalyvavimą atentate.
Sarajevas šiandien
mažai
kuo pakitęs. Tebestovi miesto
rotušė, kur Austrijos sosto įpė
dinis Pranciškus Ferdinandas
buvo priimtas paskutinį kartą.
Schillerio krautuvė, prie kurios
Gavrilas Principas jį nužudė,
paversta ‘Jaunosios Bosnijos’
muziejum. Prie jo šaligatvy
je įspaustos dvi pėdos, rodo
mos turistam:
— Čia stovėjo Gavrilas Prin
cipas, kai paleido lemtingus Sa
rajevo šūvius.
(Pasiremta rašiniais Barboros
Tuchman, Harrio Wildes, Ratko Parez a n i n o, Robertos
Strauss, J. Remarko ir k.) S.S.

ŠIANDIEN, po penkių dešim
čių metų, iš šešių sąmokslinin
kų, tėra likę gyvi Cvejtka Pop
ovičius ir Vasa Cubrilovičius.
Pirmasis dabar yra 68 metų,
antrasis — 67. Cubrilovičius
profesoriauja Bielgrado univer
sitete, dėsto istoriją. Popovičius
gyvena Sarajeve, yra muzie
jaus direktorius.
Kalėjime Popovičius išbuvo
ketverius metus.
— Su mumis austrai elgėsi
daug prasčiau, negu.su kitais
kaliniais, — pasakoja prisimin
damas anas dienas. — Maistas
buvo toks prastas, kad šlykštu
buvo valgyti. Principas taip ir
pasimirė kalėjime džiova. Kiti
sulauk ėmė savo svajonės lais
vos Jugoslavijos

jos suvažiavime, buvo išžudyti
98, t.y. 70 procentų. Iš lietu
vių komunistų tada buvo likvi
duoti Putna, Ubarevičius, A.
Angarietis ir kiti. Rusų komu
nistams Togliatti gal ir negalė
jo padėti, bet jis ir Dimitrovas, kaip kominterno sekreto
riai, buvo atsakingi už žudymą
nerusų, priklausiusių kominternui. Tačiau Togliatti labiau
stengėsi atspėt Stalino sadisti
nius kaprizus, negu ginti ne
teisingai apkaltintus vidurio
Europos kompartiečius.
Tiesioginėj Togliatčio žinioje
buvusi Lenkijos komunistų par
tija 1938 buvo visa likviduota,
jos visi vadai, gyvenę Maskvoj,
išžudyti Stalino noru, išskyrus
GomuTką. Garsusis vengrų ko
munistų vadas Bella Khunas,
kuris pirmasis buvo užgrobęs
valdžią Vengrijoj 1919 ir ten
mėginęs įvesti sovietinį režimą,
1937 gegužės mėn. buvo Mask
voj areštuotas ir po dviejų me
tų žiaurių tardymų Lubiankos
ir Botyrkų kalėjimuose mirė.
Tuo laiku taip pat buvo nužu
dyti daugiau kaip šimtas Jugos
lavijos kompartijos pareigūnų;
jų tarpe Sibiro koncentracijos
stovykloj mirė pirma Tito žmo
na Pelagija Denisova. Tito iš
sigelbėjo tuo, kad neseniai bu
vo išėjęs iš Jugoslavijos kalėji
mo ir sėdėjo Maskvos viešbuty,
su nieku nesimatydamas, išsky
rus susitikimus su Stalino pati
kėtiniu Dimitrovu. Kai Togliat
ti buvo II sekretorium komin
terne, italų komunistų Maskvo
je ir kitur buvo išžudyta apie
200 asmenų.
Pradėjus naikinti Stalino kul

tą, Togliatti ilgai delsė, neno
rėdamas prisidėti prie savo
“tėvo ir mokytojo” kalčių at
skleidimo. Tik 1961
Italijos
kompartija tesiėmė svarstyt sta
linizmo aukų klausimą. Prie
to privedė komunistų pareigū
nas Robetti, kuris daugelį metų
buvo iškalėjęs Sovietų Rusijos
kalėjimuose ir koncentracijos
stovyklose ir iš ten sugrįžęs į
tėvynę gyvas. Tai buvo pavė
luota Togliatčio nuolaida komu
nistų pasipiktinimui dėl Stali
no žudynių, už kurias tiesiog ir
netiesiog buvo atsakingas ir To
gliatti, kuris dar 1947 gyvenda
mas jau Italijoje, buvo pasira
šęs kominfcrmo dekretą, smer
kiantį Jugoslavijos Titą dėl jo
pradėtos savarankiškos komu
nistinės politikos.
šiandien apie tamsius Toglia
tčio darbus kalba drąsiau patys
komunistai, nąs jis nebegyvas.
Bet gyvas tebėra visas gyvaty
nas, su kuriuo nevienas Vaka
rų politikas ieško bendradarbia
vimo, tikėdamiesi komunistų at
sivertimo į humanizmą. Ar atsi
vertimo viltis nėra iliuzija, pa
naši į tikėjimą, kad gyvatė pa
mes savo gylį laisvu noru?
Gyvatė tik
tada
pasidaro
nekenksminga, kai jai gylį nu
laužia arba kai ji tampa negy
va.
J. Ž-kas (ELI)
CHRUŠČIOVO NAUJI
ŽODŽIAI APIE GINKLUS

Chruščiovas rugsėjo 15 kal
bėjo japonų parlamentarų dele
gacijai, lankančiai Maskvą, kad
Sovietai be savo 100 megatonų
bombos turį dar “superginklą”,
kuriuo jis gali sunaikinti visą
pasaulį. Tuo tarpu spėliojama,
ko siekia Chruščiovas .imdamas
vėl didžiuotis ginklais.
— Linija tarp Maskvos ir
Washingtono (hot line) Ameri
kai atsieina per metus 155,000
dol.

NUZUDUTYTIEJI: Austrijos sosto įpėdinis Pranciškus Ferdinantas ir jo
žmona Sofija (1914 VI 28).

NU2UO2IU8IEJI: Cabrlnovieius, llie«s. Principas (1914 X 28).
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Rinkimai ir Jono Bireli draugija
Kai kurie respublikonų va
dai San Francisco konvencijo
je įsigeidė pasmerkti J ono
Birch draugiją, pasodindami ją
į kaitinamųjų suolą su
ko
munistais. Respublikonų kon
vencija tokį pasmerkimą kate
goriškai atmetė. Kitaip ir bū
ti negalėjo, nes ar galima ko
munistus, kurie siekia pavergti
viso pasaulio tautas, naudoda
mi masines žudynes, deportaci
jas, žvėriškus kankinimus, ly
ginti su. Jono Birch draugija,
kuri siekia sujungti žmones į
kovą su tomis “šėtoniškomis”
komunizmo užmaščiomis.
Demokratų konvencija At
lantic City nuėjo kitokiu keliu:
Jono Birch draugiją pasodino į
tą patį kaltinamųjų suolą drau
ge su komunistais ir pasmerkė
ta pačia rezoliucija. Atseit, de
mokratai tuo pačiu botagu pla
ka ir namo padegėją už tai, kad
jis padeginėja namus, ir gaisro
gesintoją, už tai, kad jis gesi
na gaisrus.
Narių skaičius auga

Rugsėjo 6 televizijoje buvo
klausinėjamas Jono Birch drau
gijos steigėjas ir pirmininkas
Robert Welch ir jis pareiškė,
kad politinės diskusijos abiejo
se konvencijose jo vadovauja
mai draugijai išėjo į gerą, nes
ji narių skaičiumi ypatingai
pradėjo augti, žmonės pajuto
vis didėjantį komunizmo pavo
jų ir masiškai organizuojasi pa
sipriešinti. Savo pareiškimuose
R. Welch demokratams pykčio
nereiškė, bet davė suprasti,
kad partijos patekimas į libera
lų rankas gero nežada.

