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Maskvoje Sovietai ir Japoni
ja spalio 19 susitarė bąigti ka
ro padėtį, kuri truko tarp Ja
ponijos ir Sovietų 11 metų. 
Iki bus pasirašyta taikos sutar-» mulka ir iš kurio būtų pašalin
ti^ jau dabar Maskva pasižadė- ----- * --------’’
jo» paremti Japonijos priėmi
mą į Jungt Tautas, paleisti 
belaisvius, duoti kai kurių tei
sių žyęjam vandenyse, kuriuos 
dabar kontroliuoja Sovietai. O 
kai bus pasirašyta taikos sutar
tis, pasižadėjo grąžinti japo
nam Shikotan ir Kabomai sa
las- Tačiau atsisakė grąžinti 
Kurilų salas, pietinį Sachaliną, 
kurias Sovietam padovanojo 
Jaltos konferencija.

Japonai pažadėjo priimti di
delę Sovietų diplomatinę atsto
vybę (iš kurios Sovietai galės 
vadovauti šnipinėjimui ir ko
munistų propagandai).

KAIP VYRAS IŠSIGYDĖ 
IŠ KVAILUMO

Amerikos kareivis P. E. Mo- 
rand 1948 iš Austrijos pabėgo 
pas rusus. Rusai jį įkišo Aus
trijoje į kalėjimą, paskui išga
beno į Vengriją Jau 1951 Mo- 
randas pasijuto, kad jam ko
munizmo užtenka, ir Budapeš
te kreipėsi į Amerikos atsto
vybę, kad jam suteiktų globą 
atstovybėje. Jam atstovybė 
davė pasą, bet atsisakė nuo jo 
laikymo atstovybėje. Rusai, 
patyrę apie jo lankymąsi Ame
rikos atstovybėje, išgabeno jį į 
Potsdamą ir privertė prašyti, 
kad rytų Vokietija duotų jam 
azylio teisę. Jis paprašė, tą 
teisę gavo, bet iš tikrųjų buvo 
nugabentas į Bautzen stovyklą, 
kur laikomi dezertyrai ar kiti 
pabėgėliai iš vakarų. Morand 
vedė vokietaitę ir dirbo fabri
ke. Bet jam nepatiko komuni
stinis apmokymas. Gavęs atos
togas, jis pabėgo į vakarinį 
Berlyną ir prisistatė amerikie
čiam.

Teismas jam .prikirpo pen
kerius metus kalėjimo už de
zertyravimą ir išmetė iš ka
riuomenės.

Apatija prieš komunizmo 
pavojų

Buvęs Kinijos vysk. O’Gara 
viešai nusiskundė klaidingu li
beralizmu ir apatija dėl komu
nizmo pavojų. Ta apatija esan
ti įsiskverbusi net į Amerikos 
katalikų mokyklas.

• Jordanijoje sekmadienį 
buvo renkamas parlamentas. 
Daviniri stiprėja antivakarieti- 
nis elementas.

• Italiją šiemet aplankė 6 
mil- turistų. Kiekvienas palie
ka vidutiniškai po 12.50 dol. 
dienai

L--įvykiai ’ jiedėjo nuo balaū- 
džio mėnesio, kada buvo rea
bilituotas Stalino kalintas len
kųkomunistų partijos vadas 
W. Gomulka. Jis viešai ėmė 
kalbėti apie Sovietų kariuome
nės/pašalinimą iš Lenkijos ir 
apie ūkinio gyvenimo refor
mas, kurių reikalavę Poznanės 
sukRĖmas. Įsitempimas pasiekė,
viršūnę pereitą penktadienį.kraujųje. -. '■ k.

. ChirašBodte . ultimatyviai 
reikalavo, *kad būto paliktas 
senasis' politbiuras su marš. 
Rokossovskiu ir kitais Maskvai 
ištikimaisiais.

Lenkų partijos sekretorius 
Ochabas atsakęs, kad jeigu ne
bus duotas įsakymas atitrauk
ti sovietų divizijas atgal, tai 
lenkai iš pasitarimo išeina ir 
nutraukia visus santykius, o 
darbininkai esą apie tai jau 
įspėti ir pasiruošę.

Tada Chruščiovas įsakęs ka
riuomenės. traukimą Varšuvos 
link sustabdyti.

CHRUŠČIOVAS NUSILEIDĘS 
šeštadienio naktį Varšuvoje 

buvo ramu. Kai kuriuose fab
rikuose darbininkai per naktį 
nesiskirstė. Nors nieko viešai 
nebuvo skelbiama apie Mask
vos bosų atvykimą, bet ėjo 
gandai, kad nuo Varšuvos per 
50 mylių sustojo Sovietų ka
riuomenė, o prieš ją lenkų ka
riuomenė.

Anksti šeštadienio rvta išvy
ko Chruščiovas su palydovais. 
Lenkų komunistai atvyko jų 
išlydėti- Gomulka, priėjęs prie 
Chruščiovo? kuris iš vakaro bu
vo jį išvadinęs išdaviku, pra
tiesė ranką ir tarė: “Drauge 
Chruščiovai, aš buvau užmir
šęs tamsta atsisveikinti”.

PRIEŠAKY STOJA GOMULKA
Penktadienį partijos centro 

komiteto posėdyje buvo išrink
tas į komitetą W. Gomulka ir 
kiti jos trys draugai Ten pat 
atsistatydino politbiuras. Buvo 
numatytas naujas politbiuras, 
kurio priekyje būtų M. Go

ti marš- Rokossovskis ir kiti 
Maskvos agentai. Bet politbiu- 
ro rinkimai buvo atidėti, kai 
partijos sekretorius Ochabas 
pranešė, kad į Varšuvą atvyks
ta staiga Maskvos bosai: Chru
ščiovas, Mikojanas, Molotovas, 
Kaganovičius, Žukovas ir eilė 
kitų aukštųjų karininkų. Pa
aiškėjo taip pat, kad jau ket
virtadienį rusų divizijos iš 
Poznanės ir Lodzės buvo įsa
kytos žygiuoti į Varšuvą 
kos padaryti. ■ i 

CHRUpČIOVO 
ULTIMATUMAS 

Penktadienį Varšuvoje 
karštas pasikalbėjimas

buvo 
tarp 

atvykusių Maskvos bosų ir len
kų kom. partijos delegacijos, 
kurioje jau buvo ir W. Gomul
ka. Chruščiovas kaltino len
kus, kad jie esą nedėkingi So
vietų kariuomenei, Lenkiją 
“išvadavusiai”. Išvadino Go- 
mulką išdaviku ir svaidėsi 
Chruščiovui įprastais karštais

Eisenhoweris atkirto Bulganinui
Sovietų min. pirm. Bulgani

nas spalio 19 persiuntė laišką 
prez. Eisenhoweriui, pritarda
mas kai kurių asmenų Ameri
koje pareikštam siūlymui su
stabdyti atominius bandymus. 
Spalio 21 prez. Eisenhoweris 
atsakė Bulganinui griežtu, lig 
šiol Eisenhoweriui neįprastu 
laišku. Jis pareiškė, kad Bul
ganinas, pritardamas kai ku-

prasčiau f
Gallupo instituto teigimu, 

už Eisenhowerį pasisako šiuo 
tarpu 52%, už Stevensoną 
40%. Tai rodo, kad laikas vei
kia labiau Eisenhowerio nau
dai. Du programos dalykai 
labiausiai Stevensono šalinin
kus atbaidė—propagandos pra
džioje jo pažadai panaikinti 
karinę tarnybą; o propagandos 
pabaigoje pažadas sustabdyti 
atominius bandymus. Masės 
tie pažadai nevilioja, jei tai tik 
pažadai, tai jie yra demagogi
ja, jei tai yra Stevensono pro
grama, tai ji baugina.

Tačiau spėjama, kad Kon
grese respublikonai daugumos 
neturės. .Atstovų rūmuose jie 
turėjo 203, demokratai 232; 
taigi daugumai laimėti respub
likonai turėtų gauti 15 naujų 
vietų- Senate respublikonai 
turėjo 47, demokratai 49.

IPARTIJA PASIPRIEŠINU MASKVAI IR 
LAUK. CHRUŠČIOVASLANKĖSI VAR
MU,BET IŠVYKO BE NIEKO. SOVIETŲ 
ŪMĄ ŽYGIUOTI ! LENKIJĄ LENKŲ 
ŠŪVIAIS. TOLIMESNI {VYKIAI DAR

žodžiais: mes niekad* nesutik
sime pasitraukti ^iš Lenkijos, 
kur palaidotatiek mūsų didvy
rių .. - mes niekad neleisime, 
kad Lenkija būtų parduota 
Amerikos imperialistam ... 
tai, kas dedas Lenkijoje, yra 
ne demokratizacija, bet anar
chija ... mes pavartosime jė- 

rių asmenų siūlymui (turėjo 
galvoje Stevensoną), kišasi į 
Amerikos vidaus rinkimų pro
pagandą; jeigu tai būtų pada
ręs diplomatas, tai jis būtų 
laikomas persona non grata. 
Antra, kaltindamas, kad Dul- 
les ir kiti iškraipo sovietines 
pažiūras, Bulganinas įžeidžia 
asmeniškai Eisenhowerį. Esą 
jei Eisenhoweris negrąžina lai
ško atgal, tai tik todėl, kad 
nori ir toliau tiesioginio ben
dradarbiavimo taikos labui-

IZRAELIS KALTINAMŲJŲ 
SUOLE

Saugumo Taryboje penkta
dieni prasidėjo kalbos dėl Jor
danijos skundo prieš Izraeli. 
Jordanija reikalavo imtis prieš 
Izraeli politinių ir ūkinių prie
monių. Jordaniją parėmė An
glija, Persija ir Sovietai.' Pran
cūzija mėgino laikytis “per vi
durį”, kviesdama abidvi puses 
rodyti gerą valią. ' Amerikos 
atstovas visai tylėjo. Antradie
ni pasisakys Izraelio atstovas.

• Italijos krikščionių demo
kratų , partijos suvažiavime 
spalio 18 laimėjo programą 
partijos gen- sekretoriaus Fan
tam. 48 metų, kuris laikomas 
jaunosios griežtosios linijos at
stovu socialinėse reformose, 
Nato šalininkas, kraštutinių 
kairiųjų ir dešiniųjų priešas.

Esą su Maskva susitarta tiek, 
kad .

Chruščiovas sutiko su tankų 
numatytu nauju politoiuru, o 
lankę komunistai pasižadėję 
atvykti į Maskvą toliau tartis 
dėl santykių tarp Lenkijos jr 
Maskvos.. . _

SOVIETŲ  ̂GRASINIMAS 
KARIUOMENE PALŪŽO

Pranešima i -apie ka
riuomenės judėjimą, skelbė, 
kad Sovietų divizijos buvo pa
judėję iš Poznanės ir Lodzės. 
Bet jos buvo grąžintos į savo 
kareivines. Aštresnis konflik
tas, kuriame neapsiėjo Jae au
kų, buvo prie. .Stetino. Kai 
lenkai atsisakė perleisti sovie
tų kariuomenę |per sieną į 
Lenkiją iš rytų Vokietijos, so- 

, vietų, kariuomenė mėgino jė- 
ga prasiveržti pęr Oderio upę. 
Tada lenkų kariuomenė sutiko 
juos kulkosvydžių ugnimi. So
vietai pasitraukė atgal. Tai 
buvo penktadienį.

ROKOSSOVSKIS 
PRALAIMĖJO

Chruščiovui išvykus Lenki
jos kompartijos centro komite
tas kaltino marš- Rokossovskį 
už kariuomenės siuntimą prieš 
Varšuvą. Jis aiškinosi, kad tai 
buvę įprasti manevrai ir kad 
kariuomenė vykusi į talką.'.. 
bulviakasiam. ■ '

Politbiuro rinkimuose Roko
ssovskis iš 75 balsų gavo tik 
26, o kad būtų išrinktas, turė
jo gauti 50. Nė vienas maskvi- 
nis į politbiufą nebuvo išrink
tas- Gen. sekretorium išrink
tas pats Gomulka.

LENKV ATSTOVAS Benmald Sp*sow*ki, UkvtestM pas valst, 
sekr. padėdėje Robert Murghy. pirma turi pas saugumo pareigū
ną pasirašytL

Now York* šeštadienio va
karą buvo užpultas rašytojas 
Viktoras Kravčenko, buvęs So
vietų pareigūnas, 1944 pabė
gęs ir parašęs pagarsėjusią 
knygą “Aš pasirinkau laisvę”. 

Namuose, kurių antrame 
aukšte gyveno Kravčenko kaip 
Peter Martin, kažkas paskam
bino. Kai Kravčenko atidarė 
duris, du vyrai įsiveržė ir ėmė 
jį mušti. Kravčenko puolėsi j 
miegamąjį ir pasigriebė revol
verį. Vienas iš užpuolikų jį 
parmušė ant žemės, ir tada 
Kravčenko paleido, šūvį užpuo
likui į pilvą. Kitas užpuolikas 
pabėgo. Policija suėmė ir an
trą užpuoliką. Abudu aiškinasi 
norėję pakliūti j kitą butą pas

kaip Jugoslavijoje, ir kitokie . ę Vokietijos kanc. Adenaueris 
Kiekvienas kraštas bari teisę sveikino Lenkijos pastangas 
būti sayaraū^kęs/ nepriklau- išsilaisvinti. Jis tikisi, kad tada 
sopias”. Pasmerkęs ligtolinę kitaip spręstųsi ir Vokietijos 
_ ----- sujungimo klausimas.

-Paryžiuje diplomatai žiūri 
su atsargumu: esą dąbartinis 
Lenkijos kelias dar nereiškią 
Lenkijos demokrątėjimo, kaip 
demokratija suprantama Va
karuose, nes Gomulka senos 
linijos komunistas. * -

Jugoslavijoje atsargiai pa
reikštos simpatijos, kad Lenki
ja vykdo socializmą savu ke-

Lenkijoje ūkjnę^pęlfti^ą, jis 
pagerbė Poznanės sukilėliui, 
kurie skelbė, kad "reikia grįž
ti nuo to klaidingo kelio”. 
Skelbė? kad seimų rinkimai 
Įvyks gruodžio 16. .- ** .

MASKVA STENGIASI
- . NUTYLĖTI

Maskva, tepaskelbė komuni- * 
katą, kad pasitarimas su lenkų 
komunistais buvo “draugiš
kas” if kad lenkai atvyks de
rėtis ą Maskvą. Visuomenės 
dėmesiui nukreipti spauda pa
siskubino paskelbti Bulganino 
laišką Eisenhoweriui — net 
anksčiau nei jis/buvo Eisenho- 
weriui įteiktas. Tik “Pravda” 
aštriai puolė lenkų spaudą, 
kad ji kurstanti “kapitalizmo 
grąžininįą”'Lenki joje.

AMERIKA SKELBIA 
SAVO NEUTRALUMĄ

Prez.- Eisenhoweris paskelbė, 
kad amerikiečių * ‘^širdis” su 
lenkais. Valst- sekr. DuĮIes sek
madienį paskelbė, kad Ameri
ka pritaria lenkų pastangom 
išsivaduoti.

Tačiau išsivadavimas esąs 
lenkų reikalas, ir jis nemanąs, 
kad Amerika siųstų savo ka
riuomenę, net jeigu . Sovietai 
mėgintų gii.klu palaužti lenkų 
išsilaisvinimo pastangas.

savo draugą ir sumaišę butų 
numerius. Juodu buvę išsigė-

Kravčenko pasakojo, kad 
nuo to laiko, kai jis Amerikoje 
gavo azylio teisę, prieš ji bu
vo tik per 1949 metus keturi 
komunistų agentų atentatai. 
Jei šiuo tarpu ir pasirodytų, 
kad užpuolikai nebuvo agen
tai. tai dabar jis turės keisti 
gyv. vietą.

Tabtat apie ko-tgrosą
Katalikų laikraštis "The 

Tablet” plačiai atpasakojo ar- 
kiv. Cushingo pareiškimus 
ALRK Federacijos kongrese 
Bostone, suminėjo kitus kal
bėtojus ir išrinktą valdybą.

Tarp atstovų iš pavergtų 
kraštu su nusistebėjimu priim-

KALBOS PRIE APSKRITO STALO
Spalio 15—16 Strasburge, 

Prancūzijoj, įvyko , Europos po
litikų vadinamos apskrito sta
lo diskusijos sovietinio kolo
nizmo klausimu. Pirmą dieną 
diskusijoms vadovavo buv. 
Prancūzijos teisingumo minis- 
teris, MRP lyderis, P. Teitgen„ 
antrą dieną — Belgijos sena
torius de la Vallen Poussin.

Buvo svarstomi klausimai:
• kaip vertinti dabartinius 

įvykius Sov. Sąjungoje ir jos 
pavergtuose kraštuose, ir ku
riuo keliu Vakarai turėtų pa
naudoti susidariusią padėtį;

• kaip išlaisvinta vidurio ir 
rytų Europa galėtų patikrinti 
Rusijai saugumą ir pasauliui 
patvarią taiką;

• kaip vertinti Tito poziciją 
Sovietų pavergtų valstybių at
žvilgiu;

• kuriuo būdu pavergtoji 
Europa gali prisidėti prie jun
gtinės Europos kūrimo;

• Kodėl Jungtinių ‘ Tautų 
sluoksniuose yra gyvos Alžiro 
ir apskritai Afrikos-Azijos tau
tų problemos, ir kodėl viešpa
tauja abejingumas Sovietų pa
vergtųjų valstybių atžvilgiu-

Salia Europos politinių ly
derių diskusijose dalyvavo 
Jungt. Pavergtų Tautų atsto
vai, tarp jų lietuviai dr. S. Ba- 
čkis ir E. Turauskas.

Vakarų Europos politikai 
pabrėžė, kad sovietinis koloniz- 
mas turi būti iškeltas Jungti
nėse Tautose (Goedhart), kad 
egoistinė valstybių politika 
pražudys Europą (Lefevre), 
kad laisvasis pasaulis turi nuo
lat spausti Sov. Sąjungą, gerb
ti ir vykdyti savo tarptautinius 
įsipareigojimus (Pezet), kad 
Vakarai privalo energingesnės 
politikos (Becker), kad bolše
vizmui nugalėti Vakarams rei
kalingas dvasinis atgimimas 
(de Mėnthon), kad laisvoji pa
vergtoji Europa yra nedaloma 
(de la Vallee Poussin), kad Eu
ropos Taryba palaiko ir remia 
pavergtųjų laisvės kovą (Wis- 
trant), kad pavergtųjų kova 
dėl laisvės yra sykiu kova dėl 
visos žmonijos laisvės (Teit- 
gen). PJT atstovai, tarp kita 
ko. pateikė diskusijoms duo
menų apie dabartinę padėtį 
Sovietų .pavergtuose kraštuo

Šios diskusijos buvo pirmas 
praktiškas bandymas sovieti
nio kolonizmo problemą pa
svarstyti laisvųjų ir pavergtųjų 
draugėje- Turint galvoje lig
šiolinį Vakarų Europos rezer
vuotumą, reikšmingas yra pir
mininko de la Valke Poussin

.neutra- 
ina-

tas Amerikos pai 
pasiskelbti, kad- ji 
Ii- Vieni tame pareiškime 
to įspėjimą Maskyai, kadji 
gali turėti laisvas rankas. Kiti 
mato įspėjimą- lenkam, jtad jie 
nedėtų vilčių į Amerikos pa
galbą. . šį;'* ’

Visi sutinka, kad jeigu Len
kija išsilaikys Maskvos nepa
laužta, tai rytų Vokietijoj So- 
vietų likimas priklausys nuo 
lenkti malonės.

• Lenkijos pramonės mies^ 
tas Katowice buvo pavadintas 
Stalingradas. , Dabar miestas 
susigrąžino senąjį vardą.

pareiškimas diskusijas bai
giant, kad “šiandien mes tik 
svarstome, o rytoj turime vei
kti”. Lig šiol Vakarams, kaip 
tik ir stinga veiklumo. Vt.

U Amerikos katalikę poezi
jos draugija spalio 21 suteikė 
pirmą šiais metais auksinį me
dali už nuopelnus John Gillard 
Bruniui, sąjungos steigėjui, di
rektoriui ir jos žurnalo “Spi- 
.rit” redaktoriui. Sąjunga vei
kia jau 25 metai. Jos uždavi
nys skatinti katalikų poezijos 
supratimą ir augimą. Narių tu
ri 2000. •'?

