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APKLAUSINĖJIMAS DEL 
AMERIKOS BALSO

Mirė Rygos 
arkivyskupas

Rygoje š.m. spalio 1 mirė 
Latvijos arkivyskupas metropo
litas Antanas Springovičius. Pa
laidotas spalio 6. Dabar Rygoje 
liko tik vienas augziliaras vys
kupas Petras Strods.

Velionis buvo gimęs Rezeknėj 
1876 spalio 31. Vyskupu įšven
tintas 1920, Rygos arkivyskupu 
paskirtas 1923. Jo pagalbininku 
buvo vyskupas J. Rančans. ku
ris dabar yra Amerikoje.

Arkivyskupas Springovičius 
buvo ramus ir tylus žmogus, 
bet kietas principuose ir ne
inąs į kompromisus. I bolševi
kų gundymus bei grasinimus 
arkivyskupas Springovičius bu
vo atsakęs: "Galite padaryti 
mane kankiniu, bet komunistu 
nepadarysite"

MIRĖ KUNIGAS
J. STANKEVIČIUS

Rugsėjo 28 Vilniuje Šv. Pe
tro Povilo kapuose, iškilmingai 
buvo palaidotas a. a. kun. dr. 
Juozas Stankevičius, gimęs 1865 
metais. Jis buvo mylimas ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautybių 
katalikų, tad kapus jį palydė
jo daugiau kaip 3000 žmonių.

Visą savo ilgą amželi velionis 
dirbęs Katalikų Bažnyčiai ir 
savo tautiečiams, visur užimda
mas atsakingas pareigas. Nors 
nepaprastai kuklus, bet jis buvo 
labai Įdomus žmogus. Jis mė
gęs rinkti senus pinigus ir se
nas vertingas knygas, kuriu tar
pe buvę daug unikumų. Pasako
jama ,kad lenkų laikais jo nu
mizmatikos muziejus buvęs ver
tingesnis, negu Vilniaus univer
siteto.

Pravartu pažymėti, kad kun. 
dr. J. Stankevičius buvęs pir
mutinis iš Suvalkijos kunigu 
aukštojo mokslo siekti išvykęs 
užsienin. Ne kas kitas, bet jis 
patraukė užsienin vykti vysk. 
Matulevičių, vysk. Pr. Bučį, 
kun. A. Miluką, kun. dr. A. Sta- 
niukyną ir k.

O. VOSYLIOTĖ-PAKŠTIENĖ
Rugsėjo 29 \Vorcester, Mass. 

miesto ligoninėje mirė Ona Vo- 
syliūtė-Pakštienė, prof dr. Ka
zio Pakšto žmona. Palaidota šv. 
Jono kapinėse spalio 1 po ge
dulingų pamaldų iš šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčios. Buvo 
sulaukusi 54 m. amžiaus.

Velionė yra buvusi veikli Lie
tuvos vyčių organizacijos narė. 
Baigusi pradinius ir vidurinius 
mokslus JAV, toliau studija
vo Šveicarijoje. Friburge, kur 
mokėsi ir K. Pakštas, ruošda
masis daktaro laipsniui. Jiedu 
susituokė 1924 Amerikoje ir 
jau kitais metais išvyko Lietu
von. Lietuvoje. Vytauto Didžio
jo Universitete Kaune, dėstė 
anglų k. Amerikon grįžo kar
tu su vyru prieš pat antrąjį Di
dįjį karą ir visą laika gyveno 
pas savo tėvus Worcester, Mass. 
kur dirbo vertėja ^rie teismo. 
Paskutinius dvejus metus sir
go, turėjo sunkią operaciją.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
pažįstamų, giminių, draugų ir 
velionės vyras prof. K. Pakš
tas, neseniai grįžęs iš ekspe
dicijos į Hondūrą.

Komunistų nuostoliai 
Prancūzijoje

Prancūzijos komunistai pas
kelbė, kad 1956 rinkimuose už 
juos balsavo 5,600,000. Dabar 
prieš dc Gaulle konstitucija 
balsavo tik 4,600,000. Atsižvel
giant, kad prieš konstituciją bu
vo ir kitų kairiųjų partijų bal
suota, skelbiama, kad komunis
tai neteko 1,500.000 balsų, ku
rie juos šiuose balsavimuose 
‘■išdavė”

PASKUTINES 
VALANDOS

Pijus XII su mirtimi kovojo 
nuo šio pirmadienio. Rytą 8:30 
vai. jį ištiko kraujo išsiliejimas 
smegenyse ir nuo to kilęs pa
ralyžius.

Antradienį pagerėjo, ir para
lyžius atleido. Trečiadienio ry
tą 7:30 vai. ištiko antras smū
gis. Nuo tada popiežius buvo be 
sąmonės. Širdies veikimas nu
silpo. kraujo spaudimas pakilo 
iki 180, temperatūra iki 107.

Aikštėje priešais Castel Gan- 
dolfo rūmus tvankiame ore visą 
laiką stovėjo apie 2.500 žmo
nių. Jų klausiamiem žvilgsniam 
jau buvo aiškus atsakymas, ka
da iš rūmų išėjo ašarodama Pi
jaus XII sesuo.

Paskutiniai užrašyti Pijaus 
XII žodžiai buvo:

Melskitės, melskitės, melski
tės, kad ši nelaiminga padėtis 
Bažnyčiai baigtųsi.

BAŽNYČIA' IKI NAUJO PO
PIEŽIAUS

Pijus XII mirus, iki bus iš
rinktas naujas popiežius, Bažny
čios reikalus tvarko kardinolų 
kolegijos dekanas kardinolas 
Eugenijus Tisserant. kuris daly
vavo ir prie Pijaus XII mirties.

Naujas popiežius turi būti 
renkamas kardinolų kolegijos 
per 13 dienų nuo popiežiaus 
mirties. Teoretiškai gali būti iš
rinktas kiekvienas katalikas, a- 
tėjęs i savo proto amžių (7 me
tų*. Praktiškai nuo 1378 ren
kamas vienas iš kardinolų. Da
bar kardinolų yra 55. Iki pil
nos kolegijos trūksta 15.

NAUJI RINKIMAI 
PRANCŪZIJOJE
Prancūzijos parlamentas bus 

renkamas lapkričio 23 ir 30. 
Rinkimai eis nauja tvarka, ku
ri leis rinkti asmenis, ne parti
jas, kuri sustiprins parlamen
tinę dauguma ir, manoma 
sulaužys, komunistų ligšiolinę 
galybe.

Visa Prancūzija padalyta i 
465 rinkimų apygardas. Kiek
vienoje maždaug po 93.000 gy
ventojų. Apygarda išrenka po 
viena atstovą. Lapkričio 23 
rinkimuose bus išrinktas a py- 
gardoje tas, kuris gaus 51 proc. 
visų balsų. Jei tiek balsų ne
bus gavęs nė vienas, tai rinki
mai bus kartojami lapkričio 30, 
ir išrinktas bus tas, kuris gaus 
apskritai daugiausia balsų.

Tai vadinama mažoritarinė 
sistema. Lig šiol ketvirtojoj 
respublikoj veikė vadinama pro
porcinė sistema, kurioje gavės 
balsų 30 proc., ir atstovu par
lamente gauni 30 proc. Mano- 
maą kad komunistai gali netek
ti pusės atstovų.

Prezidento rinkimai numato
mi gruodžio 14-21.

— Pakistane spalio 7 preziden
tas paleido vyriausybę, paleido 
parlamentą! uždarė partijas ir 
paėmė visą valdžią į savo ran
kas.

— Anglija pardavė Izraeliui 
du senus povandeninius laivus. 
Egiptas gavo iš Sovietų 6 po
vandeninius.

— Egiptas sustiprino vėl pro
pagandą prieš Ameriką. Ją va
ro per savo pogrindines radi
jo stotis, kad išvengtų aiškini
mosi.

— Amerikos lakūnas įeit, 
(’linton McClure, 25 metų, spa
lio 8 pakilo balionu iki 20 my
lių aukščio Kilo tris valandas.

Šventasis Tėvas Pijus XII mirė
Vatikanas spalio 9 oficialiai 

paskelbė pranešimą apie Šv. 
Tėvo Pijaus XII mirtį:

"Šventasis Tėvas Pijus XIII 
mirė. Pijus XII, Įžymiausias ir 
garbingiausias žmogus pasauly- 
lyje, vienas iš didžiausių am
žiaus popiežių, šventai mirė 
3:52 rytą spalio 9, 1958 (New 
Yorko laiku tai buvo spalioS 
d. 10:52 vai. vakaro)

"Eugenijus Pacelli buvo gi

KAS DAROSI PER KOMUNISTU PALIAUBŲ SAVAITĘ 
Amerika patenkino komunistu salvgas ir stebi, kas toliau

Paliaubų savaitėje, kuria pa
skelbė Kinijos komunistai Que- 
moy salai, pažymėtini per šias 
dienas toki įvykiai:

Dulles pareiškimas
Valst. sekr. J.F. Dulles spa

lio 7 pasiūlė, kad komunistai 
bombardavimo nebentnaujintu. 
Bombardavimo atnaujinimas su
silauks pasaulio pasmerkimo

Komunistų pareiškimas
Kinijos kom. užsienin reika

lu miaisteris spalio 7 įspėjo, 
kad Amerika nepalaikytu ju 
paskelbtu paliaubų silpnumo 
ženklu. Kartojo savo senus rei
kalavimus ir grasinimus: komu
nistai pasiryžę “išlaisvinti" For. 
mozą. Pcscadorcs. Matsu ir 
Quemoy ir netoleruos jokio 
“užsieniu kišimosi” i Kinijos 
reikalus.

Paliaubų provokacija
Kinijos komunistu 8 lėktu

vai du kartu perskrido Quemny 
salą. Nacionalinės Kinijos prieš
lėktuvinė juos apšaudo. Formo- 
zos ir amerikiečių žiūrima i ta 
skridimą kaip i provokacija.

Stiprinasi abidvi pusės
Eormoza siunčia Quemoy gy

męs 1876 kovo 2, išrinktas po
piežium 1939 kovo 2 Pijaus XII 
vardu. Jis išgyveno aštuoniasde
šimt dvejis metus septynis mė- 
nesus ir septynias dienas, ir 
jo pontifikatas truko devynioli
ka metų septynis mėnesius ir 
septynias dienas.

"Katalikų Bažnyčia ir visas 
pasaulis, kurio gerovei jis sky
rė savo puikias intelektualines

nėjam pagalba transporto lėk
tuvais. J. AIsop (NA HT) rašo, 
kad Quemoy tai bus labai svar
bi parama.

Pastebėtas didelis judėjimas 
taip pat ir komunistų salose. 
Tūkstančiai darbininku stiprino 
apkasus.

Moterys valdžią ir nuvertė
Libano ministeris Karami spa

lio 8 pasitraukė. Daugiau kaip 
pusė parlamento atstovu buvo 
pareiškę prezidentui, kad jie 
balsuos prieš nūn. pirmininką, 
kurio pa: ky: imas sukėlė nauja 
kraujo p; aliejinio Libano. Prieš 
ji buvo surengusios barikadas 
moterys ir jas aplaistė savo 
krauju -c

— Libane spalio 7 susirėmi
mo tarp k.u iiiomene. ir strei
kininku .sužeista 21. užmuštas 
1 Kariuomenė šaudė ir i mo
teris. kurios buvo surengusios 
barikadas keliuose Sužeistos 
8

jėgas, savo širdį ir savo veiki
mu už jo begalinę ir palaimin
gą veikla, kuria jis rūpinosi 
tarp žmonių, Dievo vaikų, at
statyti teisingumo, teisės ir tai
kos galybę.

"Vieningos maldos už jo di
džią dvasią, kuri šiandien nuėjo 
į amžinąja palaimą, tegul kyla 
iš širdžių visų tikinčiųjų ir vi
sos krikščionijos".

Laivynas pasitraukė
Amerikos 7 laivynas komuni

stu paskelbti! paliaubų ketvirtą 
dieną atitraukė savo laivus, ku
rie lydėjo Formozos transpor
tus i Qucmov. Tačiau pareiškė, 
kad jie bus vėl pasiųsti, jei ko
munistai atnaujins ugnį

IRAKE LIKVIDUOTAS 
PERVERSMAS

Irake perversmo pastatytos 
vyriausybės pirmininkas Kas- 
sem spalio 6 suėmė savo buv. 
pavaduotoją ir vidaus reikalų 
ministrei pulk Abdcl Šulam 
Arif Pastarasis buvo jau iš
imtas is vyriausybės ir paskir
tas vykti Irako atstovu i Vokie- 
ja. Jo kariuomenės dalinys no
rėjo jį paremti ir surengti per- 
sversina Kariuomenės dalinys 
nuginkluotas ir išsiųstas nuo 
Bagdado Arif buvo laikomas 
Nasserio salininku

— Amerika paskelbė, kad 
kariuomene iš Libano atšaukia 
spalio 31

Kongreso komisija Amerikos 
Balso reikalui spalio 6 pakvietė 
liudyti tautybių atstovus.

Prel. Jonas Balkonas liudijo 
pirmas kaip atstovas amerikie
čių, kilusių iš rytų ir vidurio 
Europos. Nors jis atstovauja

PIJUS XII IR
PASAULIS

Pasaulis yra pasidalinęs i dvi 
puses. Dvejopai jos ir atsiliepė 
j popiežiaus ligą ir mirtį.,

Maskvos pasaulis tylėjo lig 
šiol ir trukdė Vatikano radijo 
perduodamas žinias apie popie
žių. Tik mirus paskelbė trum
pai patį lakta.

Amerikos pasaulis visą dėme
sį nukreipė į Pijaus XII liga ir 
mirtį. Prezidentas pasiuntė u- 
žuojautą dėl ištikusios ligos, 
nors Amerika neturi diplomati
niu santykių su Vatikanu. A- 
merikos gubernatoriai, majorai, 
kongresmanai spaudoje atsilie
pė su didele pagarba popiežiui, 
kai patyrė apie jo mirtį. Spau
da, radijas, televizija žinias 
skelbė pirmoje eilėje ir skyrė 
ištisus puslapius Pijuj XII.
KA LABIAUSIAI VERTINO 

PIJAUS XII VEIKLOJE
N. Y. Times kreipė dėmesį į 

Pijų Xil kaip į kovotoja už tai
ka. Popiežiaus taikos plane la
biausiai kėlė penkis punktus:

-- užtikrinti visoms tautom 
teise gyventi ir būti nepriklau
somom:

— susitarti dėl apribojimo 
nusiginklavimo, atremto mora
liniais principais:

— sutvarkyti tarptautinę 
institucija, kuri vykdytų taiką 
ir teisingumą visom tautom, be 
išimčių;

— ištirti ir patenkinti valsty
bių. tautu, rasiniu mažumų ti
kruosius reikalus ir reikalavi
mus;

— aiškinti garbingai tarptau
tinius įsipareigojimus dieviško
sios teisės šviesoje, griežtai lai
kantis teisingumo ir gailestin
gumo nurodymų.

N.Y.H. Tribūne dar plačiau 
rašo apie Pijų XII:" Pijaus XII 
gyveninio tikslas buvo taika ir 
teisingumas". Iškelia jį ypačiai 
kaip kovotoja prieš komunizmą. 
Ryškina kaip vieninteli popie
žių. kuris turėjo tokius artimus 
ryšius su Amerikos gyvenimu.

Spauda taip pat iškelia ir Pi
jaus XII turėtas vizijas 1950. 
1954 metais.

Sovietai 
protestuoja

Sovietų atstovas AVashingto- 
ne Menšikovas spalio 6 protes
tavo valstybės departamente 
prieš Amerikos televizijos vai
dinimą, pavadintą “The Plot 
to Kili Stalin". Tame vaidini
me buvo parodyta, kaip Stalino 
laikais dėl valdžios varžėsi Ma- 
lenkovas. Berija ir Chruščiovas. 
Visus nurungė Chruščiovas, ne
leisdamas net gydytojui, kad 
suteiktu pagalba Stalinui, kai 
jį ištiko širdies priepuolis.

Valst y bės d epąrt ament as
Menšikovui paaiškino, kad A- 
merikoje televizija yra privati 
ištaiga ir vyriausybė jos 
nekontroliuoja. Menšikovas bet
gi aiškino: ‘‘Kadangi tai atsiti
ko Jungtiniu Valstybių teritori
joje. tai natūralu, kad Jungti
niu Valstybių vyriausybė ir tu
ri prisiimti atsakomybė (Vadi
nas, ir už Menšikovo propagan
da bei šnipinėjimus Amerikoje 
atsakinga Jungi Valst vyriau
sybė^

Armijos satelitai Explo- 
rer IV jau neduoda radijo sig
nalu Jis buvo paleistas liepos 
26 Signalus tcbcsiunėia tik du 
satelitai Amerikos Vanguard 
I paleistas kovo 17. ir Sovietu 
sputnikus III. paleistas gegužės 
15 Vanguard baterijos varo 
mos saules energijos 

10 tautybių, bet komisijoje pa
žymėjo, kad informacijas gali 
pateikti tik keturių vardu — 
lietuvių, latvių estų ir ukrai
niečių. Savo liudijimus prel. 
Balkūnas išdėstė trim raštais 
ir žodžiu

Kalbėdamas apie reikalą A- 
merikos Balsą stiprinti ir jo 
Įtaką už geležinės uždangos di
dinti, jis pasisakė prieš tuos rei
škinius, kurie Amerikos Balso 
Įtaka mažina

— prieš programų nupoliti- 
nimo tendenciją, prieš inicl,- 
tyvos stoką kritikuoti sovieti.į 
režimą, prieš Amerikos Balso 
skyriaus uždarymą Miunchene, 
prieš uzbekų transliacijų visiš
ką uždarymą, prieš lietuvių 
programų laiko sumažinimą, 
prieš laiko didinimą transliaci
jom rusų ir anglų kalba.

Prelatas aiškino, kad
Amerikos Balsas savo prog

ramose turi pasakyti paverg
tiesiem atvirai, kokia yra Ame
rikos pažiūra i mažas ir pa
vergtas tautas ir nebijoti at
sakyti Į tuos klausimus, kurie 
rūpi pavergtiesiem.

Priminė, kad dar sausio 19 
laikraštininkas Vos buvo ra
šęs, jog pirmiausia bus uždary
tas Amerikos Balse uzbekų kal
bos skyrius, o toliau toks liki
mas ištiks ir kitus. Prelatas 
įspėjo, kad Kongresas turėtų 
prie to neprileisti, ir priešin
gai Amerikos Balso veikimą iš
plėsti.

Komisija klausinėjo liudinin
ką, ar Lietuvoje Amerikos Bal
sas klausomas ir girdimas, ar 
žmonės turi kuo klausyti. Liu
dininkui buvo patogu tuos 
klausimus atsakyti gyva infor
macija iš Lietuvos, nes tik prieš 
vykdamas į Washingtoną buvo 
kalbėjęs su moterim, kuri tik- 
š.m. Liepos 5 buvo išvykusi iš 
Lietuvos ir apie radijo klausy
mą buvo pasakojusi. O direkty
vas Amerikos Balso programai 
galėjo liudyti iš savo praktikos. 
Priminė, kad nors jo kalbos per 
Amerikos Balsą nebuvo cen
zūruojamos. bet

jis buvo įspėtas iš anksto ne- 
kritikuoti sovietinio režimo ir 
neduoti vilčių to režimo pa
vergtiesiem.

Tačiau aš negalėjau, sakė 
liudininkas, neraginti, kad žmo
nės laikytųsi savo tikėjimo ir 
neprarastų vilties.

Prel. Balkūno liudijimas tru
ko 40 minučių. Po jo ėjo uk
rainietis Dobrianski. latvis Le- 
jinš. -Alto sekretorius P. Gri
gaitis.

P. Grigaitis 20 minučių pa
reiškime ypačiai pabrėžė, kad 
rusu kalba lietuviam yra prie
šo kalba ir ja transliacijos į 
Lietuvą nepriimtinos. Pageida
vo taip pat. kad prie Amerikos 
Balso būtų kokis ryšininkas, 
kuris priimtų iš šalies ateinam 

(Nukelta i 4 pus.)