J. Jasys, New

yra kun. Pranciškus E. Fenton.
Prieš trejetą savaičių New Yorke jis atkalbėjo invokacija vie
name susirinkime, kur pagrin
dinis kalbėtojas buvo Jonas
Rousslot, buvęs Kalifornijos
kongresmanas, respublikonas,
dabartinis Jono Birch draugi
jos viešųjų reikalų direktorius.
Kadangi tai atsitiko politinių
konvencijų sukeltų ginčų nuo
taikose, tai įvykis pasiekė kun.
Featono viršininką, Bridgeporto diecezijos vysk ūpą Walter W. Curtis.
Ta
pačia
proga paaiškėjo, kad kun.
P. E. Fenton yra Jono Birch
draugijos narys ir kad jis yra
buvęs net tos draugijos Centro
Tarybos nariu.
Tačiau kunigo Skundėjai su
silaukė nelaukto sprendimo.
Vyskupas Curtis pareiškė, kad
kun. Fenton, kaip asmuo, turi
visas Amerikos piliečių teises
k gali dalyvauti savo pasirink
toje organizacijoje ir kad kuni
gystė jam tų teisių neatima. Ta
pačia proga vyskupas prisiminė
atsitikimą su tuo pačiu kun. P.
Featonu. Vyskupui esant Ro
moje, generalinis vikaras Right
Rev. W.F. Kearny pernai įsiki
šo į reikalą, kai kun. Fenton
buvo įsitraukęs į parašų rinki
mo akciją po peticija, kurios
tikslas buvo pakaltinti ir paša-

i, Conn.

linti vyriausiojo teismo pirmi
ninką Earl Warren. Vyskupas
pareiškė, kad tas reikalas yra
pabaigtas ir kad tai nieko ben
dro neturi su klebono Fentono
naryste Jono Birch draugijoje.
Jono Birch d-jos principai

Jau minėtas kongresmanas J.
II. Rjusse.ot 1982 birželio 12
^ateike Amerikos kongresui ir
buvo vienbalsiai nutarta įtrauk
ti į “Congressional Record” Jo
no Brich d-jos principus —
“Beliefs and Principles of the
John Birch Society”.
Pirmame tų principų pabrė
žiama, kad su mažomis išimti
mis J. Birch draugijos nariai
yra giliai religingi žmonės ir
kad draugijos viltis yra savo įvairių tikybų narius padaryti
‘ ‘geresniais katalikais, geres
niais protestantais, geresniais
žydais,
geresniais
musuimonais”. “Nežiūrint mūsų tiky
binių ir dogminių skirtumų, vi
si mes tikime, kad dieviškasis
Tvėrėjas įdiegė žmogui vidinį
troškimą ir sąmoningą siekimą
tobulinti save ir pasaulį”- Toji
tobulėjimo ir tobulinimo kryp
tis yra pastebima visoje žmo
gaus istorijoje. Dievo įdiegtas
siekimas aukštyn glūdi žmo
gaus širdyje ir sąžinėje, kurios
mes visi turime klausyti”.
Antroje principų pastraipoje

kalbama apie komunizmą: “Mes
įsitikinę, kad komunistai -save
ir savo vergus stumia priešin
ga kryptimi — žemyn: į šėto
nišką pažeminimą žmogaus ir
pasaulio. Mes įsitikinę, kad ko
munizmas yra visiškai nesuderi
namas su jokia religija, kad jis
suniekinęs visus moralės dės
nius, kad jis sunaikina visas
laisves. Komunizmas yra visiš
kas blogis. Dėl to jam turi būti
pasipriešinta su lygiu tvirtumu
visais atvejais: religiniu, mora
liniu ir politiniu. Mes įsitikinę,
kad komunizmas ir krikščioniš
koji civilizacija vienoje plane
toje negali sugyventi. Varžyti
nės tarp jų turi baigtis vieno
visiška pergale, o 'kito visišku
sunaikinimu. Dėl to mes siekia
me: sustabdyti, susilpninti, par
blokšti ir pagaliau palaidoti vi
są tarptautinio komunizmo są
mokslą”.
Trečiame paragrafe paaisakoma, kad kiekvienoje civilizuoto
je bendruomenėje turi būti
žiūrima ne tik tikslo, bet ir
priemonių. Pabrėžiama, kad iš
visų apie draugiją skleidžiamų
neteisingų gandų, yra pats žemiausias ir melagingiausias
atleisti žemas priemones kai
siekiama vertingo tiks lo”.
“Mes, įsitikinę, kad komuniz
mas, kaip gyvenimo būdas, yra
visiškai klaidingas, bet svar
biausias mūsų ginčas su komu-

“Kiek leidžia mūsų jėgos ir
energija, mes siekiame visom
garbingom priemenėm, kad bū
tų mažiau valdžios, daugiau atsakemingumo ir geresnis pa
saulis. Kadangi komunistai sie
kia visur ir visada primesti
daugiau valdikis, aprėžti as
mens atsakingumą ir įsteigti
visiškai nemoralų pasaulį, mes
jiem priešinsimės kiekvienu at
veju filosofinėje plotmėje. O
kadangi jie milžinišku organi
zuotu sąmokslu siekia sunaikin
ti kitaip manančius, mes su
jais dar daugiau privalome ko
voti agresyviai planuojama vei
kla”.
Čia padaviau tik svarbesnes
mintis iš oficialių J. Birch djos principų. Iš jų skaitytojui

Kunigas gali būt nariu

Bridgeport, Co.nn., R.K. švč.
Sakramento parapijos klebonu

Mergaites skambina
kanklėm
Jau senokai įvairiuose New
Yorko-New Jersey lietuvių if
amerikiečių parengimuose pasi
rodo būrelis lietuvaičių, kankli
ninkių. Tautiškai apsirėdžiusios mergaitės (8-13 metų am
žiaus) išpildo įvairius kanklių
muzikai pritaikytus dalykėlius.
Tai jaunos kanklininkės, ku
riom vadovauja Teklė Dzikienė.
Jom instrumentus yra padaręs
Vladas Kulpavičius. Jaunųjų
kanklininkių būreliui vardą da
vė ir jų pasirengimą tikrino
prof. J. Žilevičius. Jaunutės
kanklininkės pramintos vaidilu
tėmis. Jos savo repertuare turi
net 35 dalykus. Rugsėjo 20 pa
sirodys pasaulinėj
parodo j,
New Yorko paviljone, papildydamos lietuvių chorą. Pasauli
nės parodos muzikos priežiūros
vadovybė mūsų kanklininkėmis
yra ypatingai susidomėjusi.
Sis jaunųjų kanklininkių bū
relis taip pat dalyvaus Ralfo jubilėjinio seimo bankete New
Yorker viešbutyje spalio 17 d.
7 vai. vak. Banketo meninei
programai (kanklininkės, solis
tai. kvartetas) vadovaus T. Dzi
kienė.
(L.J.)