•. Kinijos kariaomeMS dali
niai vėl įžengė į Bųqncį^ teri
toriją iš Tibeto puses.- - \

• Sueso kanalo . vąrtdtųjų 
bendrovės kompetencijos klau
simais išsiskyrė Amerikos įr 
Anglijos bei Prancūzijos nuo
monės. Vienybė laikoma siiiru-

• Amerikos lėktuvas, paki
lęs iŠ Naujosios Zelandijos ir 
nusileisdamas pietų ašigaliė 
srityje ant ledo, sudužo, žuto 
keturi, sužeisti kiti keturi. 
Penki lėktuvai nusileido lai
mingai. ’

• Vokiatijos senatas karinės 
tarnybos 12 mėnesių įstatymą 
priėmė; prieš pasisakė tik at
stovai tų kraštų, kuriuos val
do socialdemokratai. Parla
mente reikalinga ' dauguma

• Sovietai įteikė Anglijai 
protestą dėl pustrečių metų 
Tanios sulaikymo Anglijoje. 
Anglai atsakė, kad tai ne ad
ministracijos, o teismo reika
las. “Izvestija" aiškina, kad 
kūdikio sulaikymas esąs ženk
las, jog atgaivinamas “tarp
tautinis sąmokslas šaltajam 
karui palaikyti”.

• Maskvos Pravda skundžia
si, kad visoje Sovietų Sąjungo
je trūksta žieminių drabužių.

o^ą^ri jos ko^njamr^ioe^^ or— 
ganizacija paskelbė reikalavi
mą panaikinti univėrsftetuoee 
privalomas marksizmo ir leni
nizmo paskaitas.

G Anglijoje valst. sekr. Dūl
ias daromas yisų nepasiseki
mų atpirkimo ožiu.
• Nomtljojo pereitą mėne

sį pastebėtas radioaktyvumo 
pamintas Mintį kartų, tri 
esą nuo paskutinių aotiėtlnlų 
atominių sprogdinimų
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• Senato komisija vyks į 
Havajų salas tirti ten pagyvė-

i rudiiD

pagelbonątėfcr 
Įgfifc ir kinkų (reik ma- 

arpe tavo ir lįr 
sumušė daųg gauses-

tsųmėdamas šaunią pergalę.
Bet jr tuo jau buvo baigta, 

susidūrimai su islamu? Anaip- 
Jaan iš tn maldos fy&of ; Europos tautos dar ne

punktų - buvo — ’ ’ ’' “ *
" dvdienio vąf*“ 

kuris turėjo

kartąbųvo pašauktos rikiuotis, 
kad Atremtų. jįbr; pūo&riūs. b- 

___ j— visus torijoj;išky!a neeilinis Lepanto 
kinčiuosius kasdien sukalbėti juros mūšis, kur jungtinės is*
3 Tėve Mūsų ir 3 Sveika Mari- panų, venecijiečių ir kitos lai- 
ja Kitos šios- dvasinės kovos vyno pajėgos, lydimos pop. Pi- 
priemonės buvo patiektos to- jaus V ir krikščioniškojo^ pa- 

_____ kMK: daryti- atgailą, sugrįžti šaulio maldų irremiamos Die*
krikščioniškojo gyvenimo vb Motinos nuostabios pageL 

žygiui papročių, mišiose pridėti >s 1571 spalio 7 d. išblaškė 
ir nugalėjo turkų laivyną. Gai
la tik, kad ir šis didelis lai- 
mėjimls \ dėl sąjungininkų 

'tarpe kilusios nesantaikos ne
buvo ^reikiamai išnaudotas.

■Kzi-

S.----1-

jo Savo priemonės buvo patiektos to*

pagelbą ^ nužemintų jų prie- 
šus, pirmaisiais mėnesio sek- 
nūdieniais daryti iškilmingas 
procesijas su atatinkama reci- 
tuota malda ir pamokslu apie 
pavojų iš Bažnyčios priešų pu-

- sės.
1

Pirmą kartą tuo tikslu vi
dudienio varpai suskambėjo 
Romoje 1456. VI. 29 d. po iš- ' 
kilmingų pamaldų laikytų pa
ties popiežiaus. To maldos žy-

dentus— Th. H, WerdeL

Atvykstą lankyti Šven- mene, kirtosi su totoriais prie * 
*’ Tąda jąfo mmtis Vorsktos> Totorių jėga buvo ' 
švėntaia" Žcmp iš stipresnė, ir Vytautai teko- .... „ .. ... .aiškinant kryžiaus žygio tiks- vafcižifiK ir įsteigti ten skaudžiaipralaimėti. . ■ • ...ir teu 5 . „ ,1a. Deja, popiežiaus viltys ne*

nšką karalystę. Prasi- 1444 metais Jane Varnos pasiteisin<) “Karaliai, kuni- 
dėjo ilgi Kryžiaus karai. Krik- atkakliame mūšyje su turkais gaikščiai ir Europos tautos —
šėtoniškoji Europa siuntė vie- žuvo Vladislovas' Jogailaitis. sako istorikas Pastor — paro-
ną po kitos armijas, vadovau- ' Labai grasus pavojus iškilo dė šaltumą ir indiferentizmą
jąmas kunigaikščių ir karalių, Europai iš turkų pusės, kai šie šiam reikalui”. > Jų tikėjimas
tačiau, ^ km kurių laikinų 1453 m. užėmė. Konstantinopo- buvo perdaug drungnas ir jie

lį. Bizantijos imperijos, kuri nepajėgė išsinerti iš egoizmo
ilgus amžius buvo tarsi py Ii- irsavytarpio neapykantos,
mas ginantis krikščionybe iri ; -.............. , , ...
civilizaciją nuo islamo bangos, - v,dud»enio varpu skambėti 

mas turėjo kviesti tikinčiuo
sius i maldos žygį prieš turkus.

Katalikiškų bažnyčių varpai 
tebeskamba vidudieniais ir da
bar. Jų skambėjimą esame 
girdėję ir gal būt girdime,. 
bet ar kada pasiteiravome apie 
to skambinimo kilmės* priežas
tį? O buvo taip.

Krikščionybės gynėjas po
piežius Kalikstas III, patyręs - 
kurtumą žemiškųjų valdovų 5 
šauktųjų kąran, prašė pagal
bos Galybių Viešpaties. Pilnas . ___
pasitikėjimo antgamtine pa- a. toj&ni pakirtas pir-

' ’ 1 ^2 jnininka ttalo-^amęrikiečn) res—
publikono rinkiminiam k°mitetui 
lovos valstybėje.

laimėjimų, Vakarams nepavy
ko išlaisvinti Palestinos. Ji li
ko islamo rankose. Atkaklūs 
turkai, tiesa, buvo gerokai į- 

' varginti ofenzyvinių - Europos 
žygiu, jų viešpatavimas. Vidur
žemio jūroje buvo prislopin
tas* bet jie nebuvo visai nuga
lėti ,

. Kovos su islamu Ispanijos 
žemėje-tęsėsi septynetą šimt
mečių. šiame sektoriuje vėles
niais amžiais jie nebepažengė 
pirmyn. Pagaliau 1492 metais 
karalių Ferdinando II ir Izabe-

-Afliai Stevenson 
apie imigraciją

kritimą Vakarai pajuto nepa
prastai skaudžiai. Ne tik kad ' 
slaviškose Balkanų tautose 
Serbijoj, Bulgarijoj krikščiony
bė pateko į žiaurią priespau
dą, bet ir katalikiškoji Vengri
ja ir pati centrinė Europa tapo 
atverta betarpiškam islamo 
puolimui. Islamo religijos ne
šėjai tarėsi dabar atėjus jiems 

nušluoti krikščionybę nuo
žemės paviršiaus ir Įsteigti vie
nintelę pasaulio imperiją su 
pusmėnulio ženklu.

Turkų klausimas tad pasi- . _
darė popiežiams vienas skau- gelba maldaujantis^ popiežiaus 
džiųjų rūpesčių. Pop. Nikalo- , balsas pakilo! dangų. Didis

' ' i 'įį

s Ml.

Roma turėjo patekti 
į turkų rankas

Nepasotinamo apetito kurs
tomi turkai nesiliovė ruošę 
karines ekspedicijas. Šiuo kar
tu jų gjobiu tapo Kandija, o 
žemyne turkų sultonas pradė
jo didžio masto karines opera
cijas. 1683 metais pakilo 160,- 
000 turkų kariuomenė vado
vaujama sultono Molą Moha- 
meto IV ir djdžiojo vizirio Ką
rą Mustafa iš Adrianopolio ir 
žygiavo Belgrado link. Liepes 
12 jie buvo jau prie Vienos. 
Dar dvi dienos ir miestas bu
vo visiškai apsuptas. Vieną 
užėmę, turkai tikėjosi triumfa- 
liškai nužygiuoti į Romą. Pa
skelbdamas savo žygį sultonas 
Molat Mahometas IV rašė im
peratoriui Leopoldui ir Lenki
jos karaliui ir D. L. K. Jonui 
Sobieskiui:

“Mes Molą 
Dievo malonės 
sultono titulų)

KAS INFORMAVO VATIKANU LIETUVOS REIKALU
Drauge spalio 8 dr- J. Dau- 

gailis rašo: “Viename kitame 
lietuvių laikraštyje buvo iš
keltas susirūpinimas, kodėl 
popiežiaus rašte ryšium su 500 
metų sukaktimi nuo to įvykio, 
kada ties Bielgradu buvo su
laikytas siaubingas turkų ant
plūdis Į Europą, minint dabar 
bolševikų pavergtas tautas, 
nebuvo suminėta Lietuva”.

Ryšium su tuo spaudos susi
rūpinimu daugelis kreipęsis į 
“patikimus lietuvius, iš arti 
stebinčius Vatikano darbų ei
gą” Romoje ir gavęs iš tenai 
paaiškinimą: - *

"Vatikanas norėjo Lietuvą 
paminėti, kaip ir kitas valsty
bes, kadangi tačiau visų tautų, 
kurios šiandian kenčia, nebu
vo galimybės suminėti, buvo 
pasirinktas kriterijus suminėti 
tas, kurios dalyvavo mūšyje 
prie Belgrado, vadovaujant 
šv. Kapistranui. Buvo mūsų 
atsiklausta, ar Lietuva dalyva
vo ar ne. Pasiteiravus pas is
torijos autoritetus, turėjome, 
nors ir nenoromis atsakyti — 
ne. Su istorine tiesa turime 
skaitytis, štai priežastis, kodėl 
Lietuvos vardas nesuminėtas".
# Gera, kad dienraštis ėmėsi 
patikrinti, tik gaila, kad ne-, 
pasakė kas buvo tie “patikimi^ 
lietuviai”. Į kuriuos kreipėsi 
Vatikanas ir. kurie taip infor- 

jama senatoriaus I^hman, ko- mavo. Pagal priklausomybę 
vojo, bet veltui, nes republi- • 
konai tam pasipriešino. Štai 
kokia Eisenhowerio . adminis
tracija! O vis tik reikalas la
bai svarbus, daugelis norėtų 
išgelbėt i savo gimines, likusias 
vargti svetur. Bet tai neįma
noma pagal esamą Įstatymą.

Eisenhoueris, likęs valdžio
je, nieko nedarys, tik dina
miškasis lyderis Adlai Steven
sonas tai padarys. Užtat bal
suokite už jį. Jis perkels jūsų 
gimines į Ameriką. įSkelb.l

Amai Stevensonas savo kal
bose griežtai pasmerkė kai ku
riuos. neteisingumus, esamus 
McCarran.-Walter imigracijos 
akte, įsipareigodamas juos pa
taisyti.

Prez- D. Eisenhoweris 1952 
m. žadėjo tą reikalą patvarky
ti, bet ar yra ką nors padaręs? 
McCanran-Walter aktas 1948 
m. buvo labai nevykusiai re- 
publikonų partijos patvarky
tas. Demokratai vėliau dalinai 
pataisė.

Stevensonas pasisakė už tei
kimą pageibos tremtiniams pa
gal 1953 m. aktą ir įsileidimą 
Amerikon 200.000 imigrantų.

Valstybės departamentas, 
vadovaujamas Scott McLeod, 
sabotavo Refugee Relief aktą. 
Įsileisdami tik trečdali numa
tytų žmonių. Sis įstatymas 
baigiasi šiais metais. Kongreso 
numatyti 133000 asmenų pa
siliks už durų, nepatekę Ame
rikon.

Demokratų partija, vadovau-

mą popiežiaus laiške “patikimi 
lietuviai” taip aiškina:

"Jei laikomasi principo ,su-. 
minėti tik dalyvavusias mūšy- ( 
Įe prie Belgrado, kodėl tad 
suminėta Lenkija ir Vokieti
ja?* Atsakau: todėl, kad Lenki
jos ir Vokietijos interpeiiuo
lieji žmonės, teisingai ar ne
teisingai, teigė, jog šie kraštai 
tame mūšyje dalyvavo. ‘Kitų 
eventualiai neteisingos infor
macijos negali būti imama pa
grindų, kad prikišti" Vatikanui 
tendencingumą”.

Šitoks paaiškinimas atrodo 
drąsus, gal net per d r asus. Ži
nome, kaip Vatikanas atsar
gus yra su savo pareiškimais; 
kaip jis' turi pakankamai spe
cialistų kiekvienam klausimui 
patikrinti. Nebuvo ligšiol tekę 
pastebėti tokio aiškinimo, kad 
Vatikanas duotųsi taip leng
vai suklaidinamas, kaip anie 
“patikimi lietuviai” aiškina.

LAŠINIAI IŠ LIETUVOS AR 
JUOKAS PRO AŠARAS

Vilnis spalio 5 skelbia laiš
ką iš Lietuvos, kuriame rašo
ma broliui Į Chicagą:

“Sakyk, broli, kaip begyve
ni? Mūsų spaudoje skaičiau, 
kad pas jus nemaža žmonių 
labai blogai gyvena, kitiems ir 
maisto trūksta. Jei iš tikrųjų 
blogai, atrašyk man, o. aš pri- 
siųsčiau keletą kilogramų rū
kytų lašinių, džiovintos duo
nos, suchorkių ir tt. Gaila, kad 
jūs, broli, vargstate'svetimame 
krašte.

O tas “brolis” Straukas at* 
1 sako: -- 1

“Kas liečia lašinius, lai siųsk 
ir šiandien. Gavę mes iškelsi
me šaunų banketą Chicagoje, 

Vokietijos o jame įplaukusią sumą pini-

Mahometas iš 
(seka ilga eilė 
duodame tau 

Romos ^imperatoriau ir tau, 
Lenkijos karaliau, mūsų šven
čiausią žodį, būtent: Mes ruo
šiamės ateiti į tavo vargingą 
kraštelį ir jį paklosime be jo
kio pasigailėjimo po mūsų ar
klių kojomis ir jį ištiksime ug
nimi ir geležimi. Pirmiausia 

Dėti rodo, kaip ir pro ašaras tau įsakome laukti mūsų savo 
Lietuvoje žmogus moka pajuo- Vienos residencijoje,, kad męs 
kauti. atėję galėtume be niekur nie-

ANGLIAKASIAI VANDENY PO ŽEME
MOZĖ BUVęS EGIPTO 

GENEROLAS?
Pietų Kalifornijos universi

tetas išleido knygelę, kurioje 
apžvelgiamas mokslininkų ty
rinėjimas apie Senojo Testa
mente Mozės gyvenimo tarpą, 
30 metų, kuris lig šiol buvo 
nežinomas — nuo to laiko, kai 
jį rado Egipto karaliaus duk
tė, ,iki 30 metų amžiaus, kad 
jis užmušė egiptietį. Dabar iš
aiškinta, kad tuo metu Mozė 
buvo Egipto karo vadas, kuris 
buvo nukariavęs Etiopiją.

• Egipto diplomatai pareiš
kė, kad prez. Nasseris sutinka 
su Anglija bei Prancūzija de
rėtis toliau. Derybos numato
mos Ženevoje gal kitą savaitę.

Valst. sekr. Dulles pareiškė 
optimizmo, kad Egiptas kalbė
sis praktiniais klausimais.

• Vokietijos vyriausybėje < 
keturi ministeriai atleisti ir iš 
20 liko tik 16. , Tačiau vicekan
cleris Bluecheris savo atsista

tydinimą atsiėmė-

Indijoje,. vakarinėje Bengali
joje, pratrūkę debesys užliejo 
anglies kasyklas. Tai įvyko 
rugsėjo 26. Nuskendo 39 dar
bininkai. O 11 darbininkų pa
sirodė gyvi dar po 19 
dienų. Vienas iš išsigelbėjusių 
pasakojo, kaip jie požemiuose 
mėgino bėgti nuo vandens 
srovės. Jau buvo palaidoję bet 
kurią viltį, kai staiga pamatė 
iš vandens iškilusią per šešias 
pėdas salelę ir ant jos susi
rangė. Vanduo siekė jų kojas, 
bet toliau nebekilo. Ant jos 
praleido jie kelias dienas, iki 
vanduo pradėjo slūgti. Tada 
jie visiškoje tamsoje pradėjo 
slinkti požemiais, iki išgirdo 
vandens siurblių garsus. Jie 
davė ženklus apie savo buvi
mą ir buvo išgelbėti po 19 
dienų.

ko nupjauti tau galvą. Ir tu, 
mažas Lenkijos karaliūkšti, da
ryk tą patį, mes sunaikinsime 
tave ir tavo šaulius, nuvalysi
me šias dieviškos tvarinijos at
matas iki paskutinio nuo že- 

Kankinsimemės paviršiaus. muiuw»uuv . . - - . .. . - •—
žiauriausiai ar tai būtų dideli J«“> komunistų veikimo.
ar maži, numarinsime juos gė- • Paragvajaus vidaus minis- 
dingiausia mirtimi. Užimsime teris apkaltino Sovietų atsto- 
tavo mažą imperiją ir nušluosi- vybę, kad ji suorganizavusi Pa- 
me nuo žemės veido visus jos ragvajaus piliečių pagrobimą ir 
.gyventojus,” juos išgabenusi suklastotais

(Bus daugiau) - dokumentais "

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Naujasis Testamentas ..__ .-...................................
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p......................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p......... .
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p.....
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

f 111 p. ....... ................. ..................................
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p. .......
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p.
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p........
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p. ...............
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.............. ............ ;.... 2.00
. Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p.  .........3.0C

Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa......... 5.00
įrišta.......... 6.00

Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos
antologija. .............. ...........
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna

$2.00
$5.00

2.00
2.00

1.00 
0.70 
1.00 
1.50
2.00

2.00
2.00

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.
Gabija, metraštis ..............................
Medinis arklys. E. Williams, 192 p. 
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. -----
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. -----
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p. ........
Siela už sielą, D. Pilla. 304 p.....................
Žirgeliai padebesiais. P. Tarulis, 99 p.........
Algimantas, V. Pietaris, 267 p.

ANGLIŠKOS:

1.00
6.00
2.00
1.50
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00

4 Martyred Bishopš, T. Narbutas 0.10
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas 0.10

tai turėjo būti Lietuvos atsto
vybė prie šv- .Sosto; ji tam ir 
yra, kad. be kitų dalykų, ir 
Vatikaną informuotų. "Tenka 
suabejoti betgi, ar informato
rius teisingai pasielgė, atsaky
damas tiesiai ne ir 
Lietuvos supratimą 
kuodamas su mūsų 
tuvos supratimu.

Suminėtos rytų _
(tokios valstybės tada nebuvo, gų paskirsime išlaikymui mū- 
ir dabar tokios valstybės Vati- sų darbininkiškos spaudos” ..
kanas nepripažįsta1 atsiradi- Pažadas atsiųsti rūkytų laši-

MALDAKNYGES
Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas............ 4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p............... 1.25 ir L50 (geresniais viršeliais)
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas 2.00 
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa..........1.00

POEZIJA
• Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.

Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p.............
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p.........
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p.......... ........-
Vai lėkite daijios (200 dainų tekstai), 220 p* 
Etapai (Įrišta), J. Kėkštas. 141 p..............

• Laukų liepsnos. A. Tyruolis. 44 p..... ..........
Atvirote Marios, L. Andriekus, 136 p.........

DRAMA

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

1.00
.. 150
.. 0.50

... 1.00

... 3.00

... 100

... 2.00

Gims tautos genijus; L J. Voicekauskas. 80 p. 1.50
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p................. 1.50

MUZ1KA

ano meto 
indcntifi- 

laikų Lie-

Lieiuvos vaizdų albumas, V. Augustinas...........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p...........................................
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas, 200 p.
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

’ Biržiška, 100 p........................
e ’ .
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p. .
Česlovas Sasnauskas. J. £ileyičius, 127 p. . 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

500
1.50
0.25
2.00

1.00
0.50

‘ 2.00
5.00

Missa in honorcm Imm. cGrdis ..... ... 1.50
Lietuviška muzika, Č. Sasnauskas. 133 p.......... 3.50

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo. L. Pelėda
Lapės pasaka. V. Pietaris 
Pasakos. Haufas. 93 p............................