RESPUBLIKONAI APIE 
DEMOKRATUS

Respublikonų lyderiai spalio 
6 paskelbė pareiškimą dėl rin
kimų. Jame įspėjo, kas laukia, 
jei laimės demokratai. Esą de
mokratų partijoje dominioja imi 
jų bosai ir kai kurie kairieji 
“ekstremistai" Jie, laimėje rin
kimus, stums Ameriką į socia
lizmą. sugriaus privatines įmo
nes. Ihliečiai virs tik valstybė' 
bernais

— Graikijos min. pirminin
kas Karamanlis laiške Nato gen 
sekretoriui Spaakui pasiūlė duo
ti Kipro salai nepriklausomybę 
Kipre pasipriešinimas anglam 
vėl sustiprintas

— Anglijoje rugsėjo 15 buvo 
476,000 bedarbiu Tai didžiau
sias skaičius nuo 1952. Jis yra 
2.2 proc visos darbo jėgos Dar 
bas sumažėjo plieno ir manu 
faktūros fabrikuose

— Na$»eri$ perorganizavo 
savo vyriausybę po to. kai jo 
pavduotojas Sv rijos reikalam 
buvo Jtartas rengęs perversmą 
prieš Nasserj
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RAŠO ALMUSIš LIETUVOS

Yra tautų, kurios nepriklausomybės nenori
Iš 8 Prancūzijos koloni jy Afrikoje

uz nei

skirtu-

M.

SPAUDA tarp-

Newiš Kauno atvažiavo.

aukštąjį mokslą moterų 
tautinę draugiją.

Taip pat “šiuo metu

somybę, ir iš 8 kolonijų už ne
priklausomybę tepasisakė tuo 
tarpu tik viena Afrikos Guine- 
ja-

kancleris k. adenauer 
vakarų Berlyne lanko pabėgė
lių nuo bolševikų stovyklą ir 
kalbasi su berniuku.

lamente jis gauna jau 7.000- 
11,000 dol. Tai didelis 
imas.

Tie reiškiniai padeda 
ti, kodėl Afrikos vadai

trijų didžiųjų partijų nė vieną 
ėjo į rinkimus nacionalistiniais 
šūkiais. 4. kuri tai darė, 
negavo nė vieno atstovo. Dar 
daugiau. Partijos galėjo išrink-

’■ ■
2

®f. ■. -

Prieš gerą mėnesį viename 
užsienio laikraštyje buvo pa
skelbtas pareiškimas ekvatori
nės Afrikos populiaraus vado, 
kad jis nenori savo kraštui ne- 
priklausomybės. Toks pareiški
mas stebino, ir sunku buvo juo 
patikėti. Kilo įtarimas: o gal 
tai tik kokio prancūzo patrioto 
žurnalistinė propaganda..... Tik 
po rugsėjo 28 balsavimų Pran- ti grynai juoduosius parlamen- 
cūzijoje ir jos kolonijose atro- ’
do anas pranešimas visai pati
kimas. Tenka tad jį išsitraukti 
iš archyvo ir juo iliustruoti Af
rikos žmonių galvojimą. Gal 
būt, kitokesnį nei Europoje.

Ghana gavus nepriklausomy
bę. tuojau po tos nepriklauso
mybės iškilmių. į Ghanos atsto
vą kreipėsi ekvatorialinės Af
rikos vienas iš populiariausių 
veikėjų M. Houphouet — Beig- 
ny. Jis ilabėjo:

"Jūsų eksperimentas (būti ne
priklausoma valstybe) yra ne
paprastai viliojantis. Bet atsi- 
žvelgdami į savo gerus santy
kius su Prancūzija; atsižvelg
dami tai0 pat į faktą, kad dvi
dešimtame amžiuje visos tau
tos yra viena kitos priklauso
mos, mes pasirinkome padary
ti kitą eksperimentą — Pran
cūzijos Afrikos bendruomenę."

Tas pats Beigny kita proga 
aiškino:
„ "Neįmanoma, kad ūkiškai ir 
kariškai silpna Afrikos tauta 
šiame amžiuje imtųsi reikšti 
pretenzijas Į absoliutinę nepri
klausomybę. Nacionalizmo huri- 
kaiias siaučia per visą pasaulį, 
nauja misterija peršama su is
terišku užsidegimu, nepriklau
somybės misterija, tos nepri
klausomybės, kuri iš tiesų ne-

niu atžvilgiu Prancūzijos kolo
nijos valdėsi nepriklausomai. 
' Iš kitos pusės Afrikos žmo-. 
gui būti atstovu Prancūzijos 
parlamente yra didesnė garbė 
nei būti tik vietinės valdžios 
aparate. Ne tik didesnė garbė, 
bet ir didesnis pinigas. Vieti
nės valdžios ministeris gauna

tus. Rinkimų įstatymas, kuris 
buvo garantavęs baltiesiem treč
dalį atstovų, jau buvo pakeistas 
1956-57. Pakeistas, nes jis skel- pinigų, kuriuos sumoka Pran- 
bė nęlygybę, pripažino privile
gijas baltiesiem. Tačiau atme
tę tą įstatymo nelygybę visos 
parijos sąrašuose neužmiršo ir 
baltųjų. Ir kada pabalsavo 23 
milijonai juodųjų ir 90,000 bal
tųjų, baltieji gavo balsų tiek, 
kad jiem tekb 47 atstovai iš 
674.

Kaip suprasti tokį juodųjų 
balsuotojų, sakytum, atsižvelgi
mą Į baltuosius, solidarumą?

Atsako .tas pats Houpthouet 
-Boigny:

“Jeigu anglai mus būtu ko
lonizavę, tai mes, be abejo, bū
tume balsavę už nepriklauso
mybę".

Skirtumą tarp angliško ir pran- 
cūžko kolonializmo priima ne 
kaip didesnį ar mažesnį išnau
dojimą. bet kaip skirtingą dva
sią. kurią atnešė vieni ir kiti 
ir Įskiepijo vietiniam gyvento
jam. Kad tą skirtumą pamaty
tum. užtektų aplankyti naujos 
valstybės Ghana parlamentą. 
Jame pirmininkaujantis yra 
juodas veidas su baltu peruku, 
ir atstovai elgiasi taip, kaip jų 
buvę mokytojai anglai.

Anglai pratino juos tikėti tau
tę lygybe ir jų nepriklasuso- 

gali išspęsti nė vienos vieni n- .mybe. Ir Ghanos vadai iš an
telės problemos. Prieš šitą mis- g}ų išmoko tautinio separatiz-

zijos per metus 2 milijonus do
lerių tai didelis dalykas. Nepri
klausomybė jiem atrodanti per 
brangi ištaiga, kaip tai mato ___
Ghana valstybėje, kuri savo pa- 4-6.000 dol.. o Prancūzijos par- 
jamų 10 proc. jau turi skirti 
valstybės apsaugai. Tuo tarpu 
ekvatorinė Afrika, būdama są
jungoje su Prancūzija, gauna supras-

. ... —____ ____________ nesisu-
cūzijus mokesčių mokėtojai. kubina i valstybinę nepriklau-

"Pavergta tauta nori pasilik
ti su pavergėju" — to reiškinio 
nurodoma dar viena priežas
tis. Tai Prancūzijos valdžios 
decentralizacija, Administraci-

Į LIETUVI VAŽIUOTI BOLŠEVIKAI NELEIDŽIA
Naujienos rugsėjo 30 rašė: 
“Gordon Travel Service Chi

cagoje platina rusų kalba spaus
dintus lakštus, kur rašoma, kad 
jų kelionės biuras esąs “Intu- 
risto' Maskvoje įgaliotas priimi
nėti pareiškimus iš norinčių va
žiuoti turistais į SSSR”....

Lakštuose nurodyta eilė mies
tų, kuriuos galim aplankyti. 
Tarp jų yra ir Ryga, bet Lie
tuvos nė vieno miesto.

“Paklausus, kodėl sąraše nė
ra nė vięno Lietuvos miesto, to 
biuro, pareigūnas mandagiai pa
aiškino. pats buvęs Maskvoje ir 
pats prašęs leisti įvažiuoti į Lie
tuvą pasimatyti su savo gimi
nėmis. tačiau galėjęs pasima
tyti tik Maskvoje, kur jo gi-

tiką mes norim pastatyti pran- mo. kad tauta virstų nepriklau- 
cūzišką mistiką — brolybę'

Skatina draugiškufiią su gudais
gia: “Lietuvių sūnų ir dukrų lū
pose skamba nepalūžtama va
lia ‘Amžiam su rusų tauta, am
žiam drauge”.

T. Balsas yra skiriamas lais
vojo pasaulio lietuviam. Bet jie 
žino labai gerai, kad rusų tau
ta "yra davusi ir daugiau negu 
Leniną: ji yra davusi ir tokį 
Ivaną Serovą ir daugybę kitų 
enkavedistų budelių; rusų tau
ta yra sudėjusi ir daugiau krau
jo aukų, pvz., pradėdama im
perialistinį karą su Suomija ir 
norėdama jos žemes užgrobti; 
dar daugiau sudėjo svetimo 
kraujo aukų—15,000 lenkų ka
rininkų Katyne, šimtus tūkstan
čių lietuvių, latvių, estų. Ta
čiau laisvame pasaulyje lietu
viai žino, kad už tai kalta ne 
rusų tauta, bet tie jos išga
mos, kurie ją pačią laiko pa
vergę. žino tai ir lietuviai Lie
tuvoje.
VENCLOVA RIKIUOJASI į 

BUDELIUS
Tame laikraštyje ir Antanas 

Venclova rašo: “Rusų tauta 
— lietuvių geriausias draugas 
ir mokytojas (anksčiau sakyda
vo: Stalinas geriausias drau
gas ir mokytojas. Red.) .. .Be 
didžiosios rusų kautos kultūros 
be tarybinės rusų kultūros Įta
kos, mūsų menas, literatūra, ir 
bendrai kultūra nebūtų galėję 
išeiti į tą platų vieškelį, kuria
me jis šiuo metu susilaukia vis 
daugiau ryškių pasiekimų ir lai
mėjimų.... Mes lygiuojamės į 
rusų tautą”.

Venclova taip rašo laikraš
tyje, skirtame lietuviam laisva
me pasaulyje. Tegul jis taip 
skelbia Lietuvoje tarp jaunimo. 
Jis žino, kad ten žiūrės į Ven
clovą kaip seniai įsirikiavusį 
ne tiek į rusų tautą, kiek į tos 
tautos budelius.

Rugsėjo vidury Lietuvoje bu
vo paskelbta gudų literatūros 

| • savaitė, atsidėkojant už lietu 
vių lieteratūros savaitę Gudijo
je šį pavasarį. Ta proga Lietu
voje išleistos dvi gudų knygos 
— poezijos rinkinys “Atplau
kia Nemunu daina” ir I. Ša- 
miakin romanas “Versmės”.

Tiesa aiškino, kad tas ryšys 
dar nepakankamas.

INTELIGENTIJOS PERTEK
LIUS LIETUVOJE

Sovietinė spauda didžiavosi, 
kad niekad nepasikartos tie lai
kai, kai Lietuvoje siautė “in
teligentų nedarbas”. Tačiau pa
staruoju laiku, svarstant moky
klų reformas, buvo nusiskųsta, 
jog visi gabiausi jaunuoliai ver
žiasi į aukštąsias mokyklas, 
bet jos tegalinčios priimti tik 
vieną iš keturių. Tuo tarpu a- 
matam ir žemės ūkiui beliekąs 
lėčiausias ir nepaslankiausias e- 
lementas. Spaudoj buvo taip 
pat nusiskųsta, kad ‘valdančio
ji klasė” pati stengiasi protek-minė _ .

“Maskvoje dėl Lietuvos jam Yorke organizuojama 37 tautų cijų pagalba prakišti savuosius 
atsakę, kad ‘kol kas’ į Lietuvą 
turistai neleidžiami, o norint 
pasimatyti su giminėmis Lietu
voje, esą giminės iš Lietuvos 
galėsią atvažiuoti į Rygą”.
DAR VIENAS DARBŲ BARAS

T. Žiburiuose spalio 2 Almus 
kreipia bendruomenės vadovy
bės dėmesį, kad reprezentuotų 
Lietuvą tokiose tarptautinėse 
organizacijose, kuriose Lietuva 
tebėra narys. Nurodo dvi to
kias — kooperatyvų sąjungą ir 
“University Women”, baigusių

Klausytė viršininko ar sąžinės?
Ar yra žmonių, kurie duoto žodžio nelaužo (2)

meno ir liaudies meno paroda. 
Joje Lietuvos vardo nėra. Ko
dėl? Tiesa, kad raudonoji oku-' 
pacija neleidžia lietuvių tėvynė
je tokioj parodoj dalyvauti bet 
išeiviai gali pasitarnauti”.

KLAIDAS ATITASYS?
Sandaroje spalio 3 rašo, kad 

“Encyclopedia Britannica” apie 
Lietuvą parašė Londone gyve
nąs lenkas J. Smogorzewski pro- 
sovietiškai. “Prieš tokį faktų iš
kraipymą ir melagysčių skleidi
mą pirmiausia užprotestavo Lie
tuvos konsulas Chicagoje dr. 
P. Daužvardis. o paskui ir dau
gelis kitų mūsų tautiečių bei or
ganizacijų. Į tuos laiškus atkrei
pė dėmesio ir tos enciklopedi
jos leidėjai. Jie pažadėjo, jog 
1959 metų laidoje tiesos iš
kraipymai. ąpie .Lietuvą bus ati
taisyti, ir prašė nurodyti tinka
mą asmenį, kuris galėtų paruoš

į aukštąsias mokyklas, sugriau
dama partijos politiką atrink
ti universitetam tik tinkamiau
sią elementą.

Toki spaudos nusiskundimai 
yra suderinti su Chruščiovo po
litika siųsti mokyklinį jaunimą 
į žemės ūkio darbus.

LENKAI LIETUVOJE
Varšuvos dienraštis “Express 

Wieczorny” pranešė, kad Lietu
voje gyvena 150,000 lenkų. 
Jiem veikia 360 mokyklų len
kų kalba, taip pat trys vidu
rinės mokyklos, kurios visos esą 
Vilniuje (“prieškarinės Lenki
jos teritorijoje”, sako laikraš
tis). Vilniaus lenkai turi savo 
dienraštį “Czerwony Sztandar” 
Vilniuje kioskuose gaunami 
taip pat kai kurie lenkų išcen
zūruoti laikraščiai ir žurnalai.

Pbvl Band Janeends surado 
ir raštus, kuriais J. T. sekre- 
tariatas pritarė, kad vengrai 
liudininkai būtų užtikrinti, jog 
bus saugojama jų paslaptis. 
Bet Hammarskjoldas atsisakė 
net priimti Janseną, kuris no
rėjo tiesiai ir žodžiu išsiaiškin
ti.... Tada tik istorija prasiver
žė į spaudą.

Buvo surastas kompromisas:
komisijos akivaidoje Janse

nas visus dokumentus sudegi
no.

Tai buvo šių mėtų sausyje.... 
Bet tuo istorija nesibaigė.

ną. ar Sovieto Sąjungos dalisKOVNO

Jūsų pačių interese turėti

Dividendai mokami

mūsų paskutine informaciją
knyburę

torinėj Afrikoj buvo rinkimai, skirę asmenų laisvės, asmeny 
Rinko 12 vietinių seimelių. Iš lygybės, brolybės. Tokia dvasia

. . .. yra atlikusi rusu tauta”. Bai-kune Kauną vadindavo Kovno . j______________ :____________

Siųsdami savo pakietus. bū
kite tikri, kad jūs siunčiate

ŠIEMET NUSIKALTIMU 
DAUGIAUSIA

BOKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti-

bėjo. Dar liko jam kreiptis Į kalauja au(ori„s bįtu gražu. 
vadinamą JT tribunolą. ------

(nukelta į 3 pusi.)

reikalaukite apdraudos įro
dymų. •

Tai ne tik žodžiai. Pagal juos 
vyko ir darbai. 1957 kovo 31 ti naują straipsnį”.

BALSI ORITE EILFME A

Pinigai padėti iki arba
SPALIO 15 

neša dividendus nuo
SPALIO I

soma valstybe.
Prancūzų pamokos buvo ki

tokios — jie pratino savo kolo- 
Prancūzijos vakarinėj ir ekva- nizuotus “auklėtinius“ prie at-

FBI žiniom, per pirmą 1958 
pusmetį didieji nusikaltimai pa
siekė rekordą. Plėšimai padi
dėjo 19.9 proc.. valkatavimas 
15.8. vagiliavimas 14.4. Žmog 
žudvstės sumažėjo 2 proc.

neperskiria tautų ir paskatina 
ieškoti sugyvenimo toje pačio
je valstybėje, jei tik joje būtų 
vykdomi anie trys šūkiai.

Tokia dvasia nuteikia vertin
ti ne tiek valstybinę nepriklau
somybę. kiek asmeninę, vertinti 
daugiau ūkinę gerovę až -vals
tybinę laisvę. Gauti iš Prancū

ATLIKITE SAVO PAREIG I ši V METŲ RINKIMUO

JIS, BŪDAMAS NEW YORKO VALSTYBĖS GUBERNATORIliM, RŪPINSIS MŪSŲ 
VALSTYBĖS GEROVĖS PAKĖIJMl

Rockcfcllcr pasižada padi
dinti. pagerinti mūsų mokyk
las ir kolegijas.

Rockefeller sėkmingai ėjo 
įvairias atsakingas pareigas
valstybinėje ir fėderalinėje
va lūžioje.

Rockefcllc-r turi didelį na 
tyrimą visuomeniniame, ūk 
niarre ir finansiniame gyv 
nime.

Nolson A. Roekefeler

MASKVmiAI METODAI
Nepraėjo nė mėnuo, iš sek

retoriato išėjo žinios apie Jan
sono asmenį. Keistokos žinios—
esąs jis girtuoklis, psichiškai pa
krikęs, slaptas agentas, tie kal
tinimai jam buvo tuojau pat 
paskelbti Maskvos spaudoje. 
Tai tipingas Maskvos metodas 
nepakenčiamiem žmonėm lik
viduoti.

Naujas žingsnis — jis tuojau 
buvo atleistas rš sekretariato. 
Supenduotas buvo jau nuo gruo
džio, o dabar visai atleistas dėl 
“nedisciplinuoto elgesio”. Ne 
tik atleistas, bet iš sekretoria
to tiesiog meste išmestas, dvie
jų Jungtinių Tautų sargybinių 
išmestas iš stiklinių rūmų į gat
vę. Nebuvo leista net asmenini 
nių daiktų pasiimti.

Atleidimas turi savo proce
dūrą, ir atleidžiamasis gali aiš
kintis. gintis. Veltui Jansenas 
davė skundus JT Įstaigom. Jam 
nebuvo nei parodyta nei pasa
kyta kaltinamoji prieš ji me
džiaga. Su juo iš viso nesikal-

"AMŽIAM SU RUSAIS"
T. Balso Nr. 71 redakcija pik- 

, tinasi, kad “buržuaziniai nacio- 
JEI NAJORKAS, TAI IR nalistai” tyčiom' sutapdiną So

vietų Sąjungą su Rusija; kad jie 
šmeižia tautą, kuri davusi Le-

sp.aIi? 3_ ... .. nina. Pavlovą. Surikova. kuri
Kodėl Lietuvių Enoklopedi- sud:jusi didaausias an.

jos redaktore taip žaloja A- kad ..išlaisvintu jj
menkos vietovardzms? hitlerininku jungo”.’ Esą “tik

New Y orka rašydami Na- njek-as ir iš n ^Sotis
joita. jie nesielgia ne kiek is- tokiu darbu 
mimingiau uz tuos užsieniečius ~ ’ •- - - -

“VISŲ T AUT. DĖMĖSIUIU"“ kenkia. Tačiau jau kenkia isto- 
N. Lietuvoje spalio 1 J. Au- rijai ir kitiem veikėjam, ka- 

dėnas kreipia “visų tautiečių da daugelio nuopelnai nusavi- 
dėmesį”. kad Kudirkos jubilė- narni vienam. O to nevengia su
jaus proga niekas neparašė jam 
skirtos novelės, eilėraščio, ro
mano. naujos dramos, kanta
tos. poemos, dailininkų darbų. 
Autorius sako: “Kur gi tie tik
rieji kūrėjai, kurie sakosi me
ną kurią, ne už pinigus dirbą? 
Arjp Kudirkos sukeltasis atgi-

IJpckefcller darys viską, 
kad sustabdytų pramonės bė
gimą iš New Yorko Valsty
bės ir sudarytų galimybių 
naujiems darbams ir galimy
bėms.