nistasis kaip tik dėl priemonių:
kad įie siekia komunizmą pri
mesti žmoni į ai no įtikinėjimu,
bot žudynėmis, išdavimais i r
žiaurumu“. Jų vartojamos prie
monės padės sunaikinti patį
komunizmą.
Kituose septyniuose paragra
fuose pasisakoma, kad tikima
į tėvynės meilę ir kad dauguma
narių mano, kad tarptautinio
parlamento buvimas, kuris siek
tų praplėsti žmonių laisvę ir pa
didinti gerovę yra svežkintinas. Bet dabartinės Jungtinės
Tautos yra įsteigtos kaip tik
priešingam tikslui — padidinti
valdžios kontrolę asmeniui ir
jo gyvenimui. Jungtinės Tau
tos, kaip ir buvo siekta, virsta
svarbiu įrankiu, primetant ko
munizmo tironiją visos žemės
žmonėm. Dėl to vienas draugi
jos artimiausių tikslų — “iš
jungti Jungtines Valstybes iš
Jungtinių Tautų, o Jungtines
Tautas — iš Jungtinių Valsty
bių”.
Konstitucinė respublika yra
geriausia valdymosi forma. Ją
parinko Jungtinių Valstybių
steigėjai. Stiprinimas gi centralinės valdžios, didinimas jos ga
lių stabdo pažangą ir naikina
asmens laisvę.
“Mes priešinamės kolektyviz
mui, kaipo politinei ir ekono
minei sistemai, nors jis ir ne
turėtų komunizmo policinės
valstybės žymių. Mes priešina
mės jam, neatsižvelgiant į tai,
ar tas kolektyvizmas bus vadi
namas socializmu, ar gerovės
valstybe, ar “New Deal”, ar
“Fair Deal”, ar “New Frontier”

PAGUOSKIME NELAIMES IŠTIKTĄJĮ
Rugpiūčio pradžioje, bevarty
damas lietuviškąją spaudą, užti
kau trumpą žinutę: majoras An
tanas Andriūnas, ištiktas para
lyžiaus, patalpintas senelių ir
nedarbingųjų prieglaudom Ten
pat buvo nurodytas ir adresas.
Toliau žinutės autorius rašė:
“būtų gerai, kad buvę draugai
ir pažįstami parašytų nors po
trumpą laiškutį”.
Parašiau ir sulaukiau tokio

atsakymo:
“Pono Antano Andriūno pa
vestas. atsakau į Tamstos jam
rašytą laišką. Jis labai nudžiu
go. gavęs Tamstos laišką, nes
jo padėtyje yra didelė paguoda
išgirsti ką nors iš senų draugų
ir prietelių. Jo padėtis nepavy
dėtina. Pasikartojusių kraujo
išsiliejimų į smegenis pasekmė
je, jis su vargu, ramsčių pagal
ba, pavaikšto. Su kalba dar blo

PAMOKOS prasideda ScStadicninčjc mokykloje. Nuotr, R. Kisieliaus.

giau; užmiršta žodžius, juos
sunkiai ištaria, skaityti nepap
rastai sunku, o rašyti dar blo
giau. Šiaip pažįstamus prisime
na ir džiaugiasi, jeigu kas apsi
lanko”.
Toliau laiške rašoma, kad
“prieglauda yra nuošalėje, už
miestyje. ir reikalinga jau spe
cialiai pasiruošti jį aplankyti, o
lietuvių Medelline labai maža.
Juo daugiausia rūpinasi viena
gailestinga lietuvė, kuri lanko
ji beveik kas savaitę; beveik vi
sada atneša ir ką nors paval
gyti ... Nuoširdžiai jo vardu
dėkoju ir,
mano
many
mu. būtų gerai, kad laiks-nuo
laiko kas ners iš pažįstamų jam
parašytų perą žodelių”.
Rcmuvėnai. ypač buvę raiti
ninkai ir IV laidos absolventai,
turėtume nedelsdami susirišti
su nelaimės ištiktu buvusiu
gi . klo draugu ir nepašykštėti
paguodos žodžio ir vieno kito
cento. Pasiekiamas šiuo adresu:
Apart. Aereo 1720. Medellin,
Colombia arba dr. Felikso Proscevičiaus adresu: Dr. F. Prcscevičius. Cit. Popayan. 60-08. MedeHrn. Colombia.
Laiškus geriau siųsti oro paš
tu, nes paprastas kaštuoja 11
centų, gi oro — 15; tik 4 cen
tų skirtumas, bet nukeliauja
orinis per porą dienų, o pap
rastas trunka visą mėnesį.
Stasys Griežė*
Jurgelevičius

ATSAKYMAI TEISINIAIS
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSK1ENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa

tarimų teisiniais klausimais.

Attorney at Law, 8 Belgrade Avenue,

Roslindale, Boston, Mass. 02131.

JEI MOTINA TURI SŪNŲ
INVALIDĄ ...

Sena motina turi namus. Tu
ri ir savo pinigų, porą šimtų
dolerių. Ta motina turi sūnų
45 metų amžiaus. Jis yra ligonis
invalidas. Jis gauna nedarbin
gumo čekį, o taip pat gauna
pašalpos “relief” iš miesto. Mo
tina nieko negauna. Klausimas
yra toks: ar gali motina padėti
tuos pinigus į banką savo var
du; ar gali valdžia paimti tuos
pinigus iš motinos?
J.U. N.Y.
Atsakymas
Tas invalidas, matyti, gauna
Sočiai Security nedarbingumo
čekį; be to, pašalpos iš miesto
Welfare Departmento. Kai dėl
Sočiai Security čekio, — tai jis
gaunamas iš federalinės val-

džios ir bus siunčiamas tam li
goniui, nepaisant aplinkybių.
Kai dėl miesto duodamos pa
šalpos, tai miestas svarsto ir ti
ria visas aplinkybes ir pagal
jas nustato, kiek ir kokios pa
šalpos žmogus yra reikalingas
esamom sąlygom. Pagal įstaty
mus, motina nėra įpareigota pil
nametį sūnų išlaikyti, nors jis
ir invalidas. Taigi motina gali
savo pačios pinigus įsidėti į ban
ką. Tačiau, jei miestas sužinos,
kad motinos banko sąskaita au
ga, ir ras, kad ji taupo iš mies
to duodamos sūnui pašalpos,
miestas gali nuspręsti, kad in
validas nėra reikalingas tokios
didelės pašalpos, kuri jam mo
kama, ir gali tą pašalpos sumą
sumažinti.
AR ŽINAI, KAD

bus aišku, kodėl Maskva, kaip
tvirtino R. Welch minėtoje te
levizijos programoje, yra pasi
stačiusi vienu svarbiausių užda
vinių Amerikoje — sunaikinti
John Birch draugiją.
Iš pacituotų principų turė
tų būti aišku, kodėl respubliko
nai, pasmerkę komunizmą ir at
sisakę nuo Ku Klūks Klano pa
ramos, nepasmerkė Jono Birch
d-jos.