. Velykų pasakos. N Butkienė. 32 p. ....
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p..............

0.60
1.1C
1.25
1.00
1.00

(VAIRIOS
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)



■- — ——-; a^stnbelaiite ir koegzistencija
the"wdrker crMMCKiyrtefce FATHERS Prieš dvisavąitęs sėrietinis kas’gražu visom moterim. Bet byla.buvo jau teismo rankose.

• laivas tiek pinigo, Nina turėjekstot! prieš teismą:
ougamą darmimhoką ir . nuoTemzės krauto iri?Lon- kadgalėtųnusipiritiglėbį Tada pas valstybės ministerį

PRENUMERATOS KAINA

pradą, skrybėlaičių, oJei ir turėjo — lordąReading atsilankė So- 
Nina ką reiškia didelei krautuvei \ vietų Sąjungos charge d’affai-

Forelgn .

. UJO

. MA) BrooMyN, N. J Y.

Tuo laivu namo
. Ponomareva, ; sį ....... ~ ... . . .. w

mokytoja, gydytojo Rnmaškn- tik 5 dolerių?! Nina jas pasi- turinti būti nutraukta, nes Su

uokrėtu Mmrfci redakcine komisija, vyr. s. sumedeus jai į Angliją pėbait A BEUUkM^^ėri* v krautuvės . ke. Nina esanti nekalta. Tai
,r rMKcuą goję, Niuočka. buvo pagarsė-. sekliai tam ir yra, kad sektų, nesusipratimas- Bet lordas

Rnsg imperializmas skaldo komunistus
Lenkijoje ' nelaukti įvykiai 

patraukė visų dėmesį. Kaip
- jie toliau rutuliosią, galima vi

saip spėti to nepataikyti. Vie
nas dalykas tačiau yra aiškus: 
komunizmas atėjo iki ribos, 
už kurios prasideda jo skaidy
masis į. tautinius vienetus. Ligi 
šiol tautinį savarankumą Euro
poje išlaikė tiktai komunistinė 
Jugoslavija. Lenkija pašoko ei
ti tuo pačiu keliu. Kiti bolše
vikų užimti kraštai • yra taip 
pat subrazdę. O tai sudaro 
Sovietų Rusijai grėsmę: ji gali 
nebeišlaikyti savo rankose di
desnių pavergtų kraštų.

kad padėtis pasikeistų. Prie
šingai, Chruščiovas stiprina 
komunistinę santvarką, kuri iš 
savo esmės yra žmogaus ir jo 
tautos žalotoją. Ar nerašai ko- 

-• mųnistar nematė to anksčiau?

Bcdševizmas dažniausiai lai
komas piktu tik dėlto, kad re- 

- miasi kruvina priespauda, ne
žmoniškom socialinėm refor
mom (kolektyvizacija), pasau
lėžiūrinių įsitikinimų persekio
jimu, geležine siena ir dideliu 
agresyvumu. Tačiau bolševiz
mas yra piktas dar vienu at
žvilgiu — rusiškuoju imperia
lizmu, atremtu į komunistinį 
internacionalą- Komnizmą ru
sai bolševikai pavertė savo 
monopoliu ir įrankiu kitiem 
pavergti. Tai ypač išryškėjo 
praėjusiame kare ir po karo. 
Užėmė kitus kraštus^ bolševi
kai parodė, kad komunistinė 
santvarka jie yra ' priemonė 
pavergtuosius prislėgti, išnau
doti ir rusinti. Komunistai ne
rašai. kurie tikėjosi būti savo 
kraštu šeimininkai, nasiiuto ir 
toliau tebesą Maskvos bernai, 
kai© iai bernavo, būdami, šni
pai. išdavikai ir diversantai 
dar savam laisvam krašte. 
K’iriem atsidarė akvs ir nm- 
greitai pašoko šiauštis prieš 
Maskva hnvp Sta’ino sn- 
rankipti l’Vvifjnnti or i kglpii- 
pine s’iViSfi. Chn’^nva^ na- 

np4a”rroU. pji’-ie liVo ov- 
vi, npę c”1aikvfi d’Ho.

•npnaclfpnkinima. Davė Ir 
šiek tiek 1»Jsvės. ne t'ek.

Komunizmo šalininkų aklu
mą sudaro jų fanatizmas. Jiem 
reikia gero smūgio, kad pra
regėtų- Tokį smūgį duoda tik
tai pati realybė — gyvenimas 
po bolševikų padu. Tada paniš
ki, kad ir laisvė pavergtiem 
vartoti savo kalbą ir rūpintis 
savo tautine kultūra yra tiktai 
fikcija. Užimtuose kraštuose 
pakeičiami himnai, vėliavos, 
valstybės ir tautos ženklai, ap
juodinama tautos praeitis, 
griaunamos tautinės tradici
jos. E 'viso to naudą semia 
rusai, kurie bruka savo kalbą, 
sodina savo žmones svetimam 
krašte, liaupsina savo praeities 
nuopelnus net iŠ caro laikų. 
Visur, kur bolševizmas įsigali, 
greta eina rusifikacija.

Rusiškasis imperializmas, 
prisidengęs komunizmu, tveria 
nuo pat bolševikų revoliucijos 
pradžios. Kai 1919 metais Į 
Vilnių atėjo Vincas Kapsukas 
su raudonąja armija, tuojau 
atsirado ir raudonoji vėliava 
ir rusų kalba. Kun. J. Tumui 
jisai pasakė: dryžos vėliavos 
nepakenčiu, lietuvių kalba nė
ra valstybinė- Šiandien tas 
pats sakoma ir daroma ne vien 
Lietuvoje. Dėlto ir kyla nacio
nalinis judėjimas prieš rusiš
kąjį imperializmą. To sąjūdžio 
priekyje stoja net patys ko
munistai nerašai, kaip tai ma
tome Lenkijoje.

Tai visai natūralu ir žmoniš
ka- žmoguje negalima visai iš
trinti jo tautos pėdsakų, nors 
jisai būtų ir komunistas. Tau
tinė ambicija pažeista sukyla 
ir skaldo bendrą komunistų 
frontą. Laikas dar daugiau to

kių plyšių padarys.

BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

UŽUOLAIDA
Ak, iš tiesų, kokia naivi bu

vau anomis dienomis, kai bu
vau jauna. Iš tiesų. Dabar tik
rai kitaip pasielgčiau. Ir kai 
po vieno koncerto jis nepasi
rodė, aš nemačiau visų kitų. 
Man buvo pikta. Negi M kartą, 
galėjau blogiau pasirodyti?

Bet jeigu nenori, gali dau
giau nepasirodyti, pamaniau. 
Bus be jo! Ir tuomet dėkojau 
už visus pagyrimus, mėginau

ną žiedą, o ne didžiulę puokš-' 
tę! Ar jis norėjo pasijuokti? 
Ar jis norėjo parodyti, kokia 
menka dainininkė esu? Tegul 
nemano! Tegul dabar nesijuo
kia! Ateis diena. Aš parody
siu. Norėjau pykti ir negalė
jau. Žinau, ilgai atsisėdusi 
žiūrėjau į tą vienišą žiedą ir 
kažką galvojau. Pati net neži
nau ką. Gal, jis mane prisimi
nė, kad ir aš buvau tokia vie
na kaip tas palinkęs rožės žie
das, siūbuojamas į visas pu
ses.

Keista, juk mes nebuvome
ką turėjau, nors mintys buvo 
kažkur labai, labai toli nuo _____ , __________________
Čia. Tik ne ten, kur yra džiau- • pažįstami, net pavardės nei 
gsmas. Nors to neparodžiau ir 
mėginau įtikinti pati save. * 

Grįždama namo žinojau, 
nors nenorėjau net sau pri
sipažinti, kad norėjau jį pama
tyti. Norėjau, kad prieitų ir 
nebūtų pasakęs niety daugiau 
už kitus. O gal iš viso nieko 
nepasakęs. Ir man to būtų už-
tekę.

vardo nežinojau, tačiau Jis pa
rašė, ir iš tų žodžių supratau. 
Tik po to pridėjo savajį var
dą. Tačiau ar reikėjo? Aš ži
nojau, kad ta rožė buvo jo. 
Gal net laukiau.

Tik Kodėl jis neatėjo, klau
siau vėl pati savęs? Kodėl ne
galėjo pasirodyti? Tarsi būtų 
per žema kiekvieną kartą pa
čiam pasirodyti?

Bet ne, kartojau vėl pati

• * T'f5'* ****** Y Y • -V

jei ta policija būtų buvusi bol- 
ševtainė. “Rusijoje, — pareiš
kė vienas Sovietų atstovybės 
tarnautojas, — pirma policija 
nustato, ar žmogus kaltas-, ir 
tik tada jį perduoda teismui ’- 

yakarų pasaulyje yra kitaip. 
Čia ne policija, o teismas 
.sprendžia, ar žmogus nusikal- 

paties Chruščiovo vizitų Lon- to ar ne. Jei Nina nekalta — 
done. Bet to tai nieko nepadė- -ji neturi bijoti teismo. Jei ji 
jo: -Nina sėdėjo Sovietų atstu- kalta — policija jos išgelbėti 
vybėje, o gatvėje budėjo poli- negali. Londonas ne Maskva.

, eMa-■ 7 ‘ ’ Y.. \ “ -----
POLICIJA IR TEISMAS '

Kai Ninočka išstoinko 5 
skrybėlaites to norėjo jas slap
tai iš krautuvės iiįsinešti, ji 
galvojo, kad yra nėt>e Rusijo
je — mekeno nesekama. Bet 
vagišiai to laisvam pasauly se
kami to atiduodami policijai.

britai, kad jie ieško intrigų, 
kabinasi prie “nekaltos’* spor-

kuri buvusi sustiprinta Malen- 
kovo, Bulganino, , šepilovo ir

diską sviedėja. Išvyko nsimo ' buvo sulaikyta. Pašaukus poli- “nesusipratimus” Anglijoj aiš- 
visam pasauly.-dar labiau pa-, ei ją,, paaiškėjo, kas ji tokia. t kiną teismas, ne diplomatai.

nuirai ~ ? .. -YY* fojau užsirūstinęs. Maskvos ži-Krautuvu dkttei)* nesutiko: agentūra^s” paskelbė
anglg Įstatymai neleidžia to Molotovo suredaguotą komuni- Ninai dar nebūtą buvusi bėda 
daryto - Vagyste įvykusį tu- Jame buvo apkaltinti pakliūti tik j poBctjoS. rankas,
n sekti ir teismas. Kito kebo ■ ■ • ■ _______y
nėra. Nina buvo paleista už 5 
svarų užstatą. Kitą dieną ji

> turėjo stoti teisman. Bet Nina 
ir čia nepasirodė, kaip ir spor
to aikštėje. Policija visur jos

nesitikėjo: Y’Y;
moteriška skrybėlaitė susi

dūrė su koegzistencija.
NINĄ APSIPIRKTI EINA

Londone rugpjūčio 31, penk
tadienį, dideliame sporto sta
dione (įVhite City-Stadion) tu
rėjo susitikti Anglijos ir Sov. 
Rusijos lengvosios atletikos -klausinėjo, bet niekur neapti- 
atstovai draugiškom varžybom 
— koegzistencijai sporte. Bu
vo norima išbadyti savo jė
gas, kurios paskui pasirodys 
olimpiniuose * žaidimuose Mel- 
bourne, Australijoje- Susirinko 
70,000 žiūrovų. Nina nepasi
rodė. Ji dingo, tartum žemė 
būtų ją prarijusi. Londono gy
ventojai tiktai kitą dieną suži
nojo, kas buvo atsitikę.

Iš ryto Nina išėjo į miestą 
apsipirkti. Ji atsidūrė Oxfordo 
gatvėje, kurios negalėtum pa
lyginti su jokia Maskvos gat
ve didelių krautuvių žibėsiu ir 
trauklumu. Nina patraukė mo- . ko ginti“Britų Atletų' Sąjunga, 
teriškos skrybėlaitės. Ji gi mo- ilgų distancijų bėgikas Chata- 
teris, kad ir susovietinta, ku- way, olimpinis liūtas lordas
rios širdžiai miela ir gražu tai, Būrghley, bet nieko nepadėjo:

ko- Sovietų atstovybėje polici
ja neturėjo teisės ieškoti, bet 
galėjo stovinėti prie namų ir 
laukti išeinant vagišės į gat
vę-

SKRYBĖLAITĖ UŽ 14.000 
DOLERIŲ

Ninai besėdint Sovietų atsto
vybėje, jos pasisavintų skrybė
laičių kaina nuo 5 dolerių pa
kilo iki 70.000. Tiek turėjo 
nuostolių rengėjai koegzisten- \ 
cinių sporto varžybų. Jie, be • 
to, norėjo kaip nors taisyti 
padėtį. Nelaimingąją Niną šo-

Elta praneša, kad - Sovietai 
vėl įteikę vak. Vokietijai raš
tą grąžinti Sovietų piliečius. 
Sąraše esą 3,013 pavardžių. 
Vokiečių pabėgėlių ministerija 
praneša, kad sovietinių pilie
čių Vokietijoje * esą apie 20,- 
000. \

Rugsėjo 12
yokietija perdavė Sovietam 

dalį Sovietu piliečiu, kurie bu
vo laikomi kalėjimuose, nutei
sti daugumas už sunkius nusi
kaltimus.
. Tačiau ir juos perduodant 

pagrindinė buvo sąlyga, ar jie 
patys savo laisva valia sutinka 
ar ne. Apklausinėjant du so
vietų pareigūnai, vienas vokie
čių užs. reikalų ministerijos ir 
vienas aukštojo komisaro pa
bėgėlių reikalam įstaigos pa-

Maskvon Niną Ponomareva 
galėjo išvykti tik tada, kai sto
jo į teisiną to buvo nubausta 
8.80 doL Juokingai maža bau
da .ųž tokį didelį triukšmą. Bet 
ji didelė Sovietų Sąjungai — 
didelė gėda dėl Ninos, kurios, 
sovietinis režimas neperauklė- 
jo į stabarą, kad ji nebūtų no
rėjusi pasipuošti kaip ir kiek
viena kita *' moteris- Bolševiz
mas iš jos padarė vagišę. S.

reįgūnas. ;
Dešimt rusų kalinių, pareiš

kę norą vykti į Sovietus, turė
jo tą savo norą dar patvirtinti • 
raštu.

Tame pat pasienio punkte 
buvo ’ perduoti ir Lenkijai 6 
lenkai, nubausti ilgametėm 
bausmėm.

Šiuo metu Vokietijos kalėji- apie sovietų darbus ir tom 
muose dar esą apie 900 kali- kalbom paveikia gyvenamojo 
nių iš įvairių sovietinio bloko krašto gyventojų opinijų.

Tuo išsiduoda pati “Tiesa”, ' 
skirdama tokius žodžius lietu* 
viam, esantiem laisvuose kraš- 
tuose: “buožių ir dvasininkų 
atplaišos, sutepę savo rankas . .41 
liaudies "krauju, pabėgę kartu 
su okupantais, -1

stengiasi šmeižti Tarybų Lie* 
tavą ir tuo būdu stabdyti emr * :;-
grantų grįžimą į savo tėvynę”.

Tuo tarpu “Tiesa” džiaugia- 
si Amerikos lietuviškais rašan* 
čiais Maskvos talkininkais \ | 
“Laisve'' ir "Vilnim". t

Jų organizuojamas paskaitas 
apie Sov. Sąjungą lanką šimtai J 
žmonių. Esą pažangios Ameri
kos lietuvių organizacijos ieš
ko kelių savo jėgoms sujungti. 
Tik “okupantams parsidavę 
nacionalistai” trukdą tą pa- 
žangą. Jiem ateiną į talką ir 
kiti “reakcionieriai”, kurie jė
ga sulaiką norinčius “grįžti į 
tėvynę”. Sumini, kad esą Bu
enos Aires uoste iš pasirengu
sio plaukti i Sovietus laivo bu
vę išlaipinti daug tos rūšies 
“repatriantų”, tarp jų ir lietu
vių...

Dėl tų “Tiesos” nusiskundi
mų tenka pasakyti: tegul visa 
“Vilnis” ar “Laisvė” važiuoja 
— ten tikrai virs “nacionalis- SJ 
tais”. Bet jie nenori. Y;

Jos yra aprūpintos iš ryti
nių valstybių kilusių pabėgė
lių adresais. Svarbiausias jų 
argumentas, kad grįžusiem 
nieko blogo neatsitiksią.

Kodėl taip siekia repatriaci
jos, labai aišku —

nori,.kad liktų kuo mažiau 
žmonių, kurio aktyviai kalbą

Y

valstybių. Dalis jų, tarp jų 
apie 70 rusų, yra įteikę pa
reiškimus, kad jie nori būti 
grąžinami.

Pastebėta,, kad šiuo metu
į vak. Vokietiją yra siunčia

mos iš rytinės Vokietijos mo
terys, kurios turi prikalbinti 
pabėgėlius grįžti į Sovietu val
domus kraštus.

UETUVIU DARBININKU SĄJUNGOS Suvažiavimo 1956 rugsėjo 15—16 dalyviai. Antrasis iŠ dešinės sėdi kun. J. Svagirtys, ilgametis UOS pirmi
ninkas, šiemet sulaukės 50 metu kunigystės.

sau. Galėjo turėti reikalą. Pa
galiau aš negaliu to reikalauti. 
Mes esame veik nepažįstamu 
Iš tiesų, tai labai gražu iš jo 
pusės. Jis parodė prisimenąs 
mane. Ar norėčiau dar dau
giau, <

• Be to, aš negaliu apie nieką 
/ daugiau galvoti- Turiu atmin

tyje pasilaikyti vieną darbą. 
Kito kelio man nėra. Visai ne
reikėjo pradėti, jeigu maniSu 
sustoti net pusės nepriėjusi 
Turiu prisiversti net neprisi
minti jo. Kitaip mano tikslas 
suduš kaip muilo burbulėlis. 
Bus tik veltui sugaišta tiek 
dienų. Ne, taip aš negaliu pa
sielgti!. Turėsiu jo daugiau 
stengtis nesutikti. Kam vėliau 
tas nereikalingas galvojimas? 
Juk turiu šiokių tokių draugų, 
jeigu noriu retkarčiais pamirš
ti kasdienybę. Draugų, kurie 
nepažįsta manęs, nei aš jų. Tik 
retkarčiais suėję pakalbam 
apie šį bei tą- Tačiau kiekvie
nas savaip leidžiame dienas. 
Juk negalima visai vienam fi- 
siskirti iš minios ir nusukti jai 
veidą. Ne. Todėl reikia retkar
čiais mėginti pamiršti darbą.

Ir kai kitą kartą jis mėgino 
mane lydėti namo, atsisakiau. 
Juk buvo neįmanoma! Mes 
galvojome esą nepažįstami. Be 
to, pati sau pasšūuau negalinti 
net prisiminti, nes trukdo man

sus. Labai tamsus. Niekuomet 
anksčiau nebuvau tokio ma
čiusi, nors geroką kelio galą 
paėjau. Kodėl nepastebėjau?

Lauke lijo. Mano mintys bu
vo juodos kaip įnirtis. Gal fr 
dangus verkė ftoauge su mani
mi. . Pavasaris^ Soduose žydėjo, 
obelys. Ir nors krito lietus, 
buvo gražu lauke. Bet aš ne-

darbą. Turėjau nenorėti. Ta
čiau iš tiesų taip nebuvo. Ak, 
kad jis būtų <dar pora žodžių 
pasakęs, kad būtų bent kiek 
supratęs mano išsisukinėjimo 
žodžius! Juk iš tiesų mano lū
pos sakė visai ką kitą- Ne, to 
tikrai nenorėjo širdis. Tfk pa
sakiau sau, kad tik taip tega
lima pasielgti.