Rockefellerio patyrimas už
sienio reikaluose ir tarptauti
niame bendradarbiavime su
pažindino jį su įvairių tauty
bių reikalais ir problemomis

A. Ilockrft-ikr turi flklelį patyrimą ekonominio gyvenimo raidoje ir jis tą
inojirną panaudos New Yorko Valstybės finansams pagerinti.

Nelson A. Rockeferer, kaip ir visa jų šeima, rūpinasi žmonijos gerovės kėlimu; tam 
yra sukūrę slidžiausius fondus. Išrinktas gubernatorium, jis pasišvęs Ncw Yorko val- 

; lybės Žmonių gerovei
Ne’son A. Rockrfoller yra geriausias ka.fidklaHs į New Yorko Valstybės Guberna-

Išlinkime ši tinkamą vyrą didr'čg vaišlybės gubernatorium.
Balsuokite nž visus respublikonų kandidatus, uos jie kovoja su komunizmu ir už pa- 

irrglpįu tautu išlaisvinimą.

torius rašydamas:
“V. Kudirka davė lietuvių 

tautai naują epochą. Dar tebe
būdamas Varšuvoje, visai aiš
kiai įsivaizdavo, ko Lietuvai 
reikia ir kas lietuviams reikia 
daryti

“Jam buvo aišku, kad Lietuvą
mimo sąjūdis meno kūrėjų nei- reikia padaryti lietuvišką”, 
kvepia meno kūrybai?". Taip rašyti galima būtų, jei

Jei tai būtų padaryta, ko rei- Lietuvos istorijoje nebūtų buvę 
. prieš Kudirka nei Daukanto, nei 

Bet to reikalauti vis iš kitų la- Kriaučiūno, nei Basanavičiaus, 
bai nesunku, nors ir nieko ne- nei eilės kitų.

reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų; Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu. atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautos paštu siuntinius 
mes pakvituojame ir pasran- 
čianie sąskaitas per 24 valan
das.
. Atsilankykite } b< t kurį n.ūsų 

sKyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyt: jums paliudyk kepiją. ap- 
draudos poliso nuoraSą nuo DURŲ 
IKI DURV- Reikalaukite mūsą 
puikią kaUdogą.

F 'metinio 
JŪSŲ
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tavos į Vakarus atvyko lietuvis, 
kuris Jsavo laiku už pogrindžio 
veiklą tėvynėje buvo suimtas, 
specialaus teismo pasmerktas 
ir išvežtas į Sibirą. Perleidęs 
ten kartu su tūkstančiais kita 
tautiečių eilę kalėjimų ir prie^ 
vartos darbo stovyklų, gavo lei
dimą grįžti į Lietuvą. Kurį lai
kęs čia pabuvęs, tam tikrom ap
linkybėm atvyko į Vakarus. Ap-

Neseniai į Vakarus atvykusio lietuvio pasakojimai

Taikos popiežiui mirus
. Popiežius Pijus XII, ėjęs Dievo reikalam atstovauda- 

Kristaus Vietininko pareigas ar- nias žemėje, Pijus XH reiškėsi 
ti dvidešimties metų, paženk
lintu nepaprastai dideliu pasau
liniu nerimu, jau ilsisi Viešpa
ties ramybėje. Susilaukė ramy
bės sau pačiam, po ilgo am
žiaus ir didelio uolaus triūso, 
negalėjęs pasidžiaugti tąja ram
ybe Katalikų Bažnyčiai ir vi
sam pasauliui, kurį šaukte šau
kė į Dievo įstatymų teikiamą
ją taiką.

Už savo uolumą taikyti žmo
nes ir tautas, širdis ir protus, 
dar gyvas buvo pramintas tai
kos popiežium, ir toks paliks 
istorijoje. Bet ji negalės paliu
dyti, kad buvo paklausyta ra
ginimų ir maldavimų Pijaus 
XH, Kristaus Vietininko, kaip 
dažnai nepaklausoma nė paties 
Kristaus paliktų įspėjimų. Isto
rija teminės nevykdytus Pijaus 
XII taikos principus, paskelb
tus po antroj© Didžiojo karo, 
kurį šventasis Tėvas išgyveno 
su dideliu širdies skausmu.

Jis atėjo į šv. Petro sostą 
praėjusio karo išvakarėse ir kas 
žino, ar nepaliko pasaulio nau
jo karo grėsmėje, kaip ir jo 
buvęs primatakas Pijus XI?

nepaprasta energija, uolumu ir 
šventumu. Kilni jo asmenybė 
kiekvieną traukė, autoritetingas 
jo žodis smigo giliai į širdis.

Nė vienas iš kitų popiežių nė
ra tiek kalbėjęs įvairių įvairiau
siom progom, tiek daug spren
dęs aktualių problemų, susiju
sių su mūsų laikų rūpesčiais ir 
šaukiamais Romoje tarptauti
niais kongresais. Pijus XII en
ciklikomis, laiškais ir kalbomis 
Katalikų Bažnyčia atsiliepė į 
kiekvieną opesnį dienos klausi
mą, kilusį betkuriame krašte ar 
betkurioje tautoje.

dakdjoje papasakojo apie sa
vo išgyvenimus daug |domių 
smulkmenų. Kai ką iš jo pa
sakojimų čia ir spausdiname.

ŠIURPOS VAIZDAI: 
SUGULDYTI PARTIZANAI
“Nespėjo Europos laukuose 

nuaidėti paskutiniai karo šūviai, 
o Lietuvos miestelių ir miestų 
gatvėse ir aikštėse jau gulėjo 
pirmieji lietuviškų partizanų la
vonai: vyrai ir moterys, išsu
kinėtam rankom ir kojom, iš
rengti, durtuvais subadytais 
kūnais, jie gulėjo išniekinti pur
vinoje gatvėje. Šalia jų sargy
ba. Suvaryta gyventojų minia 
pilnom siaubo akim žiūrėjo į 
gulinčius, ir ne vienas dantis 
sukandęs laikėsi, kad nepravirk
tų, nes tai jau galėjo sukelti 
įtarimą, štai sargyboje stovin
tis čekistas spyrė vienam nu
žudytam į veidą. Minioje pasi
girdo klyksmas, ir senyva mo
teris sukrito apalpusi. Ilgiau ji I 
neišlaikė, žiūrėdama į savo sū
naus lavoną. Dar nespėjusią at
sigauti moterį čekistai nuvedė 
į saugumo būstinę, sakydami: 
“Ten ji galės iki valiai tą ban
ditą apraudoti”.
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Ir taip diena po dienos. Gat- Į 
vėse lavonai, kalėjimai prikimš 
ti, visur ašaros, kraujas. Dienom 
rusų ir vietinių išgamų būriai 
vaikšto po kaimus, provokuoja 
ir plėšia gyventojus — tai ano 
meto Lietuvos vaizdai. Kiek bu
vo tokių įvykių, kad kratos me 
tu nieko pas gyventoją neradę 
jie kur nors įkiša šovinių ar 
rankinių granatų, apie kuriuos

na tauta turi apsisprendimo tei- kia sunkvežimio. Aplink tą mo- 
sę. terį švilpia vėjas, šalta, pusto ir

kažkur nustaugia čekisto šuo. 
Net mums, praėjusiom tarddy- 
mo “mokyklą” ir jau nemokan- 
tiem raudoti, pasirodė ašaros 
akyse, kai vienas iš vaikų pa
klausė: “Mama, ar tuoj eisime 
namo? Kodėl tėvelis mus vie
nus paliko?” Nežino vaikas, kad 
tėvelis jau čekistų naguose, kad 
visa šeima bolševikų nevalioje.. 

Sunku dabar atmintyje su
rasti nors vieną dieną, kurią bū
tų kas nors neįvykę. Kiekvie
ną ateidavo vis nauja žinia ir 
vis bloga žinia. Marijampolėje 
nušovė gatvėje žmogų. Gižuose 
ties bažnyčia guli šešių partiza
nų lavonai. Pereitą naktį su
ėmė tą ir tą. Prie miesto rusai 
moterį išprievartavo ir t.t. Tai 
buvo kasdieninės naujienos a- 
nuometinėje Lietuvoje.

LIETUVIŠKAS POGRINDIS IR 
KOMUNISTINĖS PROVOKACI

JOS
Pogrindis buvo stiprus. Kai

muose čekistai drįsdavo tik die-

LIETUVIAI KOVOJO IR ŽUVO 
PASITIKĖDAMI VAKARAIS
O lietuviai ėjo į kova, pasi

tikėdami Vakarais, ir žuvo, žu
vo šimtais, tūkstančiais, žuvo 
trėmime ir Sibiro Stovyklose, 
mirė iš~bado, šalčio, mirė tardy
mo kalėjimuose, etapiniuose va
gonuose vežami į Rusijos gilu
mą. Lietuviui partizanui dažnai 
beliko paskutinį šovinį pasilik
ti sau.

STAMBIAUSIEJI TRĖMIMAI.
Stambiausi trėmimai vyko 

1945-45. Ypač dideli trėmimai 
buvo vykdomi 1948 m. gegužės 
mėnesį, 1949 m. pavasarį ir 
1951 m. rudenį. Vėliau bolše
vikai paėmė kitą metodą. Jie 
gaudydavo paskiras šeimas ar 
asmenis ir transportuodavo juos 
kaliniais per persiuntimokalėji
mus į Sibirą. 1952 m. pabaigoje 
Vilniaus persiuntimo kalėjime 
laukė transporto į Sibirą apie 
300 žmonių. Sunku buvo žiūrė
ti į tą vaizdą. Štai viena mote- , nos metu pasirodyti ir tai ne 

visur, o naktim įtaisydavo kul- 
rių vyriausias 10 metų — sėdi kosvaidžių lizdus miestui apsau- 
kalėjimo kiemo viduryje ir lau- goti.

ris su septyniais vaikais — ku-

Dvidešimts metę, be kelių 
mėnesių, popiežiui Pijui XII val
dant Katalikų Bažnyčią, buvo 
vieni iš sunkiausiųjų, kokius is
torija žino. Tai didžiausio Kata
likų Bažnyčios persekiojimo ir 
didžiausio jos priešininko, ko-
munizmo, įsibėgėjimo metai.
Kad ir guodėsi Kristaus užtik
rinimu, jog' nė pragaro vartai 
Bažnyčios negali įveikti, tėviš
ka jo širdis alpo dėl pragariš
ko tikinčiųjų slėgimo, nekaltų
jų kraujo bei ašarų ir dangaus 
atlygio besišaukiančios netei
sybės. Dėl to ragino visus į mal
dą, atgailą, kad būtų išprašyta 
Dievo malonė sutrumpinti .pa
vergtųjų kančias, ir guodė vil
timi, jog bus susilaukta atmai
nos ir giedrios ramybės meto. 
Apie tai kalbėjo dar šį pava
sarį, bet mirtis pralenkė jo pa
ties lūkestį.

Taika pasaulyje ir žmonių tai
ka su Dievu labiausiai rūpėjo 
mirusiajam popiežiui. Jis atve
jų atvejais ragino žmones nu
sikratyti piktu, kuris yra visų 
nelaimių priežastimi, ir atnau
jinti savo krikščionišką gyveni
mą. Iš krikščionybės Pijus XII 
vedė ir savo principus taikai 
tarp tautų įgyvendinti ir išlai
kyti. Jis skelbė penkis taikos 
principus:

1. kiekviena tauta, kad ir vi
sai maža, turi teisę į laisvę ir 
nepriklausomybę; jos noras gy
venti negali būti užslėgtas ki
tos, galingesnės tautos jai pa
skelbto mirties sprendimo; 2. 
pastoviai taikai išlaikyti turi bū
ti atsiremta į moralinius prin
cipus ir nusiginklavimą, o ne ____  _
į fizinę jėgą; 3. tarptautiniams gyventojaTS’ek? rteStao - 
santykiams tvarkyti sudaroma 
ne kokia pasaulinė vyriausybė, 
bet visiems bendra institucija, 
besiremianti teisingumu ir tai
kingumu visom tautom, be jo
kios išskirties; 4. turi būti tei- 
singai atsižvelgta į visas rases 
ir visas vadinamas mažumas, 
garantuota joms galimybė lais
vai gyventi ir naudotis žemės 
visais turtais; 5. visų žmonių ir 
tautų santykiai turi būti atrem
ti į Dievo įstatymus ir laisvę ti
kėjimo, kurio valstybė neturi 
teisės slėgti ar padaryti savo 
valdžios įrankiu.

ir tokiu būdu jį suima, kanki- -j 
na, o jei išlieka gyvas, išveža į 
Sibirą. Prisimenant anuos lai
kus, taip ir norisi sušukti: Var
gas tau Lietuva! Tačiau, vis nau 
ji vyrai stojo į kovą: gimnazis
tai, studentai, jaunimas, pilnas 
jėgų ir energijos, nepabijojo 
stoti į tą nelygią kovą. Ėjo vi
si, kam bent kiek drąsos ir va
lios užteko: Darbininkai ir ūki
ninkai, seniai ir moterys. Kiek
vienas galvojo: juk kova ne
truks ilgai, ateis Vakarai ir pa
dės išsilaisvinti. Be to, Atlanto 
chartoje pasakyta, kad kiekvie- PARTIZANAI Lietuvos miikuose

Labai gausi ir įvairi buvo 
lietuvių pogrindinė spauda: 
Laikraštėliai, atsišaukimai, įvai
rios brošiūrėlės, karikatūros. 
Viskas buvo plačiai platinama, 
ir Lietuvoje nėra to gyventojo, 
ypač kaime, kuris nebūtų skai
tęs pogrindinės spaudos leidi
nių. Daug kas tą slaptą spau
dą gaudavo reguliariai.

Komunistai leisdavo ir savo 
provokacinį.spaudą, kurios tiks
las buvo j ...........
grupes. Jiė 
karinius bi 
kiek galima "daugiau gyventojų 
prikalbėti į juos. Kai tikriesiem 
partizanam pavykdavo tokią 
grupę išaiškinti, saugumas pa
siskubindavo užverbuotuosius 
suimti, nuteisti ir išsiųsti į Si
birą. Juk Rusijai, nuolat reikia 
vergų “komunizmo statybai”.

Klaipėdoje buvo speciali gru
pė, kuri kalbindavo gyventojus, 
ypač Jaunimą bėgti į Švediją 
Suradę reikiamą skaičių, jie dar 
suvaidindavo tokią komediją: 
Laivas su ‘pabėgėliais’ nakčia 
išplaukia į jūrą, ten juos ‘paste-

pogrindžio 
m ir provo- 
stengdavosi

bi’ saugumas, užpuola ir visus 
suima. Vargšai kiti net į prie
vartos darbų stovyklas nuvežti 
vis dar nežinojo, kad jie buvo 
provokacijos aukos.

Kartais čekistai eidavo per 
kaimus užsimaskavę partizanais 
ir stengdavosi provokuoti gy
ventojus, čekistai elgdavosi tie
siog žvėriškai. Mušdavo ir kan
kindavo be jokio pasigailėjimo. 
1949 m. netoli Marijampolės 
saugumiečiai sušaudė visą šeimą 
todėl , kad, pasinaudojant tos 

1 sodybos priedanga, pavyko če
kistų persekiojamam partizanui 
pabėgti. Visai neseniai viena
me Lietuvos mieste, buvusio 
saugumo kieme, darbininkai, 
kasdami duobę, vos per vieną 
kastuvą nuėmę žemę rado la
vonus vyrų, moterų. Rado mo- . 
teriškų plaukų, drabužių lieka
nų, apavo. Bolševikiniai saugu
miečiai prigrasino tylėti ir nie
kam apie tai nepasakoti. O kiek 
tokių nežinomų kapų Lietuvoje! 
Šimtai. Nekalbant apie tokias 
vietoves, kaip Paneriai. O kiek 
Sibire tokių vietų! Reikia pašte- ' 
bėti, kad tokiuose kiemuose ne 
tik partizanai užkasti, bet ir 
daug tardomųjų, kuiie kanki
nimų neišlaikė, (b.d.).

Klausyti: viršininko ar sąžinės?
(atkelta 2 p.)

ŽMOGAUS TEISIŲ LYGA 
TIRIA BYLĄ

Prie Jungtinių Tautų yra re
gistruota kaip neoficiali orga
nizacija “Tarptautinė žmogaus 
teisių lyga”. Ji sudarė nepri
klausomų teisininkų komisiją 
Janseno bylai ištirti. Komisija 
priėjo sprendimą, kad Jansenas 
atleistas neteisėtai ir neteisin- 
gai-

I Komisija sutiko, kad Janse
nas nepriklausė viršininkų į-, 
sakymo. Bet komisija nurodė 
į Niurnbergo teismą, kuriame 
buvo paskelbta nauja tarptau
tinė teisė:

konflikte tarp paklusnumo . . ....
ViriSninkam ar vyresnybės isa-
kymam ir moralinio atsakinįp- suna.k.mmą .
mo už trečiujy asmeny laisvę Vieni * JT diplomatų ma- 
ir gyvybę atsižiūrima aukšles- R0’ Bang Jansenas buvp 
nio moralinio atsakingumo. paprasta biurokratijos auka -‘~ 

pasipriešino biurokratijos įsaky-
Šitokiu principu remiantis ir mam, tai ir buvo jos ratų su? 

buvo pasmerkti Vokietijos pa- maltas. Kiti aiškiną ir kitaip: 
reigūnai, nors jie buvo aiški- j;s buvęs Vakarę šalininkas, rei- 
nęsi, kad vykdę tik savo virši- kėję juo nusikratyti....
ninku įsakymus. Jeigu virši
ninko įsakymas yra nedoras, 
jis negali būti vykdomas. To
kia buvo pamoka iš Niurnber
go teismo. Ja remdamasi, ko-

> misija išsprendė, kad Bang
* Jansenas pasielgė korektiškai;

jis paklausė sąžinės balso, ku
ris skatino apsaugoti vengrų 
liudininkų artimuosius nuo mir
ties ar laisvės netekimo.

Jausenas, nors n epaklausė 
savo viršininkę, bet atliko sa
vo pareigą.

BIUROKRATIJOS AR 
SĄMOKSLO AUKA?

Bang Jansenas sakosi kitaip 
padaryti ir negalėjęs.

"Esu žmogus, kuris atlikau 
pareiga. Jeigu būčiau lengvai 
nusileidęs ar nusileisčiau da
bar, tai Jungtinėse Tautose nie
kas daugiau nedrįstų ginti lais- ■ 
vę ir jos kovotojus nuo sovie- 

- tų, nes iš anksto žinotu, kad 
tik beprasmiškai užsitraukia

reigūnai, nors jie buvo aiški-

Platesni užkulisiai gal paaiš
kės tik po eilės metų. Bet ir 
tai. kas iškilo jau spaudoje, ver
čia su nustebimu galvoti:, ne
jau tai gali nutikti taptautinė- 
je organizacijoje ir dar Ameri
kos viduje?

NUVAINIKUOTOJI
I I.N. POTAPENKO

(7)
Tai bent rūbas, tai rūbas! Ponia 
Šaldiniene, iš tikrųjų....

Naujame rūbe šaldinienė iš 
tikrųjų atrodė dailiai. Jos liek
na figūra, sakytumei, buvo spe
cialiai tam rūbui sutverta.

— Kaip patinka? —- dar pa
klausė, visa švytėdama, sukda
masi ir triumfuodama.

geriau, jeigu ponia Zarubkinie
nė su savo rūbu, pirkta Kijeve, 
nebūtų rodžiusis. Viena, ji ne
daug beturėjo laiko apsitvarky
ti; antra, ponia šaldinienė su 
savo užsienine suknele toli pra
nešė Zarubkinienės pirktąją Ki
jeve. Jei tai ir buvo imperijos 
stilius,* tai gana prastai nemok
šiškai nusektas.