— Amerikos gyventojas per
vidutinišką savo amžių suvaikščioja 65,000 mylių.
— Amerikoje yra 41 milijo
nas vaikų, jaunesnių kaip 10
metų — tai daugiau nei visos
Amerikos gyventojų prieš šim
tą metų.
— Amerikos studentų 45 pro
centai turi automobilius.
— Amerikoje yra 19,000 au
tomobilių su telefonais.

DETROIT, MICH.
kūrinių
paroda vyksta Tarptautinio Ins
tituto patalpose, 111 E. Kirby.
Paroda atidaryta rugsėjo 13 ir
baigsis sekmadienį. Globoja Michigano Lietuvių Gydytojų Są
junga.
Dari. K.

žorarrakio

kalbėjo apie Balfo vajų. Tuo
pačiu klausimu kalbėjo LB pir
mininkas Vladas Pauža.

Marianapolio, Thompson,
Conn., sudegusių namų staty
bai rugsėjo 27 3 vai. popiet
Dievo
Apvaizdos lietuvių para
Lietuvi v krepšininku pager
pijos
salėje
rengiamas žaidimų
bimas ruošiamas rugsėjo 26
vakaras.
7:30 v.v. lietuvių namuose, TillSenesnio amžiaus lietuviai
man kampas, Buttemut. Bus
pagerbtas specialiai Pranas či- vėl pradėjo savaitinius susirin
kauskas kaip geriausias krepši kimus, kurie būna kiekvieną
ninkas. Bus rodomas
filmas ketvirtadienį nuo 10 v. ryto iki
iš gastrolių Australijoje, šo 3 v. popiet Dievo Apvaizdos
kiam gros Vytauto Petrausko parapijos salėje.
Orkestras.
Lietuvių demokratų sąjunga
Detroitižkiui Lee Galinskui kartu su kitomis tautybėmis su
katalikų veteranų seimas Cleve- ruošė pobūvį graikų salėje.
lande įteikė pažymėjimą už ge Dalyvavo šen. Philip A. Hart,
riausiai redaguojamą apskričio kongresui .Neil Staebler ('kan
biuletenį (visoje Amerikoje) Jis didatas į Michigano gubernato
taip pat redaguoja Michigano rius), ir buvęs Michigano gu
katalikų veteranų žinias, uoliai bernatorius, dabar Valstybės
darbuojasi su lietuviais vetera sekretoriaus padėjėjas G. Mennais Detroite.
nen Williams ir daug kitų po
Dr. Vytautas Majauskas Lie litikų. Programą išpildė įvairių
tuvių Balso radijo programoje tautybių talentai.
-rv-

C CA

206 East 861 h Street

f

(tarP 2 ir 3 Ave-)
New York, N. Y.
’

DANUTĖ MILUKAITĖ

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer

Gabi lietuvaite
New York, N.Y. — Danutė
Milu kaitė, duktė Mato ir Ele
nos Milukų (105-125 St., Richmond Hill, N.Y.), šiais metais
baigė aukštesniąją mokyklą su
vidurkiu pažymiu 95. Ji buvo
7 iš 770 baigusių. Be to. savo
mc kykloje vadovavo įvairiem
mokinių klubam ir matemati
kos laikraščiui, buvo sekre
tere daugeliui mokytojų Rugsėsėjo 15 išvyko studijuoti mate
matikes viename iš geriausių
aukštųjų technikos mokyklų,
būtent, The Massachusetts Ins
titute of Technology, Cambridge, Mass. Mokslui gavo pilną 4
metų stipendiją (3000 dol. me
tam). Jos gabumais susidomėjo
valdžios įstaigos ir nori ją pa
rengti svarbiem matematikos
darbam. Danutės jaunesnis bro
lis Vitalis Milukas yra taip pat
gabus ir mokosi Brooklyno
aukštesnėje technikos mokyklo
je. Jis ketina studijuoti chemi
ją.
(K.R.)

Klausimai

siųstini jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas,

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
f

Puikiausia vokiška virtuve: pietfls-vakarlenė

Adolfo SCHRAGERIO
Vienintelis atstovas Amerikoje lių vokitkų
svečių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje Įvairaus dydžio
bei įvairaus medžio. Baldas (tardomas ir pri
statomas | bet kurią JAV-bių vietą.

336 East 86th St, N. Y. G
Tarp 2-os Ir 1-os Avenue • TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 ryto Iki 9 vai. vakaro
Antradieniais ir žeStadieniaia 9 Iki 6 vai. vak.

B
A
L
D
A
I

viųk«toMhi tartarų suvažtori<nas įvyks Bostone, to. Petro
tietovių^partpOos saiėje, rugsė
jo 27. Sevafinrimas pradeda
mas 10 vaL ryto miSomis to.
Petro bažnyčioje. Pusryčiai 11
▼d. Posėdžių pradžia 12 vai.

takto vatoyta ąpOto mta. 3 tatatarotas, lietoriMni apataų
tarnai aų sofos pagalvė*. Tk
ftMtatoąį apteršto- taM tariami kuopos laimėtįjoną Donelaitį skaitys rašy

RELIGINES ŠALPOS VAJUS
Lietuvių Katalikų
Religinė surinkta 200 doL
E. St. Lotus, III., prel. A
Šalpa (LKRŠ) rūpinasi, kiek tai
Įmanoma, padėti pavergtos Lie Deksnys atsiuntė iš Nekalto
tuvos katalikam; taip pat re Prasidėjimo parapijos 230 doL
mia Vatikano, Madrido ir kitų iš šios mažos parapijos jau gau
stočių religines programas, per ta ne vję^a rinkliava. Aukomis
duodamas Lietuvon. Lietimai remia h* hėfiėttrriai.
Atimi, Mos*., kun. kieto. J.
katalikai ir net nelietuviškoji
visuomenė tą svarbų reikalą su Jutkeričius, šv. Pranciškaus pa
pranta ir remia.
rapijos klebonas rugsėjo 3 su
rinko 410.20 dol. Uolusis Lie
Pittsburgho lietuvių parapi
tuvos vyčių ir lietuviškumo
jos, paragintos ^ecialiu savo
apaštalas tai padarė, paraginda
vyskupo laišku, padarė rinklia
mas žmones gausiai aukoti. Au
vas visose savo parapijose, šv.
kojo ir nelietuviai.
'Kazimiero parapija (kleb. kun.
Chester, Pe^ yra labai maža
W. Karaveckas) surinko 255.
lietuvių Aušros Vartų parapijė
96 dol., šv. Petro ir Povilo
lė, kurioje klebonauja nuošir
(kleb. kun. F. Plautes) — 135.
dus lietuviškų katalikiškų. rei
29, šv. Vincento (kleb. kun. J.
kalų rėmėjas kun. E. Paukštys.
Gkdė) — 133, šv.
Antano
(kleb. kun. A. Žiubrys, O.F.M.)
— 61.35, šv. Izidoriaus (kleb.
•kun. A Sušinskas) — 51.25. Be
šv. Alfonso mokykla mokslo
to, iš šių parąpijų nuolat gau
nama mišių stipendijų lietu metus pradėjo rugsėjo 9. Vai
kai dalyvavo 8 v. mišiose, ku
viams kunigams misijose.
rias aukojo prel L. Meridelis.
„
, ųj^apųyje
.. . tam.
,
Jis savo
mm, ^u,,
kadpamoksle
5“’raitajkreipėsi
leistų jį tėV- Martokąųs ,rūpesčiu