Parėjusi namo, pykau ant mačiau nieko- Gal, aš net ne- 
savęs. Iš tiesų* galėjo jis mane 
palydėti. Kodėl gi ne? Juk tas 
mano darbui tikrai nieko ne
trukdys. Gal kaip tik daugiau 
išsiblaškysiu ir vėliau dar ge
riau dirbsiu. Žinosiu esant no
ringų išgirsti, ką naujo išmo- Kitaip neprieisiu užsibrėžto 
kau. Tariau mano lūpos paša- tikslo. Kitaip bus bereikšmis 
kė žodžius, kurių širdis taip - dienų leidimas. Tuomet ge- 
nenorėjo. Lūpos pasakė žo- - riau visai pasukti kitu keliu, 
džius, kurių aš 'gal negalėjau 
tuo momentu spėti suprasti.
Vėliau tik galvojau, tariau at
šaukti negalėjau- Galėjau gal
voti ir-kaltinti save. Galėjau 
pykti ir išmėtinėti pati sau. vo skirti tau. 
Tai ir visa, ką galėjau pada-

girdėįau krintančio lietaus.
Tą dieną pasakiau sau, kad 

man kito kelio nėra. Grįžti ne
galima. Geriau pamažučiu 
žingsniuoti, bet vis pirmyn. 
Tik pirmyn. Reikia eiti vienai.

— Kodėl (tu liūdna šį vaka
rą? — klausė mama — Kodėl 
nesidžiaugi savo pasisekimais? 
— kartojo- — tiek daug gir
dėjau gražių žodžių, kurie bu-

Namo važiavau, kaip papra
stai, viena .su savo mintimis, 
kurios gal pirmą kartą buvo 
tokios juodos. Pirmą kartą pa
sijutau vieniša su savo darbu. 
Pirmą kartą pamačiau to to
liau tokį vienišą kelią. Jis bu
vo ilgas, ilgas... Ir nei vieno 
žmogaus nesimatė- Buvo tam-

— Jeigu gyvenimas susidė
tų vien iš dainavimo, mama, 
aš būčiau laimingiausias žmo-

Daugiau ji manęs nieko ne
klausė. Tlkriauąia suprato. Ir 
aš nekalbėjau. Ar verta? Ar 
buvo kas pasakyti? Kartais be 
žodžių galima daugiau supras
ti. žodžiais ne visa mokama 
tinkamai pasakyti, dėl to jie

dažnai nustoja savo reikšmės.
Ir kai sekančiais kartais ■ 

dainavau, mama nieko nepri
minė. Tarsi būtų kasdieninis 
įvykis. Tarsi visai nereikšmin
gas- Kodėl nesakė nieko, neži- f 
nojau. Gal suprato, kad iš vai
ko dienų išaugau, ir nenorė
jau daugiau gyventi vien kitų 
pasakomomis dienomis.

Tik kai sekantį kartą tam
siaplaukis Algirdas pasisiūlė 
palydėti namo, neatsisakiau. 
Juk turėjau to aš gyventi. Ne
galėjau vien tik dirbti, dirbti. 
Dirbti be pabaigos. Kurios iŠ 
tiesų visai nesimatė. Buvau 
laiminga, tą vakarą, kaip nie
kuomet. Būdama su juo drau
ge, visai pamiršau apie ateities 
planus, o gal tik nenorėjau jų 
prisiminti bent keletai minutė
lių. O Algirdas buvo puikus 
žmogus! Su kiekviena mūsų 
pažinties minutėle jis man 
darėsi mielesnis ir daugiau su
prantamas- Nežinojau tuomet, 
ar Algirdui iš tiesų patiko ma
no noras dainuoti ir būti gar
siai, ar tik norėjo man būti 
geras. Tačiau, vėliau mes daug 
kalbėdavome, to jis ristoms

. mano planams pritardavo. Gal 
manė, kitaip būsiąs svetimas. 
Gal manė, kad aš dėl dainavi
mo atsisakysiu viso kito. Gal 
bijojo, mūsų ' trumputės, vos 
pražydusios draugystės, kaip

lengvučio muilo burbulėlio, su
dužimo. Gal manė, kad dėl 
dainos pastumsiu net jį, kuris 
buvo mano mieliausias drau
gas.

Gal būčiau taip ir pasielgu
si? Gal būčiau leidusi protui 
vadovauti ir įsakiusi širdžiai 
nutilti? Nežinau. Tariau vos 
pražydusi draugystė yra tokia 
trapi kaip rožės žiedas, kuris - 
gali būti pakaudamas net ma
žutės šalnos ir daugiau niekuo-
met neįstengiamas sugrąžinti 
atgal į gyvenimą.
\ Man toks Algirdo nusistaty
mas labai patiko. Džiaugiaus : 3 
to didžiavaus juo- Galėdavau 
pasiskųsti visus nepasisekimus 
to drauge pasidžiaugti laimėji
mais. Ir pamažu pripratau prie 
tokio Algirdo. Rodės, kitaip - fj 
negalės būti. Rodės, jis visuo- * 
met žingsniuos drauge su ma- * ;L‘ 
nimi. Ateis pasitikti, uždangai -Y 
nusileidus, to mes drauge ke- : 
liausime namo. Jis džiaugsis 
mano laimėjimais. Tariau iš- 
drįs pasakyti ir kas, jo many- ,?Y 
mu, būtų taisytina. Ar gi galė- 
jau nesidžiaugti tokiu savo .(i 
draugu? Ar aš galėjau neva- 
dinti jo draugu?

Net, nepagalvojau tuomet Y- 
apie kitokį galimumą. Nepa* " W 
galvojau, kad jis visuomet su yif 
manimi drauge eiti negalės-

(Bus daugiau)
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vbo^a gyve
nimo .srityse. Vienas tę, kurie 
buvo pastatyti rampos švieso
je, ne* j juos buvo žiūrima 
kaip orgęnizacijy ar įstaigę 
vadovus, fpryšakinras" žino-

Tai rodo priminimas, kad 
E. Turauskas turėjo reikštis 
visuomeninėse organizacijose, 
spaudoje, politikoje, diploma
tijoje, karitatyvinėje veikloje. 
Reikštis duo pirmojo karo lai
kų ateitininkuose — Vorone-

sąrašas.
Lietuvių rašytojų čia pami

nėti; Vaičiulaitis, Tumas Vaiž
gantas.

Dar galima įsigyti “Der 
Grosse Herder” išsimokėtinai, 
žinių suteikia dr. J. Januške
vičius, 213 Fairview St., Ri- 
verside. N- J.

tys, kad tie didieji žmogaus 
ir tautų laisvės priešai turi 
griūti. ' „?

Viršelį šiai knygai piešė jau
nas dailininkas Vytautas Vil
kau. Viršelis modemus, : ab
straktus, bet jis tinka knygos 
nuotaikai.

Knygą gražiai išleido Lie
tuviškosios , Knygos Klubas 
Chicagoje, 292 psl., kaina 3 
dol. T. Svirtis

šios mitarėe?lM»wiwgią»idMt die- jau*. susilaukė - 60 * metelių 
.uos. X3a reiškėsi Bernardas Prisiminė gen St.
Brazdžionis, .Ąntanas Vaičių- . Raštikio sukaktį; prisiminėm 
laitis, JuozasKeliuotis, J- Am- prof. J. Eretą; dabar prisime- 
hrazeviriuąd. Grinius ir kiti, nam ir Eduardą Turauską, ku- 
Prof. St. Šalkauskis jjutaddjno ris spalio 30r žengia per tą 
šaLdraugijai'^ rienčstelį. (> kiek praeina ne-
grožiui, grožis— gyvenimp to-; pamtaėtų, jaepastebėtų 
bukimui! Jei- garbės nariais nų dėl to, kad jie “ustojo vai
tavo A Jakštas, prof. Eretas, dinę visuomenėje tam tikrą 
Mykolaitis. vaidmenį; kitų ir dėl to, kad

Anuo metu Kaune bitfO itin jie nėra scenoje, kurioje vi- 
gyvas literatūrinis judėjimas, suomęnės akis juos stebi,,© 
Tada dygo naujos srovės, v> tik užsienyje,, ; kuriame verda 
sokie “izmaf’.v šątrijai imtų darbas, nepšstetanas,
daugiau būdingas estetizrnas- ir nevertinamas: 
Ji išleido ir vieną savo kodinį / - --
“Granitą”, kurį suredagavo J.

Gaunama: DARBININKAS, 680Bushuick Avė, 
Brooklyn 21, N. Y.

Unžuarsrieto beodniomenė- 
-• r je Šat^fasmetrėi^fite-. 

vaiz- ratūros vakarus^Vėžiam ias 
augi- paprotys persikėte į gūnBazi- 
į in. Ą jas; rado didelį pri-
| su- tarimą Ta prasme, pradėda- 
*«ė- . ma literatūros vakarųąji/pri-

' 'iS -sidėjd prieHtffratū- 
nę Šventę ir paninės 36 metų . gitam pirmam - literatūros ros propagavimo. JaunStas 

siAaklį Ltotavoje buvo nema- vakate dalyvavo: Liudas Gira, autorius pristatė visuomenei 
ža įvairių studentiškų“ draugi- Juozas Vincas Ra- ** knygą bet gyvu? žo-
M korporaciją kurios nūnai monaS) j. Grušas, fe Malinau- Tua pačiu skatino ir 
čia atgaivino savo veiklą. Bet v^tatisir A Dič- moksleiviją savai kūrybai

lietuvfflęęiąIpdįūrą
Tad šita nedidelė meno 

draugija turi savo vietą mūsų 
kultūros isterijoje, švenčiant 
30 metų sukaktį, verta nusi
leisti į jos praeitį, pažvelgti, 
ką ji nuveikė. •-

rus ženklus. E. Turauskui tai

jo pasirodyti, tam tikrą teafr-

vo tautiškumą ir iš antros pu

mos. Pats Šatrijos Vardas am-

Baigta Herderio enciklopedija

Strass- 
premiją 
frankų

• Am. Liet. Dailininkų S-ga 
Chicagoje išleidžia savo biule-

vokiečiai 
dalinius, 

kastuvais.
Kai tuo

nuo rūsčios tikrovės.
Su rampos. įspaudą derinasi 

ir E. Turausko žemaitiškai te

mininkas. (1927—34). Tuo pa
čiu metu jis tarėjo reikštis 
spaudoje ir politikoje '—■/ sei
mo narys (1926), Ryto dienraš
čio vyriausias redaktorius, 
krikščionių demokratų komite
te narys, artimas Židinio žur- 
nalo bendradarbis. Eltos direk
torius (1928—34)- Toliau ėjo 
diplomatinė karjera—atsto
vas Čekoslovakijoje, Rumuni- 
joje, Jugoslavijoje (1934—39), 
ministerijoje politinio depar
tamente direktorius (1939 — 
40), atstovas prie Tautų Są
jungos.

Nuolatinis buvimas rampoje

vo New Yorke pavergtųjų tau
tų seimo sesijoje kaip krikš
čionių demokratų s-gos atsto
vas.

tienius, Bronius Murinas, Vla
das Vaitiekūnas ir Jonas Tri- 
čys dalyvauja Illinois Meno 
draugijos suruoštoje parodoje, 
kuri vyksta Chicagoje Conrad 
Hilton .rūmuose.

• Antanas Rūkas laimėjo 
jaunimo dramos konkursą, kū
jų buvo paskelbus Amerikos 
Liet. Mokytojų Sąjunga. Jo.

jėgos skverbiasi gilyn ir gi
lyn^ ir partizanus išstumia iš 
Lietuvos į šiaurę/ į Latviją. 
Ar beverta Čia kovoti už Lie
tuvą kai po kojomis svetima 

broliams

(1916),, Lietuvoje — lietuvių 
studentų ateitininkų sąjungos 
pmnintekas41926^-7), Anti
ninkų vyriausios tarytas pir- . tas ramus temperamentas (jis 
mininkas (1927—34). Tuo pa- gi kilęs nuo Rietavo).

Tai praeitis^.

bia, apsupą atkerta kelius į 
vakarus, į pietus. Didelės jų jos niūrią nuotaiką

Ir Šia prasme tie vaizjlai pa
siliks autentiški liudininkai} 
kurie prakalbės ir nemačiu- 
siams, patiems nepergyvenu
siems tų tragiškųjų įvykių.

Antroji dalis, kur autorius 
keliauja per Prūsus, Lenkiją, 
Daniją, mums įdomi kita pras
me. čia sekame tą didį vargą, 
gailimės niekinamo stumdomo 
žmogaus, piktinamės vokiečių 
militarizmu- čia šviečia ir vil-

Su rudeniu vėl grįžta anos ros galas. Jis dar spėja įsijun- 
’ šiurpios dienos iš 1944 m., ka- gtį į formuojamus lietuviškos 

da teko pasitraukti iš tėvynes —
. ir tremties keliais keliauti to

lyn ir tolyn. ‘ Tai tragiškieji 
metai, atnešę Lietuvai antrąją ■ 
bolševikų okupaciją.

Tas anų metų nuotaikas ir 
vaizduoja puiki Vlado Ramo
jaus knyga "Lenktynės su šė
tonu"

Tas šėtonas yra raudonasis 
komunizmas,, kuris jau liepos 
mėnesį (1944) veržėsi į Lietu
vą. Ir autorius iš Aukštaitijos, 
kur pirmiausia'bolševikai užė
mė, nesitraukia kaip bėglys. 
Jis virsta miško broliu —par
tizanu, pasiryžusiu kovoti . u^ 
Lietuvos laisvę prieš raudoną
jį šėtoną prieš bolševizmą.

Taip jo pasakojimai nėra 
tremtinio užrašai, bet ištisa, 
karo nuotykių grandinė. /

Tuose miškuose atsiranda 
daugiau paruzanų, ir jie stoja 
į kautynes. Sudunda Aukštai
tijos miškeliai- Laisvės karų 
dvasia atsišaukia partizanų 
gretose. Su dideliu ryžtu jie 
kaunasi prie Joniškio, Mūšos

Greene, Maine, pranciškonų- 
vienuolyno viršininkas.

• Tautinių šokių festivalis 
jau nutartas rengti kitais me
tais Chicagoje. Tuo reikalu a. 
sudalytas platus komitetas. 
Festivalį organizuoja JAV ir 
Kanados Liet. Bendruomenės

• V. K. Jonyno pieštą kalė> 
dinį atviniką išleido New Yor- 
ko Knygos klubas. Atvirukas 
spalvotas. -

• Alfos Šulinsko knyga 
“Jaunystės Maršas” susilaukė 
susidomėjimo jarunimo tarpe. 
Knygos kelios dešimtys egzem
pliorių pasiųsta ir į Australi
ją. Platina Ateities žurnalas.

• Algirdas- Brazis, Met. ope-
____ _________________ _____ ros solistas, ir piariistas Mani- 
tenį, kur sudėta nemaža infor- \ girdas Motekaitis koncertavo 
macinės medžiagos bei straip- Racine, Wisc, Programą išpil- 
snių meno ^reikalais. Numerį dė amerikiečiams.
redagavo M. Šileikis, VI. Vi- • Penki lietuviai dailinin- 
jeikis, J. Gricys. kai: Mikas Šileikis, Juozas Pau-

protestantų, žydų religijos. 
Ypač įdomus skyrius apie van
dens gyvūnus, sudėti Washing- 
tono, Venecijos, Vienos pla
nai, aprašomi viso pasaulio 
kiaurakalniai; toliau Turkija, 

Yoač dauc oritarimo susi- Ve»P^ ‘Čekiją Jungtinės

• • 10 i<h 
mas ,rDer Mench in seiner

; y Welt” (žmogus savo pasauly), 
kur randame atsakymą į visus 
uždavinius, kur nušviesti žmo- * 
gaus santykiai su pasauliu, su 
Dievu, visuomene, su savimi.

tomas apima 
1552 skiltis, prasideda žodžiu 
Tęst, baltei Zytosin. čia su-

kariuoinenės dalinius, bet rau-. 
donašis šėtonas atrieda fr čia, 
juos stumdamas.

Atsiduria Rytprūsiuose. Iš 
ten — Lenkijoje. Karas veda, 
griūva bolševikų bangos, juos 
stumdamos, ir autoriiį nubloš
kia Danijon.

Toli liko tėvynė, anie dideli 
pasiryžimai. */

Jie su kastuvu rankose turi 
talkinti vokiečiams, kęsti ko- 
liojimus, laukti gražesnių die. 
nų- čia 1945 m. gegužės 6 
vokiečiai kapituliuoja, šiuo ir 
baigiami karo nuotykiai, patį 
autorių ’ išveda iš namų ir 
perkelia į tolimus kraštus.

Autorius moka gražiai ir 
sklandžiai pasakoti. *

Taip jo knyga lengvai skai
tosi. Ji įdomi ir savo pasakoji
mo medžiaga, nes vaizduoja 
retam kam pergyventus karo 
nuotaikas, vaizduoja iš savo 
kampo: iš partizano, išėjusio 
ginti .laisvės ir nublokšto į 
svetimas žemes. Autorius turi 
puikų žurnalistinį pastabumą 
gražiai dokumentuoja 1944 m. 
vasaros nuotaikas, itin vaiz
džiai aprašo Aukštaitijos par
tizanų veiklą vėliau Žemąiti-

Tačiau savo veiklą nauju 
vardu pradėjo tik 1927 me
tais. Tų metų kovo 17 ji buvo 
registruota universiteto sena
te ir gegužės 29 surengė pir
mąją šventę, pirmą kartą už
sidėjo uniformas-
e Tais pačiais 1927 m. ji pri
sistatė ir akademinei Kauno 
bendruomenei, gruodžio 11 
surengdama pirmąjį literatū
ros vakarą E to vakaro aiškė
ja, kodėl draugija pasirinko 
Šatrijos vardą. J. Grušas, ati
darydamas literatūros vakarą 
šiaip aiškino:

'Tajkinkdami Šatrijos kaL

- • Kun. Jonas Potrėnas ren
ka medžiagą vysk. K. Paltaro
ko biografijai.

• Kosto Ostrausko “Kanarė
lės” pastatytos Chicagoje spa
lio 20 d. Režisavo Vytautas 
Valiukas. Teatro išlaikymu rū
pinasi C'hicagos LB apygarda.

• Adomas Galdikas spalio 
15 išvyko ilgesnei kelionei, ku
rioje aplankys JAV vakarus ir 
Meksikos valstybę, studijuoda
mas meksikiečių meną, lanky
damas muziejus. Kartu su juo - mas vyrams mūrams ąžuolams 
išvyko ir T. Justinas Vaškys, ir pipirams vabalams”.

' -> Myk<das Vaitkus šiemet
švenčia 50 kūrybos sukaktį. 
Jo pirmas eilėraštis “Minija” 
buvo atspausdintas 1906 m.

Jakšto redaguojamuose 
“Nedėldienio' Skaitymuose”-

• Eugenijaus Gruodžio (Pra
no Gudaičio) eilėraščių knygą 
“Aguonos ir smėlis” leidžia 
Lietuvių Knygos Klubas.
• Juozo Tininio novelių kny

gą “Sužadėtinę” išleidžia Ter- 
ros leidykla.

• Europos Taryba 
burge įsteigė metinę 
10.000 šveicariškų 
(2-500 dol.). Premija skiriama 
už mokslo, literatūros, žurna
listikos bei politikos klausi
mais parašytus veikalus, ku
riuose turi būti iškelta Euro-, 
pos Jungtinių Valstybių idėja.

B - Hordorio leidykla Vokie
tijoje leidžia naująją visuoiAe- 
ninių bei politinių mokslų en
ciklopediją (Staatslerikon).

• Bus aštuoni tomai, pasirodys 
1957 metais.

• Kino teatrus vakarų Vo
kietijoje 1956 metais aplankė 
760 milijonų žmonių. Gyvento
jų tėra apie 50 milijonų.

• Thoodor Puotz Vokietijo
je sudarė knygą iš žymesniųjų 
posakių politikos klausimais. 
Knyga pavadinta “Politinė iš
mintis” (Politische Weisheit). 
Ji apima rašytojų, poetų, po
litikų, karo vadų ir istorikų 
aforizmus. Knygą išleido R. 
Oldenbourg leidykla Miunche
ne-

• Italę prof. Glori pavyko 
išskaityti seniausį įrašą rastą 
1899 Romos aikštėje (Forum 
Romanum) paminkliniame ak
menyje, kuris, sakoma, buvęs 
pamatytas ant Romulo kapo, 
įdomu, kad to įrašo kalba ar
tima senajai hebrajų kalbai.
• Dievintoji Komedija nori

ma parodyti filme. Filmą ga-

Šatrijos šaknys siekią 1924 
metų rudeni- Tada prof. J; 
Eretas, kuris šiemet švenčia 
60 metų sukaktį, neseniai at
vykęs Ė- Šveicarijos, subūrė 
aplink save studentus, kurie

_ domėjosi literatūrą Šis būrelis 
neturėjo jokių ypatingų tiks
lų; susirinkdavo pripuolamai 
ir neišėjo iš Teologijos-Filoso
fijos Fakulteto rėmų, čia skai
tė savo kūrybą diskutavo me
no klausimus. Taip čia išryš
kėjo būsimos Šatrijos kryptis: 
kūiybinė ir studijinė.