Kapitono žmonai nestigo gar
bintojų, kurie aplink ją sukio
josi, gyrė jos naująjį rūbą ir 
ją pačią, lankstėsi bučiuoti jai 
ranką, vedė šokti. Tačiau daug 
didesnis būrys jaunų karininkų 
buvo apsupęs daktaro žmoną. 
Telkėsi aplink ją ir moterys, 
lytėdamos jos rūbą, pasiteirau- 
damos apie medžiagą ir pasiu
vimą. Nebuvo jokios abejonės, 
kad poylto karalienė buvo dak
taro žmona, o ne kapitono.

Abi susitikdamos, viena an
trai šypsojosi, kaip visada, ta
čiau ponia šaldinienė negalėjo 
paslėpti pasitenkinimo, kad 
jai bent kartą pavyko nuvaini
kuoti “pulko karalienę”, o po
nia Zarubkinenė vos begalėjo 
paslėpti savo apmaudą ir įtūži
mą.

Gi Abramka Stiftikas, po
nių siuvėjas, po to pokylio nie
kada nesiartino prie kapitono 
namų. Jisai lenkė juos iš tolo.

buvo aiškiai apsiprendęs: Saldi- namų. Dabar žvalgė, ką siuvė- 
nienė, ta žavi moteris, buvo jį jas darė savo kambaryje. Tik 
nugalėjusi. Jam dabar atrodė, pastebėtas žengė į duris. Abram- 
kad viena tik mintis išduoti ka tuojau užvertė žurnalą, kad 
paslaptį Zarubkinienei, būtų nu- Simano akis, kokią negrabi ji 
sikaltimas. Jis. purtėsi tos min- bebuvo, nepastebėtų imperijos 
ties, kaip įkyrios musės. “Ne, stiliaus.
ne! — murmėjo sau po nosim.
— Ne, tai pagaliau ne suknelė, 
o kažkokia svajonė”! Suknelė 
buvo be kikliko, be klosčių ir

— Ponia Zarubkinienė pra
šo ateiti, netrunkant, — įsa
komai atreportavo klusnus jos 
pasiuntinys.

— Aš žinau, aš tuojau, — ir 
užsidėjęs savo šilkinę kepurai
tę, Abramka išsekė paskui Si- 
maną. Pasiėmė su savim ma
dų žurnalus ir matuoklę. Ėjo 
susigūžęs tartum jausdamas, 
kad gali būti aptūptas.

Zarubkinienę rado nekant- 
lus. Tuojau čiupo ir sklaidė pus- riai vaikštinėjančią po kamba- 
lapį po puslapio. Ties vienu sus- rį. Ji visa atrodė, lyg įkūnytas 

Nereikės nė prašyti. Ga- tojo, kaip įbestas. “Ar gali bū- nerimas. Abramka nusilenkda-

diniene, neturėkite jokios bai
mės.

— Klausyk, Abramka, esate 
vienintelis, kuris mato mano PuzrU, be puošnių ir margų ap- 
naująjį rūbą. Nesu jo rodžiusi vadų. Paprasta suknelė, ir kar- 
net savo vyrui. Nė Jums ne- ta tokia nepaprasta, iškelian- 
būčiau rodžiusi, jei nereikėtų 
šį tą užbaigti. Suprantate?

—Na, kaip nesuprasi? Ga
lite manimi pasitikėti kaip ne
bylia uola, ponia šaldinienė. Bet 
jau po pokylio, tai aš prašy
siu....

ti moteriškojo stuomens grožį.

Žavėdamasis nauju rūbu, 
Abramka pasiekė savo namus. 
Kambaryje rado iš Kijevo at
siųstus naujausius madų žurna-

— Puiku! Nepaprasta! Tai 
rūbas, kokio man dar neteko
matyti. Ne, aš negalėčiau nė im. __ _______ ____ ____ __ _____________________ ___________
tis tokfosiūdinti. O kaipjpritin- lėsite tokią pačią siųdintis, kas ti?” — paklausė pats savęs, mas pasveikino, bet vengė pa- 

t i...*. *—• y* nor^s nė nepavydžiu. Vaizde kaip gyva stovėjo po- žiūrėti į akis.
Be to, pirkdama tą rūbą, pa- nia šaldinienė. Žinoma, ne ji — Tai ką sužinojot? — 
galvojau, kad Abramka Stifti- pati, o jos naujasis rūbas. “Aa, klausė.
kas galės pasinaudoti anksčiau, tai jis”! — numykė Abramka, 
negu žymieji Maskvos siuvėjai, atitraukęs akis nuo madų žur- 
Ar ne tiesa? nalo. — Tai imperinis stilius”.

Didžiai esu dėkingas, po- staiga Abramka pastebėjo, .............................- kad pS langę j jį L 

Chmirsko, kaip Abramka Stif- £as' linkėjo Abramka. manas, kapitono Zarubkino tar- 
tikas, turi mesti savo žirkles ir 0 dabar tunu ®*™beti, kad su- guv0 ajjkuf kad čia atsi- 
adatas. Kas gi galėtų tokį sti- sPėčiau 5370 darbus atidirbti. ra(j0 sekdamas siuvėjo pėdo- 
lių net ir imituoti? Ponia Sal- Grįždamas namo, Abramka mis nuo pat daktaro Saldino

ka! Leiskite man pasakyti, kad 
turbūt gimėte Šioje suknelėje. 
Taip atitinka visos linijos. Kaip 
gi vadina šį stilių, jei galiu pa
klausyti? . . £

— Imperijos. “
— .0, negirdėta, neregėta! 

Sakau» dabar toki siūvėjai kaip

pa

— Nieko, ponia Zarubkinie- 
ne, nič nieko, — atsakė Abram
ka prislėgtu balsu. — Man ne
pavyko 
melavo
prpildė jo skruostas. Jis pasi
lenkė.
nėse matuoklės.

— Idijotas! — suklyko Za-

nieko išgriebti, — pa- 
ir pajuto, kaip šiltina

ieškodamas savo kiše-

rubkinienė. r— Su tokiu tik pra- 
sidėk! 0 kur nauji žurnalai?

— Štai čia, ponia....
— Duok greičiau! — išplėšė 

iš rankų ir įnyko versti lapą po 
• lapo. Jos akys nušvito ir skruos

tai paraudo, kai sustojo ties 
naujausiu modeliu.

—- 0, tikrai puikus! Imperi
jos stilius, ar ne?

Abramka linktelėjo.
— Tai, be abejo, pati nau

jausia mada. Pasiūdinsi man 
lygiai tokią! — paliepė įsako
mai. — Matą gali tuojau nu
imti.

— Imperijos stiliui? — pa
klausė Abramka dėdamasis nu
stebęs. — Ne, ponia Zarubki- 
niene, aš negaliu.

—Ko negalite?
— Tokios suknelės pasiūti.
— Kodėl?
Abramka patraukė pečiais.
— Negaliu. — pakartojo su

mišęs, — kadangi negaliu....
— Negalite? Tai ką galite ir 

ko negalite? Pats nežinote, — 
šaukė susijaudinusi Zarubkinie
nė, aš žinau. Tokį nau- 
jaunį rūbą turi šaldinienė. ar 
ne? Tai dėl to negalite. Gražu, 
labai gražu! O ką anksčiau kal
bėjote?

—Aš kalbėjau, kad pasiū

dinsiu tokia suknelę, kokios nei 
viena kita moteris netari. Aš 
tai galiu padaryti, ponia Zarub- 
kiniene, duodu žodį. Prašau iš
sirinkti betkurį stilių, tik ne 
imperijos. Prašau, —ir Abram
ka Stiftikas išsiėmė iš kišenės 
savo matuoklę, — aš nuimsiu 
matą.

—Man nereikia nei jūsų ma
to nei žurnalų, — užriko ka
pitono žmona. — Man nė jūsų 
nereikia. Prašau tuojau išsineš? 
dinti.

Abramka įsikišo savo matuok
lę į kišenę, pasiėmė žurnalus ir, 
traukdamasis atatupstas, prislin
ko prie durų ir išpruko laukan.

Nepraslinkus nei pusei valan
dos, kapitono žmona jau bu
vo stotyje ir laukė traukinio į 
Kijevą. Rankose turėjo lagami
ną su medžiaga suknelei.

Zarubkinienė grįžo tik ko
kiom dviem valandom prieš pra
sidedant S. pulko metiniam po
kyliui, į kurį prigužėjo daug 
karininkų ir jų žmonų. Visos bu
vo ištaigingai aprėdytos nagin
gojo Abramkos Stiftiko, tiktai 
dvi išsiskyrė ne jo darbo suk
nelėms.

Abi jos atstovavo naujausiai 
imperijos madai, abi dailiai at
rodė, tačiau būtų buvę daug



. Maldininkų kelione
šv. Pranciškaus dienoje, spa- ! 

lio 4, daugiau kaip 100 mal- | 
dininkų iš Brooklyno ir New ! 
Jersey lietuviškų kolonijų tri- ! 
mis autobusais nuvyko į Kenne- 
bunkport, Me., Tėvų Pranciš
konų vienuolyną, aplankyti Švč. 
Dievo Motinos garbei Liurdo 
grotos ir gauti specialius jubi
liejaus metų atlaidus. Maldinin
kų tarpe buvo daugiausia Tė
vų Pranciškonų geradariai, ku
rie turėjo progos pamatyti, kas 
jų aukomis yra padaryta: nau
jai pastatyta šv. Antano gimna
zija, Liurdo grota, stacijos, nau
ji vasarojimo namai.

Maldininkai dalyvavo šjv. 
Pranciškaus šventės pamaldose, 
kurias atlaikė ir pamokslą pa
sakė pranciškonų provincijo
las T. Vikt. Gidžiūnas, OFM. > 
Maldininkus sveikino vienuoly
no gvardijonas T. J. Vaškys. Po j 
palaiminimo švč. Sakramentu 
buvo pagerbtos šv. Pranciškaus i 
relikvijos. Procesijoje su žvakė- j 
mis į Liurdo grotą buvo bendrai 
kalbamas rožančius, čia pa- i 
mokslą pasakė T.K. Butkevi- I 
čius. Nežiūrint kelionės nuo- ’ 
vargio, maldininkai dar ilgai į 
meldėsi ir lankė stacijas. '

Išaušus gražiam sekmadienio i 
rytui, 8 vai. maldininkams šv. i 
Mišias atlaikė ir pamokslą pa- 
sakė T. J. Adomaitis. Po
drų pusryčių — aplankę gra- 
žiasnes apylinkės vietas, visi 
išvyko atgal j savo namus prie 
kasdieninių darbų, pasiprašę 
jiems Svč. Dievo Motinos pa
laimos.

WEISS & KATZ, INC
187 OBCHARD ST., N.Y.C.

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir 

medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi

nius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

ben-

UVISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Keturių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX. 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

Philadelphijos 
žiniosELIZABETHE KONCERTUOJA SMUIKININKAS IZIDORIUS VASYLIŪNAS

Visos trys sonatos yr^*lygiai yra labai vertintinas, Visa*šir
dimi turime paremti šias pas
tangas, juo labiau, kad šiuo at
veju smuikininkas parodys 
klausytojams ir patį kūrinį, ku
rį yra numatęs spaudinti.

Tikėkime, jog plačios apylin
kės lietuviai nepagailės valan
dėlės laiko praleisti muzikos Sv Kazimieru parapija ruo- | 
garsuose, kartu su jos pildyto- pagerbimą savo klebonui | 
| AtS*

Lietuvių Bendruomenės Eli- sisekimu. Jo nepaprastai malo- 
zabetho apylinkės valdyba spa
lio 11 d. 7 vai. vakaro, rengia 
nepaprastą koncertą. Toks kon
certas bus bene pirmutinis mū
sų kolonijoje ir visoje apylinkė
je.

Koncerto pragramą išpildys 
visiems gerai žinomas aukšto 
meninio lygio smuikininkas Iz. 
Vasiliūnas, jam akompanuos jo 
sūnus studentas Vytenis — Ava
rija Vasiliūnas.

WHIt_ — 1430 kitocyctes — Medfort, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
non pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Jduokite ar siuskite

aukšto meninio lygio ir klausy
tojai įsitikins, kad mūsasis kū
rėjas stovi, lygiagrečiai aukštai 
savo kūryboje, kaip ir išgarsinti 
ir Haukttinti svetimieji.

Koncerte bus išpildyti trijų 
žymių kompozitorių kūriniai: 
L. Beethoveno, Ed. Griego ir 
K. V. Banaičio, kiekvieno po 
vieną sonatą smuikui su piano 
akompanimentu. Tos rūšies kū
riniai tiksliai išpildyti nėra 
lengvi dėl jų sudėtingumo, min
čių gilumo ir stiliaus subtylu- 
mo. Veikalai kaip iš solisto, 
taip ir iš klausytojo reikalauja 
gilaus susikaupimo ir įsigilini
mo, kad būtų suprantama kū
rėjo veikale reiškiama mintis. 
Lietuvių kolonijose nelengva to
kius aukštos meninės vertės 
koncertus surengti, nes nedaug 
mūsų tarpe yra aukštos meni
nės kultūros pasiekusių instru
mentalistų, o ir klausytojui ne
lengvai jie suprantami.

Rytiniame JAV pakraštyje at
sirado vienas žymiausių mūsų 
smuikininkų Iz Vasiliūnas, ku
ris savo smuiko koncertais jau 
buvo gerai žinomas Lietuvoje, 
tremtyje Vakarų Europoje, e- 
migracijojc — Kolumbijoje ir 
paskutiniu metu JAV yra davęs 
savo rečitalius Bostone, Chica- 
goje, New Yorke su dideliu pa-

nūs smuiko tonas verčia klausy
toją jam paklusti ir gėrėtis. 
Svetimtaučių spauda nekartą jį 
yra aukštai įvertinusi. Kompo
zitorių vardai, kurių veikalus 
smuikininkas Iz. Vasiliūnas iš
pildys, kalba patys už save. L 
Beethovenas yra tos rūšies kū
rinių — smuiko sonatų su pia
nu — vadinamas karaliumi 
Kompozitorius jų yra prirašęs 
dešimtis ir iki šių dienų nenuei
na nuo koncertinių scenų. Ed. 
Griegas, norvegas, lietuvių kai
mynas, pirmutinis aukštos mu
zikinės kultūros kūryboje paro
dė pasauliui savo tautos liau
dies meliodijų groži. Jo sonata 
skirtinga savo būdu pirmajam 
kompozitoriui. O gi mūsų žino
mojo kompozitoriaus K. V. Ba- riy veikalams išleisti. Jis pasi- studentas, Vytenis M. Vasyliū- 
naičio sonata naujausioj, arti
miausioj mums laikų dvasioj su
kurta.

patiekiamų kūrinių yra taip pat 
mums labai svarbus ir naujas

Kan. Tumo-Vaižganto 25 me
tų mirties minėjimas, įvyks spa
lio 12 d., 4 vai. p.p. šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Apie ve
lionį kalbės prof. Jonas Puzi- 
nas. Minėjimą ruošia bendruo
menės Philadelphijos apylinkė. 
Kviečiami visi. ęseue®

O. Ivaškai. 328 W. Broadway. ir John Roman, j r.. P.OJBok 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-144S; South Beatoa 8-4S1S ar

RADIO PROGRAMA

DfiMESIOK

mojimas išleisti lietuvių kompo
zitorių kūrinius, kad jie galėtų 
būti prieinami ir svetimiesiems 
išpildytojams, o negulėtų auto
rių stalčiuose, žinome, kad gai
dų išleidimas kaštuoja tūkstan
čius dolerių. Kompozitoriai ne- J. Po koncerto norintiems bus Moyamensing Avė. 
pajėgūs jų išleisti. Iz Vasiliūnas progos pasišokti prie gero or-

prel. Ignai Valančiūnut jo kle
Koncertas įvyks, kaip jau pra- bortavimo šioje parapijoje 25 

džioje minėjau, spalio 11 d.. 7 metų sukakties proga. Pagerbi- 
val. vakaro. Lietuvių Laisvės sa. mas įvyks spalio 21 Tautinio 
Įėję. 269 2nd St., Elizabeth. N. Pašalpinio Klubo salėje. 928 E.

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 bau- 
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 rak dieną.

vu? krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

.. - Bendruomenės Balsui išlaikv-
sumane ir jau spaudoje paskel- kestro. Kviečiamas ypatingai ti g rugsėjo 7 įvvkusios gegu. 
bė. kad nuo savo visų koncertų jaunimas — studentija, nes jau- hnės _ pikniko * lno paskir. 
pelną skiria lietuviy kompozito- nasis akompaniatorius taip pat ta 500 dol. šeštadieninei mokv-

tenkina tik kelionės faktinų iš- nas norės susipažinti su šios a- 
laidų padengimu, koncertų pel- pylinkės jaunimu ir apie savus 
ną įneša į jau tam reikalui ati- — studentiškus reikalus pasi
darytą sąskaitą Bostono banke, kalbėti, savas problemas padis- 
Šis kilnus tikslas — aukoti savo kutuoti.
ir sūnaus laiką šiam reikalui J. 2-s.

čias sugestijas dėl Amerikos 
Balso veikime.

Estų liudijimu buvo baigtas 
priešpietinis apklausinėjimas, 
kuriam vadovavo pirmininkas 
Wayne Hays ir komisijos na
riai Alvin Bentley ir Mrs. Edna 
Kelly. Komisija kalbėjo, kad 
per šiuos liudijimus ji nori gatl- 

IZIDORIUS VA8YL10MA8 tį medžiagos, faktų ir sugesti-

DftMESIOl
Kad jūsų giminės ir artimieji gautų 

siuntinius - dovanas RAUDOMS, rei
kalinga laiku išsiųsti.

Prista tymas garantuotas 100%. Muitai apmokami čia. žemas įkainavimas. Siun
tiniai paskyrimo vietą pasiekia per 4-6 savaites. Oro paštu siuntiniai nueina per 
8-12 dienų.

Galite siuntinius Imtys atnešu ar juos atsiųsti paštu. Paštu atsiuntę siuntinius 
sąskaitą gausite tuoj, ji išrašoma laike"48 valandų.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite gauti vilnonių angliškų ir vietinių audek
lų drabužiams, o taip pat įvairiausių medžiagų moteriškoms suknelėms, odų ir prie
dų batams, skarų, šalikų ir visokių kitokių, daiktų, kurie siuntimui tinka, pačiomis 
žemiausiomis kainomis.

IERGURY PARCEL AND TRADING CO
30 East 7th St, New York 3, N. Y„ TeL ORegon 4-3930.

SKYRIUS: 75 East 7th St,New York 3, N. Y.
Atidaryta -8-0 kasdien ir sekmadieniais 9-4. 

Firmai vadovauja ukrainietis biznierius N. Horyslawsky.

klai paskirta 50 dol. ir “Litua- £ 
nūs" žurnalui — 25 dol. Viso & 
pelno gauta 670.76 dol. Gegu- £ 
fine ruošė Bendruomenė. £

Organizacijy ir kluby atsto- £ 
vy susirinkimas kviečiamas lap- £ 
kričio 1 d.. 5 vai. vak. Lietu- & 
vių Banko patalpose. Numato- £ 
ma aptarti ateinančių metų Va- * 
sario 16 minėjimą ir sudaryti m 
tam reikalui komitetą. Susirin- l

Sruomel" Į Norite geros—meniškos fotografijos į
K.Č. s portreto, šeimos, vaiky, įvairi? progV. I

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocyctes 

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

KNIGHTS OF UTHL’ANIA WLOA
BRADDOCK. PA

Apklausinėjimas dėl Amerikos Balso
(Atkelta iš 1 psl.) jų. kad galėtų Amerikos Balsą 

pagerinti. Po liudininkų dar 
vėl bus duotas žodis informa
cijos agentūros pareigūnam.