metai
PhtladelphiiGs LB Vinco Krėvės šeStadie.iinė mokykla darbą pradeda rugsėjo 19 d. šv.
A idriejaus parapijos patalpose,
Mokiaiai prašomi rinktis salėje
15 mi’.i. prieš 10 vai., nes prieš
pamokas 10 vai. bus pamaldos
Šv. Andriejaus bažnyčioje. Mo
kykloje veiks vaikų darželis ir
visi astuoni skyriai su dainavi
mo ir tautinių seikiu pamoko
mis. Labai laukiami ne tik se
nieji mokiniai, bet ir naujai
stojantieji: tiek pradedantieji,
tiek ir vyresni, dėl kurių nors
priežasčių ligi šiol šeštadieni
nės mokyklos nelankiusieji. Pa
stariesiem, jei būtų
reikalo,
bus pasistengta sudaryti specia
li grupė. Mokyt. G. Mačiūnie
nei dėl sveikatos šiemet nebeapsiėmus vadovauti mokyklai,
šias pareigas perima mokyt V.
Muraška.
(Pa.)

.

——

A-mĘkfU n t
fkrtsciimMnon*

čio 27. Ji buvo rašytojo ir tet.
siniBfco Antano Kriščiukaičio
(AHbės) žmona, sulaukusi 84 m.
Vyras mirė Kaime 1933. Velio
nė palaidota Petrašiūnų kapinė
se prie Kaune. Amerikoje liko
duktė Elena, sūnūs Jonas ir
Kazys, Lietuvoje — duktė Ma
rija; visi vedę.

Kun. tieb. Stasys Aleksiejus
kilimo tauragiškis; lankęs Telšaų ir Kauno kunigų seminanjas; kunigu (šventintas 1942 m.
Į JAV-bes atvyko 1949ynetais
,-jr nuo to laito kdettmaujk

ką yra muz. Vadovas Šimkus.
Per 15 metų choras yra koncer
tavęs apie pusantro šimto kar
tą, surengpi penios religinius
koncertas. Choras taip pat gie
da to.-Caztatiero Betariu kopjy-

kad jis tose rekolekcijose da
lyvautų.
Macty parodą parapijos sodalietės rengia rugsėjo 21 Hardi
Gras restorane,
Hartford Road.
g
galina Į-

■namas šv. Alfonso parapijos
reikalam. Tai bus penktas toks
parengimas, sodaiiečių renka
mas.
Vladas ir Ona Pužaičiai rug
Lietuviu postas 754 ir moterys pagelbminkės ■ rugsėjo 20 sėjo 13 minėjo savo vedybų
lietuvių svetainės kambariuose auksini jubiliejų. Mišios buvo
10 vai. šv. Alfonso bažnyčioje.
valdybos pareigas perduos nauAgota Mackevičienė, senos
jiem žmonėm, šiose iškilmėse
dalyvaus Marylando legionierių kartos lietuvė, ilgai gyvenus
žymūs pareigūnai. Programoje •Baltimorėje, po ilgos ir sunkios
bus pristatoma naujai išrėkta ligos mirė rugsėjo 11 šv. Ag
valdyba. Programai pasibaigus nietės ligoninėje. Velionė gra
bus užkandžiai. Pradžia 2 vai. žiai užaugino aštuonias dukras
MaLdą sitatibės posto kapelio- ir sūnų. Buvo Altoriaus ir Ro
žančiaus draugijos narė. Kai
buvo jau na, dirbo įvairiuose pa
CY.O.to. Alfamu parapijo
rapijos parengimuose, buvo ge
je susirinkimui daro kiekvieną
ros širdies susipratusi lietuvė.
penktaūtosy 8 v.v. mokyklos
Penki kunigai aukojo gedulin
(kambariuose. Kviečiamas įsi
gas mišias už jos sielą rugsėjo
jungti ir tas jaunimas, kuris dar
14 šv. Alfonso bažnyčioje. Pa
nepriklauso šiai organizacijai
laidota Hdy Redeemer kapinė
Rekotekcijos jaunimui, kuris se. Liko nuliūdusios dukros: Ju
lanko
Baltimorės
viešąsias lija, Angelą, Juozapina, Marė,
aukštesnes mokyklas, bus mg- Veronika, Sofija, Ona, Agota ir
sėjo 23, 24, 25 dienomis. Tė- sūnus Jonas.
vai įuašosni paskatinti jaunimą,
šiemet

Vmpi ar tark tara kitas iš

aadttf gaMtii būti, goresniu mirė laetuvoje, Kaune, rugpiū-

ambasadoriumi kitataučių tar
pe, kaip kad yra kun. Stasys
Aleksiejus, vadovaująs šv. Onos
amerikiečių katalikų parapijai
Sąjungietės pareiškė gilią už Demmg mieste, New Merice
uojautą savo mietai narei Mo valst Kun. Kleb. S. Aleksiejus
nikai Markevičienei ir visai šei Lietuvos bylos reikalu yra
mai dėl jos motinos Onos Savic sukėlęs ant kojų abu savo val
kienės mirties, užprašė mišias stybės senatorius ir visus kongir palydėjo į kapus.
resmanus; yra padaręs visą ga
limą
spaudimą rezoliucijų klau
Sveikiname mūsų kuopos nu
tarimų raštininkę Vandą Gruz- simu j krašto administraciją ir
Viso
dienę ir iždininkę Rožę Kisie Valstybės departamentą.
lienę, kurios savo gimtadienius darbo ir pastangų rezultatai yra
šventė rugsėjo 16. Linkime jom puikūs: vienas iš kongresmenų
svekatos ir Dievo palaimos. M. (J.M. Montoya) jau yra įnešęs
rezoliuciją Lietuvos laisvinimo
reikalu; kiti legislatoriai yra
pažadėję talką šiame žygyje; į
spaudimą yra atsiliepęs ir pre
zidentas L. B. Johnson. Prezi
dentas Johnson išsisukinėja ir
nenori duoti aiškaus atsakymo
rezoliucijų reikalu. Kun. Kieto.
& Aleksiejus pasiryžęs išgauti
iš jo labai aiškų tuo Mausimu

mckjiląl Vaikų skaičius sjgytipas taitietes. Pelnas siti*

mokykloje

Prasideda mokslo

Pradėtas vajus Cfucagojo
Prel. J. Alutvičius, šv. An
tano parapijos klebonas, Cice
ro, HL, padarė ritaiavą savo
bažnyčioje ir atsiuntė 525 doL
Tuo pradėtas vajus Chicagoje.
Vysk. V. Brizgys, prieš išvykda
mas Romon, tuo reikalu tarėsi
su kun. P. Lukošium, LKRŠ įgaliotiniu. Susitarta, kad visa
Chicaga apie spalio mėnėsį pa
darys rinkliavą. Chkagos lituvių parapijos dosniai parėmė
praeityje lietuviškas programas
iš Vatikano radijo stoties. Da
bar Chicaga ir vėl ateina su
gausesne pagalba.
(LKRŠ)

tojas Paulius Jurkus iš Ne*
Yorkot Dooelai&o raštų ištrau
kas skaitys ir deklanmos Danu
tė Madakauskaitė-Vendauskienė, koncertinę dalį atliks solis
tė Mena Stankūnaitė iš Ne*
Jersey. Po koncerto bus linksi
mavakaris, gros E. Rąąhonovo
orkestras.
$mo minėjimu baigiamas Lie
tuvių Bendruomenės mėnesio
vajus. Rugsėjo mėnesį apylin
kės vaidybos nariai renka so
lidarumo mokestį — 100 dol.
.
.
(M.K.)