1925 m. šis būrelis persifor
mavo į studentų ateitininkų 
meno sekciją -kurią globoti 
perėmė prof. V. Mykolaitis- 
Putinas.

O kitais metais (1926) dide
lė ateitininkę sąjunga skirstė- pakrantėse, skindami laimėji- 
si atskirais vienetais. Sekcija mus. Bet čia iškyla jų tragiką, 
pasidarė visai savarankiu vė»- Bolševikų kolonos prasiskver- 
netn ir pasivadino “Šatrijos” bią apsupą atkerta kelius į

žemė? Gal .padėti 
latviams?

_ -T
Bet juos čiumpa 

ir įjungia į darbo 
Šautuvus pakeičia 
Ir kito kelio nebėr, 
pačiu metu tremtiniai skver
biasi į vakarus, Aukštaitijos 
partizanų likučiai, kurie nesu 
spėjo pasislėpti miškuose, va
romi Rygon, į šiaurę, kur iš 
visų pusių graso priešas, čia* 
vėl klausimas: ar likti Rygoje, 
paklusus Vokiečiams- Bet jie 
juk žadėjo kovoti už Lietu
vą?!

E ten, metęs visa, autorius 
su dideliais nuotykiais pabėga 
į Žemaitiją. Tai 1944 m. vasa-

Jau išėjo devintas “Der Gro- pažindinama su teatru, su teo- 
sse Herder” tomas. Tuo baig- logija, religijų istorija, apta-
ta visa enciklopedija. Herde- riamos katalikų, pravoslavų, 
rio leidykla jau Šeštą kartą iš
leidžia enciklopediją. Nors ir 
turi nemaža patyrimą tat pa- 
skutmės laidos išleidimas už
truko ketverius metus (1952 
—1956)

Dabartyje E. Turauskas yra 
“išvietintas diplomatas”. Ne
pavadintume jo diplomatu 
“bedarbiu”, nes jis darbuose 
dalyvauja.

Jis vienas iš tų Europoje li
kusių diplomatų, kurie savo 
senu kreditu atstovauja Lietu
vai ir lietuviams įvairiuose vi
suomeniniuose tarptautiniuose 
sąjūdžiuose.

Nuo 1951 Turauskas yra 
lietuvių federalistų sąjungos 

tuvių ekipos pirmininkas, Pax 
Romana centro tarybos narys, 
dažnas lietuvių atstovas euro
piniame sąjūdžio ar komiteto 
krikščioniškajai kultūrai ginti 
konferencijose Pernai dalyva-

gis Gaidžiakojis ir pabaisų 
gengė, dviejų veiksmų vaidini-

EDLARDAJS TURAUSKAS savo kabinete.

tinka reprezentuoti. Buvimas 
rampos šviesoje jo kalbų bei 
raštų stiliui davė tam tikros 
elegancijos ir patoso, o turi
niui nukilimą į abstraktesnį, 
bendresnį svarstymą, ieškantį 
konsolidacijos, ne kovos, kar-

mina Dino de Laurenti. Vie
nas tik pasiruošimas truks 
dvejus metus. Sakoma, kad tai 
būsiąs pats brangiausias filmo 
pastatymas.

• Unesco (Jungtinių Tautų 
kultūriniam reikalam komisi
ja) paruošė įstatymą apsaugo
ti kultūrinius paminklus karo 
metu. Įstatymas daugelio val
stybių priimtas. Įstatymas 
numato, kad karo atveju kub 
tūriniai paminklai turi būti 
paženklinti, kad iš toli maty
tųsi- Ligi šiol tebuvo ženkli
namos ligoninės. Kiek tai tu
rės reikšmės, parodys tik nau
jas karas.

Matant E. Turausko paslan
kumą dabartiniame gyvenime, 
matant jo pastangas aprėpti 
galimai plačiau gyvenimo rai
dą ir pastangas pačiam neati
trūkti nuo jo eigos, reiktų 
betgi apgailėti vieną dalyką— 
kad lig šiol Turauskas nedavė 
savo rašytinio “palikimo”, ne
surašė atsiminimų iš Lietuvos 
diplomatinio gyvenimo pasku
tinių metų. 0 jie reikalingi. 
Ypačiai, kai randam lenkų, 
vokiečių literatūroje liečiamus 
Lietuvos diplomatinius žygius, 
reikalingas būtų tų pačių da
lykų nušvietimas iš lietuviškos 
pusės. E. Turauskas turi tam 
reikalui didesnį nei kas kitas 
pažinimą (jis gi paskutinis po
litinio departamento direkto
rius), turi tam reikalui reika- . 
lingos dokumentacijos ir svar-

• Arnold Toynbee, pagarsė- blausia — turi tam tinkamą
jęs anglų istorikas, parašė piunkSna.
naują knygą “Istoriko sąlytis 
su religija”. Joje pasisako už 
“nedogmatinę religiją”. Kny
ga kritikų nevienodai vertina
ma. Kai kurie kritikai tam 
žymiam istorikui pataria neiš
eiti iš savo specialybės ribų 
pagal romėnų priežodį “Sutor, 
ne supra crepidam”, kitaip
tariant, “Kurpiau, palik prie palikimM atsidurt^ visuome* 
savo kurpalių”. nė* dėmesio rampoj*. J.B-

Daugelis smulkesnių dalyva
vimų konferencijose praeis, 
gal ir ženklo nepaliks, o tokie 
atsiminimai būtų jau pastovus 
tos rūšies raštuose indėlis.

Šitokio indėlio, diplomatinės 
veiklos palikimo laukiams ir 
linkėtume, kad netrukus tas



šie

iš-
Lin-
Vy-

vo giminės? Ką tu čia y man 
priekaštauji dabar — aši kal
bufaktais, aš realistas, tik kai

Ybr- i® atgal bežiūri, ar bepasulgs- 
ta tėvynės?.. Visi sėdi šiltuo- 

mie se kambariuos** ir “vačina” te-. 
mri< levizijas... Nei jie atgal .be- Iš LIETUVOS

balsu. / '■ kus aprašo SalMSeja
— O k^ tau darbo, kas aš “plunksnuočiai”, kad 

esu. Čia laisvės šalis ir visiems 
tekSįama gyventi. Ar nematei 
Laisvės statulos su žibintu 
rankoje? .— atšoviau drąsuolei 
žuvėdrai.

— Taip, čia laisvės šalis, bet 
tu esi belaisvis tol, kol tavo 
tėvyiiė draskoma raudonųjų

Rašo ALMOS

VOKIETIJOJE užsilikusios lietuvės senutės.

- Okupuotoje Lietuvoje finan
sų min. Drobnys skundžiasi 

_ t -Tiesoje,.kad esą per daugbiu- 
mūsų ateivių Amerikon- Jei : rokratijos — 49 tarnautojam 

..tu vėl lauki faktų — prašau: 
o kas įkūrė lietuviškas parapi
jas, kas pastatė mokyklas, kas 
suorganizavo ir patį Balfą, 
padėjusi tūkstančiams mano 
likimo brolių? Kas siuntė ir 
tebesiunčia Europon ir net Si
biran siuntinius, kas aukoja ir 
remia įvairius labdaringus dar
bus?* Ir mes, dipukai, daug 
širdies iš jų esame patyrę — 
jų rūpesčiu ir aukom ir čia 
atvažiavom, — kalbėjau jau 
kiek pakeltu tonu ir gyniau 
savo tautiečius, rusiškųjų caro 
laikų “dipukus”, pirmuosius

kada romantikas, aš?..
Jau maniau, kad paukštelį 

būsiu pritrenkęs savo faktais' 
ir panelė Baltasparnė bema
tant nuskris į Ašarų salą, ne
toli Laisvės statulos, bet kur 
tau — ji vėl suriko dar smar
kiau: x

— Kolega, nesikraščiuok! 
Kun- Vyt. Pįkturną, kilusį iš 
žemaitiškosios ^Kelmės, vėliau 
sėdėjusį prie vokiečių Dachaa 
koncentracijos stovykloje, gy-

si? Ar žiūri, nei^priekį, — vėl. man 
ki rašo pradėjo čiulbėti įkyrioji paukš- 

Brau- tote. .

— Nors aš ^okas ėsu, 
bet tau neleisiu žeminti mano 

ir ^,tl - brolių ~ “krajanų”, pirmųjų

Surusino
Klaipėdos žvejai Atlante ka

sdien sugauna po 2500—3000 
centnerių- žuvies. Daugumas 
žvejų — rusai- Klaipėdos lai
vas šaldytuvas vadinasi “No- 
vaja zemlia”.

Ar pragyvens rusus?
Sovietinė spauda informuo

ja, kad ąžuolas Stelmuže laiko
si gerai. Ąžuolas turi per 2000 
metų. (Prieš porą savaičių 
Kalifornijoje buvo atrastas 
medis 4000,metų).

Nėr prtsauglio
Lietuvos komjaunimo sekre

torius J. Petkevičius nusiskun
džia, kad Kybartų, Lazdijų, 
Mažeikių, Plungės ir Jurbarko 
rajonuose per pirmuosius šių 
metų 6 mėnesius tepriimta po 
vieną narį į komjaunimą. Nu
tyli, kad ypačiai sumažėjo kar
jeristų skaičius' kai per 2000 
komjaunuolių buvo skubiai iš
siųsti į Donbaso kasyklas, kad 
būtų duotas “pavyzdys ma
sėm”. Rugsėjo 19 iš Vilniaus 
išvyko 700 “jaunimo’? kuris iš 
Tiesos nuotraukų, atrodo gan 
rusiškas. Matomi vagonai dar 
iš caro laikų.

Kas plaukioja Nemunu
Iš Merkinės žemyn plukdomi 

sieliai. Iš Klaipėdos ir Tilžės į

bet plėšrūs ir pavojingi. Būki
me pažįstami— mano vardas 
žuvėdra B^^^arpė^Gh, At
lanto krantuose, aš sutikau ir 
tave prieš 5 metus. Ar atsime
ni, ką. tu ir kiti avo bendrake
leiviai, tik išlipę iš laivo “Ge
neral:Murray”, sakėte ir pri
siekėte? .

“Mes niekad ir niekad neuž
miršim savo likimo brolių Vo
kietijoje“-

O dabar? Ką' jūs dabar da
rote?

Baltasparnė drąsiai žiūrėjo į 
mane ir maža kojyte kapstė 
smėlį Atlanto krante, rideno 
mažus akmenėlius, vandens iš
plautus.

— Ar tau galvoj šalta, pa- 
<’• nele Baltasparne, — pradėjau 

jau kiek atsipeikėjęs aiškintis, 
— mes rengiame Balfo vajus, 
mes siunčiame broliams į Eu
ropą, mes rašome ilgiausius 
laiškus, mes...

— Iš laiškų nebūsi sotus. 
Jeigu ir mums niekas trupinė
lio nenumestų, jau seniai bū
tume nugaišę- 0 kiek jūs savo 
tikru ir nuoširdžiu darbu pa
dedate savo broliams Europo
je? Aš viską žinau ir matau, 
kokius skudurėlius jūs siunčia-

Sudegė
Vilniuje sudegė milžiniška 

lentpiūvė su didžiuliais miško 
medžiagos kiekiais ' Vilniaus 
statyboms.

-s Nesidomi
Nei inteligentai nei darbi

ninkai —rašo Tiesa — nesi
domi paskelbtom soclenkty- 
nėm su Gudija.

lapkričio 18 d., Nekalto Prast- 
dėjimo vienuolyne. Pradėsiinę|S 
11 vai, mišiomis. Dienos^ vedė-į||s 
jas ir kalbėtojas kun. St. Yla~-'J! 
Kviečiame visus tėvus pasi- y|a 
naudoti dar pirma tokia pro^Įla 
ga- Tradicijomis atgaivinkimef|||Į 
ir Kristaus viešpatavimą mūsų?$|l 

■ šeimose. . ' ,
Savo atvykimu prašome pra-.JiS 

nešti raštu arba telefonu.^ 
Immaculate Conception Con~ --||| 
vent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn.. TėL: WAlnut 8-582£|jB 
Atlyginimas: $3.00 vienam a^Įa 

\meniui-
v • Justinas Dėdinas medici- W 
nos mokslus baigė Koelno 
universitete ir gavo daktaro;?^ 
laipsnį. Jis buvo emigravęs į .|||| 
Ameriką, gyveno Cicero, 
iš kur studijų baigti vėl grįžo 
į Vokietiją. Jis yra studentas?^^ 
ateitininkas ir priklauso Kęs-'į® 
tūčio korporacijai.

• Lietuvaitė seselė Marija ' 
Širdies Jėzaus, pranciškietė, 
dirba misijose Peru valstybėje.
Ji mokytojauja vienoje kolęgi- S 
joje, kurią lanko indėnų vai- 
kai.

• Stasė Prapuolenytė, “Mo- '||| 
terš” redaktorė, persikėlė iš \|| 
Hamiltono į Torontą, kur dirbs 
Raudonajame Kryžiuje-

• Petras Balčiūnas, mokyto- .■>?
jas, baigęs Kanados mokytojų 
seminariją, _ mokytojauja šv.-'O 
Vincento Pauliečio par. moky-J|g 
kloję. Jis ir Lietuvoje buvo ||| 
mokytojas. J

• Montrealyįe šv. Kazimie- : 
ro parapija baigia statytis sa-
vo bažnyčią.. Klebonauja kun. < 
J. Bobinas-

• Chicagos LB apygardos .. 
visuotinis suvažiavimas šaukia- 
mas gruodžio 16 d. Lietuvių 
auditorijoje. Bus renkama 
nauja apygardos valdyba.

• A. Ramašauskas, gimęs 
Brazilijoje, išvyko teologijos 
studijuoti šv. Kazimiero kole
gijom Romon.

• Lilija šukytė Hamiltone’ *•; 
įstojo Į muzikos mokyklą ir 
studijuoja . dainavimą, šiais ? 
metais ji baigė gimnaziją -

• Dr. Žarskus su Grotian 
Koelne, Vokietijoje. įkūrė Ek
sporto - Importo bendrovę. f

• Amerikos Lietuvių Tary- 5 
bos (Alto) metinis suvažiavi- ~ 
mas šaukiamas lapkričio 16— 
17 d.d. New Yorke.

• Danijos lietuviai yra susi- į 
būrę į savo Liet. Bendruome- 
nę. kuriai pirmininkauja A, 
Bričkienė, sekretorė E. Bukš* g 
vytė - Hansen, kasininkė A.M 
Tamašauskienė, šiaip visi Da- \ 
nijos lietuviai gyvena izoliuo- 
tai. neturėdami didesnio ryšio - 
su kitų kraštų lietuviais.

• Skulptoriaus Vytauto 
lubos dvi statulos — Marija ff- 
šv. Pranciškus — pastatytos 
Brooklyno pranciškonų _ vie-3 
nuolyne. Statulos išdrožtos

' medžio. ■

PADĖKA'
Prel. L. Mendelis, Baltinio- 

rėš šv. Alfonso parapijos 
bonas. kasmet savo bažnyčioje J 
padaro lietuvių pranciškoną, 
reikalams rinkliavą. Šiomis' 
dienomis gerb. Prelatas vėl aVą 
siuntė 100 dol. pranciškonu 
gimnazijai Kcnnebunkpoite 
paremti. Už visa tai jam reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Pranciškonu proviiiciolal ^

MOKA TARNAUTOJAMS NAMŲ, KURIŲ NĖRA
viršų gabena anglis, iš Skirs
nemunės ir Gelgaudiškio staty
bines medžiagas, o iš Kauno 
ir Molinės išskirstomas kolcho
zam trąšos baidokais Laivai 
vadinasi — Zalsonov, ždanov, 
Amūras, Leninas, LTSR de
šimtmetis, L. Tolstojus, Volga. 
Nemuno laivininkai daugumas 
lietuviai, jų viršininkai rusai. 
Keleivinis susisiekimas men
kas.

Ieško profesorių
Spalio 19 skelbiamas Kaune 

konkursas seniai tuščiai chi
rurgijos katedrai užimti, Vil
niaus universitete trūksta to
kių katedrom vedėjų, docentų 
ar profesorių — visuotinės is
torijos; lietuvių literatūros, 
bendrosios chemijos, organinės 
chemijos, infekcinių ligų, už
sieninių kalbų.

Iš Klaipėdos į Egiptą
Klaipėdos ir Rygos locmanai 

rusai buvo išsiųsti į Egiptą, į 
Sueso kanalą

Mikėnas pirmasis
Mikėnas Maskvoje, lengvo

sios atletikos rungtynėse pir
muoju baigė 10 kilometrų bė
gimą per 42 minutes 44,2 se
kundes. Sovietų rekordas iki 
šiol buvo 43 minutės. Lietu
vos 44 minutės (R. Beresnevi
čius iš Kauno).

Studentai uniformuoti
Šiemet Vilniaus hn-to stu

dentam įvestos uniforminės 
kepurės. Kauno politechnikos 
instituto studentai tokias ke
pures jau taip pat turi.

reikia net 10 prižiūrėtojų. Jo
navoje jaū kelinti metai esą 
išmokamos algos kultūros na
mų personalui, o pačių namų 
dar nėra. Drobnys mano, kad 
apkarpius biurokratiją, Lietu
voje liktųsi apie 20 mil. rub
lių, kurie būtų galima suvar-1 
toti gyvenamiem namam staty
ti, mokyklų bendrabučiams 
steigti-

Tebesiunčia
Tiesa praneša, kad per Vil

niaus stotį milžiniški . kiekiai 
mašinų ir elektrinių įrengimų 
išsiųsti į Mongoliją, Vietnamą 
ir Kiniją. Per Vilnių į- Abisini
ją siunčiamos elektrinės lem
pos, o į Urugvajų Tūlos virdu
liai.

BROOKLYN, N. Y.

BALFo Šimtasis * Centrinis Skyrius 
LAPKRIČIO 11»D.,SEKMADIENĮ, 1956 

ŠV. STANISLOVO SALtlE,
NEWELL ir DR1GGS AVĖ. KAMPAS. 

\ ' ruošia

Programą išpildys: .
Operetes Choras, dir. muziko Juozo Stankūno
Vlada Sabaliauskienė, Vilniau^ Operos solistė 
Irena Stankūnaitė, Konservatorijos studentė 

» Operetės Choro Tautinių Šoktą Grupė

Po programos — šokiai, grojant Jurgio Vedegio orkestrui • Veiks 
užkandžių bufetas ir baras • Bus Retuviškų knygų laimėjimai • Įei
nant aukojama: suaugusieji — $1.50. jnoksleiviai ir studentai — j 
$1.00 • Uniformuotiems skautams įėjimas nemokamas.

VISAS KONCERTO PELNAS SKIRIAMAS PASIUNTIMVI 
SIUNTINftUŲ LIETUVIAMS TREMTINIAMS SIBIRE.

Kviečiame visą Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenę atsilankyti 
į šį koncertą ir tuo paremti šelpimą vargstančių tautieriy Sibire. į

KONCERTO PRADŽIA — 4 VALANDĄ 1*0 PIETŲ. J

1 PUTNAM, CONN

Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyne, Putnam, Conn., neseniai 
įvyko dvi moterims susitelki
mo dienos— vienos dienos re
kolekcijos. Pirmoji susitelkimo 
diena įvyko sekmadienį rugsė
jo 30 d. Joje dalyvavo 69 mo
terys amerikietės vien iš Put
numo apylinkės. Rekolekcijom 
vadovavo Tėvas Leo J. Cor- 
bett, S. S. E., viršininkas nau
jai įsteigto šv- Edmundo drau
gijos novicijato, Enders Island, 
Mystic, Conn. Antroji susitel
kimo diena įvyko sekmadienį, 
spalio 14 d. Joje dalyvavo 43 
moterys Svč. Trejybės parapi
jos moterų sodalicijos, Hart
ford, Conn.; taip pat buvo mo
terų iš New Britain, Bristo), 
Conn., Worcester, Mass. ir ki
tų aplinkinių miestų. Viso da
lyvavo 83 moterys. Rekolekci- 

■ joms vadovavo pasijonistas, 
Tėvas Cblumba Moore, C. P-

Tikrai džiugu matyti, kad 
seserų naujai pastatyta koply
čia tarnauja tokiems kilniems 
tikslams. ?

venusį Miunchene, lietuvių ko
lonijoje. o dabar dirbantį pas 
kleb. Juozą Aleksiūrią (o ge
ras jisai žmogus!) — aš gerai 
pažįstu. Bet kas iš to viso išeis 
— jis išdegins daug savo ma
šinoj benzino, sugaiš daug lai
ko — ir šnipšt... Jeigu jo 
darbo neparems kiti — Balfo 
vajus europiečiams tiek tepa
dės, kiek mėnulio šviesa žiemą 
šąlančiam čigonui Ir aš noriu 
kalbėti faktais, mielas % bičiuli 
O tų faktų dar vis nematyti.