Prel. Balkūnas komisijoje su
sidaręs gerus įspūdžius. Tai ramų pavergtųjų tautų kalbo- | 
esąs aiškus noras pataisyti rot- mis Miunchene ir plėtimo an- j 
kalus, kada spaudoje ir visuo- gliškų ir rusiškų programų, t 
menėje buvo sukeltas nepasi- Rytų centro Europos kilmės 
tenkinimas.

Apie liudijimus yra gauta 
ir Alto Informacijos Centro te
legrama. Informacijos Centro 
direktorė M. Kižytė buvo taip 
pat nuvykus ir ten paruošus 
medžiagą Alto pareiškimam.

“Pirmadieni, spalio 6 d. bu
vo tęsiami vesti atstovų buto tuvių spaudą ir tik atkaklus lie- 
užsienių reikalų subkomiteto tuvių pasipriešinimas privertė 
apklausinėjimai, Dedantieji JAV carizmą tą draudimą panaikin- 
agentūrą ir'Amerikos Balsą. ti. Cariškos Rusijos rusifik.it o-

Liudijo aštuoni įvairių tauti- rišką politiką dabar tęsia nau- 
nių grupių atstovai — tarp jų jieji Lietuvos okupantai. Slysti 
Amerikos Lietuvių Tarybos sek- iš Amerikos radijo bangom į 
rotorius dr. Pijus Grigaitis. Lietuvą pranešimus rūsy kalba

Apklausinėjimus vedė pako- raikšty įleisti žmoniy tautinius 
mitečio pirmininkas Wayne jausmus ir nuteikti juos prieš 
llays, demokratas iš Ohio. ir Amerfcą.
nariai. Alvin Bentley, respub- Kongreso nariai atidžiai iš- 
likonas iš Michigan. ir Mrs. klausė liudininkų nusiskundi- 
Edna Kelly iš New Yorko. mus ir žadėjo imtis žingsnių.

Visi tautinių grupių atstovai kad klaidos ir trūkumai infor- 
kritikavo informacijos agentu- macijos agentūroje bei Ameri- 
ros direktorių George Alton ir kos Balse būtų pašalinti.

< Amerikos Balso direktorių Loo- Amerikos Lietuvių Informa- J mis dėl uždarymo radijo prog- rijos Centras. M. Kižytė”.

| vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.
• nuotraukų; norite atnaujinti seną,fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

konferencijos vardu kalbėjo t 
prel. Jonas Balkūnas.

Alto sekretorius pabrėžė f ak- *
tą, kad lietuviai žiūri į rusų p

t

kalbą kaip i tautos pavergėjų , 
kalbą. Sekretorius priminė is- 
torini faktą, kad Rusijos caro 
valdžia per 40 metų draudė lie-

gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti teL HYacint 7-4677

BANGA TELEVISION i
3423 FCLTON STREET
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:

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

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. rak.
Pirmadieniais iki 6 vaL rak.

rusifik.it


VISURSusilaukėm kunigo, kuris pragarą matė
Bolševikams antrąkart į Ue- Reportažas iŠ ChicagOs

tuvą' atplūstant, iš Lietuvos pa- r ’ &
sitraukė apie 200 kunigų. Bet 
vieno iš tų lietuvių kinigų — 
kun. Fabijono Kireilio, kuris ne
seniai iš Albany vyskupijos per. 
sikėlė į lietuvių šv, Petro ir 
Povilo parapiją Chicagoje, ke
lias į tremtį buvo skirtingas. 
Jis, pasitraukęs iš Lietuvos į Ryt
prūsius, susitiko didelius bū
rius lietuvių, kurie prievarta bu-

IŠ šio pavyzdžio regis, kad | 
žmonės nėra tokie baisūs, kaip Į 
atrodo. Reikia mokėti visiems ! 
susiburti, vieniems kitus- pažin
ti. o tada ir draugystė užsi
megs ir bujos. Tokio principo, 
rodos, savo gyvenime laikėsi ir 

.tebesilaiko kun.. F. Kireilis. ir 
tas visų susivienijimo pavyzdys , 
ypač buvo pademonstruotas se
nosios bičiulystės atnaujinimo 
vaišėse, kur susirinko visokių 
pažiūrų žmonės ir (kurių dvasia 
sužavėjo ir JAV užaugusi kun. 
kleboną St. Petrauska.
- Ilgiausų metų kun. F. Kirei- 

, liui lietuviškoje Chica/ne: pa- 
• dėka Vyt. Galvydžiui. Jonui Paš- I

tukui ir kitiems, kurie surengė
1 i ;

šį retos nuotaikos pobūvi. i
' I

VI. Ramojus

pirm. M. Šleževičiaus žmona 
D. Šležvičienė. buv. Pienocen
tro direktorius K. Jėčhiš; va- 
balninkėnas dr. K. Sruoga, ra- , 
šyt. A. Baronas ir visa eilė ki
tų garbingų svečių.

Taip jau pas mus kalbama, 
kad šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonas kun. St. Petraus
kas. į savo parapiją atsikvietęs 
kun. F. Kireilį. ankščiau kiek 
privengęs dypųkų. | pagerbimo 
vaišes taip pat buvo prižade.- * 
jęs užsukti tik keliolikai minu^ 
čių. Bet kai atvyko klebonas .į 
vaišes, kai jo garbei* suskambė
jo ilgiausių metų ir į rankas 
buvo įteiktas padėkos raštas su 
visų susirinkusių parašais, kai 
jis užgirdo trumpas kalbas apie 
kun. F- Kireilio praeitį ir retą 
pavyzdį, mielas klebonas ilgai, 
ilgai užsibuvo svečių tarpe, to
je nepaprastai draugiškoje kom
panijoje ir savo kalboje pabrė
žė, kad,kol jis bus gyvas, pas 
jį bus ir kun. F. Kireilis. O 
įteiktą padėkos raštą ir rašyt 
A. Barono eilėraštį su visų su
sirinkusių svečių parašais pa
žadėjo įmūryti į naujai stato
mos šv. Petro ir Povilo baž
nyčios pamatus kaip lietuvybės 
testamentą ateinančioms kar
toms.

vo paimti Į pagelbinę vokie- kutinius dvasinius patarnavimus 
Čių kariuomenę. Nors kun. F. iš lietuvio kunigo.
Kireiliui tuo metu prievarta ne- 
gręsė ir kelias toliau į vakarus 
buvo atviras, bet jis sąmonin
gai pasirinko sunkią pagelbinio 
kario dalią, kad tie, į kariuo
menę prievarta sugaudyti, vy
rai savo tarpe turėtų ir kunigą, 
kurio pavojų metu daugelis pa
sigenda. Vokiečiai, nors ir ži
nojo, kad lietuvių tarpe yra ku
nigas, bet j visą laiką traktavo 
jį kaip eilinį kareivį, vertė dirb
ti visus darbus dalyvauti ri
kiuotėje.

Tam lietuvių karių pagalbi
niam daliniui, i kurį įstojo kun.
F. Kireilis, likimo bįvo skirta nai, jo gimtosios Vabalninko 

pasilikti apsuptuose Rytprūsiuo- 
se, pergyventi žiaurius bom- 

-bardavimus ir iki paskutinių 
dienų kentėti vienam iš bai
siausių II pasaulinio karo prie
tilčių — Piliau.

Daug vyrų žuvo, dar daugiau 
jų buvo sužeista, kol dalinio li
kučiai jūra prasimušė į vaka
rus. 0 tuose sunkiuose pavojų 
ir aukų mėnesiuose visoje di
dybėje iškilo F. Kireilio kaip 
kunigo asmenybė. Aviacijai ae
rodromus su žeme lyginant ir 
prietilčių sienoms iki paskuti
nės pėdos siaurėjant. į mirtį 
bežvelgia vyrai spietėsi aplink 
kun. F. Kireilį ir su malda lū
pose ar rožančiais rankose klau
sėsi raminančių kunigo žodžių, 
kurie rimtimi, paguoda ir giliu 
tikėjimu alsavo. Kartą nuskri
do lėktuvai, aerodromą griuvė
siais ir lavonais nusėję. Iš že
mės išlindo vokiečių kariai ir 
ėmė šauktis lietuvio kunigo. Ku
nigas, nieko nelaukęs, per de
gantį aerodromą nušliaužė ten. 
Rado lietuvį kareivėlį labai su
žeistą, tiesiog sulaužytą. Kuni
gas suteikė paskutinį patepimą, 
suorganizavo greitąją pagalbą, 
kad sužeistąjį tuoj nuvežtų į li-

Po posėdžių buvo vaišės, ku- goninę. Bet po kelių valandų tei (Gertrude Marsh), J. Kelečiui R. Korzonas, pianinu (K. Jau
nų metu buvo draugiškai pasi- nauja lėktuvų eskadrilė risis- (Frank ’ Taylor). Alf. Brinkai niškio palydimi, šokėja T. Sta-
kalbėta ir paplanuota ateities kai sudauži ligoninę ir tas lie- (James Wickham) ir kt.. ir jie

ją sėkmingai pakėlė. Atmetus 
vietomis kiek perdėtą šaržą.

Hartford, Conn.
L.D.S. Connecticut apskrities 

suvažiavimas
įvyko rugsėjo 28. Sv. Mi

šios 10 vai. buvo paaukotos už 
gyvus ir mirusius narius.

Suvažiavimą malda pradėjo 
kun. Bronius Benesevičįus. Po 
to savo kalboje plačiai kalbėjo, 
kaip įtraukti jaunima i šios or
ganizacijos veiklą. ':'

Hartfordo LDS kuopos pir
mininkas S. šrupšas, atidaręs 
suvažiavimą, pasveikino atsto
vus ir pakvietė apskrities val
dybą už garbės stalo: pirm. A. 
Paliulį, sekr. Nelę Meškūnienę, 
vicepirm. S. šrupšą ir ižd. J. 
Bernotą. Valdyba padarė pra
nešimus apie pereitų metų vei
klą ir po diskusijų nustatyta 
ateities darbų planai.

Waterburio kuopos atstovas 
P. Jokubauskas pranešė apie 
įvykusios trikampio gegužinės 
pasisekimą. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad gegužinė gražiai pa
vyko ir jo pranešimas priim
tas, o ateinačią vasarą nusista
tyta vėl tokią gegužinę suruoš
ti.

Skaitytas laiškas iš Marija- 
napolio. Nutarta paaukoti 25 
dol. Marijanapolio kolegijai, 
Balfui 20 doL, Lietuvos Lais
vės Komitetui 10 dol.

Apskrities, valdyba palikta ta 
pati: pirm. A. Paliulis, sekr. N. 
Meškūnienė, vicepirm. S. šrup
šas, ižd. J. Bernotas.

Po karo Vokietijoje, tremti
nių stovyklose bekapelionauda- 
mas, kun. F. Kireilis savo tak
tu, tolerancija ir krikščionišku 
nuoširdumų taip sugebėjo įvai
rių pažiūrų žmones sujungti, 
kad jis neturėjo ir neturi jo
kių priešų. Pas jį į bažnyčią 
lankėsi visi iki vieno. Kurie ne
mokėjų melstis, tie ėjo giedoti, 
bet buvo visi krūvoje, visi pa- 
rapiečiai.

Kun. F. Kireilio į Chicagą per
sikėlimo proga jo buvę karo 
laikų draugai, Vokietijos stovy
klų parapijiečiai ir vabalninkė-

parapijos atstovai rugsėjo 18 
d. surengė Bąlio Pakšto gražio
je svetainėje senosios bičiulys
tės atnaujinimo vaišes ir kar
tu šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebono kun. St. Petrausko pa
gerbimą.

Į ši bičiulystės pobūvi ir pa
gerbimą atsilankė; kan. F. Ka
počius, kun .dr. Ign. Urbonas, 
buvęs laikinosios Lietuvos vy
riausybės ministeris prof. M. 
Mackevičius, buv. Lietuvos min.

“Pažadėtoji žemė” Clevelande
Spalio 4 Chicagos lietuvių 

scenos darbuotojų sąjunga 
“Dirvos” vakare pastatė W. So- 
merseto Maughamo “Pažadėtą
ją žemę”. Veikalo turinys su 
vis stiprėjančia dramine įtam
pa ir gyvenimiškai pagrįsta a- 
tomazga žiūrovui tiekia stiprių 
pergyvenimų ir jį pririša. Dėl 
to ir Clevelahdo publika dra
mą sekė su dėmesiu. Juo labiau, 
kad režisoriaus Ip. Tvirbuto va
dovaujamas kolektyvas pasiro
dė turįs pajėgių aktorių. Pagrin
dinė našta atiteko Z. Kevalai- 
tytei (Nora Marsh), E. Petrokai-

kažkurių perdaug jau gausius 
judesius “veikiant” ir statiką 
“nustojus veikti”, apskritai pas
tatymas darė įtikinamą Įspūdi, 
išskyrus gal* pirmą veiksmą, 
kol buvo Įsivažiuota. Alg. Ku- 
rausko dekoracijos masyvios, 
šiems laikams persunktos, pvz. 
ir Tayloro lūšnelė ne tiek da
rė lūšnelės, kiek visos lūšnos 
Įspūdi. Buvo gerų scenos efek
tų. pvz. kad ir sniego pūga.

Lituanus žurnalo vakare rug
sėjo 27 programą atliko cika- 
giškis kvartetas D. Bartuškai- 
tė, Z. Biliūnaitė. Arv. Kliorė ir

darbai. tuvis kareivėlis žuvo, tik prieš 
valandą kitą suspėjęs gauti pas-rep.

Nėwark, N. J.
Liet. Vyčių centro valdybos

šaukiamas šeštadienį, spalio 
18 d. ’1 vai p.p., Robert Treat 
viešbutyje, NeWark, N. J. Cen
tro valdybos pirmininku yra 
Juozas Sakevičius. kuris taip 
pat vadovauja ir Newarko 29 
kuopai.

Tos pat dienos 9 vai. vak. 
viso New Yorko — New Jersey 
apskričio kuopų ruošiamas va
karas šv. Jurgio salėje, 180-82 
New York Avė., Newarfc, N. J. 
Rengėjai užtikrina linksmą va
karą visiems, šokiams gros Jer- kė nuostabiai maža klausytojų, 
sey Twins orkestras. Prie įėji- Taip jau yra. kad sotus alkano Maldininku kelionių Į Kenne-
mo aukojama 1.25 dol. neužjaučia. * bunkport, Me., nuotraukų
New Yorko-New Jersey apskr. Dr. Ad. Damušis, lankydama-

MARIJOS, apsirei&kusios Liurde, 
statula, pastatyta šių metų jubi- 
lėjaus proga Bedford. N. H., be
nediktinių lietuvaičių vienuolyno 
sodyboje.

3ALTIM0RES ŽINIOS
kizmo — iki šiomis dienomis 
išėjusios. O taip pat graži ko
lekcija lietuvių dailininkų pa
veikslų maloniai patrauks žiū
rovo akį.........  .. z

Metinis spaudos vajus
Baltimorės , arkivyskupijos 

laikraščiui- “Catholic Review” 
paremti vajus prasidėjo kated
roje iškilmingomis pamaldomis 
rugsėjo 28. Šv. Mišias aukojo 
pats Baltimorės arkiv. J.E. Fr. 
P. Keough. Reikalui pritaikin
tą pamokslą pasakė vysk. Al
bertas Zurowste. Arkivyskupas 
ragino kiekvieną katalikų šei
mą užsiprenumeruoti arkivysku
pijos leidžiamą savaitraštį “Ca
tholic Review”.

Šv. Mišių tarnautojai
Šv. Alfonso lietuvių para

pijos bažnyčioje ketvirtadienį, 
spalio 2, dalyvavo šv. Mišiose, 
kurias aukojo prel. L Mende- 
lis. Visi šv. Mišių tarnautojai 
bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos; po to turėjo bendrus pus
ryčius k^rtu su klebonu. Sese
rys vaikus išmokė gražiai tar
nauti šv. Mišiom ir kitom baž
nytinėm apeigom.

C.Y.O.
arkivyskupijos katalikiško jau

nimo organizacija, savo meti
nį susirinkimą šaukia spalio 10
-12. Mount. St. Joseph's High Kelionė prie Liurdo grotos 
School. Dalyvaus arkivyskupi- įvyks šeštadienį, spalio 18 
jos katalikiškos akcijos vadai. Liurdo grota yra įrengta Mt. 
Penktadienio vakare (spalio 10) St. Mary’s kolegijoje. Autobu-

40 vMandų atlaidai.
Šiemet šv. Alfonso parapijos 

bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
bus spalio 19. 20. 21. Parapijos 
klebonas ir visi kunigai per pa
mokslus ragino parapiečius kuo 
gausiau atlaiduose dalyvauti ir 
eiti šv. sakramentų, tuomi pa- 

z rodyti meilę Kristui Karaliui. 
Kaip ir kitais metais, bažnyčia 
bus gražiai išpuošta. Choras 
ruošiasi giedojimui, seserys ruo
šia vaikučius procesijai.

Amerikos lietuvių legionieriai 
ruošia linksmą popietę spa

lio 19 Town Hali, 8036 Eastern 
Avė., Popietės rengimo komite
tas žada svečius skaniai pavai
šinti ir palinksminti, grojant 
geram orkestrui. Mūsų legionie
riai. kurie gražiai darbuojasi, 
kviečia visus atsilankyti ir sma
giai praleisti laiką bei dąlyvau-
ti jų “Bull Roast"

• Darbininkas išeis vieną 
kartą savaitėje po Kolumbo die. 
uos., kuri iš sekmadienio, spa
lio 12. atkeliama į pirmadienį, 
ir prieš Visų šventųjų bei Vė
linių savaitgalį. Abejais atve
jais išeis vidury je savaitės — 
spalio 15 ir spalio 29, tad visos 
korespondencijos, kurios ski
riamos penktadienio^numeriui 
ir dažniausiai redakciją pasie
kia trečiadienių rytais, turi ją 
pasiekti ne vėliau antradienio 
ryto. Vėliau prisiųstos į vienin
telį toje savaitėje numerį jau 
nebepatenką,
• Benediktinės lietuvaitės, į- 

sikūrusios prieš metus gražiose 
ir miškingose New Hamshire 
kalvose neseniai yra gavusios 
iš Romos leidimą atidaryti savo 
namuose vienuolyno noviciatą 
priėmimui ir paruošimui naujų__ 
seserų. Taip pat savo įsikūrimo 
metinių proga" gavo specialų šv. 
Tėvo palaiminimą. Seserys, taip 
pat jau turi dienos rekolekcijų 
namus moterims ir mergaitėms. 
Jos tikisi ir laukia gražių pašau, 
kimų jų vienuoliškam ir bene
diktiniškam gyvenimui stiprin
ti naujuose namuose, kaip kad
jis buvo įsistiprinęs per 1400 
metų visame pasaulyje ir virš 
300 metų Lietuvoje. Seserys 
taip pat laukia ir nuoširdžiai ti
kisi brangių tautiečių pagalbos 
jų nelengvoje, bet Dievo laimi
namoje pradžioje ir kasdien 
maldauja Visagalį atlyginti vi
siems, kurie seseris yra parėmė 
ar dar parems ateityje. Visais 
reikalais pašoma rašyti adresu: 
Regina Paeis. Benedictine Sis- 
ters. Wallace Rd.. Bedford, N. 
H.. Tel: GReenleaf 2-4739.

• Dail Arbit Blatas šie
met mini 50 metų sukaktį. 
Jis yra kilęs iš Kauno, lan
kęs Kauno meno mokyklą, 
studijavęs Paryžiuje, dabar 
gyvena New Yorke. kur turi 
savo studiją. Rugsėjo mėn. 
Aiduose apie jį rašo vienas 
prancūzų kritikas Andry-

saitė ir Montrealio dramos teat- g vaj atidaromąją kalbą paša- sai nuo šv. Alfonso mokyklos 
ro akt. J. Akstinas, vykusiai į^-s katalikų universiteto Wash- išeis 9 vai. rvto. šventovėje 
vadovavęs programai ir įtikina- * *
mai padeklamvęs V. Mačernio 
“VI viziją” ir B. Sruogos Kazi
miero Sapiegos monologą.