Vakare 6 vai. bus matinė pro
grama ir Kristijonu Donelaičio
minėjimas. Suvažiavimą šaukia
Lietuvių Katalikių Moterų Są
junga. Paskaitom ir pašneke
siam parūkta vedamoji min
tis: “Jaunoji lietuvė ir L.RJC
Moterų Sąjunga”, šia tema pa
kviestos kalbėti: U. Daukantie
nė, V. Kufcokienė, R. Molienė,
D. toašktonė ir E. VasyBtatonė.

padidėjo.

— Kanados liotuvfę metinė,
tradicinė šventė šiemet bus Ha
miltone spalio 10-11. Prieš vie
nuolika metų pirmoji Kanados
lietuvių diena taip pat buvo su
rengta Hamiltone.
šventėje
kviečiami dalyvauti ir JAV lie
tuviai, kurie gyvena arčiau sie
nos.
.— Adelaidėje, Australijoje,
15 metų sukakties yra sulau
kęs lietuvių choras, vardu Lithuania. Pirmasis šio choro kon
certas Įvyko 1949 rugsėjo 8,
vos tik atsikėlus didesniam lie
tuvių skaičiui ? tolimąją Aust
raliją. Choro dirigentu visą lai

čhj parapijose: pradžioje Hatch
mieste, o paskutiniu metu Deming mieste. Nemaža jo para
piečių yra meksikiečių kilmės,
Jo parapijoje ir angių k ispa
nų kalbos yra lygiai vartojamos.
Kun. kieto. S. Aleksiejaus pa
vyzdžiu turėtų pasekti kiti mū
sų dvasiškiai ir pasauliečiai
(*ccj

tarpe yra ir
naujų, kurios pirma kartą mo
kytojaus.

pinėse. Paliko sūnų
Vincą
Justą su šeima. Sūnus daugelį
metų vargoninkauja šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažr.yčioje.
Vaclovas Slepakovas, 72 me
tų, mirė rugsėjo 13 Hackensaeko ligoninėje. Liko nuliūdusi
žmona Genovaitė, penkios duk
terys, žentai ir sūnus Lietuvo
je. Palaidotas rugsėjo 17 iš šv.
Kazimiero parapijos' bažnyčios

Mfcomm Justina* Boktakas,
kuris išvyko iš Lietuvos 1912
m. ir yra gyvenęs Brooklyne.
Kilimo H Švėkšnos. Kas žino
tų, prašom pranešti AX 6-8635
Mr. J. Upnickui 90-36 76th.
St, Woodhaven, N.Y. 11421.

Kalvarijos kapinėse. Mirusiųjų
laidojimu labai nuoširdžiai rū
pinosi John G. Kotran laidotu
vių ištaiga.

PATBBSOM, N. J.

parade dalyvauti ir žygiuoti
Patarsone nrierto gatvėmis su
pato orkestru. to. Vardo vy
rams vadovauja Jurgis Yesulai-

M tą 4Bbną nepngrilėtiį

mtafMb'mokslo metus pradeda
tta attoją paktas rieto* tab Mokyklos orgafitavimu rūptoajk Ir ftatarišinti ir parifofcti. si Uetarių Bendruomenės apytofriw. ffrs fogeaijte Gh- linkės švietimo skyriaus radotiNtosaRto fadovaajama* otatot- ras Vadovas Augulis ir tėvų
m * Ltatoan. Veto* parapija* kcimitrto pirm. Klemensą* Pirąmcmmcmi waoTMjafln fMBMf lesa, nrapijOT KieoooM Kun.
ralgą fMBttanti tartato, 9 fjF- X Kteto. makojai atanka leisti
raš ■pataptas svečiams gitai- naudoti* naujomis psnų^jo* sananaų gtoteų. Įvairūs Mnrtji- lėtas, m Ufoyette 9L Šiais
aMp tfoon^ Krepšiu ir smis imubs mhbkv>b nuniro

_
tursenu vyskupijos
parapiją
ruošiamas spalio 11, sefcmadfe-

Marile YuetienA 81 metų,
mkė «MpiMto 12. Paltafota H
Sv.-Kasfaniero parapijos tataiySos rugpfūfio 14 Kalvarijos ka>

35.00
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4.50
5.00
5.00
5.00
MlttMv
MonUealto L dramos teatro 3 pt. aRminas 15.00
4.00
Šok,
raMą, VlMaaa choro 14 Bau data*------- ----- ...........
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l87OftCHA» STMN.Y.C.
. TeL GR 7-1130
DtDMENę IR MĄŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai an^iftos kr vietinta vilnos, ftOto, medvilnės
» l ^įįtamiiai šėmos komos stantiant audinius į užsienį
•
savo patalpas, kad galėtume geriau
rodaimrati 'Wentm^ Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Mavanae tarpt, turnyre po 5 ratų
pfarmavn didmeistriai Portisch ir
mnman su 4 tA, Stahlberg ir L.
Evans (Larry Evans ,iž N.Y. ?!) po
tl, Smytobv, Taiinanov (abu
Sov.), Pachman ir Ch&nenea po 3 tA

Pereitą sataiigaJį numaftytos
pirmenybių rungtynės buvo at- dens. Norėčiau. rasti 2-3 vyrus,
šauktos; težąistas
draugiškas kurie norėtų ir galėtų laivelius
susitikimas su Shamročfc,' paši- dirbti. Klaidų bus mažai, nes
baigęs 2:2. LAK žaidė tekios . viskas atliekama
s^šbrauns.
sudėties: Jankauskas; MalinauS- laivHins pastatu galėjų paty?
kas, Vaitkevičius; Trampas,Re-. pokštauti. Tarir>vietos Mėtamėza fi, Margaitis; GennarofBl- RtoL pastatyti. Kreiptis Jota
toris), Vainius; Masso, Biancta, fiktas,"! & R l$r. 181 JuppiBudreckas. Mūsų įvarčius pasie- ter Heights Florida.