— Jeigu ieškai faktų, tai 
skrisk į Balfo centro įstaigą, 
105 Grand St., Brooklyn. N.Y. 
ir pasiteirauk pas poną St. Lū
šį — pamatysi, jog visi stalai 
apversti vokeliais ir atsiųstom 
aukom, 
tasparnei ir nusigandauk kiek: 
o jeigu ji, būdama moteriškos 
giminės ir turinti moterišką 
pono Lūšio vedamą įstaigą — 
ką ji ten ištikrųjų surastų? ... 
Vokeliai, vokeliai, ar tik — ra
šalinės, rašalinės ir nuorūkos... ’

Saulutė jau visai pasipėrė 
Atlante. Nebesimato nė Lais
vės statulos, pro kurią tiek 
mūsų brolių yra prapląukę 
Tada visi ilgėjomės laimės, 
svajojom apie paliktus namus, 
artimuosius... Susigraudinau 
Įtiek ir užtraukiau posmelį iš 
seniai girdėtos dainos “Užau-

ateivius. ’
— Padarėm, pastatėm, įkū

rėm, dirbom ... O jūs visi mė
gstate puoštis svetimom plun
ksnom, bet ką tu padarei, ką 
tu sušelpei, kam tu padėjai? 
Eik ir pasakyk visiems — se
niesiems ateiviams ir naujie
siems tremtiniams:

gana girtis ir didžiuotis pra
eities darbais, bat reikia žiūrė
ti, kas šiandien reikalinga, kur 
šiandien mūsų brolio ranka 
laukia pašalpos ir meilės dar
bo.

Jeigu jie dabar neatliks sa
vo pareigos, aš juos visus pa
lydėsiu į Ašarų salą, esančią 
arti Laisvės salos, bet iš ten 
laisvės nesimato! — įsakančiu 

— toliau aiškinau Bal- ’ balsu kirto man Baltasparnė 
ir pranyko Atlanto bangose ...

Aš dar norėjau jai kai ką 
pasakyti, paberti naujų faktų 
jos daugiau nebesimatė-

— Viešpatie, kokia keisteny
bė! O gal čia ne paukštė? Gal 
čia taip kalba ir priekaištauja 
man mano sąžinė: žiūrėk, tavo 
brolis miršta Vokietijoje, džio
vininkų sanatorijoje, tavo so
džiaus kaimynai kovoja už 
duonos plutelę Sibire, klausy
kis—tai tarsi našlaitis, neiš
girdęs motinos balso, klaikiai 
pravirko svetimuose namuo
se... l

Šatrija uždega tradicines ugnis
(Atkelta iš 4 psl.) 

Keliuotis.
Iš pat pradžios, ieškodama 

originalumo, ji kūrė ir savitas 
tradicijas, dažnai atmesdama 
tai, kas buvo prilipę prie kitų 
studentiškų organizacijų.

Ji viena iš pirmųjų pradėjo 
savo metines šventes švęsti ne 
Kaune, bet provincijoje.

Savo susirinkimuose ji dau
giausia laiko skyrė kūrybai, 
čia buvo skaitomi pačių drau
gijos narių parašyti eilėraš
čiai, novelės, aptariamos lite
ratūrinės naujienos, meno 
klausimai. Kiekvienas narys 
turėjo viešai debiutuoti su sa
va kūryba. Galėjo tai būti po
ezija, ar proza, arba kritika.

šalia literatūros ji jungė ir 
kitus menus; atsirado narių iš 
konservatorijos ir iš meno 
mokyklos. Su jais buvo lanko
mos parodos, koncertai, teat
ro spektakliai-

1939 m. atgavus Vilnių, ir 
perkėlus Humanitarinių moks
lų Fakultetą, ir ten įsikūrė 
Šatrija. Jos gyvavimą sustabdė 
pirmoji bolševikų okupacija. 
Vėliau ji buvo atgaivinta Vo
kietijoje ir gražiai veikė Tue- 
bingene,- Freiburge.

Amerikoje jos atgaivintojas 
yra Česlovas Grincevičius, il
gametis šatrijietis. ne kartą 
buvęs jos pirmininkas-

Tik jo pastahgomis Chicago-

je buvo suburti pirmiausi se
nieji šatrijiečiai, vėliau prie jų 
prijungta ir- studentai ateiti
ninkai. Kai šių susidarė dides
nis būrelis, jiems ir perduotas 
pats vadovavimas.

Visa eilė šatrijiečių yra mi
rę: Ig. Petrušaitis, buvęs pats 
pirmasis pirmininkas, dr. Ig. 
Skrupskelis, Židinio ir XX Am
žiaus redaktorius (mirė 
tremtas Sibire), Mykolas 
kevičius, Petras Karuža, 
tautas Mačernis

Į Vakarus pasitraukė 
Šatrijoje augę ir brendę rašy
tojai: Bernardas Brazdžionis, 
Kazys Bradūnas, Būdavas, 
Česlovas Grincevičius, St. Yla, 
Vincas Kazokas. Alfonas Ny- 
ka-Nyliūnas, Vlada Prosčiūnai- 
tė, Vincas Ramonas. Antanas 
Vaičiulaitis, Leonardas Žitke
vičius. Iš Šatrijos išėjo visa 
eilė pedagogų, profesorių, žur
nalistų, kultūrininkų: J. Bra
zaitis, J. Grinius. J. Girnius, 
A. Maceina, A. Salys, Ig. Ma
lūnas, St. Barzdukas, A- Skrup- 
skelienė * Petrauskaitė. Pi 
Naujokaitis ir Lt. į jos narius 
buvo pakelta Valstybinės ope
ros solistės: Vincė Jonuškaitė 
ir Juzė Augaitytė.

Pasitikdami Šatrijos sukak
ti, linkima jai kuo goriausios 
sakmės ir togu vėl atgaivina 
lietuviškąją kūrybą akademi
nio jaunimo tarpe.

NEW HAVEN, CONN.

ALRK Moterų Sąjungos su
važiavimas įvyko spalio 14 d., 
šv. Kazimiero parapijos moky
kloje- Dalyvavo 12 atstovių iš 
keturių Conn. valstybės kuo
pų. Prezidiumą sudarė pirm 
O. Tamošaitienė, vicepirm. S. 
Sapranienė, sekr. M. Jokubai- 
tė, ižd. C. Servienė, manda
tams paruošti M- Digimienė ir 
V. Alijošienė, koresp. M. Digi
mienė. Suvažiavimą malda ati-’ 
darė kun. B. Gradeckas. kuris 
taipgi pasakė gražią sveikini
mo kalbą.

Toliau sekė protokolo skai
tymas. sveikinimai ir raportai 
iš kuopų. Iš pranešimų buvo 
matyti gražus kuopų veikimas 
ir pažanga. New Haven kuopa, 
kuri daugiausia prirašė naujų 
narių, laimėjo piniginę dovaną 
Sumanymuose buvo pasisakyta 
ir vienbalsiai nubalsuota palik
ti Moterų Dirvos žurnalo vir
šelį senąjį.

M. Jokubaitė pakvietė vi
sas dalyves vakarienei, kuri 
buvo tikrai skani. Nuoširdi 
padėka už jos vaišingumą. Po 
vakarienės buvo pasakyta daug 
gražių kalbų ir linkėjimų. Pa
tenkintos išsiskirstė namo. ■

M. Digimienė



HELP W. MALĖ■ j

ištvermės,

MACH1NISTPAIEŠKOJIMAI

HELP W. FEJUALE

locationnuo
Good Transportation

WAba«h 2-9374

mylimus
Apvaizdos

‘Exce!lėnt Opportunity 
Immediate Opening —

LAfayatta 3-0733 
For Information

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

5 day week 
Company benefits 

Convenient South Loop

LUSTER CORP. 
OF AMERICA

BALTIMORfcJE Orioles beisbolo komandos žaidėjas susilaukė 
dukters.

In modern, new branch Office 
Congenial Associates 

Permanent position with 
ezcellent employe advantages

Miliauskienė - Gubaitė, Ma-

ieško savo brolio Juozo KreP 
vėno, kilusio iš Plynių km. 
Daukšių* par., Marijampolės 
apskr., išvykusio į Ameriką 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Rašyti: Vyt. Pajaujui, 95 Har- 
rison St., Worcester 4. Mass.

Mizarienė - Goberytė, Ieva 
ir vaikai, jų tarpe Stasys Mi- 
zaris.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Kenneipunk Port, Maine 
Franciscen Fathers

Lietuvių Bendruomenė, siek
dama ugdyti ir skleisti kultū- 
jrinfff; tantines vertybes, 1957 
birželio mėn. Chicagoje rengia 
betėvių tautinių šokių šventu 
--festivali. Šventės sumanyto
jai ir faktmasiš rengėjas yra 
Amerikos Lietuvių Bendruo- 
męnės Chicagos apygardos 

Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių val- 
dybų pritarimu ir sutarimu, 
pirmoji Amerikos ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė 
rengiama Amerikos ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenių 
vardu- šventei rengti ir jos 
(Programai nustatyti iš tauti
nių šokių vadovų, organizacijų 
ir Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Chicagos apygardos" val
dybos atstovų sudarytas vy
riausias organizacinis komite-

; PARDUODAMA
/krautuvė » mėsinė (Grocery 

fc-Meat Markėt) — pilnai į- 
rengta. Vienintelė lietuviška 
krautuvė mieste. Savininkas 
jau 40 metų biznyje ir turi ge
rą klientūrą. Pardavimo prie
žastis — liga- Kaina labai pa
ranki greitam pardavimui. 
Kreiptis: John Klukas, 164 
Main St., Hudson, Mass. .arba 
telefonuoti: HudsoP, Mass. 
437—R.

Kun. Antanas Ražaitis,
šv. Jurgio liet, parapijos ba

žnyčioje sekmadieniais 11 vai- 
sako pamokslus, kurie yra pa
rengti su atsidėjimu ir todėl 
parapijiečių užtarnautai mėgs
tamas.

ktine tautinių šokių švente 
mes parodysim mūsų organi
zuotumą, kultūrinį gyvumą ir 
plačiai paskleisime mumyse 
glūdinčias lietuvių tautinės 
kultūros vertybes. Mes tikim 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
jaunimo galia, ryžtu ir meile 
lietuviškos kultūros apraiškom 
skleisti. A.

Komitetas nustatė veikian- 
čiom ir naujai siidaromom 
tautinių šokių grupėm regis
tracijos terminą ligi 1956 m.

/ Ramanauskas, Petras, 
Naumiesčio vai., Tauragės 
į Remeza, Algirdas.

Rffiškto, Jonas, kil.
Švenčionėlių. -i-

Sabbok - Harboczuc, Marta, 
sesuo Onos Sabootenės, gyve- 

* (Nukelta Į Opel.)

r Antrasis metinis seimelis 
Chicagoje seserų pranciškiečių 
naudai įvyko spalių 7 d- Vie
nuolyno naujos statybos fon
dui paremti šia proga buvo 
surinkta $3500.00, arba visu 
tūkstančiu dolerių daugiau ne
gu pereitais metais. Nors da
lyvių skaičius nebuvo didelis, 
seimo pasisekimas rodė uolų 
rėmėjų pasidarbavimą visų 
metų bėgyje, surandant naujų 
garbės narių, ir surenkant or
ganizacijų, narių ir atskirų as
menų aukas. Už rėmėjų gerą 
valią ir širdį, už jų ištvermin
gą darbą ir pasišventimą^ už 
dideles ir mažas aukas, už gra
žius sveikinimus ir dalyvavi
mą seimely šv. Pranciškaus se
serys savo geradariais Chica
goje visa širdimi dėkoja. Sese
rų maldos už gyvus ir miru
sius geradarius yra nuolatinės, 
ir jos žino, kad atsilyginimas 
ištikima malda jų prietelių šir
džiai yra mielas ir suraminan
tis. Seserys savo rėmėjams 
linki didelių nuopelnų pas 
Dievą ir pilniausio Jo atlygini
mo, nes tie patys žmonės, ku
rie teikia joms paramos, prisi
deda prie kitų Įstaigų palaiky
mo ir visais tais šventais dar
bais platina Dievo karalystę 
žemėje, padedami statyti vie
nuolynus, mokyklas, ligonines, 
prieglaudas,’ koplyčias ir baž
nyčias.

Pirmasis rėmėjų skyrius, šv. 
Jurgio parapijoj, aukavo $958.- 
71 per ponias J- Pukelienę, E. 
Stanevičienę, ir M. Melkienę. 
Marųuette Park rajonas Įteikė 
seserims $729.00 per atstoves 
p. M. Kundrotienę it A. Gri- 
bienę. Antrasis skyrius, Brigh- 
ton Park, aukavo. $699.00 per 
M. Paukštienę ir S- Jucienę. 
Trečiasis skyrius, šv. Kryžiaus 
parapijoj, aukavo $492.00 per 
Eleną Gedvilienę ir Benetą Ci- 
cenienę. šv. Petro ir Povilo 
parapijos skyrius, West Pull- 
man, atstovaujant E. Meteišie- 
nei, V. Radavičienei ir P. Gu- 
džiūnienei paaukota $300.00- 
A. Snarskienė Įteikė $75.00 iš 
rėmėjų So. Chicagos parapijos.

Dėkingos,
Šv. Pranciškaus seserys

MAGDALENA KREIVtNAITt 
(GREBLIKIENt;

raidėmis atitinkamą Įrašą.
Šiuo metu d-jai vadovauja: 

prez. A. Masavičius vice prez. 
Ant. Antanaitis, sekr. J. Olko- 
vikas, ižd. A. Kikutis. Tiek va
dovybei, tiek nariams reikia 
palinkėti, kad jie ir toliau iš
silaikytų stiprūs organizaci
niai,- finansiškai; kad neišstum
tų lietuvių kalbos (kurią da
bar vartoja) iš savo susirinki
mų ir, pagal d-jos konstituciją 
pasiliktų “Dievo tarnais ir 
broliais vieni kitiems”.

PAIEŠKOMAS
Juozas Orentas, sūnus Jono, 

gimęs 1925 m. Žinantieji pra
šom rašytk <A. Masionis, 233 
Fulton Flace, Paterson, N. J? 
Yra žinių iš Lietuvos. *•

- SEWING MACHINE 
MECHANIC 

Experienced on indusfrial 
machines. sactocy service- 

Must be good precision ma“. 
OverhauL repair, mainten- 

ance. ExceOent salary. 
Mr. Covyeau, 

Personnel Mgr. 
ENGLANDER CO. 
2451 Roosevelt Rd. 

Monroe 5-7500

Atšventė 25 metę 
vedyby sukaktuves

Petras Armonas, liet, para
pijos vargonininkas, ir jo žmo
na J. Armonienė šiomis dieno
mis atšventė 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuves.

J. B.

Komitetas kviečia ir ragina 
visas lietuvių tautinių šokių 
grupes, tautinių šokių, vado
vus ir Amerikos ir Kanados 
lietuviškąjį jaunimą burtis į 
didelį būrį ir jungtine jėga 
dalyvauti pirmojoj lietuvių, 
tautinių šokių šventėj. Komi
tetas kviečia tuojau Registruo
tis visas veikiančias lietuvių 
tautinių šokių grupes ir didin
ti šokėjų,, eiles. Kur tokių gru
pių dar nėra, skubėkime jas 
sudaryti. Viena didele ir sutel-

Atsitininkę metinė šventė
Įvyks spalio 28 d. šventė 

prasidės 11 vai. iškilmingomis 
mišiomis, šv. Jurgio liet, para
pijos bažnyčioje. 3 vai. po piet 
parapijos salėje iškilmingas 
susirinkimas, kurio metu kal
bės dr- J. Girnius. Po paskai
tos bus Įdomus koncertas. Mi- 
nėjiman yra kviečiami visi 
Rochesterio lietuviai. Įėjimas 
nemokamas ir jokios aukos 
nebus renkamos.

Rochesterio liet, parapijon ir 
žada atsidėti lietuviškam orga
nizaciniam darbui ir šv. Jurgio 
liet, parapijos istorijos rašy
mui.

Immediate Opering for

OFFICE HELP 
Steno - Secretaries 

Typist - Billers 
Clerk - Typist 
Ezperience Desirable 
Will consider capable 

Beginers
Good starting salary with 

opportunity for advancement

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE:
DEABORN 2-6819

Noreika, Jonas, iš Varnių, 
P- sūnus Jono.

Ncrgelienė, Magdalena.
Oliškevičienė. Ona. duktė 

Juozo.
į, Paškevičienė - Petkevičiūtė, 

Juzė, duktė Nikodemo.
; Petkevičiūtė • Paškevičienė, 

Juzė, duktė Nikodemo.
■, Petrulis, Ferdinandas, sūnus 
/ > Kazio.
fe Piščiukienė, Ona, duktė Jo-

Karpis - Kundrotaitė, Ona.
Kisieliauskaitė, Antosė, gy

venusi Panevėžyje.
Klamauskas, Vladas-
Klivinskienė - Giebiūtė, Ma

rijona, ir jos sesuo Slekaitienė, 
Konstancija, iš Vilkaviškio ap.

Kolba, Alfredas ir Juozas, 
kilę iš Vilkaviškio ap.

Kolpakovas, Osipas, iš Stum- 
briškių, Panevėžio ap.

Kruinienė, Basė (ar Krumi- 
' nienė?), duktė Juozo.

Kundrotaitė - Karpis, Ona.
Kurlenskas, Jonas.

Laurinavičienė - Juknaitė, 
</Marija, gyvenusi Ravensburge, 

Vokietijoje.
X, Malinauskaitė - Arminienė 
(.iš Marijampolės apskr.

Michel, Feliz. gyvenęs Cice- 
;■ ro, BĮ.

no Ona, kilę iš Mauručių k., 
Veiverių vai. Marijampolės ap-

Boržsiėnė - Vilčinskaitė, Ele
na, g Tytuvėnų.

’ Budrys, Jonas, gyvenęs 1429 
Vest 45th St., Chicago, Dl.

Buivydas (Baivyd), Anta- 
nas, tarnavęs Amerikos ka
riuomenėje. - \

Butkus, Kazimieras, sūnus 
Rapolo.

Chmiliauskas, Petras, gyve
nęs Panevėžyje.

Cibaitis, Jonas, Jurgis ir Ve
ronika, vaikai Petronės Micky- 
tės - Cibaitienės, vėliau ištekė-* 
jusios už Kruno (Krunąs).

, Dovydaitis, Vincas (Davis, 
ar Dovis), iš Patašių k., Pae- 
žerėlių v., šakių ap.

Gaidytė, Ona, iš Žūklių k., 
^Pabaisko par., Ukmergės ap.

Gelumbickis, broliai Vitoldo 
Gelumbickio.

Giebiūtės, Konstancija Sle
kaitienė ir Marijona Klivins
kienė, iš Vilkaviškio ap.

Goberytė - Mizarienė, Ieva 
ir vaikai jų tarpe Stasys Mi- 
zaris. t

Griciūtė - Kakštienė, Petro
nė, iš Salantų vai., Kretingos

Liberal Company Benefits. 
Good Working Conditions. 

Steady year round work.

Understand ng of Enghsh and 
ability to read Blue Prints,

Small Shop.
40 Hour Week.

RESUMES WELCOMED FROM YOUNG MEN DESIRLNG 
EXPEIUENCE AND A GOOD FUTURE. 

\VE ARE PIONEERS IN OXIGEN REGULATOR FIELD 
PERTAINING TO HIGH ALTITUDE FLYING. 