Ateitininkai sendraugiai val
dybą susidarė tik iš antro kar
to. atsiradus “savanorių”. Da
bar į ją įeina: A. Aidis. VL 
čyvas, P. Banionis. M. Ivanaus
kas (neseniai į Clevelandą atsi
kėlęs iš Brazilijos) ir J. Piktur
na. šio meto jų rūpesčiai — 
lituanistinės mokyklos reikalai, 
baigusiųjų įtraukimas į sendrau
gių eiles ir kt.

Kan. J. Končius, Balfo pirm.; 
spalio 3 lietuvių salėje padarė 
pranešimą, kurį pravedė Balfo 
direkt. S. Laniauskas. Atsilan-

ingtone profesorius Leonas J.
Brady. Po to bus šokiai, gro
jant populiariam orkestrui.

šeštadieni posėdžiai prasidės tėj bendri pietūs.. Ta pačia pro
ga manoma aplankyti labdarin
gųjų seserų kūrėjos motinos Se-

Farcy. numeris iliustruotas 
jo kūrinių nuotraukomis

(prie Our Lady of Lourdes 
Grotto’s) bus šv. Mišios ir pa
laiminimas. paskui gražioj aikš-

Kviečiame jau dabar

10 vai. ryto. Sekmadienį šv. 
Mišios, bendra komunija, ben
dri pusryčiai. Iškilmingame po- ton kapą šv. Juozapo kolegijo- 
sėdyje bus renkama valdyba, je. o taip pat ir Emmitsburg, 
Garbės svetys bus senatorius Md. Bilietus kelionei galima į- 
Herbert O'Conor. sigyti klebonijoje. Šių metų

Liurdo jubiliejaus proga, šv. 
Tėvas yra suteikęs visuotinus 
atlaidus.

Lietuviu spaudos ir dailės 
paroda

lietuvių svetainės antroje sa
lėje atidaroma spalio 11 ir tę
sis iki spalio 12 vakaro, čia 
bus galima pamatyti lietuviš
kos knygos raidą nuo pirmo
sios — Martyno Mažvydo kate

Mirė

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

Simonas Kalvaitis, senos kar
tos lietuvis ilgai gyvenęs Balti- 
morėje po sunkios operacijos 

~~ mirė rugsėjo 28 John Hopkins 
ligoninėje. Velionis, kai buvo 
jaunesnis aktyviai veikė įvairi-

me dabar didinti fondą paremti 
Lietuvoje katalikybės atsikėli
mą.

Už stambesnę auką, asmenų, 
šeimų ar organizacijų vardai 
bus Įamžinti kurioje nors Ue- 
tuvos bažnyčioje.

galima gauti Darbininko ad- 
sis Clevelande savo tarnybos ministracijoje. 910 \Viltoughby 

Avė.. Brooklyn 21. N.Y. Viena
kuopų konferencija

bus sekmadienį, spalio 19 d. reikalais, buvo atvykęs su šei-
3 vai. p.p.. Kearny, N J.,. daly- ma. Spalio 4 jis su žmona bu- 
vaujant visiems 90 kuopos na- vo atsilankęs ir i ateitininkų 
riams. šią konferenciją kviečia sendraugių susirinkimą. Taip šiame numeryje (4 pus).). Nuo-

se lietuviškose organizacijose, 
buvo vienas iš pirmųjų Lietu
vių Atleto Klubo organizato- 

iš jų buvo įdėtą į Darbininko ri<l- Gedulingos šv. Mišios bu- 
rugsėjo 19 numerį, antroji yra vo šv. Petro bažnyčioje spalio

2. Palaidotas Holy Redeemer

Aukas siųsti ar palikimus ra
šyti šiuo adresu:

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

Chicago 29, III.
- — - ^T~r ^F-r u . UlT“’

PRIE* POLIO epidemija Chicagoje skiepijami vaikai, nebevartojant -- 
injekcinės adatot. Vaistai po oda įleidžiami suspaustu oru, odoje ne-
padarant jokios žaizdos.

<------------------------------------------- ^3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jį

Roaring Twenties Dance
RUOŠIA LIETUVOS VYČIŲ N. Y. - N. J. APYGARDA

■ • -

ŠEŠTADIENI
n o o i a •\ I E r A :

C D A T m
u It U J A . f

ST. GEORGFS □ r nL 1 v JEBSETTmKS
HAU 18 OMESnAS

180-2 NEW YORK AVK, october - PRADŽIA 9 V AL. VAK.

NEWARK, N. J. U58 AUKOJAMA , $1.25

•

i . 7* ’ * ; • t

kuopos pirmininkas L. Janonis, pat lankė savo pažįstamus fr traukas galima užsisakyti raš- kapinėse.
--------------= tu arba telcfonu GIj 5-728! Jonas Obelinisbičiulius. Dabar rūpinasi Atei

tininkų Federacijos Tarybos^ 
posėdžio sušaukimu.
- V. Kamantų pirmininkauja

mas komitetas Lituanus žurna
lui remti rodo daug iniciatyvos, 
atlieka daug darbo ir įdeda 
daug širdies vajui pravesti. Gai- : 
la. pastangos atsimuša i bendrą £ 
jį abejingumą. fe

Kun. Sakavičių*- MIC spalio r k
5-7 sakė pamokslus šv. Jurgio J IŠKELIA!’JAMA IR GRĮŽTAMA SPALIO-OCTOBER f 
parapijas 40 vai. atlaiduose, g SEKMADIENI t

MALDININKŲ KELIOM’ PAS 
GRAYMOOR PRANCIŠKONUS

Prieinamiausiomis kaino- ; 
nūs su labai gerom išsimo- 
kčjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja ’■ 
visiem lietuviam

BALI) V
(JARR1SON. N. J. KRAITIVĖ -

19, SEKMADIENĮ

Vitalia Žukauskas " Autobusai 9 vai. ryto išeina n no pranciškonų vienuo- 
pereitą savaitę buvo išvykęs fe lyno. 680 Bushvvick Avė.. Brooklyn 21. N. Y. 

į Putnam, Conn. Nekalto Pra- Pietus 12 vai. pas Graymoor pranciškonus,
sidėjimo seserų vienuolyno 40 u Pamaldos niahlinUikam ten pat 3 vai. pp
metų sukakties proga šventės fe Grįžtama į Brooklyną 6 vai. vak
programai parengė vaidinimą £ ---------------- ----------------------------------------- - —---------- |
“40-ties metų kelias" — V. Vin- u Kelionė ten ir atgal. įskaitant pietus, kainuo> .» dol. " 
gio. šeštadienį, spalio 11. jo fe . |
vadovaujama Brooklyno vai- C Visais kelionės reikalais prašoma kreiptis į Ikubmir.- fe 
dintojų trupė vyksta Į Baltinio- * k»> administraciją. 910 Wilk»ughby Avė.. Brooklyn 21. " 
rę; len suvaidins P Naumirs- fe N. Y. Telefonas GI, 5-728L |
tiškio "Aną birželį fc * < » w

kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiausi bal
dai. įvairiausios lempos, 
vaikam lovutes, virtuves
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA IVA8KIENF. 
1JTHIANLAN 

ITRNITVRE CO.

366 WrM Broaduay, 
So. BoMon 27,

Off. Triph. AN 8-4618
Rtm. AN 8-5961



ANAPUS GELEŽINĖS SIENOS

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ

Lietuviai pagerbs senatorių Kuchel

Brockton. Mass.

SUPERIOR PIECECOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos

Vengrijoje

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS f LIETUVĄ

Kampas Houston St
Telef AL 4 8319

nėrase,

mane

MŪSŲ SKYRIAI

Jūs gausite nuoširdų lietuviška atsakymą

ANTNONY SAVINAS

natoriaus Tom Kuchel pagerbi
me dalyvauti. Visi prašomi iš 
anksto įsigyti bilietus. Tuo rei
kalu prašoma rašyti ar telefo-

sinis religinis žurnalas, 
tams >«k S2.0C. Rašyk:

Philadelphia 23. Pa. 
Tel. VVAInut 5-8S7S

ŠEN. THOMAS H. KUCHEL

nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus

NEW ACCOUNT 
OŠ ADO TO

Čekijoje
Amerikietis, atsidūręs Prago

ję. pasiklydo ir nutarė pasiim
ti taxi. kad nuvežtų į viešbutį. 
Pravažiuojančio laisvo taxi pa
klausė:

Antamui I ntjanauskas 
Direktorių*

f 11 Second Avė. 
New Yerfc City 

Tel. GRamercy 5-7430

čių skaičius nėra didelis. Daug 
kur kviečiamos dirbti, turi at
sisakyti dėl seserų trūkumo. 
Taigi, visų mūsų reikalas mels
ti Viešpatį, kad pažadintų dau
giau pašaukimų didžiai pjūčiai.

Z. Kucinienė

118-125-130 ORCHARD ST., GR 5-4525
COR. DELANCEY, N. Y. C.

2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labai dideli pasirin
kimą įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 
20 svaru taukų $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių 
sąrašo.

Pašventino knygyną
šv. Kazimiero parap. Brock- 

tone klebonas prel. Pranciškus 
Strakauskas Įrengė parapijos 
knygyną. Šį knygyną dedikavo 
toje parapijoje viakaravūsio a.a. 
kun. Stepono Kneižio prisimi-

ramsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
h Švarkams, moterų eilutėms. suknelėms bei Švarkams. 

Maišyta* ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<wbolesale) kainomis.

ŠILUVOS Dievo Motinos statula 
N. Prasidėjimo vienuolyne Put- 
nam, Conn.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus 
naudingas, iliustruotas, mene-

332 mhnerr-Ave.
Buffalo 6. N. V. 

Tel. MOhawk 2B74

laikotarpyje senatorius Tom Ku
chel kelis kartus kėlė ir gynė 
Lietuvos bylą JAV senate. Sena
torius Tom Kuchel kalbas Lie
tuvos reikalu senate sako tikro 
darbo posėdžių metų, kada da
lyvauja beveik visi senatoriai. 
Neseniai jis savo laiške rašė vie
nam Kalifor. lietuviui: Siunčiu 
kalbos, pasakytos senate, tekstą. 
Kalba nėra ilga, bet pasakyta 
rytinės darbo sesijos metu, ku
rios paprastai skirtos svarstyti 
patiems svarbiesiems reikalams.

Albanijoje
Albanijos sostinėje Tirane 

susitiko dvi pažįstamos moterys: 
aukšto komunistų pareigūno 
žmona su paprasto darbininko. 
Komunistienė pažiūrėjo į savo 
rankinį laikroduką ir sako: -

— Jau pirma valanda. Turiu 
eiti pietų. O kad jūs pietaujate?

—Mes pietaujame tiktai an
tradieniais ir penktadieniais.

Labai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti-

Su laiku pasikeitė ir vienuo
lyno sodybos vaizdas. Apžėlę 
takai įgavo gražias formas, jau
ni dar vaismedžiai parodė pir
muosius vaisius. Gėlių darže
lyje iškilo lietuviškas kryžius. 
Atsirado teniso ir žaidimų aikš
tės, gėlių daržai, takeliai, tven
kinys Fatimos šventovė ir kelias 
į ją. Kiekvieną naują darbą,, 
daiktą ir augalą apsvarstė sese
rų mintis ir Įgyvendino jų pa
čių rankos.

Bet daugiausia seserų pastan
gų ir atsižadėjimo pareikalavo 
1955 rugpjūčio 21 pašventintas 
puikus pastatas — didelė, jau
ki ir kartu didinga koplyčia. Ji 
yra seserų džiaugsmas ir visų 
lietuviu pasididžiavimas, nes ji 
ne tik lietuviu aukomis, bet ir

Nar»'<lam.u< s«ių<l siuntini giminėmstar draugnnM, kreipki į patyrusią, nv.ndag a tr efektines mūnu 
i ' y, ftminvtįjoju- mtcrtanar. kurt Jums maloniai > reikalingų informacijų Miksų dM«*M Ir 
pat firma yra Jnn put enkinuM tūk<*nClua klljrntų. 100% garantuoja, kad kiekvienas siuntinys 
hu Jteikia--; Rua Išriuntfiajna* 4» vai laikotarpyje.

susiartinimo draugija” nutarė 
padėti ant kapo gelių. Tam rei
kalui darė rinkliavą ir prašė 
aukoti po zlotą. Vienas kaūnie-

Franciscan Fathers
Kennebunkport, Me.

seserys išsikėlė į talpesnį namą 
Putnam, Conn., 1943 metais, ka
da kongregacija Šventė 25 metų 
sukaktį. Čia įsikūrė vyriausioji 
kongregacijos vadovybė ir novi
ciatas, spaustuvė, mergaičių ben
drabutis, į kurį suvažiuoja iš 
tolimiausių šio krašto kampų 
mergaitės, kad išliktų ir iš
siauklėtų tikromis lietuvaitėmis. 
Vasaros stovyklos, ruošiamos 
kasmet, sutraukia iki šimto mer
gaičių. Taip pat esti moterims 
ir mergaitėms uždaros rekolek
cijos.

Pasikvietusios karo metu Vo
kietijon patekusias devynias sa
vo vienuolijos seseris į Kana
dą, pradėjo dirbti Toronto kar
dinolo pavestoje pamestinukų 
ir našlaičių priegaludoje, o vė
liau vaikų'darželyje. Montrealy- 
je, Aušros Vartų parapijoje, se
serys turi vaikų darželi, vasa
ros aikštelę, moko šeštadieni
nėje mokykloje.

šios vienuolijos JAV kūrimo
si pradžią charakterizuoja arti
mui patarnavimo žymė-Jos ne
laukė, kol jp vienuolija išaugs 
skaičiumi ir įsirengs darbui pa
togias sąlygas. Jos pradėjo sa
vo misiją varge su mažu būre-

“Čia viskas daug geriau, ne
gu aš tikėjausi. Bet būtų dar 
geriau, jei galėtume gyventi 
kartu. Nieko nelauki ir tuojau, 
kai tik Onytė ištekės, krausty-

pranešinėjo. kad 
viskas einasi labai gerai. Po 
trijų mėnesių pakvietė atvyk
ti ir žmona. Jis rašė:

Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie
siems, nats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant 
ilsų rūšiui siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

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

Lenkijoje
Nedideliame miestuke mirė 

rusas karininkas. “Rusų-lenkų

- Ei. stok, ar esi laisvas?
- Ne, — atsakė vairuotojas, 
esu čekas.

Bulgarijoje
Komunistų partijos sekreto

rius. išvykęs į kaimą, stengėsi 
įkalbėti laisvą ūkininką įsijung
ti į kolektyvinį ūkį arba kū- 
iokį. Jam kalbėjo: „

— Žiūrėk, toji žemė, kurią 
ligi šiol dirbai, buvo tavo, yra 
tavo ir tavo paliks.

Ūkininkas- atsakė:
— Drauge, nusipiauk savo 

nosį. įsidėk į kišenę ir galėsi sa
kyti: ji mano buvo, mano yra 
ir mano palieka.

tis davė penkis zlotus ir pa
sakė: “Grąžos nereikia; už li-

Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis, norėdamas pratęsti savo 
meilę Dievui ų* toliau skleisti 
Jo karalystę artimo sielose, 
1918 spalių 15 Marijampolėje 
įkūrė šv. Marijos N. Prasidėji
mo seserų kongregaciją ir nu
rodė tikslus bei smulkią pro
gramą:

aprūpinti savo narius reikia
mu mokslu bei specialybėmis;

mokyti, auklėti bei katekizuo- 
ti vaikus;

RH Scheol Fonai KR te 
suvers of $10.00 or mero

900 f Jtrrary Rd.
CUvH.ind 11 Ohio

laikyti ir vesti bendras ir 
specialines aukštesnes ir žemes
nes mergaičių auklėjimo bei 
mokymo įstaigas — institutus, 
gimnazijas, įvairias amatų, že
mės ūkio, namu ruošos bei pra
džios mokyklas, vaiku darže
lius, kursus, oratorijas, bendra
bučius ir kitas panašaus pobū
džio įstaigas;

leisti, spausdinti bei platinti 
geras knygas ir laikraščius;

laikyti ir vesti ligonines, se
neliu bei našlaičiu prieglaudas.

Greit auganti kongregacija 
nepriklausomybės metais jau 
buvo spėjusi pasireikšti visose 
šiose srityse. Prieš 1940 metų 
bolševikų okupaciją kongrega
cijoje jau buvo per 200 seserų. 
Jos dirbo 12 vaikų darželių. 2 
pradžios mokyklose, 1 žemės 
ūkio mokykloje. 4 mergaičių 
bendrabučiuose. 10 senelių ir 5 
vaikų prieg|audose. Marijampo
lėje turėjo “Šešupės” spaustu
vę. kur be knygų ir kitų spau

kasius pinigus palaidokite dar 
keturis mūsų draugus”.

esame Marijos žemės vaikai. De
šimtis koplyčios langu vitražu 
mums kalba apie dešimt Mari
jos stebuklingu vietų Lietuvoje.

ŠĮ vienuolyno šventovė tar
nauja ne vien tik seserų religi
niams reikalams, bet ir dauge
liui lietuvių, ypač jaunimui. 
Bet dar iki šiol nebaigtos mo
kėti šventovės skolos apsunki
na seseris ir trukdo joms sėk
mingai atlikti kitus užsimotus 
karbūs.

Darbų yra nemaža, o jų pa-

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbą tas; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir. skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. C I G M A N, I N C.
181 Orchard Street New York Z N. Y.

. Telet GR 5-8168
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

AMERICAN & FOREK3N BOOK CO.
22 CJIAPIN P1.ACE, HARTFORD, CONN 
-TrVf. CHapH 6-4773.

dos darbų, spausdino 4 mėne
sinius žurnalus. Turėjo to pa
ties vardo knygyną. .Telšiuose 
vadovavo vyskupijos spaustu
vei. Kaune turėjo studijų na
mus. dvi bažnytinių drabužių 
dirbtuves. Dirbo įvairiose mer
gaičių organizacijose, lankė 
vargstančias šeimas, slaugė ser
gančius, guodė juos ir nešė Į 
namus tvarką bei ramybę. To
dėl vertai kongregacijos sese
rys buvo vadinamos Vargdienių 
seserimis, nes kur-tik buvo var
gas ir reikalas, ten jos skubėjo 
su savo nuoširdžia pagalba.

1936'rugpjūčio 18 vyriausia 
kongregacijos vadovė ir pen
kios seserys atvyko į JAV ir, 
globojamos kun. J. Navicko, 
MIC, įkūrė savo skyrių Thomp- 
sone, Conn. Pradžioje jos pa
tarnavo kolegijos virtuvėje, 
skalbykloje ir kunigų seminari
joje, o atliekamu laiku iki nak
ties vėlumos dirbo, ruošdamos 
namus ne tik sau, bet ir savo 
vienuolijai. Namas buvo baig
tas ir pašventintas 1939 gruo
džio 8 Marijos vilos vardu. Tie 
metai ir tie faktai visuomenei 
mažiausiai žinomi. Skaičiuojant 
seserų veiklos nuopelnus, jie 
visai neminimi, o tačiau jie pa
reikalavo iš jų daug darbo ir 
savęs atsižadėjimo.

Kongregacija, priimdama tik 
lietuviškos kilmės kandidates, 
augo nesparčiai, bet tikrai pasi- 
šventusiomis ir jai atsidavusio
mis narėmis. E Marijos vilos

Rytų Vokietijoje
Vokietis darbininkas, gyve

nęs laisvoje vakarinėje Vokie
tijoje. pasidavė pagundai pati
kėtu jog komunistų valdomoje 
yra daug lengvesnis gyvenimas 
ir geresni uždarbiai. Paliko sa
vo žmoną ir dviejų metų duk
rele pas savo tėvus, o pats iš
vyko į rytinę Vokietiją. Ką jis 
ten veikė ir ką dirbo, nieko

Vengrų sukilimą užgniaužus, 
prie sugriauto namo stovėjo 
paprastas darbininkas su žmo
na ir mažais vaikais. Namą su
griovė rusų tankai, žmona ver
kė. o vyras ją ramino: “Reikia 
džiaugtis, kad mums tokią lai
mę atnešė rusai draugai. Įsivaiz
duoki. kas būtų buvę; jeigu jie 
būtų atėję kaip priešai”.

rėmė. Paskutiniųjų poros metų gerbti komiteto nariams: sekr. 
A. Dabšiui, 3803 Evans St., Los 
Angeles 27, Calif., telef. NO 
5-0566; arba — kasin. G. Ru
deliui, 5027 Zelzah Avė., Enci- 
no, Calif., telef. DI 2-2610, dar
bovietės — ST 5-9145. Kiti ko
miteto nariai: pirm. L. Valiu
kas, C. Lukšis, J. Andrius, dr. 
G. Valančius, dr. J. Varnas, A. 
Skirtus. R. Rimdzus, L. Samoly- 
tė, F. Masaitis, dr. R. Mason, 
J. Kojelis, J. Gobis, Ig. Medžiu
kas ir Alg. Gustaitis.