PartijaAiŠ
p-btą Bostone —
MrlHrt- BnuPĮtadyA Montreal; juodbeji — meistras Eiic Mardiand.
Rocbester, N.^JĮį'

X£f3d5 2.d4Z« Ae4c6 4.Žc3
d:c 5. a4 RtS k nleS T.R:c4Rb4 &
loma 2^ U McetMoHo ypsi ^^
Ke4 MLS:e4R:e4 U.
—-—pirme^ Baj^
__ ___ ___ _?WŠ 13.BflRg6 14.
Mae Bostone per _
** 'fr . tbŠteSa l& £WtiR343 l&V:d3e6 17.
Uta Jis teistojo 4% tA, tarp
vta4c4 l&t
IS. drcVdS 26.
taikus te matote^! Jik sudorojo KricĮ
21
22.RC3&3 23.
Mercband (Rochester), dr. Petefr BteMtoB 2i
Š«S 25.Bc3a:b 26.
L^tkm (Moatieal), privertė
E
battt 28. Kel Bo279.
Įnetotd A.Tnegiia‘ ■ifiiytt W»te«( aata]Ba
___
X -»
Šifceg 31.Bd^M2&4
taridnSKMmsudte <»«WJ
ix«iiilScS
3k.
BclBd8 34.8*716
‘
^laUĘįuscs
giotnfa) m atefatri^BKeate (SY.J. v 3$.Rc5Ba4 36.B:c3B:e4+ 37.
Dabar galima laukti laito JĮcOmol_________ 3«.f3Be5 39.Kf2f4 4O.Rcl
USCF mafatrą tomjSak'41-BccTBai+ 42.Rb2h5 43.

tSksgtektai A. Sujus ir Vladas Kopateka. airtnku po 4 tA Karpute
V/AGNER THEATER
pirmam rate - sužaidė lygiomis su
t*to Wyekoff Avė, prie DeKaib Ava.
Meistru WeMri
BrooUyo-RidoaMvood; tek VA 1-2613
Ifcdtas (111.4, Ištesėję N. AngUjot Kasa atMara: £enk*adieniaU S vai. p.9
MtadDeaiaią tai ftanoa pabotos.
p-bes Hartforde su 6:1 tA; D. TonktaltaMO, Rfoderer ir Boiton (te
Osuk) po S% tA Mks« jaupuob
AlgisMakaiUs baigėsu 3 tA
-;:MMfM"Buttys, Oreaiier‘Keadng
"(M SCHWARŽEN ROSSL’
tevteashi klubo p-kąs (1963 m. laiVaidina:
ioą «.), -~nr^

filosofių

daktaro laipsni Temple universitete,

8AVARESG v-ITALI AN
PA8TRY SHOP
For tlp FInest ta lesfeream Oakes
BtrtMay Caksi - Wsddtag Čekes
-We ahoDeMver-------CatfGE 8-7770

NU PABKWAY BARSER SMOF

TMlĮįMTi —I ėjai., Proekiyii
Expe>t in JWi* Rawwr CĮuttlng

Siuskite į Lietuvį ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS
.

AABERT MAIČR, INC;

Fomtarroiite

Orfamuta ktonitena -to/Mti mėsos
produktai urmu ir mažais Įtiektais.
Kasdtea Svtettoa — mani gamybos
"Klefbassy"'. 1927 WasMngton Ava,
Bronx 57, N.Y.
TRetaant 8-6193

CHRISTINE
OFF8ET PRINTING C© R P.
223 Tth Avė., Brooklyn — 768-2977.
Specialias ta commerctal sočiai printtag letterbeads envetopes Office forma
and ruled forma.

— gerą atraižą medžiagos paltai, kostiumui ar suknelei.

Pasirūpinkite medžiagoj išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai Žemom urėto kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.

TRAIĮER SITĖ6 f
Čboice rvsldenttal. plota averagiag
% acre with centrai water A etas,
2. nules viliūge, 90 mttes NYC. 33080
with 3608 00wxų49S mo, See —

FLYN1C MOVĖ IN, Ine.

- -■•

■
..... ~~
įgK

ySĮIS

VYashiiigtonvilie, NY • 914496-3616

OUT8TAND1NG PLAST1C
SLIP COVER8
Buy Direct from Factory
Heavy Duty Gauges
If you want the Very Best call
Hl 3-3797
SEABOARD SECURITY
SERVICE
Utaformed Guard A Patroi Service
For Industrie], Commercial

•HMTtttlĄl

T”

•New Yorko lietuvių futboli
Resevvinė priešžaismyje, taip
ninkų 14 sezonas prasideda ne
pat
draugiškose rungtynėse,
tikėtai įtemptai. Įsteigus rytų
Amerikos profesionalų futbolo pralaimėjo ttž.
lygą (Eastern Conference), pasi
keitė ir mūsų Germaa-Araerican sąjungos ^įvairių lygų atsto
Didelis sportininkų rudens
vai. Eilei geresnių lygos ko balnis nnpmtytajK lapkričio 28,
mandų palatas aukštyn^ pasi še&aatiesą'George Vastungtote
taiko ir mūsiškiams proga iš ■viešbutyje, Įfw*h*t*tf*n**. atke
antrosios tygos pereiti į pirmą liamas j lapkričio 26, ketvirta
ją. Reikią betgi laimėti perei dienį, Padėtos dieną. Futbolo
namąsias rungtynes prieš čeko- sezono pradžios vakaras bus tą
stovakus. Šios svarbios rungty pačią dieną, rugsėjo 26, šeštfrnės įvyks rugsėjo 19, šeštadie dieni Atletai Klubo salėje.
nį, 4 vaL, neutraliame Throgs
r Afletas
Nedk stadione. Mūsiškiai perėi■iąs sezoną čęęęstovakam; pralai
mėjo 1:4 ir vėliau baigė 2^. šį
kairią mūsišS^ų latikia sunB ko-

ĮiaR'rtAiiiltiiftr Įiiiaymjiifo pavesta
SOTiĮRgH- Vakar* UNŠto apygardai
iki antai pataigsB čtoėacbje. P-bq
vadovu paskirtas Vtadas Karpufin.
3622 TK Stnet, Ctacafa, tik 6060.

Vau Doaer St, Starietoc, SX TeL
YU 1-9676 or S, 1-0680. Cartetti —
a Narna to RenaKbtr Ibk Steel.

«S=5S

sVI 7-3195

“

J.

raao*,- trečiadieniaieį— bmi imk *
Ketinantieji įsijungti j chorą
Karaliuj prašomi tai . atarti neatidėtio-

kųp. J. Neverauskas, kun. A...
Kardas ir k. LKRŠ penkmečio
peoga, nutarta 196445 metų
tijtįhrpyje daugiau supažin-

(ARMAKAUSKAS)

~"
udens vefc kunigų sevyresnk> amžiaus stu-Seminarija dedikuota
fe Jono XXIII atmini-

draiti lietuvius ir nelietuvius su
Katalikų Bažnyčios persekioji
mu Lietuvoje k padidinti LKRŠ
fondą, kuriųpremiamos Vatika gyv. Great Nec^rmirė^ rugs£
no ir Madrido radijo stotys ir jo 3. Vyras mkė frito mėtoti
teikiama kitokia galima parama Liko nuliūdęs sūnus Jucfcas,
už geležinės'sienos.
du vaikaičiai ir 4 provaikiai;
taip pat sesuo. Gedulingos mi
Jungtini* ■Mlriakimaf Baito
šios buvo šv. Aloyzo bažnyčio
100 skyrių degia didėti, darbai.
je; palaidota šv. Marijos kapi
Reidą surengti k pruaaji BaP
nėse Fiusbinge. Velionė buvo
fo seimą New Yorke ir pradėti
Darbininko skritytoja, uoli ka
organizuoti rudens vajų. Tiem
talikė ir dosni labdarė. Kennedarbam aptarti rugsėjo 23 d.
bunbporto pranciškonų vtonuoe < vak. Satfb Centro patal
lyno koplyčioje-yta^rengtas a.
pose šaukiamas dvigubas susia. Alenos ir Juozo Venskų šo
rinkhnas: seimui rengti komitetp-ir lOO griaus narių. Balto ninis altorius.