KVCLUDE IN YOUR LETTER YOUR INTERESTS, 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT ITEMS 

ALSO WE WELC0ME LETTERS FROM MEN 
BETWEEN THE AGES OF 45 AND 55. 
IF YOU CANNOT APPLY IN PERSON 

VVRITE. CALL OR WIRE

ARO EOU1PMĖNT CORP.
V«0 e. TU* ST. CUVCLANO, OMO i

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta šj gražų leidinj pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
ISleido: A T E I T I S, 916 Willoughby 

Avė., Brooklyn 21, N. Y.-
JJ galima gauti:

ATEITIES administracijoj ir
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

Oponihgs AvaUable for 
BILLER-TYPIST & 
CLERK-TYPIST

Prelątui B. Urbai leidžiant 
naudotis parapijos sale, seime
lį pavyzdingai vedė kun. J. 
Kuzinskas. šv- Jurgio bažny
čioje sumą atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. J. V. Skripkūs, 
pranciškiečių vienuolyno kape
lionas. Seime dalyvavo ir svei
kino kun. P. Kelpša, kun. J. 
Prunskis, kun- J. Kidykas, S.J., 
kun. P. Cinikas, kun. V. Bu- 
dzeika.

Vyriausias kalbėtojas buvo 
dr..S. Biežis, kuris po savo kal
bos Įteikė $200.06 čeki

Ypatinga padėka priklauso 
.taip pat tiems geradariams, 
kurie Įsirašė Į rėmėjų garbės 
narius Įmokėdami arba paža
dėdami įmokėti $10060.

Julijai Pukėlienel kuri, jau 
virš trisdešimt metų vadovau
ja rėmėjų darbams Chicagoje,. 
šv. Pranciąkaus seserys yra ne
apsakomai dėkingos ir labai 
aukštai vertina jos darbus ir 
pastangas vienuolijos labui 
Jai ir jos bendradarbėms sese
rys linki sveikatos, 
ir Dievo palaimos.

Pavedame mūsų 
geradarius Dievo 
meilingai globai ir šv. Pranciš
kaus užtarimui.

BALFo Centras yra prašo
mas paieškoti Amerikoje šių 
asmenų:

Antanas Janulaitis, kilęs iš 
Pilviškių, gyveno Baltimorėje-

Eugenija Ramanauskaitė, 
duktė Antano, gim. 1924 m.

Emilija Cibinskienė, gyvenu
si Chicagoje.

Felix Mitchel, gyvenęs prie 
Chicagos, Cicero.

Ramutis Savickas, gim. Kau
ne 1929 m.

Kiškūnaitė - Stankūnienė. 
Bronė, duktė Jurgio.

Kiškūhas Adolfas, sūnus 
Jurgio, gimęs JAV ir gyvenęs 
Chicagoje-

BulanaviČhitė Ange’e, Mrs. 
Alexander Kofton, gim. Gil- 
bertvill, gyv. Worcester, Mass.

Bulanavičius Tomas, sūnus 
Stepo, gyv. Detroite.

Kęstutis Mečislovas Sipavi
čius, gim. 1909 m- Šiauliuose.

Mažutytė Bronė, duktė Vin
cento, gim. 1926 m. Petraičių 
km., Švėkšnos vals.

Alminauskas Antanas, gyv. 
Stirpeikių km„ Švėkšnos vals

Patys Mkomiaji arba apia 
juos žinanti, praioma atsiliap- 
ti šiuo adrasa: BALFas, 105 
Grand St, Brooklyn, N. Y.

Grudzinskas, Česlovas.
Gubaitė - Miliauskienė, Ma- 

ryte.
Harboczuc - Sabhok, Marta, 

O-<-' sesuo Onos Sabonienės, gyve- 
g h. misi Bronx, N. Y.

Jaloveckas, Arkadijus.
Juknaitė - Laurinavičienė, 

Marija, gyvenusi Ravensburge, 
Vokietijoje.

Juškevičius, iš Palazdijų k., 
Lazdijų parap.

Kačkauskas, Kazimieras, iš 
Panemunykų k., Antnemunio 
v„ Alytaus ap.

fį: ' Kakštienė - Griciūtė, Petro
nė, iš Salantų v., Kretingos ap. 

įį ; Karpavičius, Povilas ir Sta-

CO., INC.
2211 So. Indiąna 

CA 5-5454

1906 metų rugsėjo 30 d. 35 
lietuviai susirinko Mancheste- 
ryje N. H. ir įmokėję po vieną 
dolerį* nario mokesčio, įsteigė 
draugiją, kurią pavadino tokiu 
ilgoku vardu: “Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Vytauto 
Broliška Draugija po globa 
Dievo Motinos”. Įrašę savo 
konstitucijon tikslą /surinkti 
Rymo katalikus lietuvius emi
grantus krūvon” iki 1916 me
tų jie subūrė 86 narius, išvys- 
tydami judrų veikimą, šaukda
mi dažnus susirinkimus ir 
rinkdami lietuvybės reikalams 
gausias aukas.

Lygiai po 50 metų — 1956 
metų, rugsėjo 30 d ta pati 
draugija, pasivadinusi sutrum
pintu Vytauto vardo Lietuvių 
Savišalpos D-jos vardu, sukvie
tė savo narius ir svečius į 
šaunų savo gyvavimo auksinio 
jubiliejaus minėjimą. Man- 
chesterio katedros koplyčioje 
kun. A. Vainauskas atlaikė iš
kilmingas šv. Mišias ir pasakė 
tai progai pritaikintą pamoks
lą, gi muz. J. Tamulio iš Na- 
švės choras gražiai atgiedojo 
mišias, giesmes ir Lietuvos 
himną.

Po pamaldų Į didelę lenkų 
klubo salę susirinko gausus 
būrys d-jos narių su šeimomis 
ir svečiais. Iš pirmųjų steigėjų 
išbuvusių 50 metų d-jos na
riais gyvi tebėra šie asmenys: 
Povilas Jakaitis, Petras Krikš
čiūnas, Povilas Krikščiūnas ir 
Dominykas Taparauskas. Trys 
iš jų atsilankė Į minėjimą.

Pirmuoju kalbėtoju progra
mos vedėjo inž. K. Daugėlos 
buvo pakviestas į minėjimą 
atsilankęs Manchesterio mies
to burmistras (majoras) J. Be- 
noit. Savo žodyje burmistras 
pasidžiaugė draugijos patvaru
mu ir pasisakė buvęs maloniai 
nustebintas girdėdamas prog
ramą pravedant lietuvių kal
ba. Jo žodžiais, vienai iš se
niausių ir gražiausių pasauly
je kalbų tuo būdu parodytas 
prisirišimas nenumarins lietu
vių tautybės sunkiausių mėgi
nimų metu.

Po burmistro sveikinimus ir 
linkėjimus pasakė Našvės kle
bonas kun. J. Bucevičius, ku
nigai P. Vaičiūnas, A. Olkovi- 
kas ir A. Vainauskas. Steigėjų 
vardu kalbėjo D. Taparaus- 
kas ir dabartinis d-jos pirm. 
A. Masavičius.

Tarp kalbų programą paįvai
rino dainomis solistė S. Dau
gėlienė akompanuojant dukrai 
Rūtai ir muz. J. Tamulionio 
choras su solo ir kvartetu 
akompanuojant Lowellio pa
rapijos vargonininkei Blaževi- 
čiūtei.

Vaišėms ir programai besi
baigiant pranešėjas visus malo
niai nustebino pasakydamas, 
kad d-jos valdyba auksinio ju
biliejaus proga visus narius, 
mirusiųjų narių našles ir sve
čius nutarė apdovanoti vertin
gu suvenyru: Lietuvos Žemėla
piu. Tegul ta dovana primena 
seniesiems ateiviams vietoves 
iš kurių jie yra kilę ir čia gi
musius supažindina su jų tėvų 
šalies vardais ir geografija. 
Žemėlapio leidėjai Liet. Enci
klopedija — Bostone ant 75 
egzempliorių įspaudė auksinėm

Kur dingo '‘pirkliu klubas"
Nesenai Įsteigtas pirklių 

klubas, po poros savaičių dar
bo žemutinėje parapijos salėje 
jau trys. savaitės, kaip nesiro
do. Atrodo, kad šitokiam dar
bui, naudingam parapijai, rei
kia didelio ryžto ir gerai nusi
manančių “pirklių”.

Uniformuoti mokyklos vaikai
šv. Jurgio liet, parapijos 

pradžios mokykloje bus įvesta 
vaikų uniforma, nors dalis tė
vų ir buvo priešingi. 8 skyr. 
vaikąms uniforma neivedama. 
nes tėvai nesutikę-

JUN10R ENGINEERS 
FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND 

ESSENTIAL 

Draftsmen & Checkers

Why Travel?
Whon You Can Work

Sveiksta Kazys Nakas
Kazys Nakas prieš mėnesi 

dėl automobilio vairuotojo ne
atsargumo buvo parblokštas 
ant šaligatvio ir jam buvo su
žalotos abi kojos. Šiuo metu 
jis jaučias žymiai geriau ir 
jau pradeda vaikščioti.

Kazys Nakas ir jo žmona E. 
Nakienė, tremtiniai, yra dideli 
lietuviškos knygos mylėtojai. 
E. Nakienė nepi - ei/Za jokios 
progos, kūd ne si /tų naujai 
pasirodžit ią liet- k.:vgą.

Kun. J. Bakšys rūpinasi 
parapijos istorija

Kun. J. Bakšys po ilgesnių 
vasaros atostogų jau grįžo

lapkričio 15dienos. 1 Kriečb- 
me registru^ Mup adfesp:

Mr. Jonas Jfcaffls, šų/ 
4430 So- Campbell Avė. 
Chicago 32, UI 
Laukiame Amerikos ir Ka

nados lietuvių jaunimo ir tau
tinių šokū{ vadovų žodžio, pa
tarimų ir sumanymų. Visi 
kartu būkime pirmosios Ame
rikos ir, Kanados lietuvių tau*, 
tinių šokių šventės, pasiseki
mo dalininkai.

( JAV ir Kanados Lietuviu 
Tautinį $okię Švantės

* fcomitotos

V. Z-'



Juozas Andriušis

REAL ESTATE

(BMT* Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

REAL ESTATE

0 0000 0000«>000»ft00»

THE ĘLM ARCH INN

M. and Z. Collision Works

AUTUMN VACATION

Baras, Sale vestuvėms,

1883 MANSON ST.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. .
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai vak.

BELLEROSE VILLAGE 
8*rm.center ha!L brick and 

frame? 4 bodrooms, 2’4 
baths, 2 car garage. Overhoad 
door, modom kitchon. New 
plumbing, oxce0ont loėation.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairus dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobffiaL 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitiktai bei ligos, kartu apmokant ir ligonines

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

BeUerose 516,990
OPP ST. GREGOKYSCHOOL

Cook $60 Cook Hovakeoper
IĮ lady). Park Avė.—$55— 

. Port time. 5 days $55. 
Many other potftions avaflable. 
- Park Avė, Home Empl. Agcy 

1026 Park Avė. N.Y.C.

POLISHERS, GRINDERS, 
BUFFERS.

Exp^jotrshop 
n^n. ONLY;steady. 

NATtONVHEME METALCO. 
1360GarrisonAve., Bx.

D A 8-6659-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

ne je sporto arenoje, Kaip to 
jau buvo atsiekta, ugdant spor
tą NepriklausomojeLietuvoje.

Pirmasis futbolistu svečias 
iš užsienio buvo “Stiure’’ko
manda, Švedijos antrosios ly 
gos dalyvis. Po nesėkmingos 
gastrolės Taline ir Rygoje, šis 
vidutinio pajėgumo sąstatas 
vasaros pradžioje pasirodė Vil
niuje vienerioms rungtynėms 
su vietos “Spartaku”. Susitiki
mas baigėsi 2:1 vilniečių nau
dai Laimėtojams po įvartį pel
nė j. Mačiulis ir R. Kazlaus-

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE,

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

SANATORIUM INjCONN.
Furnished and eųuipped. Also 
suitable ūse as Retreat House, 
School, Šenior Citizen Apts. 14 
buildings,22 beautiful acres, 
Gymnasium, recreation, sun 
rooms. Brochure to principais. 
Nevilto Realty, 75 Deerfield 
Road, Windsor, Conn.

PART TIME
• Also openings for 

HIGH SCHOOL GIRLS 
Apply 9 ą. m. to 5 p. m. 
Monday thru Saturday

S. S. KRESGE
Mid Island ^Shopping Center

wmryw rt faNfru
Ezperiebced for private homes 

Steady. Good pay. ?
1020 LexingtonAve^ M Y. C.

sios rungtynės su Estija baigė
si 1:0 Lietuvos naudai. Sekan
čiu priešininku buvo Maskvos 
komanda, kini, tarp kitko, su
daryta iš Sov. Rusijos rinkti- 
riės žaidėjų, . pretenduojančių 
iškovoti , olimpinėse žaidynėse 
Australijoje aukso medalį fut
bolo varžybose. Lietuva prieš 
Maskvą išstatė 3 gynėjus, 3 
saugus ir 4 puolėjus, kad su
lėtinus priešo puolimą. 90,090 
žiūrovų nustebimui lietuviai 
pradėjo Maskvą spausti, iš gy
nimo pereidami į puolimą. 
Nors ir teko pralošti santykiu 
2:0, Maskvos rinktinė gynėsi 
kampiniais net 9 sykius! ŠĮ at
kaklų Lietuvos pasipriešinimą 
kaipo sensaciją paminėjo už
sienio sporto spauda. Po šio 
pralaimėjimo Lietuva atsidūrė 
grupėje komandų, kovojančių 
dėl 9-tos — 18-tos vietos olim
pine sistema. Burtų keliu vėl 
buvo lemta susitikti su Estija, 
laimint šį kartą 2:0. Paskuti
niame susitikime pralaimėta 
Moldavijai 4:1, užimant futbo
le 11-tą vietą spartakiadoje- 
Pirmą vietą laimėjo, kaip ir 
reikėjo tikėtis, Maskvos ko
manda.

• Vilniaus “Spartakas” žaidžia 
Sov. Rusijos pirmenybių “B” 
klasėje. Pernai vilniečiai kan
didatavo į laimėtojus savo 
grupėje ir būtų įgiję teisę loš
ti meisterių “A” klasėje, ta
čiau į galą neprasimušė. šiais 
metais pavasario ratas buvo 
ypatingai nesėkmingas. Lietu
viai atsidūrė lentelėje beveik 
pačiam gale. Rudens rate pasi
stūmėta arčiau vidurio.
Sekantiems metams laukiama 

atvykstant Lietuvdn futholistų 
iš /forvegijos ir iš Islandijos.

E. S-nys

R. N- & P- N. Male-Female. 
private duty. AR shifts, komes, 
hospital, staff; 40 hours; live 
in or out. (Registry) Mjss Do- 
herty, BU 2-9274.

OPENINGS FOR
Sales Clerks . 

Stockmen
Stockwomen 

Fountain Personnel 
Kitchen PėrsonneI 

Clericals 
F U L L

MARINE PARK
Resurrectio" parišk- Excellent 

condition, detached frame, one 
family, 6 rooms, 3 bedrooms, 

finished į>asement oil, modern, 
rear patio. Convenia»t. Call: 

CLoverdale 2-8561

Skaitykite *Aidw" 680 Bart- 
wfck Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Order Your 
Christmas Čards

N O W !

ANN B. RICHARDSON 
Elm Arch Way 

Falmouth 2, Mass.

Sekančios rungtynės įvyko 
tarp Lietuvos ir raudonosios 
Kinijos rinktinių Vilniaus sta
dione. Lietuvos rinktinė buvo ’ 
nugalėta, kuomet antro kėlinio 
pradžioje kiniečiai pasiekė vie
nintelį įvartį, šiose rungtynė
se komanda buvo sudaryta iš 
Vilniaus “Spartako”, treneris 
S. Paberžis (rinktinės dalyvis 
nepriklausomybės ...laikas). 
Apie Kinijos rinktinę vertėtų 
dar pridurti, kad šis sąstatas 
vyks | Melbourną kaipo viena 
iš 16 valstybių komandų, įsi- 
klasifikavusiu olimpiados fut
bolo varžybose.

Trečias tarptautinis susitiki
mas įvyko rugpiūčio 28 d. taip 
pat Vilniuje, šį kartą prieš 
“Spartaką” aikštėje išsirikiavo 
Suomijos “Haka” vienetas, da
lyvaująs meistrų lygoje nuo 
1950 metų- “Haka” — mažo 
miestelio futbolo komanda - 
pernai Suomijos čempionate 
baigė antrąja vieta, šiemet ir
gi laikosi lentelėje pirmaujam 
•čių tarpe, (šeši jos dalyviai 
yra lošę už Suomijos rinktinę, 
o pats klubas yra žaidęs Ang
lijoje, Danijoje, Švedijoje). E 
visų trijų tarptautinių rungty
nių šios žadėjo būti įdomiau
sios. Rungtynės baigėsi lygio
mis, be įvarčių, OfO. Vilniečiai, 
nors ir būdami pranašesni, ne
sugebėjo vykusiai sucementuo
ti puolimo. Viso “Hakos” var
tų link buvo paleista 24 šū
viai, iš kurių tik 12 pakliuvo 
vartų rėmuose, tuo tarpu kai 
iš devynių suomių smūgių į 
“Spartako” vartus tik vienas 
ėjo užribiu (keturi šūviai pa
taikė į virpstą). *
Įvairumo futbolo programom 

įnešė Lietuvos rinktinės daly
vavimas rugpiūčio mėnesio 
pradžioje Maskvoje įvykusioje 

'spartakiadoje- Rinktinės pa
grindą, kaip paprastai, sudarė 
Vilniaus “Spartakas”. Pirmo-

FURNITURE MEN, 
aggressžve; furniture, ex.opp. 

Comm. Jferry’s, 2169 
Crotona Avė., Bx. 

WE 3-0915

87—09 Jamaica Avė. Wbodhaven, 21, N. Y-
VIrginia 7-4477

Traditional New England Inn. 
Centrally located, yet secluded. 
Rooms with tfle bath. Excel- 
lent Meals. American Plan.

HOL.Y CROSS PARIS1I
Flatbush—241 Martense St. 2 fam. 
solid brick. ALL VACANT. 25x128. 
6 & 6-r encl. porches, tite kitchens 
& baths. štai] shovvers, oil, 2 gar. 
IRT & BMT 1 short blk. to Church
Avė. Price §23.750, cash. Broker 
BU 4-3320.

girti, kad drabužio spalva la
bai tinka prie jos pablyškusio 
veido. Vyras atsiliepė: “Mano 
žmonos veidas nėra . šiaip pa
blyškęs, . tik dabar ji pabalo, 
kai išgirdo kainą.”

Ofiso
“Tas advokatas labai man

dagus su klientais—kiekvieną 
išlydi iki durų”.

“Jis tai daro su kiekvienu po 
to, kai iš laukiamojo dingo 
vienas apsiaustas”.
< Gestų kalba

Hollyvvoodo artistas Mario 
Brando buvo Japonijoje. Jam 
prireikė ten bebūnant kelųėm 
vadinamo “reisverschlusso”. 
Jis nuėjo į krautuvę ir ženklu 
parodė, ko jam reikia. Parda
vėja japoniuke tuojau jam pri
statė peilį, kuriuo daromas, 
charakiri.

Hipnotizmo mėgėjas
Aštuonerių metų berniukas 

bibliotekoje paprašė knygos 
apie hipnotizmą. Biblioteki
ninkė susidomėjo, kam jam 
tokia knyga reikalinga. Hip
notizmo mėgėjas paaiškino no
ris užhipnotizuoti savo vyresnį 
brolį, kad tas sutiktų kas va
karas vieiias' suplauti indus.

ALL ALTERATIONS 

made on <fres*ės, 
suites and.coats.

'■ ?TW 8-9889

GARDEN CITY — Sf»cio<n 
Dutch colonial kome. Esteto 
Section. Excellent conditfon. 6 
bedrooths, 3 baths, first floor, 
powcbr room, don. modern 
kitchon, coplete appBencoe, 
polio. 2 cer gorogo. CeR 

Pioneer 2-8967

tą ' isteriją”.
?t|ą, kaip gi, vaike, neatsi- 

minsiu”. v.f
“Tėtę, dabar aš tau apie sa

ve pasakosiu tokią istoriją”.
Mokykloje

Rasa turėjo parašyti į są
siuvinį du sakinius su penMais 
veiksmažodžiais. Ji įrašė: “Ma
ma šluoja, skalbia, prosina, 
siuva ir verda. Tėtė valgo, ge
ria, rūko, kortuoja ir miega”.

Madų salione *
Jaunavedžių pora užsuko į 

madų saloną. Jis buvo labai 
jau modemus ir brangus. Par
davėją parodė drabužį ir pa
sakė kainą. Paskui pradėjo

$28.500 
Merien Nork 

248—40 Jericho Tpke 
Bdlorošo 

FL 4-3250—5780

' TRAPP1STINE
! ORIGINALS

12 for $1.QO
Plūs Postage

ML St Mary^ Abbey 
'Art. Dept 

Wrentham, Mass.

Convenient to beach. Reason- 
able rates. Booklet.

REIKALINGOS VALYTOJOS
valyti raštines didžiuliam pa
state. Turi kalbėt’ angliškai. 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vai. 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-
National Cleaning Contractors

9 West 29th St. N. Y. C.

BEAVER LODGE
Only 53 mūes from N. Y. BeeutL 

fiėhfJbeated) on Beaver Dem- Lake. 
: Private Beach, &shin& boating. '

WHITE STALLION RANCH
Havro for ranchert, huntenų 
akiers, opro the yeer round. 
5 milles to cathollc church.

Write for booklet.
HRMteto % N. T.

- “Vncrtai (A. RimydiB).
**NaudU«a tatjp!" (Kan. M. Vaitkus).
“Daugiau pana** vertte knygų" (D. Peįtfioa).

Knygai t*ąd9 peraM Prof. Dr. A. Maceina.

‘ Knyga. gaunama Tfcrtrfntake” ir pas platintojus. . Kaina $2.75,

FLATBUSH
St. Thomas Aųuinas, 

1 family brick. 6Į4 Urge 
rooms, HoHywood bath, 

finishod basement with lav- 
atory, Niędc, alum, štorme 

and screer.s, rofrigoretor, gas 
heat, gorogo. $18.000 

ESplanade 7-7549

DECATUR
Efficiency Apts. 

921f Monmoūth Avė.
Margate, Atlantic City, N. J.

Beautifully furn. 2 rms. kitehenette 
and bath. Ali Utilities, linens. Day, 
Week, Month or Season. 200 feet 
away boating center, dining, dane, 
ing, sports. 10 minuts to heart of 
Atlantic City. hr. away Irom 
Atlantic City Track. For all-around 
vacation. Also available for winter 
months at low prices. Television 
facilities included.

Tel.: AteMUc City 2.9858

' Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

84B BIDGBW0(H> AVĖ.

Garantuotai talžoma televizija, kambariniai bei auto ratfio 
•tiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

' (record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Ridunond EDO, Ozone Park, Forest MII, Jamaica.

Dartao lffli*naiM prttyrurio tedhodko, pripaMnto 
MCA ftBtitato, New Vertę.

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
L L Natūraliose .spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaųbys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje? darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.

Pažink modernaus šventojo 
gy v en i mą
KUN. J. LEMOYNE

SV. JONAS BOSCO
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA 

DMMt 15» yri. kMyga — 8M»

OCEANSIDE — TW» Cep Cod 
is bfoger than it look*. 17 Bv- 
ing ruoni wRh firoplece, 
bodroomt, l^"* penelled cRn* 
Ing teom, dislmeshor, lound* 
romot and dryor. Ocoansido 
Estete* section G $17,900.

RO 4-4164

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N G A

BROOKLYN, N. Y.

ST. MARTENAS ON THE 
CARIBBEAN ISLAND

Now opening the . lovely Car- 
ribbean Island of St. Marten’s 
to American vacationers, home 
owners and investors. Foi; full 
informatimi phone br see Erik 
Lawaetz^ Hotel Roosewelt.

NYGMU 6-8689

RMax and enjoy » 
’ outnmn tn tho country 

Comfortable rooms, "excellent 
meals. Opposit church. Call 

Highland Mills 6315 
or write Dorothy E. Copley, 

Highland Mills, N. Y.

needed for'Calholte chlMren under 
įi yrs. of age. Board & clothhjg 
mes paH. Medkal ėture provi^ed.

,, Home Finding' Dept.
MondaythroughFriday

American food, hunting parties 
welcome, bar open until Nev Year.

Catholic ehurch nearby.
§35—ędO.jveekly. §8.00 per day 

vveekends_
SALISBURY MILLS; N. Y.
WašhiagtonviDė^N. Y. 7435

' BUILpER’S'CLOSEOUT 
ONLY 4 HOUSE LEFT 

SPECIAL §16,500 .
Bell Manor Homes opposite St. 
Gregory parish and parochial 
school. Introducing new 6 room 
brick deluxe homes. baths, 
Hollywood' kitchen birch cabinets, 
oil hot water heat, baseboard ra- 
diation, sewers. gatage, full base, 
ments, landseaped plot. Model 88 
Avė. & Cross Island Par’kway. Di- 
rections: Drive out Cross Island 
Pkwy. to Jamaica- Avė. exit, bear 
left to Service, road, then left 3 
blocks to model home.

P. & K HOMES CORP.
HOlUs 4.2189 • HOIlis 8-1060



ADAM STANKŪNAS,

NEW YORK

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 3, 1956 Joseph GarszvaLIETUVIŲ SPORTO KLUBO
H. W. FEMALE

RUDENS BALIUS
Įdomi ir įvairi programa TALARSKI

ŠOKIAMS GROS JOE THOMAS QRKESTRAS, PALYDINT REF. J. NARUTAVIČIUI FŪNERAL HOME

William J. Drake-
Bilietus galima Įsigyti pas p. J. Ginkų ir L.S.K. valdybos narius Dragūnas

MALONIAI KVIEČIAME VISUS IR VISAS LIETUVIS ADVOKATAS

528 Magnolia Avė. 
Elizabeth, -N., J.,

112 Jerome St., Bręoklyn 7, 
New York.

281 Bedford Ava.
Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo parapijos
Kat. Moterų Sąjungos metinė 
vakarienė įvyksta spalio 28 d.
5 v- p. p. parapijoj salėje.

kas.
Aušros Vartę liet- parapijos 

New York® postui vadovauja

Bilietai: $2.00. Moksleiviams ir kariams — SI.50

netvar- 
galvos 

ir skau-

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

Išnuomojamos 5 kambarių 
butas prie parko ir Jamaica 
linijos stoties. Kreiptis: Tel.: 
MI 7-2658 arba asmeniškai:

Nauja moderniika koplyčiažer- 
tęeaims dykai Aptarnauja Cana- 
fcęMee ir Bostono kolonijas ž&- 
miausioinis kainomis. Kainos tos 
pafios ir ( kitas miestus.
Bdkate Surikite:J>L T® S-S434.

mo parap. — ved. kun. Ant. pokias D 
Račkauskas, Atsimąiny mo pa- 
rap. Maspete — ved. preL J- ' “* 
Balkonas, Juozo. Ginkaus pos
tas, gydytojų postas —ved. 
dr. E. Mikys. Sv- Jurgio liet 
parap. gyventojai savo aukas 
siunčia tiesiai į- Balfo centro 
įstaigą —105 Grand St, Broo
klyn, N. Y.

Brooklyno liet, parapiją kle
bonai tradicinį Balfo va ję pasi
žadėjo nuoširdžiai remti ir glo
boti, gi ję vardai brooklynie- 
čiam gerai pažįstami — prel- 
J. Balkonas, kun. Norbertas 
Pakalnis, kun. Juozas Aleksiū- 
nas ir kun. Antanas Pefraus-

Balfo metinis koncertas 
bus lapkričio 11, sekmadienį, 
šv. Stanislovo salėje. Dainuos 
Vlada Sabaliauskienė, Irena 
Stankūnaitė ir Operetės cho
ras. Pradžia 4 v- Po programos 
šokiai.

Darbininko redakcijoje 
ir administracijoje lankėsi iš 
Worcesterio, Mass, Mrs. Ieva 
Mažuknienė su sūnumi. Mrs. 
Mažuknienė yra viena iš pir
mųjų Darbininko skaitytojų ir 
rėmėjų; savo atsilankymo pro
ga Darbininko reikalams paau
kojo 10 dol.

«! Lankėsi iš Chicagos
Maria High School ekskursija 
New Yorke, Washingtone ir 
kt. New Yorke išbuvo tris die
nas- Buvo 150 mokyklos auk
lėtinių lydimų 6 seserų- Tarp 
ekskursančių buvo apie 20 lie
tuvių.

BijoOldyno Pfliečię klubas 
skautų reikaįams perleido vie- 
ną kambarį. Skautai dėkoja 
klubui, ypač jo-pirmininkui P. 
Gudui, kuris yra ir N. Y. 
skautų tėvų komiteto narys.

nusi Bronx, N. .Y. ’• < .> 
. Seniūnas, Mykolas, iš Dra- 
gandSų k-, Balninkų v., Uk
mergės apskr. <

Siviczki, Juozas (Sivonis), 
kil. nuo Švenčionėlių.

Sivonis, Juozas (Siviczki), 
kilęs nuo Švenčionėlių/ y ;

Šlapikas, Stasys ir'šlapikai- 
tė, Ona. ./

Sįekaitienė - Giebiūtė, Kon
stancija .ir jos sesuo Klivins- 
kienė, Marijona, iš Vilkaviškio 
apskr.

šlepertas, Jonas, sūnus Ka
zio.

Stankūnas, Klemensas ir 
Petronėlė bei Vaidutis.

Stanley - Vyšniauskaitė, Ona 
ir duktė Liucija.

Toločko, Kazys ir Mlicislo- 
vas, sūnūs Tado, iš Žeimių vai.

Vekteris, iš Dyviliškių k., 
Lazdijų parap.

Vilčinskaitė - Borisienė, Ele
na, iš Tytuvėnų.

Vyšniauskaitė - Stanley, Ona, 
ir duktė Liucija.

Zasčiurinskas, Marijonas, iš 
Lapių vai., Kauno ap.

Žukauskas, Pranas, iš Nau
miesčio v., Tauragės ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

CONSULATE GENERAL 
OF LTTHUANIA

41 West 82nd Street i 
New York 24, N. Y.

išgąsčio 
dies supykimų ir šurpuliavi- 

_mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nematinio. Nervinė yra 
mišinys , daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So.-Boston 27, Mass.

Ieškau savo dukters Valeri
jos Tarnapavičiutės Mrs. 
Valerie McMinis, atvykusios į 
Jungt. Valstybes 1938 birželio 
į Chicagą, III. ir sesers Stasės 
Petrošius, gyv. taip pat Chica* 
goje, m. Mano adresas:

Tarpanavičienė Stefanija, 
Kaunas-Vilijampolė, 
Kemavos g-vė 27 

Lietuva.

Liet- Atsiminimo radijas, 
kuriam vadovauja J. Štukas, 
savo programa Šeštadieniais 
duoda nauju laiku nuo 1 iki 2 
v. p. p- iŠ stoties WEVD 1330 
kil. ir 97,9 mg. (FM).

čk> ir sklandžiai tadtamas 
visę Valdybes narįę, Parengi- 
mas numatytas lapkričio 11<L, 
kuriame mantnę programą at
liks Operetės choras, vedamas 
muz J. Stankūno.

Balfo vajaus vadovybė ir vi
si talkininkai tikisi, kad jų 
darbui ir atsidėjimui nuošir
džiai atsilieps lietuviškos šir
dys, skubančios padėti savo 
broliams Europos stovyklose 
ar kenčiantiems Sibiro taigose.

Visas darban palydi ir gaivi
na bendra mintie — labdaros 
darbai mus šaufea krikščio
niškoji artimo 'nSeilė, lietuviš
kojo kraujo giminystė ir bend
ras likimas!

Vajaus pjrni; kun. Vyt. Pik
turna, paklaustas apie darbo 
pasisekimą ir viltis, prasitarė: 
.‘^Šiemet mėginame taip užsta
tyti vajaus tinklus, -ka$ nė 
viena žuvelė pro j| nepralįstų, 
neatnešusi' savo širdies dova
nos —- vokelio su auka”. 5

Vajaur m^V tradicinį paren. 
gimę labdaros trestams rengia 
Balfo liDO-^s^lcy^Htt, vadovau
jamas kun- dr. Štaam Valiušai-

Mirė
Marija Lukoševičienė palaido
ta spalio 23 d. iš Apreiškimo 
par. bažnyčios Svč. Trejybės 
kapinėse.

Baleto šokio mėgėjoms
Apreiškimo par. klebonui N. 

Pakalniui leiduš vėl pradės 
veikti baleto mokykla. Dėstys 
Kauno valst- teatro baleto ar
tistai G. Kybartienė ir S. Mo- 
dzęliauskas. Registruotis gali
ma šeštadieniais nuo 1 v. p.p. 
iki 4 v. Baleto pamokos prasi
dės lapkričio 3 d.

VAITKUS
T CNEBA.L HOME 

197 Webster Avenue x
* Cambridge, Mass. .

PRANAS WATTKUS
Laidotuvių Direktorių*

> - ir Balsamuotojas
. NOTAKY PVBUO

. Gėris Panikas yra susukęs 
spalvotą filmą iš praėjusių 
Neries ir Nemuno skautų sto
vyklų. Lapkričio pradžioje bus 
rodoma Apreiškimo par. salė-

«j»*******^^ 
BARASEVKJUS ir SCNUS 
FUNERA L BOM B
i* 25i W. Broadvvay

* South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVICn JS 

Laidotuvių Direktorius 
Tat ANdrom 8-2590

REIKALINGOS 
MERGAITĖS - MOTERYS 

lengviems dirbtuvės darbams. 
Kreiptis: nuo 9—11 lai. 

ir 1—4 vai. 
AMERICAN IMPROVED 

PRODUCTS, INC. 
Jericho Tumpike and Cou"ty 

Courthouse Rd. 
Garden City Park. L I. 

Tel.: Pioneer 6-7300

Koplyčios nemokamai visose, 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.!

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų 
k in gurno, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščidvimų, šif-

GRAND PARADISE SALGSE
320 GRAND STREET, " BROOKLYN 11, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
•• Magia Aveme, Hartford, Cana.
Maloniai patarnauja netariama naujai įruoštom patalpom,

Katalikų dėmesiui 
ateinantį sekmadienį, spalio 
28 d., 3:30 vai. po piet, tuoj po 
Rožančiaus pamaldų, Apreiški
mo parapijos didžiojoj salėj į- 
vyks Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimas. Programoj: 
malda, atidarymo žodis, Kęs-1 

J ' . točio Kudžmos paskaita ir me- 
Sninė dalis. Visi lietuviai kata- 

' likai iš visų parapijų maloniai 
kviečiami atsilankyti. Minėji- 
mas baigsis Švč. Sakramento 
palaiminimu bažnyčioje.

ALRKF New Yorko 
Apskr. Valdyba

Kazys Remėza,
New Yorko futbolo vienuoli- 
kės žaidėjas, dirbąs Intėfha- 
tional aerodrome, lėktuvo 
propelerio sunkiai sužeistas ir 
paguldytas ligoninėn.

Sportas
Futbolas. LSK I-ji — Ne

bark S. C. 2:4; Rezervinė — 
Newark Si C- 0:3; Jaunučiai 
LSK — Brooklyn S. C. 7:0. '

Krepšinis: LAK — Philamo- 
na 52:60.

37 Sherldaa Avė. 
Brooklya 8, N. N.

AFplecate 7-7083

ilgametis Elizabetho gyvento
jas, antrojo Didžiojo karo ve
teranas, 35 metų, amžiaus. Mo
kėsi' Elizabetho šv. Petro ir 
Povilo lietuvių mokykloje, 
Thomas Jefferson High School 
Rudgers University - Real Est- 
ate Program, Syracuse Univer
sity - Under the auspices of 
the Appraisal Institute (MAI) 
Member Appraisal Institute.

10 matų patirtis real estate 
biznyje Elizabeth mieste kaip 
Broker, Realtor and Insuror. 
Candidate American Institute 

of Real Estate Appraišers 
Candidate Society of 

Residential Appraisers 
Director on the Board of 

Directors of the Lithuanian 
Savings and Loan Assn. 
Member Union County 

Board of Realtors 
Member N. J. Assn. of 

Real Estate Boards 
Member Brocker Institute 

of American 
Commissioner Zoning Board, 

City of Elizabeth 
Candidate third ward, 
Elizabeth, N. J. for tax 

assessor—pull lever 16A

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Moterų tautinio instituto 
arbatėlė buvo suruošta New 
Yorko miesto majoro R. Wag- 
ner viloje Gracie Mansio" spa
lio 17- Dalyvavo apie 200 at
stovių dvidešimt aštuonių tau
tybių. Lietuves atstovavo V. 
Leskaitienė, Lietuvių Moterų 
klubo pirmininkė, L. Beliukie- 
nė, kuri yra viso pasaulio 
Lietuvių Moterų .klubo pirmi
ninkė, ir E. čękienė. Iš'Mote
rų Vienybės sąjungos buvo 
pirm. P. Semėnienė, A. Pet- 
rash, A- Buividienė, E. Kulber 
ir A. Kulberytė.

Kiekviena tauta buvo re
prezentuojama mergaičių, pa
sipuošusių tautiniais rūbais. 
E lietuvaičių puvo V. Gintau- 
taitė, D. Leskaitytė ir V. Sta
siukynai tė.

Šios arbatėlės tikslas buvo 
pasiruošti tarptautinei paro
dai, kuri įvyks lapkričio 5—11 
dd„ 71st Regiment Armory 
patalpose, Park Avė- ir 34 St. 
kampas, New Yorke.

Pobūvio vedėja buvo ponia 
F. Wagnerienė. ■ Tarptautinės 
Moterų parodos pirm. Adelė 
Scottj vicepirm. Reba Fein- 
berg. B.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Dalias]

tSrtMĮ, ^Kskalis^ąst pam- — kleb. kun. 
pijęs Broddynn vikaras, vic*- žis, Newark 4 
pirmu —-Antenas Ra vertas ir ras Totoraitis, 
3o*as'A^Banbu sakr. . Vado- Ignas Kelmeli 
vas ABantais, Hd- WL. Pranas kun, Doųtfninkas Pacius ir p. 
Kunigėfe, spaudos ir propa- Melynfenėį globojas kleb. 
pandos vadovai — dr. Anianas Leonas Voicekauskas, Jersey 
Skiry^ tw. Mitatau- City - ved. Jintt Avižienis,
sk». OFM, ir kan. Jenas P«- glob. Meb. tam- Jonas Samus.

Kazimieras Žoromskis, 
dailininkas, kuris dėsto Catan 
—Rose institute Jamaicoje, 
persikėlė gyventi į Manhatta- 
ną, kur įsirengė savo studiją. 
Dabar jo adresas: 58 W. 57 
St., New York 19, N- Y. te!e- 
fonąs: Kolumbus 5G142.

Stasys Sandanavičius, '; 
gyvenęs 242 Metropolitan Av., 
persikėlė į naują butą: 195 
N. 6th St, Brooklyn.11, N.Y., 
tel.: EV R-1826.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

Artėjant Kalėdų šventėm, be 
kitų dovanų, neužmiršk, kad 

yra Ir 
DARBININKAS, 

kurį galėtum kitiem užsakyti 
Amerikoje ir užsienyje.

Graborim-BalmnraotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

J. B. SHAUNS- J
ŠALINSKAS - 

Laidotuvių Direktor:us ? 
84-92 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) ]'
Woodhaveo, N. Y. ![

(BIELIAUSKAS) 
FU N E R A L H O MZE

M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRCNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

' pradedamaiscptpnariūHri. 
g Visi laikrodžiai naktį iš šęš»| 
tv dienio į sekmadiex4 ątsakamd 

. viena valandą * *1 j

f • Kalėdų švmtėms
Amerikos naštas, dam dideRns 

^gtašurengimte.. Ki^ienah mėį 
tais vis daugėja laiškų ir

suintimas per šventės^ Tfc 
kimasi, kad šios Kalėdas 

^■.■vienos iš darbingiausių pašto 
t įstaigoms. Brooklyne

sezonui bus atidaryta laikimj
20 paštų įstaigų, kurios prista- 

* tys paštą į 150 vietų. Per 400 
h -moderniausių sunkvežimių bus 

paleista į apyvartą paštui iš- 
> vefioti.. Per 6000 pašto tarnau- 

tojų bus įtraukti j šį darbą.

Be _ Dr- Eugenijus'Noakas
nuo spalio .1 pradėjo verstis 

Ig. Insurance Broker praktika. 
B Draudžia visų rūšių turtą (na- 

mus, baldus, automobilius ir 
kit) nuo ugnies ir kAų nelai- 
mingų atsitikimų. Visus pata- 

T-. rimus ir draudimo poliusų .pa- 
tikrinimus daro nemokamai

4 : Kreiptis kasdien‘nuo 6 y. v„ 
iki 8 v^ .šiuo adresu: 103—53 

gi? 104th Št. Ozone Park (prie Li- 
p berty Avė.), N. Y., tel. Mlchi- 
C gan 1-0532.