Po iškilmingos vakarienės to- 
Tokioms kalboms laikas labai ri- je pačioje salėje įvyks šokiai, - 
botas....” Be to, jis yra pade- kuriems gros pagarsėjęs Blake 
jęs visai eilei Kalifornijos lietu- Reynolds orkestras, šokiu me
rių sutvarkyti vienokius ar ki- tu Arthur Murray šokių mo- 
tokius reikalus. kyklos mokytojas pademons-

LietUviai kviečiami šiame se- truos šokius (ballroom dances).
Bus progr: mĄlė ir ^kilmingos 
vakarienės n'»'ttr k rtą paruoš 
komp. Br. D.idrijm.;.

Los Angeles, Calif. — Kali
fornijos lietuviai ruošia senato
riaus Thomas H. Kuchel pager
bimą. kuris Įvyks spalio 25 d., 
šeštadieni. 6:30 v.v. Statler Hil- 
ton viešbutyje, Sierra salėje. 
Los Angeles meste. Senatorius 
Tom' Kuchel iškilmingos vaka- 
rienės metu pasakys lietuviams 
pagrindinę kalbą. Jo pagerbime 
dalyvaus ir visa eilė žymių Ka
lifornijos ir Los Angeles mies
to preigūnų.

Kalifornijos lietuviai susibi
čiuliavo su senatoriumi Tom 
Kuchel prieš keletą metų. Prieš 
porą metų, jo rinkiminės akci
jos metu, kai jis buvo perrink
tas 6 metams Į JAV-bių senatą, 
Kalifornijos lietuviai aktyviai 
šen. Tom Kuchel kandidatūrą nuoti Šen. Tom Kuchel pa-

3. ĮVAIRIŲ RŪSIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies angliš
kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00. 4 vietinės me- 
d^injtos kostiumams su priedais $50.00. J šias kalnas įeina visos 
išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite mcdžteęm na- 
vyzd$ii|. kuriuos mes tuojau išsiųsime. Mes taip pat siunčiame 
akordeonus, foto aparatus, dviračius Ir bet kokius kitus daik
tus, kuriu Jūs pageidaujate.

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

duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė 
$2..<O. Šiuos daiktus mes gulime prisiųsti Jums paštu ir Jūs 
galite sugrąžinti, jeigu nebūsite pilnai patenkinti.

Visi mūsų siunėiami siuntiniai yra apdrausti ir ių nrts’n- 
tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėl 'smulkesnių in
formacijų. kurias mes <u mielu noru suteiksime. Rašykite lie
tuviškai ir

PRIE CITY SAVINOS BANK 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo* 9-50 už pilną eilutę

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra niškai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENI AIS. IŠSKYRUS 

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

LIETUVOJE, LATVIJOJE. ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiųsk j’em vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaubtam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

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

SH^NTINIAl SIUNČIAMI | SOVIETŲ RUSU.^ —
UKRAINĄ. LIETUVĄ, BALTGUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pislnandnk patikimu. kni<>pACfu ir greitu mūsų finnee pnkimarimu.

GENERAL PARCEL X TRAATL CO_ INC

rankomis pastatyta ir išpuošta, nimui. Knygyno pašventinimas 
ši šventovė primena ir čia gy- Įvyko spalio 5. Pašventinti bu- 
venantiems lietuviams, kad mes vo pakviestas kun. St. Kneižio 

brolio sūnus kun. Antanas 
Kneižys, kuris šiuo laiku vika
rauja šv. Petro parapijoje So. 
Bostone.

Pašteks uve paakvrltm 4-7 -«raFln laikotarpyje: pnštn T-12 d'*nų
rs.dte cLdelJ pasirinkimą p'rmoe rūšlre maisto dalykų, taip pat medžiagų p gtau«io- 

ralnomls.
Atminkite kad «*anw apeelaNftai vtramr durtinių reiks tano*

IŠPARDAVIMAS —PROGA!
Išparduodami dideli kiekiai importuoti) ir kitų

Kili

■r®*.

11339 Jos. Cempn 
Oetrort 12, Mfoh.

Tel. TOwnaend 9-3980

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass.

132 Frankiln Avė.
Hartford, Conn.

Tel. ĄNdrew «-5<M0 Tel. CHapel 6-4724



Kreiptis

HAVEN REALTY(*

Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ,
<*>

P1TTSBURGH 22, PA.

do, ta šaka daugiau ir nebesi
domėjo. Prasidedant žiemos se-

DIMITRI REBIKOFF Paryžiuje demonstruoja naują išradimą — 
mažą povandeninį laivą, kuris gali pasinerti po vandeniu iki 230 
pėdų ir ten plaukti. Išradimas išstatytas jūrininkystės parodoje.

ney Orders),

LSK šį kartą žaidė tokio sąs
tato: Hlavac; Vaitkevičius, Mile
ris; Daukša, Saldaitis, Jokūbai
tis; Vasilionis H (Steponavi
čius), Butrimas, Remėza, Kru-

|
<i>

Geriausia dovana visokiomis 
progomis

Vyt Augustino
Lietuvos vaizdų albumas

Atidaromas tinklinis
Tinklinio New Yorke jau nuo 

senokai pasigedome. Dar 1955

ir negalėjo parodyti, šiuo at
veju saugų linija buvo kur kas 
pranašesnė.

OFICIALIAI AUTHORIZUOTA 
1NTOURISTO MASKVOJE

<< Pasinaudokite mūsų 25 metų praktika siųsdami savo

I GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC,

| SIUNTINIUS J VISAS SOV. RUSIJOS ŠAUS
£ Apmuituojama, pilnai apdraudžiama, prityrę patar- 
£ nautojai. Greitas pasiuntimas. Prisiunčiamas gavusio 
į siuntinį kvitas.

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

Kollsmanno ekipa ir toliau 
išlaikė savo storžievių reputa
ciją. Jau pirmame kėlinyje žiau
riai užpuolamas mūsų Didžba- 
lis. Teisėjas tačiau ne tik kal-

i 346 — 3rd Avenue

ri

'3
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SPORTAS
$ekmadienį futbolas -

Šį sekmadienį LSK futbolinin
kai žaidžia pirmenybių rungty
nes su Greek — Amėricans SC. 
Rungtynės įvyksta mūsų aikštė
je New Fanners Ovai Nr. 2. Re
zervinės pradeda 1:15 vai.,' o 
pirmosios 3 vaL Graikai yra 
stiprus ir kovingas vienetas. 
Turėdami vilties šio sezono ga
le patekti į oberlygą, jie, aišku, 
kovos lyg už Kipro salą. Tad 
mūsiškiams šios rungtynės bus 
ypatingai sunkios. Paskutinia
me susitikime graikams pralai
mėta 1:2. Beje, po šių rungty
nių mūsiškius namie žaidžiant 
matysime tik lapkričio 2, nes 
kitus du sekmadienius teks ke
liauti į Stamford, Conn., ir 
Pasaic, N. J.

Jaunučiai pirmenybių rung- 
, tynėse susitinka su College

Point SC. Rungtynės įvyksta 
šeštadienį 3 vaL Newschaffers .
Field, College Point, L. L

LSK:Kollsmann 0:2 (0:2)
Nepavyko mūsiškiams ir an

tros pirmenybių rungtynės, nes 
prieš apylygų priešininką Kolis- 
mann teko nepelnytai pralaimė-^ Vahtybfe"”padZitatos' jTgra' 
ti 0:2. Šį kartą LSK taktiškai su
žaidė visai teisingai ir jeigu pra
laimėjo, tai gali padėkoti savo 
vartininkui Hlavac ir saugui 
Daukšai. Hlavac įsileido du su
laikomus įvarčius (antrasis net 
juokingas), o Daukša, esant pa
sekmei 0:1, neišnaudoja 11 m 
baudinio, kamuolį vaikiškai 
parisdamas vartininkui į ran-

AKADEMIKAI SKAUTAI kalą režisuoja dramos akt. N.
Bendra migi ' Dauguvietytė. Po vaidinimo bus t 

šokiai, veiks bufetas ir bus vi- t 
šokių margumynų. Vakaro ren- i 
gėjai kruopščiai ruošiasi, nes tk t 
kiši gausios publikos ne tik | 
iš Clevelando, bet ir iš plačių t 
apylinkių. Vakare pelnas ski
riamas Vydūno šalpos Fondui, 
kuris skiria stipendijas studijuo
jančiam jaunimui Amerikoje ir 
Europoje.

Susituukė
Rugsėjo 6 d. šv. jurgio para- | 

pijos bažnyčioje susituokė du f 
aktyvūs akademikai skautai J. 
Drasutytė ir S. Peckus, palydi
mi gražaus 9 porų pulko. Jau
nieji išvyksta į Europą tęsti 
studijų.

įvyks šį šeštadienį, spalio 11 
d. 5:30 vaL pp. Kerių bute, 130 
Headrix St, Brooklyne. Visi 
Vyties korp. ir akademikių 

. skaučių draugovės nariai kvie
čiami dalyvauti. Pašnekesį lie
tuviškos studentijos tema pra
ves fiL $r. H. Dikašėvičius 
Po sueigos — kavutė.

"Inspektorius atvyksta"
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Clevelando skyrius pakvietė 
Hamiltono lietuvių dramos te
atrą “Aukurą” šeštadienį, lap
kričio 8 d., suvaidinti 3-jų v., 
pjesę — “Inspektorius alks
ta”, parašyta žymaus amerikie
čių rašytojo John Priestly. Vei-

W1NTER GARDEN TIVERA. h>«

KABARETAS

VYT RELF.CKAS. savininke

pareugiiiiaiii^ siibiiLu 
kiniams, etc.

1883 MAD1SON SI

Tel. EV.2-9586 t Prin Fnrpsi Av<

RKOOKI.YN n. N. \

c stoties i RidgevviMiri

Pasaulio šachmatų p-bėse
Miunchene, Vok.,dalyvauja 36

vaiša, K. Jankauskas ir Pal- 
čiauskas po 3 tš. V. Karpuška 
liko su 2 tš. ir Makutėnas su 
1%. ‘

Tautvaiša šiuokart sužaidė 
minkštokai (laimėjo 2, lygio
mis 2 ir 1 pralaimėjo). Jam 3 
taškų mažoka, bet užtat galima 
pasidžiaugti Chicagos jaunuolio 
16 metų Palčiausko pelnytais 
3 taškais. Be kitų įveikė eks
pertą Godboldą.

A f A 
VALERIJA RUDOKIENE, 

gyv. Lewiston, Maine, mirė spalių 4 d., palaidota spalių 
mėn. 6 d. iš lietuvių St. Petriko koplyčios, šv. Mišias au
kojo Greene, Me., vienuolyno viršininkas T. Jurgis Gai- 
liušis.

A. A. Valerija buvo didelė rėmėja TT. Pranciškonų, 
priklausė katalikiškoms organizacijoms.

Paliko liūdintį vyrą Augustiną, du sūnus, marčias ir 
kitas gimines. ... -... ......

* Liūdinti šeima dėkoja,kunigams už šv. Mišias bei 
vakarais kalbėtą rožančių, visiems už gėles ir užprašytas 
šv- Mišias, užuojautas ir da’yvavimą laidotuvėse.

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 

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

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

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

peš. I grupėj pirmauja Sovietų 
s-ga, Austrija ir Olandija, n Is
panija, JAV ir Vak. Vokietija. 
III — Rytų Vokietija, Lenkija 
ir Vengrija, IV — Čekoslovaki
ja, Jugoslavija, Šveicarija.

JAV komanda faktinai pir
moji savo grupėj, nes turilO-2 
taškų po 3 rungtynių, o Ispani
ja 12-3 po ketvertų. JAV įvei
kė Norvegiją, Iraną ir Suomiją, 
pastaruosius žaisdami
be Reshevskio. Lombardy pir- . 
moj lentoj įveikė Suomijos 
meisterį Book.

Kanados komanda su Povilu 
Vaitoniu priešaky, dalyvauja 4 
grupėj, tuo tarpu einasi sunkiai. 
Be pirmūnų toje grupėje daly
vauja dar Švedija, Belgija, Grai
kija, Portugalija ir Tunisas.

Indianos pirmenybės, įvyku- 
. sios rugsėjo pabaigoje Muncie,Una >s aikštes Hkcia.Kia tai, 5 ra(ų

kad dabar Didzbalio, diskvah- * ©„t, z t a v ------- ---------------------------- --------‘--------
fikuoto, neturėsime keiet, sek- » 13'Rb5! BK 14 Vg6 Bf7 15 V:

vengras Sedlaczek ir buv. Ba
varijos meisteris Meyer po 4 
tš., broliai Sandrinai, Duval, 
Nedved po 3’+, Povilas Taut-

Bobby Fischer, 15-metis 
JAV meisteris, tarpzoninėse 
p-bėse Jugoslavijoje, paskuti
nę dieną susitiko su Jugosla
vijos didmeisteriu Gligoričiu, 

• kuris tose p-bėse laimėjo an
trą vietą. Gligorič paaukojo 
žirgą už 3 pėstininkus, sukur- 
damas žiaurų puolimą, vienok 
jaunasis Fischeris puikiai atsi
laikė ir baigė lygiomis. Parti
ja siciliška. Baltais lošė Gligo
rič, juodais — Bobby Fischer.

I.e4 c5 2.2f3 d6 5.d4 c:d 4. 
Ž:d Žf6 5.Žc3 a6 6,Rg5 e6 7.f4 
Re7 8.Vf3 h6 9.Rh4 g5 10.f:g 
Žfd7 11.2 :e6 f:2 12-Vh5+ Kf8

madienių.
Šiaip jau LSK sužaidė nepa- 

'lygint geriau, kaip Bridgepor- 
te, ir jei ne keistoki vartinin
ko paradai, taškai nebūtų iš
keliavę svetur. Aiškiai geresnis 
Vaitkevičius gyniko pozicijoje, 
kuomet Mileris nevisuomet už
tikrintas. Savo pareigą atli- zonui, norima šią sporto šaką 
ko ir Saldaitis Bėdos atveju atgaivinti.. Visi kada nors žai- 
suklijuotas puolimas daug ko dę ar norintieji žaisti tinklinį 

kreipiasi į vadovą Gediminą 
Stasiukyną, 402 Logan St., 
Brookiyn 8, N.Y. Tel: TA 7-18 
57. Treniruočių laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau. Atletas

Priežaismyje rezervinė ir 
vėl laimėjo tašką, sužaisdama 
2:2. Jaunučiai šeštadieni pra
laimėjo pirmąsias pirmenybių 
rungtynes prieš Blau-Weiss 
Gottsčhee 1:4.

i • 'a ’ -v v-*. • • Išleido ATEITIS, 916 WiLlaimėjus Amerikos lietuvių pir- loughby Avc., Brookiyn 21, 
menybes, nevvyorkiečiai, atro- n. Y. Kaina 6.00 dol.

3. SPECIALUS PRANEŠIMAS
fė
S Mūsų klijentą patogumui Pittsburgho apylinkėje ati- 
« darėme OFICIALI.^ agentūrą sekančiu adresu:

į 346 — 3rd Avenue FITTSBURGH 22, PA.
Telefonas GRaat 1-3712

Daugiau nebėra reikalo pristatyti jūsų siuntinius mū- 
agrindinems įstaigoms Philadelphijoje. Pittsburgho ir 

a, apylinkės gyventojai gaUjtiesiog iš čia siųsti -į Ukrainą ir 
kitas Sovietų Rusijos šalus tiesiog per firmą

Ž
. Telefonas GRant 1-3712

>2I 

3 31

9
l

KOLONAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1 181

F UNEBAL HOME

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina-

PAUL’S RESTAURANT
L1QUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkostr; 
Sav. P. Višniauskas

Spring St, New Britain, Conn

R e p u b 1 i c 
Wine & Liguor Store

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

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

tinių, konjakų, midų šventėms bei
kitoms progoms

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

h6+ Kg8 16.Vg6+ Bg7 17. V: 
e6+ Kh8 18.R:Ž Ž:R 19.0-0-0 
Že5 2O.Vd5 Rg4 21.Bdfl R: 
g5+ 22. R:R V:R+ 23.Kbl 
Ve7 24.Vd2 Re6 25.g3 Bd8 26. 
Bf4 Vg5 27.Vf2 Kg8 28.Bdl 
Bf7 29-b3 Ve7 3O.Vd4 Žg6 31. 
B:f7 V:B 32.Ve3 lygias.

Diagramoje padėtis po bal
tųjų 13.Rb5! ėjimo, šitos au
kos juodieji negali imti, nes jei 
13...a:Rb5, sektų 14.0-0+ žfG 
15.g:2 ir matas čia pat.

Fischer

TeL CHapel 6-IST7 RAYS UQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir
vyno.

Gligorič

Išnuomojamas kambarys vy
rui. Yra vonia, atskiras įėjimas, 
galima naudotis bendra virtuve. 
Adresas: 112 Jerome St., Brook- 
lyn 7, N.Y. Telef.; MI 7-2658.

Išnuomojami 4 kambariai 
bendrai arba pavieniui su vo
nia arti Jamaica linijos, Rich- 
mond Hill, N. Y. Skambinti nuo 
6 iki 9 vai. vakarais Vlrginiaū- 
6397.

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

A L BERT F. PETERS 
(PETRAUSKAS)

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Queens Blvd. Forest HUls 75, N.Y

Tel. VI. 3-1477
NAMŲ ADRESAS

106-55 95th Street

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

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Ozone Park 17, N. ¥

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar is< 
nuomojant butus, įvairiausiais ap 
draudos reikalais, fcdcraliniy ir vals 
tybiniy taksę (Inconie Tax) užpildy
ti, pirkiniui piniginiu perlaidu (Mo-

WOODHAVEN 21, N. T

TEL VI 7-4477



Angely Karalienės parapijos

StvcL ateitininkę

Transatlantic Corporation, 
vadovaujama dr. K. Valiūno ir 
dr. J. Kazicko, Balto vajaus 
proga atsiuntė 200 dpi. auką.

iv. Vardo draugijos
Apreiškimo parapijos skyriaus

ateinantį penktadienį, spalio 
17, 7:30 v.v. Ir Banaitytės bu
te, 192 Ariington Avė., Brook
lyne (važiuojant Jamaicos linija, 
Cleveland stotis.). Programoje 
. —K. Skurpskelio paskaita

spalio 12. Per 8 vai. šv. Mišias 
visi neriai eis bendrai šv. Ko
munijos. Po mišių bendri pus-

salėje.

LSK futbolo komanda

mas”, valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, naujos val
dybos rinkimai ir vaišės. Visi 
nariai ir kandidatai kviečiami 
dalyvauti. *

N.Y. filatelisty draugija 
išleido naują savo biuletenį, 

kurį redaguoja K. Matuzas, 
107-33 117 St., Richmond Kili 

*19, N.Y. Biuletenyje supažin- 
dinima su draugijos veikla, lie
tuviškais pašto ženklais, paro
domis.

Zuzana Gudaitienė,
- gyv. 422 Lorimer St., Brook

lyn 6, N.Y., grįžo iš atostogų 
keletą savaičių praleidusi Flo
ridoje.