'šimtasis New Yorko skyrius ta
ri per 250 pilnateisių narių; tai
gi susirinkimas (dalyvauja tik

nariai) turi išrinkti 10 atstovų į
seimą.
Marija Mėtyniąnė iš Nebar
ta) išvyko atostogų pas savo sū
nų Ir marčią Floridoje.

Graat Nodco Lietuvos vy
čių kuopa rengia šokius, lapkri
čio 7 Maspetho lietuvių para
pijos salėje.

Didžioji lietuvių diena pasau
linėje parodoje rugpjūčio 23
praėjo su nuostabiu pasiseki
mu, iškilmingumu ir dalyvių
gausumu. Ligi šiol dar niekas
iš kitų tautybių šiuo atžvilgiu
lietuvių neaplenkė. Tai pripaži
Broeklyno vakfintojy grupė, no ir New Yorko didžioji amevadovaujama aktoriaus Vitalio rikiečių spauda. Ateina jau ma
Žukausko, rugsėjo26vaidina tomo* ŽNMO* ir H pavargto*
A. Kairio ‘Diagnozę’ Baltimorėje, o spalip 3 — Philadelphije- rgco* 'Balso perduoti įspūdžiai
iš prašytę juostolię.- Tiktai vie
taitium somostri — linksmą tinė lietuvių komunistų spauda
mckslo metų pradžią — rengia (pav. tokia New Yorko “Lais
New Yorko studentai ateitinin vė”), susiriesdama Ilgais straips
kai rugsėjo 19 Lietuvių Atletų niais stengiasi menkinti lietu
Klubo patalpose. Šokiam gros vių dienos reikšmę ir mažinti
A. Starolio orkestriis. Maloniai dalyvių skaičių. Jei' tam įvy
kviečiami atsilankyti visi sta kiui skiria tiek dėmesio, tai aiš
ku, kad lietuvių demonstracija
tai. Pradžia 8 vaL vak.
labai gerai pasisekė k* kad ji
tebėra skaudi Lietuvos laisvės
priėšam. Yra gerai žinoma, kad
oriOšd* iMsiatenoia - ntekioti to*
6o "įvykio, -kūris sėvainte yra
menka*. Lietuvių diena rugpjū
čio 23 buvo didinga, ir tuo mes
dMžiuojamės.
'Jos atgarsiai dar nėra pasi
baigę. Rugsėjo 12 Bostono kardmeĄas Richardas J. Cushmgas,
lankęs parodą, mielai su lietu
viais (Operetės choru) susitel
kė prie mūsų kryžiaus k* nusifo
tografavo, o paskui Vatikano
paviljone aukojo už Lietuvą mi
šias. Rugsėjo 20, sekmadienį,
lietuviai yra pakviesti atIBcti
programą Now Yorko valstybė*
pavRjone. Tai bus, sakytume,
mažoji lietuvių diena pasaulinė
je parodoje, Labai svarbu, kad
ir ji gerai pasisektų.

Programa prasidės 2 vai.
popiet prie lietuvių kryžiaus.
Maldą sukalbės kun. dr. St Valiušaitis, vainiką padės Lietuvos
. konsulas Vytautas Stašinskas,
jungtijis choras sugiedos Mari
ja, Marija. Tada visi drauge
žygiuos į New Yc.iko valstybės
paviljoną. Vėliavas neš Maspetno įiecovifĮ KžttninĮ veigraflų
postas (vad. M Jasinskas) ir
DariausGirėno Sėtuvių vetera
ną postas (vai A Kaunas).

Mmv Yorko valstybė* pavUjoDė ptlupama prasidės 3 vai po-

VAKARAS
LAK SAUJE
ŠOKIAI m VAIŠES
šoktoms groja A. Sterolto kapela

piet Jungtinis choras sugiedos
Amerikos ir Lietuvos himnus
(diriguos muz. A. Visminas).
Prof. J. Stukas tars atidarymo
žodi. Sveikins Lietuvos koru
ląs V. Stašinskas. Toliau seks
meninė programa.
Jungtinis choras, diriguoja
mas muz. M. Uuberskio, išpil
dys: Himną už tėvynę (A. Kačanausko), Veikia mergelė (J.
Starkos), Už jūrelių (J. Bendoriaus), šiitas $*ažus rudenėlis
(J. Gruodžio). Jfairouio mokytį
los tautinių Seikiu grupę, vad~

kurie tinko viešas mokyklas, ti
kybos pamokos
pradedamos
rugsėjo 20 d. po 9 vaL mišių
pBrapaėje motytioje Aukštes
niųjų mokyklų mokiniam, ku
rie lanko viešas valstybines
mokyklas, tikybos pamokos bus
trečiadienių vakarais nuo 7 vi.
Sėriaa sau .
® raL vak. parapinės mo<tĮrt- W” P»t31pose. ■

Po trumputės
pertraukos
Maironio mokyklos šokėjai pa
šoks
Voveraitę ir Kalvelį, o Ą.

GRABORIUS
Balsamuotoja*
231 BEDFORO AVĖ.

BALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.

Jungtinis ehora^ rai JL C&o,
išpildys: Kur
«uioja ą
Gudavičiaus), $ai0Ąjpfcų man*
dovaujamas Teklės Dzikienės, šas (J. Gmdeik^, taukštas
paskambtas: Atskrend sakalė nūs <k.v. BanaaSuiužba^s
Vis
lis, Subatos vakarėli. Solistas jungtinis ętrocas,'/vad.
Liudas Stukas padainuos: Ma mino, sugiedodamas Mažos Lie
no gimtinė (Ą. |Cačanausko), tuvos, himną —Lietuviais esa
Stok ant ak
•. (J. Jurgu- me mes gimę gSt Sandūras).
ntifen. švęnč»), .Mano si
tė (J. TaHat;).' Akompa
nuos muz. A. K^čanauskas.

J. Matulaitienės, pašoka ^Kepu
rinę, Žioge£^Jtastą, Subatėlę.

Joseph Garszva

VartMo popieriaus rinkliava
kabdinoto A Cushingo labdaros
fondui Šv._ Pefro parapijoje bus
rugsėjo 27 d. Popierių reidą
sunešti j parapijos klebonijos
garažą arba prie parapijos ko
plyčios E. 7-th St.

(šps tvati: - A. Vismino). Cho
ram akompanuos muz. A. Mrozmrkas, Šckiam akordeonu gros
Vytautas Strofa. Angliškai praBe- ee&aė; Ėteaa Matulionytė.

(*ne Forat Barfcvkr Statun)
WOOOHAVCN. M. Y.
SnteOdam garbinga* laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrglnl* 7-440»

INC.
E. JOSEPH ZEBROW8K1
Laidotuvių direktorių*
MODERNIŠKA KOPLYČIA

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.

PETRAS KARALIUS, ssr.
Laidotuvių direktorius
ir balzamuotoj**

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mas*.
PL 4-4757

VAITKUS
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorių*
ir helnn nniintnjaii
Cambridge, Man*
NOTARV PUBLIC