Yonkers Lietuviu Piliečiu 
Klubas

Balfui vajaus proga atsiuntė 
50 dol.

p.p.» Farmers Ovai aikštėje 
žaidžia I lygos pirmenybių rung
tynes su stipria Greek — Ame
rican S.C. komanda.

S. Narkeliūnaitė,
JT korespondentė, spalio 12 

Toronte skaitys paskaitą vilnie
čiams. Kartu ji papasakos apie 
Punsko lietuvius, kuriuos Kana
dos vilniečiai ypatingairemia.

Lietuviu Atletę Klube
šeštadienį, spalio 11, “Club 

10” rengia pirmus rudens šo
kius. Orkestras tuos šokius pra
dėjo rengti pavasari, per vasa
rą grojo pajūryje Max Restora
ne.

Viktorui Strazdui
yra Balto Centre, 105 Grand 

St., laiškas. Siunčia Strazdaitė 
iš Vilniaus. Prašome atsiimti.

Padėka
Maldininkų keliones organi

zuojant į Kennebunkport, Me., 
iš Brooklyno ir New Jersey lie
tuviškų kolonijų, daug padėjo 
ir esame nuoširdžiai dėkingi 
šiems asmenims: E. Kašetienei, 
Urbonavičienei, Panetauskie- 
nei, Sijevičienei, P. Strolia, Ai- 
tutienei, Kochanskienei, Barne- 
tienei, M. Šaulienei, N. Nakro- 
šytei, o ypač kunigams klebo
nams — kun. dr. J. Starkui, 
kun. J. Kintai ir visiems kitiems 
kurie paskatino tikinčiuosius 
vykti į Liurdo šventovę Kenne
bunkport, Me. Taip pat esame 
dėkingi ir patiems maldinin
kams už kantrybę ir nuoširdu-

Kaip įprasta, Angelų Karalie* 
Dės parapijos piknikai ir kon
certai gausiai lankomi. Sekma
dienį, spalio 5 d., Šv. Stanislo
vo parapijos salėje, Greenpoin- 
te, metinis parapijos koncertas 
sutraukė apie 500 žmonių. Pro
gramą išpildė parapijos choras, 
vadovaujamas Mykolo Liuber- j 
skio. Choras pirmoje dalyje pa
dainavo 'Skamba, skamba kank- 
kiai’ — S. Šimkaus, 'linelį rau
nu ne viena* — J. Švedo, ‘Vai 
žydėk, žydėk* — A Kačanaus- 
ko, Kampe tupi’ — A Mzozin- 
sko, ‘Vienos miško pasaka’ — 
J. Strausso.

Magikas Vytautas Jurgėla pa
rodė keletą įdomių magikos nu
merių..

Skautų vyčių oktetas, vad. 
M. Uuberskio, vykusiai sudai
navo keletą dainų.

Jadv. Matulaitienės vadovau
jama tautinių šokių grupė dai
liai pašoko keturis tautinius šo
kius. '
"Paskutinėje dalyje parapi

jos choras padainavo ‘Nudavė 
dukrelę’ — J. štarkos, ‘Per gi
rią — girelę’ — J. švedo, ‘Pie
menėlių pavasaris’ — J. švedo, 
‘Eisiu girion pavaikščioti’ —B. 
Jonušo ir ‘Parveski, Viešpatie’ 
-J. Strolios.

Programai vadovavo V. Žu
kauskas, įpindamas įdomių ju- 
moristikos gabaliukų. Akompa
navo pianistas A. Mrozinskas.

Parapijos klebonas kun. J. 
Aleksiūnas padėkojo progra
mos dalyviams, organizatoriui 
kun. V. Pikturnai ir visiems 
parapijiečiams už gausų atsilan
kymą. Po programos buvo šo
kiai, tik lietuviško jaunimo tai 
mažoka matėsi ir progamoje ir 
šokiuose. Nešokantieji jaukiai 
linksminos apatinėje salėje prie 
alučio ir tradicinių užkandžių.

VIENUOLIS kapucinas saugiai 
vaikščioja liūtų narve, zoologi
jos sode Romoje, ir neša tris 
jauniklius.

Laima Valižkaite-Konfautionė, 
tremitinė, su tėvais pasitrau

kusi iš rusų bolševikų okupuo- 
t tos Lietuvos ir apsigyvnusi So.

Bostone, įsigijo specialybę — 
savo namuose moterims taiso 
plaukus ir turi daug klienčių.

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

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

To place your advertise- 
mente and subscription for 
the DARBININKAS Senu- 
Weekly Newspaper con- 
tact:

RIMANTAS
IVAŠKA .

UTHDANUN S

Pr«L Pr. Virmauskį,
Bostono šy. Petro lietuvių 

parap. ilgametį kleboną, spalio 
5 parap: salėje pagerbė para
pinė mokykla. Seserys ir mo
kiniai pag^bė jį neseniai susi
lauktos prelatystės proga. Mo
kiniai padainavo lietuviškų dai
nų, suvaidino vaidinimėlį, pa
deklamavo eilėraščių. Prel. P. 
Vinnauskis daugsarūpesčio pa
rodo šios mokyklos išlaikymui.

Paulė Barasėvičiutė,
8 metų amžiaus, mokėsi ba- 

į lėto studijoje. Jos tėvas yra lai- 
' dojimo biuro direktorius ir nors 

Čia gimę ir augę, bet savo duk
relę auklėja gražiai lietuviškai. 
Jaunutė baletininkė šoks A. 
A Kneižio lietuviško radijo pro
gramos vakare Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje spalio 12 d., 
5 vai. p.p. Vakarui vadovaus 
Myk. Venys. Kaip ir A. Knei- pradedamos metinės misįjos 
žys, jis jua senas lietuvių vėi- tiems parapiėčiams, kuriems 

lengviau jas atlikti anglų kal
ba. Misijas ves marijonas kun. 
Petras Remeika.

Etaną Kuprevičiūtė, .
lietuvaitė smuikininkė, kon

certuoja Boston spalio 17, penk
tadienį. Koncertas bus Jordan 
Hali Pradžia 8:30 vai. vak.'Sis 
koncertas pradeda naują seri
ją ^Pabaltijo tautų rengiamųjų 
končertų. Labai svarbu, kad 
lietuvių dalyvautų kiek galima 
daugiau.

Algimantas Gustaitis,
kaip praneša So. Boston Ga- 

zette laikraštis, kartu su kitais 
30 kadetų, pakeltas į kapitono 
laipsnį. lietuvių vakaruose A. 
Gustaitis pasirodo kaip gabus ir

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Telph. AN 84618
Bes. Telph. CO 5-2546

Misijos
Spalio 13 d. 7:30 vaL vak. 

šv. Petro parapijos bažnyčioje
Nauję Metę sutikimo

reikalu spalio 1 d. buvo or
ganizacijų atstovų pasitarimas. 
Po diskusijų buvo prieita vie
ningos nuomonės, kad reikia* 
ruošti bendrą Naujų Metų su
tikimą visiems lietuviams.

Tuo reikalu Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko Apygar
dos valdyba šeštadienį, spalio 
11, 5 vai. p.p., Lietuvių Piliečių 
Klube, 280 Union Avė., Brook- 
lyne, kviečia visų lietuvių kul
tūrinių organizacijų pasitarimą, 
kuriame bus išrinktas Naujų 
Metų sutikimui rengti komite
tas ir aptarti kiti paruošiamie
ji darbai.

Brooklyno muziejuje
šį rudenį rengiamos paskai

tos apie filmą, jo gamybą ir tt. 
Paskaitos prasidės spalio .22 
ir tęsis per lapkričio ir gruo
džio mėn. Paskaitos vyksta va
karais.

FUNĖRAL HOME
254 W. Broadway 

South Boston, Mass.
kėjas ir po Bostoną vaikščio
janti gyvosios Lietuvos dvasia.

Amerikiečiy spaudoje
‘Hudson Daily Sun’ laikraš

tis rugsėjo 24 numeryje įdėjo 
Onos Ivaškienės vadovaujamas 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio šokėjų šokio paveiks- _____ t
lą ir aprašymą, kad tas sam- , jj. sutrinkimas parapijos po- 

‘ _ bažnytinėje salėje.

Šv. Petro parapijos 
kunigai pradėjo lankyti pa- 

rapiečius — kalėdoti. Primena
ma, kad kalėdojimas arba para
pijos lankymas yra “grynai mo
ralinis, ir tai nėra parapijos 
duoklių ar aukų rinkimas”.

Tėvę marijonu naudai 
spalio 13, pirmadienį, ren

giama “Tea Party”. Pradžia 2 
vai. p.p. Renkamasi parapijos 
salėje prie 7-tos gatvės. Įeinant 
aukojamas vienas doleris.

Šv. Vardo draugija
spalio 12 dalyvaus vyrų mi

sijų mišiose 8 vai. ryto ir ben
drai priims šv. Komuniją. Po 
pamaldų įvyks draugijos pusry-

Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

būris lietuviškus tautinius šo
kius šoksiąs kun. Jono Pau
lausko ruošiamame vakare 
Hudson, Mass. (Hudson, Mass. 
miestelis yra 35 mylios nuo 
Bostono). Vakaro pelnas skiria
mas vietinės katalikų aukštes
niosios mokyklos (gimnazijos) 
statybai.
Gydytoja Stasė Maziliauskienė, 
. ilgametė So. Bostono ligoni
nės gydytoja, išsikėlė gyventi 
Chicagos pusėn. Jos vyras in
žinierius. Abu šio karo tremti
niai iš Lietuvos.

JIE IR MES
Jie jrra tie, kuriem trūksta 

duonos kąsnio, kurių išvargin
tas ir pusnuogis kūnas nuolatos 
šiurpulių kratomas. Jie yra tie, 
kurių pastogė retai kada sušil- 
doma, kurie savo būviui page- parodu kelionės metu, 
rmti netun jėgų ir kuriem spi- visiei£T reiškiame širding, pa. 
gbuotos vielos labai dažnai ne- dėk turėdami ^tjes, kad ir 
leidžia iš tų “namų” kojos iš- atei^e ga1ėsime panašių eks- 41st St- Kelionė ketuos 2.50 r Kazachstano, Sibiro, O. nimo. 
kelti. Jie yra tie, kuriuos džio- kursį- suorganizuoti i gražųjį do1 »kfatai į Prie Morkūnienei rašo jos sesers

pncp’aukos renkasi 9:30 vai. ry- dukra Mačernienė: “Po ilgų • ’ 
to. Laivas atgal į New Yorką kančios metų mums suteikta ^giasi spabo!;12. Vi-
griš 7:45 vai. vak. Kviečiami laisvė ir galimybė grįžti į tėvy- si Cambndge gyventojai,ypač 

---------------- —z tci-š-------------------------------------- t v. namų savininkai, raginami ap- 
‘Darbininko” Administratorius bus lietus, iškyla neįvyks. palaukti apie 4 mėnesius kpl savo nan^’ rusins, pas- 
----------------------------------------------------------------------------------------- - iyras sugebės uždirbti Sek tiek “ė* daiktų 

pinigų drabužiams, nes neturi
me kuo kelionei į tėviškę ap
sirengti. arba gal mamytė iŠ 
Lietuvos ką atsiųs prisidengti 
Tikimės, kad su pavasariu jau 
būsime Lietuvoje”.

Skautai į kalnus
New Yorko skautų 

sekmadienį, spalio 12, 
iškylą į Bear Mountains. Išplau
kiama laivu nuo Pier 81, W.

tuntas 
rengia CAMBRIDGE, MASS.

šurum — Burum
Lietuviškos radijo valandos 

vedėjas Antanas Kneižys spalio
Laiškas iš Kazachstano džiams linkime gražaus gyye- 12 dL Lietu. Piliečių Klubo sa- 

............................. - - i£je jungia guj-um—Burum. Pra

va be pertraukos kankina, kurie. ^aįne 
liūdnomis akimis į grabo lentą
žiūri, bet kurių širdys pilnos lū- Ačiū visiems _______ __ ____ __ _____ ____
kesčių, jog jiems gyvenimas bus Jūsų T. Petras Baniūnas, OFM skautų tėvai ir pažįstami. Jeigu nę Lietuvą. Bet, d^a? dar teks 
pailgintas ir sunkioji jo našta — .. .  ................................ • —,i__ ...
palengvinta.

Mes esame tie, kurie galime
* tai padaryti, kuriems tereikia 

jie žinoti, tereikia juos supras
ti, tereikia nors vieną kartą per 
metus juos prisiminti, kad Jie 
tie yra lietuviai, tos pačios tė
vynės vaikai, suprantą džiaugs
mą, bet negalį džiaugtis, su
prantą sveikatą, bet baigią ją 
prarasti, suprantą mūsų kitokį 
negu jų gyvenimą, bet negalį 
juo pasinaudoti.

Liet. Rąsyt. Draugijos suvažiavimas
yra teisėtas.

Po visuotino narių susirinki
mo vakare toje pačioje salėje 
rengiamas literatūros vakaras,

Liet. Rašytojų draugijos na- 
* rių visuotinis susirinkimas kvie. 
- čiamas spalio 25, šeštadienį, 2 

v. p.p. Liet. Piliečių Klube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Darbo- 

Į tvarkėje numatyta: susirinkimo 
i atidarymas, prezidiumo rinki- 
į mas, rezoliucijų komisijos su- x metų gimimo sukaktis. Ištrauką 

darymas, valdybos veiklos apy- 
Ateikime jiems į pagalbą, skaito, revizijos komisijos ak- 

Ištieskime jiems savo ranką ir tas, narių pasisakymas dėl LRD 
traukime juos iš moralės ir ma- veiklos, balsavimo komisijos 

protokolas, naujosios valdybos 
pasisakymas, naujų narių prie- Draugijos pirmininku išrinktas 
mimas, draugijos .reikalai, rezo- Juozas Tysliava. vicepirminin- 
liucijos. Nustatytu laiku nesu- kais: Pranas Naujokaitis ir At
sirinkus bent pusei narių, po girdas Landsbergis, sekretorius 
vienos valandos toje pačioje vie. -Paulius Jurkus, iždininkas — 
toje ta pačia darbų tvarkaį vyks- Stepas Zobarskas, valdybos na
ta antras visuotinas susirinki- riai: Leonardas Žitkevičius ir 
mas, kuris pagal LRD įstatus Katiyna Grigaitytė-Graudienė.

terialės bedugnės, į kurią juos 
žiauraus priešo ranka nubloškė.

Spalio mėnuo niujorkiečiams 
jrra aukos mėnuo. Aukos per 
Balfą duodamos kenčiantiems 
tremtyje tolimose nuo Lietuvos 
dykumose, kenčiantiems ir Eu
ropos viduryje.

Juozas Audėnas

džia 5 vai. p.p..

Beno koncertas

Iš šimtų tūkstančių išvežtųjų 
kuriame dalyvaus svečiai rašy- grįžta į tėvynę tik saujelė, ir 
tojai. Taip pat trumpai bus pri- tie labai išvargę, pusgyviai, 
siutinta ir Vinco Kudirkos 100

ir popierių, kas lengvai gali su
daryti gaisro pavojų. Atlikme 
visi šiuos miesto reikalavimus, 
nes tai naudinga mums patiems.

- A. Kneižio
• vadovaujamai lietuvių radijo 

valandėlei paremti Bostone 
Liet. Piliečių klube spalio 12 
rengiamas muzikos vakaras.

Spalio 19 d. 7:30 vai. vak. 
So. Bostono aukštesnėsės mo
kyklos salėje įvyks šv. Petro 
parapijos CYO beno koncertas. 
Bus išpildomi įvanrių tautų mu
zikos kūriniai, kurie buvo pa
ruošti groti Chicagoje laikraš
čio “Draugas” pikniko koncer
te, bet dėl parado nebuvo sus
pėti Taip pat bus atkartota 
ptograma ir Amerikos vetera
nų suvažiavimo Chicagoje. • įė
jimas tik vienas dol.

iš jo raštą paskaitys aktorius 
Kazys Vasiliauskas.

liet. Rašytojų Draugijos val
dyba iki šiol buvusi Chicagoje 
dabar perkeliama į New Yorką

apdriskę ir alkani.

Aplankė sunę
G.S. Roberts sugrįžo iš Texas 

ir aplankė savo sūnų Alfonsą, 
kuris tarnauja viršila marinuo
se. Alfonsas šiais metais baigė 
20 metų karo tarnybos ir dar

ir gaivinantis gėrimai, trys du- Bostono kaiminystėje, Dor- 
rų laimėjimai. Įėjimas — tik chestery, nusipirko dviejų aukš- 
vienas doleris. Cambridge bilie- namus Pas juos laikinai gy. 
tus galima įsigyti A Daukanto y^n* ir jų viena duktė Vaitke- 
krautuvėje.

Amerikos Ltatuvię klubo JAV kariuomenėje. Ji augina 
pasiliko ilgesnei tarnybai. An- susirinkimas šaukiamas spalio dvi TaLsuį*
troio karo metu da^Svo Gui « <>•, 2:30 v. p.p. klubo salėje, Pūtusių lietuvių šeima. H. Ši
rvojo Karo metu dalyvavo uua- — -------- a __ manavičius yra spaustuvininkas

dar iš Lietuvos ir dabar dirba

vičienė. Jos vyras tarnauja

DARIAUS GIRĖNO PAMINKLO ATIDARYMO

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

Banketas įvykta tą pačią dieną 6 v.v. Lietuvių Piliečių klubo salėje. Bilietas as- 
' meniūi 3.50 dol.

Iškilmėse kviečiami dalyvauti miesto pareigūnai ir lietuvių visuomenininkai bei orga
nizacijų atstovai — prel. Jonas Ba'kūnas, Lietuvos gen. konsulas Jonas Budrys, Vieny
bės redaktorius Juozas Tysliava ir kiti. Me ninę dalį išpildys Operetės choras, vadovau
jamas Mykolo Cibo. *-

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

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

ddlcdnal kur buvo Harward St. Visi nariai ra-
sunkiai sužeistas, už tai apdo- g“3®* dalyvauti, nes reikia pa- . .
vanotas “PtnpteHeart” ir sirengU rudens veiklai ir vat W linotipininkas, 
zos žvaigžde. Taip pat'dalyvavo dybos rinkimams. Evengeliato
ir Korėjos kare, kur vėl buvo Mirė pašalpinė draugija So. Bosto-
sužęistas ir apdovanotas antrą Spalio 2 mirė Juozas Rucins- ne, subūrusi nemaža lietuvių,. 
kartą “Purple  ̂Heart” ir bron- Velionis palaidotas šv. My- yra įstrigta 1910 metais lapk0-

-at « j^pįnįse. Nuliūdime liku- čio 6 d., o inkorporuota 1912 me
šiai šeimai reiškiame užuojau- - - -

zos medaliu. Grįžęs vedė lietu
vaitę ir jau augina du sūnus— 
Petrą ir Povilą. Sveikiname.

JA. Bačinskų sūnus armijo-

Šiuo tarpu jb eina pareigas 
Cambridge miesto Hgonininėje 
ir yra “Kahill House” viršinin
ku. Pavasarį'su žmona ir duk
rele išvyksta dviejų metų kari
nei tarnybai, pr. pulk. E. Ba- 
činskui linkime geriausios sėk
mės.

Susituokė
Spalio 5 N.P. bažnyčioje su

situokė E. Radaitytė su A Mo
ti. Vestuvių banketas įvyko 
Cambridge lietuvių klube. E. 
Radaitytė yra duktė, P. Radai- 
čto, ilgamečio Cambridge LOS 8

pašalpinė draugija So. Bosto-

tų spalio 8 d. .Draugija už po
ros metų švęs savo 50 metų 
veiklos sukaktį.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155
Resid. Illinois 8-7118

FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.' 
Reikale laukite; TeL TR 6-6*34

BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 74335

Stephen Aromiskis

Graborius-BalsanrootojaR
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. T.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME

ALB. BAXJTRŪNAS-BALTON 
Reikalų Vedėja*

669 Grand Stnrt
Brooklyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
BrooMyu, N.Y.

J. B. S h a 1 i n s 
Šalinskas

84^9 JAMABCA AVĖ. 
(prie Forest Putoray StatSon)

miesto dalyse; veikta ventiliacija
TeL Vlrgtata 74499

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS


