
XLIII NR. 77 PENKTADIENS - FRIDAY, SPALIO - OCTOBER 24, 1958 GLenmore 5-7281 10 CENTŲ

MASKVOS IR

PINIGAI
Sovietai “neduos nė kapei

kos” bendrai Rytų-Vakarų pro
gramai atsilikusiom tautom pa
remti. Taip pareiškė Chruščio
vas Egipto viceprezidentui ir 
apsaugos ministeriui Hakim, 
Amer, kuris buvo pakviestas 
į Maskvą spalio 17-23. Sovietų 
Sąjunga rems tokias tautas 
skyrium.

Amerikos laivai lydčs Formozos transportus
Tik tiek paskelbė iš pasitarimu kuriuos Dulles dar pratęsė

Amerikos politikos centre yra 
šiuo metu du dalykai — valsty
bės sekretoriaus J.F. Dulles pa
sitarimas Formozoje su laisvo
sios Kinijos prezidentu Chiang 
Kaisheku ir namie — rinkimų 
kova.

Dulles praleido Formozoje 
spalio 21-22. Kas kalbėta ir su
tarta, nedaug skelbiama. Ta
čiau paskelbta buvo, kad Dulles 
užtikrino,

jog Amerikos karo laivai ir

toliau lydės Formozos transpor
tus į Ouemoy. Paneigtas gandas, 
kad Dulles būtų spaudęs Chiang 
Kaisheką mažirtti Ouemoy ka
riuomenę.

Vatikane šeštadieni pradeda
ma konklavė — .naujo popie
žiaus rinkimai.

Vakarų spaudoje pilna spė
liojamų, ar tai bus italas ar gal 

' ir kitos tautos žmogus, ar “dipr 
lomatas” ar “ganytojas’*.

Kitaip padarė Maskva, Vati
kanas buvo nemaloniai nuste
bintas, kada Maskvos radijas 
savo kritika buvusiam popie-

žiui nori paveikti naujo po
piežiaus rinkimus, "paagituo-

KĄ DAVĖ AMERIKA IR KĄ 
MASKVA

Chruščiovui pasigyrus, kad 
Maskva neduos nė kapeikos ben 
drai programai su Vakarais at- 
silikusiem kraštam remti, val
stybės departamentas priminė, 
ką lig šiol davė Amerika ir ką 
Maskva.

Vaikų fondui Amerika davė 
145 mil., Sovietai 2 mil. tech
nikinės pagalbos programai 
Amerika davė 108,900,000, o 
Sovietai 6,875,000.

Vis tai buvo padaryta per 
Jungtines Tautas. Tiesiogiai A- 
merika nuo 1948 yra davusi at- 
silikusiem kraštam remti 8 mi
lijardus, o Sovietai tokią pro
gramą pradėjo nuo 1954 ir da
vė 1,900,000,000.

SUKILĖLIAI, PABĖGĖLIAI PI
NIGAI

Jungtinėse Tautose Amerika 
pareiškė, kad ir toliau duos me
tam po milijoną doL remti Tu
nise pabėgėliam- iš Alžiro. Tu
nise tokių pabėgėlių yra 80,000

BĖGA VADINAMI INTELEK
TUALAI

Vakarų Vokietijon šiais me
tais atbėgo iš rytų Vokietijos 
122 aukštųjų mokyklų profeso
riai. Per 1956 ir 57 metus bu
vo atbėgę tik 101. Šiais me
tais atbėgo 625 gydytojai, 2171 
mokytojas, 159 dantų gydyto
jai, 29 veterinoriai, 115 vaisti
ninkų, 1688 studentai.

Bėgimas didėja. Priežastis — 
stiprėjantis spaudimas, o taip 
pat mažėjanti išlaisvinimo vil
tis. Vokietijos įtakingi kalbėto
jai per radiją buvo raginę ry
tų Vokietijos tautiečius ištesėti, 
ištverti. Daugelis patriotų mė
gino laikytis, tikėdami, kad 
teks tik laikinai palaukt. Bet 
viltis nyksta, atsparumas mąž
ta, ir žmonės nebenori amži
nai gyventi vergijoje.

— Rytų Vokietijoje leidžiamas 
gandas, kad Sovietai paleis sa
telitą į mėnulį lapkričio 7 šven
tės proga.

Komunistai ir 
vėl šaudo

Komunistinės Kinijos pirma
dienio vakarą atnaujintas Que- 
moy bombardavimas labiau su
tvirtino Chiang kaisheko nepa
sitikėjimą komunistine Kinija.

Viceprezidentas Nixonas pa
reiškė, kad Quemoy bombar
davimo atnaujinimas neturės 
įtakos Amerikos politiniam nu
sistatymui ir - nesumažins jos 
pasipriešinimo.

Komunistai Ouemoy salą te- 
bebombarduoja. Per tris die
nos paleido 15,000 šūvių Que- 
moy gynėjai atsako taip pat 
šūviais.

NUOMONĖS VIENINGOS
Spalio 22 komunikate pas

kelbta, kad Dulles ir Chiang 
Kaisheko nuomonės vieningos; 
Amerika ir laisvoji Kinija turi 
pasipriešinti komunistam ben
drai.

Dulles viešoje kalboje įspėjo 
komunistus, kad Amerika duos 
palydovus Formozos laivam, ka
da tai bus reikalinga. Dulles 
pavartojo savo ankstenį pareiš
kimą, kad į komunizmą Kinijo
je žiūri kaip į praeinamą daly
ką.

Dulles pasiliko dar neribuo- 
tam laikui toliau kalbėti su 
Chiang Kaisheku, nors buvo nu
matyta, kad grįš spalio 23.

Esą Pijus XII, kišdamasis 
į politiką, “pažeidė Bažnyčios 
misijos pasaulyje universalumo 
principą“. Esą tikimasi, kad 
“naujas popiežius patsai dau
giau domėsis religiniais klausi
mais ir mažiau politiniais’. 
Taip aiškino Maskovs radijas?“ 

Vatikane buvo prisiminta da
bar. kad panašiai 1939 rinki
mus norėjo paveikti Hitleris. 
Romoje Hitlerio atstovas krei
pėsi tada i valstybės sekreto
rių Pacelli. pareikšdamas Hit
lerio pageidavimus dėl būsimo 
popiežiaus. Jo kreipimasis susi
laukė priešingo rezultato — 
popiežium buvo išrinktas griež
tas antifašistas ir antinacts. 
buvo matyt ir iš jo pirmos 
ciklikos.

en-

VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
Dulles, išskridęs i Formozą 
tartis su Chiang Kaisheku.*

ną, kitos valstybės, įskaitant VĖL ŽUVO ORO NELAIMĖJE 31 
ir Sovietus, teduoda tik 116,

‘ 000. Alžiriečiai sutinka, kad da- Anglijos keleivinis lėktuvas pęs stovėti ant galvos atmatų 
griovyje, kitam vėl liepęs šok
ti į tepalo statinę. ,

lis Amerikos duotos paramos '«* Italijos sprausminis karinis 
nueina ne pabėgėliam, bet Al- lėktuvas netoli Romos 4 my- 
žire kovojantiem sukilėliam. •’¥ aukštyje spalio 23 susidūrė. 
Tunisas • sukontroliuoti negali. Žuvo 31. Gyvas išliko tik kari- 
Prašė tarptautinės kontrolės. n*o lėktuvo pilotas, iššokęs pa

rašiutu, kai lėktuvas ore spro
go. Jis nukrito į jūrą, bet žve- 

SOVIETAI NORI PROPAGAN- jai išgelbėjo.
DOS, AMERIKA NUSIGINKLA
VIMO

Amerika spalio 20 atmetė 
vėl Maskvos siūlymą, kad Žene
voje spalio 31 susitiktų užsie
nių reikalų ministeriai atomi
nių bandymų draudimui sutar
ti. Amerika laikosi minties, kad 
pirma tuos reikalus turi sutarti 
specialistai, o paskui jų sutar
tus dalykus jau gali ministeriai 
tvirtinti.

į LORDŲ RŪMUS ATĖJO IR 
MOTERYS

Anglijos karalienė paskyrė i 
lordus ir dvi moteris. Jos spa
lio 21 iškilmingai buvo prim-. 
tos i lordų rūmus. Tai pirmas 
kartas Anglijos parlamento is
torijoje.

APIE BENDRADARBIAVIMa 
KALBA, O TVORAS TVERIA

Rytų Vokietijos pusėje pas
tebėta stiprinant sargybų bokš
tus ir tveriant tvoras. Tai da
roma tam. kad suvaržytų bė
gimą i vakarų Vokietiją.

FREDERIKĄ, 41 metų, Grai
kijos karalienė, atvyko j Ame
riką. Ji nori apžiūrėti Ameri
ką kaip turistė. Ją palydi duk
tė; ir sūnus.

AR SAUGU VAKARŲ SOSTINĖJE

BIDAULT MATO NEGERUS 
ŽENKLUS

Prancūzijos buvęs min. pirm, 
ir. užsienių reikalų ministeris 
Bidault spalio 21 įspėjo, kad 
Vakarai nori padaryti naują 
Miuncheną su Quemoy irMatsu. 
Miuncheno laimėjimai buvo be
verčiai, Bidault kritikavo da
bartinį Amerikos-, nusistatymą, 
tikriau nusistatymo nebuvimą, 
netikrumą.

"Tarp vakarietinių vyriausy
bių yra tam tikro noro reviduo
ti politiką. Tai ženklas vyriau
sybinio ir asmeninio nepasto
vumo. Aš nepastebėjau jokio Istorija prasidėjo pereitų me- 
noro Komunistinėj© pusėje pa- tų gruodžio 31. Į vakarų Ber- 
keisti savo pozicijas". lyną atvyko 22 metų vyras An-

atolij Ponomarenko. Atvyko 
Į anglų sektorių ir pasisakė, 
kad jis esąs sovietų tankistas 
seržantas. Paprašė azyiio; Tuo
jau pat sovietų komandierius

— Žiemos laikas pradedamas 
nuo spalio 26, sekmadienio. 
Laikrodžius reikia vieną valan
dą atsukti atgal

GEROS VALIOS ŽENKLAI AL- 
ŽIRO KARE

Alžiro sukilėliai grąžino lais
vę 4 paimtiem prancūzų karei
viam. Tuo pat atsimokėdamas, 
prancūzų kariuomenės vadas 
gen. Salan paleido 10 į nelais
vę paimtų sukilėlių.

NAUJAS SATELITAS ŽENKLU 
NERODO

Armija spalio 22 vakarą pa
leido su Jupiterio raketa sate
litą baliohą 12 pėdų ilgio. Pa
kilo laimingai? Tačiau baliono
signalai “sustreikavo” — nevei
kia, ir nežinia, kur balionas yra.

CHRUŠČIOVAS IR GIRTAVI-

NASSERIS PRAŠO MASKVOS 
UŽTARIMO

Jungtinės Arabų Valstybės 
viceprezidentas ir krašto apsau
gos ministeris paprašė Chruš
čiovo, kad įspėtų Ameriką, An
gliją ir Prancūziją neduoti Iz
raeliui pagalbos, jei Izraelis no- MAS SOVIETUOSE 
retų atnaujinti karą su arabais. Sovietų min. pirm. Chruš- 
Esą be svetimos pagalbos Ira- čiovas paskelbė kovą Sovietub- 
kas susidorotų su Izraeliu. se išplitusiam girtavimui (tik 

ar ją pradės nuo savęs?). Spa- 
Žinios iš "kultūrinio bendra- lio 17 paskelbė, kad ateityje 

restoranuose bus galima gauti 
tik po vieną stiklelį degtinės. 
Chruščiovas sutiko, kad girtuok
lis eis tada į kitą ir penktą res-

— Gydytojo Nimmer 8 me
tų sūnus pripažintas psichiškai 
nesveikas ir atiduotas giminių 
globai. Jis buvo prisipažinęs nu
žudęs savo tėvus, paskui vėl 
užsigy nė. Kas iš tikrųjų rugsėjo 
2 juos nužudė, policija nieko 
nesusekė.

Tikima, kad jau semadienį 
Ii būti naujas popiežius paskelb
tas.

Po daugybės spėliojimų, kas 
bus naujas popiežius, “paskiau
siai H. Tribūne koresponden
tas iš Romos daugiausia kalba 
apie Giovanni Battista Montini. 
Milano arkivyskupą. Jis nėra 

- kardinolas. Nuo 1378 popiežiai 
buvo renkami vis iš kardinolų. 
Anksčiau kitoje spaudoje buvo 
spėliojama: jeigu ne popiežius 
tai valstybės sekretorius bus 
Montini.

darbiavitno" su sovietais
Amerikos turistas G.S. Mil- 

roy iš Michigano pereitą savai
tę keliavo po rytų Vokietiją. 
Neustreliz mieste jis paklausė toraną. Bet pasiteisino: iki iš 
sovietų kareivį, ar gali foto* vieno nueis į kitą, jau išsiblai- 
grafuoti Stalino paminklą. Nors vys. Užsiminė ir partijos narius 
jis nefotografavo, bet po ke- girtaujant. Pažadėjo tokius na- 
lių minučių buvo suimtas. Ko- rius bausti.
munistai jį kaltina, kad foto
grafavęs “karinius įrengimus”. DRAUSMĖ AR SADIZMAS? 
Esą netoli Stalino paminklo sto- Amorikoi kariuomenės teis- 
vinčios kareivinės. Amerikos mas Ft. Jachson, S.C., spalio 
kariniam atstovui buvo proga 21 nubaudė seržantą George 
pareikšti protestą. O kadangi Sovie 450 dol. Kaltinimų jam 
turistas perduotas rytų Vokie- buvo daug, bet jis prisipažino, 
tijos milicijai, tai dabar turės kad savo žinioje turimus 
progą bendradarbiauti su rylų naujokus jis privertė suvalgyti 
Vokietijos nepripažinta valsty- po popierinį dolerį. Buvo kai
be

KUR DINGO GARSIOJI ANGLŲ 
TARNYBA?

Anglijos tarnybos toki var
dai kaip "Scotland Yard". "In- 
telligence Service" buvo gar
sūs visame pasauly savo tiks
liu ir planingu veikimu. Da
bar tas garsas nubluko, kada 
tos tarnybos tik po laiko apsi
žiūri, kaip Sovietų agentai va
gia paslaptis, grobia žmones ir 
juos išsigabena tiesiog iš Lon
dono. Išsigabena net tokius, 
kuriem saugoti buvo pristaty
ti Scotland Yard agentai.

Viena tokia istorija iškilo vestas su rusais emigrantais, 
aikštėn šiom dienom. Jam buvo duota kalbėti per ra- Kam teks Nobelio premija už

diją, per televiziją. Jis padėjo 
pagminti lapelius, skirtus rusų 
kareiviam. Keno rankose bus 
toki lapeliai, galės būti užtik
rinti.

’ gaus
Jis 

dono 
resas

Praėjo laisvėje 70 dienų. Ko
vo 13 telefonas suskambėjo vie
no iš jo pažįstamų rusų emi
grantų bute. Emigrantas buvo 
rusų solidaristų oiganizacijos 
narys. Bet jo nebuvo namie. 
Telefonu atsiliepė žmona. Kal
bėjo Ponomarenko. bet kažką 
neaiškaus. Tą pat dieną su
skambėjo telefonas ir kito so- 
lidaristo bute. Atsiliepė taip 
pat tik žmona. Vėliau ir vie
na ir antra moterys, aiškino, 
kad Ponomarenko balsas buvo 
sujaudintas.

Nuo tos dienos apie Pono- valandų operacija. Laikoma pa- 
marenko nebuvo nieko girdė
ti. Iš buto jis buvo dingęs Vi
si daikteliai palikti, kaip buvę. Vyriausybė palaiko Bang Jen- 

Tik prieš savaitę solidaristų šen
organizacija patyrė, kad Pono
marenko jau Rusijoje. Iš An
glijos jis išvyko kovo 14-18 tar-

kreipėsi Į anglus ir prašė jį iš
duoti, nes jis esąs dezertyras; 
jis nušovęs draugą ir ginklą 
išsinešęs.

Anglų karinė valdžia atsakė 
netrukus, kad anglų kariniai 
eskpertai patikrinę atsineštą 
ginklą ir konstatavę, kad tuo 
ginklu niekas negalėjo būti nu
šautas. Ginklas esąs visai nau
jas ir dar niekad nevartotas.

Tankistas Ponomarenko ga
vo azyiio teisę ir atvyko į Lon
doną. Jam buvo paskirta Scot
land Yard apsauga. Jis buvo su- . Nobelio premija

MINDSZENTY NEIŠLEIDO
Valstybės departamentas pa

skelbė. kad Amerikos atstovas 
Budapešte prašė Vengrijos ko
munistinę valdžią išleisti kar
dinolą Mindszenty į Romą į po
piežiaus rinkimus. Komunistai 
prašymą atmetė Kardinolas 
yra Amerikos atstovybėje nuo 
1956.

literatūrą?

kad pabėgę iš Sovietu 
Anglijos globą.
buvo apgyvendintas Lon- 
šiaurėje. net tikslus ad- 
buvo slepiamas.

— Europos spaudoje pasiro
dė žinia, kad Sovi’etai mėgina 
prikalbinti Wernherr Braun, 
Amerikos satelito meisteri vyk
ti i Sovietus.

LITTLE ROCK, uždarius aukštesniąją mokyklą, šios mergaitės 
valandą važiuoja autobusu j kitą mokyklą, kuri yra už Little 
Rock.

— Amerikoje šiemet rugpjū
čio mėn. vedybų buvo mažiau 
nei pernai tą pat mėnesį 7.8 
proc*. Gimimų mažiau tik 2.7 
proc

— Henry Cabot Lodge, Ame- pietų Amerikoje neramumai , „_____.................................
rikos atstovas Jungt Tautose, pasireiškė paskutinėm dienom monstracijoje prieš vyriausybę, 
gavo 1958 metų geriausio kai- trijose valstybėse. Bolivijoje ka- kuri paskelbė įstatymą dėl ka
bėtojo medalį. t riuomenė turėjo malšinti cen- talikų ir kitų privatinių univer-

tro ir socialistų dešiniojosparno si t et n

Neramumai piety Amerikoje
Argentinoje 30 sužeista de-

tinamas taip pat, kad kitam Ue- džios įstaigose

- Voki^iim visybė surengtas riau5cs pries vvria0. 
SbtaZT S ir Po 5 'a'and” «"*'

3 ,,žmuS"ir 2 s,lWs,i
Priešingai, kai į vakarų Vo- Bogotoje, Kolumbijoje, 3.000 
kietiją atvyko rytų Vokietijos minia triukšmavo apie 12 va- 
vyriausybės “kurjeris”, jis ne- landų prieš buvusį prezidentą 
buvę priimtas Vokietijos vai- PiniUa, kuris dabar grižo iš

Sovietų atstovybė Londone 
paprastai paaiškino: esą seržan
tas Ponomarenko savo valia at
vyko j atstovybę ir pareiškė no
ro grįžti.

Savo noru ar pagrobtas’ 
Scotland Yard tyli. Tiesiog ne
patogu. Jo agentam iš panosės 
dingo. Prabilo anglų sąjūdžio 
už išlaisvintą Rusiją pirmininkė 
Mrs. Robert Bovver Paaiškino, 
kad Ponomarenko negalėjo 
laisva valia grįžti į Rusiją. So
vietai būtu seniai juo pasinau
doję propagandai prieš Vaka
rus. Paaiškino, kad jos organi
zacijai buvo žinoma, jog prieš 
dingdamas Ponomarenko buvo 
susipažinęs su viena moterim.

Europos

— Lenkijos kompartijos sek
retorius Gomulka prieš mėne
si pasiuntęs atstovą su slapta 
misija j Jugoslaviją užtikrinti, 
kad Lenkija laikysis visų susi- 
tarimų su Jugoslavija, nepasy- ruse. Mes esam tikri — kalbė
dama bet kokio spaudimo iš |o pirmininkė, — kad toji mo-
Maskvos

Tuo tarpu tik spėjama, bet 
spaudoje tarp spėjamų kandi
datų labiausiai minimas sovie
tų rašytojas Pasternakas ir jo 
veikalas “Doktor Živago”. Vei
kalas buvo pirmiausia išspaus
dintas Italijoje, susilaukė So
vietų rašytojų draugijos sek
retoriaus kritikos, nes neigia
mai atsiliepia apie sovietinio 
gyvenimo reiškinius, o Amer- 
koje yra iškirtas i “bestseller

Amerikiečiu širdis vokietuko 
širdžiai

Vokietijoje amerikiečiai ka
riai judėjo 2,500 dol. ir atsiun
tė i Ameriką 5 metų Klaus 
Kaemerer su motina širdies o- 
peracijos. Buvo sutrikę kana
lai. kurie iš plaučių duoda šir
džiai deguonies. Baltimorėje 
spalio 22 padaryta vaikui 3

sisekus.

Danijos vyriausybė paskyrė 
5.000 dol. savo piliečiui Povl 
Bang Jensen, kuris buvo Jungt. 
Tautų tarnyboje ir buvo šį pa
vasari atleistas. Jis atsisakėper- 
duoti vengrų liudininkų pavar
des. Vyriausybė skyrė para
mos. k^d Jensen galėtų kelti 
bylą Hammarskjoldul Jungt 
Tautų gen. sekretoriui.

toris jam dovi svaiginomęjy bą

milteliu i gėrimą ir paskui nu
gabeno i Ševiotų atstovybę. Iš 
ten buvo pergabentas j Rusi
ją ir greičiausiai nuteistas*.

Tuo vieno asmens istorija ir 
baigta. Istorija liūdna, nes ro
do. kad net vakariečių sostinė
se nėra saugumo nuo sovietų 
šeimininkavimo. O tarp sovie
tinių karių, gal būt dar saugo 
jamas vienas kitas lapelis. Po- 
nomarenko ruoštas, kad pabė
gėliam Vakarai garantuoja glo-
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1$ LIETUVOS RAŠO ALMUS

Lietuvos sportininkai pirmose eilėse
Pijus XII iš kitos pusės: kaip 

popiežius diplomatas.
Diplomato vardas jam Labiau 

taikomas nei kitiem popiežiam. 
Ir pagrįstai. Parapijos jis netu
rėjo, vyskupijos nevaldė. Jis 
dirbo valstybės sekretoriaus 
kanceliarijoje, kildamas iki pa- 
sekretorio pareigų.

Nuo 1930 Pacelli buvo paskir- 
tas valstybės sekretorium, šio
se pareigose išbuvo 9 metus. 
Vatikano valstybė nedidelė, bet 
jo sekretorius turi didelius ry
šius su pasauliu.

DIPLOMATO DORYBĖS
Pacelli priklausė prie tokių 

sekretorių, kuriem nepakako sė
dėti kabinete ir sklaidyti diplo
matinius raštus. Jis norėjo tie
sioginių ryšių su žmonėm ir iš 
paties gyvenimo pažinti proble
mas. Jis keliavo į Vengriją. 
Prancūziją, pietų Ameriką. Pa
galiau 1936 lankėsi ir Jung. 
Valstybėse. Per septynias die
nas lėktuvais jis aplankė di
džiuosius Amerikos miestus.

Pijus XII vadino paskui dau
giausia keliavusiu popiežium ir 
labiausiai pažinusiu kitus kraš
tus.

Kelionės nutrūko, kai buvo 
išrinktas popiežium: Bet po val
stybės sekretoriaus Maglione 
mirties Pijus XII perėmė į savo 
rankas vėl valstybės sekreto
riaus pareigas. Tarptautines 
problemas sekė nuolatos ir iš 
spaudos. Esą kasdien jis užmes
davo akį ir į New York Times 
bei Herald Tribūne. Tarptauti
nes problemas patirdavo ir iš 
gausiai jį lankiusių diplomatų.

Pijus XII turėjo ir kitų dip
lomatui reikalingų privalumų. 
Pirmiausia didelę kantrybę 
mokėjimą nerodyti susirūsti- 
nimo, didelę erudiciją, di
delį mokėjimą susiorientuoti 
kiekvienu momentu kaip elgtis 
ir prie to—iš širdies plaukiantį 
sugebėjimą kitą pagerbti. Jis 
kalbėjo rūpestingai parinktais 
žodžiais. Jis vadovavo, nesuda- 
rinėdamas įspūdžio, kad vado
vauja.

Nuncijaus Pacelli 1917 pirmo
ji didesnė diplomatinė misija 
nepasisekė. Jis nesugebėjo įti
kinti kaizerio Wilhelmo. kad jis 
sutiktų priimti popiežiaus pla
ną — baigti karą. Tačiau kai
zeris savo atsiminimuose rašė:

“Pacelli yra įžymus, malonus 
žmogus, didelės inteligencijos,

putkię manierų, šaunus Kata
likų Bažnyčios aukštojo dvasi
ninko pavyzdys.“

DIPLOMATIJAI LAIMĖJIMAI
Nepasisekė ir pirmą” dides

nė diplomatinė akcija, kai jau 
buvo išrinktas popiežium.... Nuo 
išrinkimo buvo praėję tik pusė 
metų, ir prasidėjo karas tarp 
Vokietijos ir Lenkijos, čia pat 
įsijungė Anglija. Pirmoj savo 
enciklikoj naujasis popiežius į- 
spėjo. kad pasaulis išklydo iš 
tikrojo kelio ir pasirinko savo 

. jėgas eikvoti apgaulingiem idea
lam .Tai buvo viešai tarta. O 
slaptai

popiežius mėgino paveikti 
Mussolini, kad jis nesiduotų Vo
kietijos Įtraukiamas į karą.

Jau po karo paaiškėjo, kafl 
popiežius buvo rašę^ laišką Mus 
soliniui. apeliuodamas neįtrauk
ti kraštų į nelaimes. Ir Musso 
lini neklausė. Po poros mėne
sių Italija jau kariavo.

Buvo klausimų, ypačiai Baž
nyčios santykiai su valstybėm, 
kuriuos Pijus XH sutvarkė pa
tenkinamai. Bažnyčios padėties 
Sovietų okupuotuose kraštuos 
negalėjo sutvarkyti. Pijus XII 
liko laukimo padėtyje, kaip tai 
dažnai padaro diplomatai. Bet 
jis buvo kritiškas kompromi
sam su komunistiniais režimais 
vardan šios dienos patogumo.

NUTARK JAU DABAR. KAD MŪSŲ DIDŽIAJAI VALSTYBEI REIKALINGAS 
NAUJAS GUBERNATORIUS.

JUO TURI BŪTI JAUNAS IR ENERGINGAS NELSON A. ROCKEFELLER.

TODĖL IŠP1LDYK SAVO PAREIGA DALYVAUK RINKIMUOSE IR BALSUOK UŽ

NELSON A. ROCKEFELLER

Romėnas sv. Petro soste (3)

Tai rodė ir Vatikano didelis re
zervuotumas santykiam tarp 
Bažnyčios ir režimo Lenkijoje. 
Jis nevengė pakelti griežto bai
so dėl kardinolo Mindszenty per
sekiojimo Vengrijoje ir uždėjo 
ekskomunikas. ---- — -

Pijus XII diplomatiniai su
gebėjimai nepadarė to, kad jo 
principiniai pasisakymai aktua
liais tarptautinės politikos klau
simais, dėl taikos, dėl nusigink
lavimo, atominės energijos ir 
kt. būtų panaudoti praktiniam 
tų klausimų sprendimui. Tačiau 
padarė tai, kad

popiežiaus autoritetas rado 
didelio respekto pasaulyje ir 
tarp valstybės vyrų.

Drauge spalio 14 dr. J. Bu- 
dzeika atsiliepė dėl prof. K. 
Pakšto projekto organizuoti 
Britų Hondūre lietuvių koloniją. 
Atsiliepė neigiamai:

‘ ‘ Kritiškai ... .svarstant, prof. 
Pakšto pasiūlymą tenka prieiti 
prie išvados, kad šis planas yra 
nerealus, neįgyvendinamas ir 
vargiai pasitarnaująs lietuviš
kam reikalui. Šį planą tenka 
atmesti dėl šių priežasčių: (D

PREZ. EISENHOWERIS sveikinasi su nauju savo pavaduotoju 
Wilton B. Persons, kuris užėmė Sherman Adams vietą.

atstatęs tokių gerų santykių 
kaip Pijus XS su Prancūzija; su 
Vokietija. Anglija, Ispanija, Ita
lija.

Pijus 
matinius 
tybių ir 

XII atnaujino diplo- 
santykius su 15 vais
ėme bendradarbiauti 

su dešimčia tarptautinip orga
nizaciją. Prie Vatikano šiuo me
tu veikia .46 valstybių atstovy-

Vatikanas tur būt mažiausia 
pasauly valstybė. Ji turi ploto 
tik 108.7 akrus ir-L200 ^gyven
tojų. O “kariuomenės” jis turi 
250 šveicarų gvardijos. Kas ver
tina tik kariuomenės jėga, tas 
Vatikano reikšmės nevertina. 
Bet tokių valstybių tebuvo vie
šai pasikardenusios tik dvi, ir 
abi kaimynės: viena didelė ir 

Tvirtinama, kad per 600 me- kita maža, tos didelės šiandien 
tų. ne vienas popiežius nebuvo praryta.

S P A U D

tropinis klimatas mums yra la
bai nepalankus; (2) liet trem
tinių atsiskyrimas nuo Vakarų 
pasaulio politinių ir kultūrinių 
centrų yna žalingas Lietuvos lais
vinimo bylai ir lietuviškos kul
tūros tobulinimui; (3) lietuviai 
tremtiniai, gyveną Amerikoje 
nevažiuos į tropinius rezervatus 
nes jie čia Amerikoje yra sukū
rę prasmingą ir viltingą gyveni
mą; (4) mūsų tremties nutau
tėjimo pavojus nėra toks dide
lis, kaip mūsų kultūrininkai gal
voja”.

Autorius galvoja, kad nauja 
technologinė pažanga, industria
lizacija ir susisiekimo •priemo
nės keičia dabar gyvenimą. “Jie 
naikina mažųjų tautų nepriklau
somybę. ir,ąR£tonomiją ir daro 
didelius ekonominius vienetus, 
nes tik tokiose sąlygose įmano
ma masinė produkcija, kuri yra 
gerbūvio ir pažangos pagrindas. 
Pasauliniam ūkiui ir kultūrai be 
sivystant tokia kryptimi jokiai 
mažai tautai nebus įmanoma 
ateityje izoliuotis ir išsaugoti 
savo politinę ir kultūrinę nepri
klausomybę”.

Autorius taip pat nesutinka 
su prof. K. Pakšto pesimistine 
išvada, kad dabartinei padėčiai 
užtrukus ilgiau Lietuvoje, bus 
tautos lietuviškas galvojimas su
naikintas. Autorius tiki, kad lie
tuvių kultūra yra aukštesnė už 
rusų, dėl ttrji išliks rusų ne
sunaikinta. Tokiu atveju tremti
nių misija bus ne išlaikyti lie
tuvybę. bet perteikti Lietuvoje

Amerikos politikų rūpestis — rinkimai

BOSI M. POPIEŽIUI skrybėlių 
dirbėjas A. Berbiconi, jau pa
gamino naują skrybėlę. Batai 
ir kiti drabužiai siuvami bent 
keliy dydžių, kad vienas ii jų - 
tiktų. Popiežiaus rinkimai 
prasideda spalio 25.

likusiem vakarų dvasią. Ta ga
limybė paremta taip pat jo ti
kėjimu, kad komunizmas ne 
amžinas.

UŽ IR VĖL PRIEŠ
N. Lietuvoje redakcija prof. 

K. Pakšto projektą išvadino 
“nesusipratimu.... kai pritrūks
ta rimtų temų”. Prieš redakcijos 
kritiką stojo spalio 1 M. šaipū
nas, kuris savo išvadžiojimus už 
Pakšto projekto svarstymą bai
gia tokiais žodžiais:

“Kodėl nepasvarstyti lietuv- 
vybės išlaikymo įkuriant savo 
koloniją? Kiek susipažinus su 
Br. Hondūru ir išklausius pro
fesoriaus K. Pakšto pasiūlymo, 
neatrodo, kad tai būtų nesusi- 

; pratimas”.
Bet redakcija kietai vėl at

sakė, kad tai būtų tik rezerva
tas; kad koloniją įsteigti galima 
būtų tik su Lietuvos valstybės 
parama. O “Lietuvybės amžinu
mas” esąs galimas tik pačioje 
Lietuvoje. “Ir mes turime di
desnį. svarbesnį ir realesnį rei
kalą — stiprintis pačioje Lietu
voje ir atkovoti tai, kas iš lie-. 
tuvių tautos yra pagrobta impe
rialistų. Bet šiuo klausimu ne
atsiranda drąsuolių, nes mes. 
deja, drąsūs tikrai trauktis fr 
tikrai lietuviškas sritis užleisti 
veržliems imperialistams".

Pirmo autoriaus' (J. Budzei- 
kos) rimtuose svarstymuose yra
vienas tikėjimas netvirtai pa
grįstas — tikėjimas, kad ateity
je mažai tautai nebus įmano
ma išsaugoti politinę ir kultūri
nę nepriklausomybę. Jei tai bū-

Lietuvos boksininkai Mask
voje, kaip informuoja sporto 
korespondentas Stasys Vaitkū- 
nas, laimėję visas 10 rungtynių. 
Lietuviai buvę tiek populiarūs 
kad jiem- pasirodžius maskvie
čiai jau plodavę. Jų žvaigždė 
buvęs treneris Algirdas Šoci
kas — dukartinis Europos čem
pionas.

Lietuvos rinktinė iškovojo 
pirmą vietą, nugalėdama Mask
vą, Leningradą, Ukrainą ir kt.

Ketvirtą pergalę šiais metais 
laimėjo Birutė Zalagaitytė, ie- 
tininkė (52 m. 59 cm.). Rutuli- 
ninkas Varanauskas laimėjo 
pirmą vietą savo klasėje (17.7 
m.). Antrą vietą laimėjo lietu
vis Baltušninkas.

Lietuvos rekordus laimėjo bė
gikas Liepus ir disko metikė 
Laukytė, kuri taiko Į pasauli
nio masto čempionus. Bėgi
kas Pipynė laimėjo, trečią vie
tą, o šuoly į toli lietuvė Ne- 
paitė — 4 vietą (5.77 m.).

Moterų dviratininkių rung
tynėse pirmą vietą laimėjo vfl- 
nietė geografijos mokytoja Al
dona Remelytė.

Atsigavę po penkerių metų 
nesėkmių, lietuviai Maskvoje 
laimėjo krepšinio pirmenybes.

Lietuvos sportininkai, kaip 
suskaičiuoja Vaitkūnas, Mask
vos spartakiadoj laimėję 17 auk
so, 2 sidabro ir 2 bronzos me
dalius.

Netrukus į vakarų Vokietija, 
ginti Sovietų Sąjungos (ne Lie
tuvos) spalvų vyksta Zalagaity
tė ir Pipynė; Baltušninkas vyk
sta Į Rumuniją; krepšininkai 
ir boksininkai i Lenkiją; stalo 
tenisininkai — Ramanauskaitė 
ir Paškevičius — į Švediją.

LAIMĖJIMO IRKLAVIMĄ
Rugsėjo pradžioje Trakuose 

įvyko Pabaltijos akademikų irk
lavimo pirmenybės. Svarbiau
sias rungtynes (keturviete) lai
mėjo lietuviai studentai kartu 

tų tiesa, tai tektų išsižadėti vi
sos dabartinės kovos už nepri
klausomybės atgavimą. Bet lai
mė, kad nebūtina tikėti, jog 
belgai, olandai, šveicarai pra
ras savo nepriklausomybę. Ir 
Afrikos mažos tautos dabarti
niu metu eina nepriklausomy
bės gavimo, ne praradimo ke
liu.

N. Lietuvos nusistatymas yra 
gražus— stiprintis pačioje Lie
tuvoje. Jei tai bus padaryta, 
tai atkris ir prof. K. Pakšto 
projektas. Tačiau prieš tai ten
ka palaukti realaus projekto 
iš laikraščio, kaip turi būti at
kovota Lietuva iš imperialistų 
ir ką tie drąsuoliai turi pa
daryti. kad lietuviškas sritis at
gautų iš imperialistų.

laimėdami komandines pirme
nybes, antrą vietą laimėjo lat
viai, trešią estai.

Gruzinai nugalėjo lietuvius 
šaudyme, surinkę 20 taškų dau
giau nei lietuviai stendinio šau
dymo pirmenybėse Vilniuje.

MALŪNAS, KURIO NĖRA 
PLANE

Tiesa skelbia apie Liudvina
vo malūną, kurį savo iniciaty
va pradėjo statyti direktorius 
Baravykas. Jis sugraibė tam 
reikalui apie 1 milijoną rublių 
ir pastatė malūno penkis auk
štus. Staiga valdžia apsižiūrė
jo, kad tokio malūno penkme
čio plane visai nėra. Dabar ne
žino kas daryti. Malūnui baigti 
rublių nėra. -Kitų rublių iš 
Maskvos taip greit nėišprašysi, 
si, o čia dar paaiškėjo, kad rei- 
kia statyti ir naują Šešupės už
tvanką, nes senoji medinė vi
sai prakiurusi, ir Šešupė gali 
nusiplauti užtvanką ir visą mi
lijoninį malūną.

PLANE IR GRYBAI 
NENUMATYTI

Nepriklausoma Lietuva bu
vo pradėjusi gyrybų eksportą 
į užsienius. Lietuvos grybai bu
vo delikatesas ir New Yorke. 
Kaip dabar tokia prekyba vyks
ta, aprašo Tiesa.

Vienos kontoros rūpesčiu bu
vo supirkta 97 tonos grybų. 
Deja, visos valstybinės įmonės 
atsisakė juo pirkti ar sukonser- . 
vuoti — tai nesą numatyta pla
ne iš Maskvos. Teko grybus 
vežti į Leningradą, kur Mask
vos valia gal ne tiek baisi, ten 
sukonservuoti ir grąžinti atgal 
konservuotus jau su Leningra
do etiketėm.

Lietūkį pakeitusi “Lietkoop
sąjungą” norėtų šią prekybą 
grybais plėsti, bet be Maskvos 
palaiminimo nedrįsta. Tokis yra 
Maskvos biurokratizmas Lietu
voje.
APIE RUSUS IR KOMUNISTUS

Tiesa pastaruoju laiku tuos 
“vyresniuosius brolius’ iš Mask
vos išdrįsta pakaltinti ir girta
vimu bei įstatymų nesilaikymu. 
Buvo aprašyta byla stambaus 
pareigūno Choroškovo, kuris 
girtas su bendrakeleivėm Jasin- 
skaja ir Dičiūnaite pasiprieši
no milicijos areštui.

O kompartijos IV plenume 
Kazlų Rūdos politrukas Balke
vičius skundėsi: nors komunis
tai yra įstumiami į vadovauja
mas vietas, daugelyje kolchozų 
iš viso nesą politinių organizaci
jų; o jei kuriuose ir yra. tai ’ 
jos labai negausios. Buvo taip 
pat nusiskųsta, kad partija to
leruoja “Drausmės pažeidėjus, 
girtuoklius', kurie darą gėdą 
partijai.

Rockefeller pasižada dirb
ti kartu su įmonių vadovy
bėmis. darbininkų unijomis 
ir apdraudos bendrovėmis, 
kad ištirtų pensijų p?rkė- 
limo reikalus.

Jis nori, kad darbininko 
teisės i pensijas būtų ap- 
saugotis ir tada., kai jis ko - ( •
čia darbą.

NELSON A. ROCKEFELLER

Rockefeller pasižada rū
pintis, kad apdrauda ligo
je ir grupinė gyvybės ap
drauda veiktų ir tada, ka
da darbininkas išeis į pen
siją.

Rockefeller pasižada da
lyti viską, kad būtų priim
ti įstatymai, kurie saugotų 
unijų fondus.

KITOS VALSTYBĖS SPARČIAU VYSTOSI NEGU NEW YORKO VALSTYBĖ. 
ROCKEFELLER. BŪDAMAS NEW YORKO VALSTYBĖS GUBERNATORIUM. 

RŪPINSIS IŠVYSTYTI NEW YORKO ŪKINE GEROVĘ. RŪPINSIS DAĘBAIS. TAI 
REIŠKIA PASKATINIMĄ NAUJOS PRAMONES IR IŠPLĖTIMĄ BIZNIO NEW YOR
KO VALSTYBĖJE.

TODĖL BALSUOKITE UZ NELSONĄ. ROCKEFELLER.
BALSUOKITE UZ RESPUBLIKONUS.
052 METAIS. RESPUBLIKONAMS PAĖMUS J. A. V-BIŲ VALDŽIĄ į SAVO 

RANKAS. SUSTABDYTAS KOMUNISTU IMPERIALIZMAS.
RINKIME NELSON A. ROCKEFELLER Į NEW YORKO VALSTYBĖS GU

BERNATORIUS. KENNETH B KEATING j J. A. V-BIŲ SENATORIUS BALSUOKI
ME UZ VISUS RESPUBLIKONŲ KANDIDATUS.

BALSUOKITE EILĖJE A.

koti sugyvenimo. Kaip toji ko-Jie bus iš lapkričio 4. Ko
vos kaištis kyla. Kai respubli- egzistencija turi būti vykdoma, 
konų aktyvumą sujudino vice Stevensonas neaiškino, 
prezidentas Nixonas, demokra
tai jį ėmė vadinti McCarthy.

Varžybos eina dėl 32 vietų se
nate. Nuomonių tyrimas rodo, 
kad demokratai gali gauti 57 
proc.. respublikonai 43. N.Y. 
Times aiškina, kad demokratai 
atlaikys savo 13 renkamų vietų 
ir dar laimės 10 iš respubliko
nų. Lig šiol senate demokratai 
turėjo 49. respublikonai 47. At- 
turėjo 49. respublikonai 47

Jei (X) šių rinkimų skirtumas 
dar labiau padidės demokratų 
naudai, tai Kongresas gali būti 
griežtesnėje opozicijoje vyriau
sybei.

Demokratai yra tA.ri laimė
jimu. Esą jų naudai ir respub
likonų nenaudai pasitarnavo ne
darbas (5 mil. bedarbių), užsie
nių politikos nepasisekimai, pra
gyvenimo brangimas, žemės ri
kio negalavimai.

KO NORI DEMOKRATAI?
/Milai Stevensonas Quemoy 

reikalu pareiškė: Quemoy yra 
(’hiang Kaishcko. ne Amerikos

RADIO PROGRAMA
— Sovietai atsisakė ką nors 

pranešti Amerikai apie likimą 
11 lakūnų, kurie buvo lėktuve, 
įskridusiame į Armėniją ir So
vietų nušautame. Sovietai buvo 
grąžinę tik 6 lavonus. Kur kiti 
11. liko paslaptis. Sovietai tik 
atkirto, kad tegul atsako dėl 
jų likimo tie. kurie juos siuntė 
i Sovietij Sąjungą.

f Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban- $ 
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną. >

£ Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- *> 
<Į nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”. g
| Biznio reikalais kreiptis j Raltic Florists gelių bei do- > 

vanų krautuvę, 502 E. Broadnay, South Bostone. .* 
Tel. AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”. *

t. STEPONAS MINKI S f

Palaidoti didžiojo karo Ž 
jūrininkai ?iBesibaigiant antrajam pašau- ? 

liniam karui, vienas vokiečių $ 
povandeninis laivas. U-843. iš f 
rytų Azijos vežė brangius daik- f 
tus: kaučiuką, ciną, volframą. ? 
kofeiną, opiumą. Kai laivas pa- £ 
siekė vakarinės Švedijos pa
krantes, 
tuvas ir 
1945 m.

Dabar 
jo žuvusią įgulą palaikdojo. Į- 
gulos buvo 44. bet iš jų tera
do tik 35. Vainikus prie jų ka
pų uždėjo Švedija; karo laivy
nas. o Bonuos vyriausybė at- 

rcikalas. bet Fonnozą ginsim siuntė vieną kapitoną, kuris 
Sovietų reikalu: Sovietai ir kom. kadaise buvo vadovavęs tam 
Kinija auga ir nežus, reikia ieš- laivui.

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
Transliuoja iŠ stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kiTocydes

KIEKVIENĄ SEKMADIENį N’t'O 1:30
.Jei norite Šioje nulijo programoje skelbtis.

KNIGIITS OF UTHUAN1A
BRADDOCK. PA

IKI 2:00 VAI. 
kreipkitės adresu

WIX)A

ji pastebėjo britų lėk- 
nuskandino. Tai buvo 
balandžio 9.
švedai Iškėlė laivą ir

Lietuvių Radijo Valandos Programa

WH1L — 1430 kitocyclCT — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadtenj nūn 11 iki 12 vai. vidurdienio. .Te*, norite ka 
nors pasveikinu ar pranešti, tai asmeniškai {dvokite ar Muškite 
vedėjui AVTAN11 F. KNEItlt'I — IJthnMian R*«fe Mene. «a C«t- 
tacv SI, N<*rw<*nd. Man, Skyriai: Uthoasfam Fnrnltare
O. Ivaškai. 328 \V. Broadu-ay. Ir John Roman, jr.. P.O.Bok 32. So. 
Boston. Mas*; Antanas Daukantai Markei. 1S7 WeMer Are.. C»m- 
hridge, Mavs. Telefonai; NOnrood M«4»; ftObtk Ikarton S-44HA ar 

Klrktand 7-RM&
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Kristaus Valdovo švente
Kristaus Valdovo šventė Ka

talikų Bažnyčios liturgijoje yra 
visai jauna, palyginus su kito
mis Švdhtėmis. Jai vos 30 su vir
šum metų. Paskelbta popiežiaus 
Pijaus XI tarp pirmojo ir antro
jo pasaulinių karų. Pagrindas 
tokiai šventei buvo trejopas.

Pijus XI visų pirma norėjo 
priminti, kad šio pasaulio valdo
vų ir visų jų valdinių tėra vie
nas tikrasis Valdovas arba Ka
ralius — tai Kristus. “Viešpats 
sėdi kaip Karalius per amžius.... 
Jis viešpataus nuo jūros iki jū
ros, nuo upės iki žemės rutulio 
pakraščių. Visi žemės karaliai 
garbins Jį. visos tautos jam tar
naus” skaitome dar Senajame 
Įstatyme.

Ta pagarba ir tarnavimas at
siremia Kūrėjo ir kūrinio san
tykiu. Kūrinys priklauso nuo 
Kūrėjo visa savo būtimi, ir dėl 
to ar žmogus būtų valdinys ar 
valdovas — abu jie lygūs prieš 
visų žmonių valdovą. Abiem yra 
pareiga savo Kūrėjui nusilenk
ti, bet žemės valdovai dažnai 
savo valdinius net prievarta 
lenkia, kad dieviškoji pagarba 
būtų jiems atiduota.

Pirmajam pasaulinhii karui 
pasibaigus, nepaisant gražių ir 
šauklių demokratinių principų, 
gausiai atsirado tų žemės val
dovų, kurie ėmė savintis teisę 
valdyti ir žmonių sielas. Tai bu
vo įvairaus pobūdžio dideli ir 
maži diktatoriai, siekę žmonėm 
primesti ne tiktai savo valdžią, 
bet ir savo pasaulėžiūrą — na
cinę arba socialistinę. Nė lais
voji Lietuva nebuvo aplenkta 
tokio totalistinio valdymo.

Antrame pasauliniame kare 
nemažai tų valdovų diktatorių 
neteko savo sostų ir galvų, bet 
jų dar paliko. Patys ryškiausie
ji tebesėdi Kremliuje. Bolševiz
mas yra apverstas viršum kojom 
tikėjimas, kuris siekia kiekvie
nam kalte į kalti iki gyvų sme
genų, kad Dievo nėra, o tėra

kurs išgelbėjo mus ii tamsy-
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meilės Sūnaus karalystę' 
Kol. 1, 12-13.

Pravartu prisiminti, kad tasai 
nusigręžimas nuo visatos Valdo
vo atėjo į Rusiją iš vakarų Eu
ropos, ilgus amžius valdžiusios 
pasaulį. Pijus XL skelbdamas 
Kristaus Valdovo šventę, savo 
enciklikoje pastebėjo: “Vakarų 
Europa “ateizmą pagimdė ir 
išugdė, Rusija jį pasisavino. Ji
nai tik vieną dalyką pridėjo: iš 
ateizmo padarė šetonizmą”. li
tai atsitiko dėl to, kad “žmogus 
valdovas panorėjo užimti Dievo 
vietą”.

Tad antras akstinas Kristaus 
Valdovo šventei skelbti buvo 
tas, kad norėta pabrėžti, jog 
Dievo Valdovo vietos nei vieša
me gyvenime nei žmonių širdy
se niekas kitas negali užimti. 
“Jis yra pirm visų ir visi Juo 
laikosi” rašė šv. Povilas.

x Ateinantį sekmadienį šven
čiame Kristaus, Visatos amžių 
Valdovo šventę. Jis yra mūsų 
ir viso pasaulio Kūrėjas ir At
pirkėjas. Savo kančios savaitė
je paskutinį kartą stovėjo prieš 
fariziejus ir Rašto žinovus. Vy
riausias Kunigas paklausė: 
“Aš klausiu Tave vardan gy
vojo Dievo, pasakyk mum, ar 
Tu esi Kristus, Dievo Sūnus?” 
Ir Viešpats atsakė: “Taip aš 
esu”.

“Ar Tu esi karalius?” — 
prieš mirties sprendimą klau
sė Pilotas. Jėzus atsakė: “Tu 
pats sakai, aš esu Karalius. “Ta
čiau mano karalystė ne iš šio 
pasaulio”.

Kristaus karalystė ne iš žemiš 
kūjų, kurios kartu su karaliais 
laiko bėgyje žengia į kapą, su
lūžta karalių skeptrai ir sudūž
ta žmonių laimė. Kristaus ka
ralystė yra tobulos laimės, 
amžina. Ją vaizdoja šv. Raš
to žodžiai: “Ko akis neregėjo, 
nei ausis negirdėjo, nei į žmo
gaus širdį neįėjo, Dievas priren
gė tiems, kurie Jį myli" (I Kor. 
2). Ir Šv. Augustinas kalba apie 
tobulą karalystę, kurios karalie
nė yra tiesa, kurios Įstatymas 
yra meilė, kurios tikslas yra 
amžinas gyvenimas.

KRISTAUS KARALYSTĖS 
TIESA

Pagal dangiškojo Tėvo norą 
Kristaus apreikštoji tiesa yra 
šviesa. “Aš. šviesa, atėjau į pa
saulį, kad kiekvienas, kuris tiki 
į mane, nepasiliktų tamsybėje” 
(Jono 12, 46) Didžiojo penktadie 
nio teisme Kristus išpažino: 
“Aš gimiau ir atėjau Į pasaulį, 
kad būdyčiau apie tiesą. Kas 
yra iš tiesos, tas klauso mano 
balso” (Jono 18, 37) Jis yra 
tiesos Karalius (paL Jo. 18, 33). 
Mes lenkiamės prieš JĮ. Mes ti
kime Jam!

Šiandieną yra daug aštrių 
protų, kurie ieško tiesos ir dėl 
jos susiskaldo. Kristus 
ramybės. Jis stovi prieš visus 
dalydamas pasaulį į dvi dalis: 
prieš ar už Jį.

Dievo tiesa yra visų tiesų kel
rodis: “Iš tamsybių Jis mus nu
vedė į savo stebuklingąją švie
są” (I Petro 2, 9) “Mes esame 
krikščionys mes priklauso
me Kristui. Gali prieš mus šėl
ti pasaulis, tačiau jis mūsų ne
sutriuškins, nes mes priklauso
me gyvybės Leidėjui, mirties 
Pergalėtojui Gali mum patai
kauti pasaulis, tačiau jis mūsų 
nesuvedžios, nes mes priklauso-

katalikiškoji akcija, kurią 
stipriai pabrėžė ir didžiai 
ja rūpinosi Pijus XI, yra taip 
pat siejama su Kristaus Valdo
vo švente. Tos šventės mišiose 
prašome Dievą, kad Jisai savo 
“Sūnuje, visatos Karaliuje, teik
tųsi visa atnaujinti”. Katalikiš
kajai akcijai yra skirta rūpintis, 
kad to atnaujinimo, gyvosios 
krikščioniškos dvasios, būtų į- 
nešta į visuomeninius žmonių 
santykius. Dėl to Kristaus Val
dovo šventė nėra tiktai grynai 
bažnytinė, o taip pat ir visuo
meninė.

Lietuvoje prieš paskutinį ka
rą Kristaus Valdovo šventėje 
po bažnytinių pamaldų visada, 
būdavo dar didesni ar mažesni 
susirinkimai. Juose aiškintasi 
katalikiškos akcijos siekimai ir 
tai, kiek Dievo įstatymai turi 
būti pagerbti ir suderinti su 
valstybės. įstatymais, o svar
biausia, kiek patys katalikai tu
ri atsinaujinti Kristuje.

šiame krašte tų viešų susi
rinkimų Kristaus Valdovo gar
bei mažiau daroma. Lietuviai 
šiuo atžvilgiu kitus aplenkia, ir

KRISTAUS KARALYSTE
KRISTAUS KARALYSTĖS 

MEILĖ
Savo karalystę Kristus pasta

tė tik ant meilės — ant tikros 
Dievo ir artimo meilės. Galioja 
tik šis įstatymas, tik meilė it 
saulė, kuri niekada nenusilei
džia ir kuriai šviečiant niekur 
nėra nakties šešėlio. Išgananti, 
padedanti, nusižeminusiai tar
naujanti meilė, kojų plovimo 
dvasia. Mes tikime į'tą meilę, 
kuri užviešpatauja, išgano ir lai
mina pasaulį. “Kai aš būsiu pa
keltas nuo žemės, aš pritrauk
siu visus prie savęs” (Jono 12, 
32).

Tai buvo toli nuo pasaulio 
nuklydusioje šv. Elenos saloje. 
.Praradęs visą šlovę ištremtas ir 
įkalintas imperatorius Napoleo
nas savo susimąstyme kalbėjo 
kartu su šimtininku po kryžiu
mi: “E tikrųjų, tas turi būti 
Dievo Sūnus, kuris dėl visų ga-

TEATEINI E TAVO KARALYSTĖ, — Hann£ Dalios grafika.

T .Kęstutis Butkevičius, O.F JA

Įėjo degti tokia meile ir pa
vergti visų širdis”. •

Kristau Valdove, savo meile 
prikalk ir mus visus su visais 
mūsų penkiais jausmais prie 
savo dieviškosios širdies. Mes 
galime gyventi neturte ir var
guose, gyventi rūpesčiuose ir 
susigraužimuose, galime gyven
ti namų pašiūrėse ir pastogėse, 
galime gyventi pakeliant šim
tus aukų ir atsižadėjimų. Visa 
tai galima ir dar daug daugiau. 
Tačiau mes negalime gyventi 
be meilės be saulės be troš
kuli gaiviančio vandens.

KRISTAUS KARALYSTĖS 
AMŽINYBĖ

Tai yra svarbiausia, dėl ko 
atskiras žmogus, tauta ir visa 
žmonija gali aukoti savo 
jėgas: amžinasis gyveni-mas.

Į jį mus nori nuvesti Kris
tus, amžinybės Valdovas. “Jo 
įsakymai yra amžinasis gyve
nimas” (Jo. 12, 50 “Aš esu pri
sikėlimas ir gyvenimas: kas ti
ki į mane, gyvens, jei jis būtų 
ir miręs” (Jo. 11, 25) Viską 
Dievas padarė mums ir pasau
liui, kad kiekvienas galėtų būti 
išganytas amžinajam gyvenimui. 
“Ką padės žmogui, jei jis ir vi
są pasaulį laimėtų, bet kęstų 
nuostolį savo sielai” (Mato 16, 
26)

Amžinybėje Kristus bus vi
sų išganytųjų Valdovas.“ Ateiki
te pagarbinti Karalių, kuriam 
visa gyvena”. J tenai mes nori
me sekti Jį ištikimai iki pasku
tinio širdies suplakimo, kad pas 
kui galėtume gauti gyvenimo 
vainiką (pal Apr. '2, 10).

Kardinolas Dechamps kadai
se buvo garsus Belgijos teisinin
kas. Dievas jį išsirinko sau. Tai 

buvo toji diena, kai karalius 
Leopoldas iškilmingai įžygiavo į 
Briuselį užimti sosto. Jaunas 
Dechamps eiseną stebėjo nuo 
balkono. Karalius pražygiavo ap
suptas didžiūnų, apsvaigęs nuo 
tautos džiūgavimų. Tai buvo 
perbloškiąs reginys. Tačiau greit 
vėl viešpatavo tyla. Nuo balkono 
stebėtojas matė, kaip garbė ir 
žibėjimas vis traukėsi tolumon 
ir nyko. Vis mažiau bebuvo gir
dimas tautos džiūgavimas. Pa
galiau gatvė buvo tuščia, be 
žmonių. Viskas praėjo! “Tai ka
ralius, kuris praėjo!”—Ta min
tis staiga pagavo Dechamps sie
lą. “Karalius, kuris praeina!” 
— “Ne!’, tarė jis sau, “tokiam 
aš nenoriu paaukoti savo gyve
nimo. Aš noriu tarnauti Kara
liui, kuris nepraeina!” Susimąs 
tęs apleido balkoną. Jis žengė 
per seminarijos slenkstį ir įsto
jo į Kristaus tarnybą, į tarny
bą amžinojo Karaliaus!

Ir mes tik Jam vienam, am
žinajam Karaliui, norime pri
siekti ištikimybę iki mirties, 
kad paskui gautume gyvenimo 
vainiką.

Kristau Valdove, mes pasi
žadame gyventi kaipo geri krik
ščionys. Tau aukojame mūsų 
visus savo veiksmus, kad iš
melstame visų širdyse Tavo mei
lės viešpatavimo ir kad tuo bū
du Tavo ramybės karalystė į- 
sivyrautų visame pasaulyje.

KATAUKŲ SPAUDOS BIURAS

/ Kunigų Vienybės Centro Val
dybos posėdis įvyko spalio 21 
Newtown, Pa. Dalyvavo pirm, 
kun. J.J. Cepukaitis, vicepirm. 
kun. J. Aleksiūnas, sekr. kun. 
dr. M. Ražaitis ir ižd. kun. T. 
Narbutas. Taip pat buvo pak
viesta Kunigų Vienybės sieme 
išrinkta komisiją: kan. J.B. 
Končius, kun. J. A. Karalius, 
kun. V. Dabušis (komisijos na
riai kun. dr. V. Cukuras ir T. 
Andriekus, OFM posėdyje ne
galėjo dalyvauti).

Posėdyje svarstytas seimo 
nutarimas organizuoti Katali
kų Spaudos Biurą, kuris veik
tų prie Kunigų Vienybės Cen
tro Valdybos. Biuro, vedėjas bū
tų kartu ir “Lux Christi” redak
torius. Periodiniais biulete
niais ir atskirais straipsniais 
biuras teiktų informaciją lietu
vių ir amerikinei spaudai apie 
lietuvių katalikų gyvenimo svar
besniuosius įvykius bei asme
nis. Per savo korespondentus 
rinktų žinias apie viso laisvojo 
pasaulio lietuvių katalikų veik
lą ir katalikų padėtį pavergto
je tėvynėje.

Seimo sudarytai minėtai ko
misijai pavesta paruošti KSB 
darbo statutą ir ieškoti asmens 
biuro vedėjo pareigoms. Kuni
gų Vienybės Centro Valdyba 
pasirūpins lėšomis biurą išlai
kyti.

tuo reikia pasidžiaugti. me Kristui” (Aug. S. 130, n. 5). (—<L)visagalė komunistų partija.

vičių, Jeremejų Nedojechovą ir
A. Čechovas f Ivaną Pisuliną.

—Kaipgi ta šauki, velne o- 
landiškas, — supyko Zvizduli- 
nas, su įsiuntimu žiūrėdamas 
į savo partnerį- — Argi taip

buvo Dorofejevas su manim, še
Vieną biaurią rudens naktį 

Andrejus Stepanovičius Pereso
linas važiavo iš teatro. Važiavo 
ir galvojo apie tą naudą, kurią 
duotų teatrai, jeigu būtų stato
mos dorovingo turinio pjesės. 
Važiuodamas pro valdybą, jis 
metė galvojęs apie naudą ir ėmė 
žiūrėti į langus tų namų, ku
riuose jis, kalbant poetų ir ški
perių kalba, valdė vairą. Du bu
dimojo kambario langai buvo 
ryškiai nušviesti.

“Nejaugi jie iki šiol su ata
skaita terliojasi? — pagalvojo 
Peresolinas. — Keturiese mul
kiai dirba ir iki šiol dar nebai
gė! Ko gero, žmonės pagalvos, 
kad aš jiems ir naktimis ra
mybės neduodu. Eisiu, užduosiu 
garo jiems.... Sustok, Guri jau!’

Peresolinas išlipo iŠ ratų ir 
nuėjo į valdybą. Paradinės du
rys buvo užrakintos, o užpaka
linės, turėjusios tik vieną suga
dintą velgą, stovėjo atlapos.

Peresolinas tuo pasinaudojo ir peliovas su žmona ir Stiopka
po kokios minutės jau stovėjo 
prie budimojo kambario. Durys 
buvo praviros, ir Peresolinas, 
žvilgterėjęs pro jas, pastebėjo 
kažką nepaprasta. Už stalo, ap
versto dideliais apyskaitų lapais, 
dviejų lempų šviesoje, sėdėjo
keturi valdininkai ir lošė korto
mis. Susikaupę, nejudėdami, ža
liai nusidažiusiais nuo gaubtų 
veidais, jie buvo lyg pasakiški 
gnomai arba, apsaugok Dieve,
netikrų pinigų dirbėjai.... Dar 
daugiau paslaptingumo tiekė 
jiems jų lošimas. Sprendžiant 
iŠ jų manierų ir kortininkų ter
minų, kuriuos jie protarpiais 
šūkčiojo, tai buvo vintas; ta
čiau sprendžiant iš viso to, ką 
nugirdo Peresolinas, šio loši
mo negalima buvo pavadinti nei 
vintu, nei netgi kortų lošimu. 
Tai buvo kažkas negirdėta, keis
ta ir paslaptinga ....Iš valdinin
kų Peresolinas pažino Serafimo- 
vą Zvizduliną, Stepaną Kulake-

Jerlakovas, o ta šauki Kofeiki-' 
ną. šit mes ir be dviejų! 0 
tau, kopūsto galva, reikėjo Po- 
gankiną šaukti!

— Na ir kas gi tada būtų 
išėję? — pasišiaušė partneris. 
AŠ būčiau šaukęs Pogodiną,
o Ivano Andrejičiaus rankose 
Peresolinas.

“Mano pavardę kažin kam 
čia pripynė.... — gūžtelėjo pe
čiais Peresolinas. — Nesupran-
tu!”

Pisulinas vėl išdalino, ir. val
dininkai varė toliau:
— Valstybinis bankas....
— Du — iždo rūmai....

— Be kozirio ...
— Tu be kozirio? Hm!.... Gu

bernijos valdyba — du žūti, 
tai žūti, kipšu teima! Tą kar
tą su liaudies švietimu likau be 
vienos, dabar ant gubernijos 
valdybos suklupsiu. Spiauti!

— Sėdai tu su liaudies švie
timu!

“Nesuprantu!’ — sušnibždė- dėjo bėgti, o Kulakevičiui ėmė 
jo Peresolinas. - spengti dešinėje ausyje, ir pats

—Šaukiu valstybinį.... Mesk, savaime atsirišo kaklaraištis. 
Vania, kokį nors tituliarinį ar Valdininkai metė kortas, pama- 
guberninį. žu atsistojo ir, žvilgterėję vie-

— Kam čia mums tituliarinį? nas į kitą, įsmeigė akis į grin- 
Mes ir Peresolinu suduosim.... dis. Valandėlę budimajame kam

— O mes tavo Perėsolinui baryje viešpatavo tyla....
per dantis.... per dantis.... Mes
Rybnikovą turime. Liksite jūs 
be trijų! Traukite Peresolichą! 
Nėra čia ko jos, šunsnukės, 
rankovėje slėpti!

“Mano žmoną užkabino.... — 
pagalvojo Peresolinas. — Ne
suprantu’. '

Ir, nenorėdamas ilgiau pasi
likti tokioje neišmanymo padė
tyje, Peresolinas atidarė duris 
ir įžengė į budimąjį kambarį. 
Jeigu prieš valdininkus būtų
pasirodęs pats velnias su ragais 
ir uodega, tai jis nebūtų 
tiek jų nustebinęs ir išgąsdinęs, 
kaip išgąsdino ir nustebino juos 
viršininkas. Jeigu būtų atsira
dęs prieš juos pernai miręs eg
zekutorius, prašnekęs į juos nu
mirėlišku balsu: “Eikite paskui 
mane, angelai, į vietą, paruoštą 
šunsnukiams’, ir kvėptelėjęs į 
juos kapų šalčiu, jie nebūtų iš
balę taip, kaip išbalo, pažinę 
Peresoliną. Nedojechovui iŠ iš-, 
gąsčio net kraujas iš nosies pra-

— Gerai jūs ataskaitą per-
rašinėjate! — pradėjo Peresoli 
nas. — Dabar suprantama, ko
dėl jūs taip mėgstate su atas
kaita terliotis.... Ką jūs Čia vei
kiate?

— Mes tik valandžiukę, jūsų 
kilnybe .... — sušnibždėjo Zvie-
zdulinas. — Paveiksliukus žiū- 
rinėjome.... Ilsėjomės..'.

Peresolinas priėjo prie stalo 
ir iš lėto patraukė pečiais. Ant 
stalo gulėjo ne kortos, o foto-
grafijos, nuimtos nuo kartono 
ir užklijuotos ant lošiamųjų 
kortų. Nuotraukų buvo daug 
Žiūrinėdamas jas. Peresolinas 
pamatė save, savo žmoną, daug 
savo valdinių, pažįstamų....

— Kokios čia nesąmonės?.'.. 
Kaipgi čia jūs lošiate?

— Tai ne mes, jūskilnybe, 
išgalvojome ... Sergėk Dieve.... 
Mes tik pavyzdi paėmėme....

— Paaiškink, Zvizdulinai!
Kaip jūs lošėte? Aš viską ma
čiau ir girdėjau, kaip jūs ma

nė Rybnikovu mušėte.... Na, ko 
varžaisi? Juk aš tavęs nesuėsiu! 
Pasakok!

Zvizdulinas ilgai drovėjosi ir 
būkštavo. Galų gale, kada Pe 
resolinas ėmė širsti, prunkš
tauti ir rausti iš nekantrumo, 
jis pakluso. Surinkęs nuotrau
kas ir sumaišęs, jis išdėliojo jas 
ant stalo ir pradėjo aiškinti.

— Kiekvienas portretas, jūs
kilnybe, kaip ir kiekviena kor
ta turi savo esmę.... savo reikš
mę. Kaip kaladėje, taip ir čia 
52 kortos ir keturios spalvos.... 
Iždo rūmų valdininkai — čir
vai, gubernijos valdyba — gi
lės, švietimo ministerijos tar
nautojai — būgnai, o vynai bus 
Valstybinio banko skyrius.... Ti
krieji valstybiniai patarėjai pas 
mus — tūzai, valstybiniai pata-' 
rėjai — dešimtokės, ir taip to
liau. Aš. pavyzdžiui — va ma
no paveikslas — triakė, nes, 
būdamas gubernijos sekreto
rius

— Met.-kaip ....Tai aš, va
dinasi. — tūzas?

— Gilių tūzas, o jos eksce
lencija — dama....

— Hm! Tai originalu... Na
gi. imkime ir suloškime! Pažiū
rėsiu...

Peresolinas nusivilko paltą ir,

su nepasitikėjimu šypsodamas, 
atsisėdo už stalo. Valdininkai 
taip pat, jo įsakymu, susėdo, 
ir lošimas prasidėjo....

Sargas Nazaras, atėjęs septin
tą valandą ryto Šluoti budimojo 
kambario, buvo pritrenktas. 
Vaizdas, kurį pamatė jis, įėjęs 
su šepečiu, buvo toks nuosta
bus, kad jis atmena jį net tada, 
kai visai girtas guli be sąmo
nės. Peresolinas, išbalęs, mie
guistas ir nesusišukavęs, stovė
jo prieš Nedojechovą ir. laiky
damas jį už sagos, kalbėjo:

,— Suprask gi, kad ta nega
lėjai šaukti šepeliovo, jeigu ži
nojai, kad mano rankose — 
visi tūzai ir aš pats. Pas Zviz 
dūliną — Rybnikovas su žmo
na, trys gimnazijos mokytojai 
ir mano žmona, pas Nedojecho
vą —bankininkai ir trys ma
žiukai iš gubernijos valdybos. 
Tau reikėjo Kryškiną šaukti! 
Tu nežiūrėk, kad jis kontrolės 
rūmus Šaukia! Jie —gudrūs 
paukščiai!

— Aš, jūskilnybe, šaukiau 
tituliarinį. nes maniau, kad jie 
turi — tikrąjį valstybės pata
rėją.

— Ak, balandėli, bet juk 
taip negalima manyti! Tai ne 

(Nukelta į 5 pus.)



DARBININKAS 1958 m., spalio 24 d., nr. 77

Kuju per galvą ir nugarą
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Už nieką baudžia tik 10 metę. Kriminaliniai kaliniai žudo politinius kalinius. Stovyklos nu
meris. Merginos sunkiausiuose darbuose. Giedojo giesmes iki mirties.

Lietuvoje ir Sibire yra 
plačiai paplitęs toks anekdo
tas:

Lagerio viršininkas rusas 
klausia kalinį:

‘Koks tavo bausmės dydis?’
‘25 metai — pilieti viršinin

ke!’
‘Už ką esi teistas?’
‘Už nieką, sėdžiu nekaltai’, 

atsako kalinys.
‘Na, nemeluok, brolyti. Už 

nieką pas mus tik 10 metų duo
da’.

Po teismo kalinys patalpina
mas kalėjime ir laukia trans
porto į Vilniaus persiuntimo 
kalėjimą.

Kaliniai, nubausti 15-25 metų 
uždaromi vienutėse, bet dėl pa
talpų stokos (kalėjimų perpil
dymo) sukišama vienutėse dau
giau kalinių. Rekordinis skai
čius Marijampolės kalėjime vie
noje vienutėje buvo, rodos, 21 
kalinys, o šiaip 6 —- 8, Kalė
jime po teismo būna progos 
bent truputi atsigauti, nes tar
dymai jau nekankina naktimis. 
Maistas panašus kai]o ir saugu
me, tik pietum prideda dar 200 
gramų avižinių ■ ar miežinių 
kruopų košės.

Siuntinius iš namy, jei yra 
kas siunčia, galima gauti tris 
kartus per mėnesį, o pasimaty
mą su namiškiais vieną kartą 
iš viso.

Už menkiausią prasižengimą 
— 7 paros karcerio. Vienutės 
turėjo du užraktus, dvejas gro
tas languose ir dėžes prie lan
gų, kurios leisdavo tik sklype
lį dangaus įžvelgti. Kamerų rak
tus turėjo vyresnysis prižiūrė
tojas.

KRMINALINIAI KALINIAI 
PAPJAUDAVO POLITNIUS
Iš Vilniaus persiuntimo kalė

jimo (Kosciuškos gatvėje) kali
nius veždavo didesnėm ar ma
žesnėm partijom į Sibirą ir Eu
ropos šiaurinę dalį, dažniausiai 
per Maskvos persiuntimo kalė
jimą Krasnaja Presnia. Ten pri
žiūrėtojai su politiniais kaliniais 
elgdavosi labai žiauriai. Kratos 
metu sumesdavo maisto produk
tus į mėšlus, tabaką sumaišy
davo su cukrum, o po to patal
pindavo su kriminaliniais kali
niais, kurie darydavo, ką norė
davo: visų pirma atimdavo ge
resnius drabužius, maistą, d pa-

CHRISTMAS SPECLALS 
TO LITRUANIA

Parcel H ...................... $28.40
5 Ibs. Boneless Ham, 5 Ibs. 
Creamery Butter, 5 Ibs. Pure 
Lard, 5 Ibs. Sugar
SPECIAL NO. 3 ........... $32.83
1000 g. Finest Brazil Coffee, 
1000 g. Dutch Cocoa,
1000 g. Pure Lard,
1000 g. Creamery Butter,
3000 g. Sugar,

250 g. Ceylon Tea,
500 g. Dutch Chocolate,
500 g. Cheese 45% fat,

1000 g. Rice,
500 g. Dried Peaches,
200 American Cigarettes

LADIES SPECIAL $76.20
3'/z yds. 100% Wool Overcoat 

Material
3 yds. 100'; Woo! Ladies Suit 

Material
6 yds. Rayon Lining to matc.h
3 yds. 100% Wool Dress 

Material
8 yds. Rayon for Dresses and 

Blouses
8 yds. Cotton for Summer 

Dresses and Blouses
This Advertisement is worth 

50 Cents to You
Just cut it out and include it 
with your order to us and you 
can deduct 50 cents from the 
prirėš. Please ask for our com- 
pletc catalogs for gift parccls 
and rnedicincs.
We aro the lending firm in 

money transmittanccs to
Lithuania — USSR at the spė
riai rate of 10 Rubels per Dol- 
lar. Please inquire. We are 
licensed and bondcd.

(» R A M E R C Y
744 Broad Street, Ncwark 2, 
N. J. Dcpt. DA 

sipfiešinusius paplaudavo, nes 
prižiūrėtojai solidarizavo su 

kriminaliniais ir leisdavo jiem 
turėti peilius.

Tranzitiniai kaliniai transpor. 
tuojami vadianamais “stolipi- 
nais”. Tai vagonas, kurio viena
me šone siauras koridorius, ki
tame skyriai su lentynom. Sie
na į koridorių išpinta geleži
niais virbais. Prie kiekvieno sky
riaus — sargybinis. Skyriaus vi
duje yra du suolai apačioje 8 
kaliniam, viena lentyna trim, ki. 
ta 2 kaliniam. Lentynose gali
ma gulėti tik galvą atsukus į 
koridorių. Sėdėti draudžiama. 
Žinoma, vagonas būna taip pri
kimštas, kad negalima nė pa
judėti. Yra dar ir specialūs sky
riai.

ŠIURPI KELIONĖ
Sargyba tuose vagonuose kas 

dvi valandas daro kratą, išver
čia visus turimus daiktus, kar
tais ir nurengia.

Ištisos tragedijos tokiuose 
transportuose vyksta tada, jei 
politinius kalinius patalpina kar
tu su kriminaliniais, recidyvi
stais ir jei pastarųjų būna dau
guma. Tada džiaukis, kad išei
ni gyvas, jau nekalbant apie tą 
menkutį turtą, susidedantį daž
niausia iš kokių nors skudurų 
ir trupučio maisto. Tokių “akci
jų” metu prižiūrėtojai žiūri pro 
grotus ir tik šypsosi.
Tuose transportuose sunku su 

vandeniu. Paprastai kelionei 
duoda silkių, po 27 gramus cuk
raus ir 900 gramų duonos die
nai. Silkių pavalgęs nori ger
to. o vandens atsigerti atneša 
tik 3 kartus per parą ir jo gau
ni tik tuo atveju, jei turi savo 
indą.

Daug kalinių tuose vago
nuose mirė, ypač vasaros me
tu, kai karščiai nebepakenčia
mi.

Kiti kaliniai, kai permetamos 
stambios grupuotės iš vienos 
stovyklos į kitą, gabenami gy
vuliniais vagonais. Tokiame 
“pulmane” patalpina iki 120 
žmonių, o kartais ir daugiau. 
Juose tiek geriau, kad kartu va
žiuoja virtuvė, šiuose vagonuo
se buvo būdingas patikrinimo 
būdas: vos tik atsidaro durys, 
visi kaliniai, vienas po kito su
bėga į vieną vagono galą. De- 
žūruojantis karininkas atsistoja 
vagono viduryje su mediniu 
kūju, kurio paskirtis tikrinti 
vagono sienas, grindis ir lubas, 
kad nebūtų išsilaužimų. Kiek
vienas kalinys, prabėgdamas į 
tuščiąjį vagono galą, gauna tuo 
kūju per galvą ar nugarą.

ATVYKUS Į KENGYRO 
STOVYKLĄ

Mūsų transportą atgabeno į 
Kengyro (vadinama ir Kingir) 
stovyklą. Vaizdas niūrūs: žemi, 
sukritę barakai, asla plūktinė, 
kiekviename “kambaryje” bent 
po 80 žmonių. Visi išblyškę, į- 
kritusiais veidais. Dviaukštės, 
iš neobliuotų lentų sukaltos lo
vos pasieniais, viduryje stalas, 
kelios spintelės produktam pa
dėti ir — milijonai blakių, rie
bių, raudonų, kaip čekistai, bla. 
kių. Kaliniam davė senus, su
plyšusius rūbus, apavą, kuriam 
sunku rasti vardą, su padais iš 
auto padangų.

Gavome ir numerį, kurį kiek
vienas kalinys privalėjo nešio
ti ant nugaros, rankovės, ke
purės lankelio ir kelnių. Tokiu 
būdu tapome numeriuotu inven
torių.

Lietuviu stovykloje radome 
per 200, tačiau gretimose bu
vo dar virš 150 liftuviy vyry 
ir apie 200 motery.

Vargšės mūsų merginos. Jos 
pačius sunkiausius darbus dirb
davo: akmens laužykloje, ak
meniniame grunte rausdavosi 
iki 12 metrų gylio, dirbdavo 
prie namų statybos, atlikdavo 
visus sunkius darbus kaip ir 
vyrai.

BANDITŲ SIAUTĖJIMAS 
PAČIOJE STOVYKLOJE.

Iki 1949 metų moterys buvo 
laikomos kartu su vyrais. Anuo 
metu ir politiniai ir kriminali
niai kaliniai gyveno bendruose 
stovyklose. Galima įsivaizduoti, 
kas ten vykdavo, jei visą vi
dinę “valdžią” turėjo recidyvis
tai (žmogžudžiai, plėšikai), ši
tas elementas buvo padėties 
viešpats. Jie valdė virtuvę ir 
kiti gaudavo tik tai, kas nuo 
jų atlikdavo. Kalinys, gavęs iš 
namų siuntinį su produktais, 
visų pirma turėjo jį atiduoti 
šiem banditam. Ar liks pačiam 
kaliniui kas nors, priklausė 
grynai nuo jų malonės. Tam 
nerašytam įstatymui pasiprie
šinusį užmušdavo. Nuo jų labai 
nukentėdavo jaunesnės ir gra
žesnės mergaitės, atvežamos 
į stovyklą.

Atvykus naujam moterų 
transportui, visa gauja jau sto
vi prie vartų ir renkasi: “Šitą 
aš imu, aną imk tu, Vasja, o 
toji geltonplaukė tenka tau, 
Vanja”. žinoma, gražiausias iš
sirinkdavo stovyklų viršininkai. 
Išnaudoję jas, palikdavo liki
mo valiai, perleisdami jas že- 
mesniem bendradarbiam, kurie 
ir vėl toliau perleisdavo. Kiek 
ten būdavo tragedijų! Štai viena 
mergaitė, neišlaikiusi smurto ir 
prievartavimo, šoko į draudžia
mą zoną, o sargybinis ją nu
šovė, nes “bandė pabėgti”. Tūk
stančiai panašių įvykių, jūros 
skriaudų ir ašarų ir kraujo.

JIE GIEDOJO GIESMES IKI 
MIRTIES.

Ypatingai persekiodavo reli
ginių sektų žmones, kurie atsi
sakydavo išeiti į darbą. Juos 
sodindavo prie stovyklos var
tų. neduodavo maisto ir, van
dens, mušdavo, tyčiodavosi. kar
tais ir užmušdavo. O jie, į la
vonus panašūs, sėdėjo ir giedo
jo giesmes, giedojo iki mirties. 
Man teko pačiam girdėti, kaip 
vienas karininkas čekistas, at
sistojęs prieš kankinius, tyčio
jos:

"Kur Jūsų Dievas, kodėl jis 
Jums nepadeda? Štai aš, Anti
kristo kareivis, spiaunu jam 
į veidą, o kodėl jis manęs ne
nutrenkia?" Vienas iš sėdinčiy- 
ju pakilo, peržegnojo čekistą ir 
tarė:

"Viešpatie, atleisk jam, nes 
jis nežino ką daro".

Karininkas tiesiog pasiuto. 
Partrenkė senuką į žemę, sus
pardė iki kraujų ir paliko be 
sąmonės gulintį.

Grupė kalinių dirbo miške, 
čekistai skundžiasi vienas ki
tam, kad niekas nemėgina pa
bėgti, kad neturi progos nei 
vieno nušauti. Gudresnis sugal
voja tokį triuką: numeta savo 
kepurę keliolika metrų nuo sa
vęs ir liepia vienam netoli dir
bančiam kaliniui ją atnešti. 
Dirbant miške, darbo plotas ne
aptvertas, tik susmeigtos rau
donos vėliavėlės žymi ugnies 
linija. Ją peržengus, sargybinis 
turi teisę šauti. Sargybinio 
numestoji kepurė kaip tik gu
lėjo už raudonų vėliavėlių ri
bos. Vos tik kalinys tą ribą per
žengė. trenkė šūvis.

1953 metais Kengyro stovy
kloje buvo nužudytas vienas lie
tuvis docentas. Jam baigėsi 
bausmė, bet paleisti iš kalėji
mo nenorėjo. Dar bandė išvežę 
į Vilnių sudaryti antrą bylą, ta
čiau nepavyko. Pargabentą at
gal į stovyklą jį nužudė saugu
miečiai. Stovyklos administraci
ja paleido gandą, kad žmogžu
dystę įvykdę ukrainiečiai.

Tokiu būdu jie norėjo pasė
ti nesantaiką tarp tautybių, 

nes kaip tik šios dvi tauty
bės tarpusavyje labai glaudžiai 
bendradarbiaudavo.

Tačiau ir kažin kaip suvar
žytų kalinių kantrybė pamažu 
išsenka (b. d.)

MAŽAS “ŠNIPAS”, apsivilkęs kaubojaus drabužiais, žiūri pro 
vartus, už kurių yra aviacijos komandos štabas, vykstant prati
mams aviacijos bazėje Kalifornijoje.

ŽINIOS Iš KEARNY, N. J.

| K A R L 0 N A S |
S »■vg FUNERAL HOME ?
I . . ' I
r* 280 Chesnut Street New Britain, Conn.>1 A

Balfo skyrius spalio mėn. 
pradėjo pinigų ir drabužių va
jų. Labai džiugu, kad stambes
nieji šios kolonijos organizaci
niai vienetai, kaip Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centras 
ir Lietuvių Politikos Klubas pa
skyrė didesnę auką Balfo šal
pos reikalams: pirmasis davė 
100 dol., antrasis — 50 dol.

Noriu pabrėžti ir tokį faktą. 
Senutė, gyvenimo naštos pri
slėgta, likusi vienui viena ir ne
pasiturinti, Anastazija Zitkienė, 
niekieno neraginama įteikė au
ką 10 dol. Ir tai ne pirmas kar
tas. Ji tikrai nuoširdžiai atjau
čia vargstančius savo tautiečius. 
Tai tikras arūmo meilės pavy
zdys.

Balfo vajus tebevyksta. Sun
ku yra visus asmeniškai aplan
kyti. Pagaliau ir laiko maža ir 
nevisi mėgsta, kad sudrumsčia
ma ramybė aukų prašymais.

Tad kieno širdys dar nėra visiš
kai užkietėjusios, teįteikia savo 
auką.

Neblogai pavyko ir kortų va
karas spalio mėn 5 d., rengtas 
Balfo vajaus proga. Labiausiai 
prie šio vakaro prisidėjo A. 
Pietarienė. A. Vitkauskas, A. 
Bylaitienė, J. Skrupkienė. K. 
Barzdukas, A. Mockus, dr. St. 
Skripkus. A Arminas ir kt. Jiem 
visiems, o taip pat atsilanku- 
siems. priklauso nuoširdi pa
dėka.

LIETUVIS — RADIJO IR 
TELEVIZIJOS SPECIALISTAS

Kazys Barzdukas,uolus lietu
vis. daugelio organizacijų akty
vus narys ir lietuvių šeštadie
ninės mokyklos vedėjas, šiais 
metais baigė United Radio Te- 
levision Institute. Newark. N.J.

Atidarytas moderniojo meno muzėjus
New Yorkc spalio 8 vėl ati

darytas Moderniojo Meno Mu
zėjus. Balandžio 15 jis buvo 
apdegęs, nuostulių buvo pada
ryta už 250.000 dol. Tada mu
zėjus buvo nuodugniai patikrin
tas ir rastas, kad jį reikia pa
grindinai remontuoti, pertaisy
ti, įrengti atsarginius išėjimus. 
Remontas truko apie keturis 
mėnesius ir pareikalavo apie 
850.000 dol. \

Naujai atidarytas muzėjus yra 
tiek pakeistas, kad anksčiau 
buvę vargu jį pažintų. Pirmiau
sia jis smarkiai praplėstas ir 
padidintas. Paveikslų iškabinta 
daugiau, nei buvo anksčiau. Su
tvarkytas jo apšvietimas ir ap
sauga nuo gaisro. Ypač daug 
iškabinta tų paveikslų, kurių 
vertė per paskutinius 15 me
tų pakilo. Publikai atidaryta di
džiulė meno biblioteka, kuri 
1939 metais turėjo apie 10.000 
tomu, dabar — 95,000

BANGA TELEVISION (
Sav. V. ZELENIS 'i

3423 FULTON STREET TELEFONAS: I
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349 I

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

LANGAM VENTILIATORIAI ,1

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atliekamas 1
pritarusio techniko, pripažinto RCA. Ii

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

Jis atliko teoretines ir prakti
nes studijas iš radijo televizi
jos ir spalvotos televizijos sri
ties ir gavo diplomuoto techni
ko vardą. Studijas pradėjo 19- 
54 m. rugsėjo mėn. ir baigė 
1958 m. pavasarį.

Džiugu, kad lietuviai skver
biasi į mokslą ir įgyja specialy
bes. K. Barzdukas. po sunkaus 
fizinio darbo, vakarais vargo ir 
siekė savo tikslo. Rado laiko 
dar ir įvairiems visuomeniniams 
reikalams.

Dabar K. Barzdukas ir L. 
Zubris (Zubris turi 10 metų 
praktiką) atidaro televizijos, ra
dijo, patefonų aparatų taisymo 
dirbtuvę —273 Chestnut St. 
Kearny. N.J., tel. — WY 1- 
8390. Bus stengiamasi pirmiau
sia patarnauti Ne\v Jersey lie
tuviams.

Nepamirškime ir. reikalui es
ant. kreipkimės į savo tautietį 
radijo ir televizijos reikalais.

— Antanas ir Ona Žilinskai 
spalio 4 d. atšventė savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Dalyvavo daug svečių ir 
artimųjų. Jų tarpe buvo kun. 
V. Svirnelis, kun. D. Pocius ir 
kun. R. Tampson (Tamašiūnas) 
Vaišių metu pasidalinta įspū
džiais įteiktos dovanelės ir pa
linkėta sukaktuvininkams sėk
mės.

— Šv. Vardo draugijų para
das spalio 12 d. Newarke pui
kiai praėjo. Buvo nepaprastai 
gražus oras Lietuvių šv. Var
do draugija gausiai dalyvavo. 
Daugelis buvo su aukštomis 
skrybėlėmis ir juodais drabu
žiais. Po parodo buvo pobū
vis su vaišėmis Liet. Kat. Ben
druomenės Centro salėje.

J.M.

TALARSKI
FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

Tel. CHapel 6-1377

i Norite geros—meniškos fotografijos t 
j portreto, šeimos, vaiku, įvairiu progų, Į
| vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir Įian. f 
j nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?
| Jums geromis sąlygomis padarys ■
j VYT. MAŽELIS
i gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn. N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677 Į

.......r—■ -Į

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudą? J

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, j j

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERTF. PETERS ,,
(PETRAUSKAS)

APDRAUDOS SPECIALISTAS
i 116-5.*) Qu<‘ens Bhd. Forest Hills 75. N. Y. ji

Tel. VI. 3-1477 ii
NAMŲ ADRESAS

106-55 95th'Street Ozone Park 17, N. Y.
Į  Į

Didysis Įėjimas ir prieškam
baris pagrindinai pertvarkyti, 
pritaikyti didesniam žmonių 
skaičiui, kad nebūtų susigrūdi
mų.

Naujai atidarytas muzėjus su
silaukė didelio pasisekimo. Pir
mąsias dienas buvo taip per
pildytas. kad vos galėjai įsigrūs
ti.

Muzėjus turi savo bičiulių 
draugiją, kuri juo rūpinasi. 
Draugijoje dabar yra apie 25. 
000 narių. Savo aukomis jie ne
maža prisidėjo prie dabartinio 
remonto.

Pats muzėjus yra vienas iš 
geriausių Ne\v Yorko meno ma
žėjų. Jis nėra toks didelis kaip 
Metropolitan, bet jo vertė me
no pasaulyje didelė. Jis yra pats 
geriausias pasaulio moderniojo 
mono muzėjus. surinkęs pačius 
vertingiausius dabarties meno 
pavyzdžius. Kiekvienam patar
tina jį aplankyti

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, fedcraliniu ir vals
tybiniu taksu (Inconie Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiu perlaidu (Mo
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Josepli Audrusis Insurance

87-09 JAM .MCA AVĖ., IVOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

šiokia dieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.
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DAMININKAS

JAV LB Centro Valdybos žodis
Naujai išrinktąją JAV LB šiam tikslui turi tarnauti ne tik 

Valdyba sudaro pirm. St. Bar- šeštadieninės lituanistinės mo- 
zdukas vicepirmininkas dr. 
A. Nasvytis ir P J. Žiūrys, sek
retoriai — A. Puškoriūtė ir E. 
Kamanas , ižd. J. Staniškis, 
narys švietimui P. Balčiūnas, 
kultūriniam reikalam — V. Ma- 
riūnas, informacijai — V. Ka
mantai. Visi yra Clevelande.

Rugsėjo 26 paskelbtame pa
reiškime (JAV LB Centro Valdy
bos žodyje) nurodomi naujos 
valdybos veikimo principai ir jie galimi. Pats metas jau tu

rėti bent reikalingiausius vado
vėlius, todėl visos pastangos su
telkiamos juos pasigaminti ir 
išleisti.

Labai veiksminga lituanisti
nio švietimo talkininkė turi bū
ti jaunimo lituanistinė lektūra, 
šiam tikslui rūpinamasi, kad 
kiekvieną lietuvį mokinį pasiek
tų jam skiriami jaunimo laik
raščiai ir kad atsirastų pakan
kamai jaunimui pritaikytų lie
tuviškų skaitinių.

Jaunimo organizacijos yra 
tautinės veiklos mokyklos, to
dėl Lietuvių Bendruomenė ska
tina visą jaunimą joms' priklau
syti, jas visakeriopai remia ir 
su jomis artimai bendradar
biauja. šia prasme JAV LB 
daug dėmesio taip pat skiria 
lietuvių jaunimo sporto judėji
mui ir vasaros stovykloms.

1 švietimo klausimams svarsty
ti ir sisteminti JAV LB sugyvi- 
na Švietimo Tarybos darbą, 
santykiams su švietimo darbi
ninkais palaikyti ir jų balsui

I . išgirsti įsivedami rajoniniai ir
lSlOn9 1V1C. visuotiniai lietuvių mokytojų su-

Gražy pobūvį Važavimai. Mokytojų prieaugį
turėjo šv. Marijos Nuolatinės Liui pasirengti remiami jau vei- 

Pagalbos moterų draugija. Gau- vasariniai lituanistikos se- 
siai susirinko svečių ir viešnių, niestrai .

kyklos, ne tik pagal vietos są
lygas steigtini lituanistiniai kur
sai ar klasės, bet ypačiai nor
malios lietuviškos mūsų mokyk
los su reguliariomis lituanisti
nių dalykų pamokomis.

Idealu būtų, kad lituanistinis 
mokymas visur eitų pagal tas 
pačias lituanistinių dalykų pro
gramas. Tačiau atskirų vietų są
lygos reikalaus nukrypimų, ir

gairės. Pačioje įžangoje pabrė
žiama:

"JAV LB Centro Valdybos 
didžiuoju rūpesčiu bus išlaiky
ti gyvus tuos idealus, kurie, bū
dami mums visiems bendri, mus 
vienija ir jungia. Tai yra Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
atgavimas ir svetur atsidūrusi? 
lietuvių tautinio kultūrinio po
tencialo išlaikymas. .Todėl JAV 
Lietuvių Bendruomenė ir toliau 
aktyviai rems Lietuvos laisvės 
kovą ir rūpinsis apsiginkluoti 
kultūriškai, nes be ' tokio 
apsiginklavimo ji būtų pasmerk
ta neišvengiamai tautinei mir
čiai."

Naujos vadybos dėmesys ypa
čiai bus kreipiamas šioms tau
tinio gyvenimo sritims.

LIETUVIŲ ŠVIETIMUI
“Lietuviškoji mokykla yra 

tautinės dvasios židinys. Todėl 
ji būtina visur, kur tik yra mo
kyklinio amžiaus lietuvių vaikų.

Mirė LIETUVIU KULTŪROS 
GYVENIMUIValerija Rudokienė. Palaido

ta iš šv. Patricijaus lietuvių kop
lyčios. Paliko nuliūdime vyrą Saus vardo vertu žmogumi, kaip 
Augustiną, du Sūnus — Anta- Lik išliekant su savo tauta, ir 

kad niekas neišlieka su savo

‘Nėra kito kelio išlikti žmo-

na ir Augustiną, dvi marčias ir 
dvi arnikos Sūnus Antanas at- tauta, kas nepasiilgsta, nebran- 

’skrido iš Californijos, taip pat gina ū* nesisavina jos kultū- 
susirinko giminės iš Bridgeport ros.... •

Kultūrinei kūrybai ir kultūri
nio darbo nuotaikoms remti, 
skatinti ir įvertinti bus ir to
liau skiriama kultūros premija 
ir ugdomas JAV LB Kultūros 
Fondas....

Tremtinio naštą nešančio lie 
tuvio susirūpinimą tenkinti sa
vo tautiečio alkį idealistinės ir 
patriotinės dvasios literatūra

Conn.. Brockton, Mass., Med- 
ford, Mass. ir vietiniai lietuviai.

Pamaldas atlaikė pranciško
nų provinciolas Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Dalyvavo taip pat ir 
Šv. Marijos Nuolatinės Pagalbos 
bei Lietuvos dukrų draugijų 
atstovės.

Svečias

DRAMATIŠKAS žaidimas virtum debesų. JAV aviacijos manev
ruose naujo tipo lėktuvas, "ugnies bitč”, mčgina "sunaikinti” 
kovos lėktuvą, skrendantį greičiau už garsą.

H O L Y LI G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 Zcj. 8tr< Stroe* EVcrgreer 7-2155 •
Brookiyn .1 I, N, Y. Resid. ILlinots 8-7118

• •. ' J

JAV LB dės visas pastangas Tė
vynės Bibliotekos idėjai reali
zuoti. šita biblioteka būtų pir
moji ir niekuo nepakeičiama už
sienio lietuvių dovana tautai 
laisvę ir nepriklausomybę atga
vus.

Savo kultūrinės veiklos su
manymuose ir planuose Centro 
Valdyba neužmirš fakto, kad gy
vename labai turtingo kultūri
nio potencialo krašte, teikian
čiame Įvairiopų galimybių ir pro 
gų savo tautinei kultūrai kelti 
ir turtinti, o taip pat su 
laimėjimais supažindinti ir 
interesuoti svetimuosius”.

jos 
su-

EKONOMINIAM 
STIPRĖJIMUI

*“JAV LB fia rūpi, kad kiek
vienas lietuvis būtų materialiai 
aprūpintas ir ekonomiškai pa
jėgus ir kad tokiu tapęs atiduo
tų savo dalį ir savo Bendruo
menei. Todėl JAV LB Centro 
Valdyba eina į gyvenimą su 
šiuo šūkiu: visi už vieną ir vie
nas už visus. Lietuviai palaiko 
savus profesionalus, pramonin
kus. prekybininkus, amatinin
kus ir kitokius verslininkus, o 
jie visi savo ruožtu ne tik są
žiningai savo tautiečiams patar
nauja. bet ir prisideda prie jų 
tautinių reikalų palaikymo bei 
tenkinimo. JAV LB organai vi
sur skatina ir palaiko ekonomi
ni lietuvių organizavimąsi”.

FINANSŲ TELKIMUI
“Pagrindinės ir pastovios lė

šos JAV LB darbui turi susi
daryti iš kasmet mokamų tau
tinio solidarumo įnašų. Žinome, 
kad šiuos įnašus tededa dar tik 
maža susipratusių lietuvių da
lis. Lietuviškam reikalui gi yra 
gyvybiškai svarbu, kad visi sa
vo, nors ir nedideliu. įnašu pri-

SOCIALINEI GLOBAI 
IR ŠALPAI

“JAV LB, skelbdama ir ugdy
dama tautinį solidarumą kaip 
aukščiausiąją tautinę dorybę, 
rūpinasi kiekvienu lietuviu. To
dėl į JAV LB Centro Valdybos 
uždavinius įeina pastangos ska
tinti, kad kiekvienas lietuvis 
visų pirma priklausytų specia
liai lietuvių globai susiorgani- sidėtume prie išeivių lietu vi
zavusiems Lietuvių Susivieniji
mams. Tačiau jų globa nėra iš
plėsta visuotiniu mastu ir ne
apima visų lietuvių. Todėl tais , 
atvejais, kada lietuvis pakliūva 
į vargą bei skurdą ar atsiduria 
moraliniuose pavojuose ir kai 
nėra kas juo rūpinasi, su savo 
globa bei parama turi ateiti vie
tiniai JAV LB organai. Tai jį 
apsaugos nuo sunykimo ir pas
katins daugiau branginti savo 
Bendruomenę, šalpos ir para
mos darbo necentralizuodama, 
JAV LB CV čia tesirūpins tik 
paskirais ir ypatingais atvejais. 
Tremtinių lietuvių globa ir pa
rama besirūpinančiam Balfui 
JAV LB ir toliau teiks visoke
riopą paramą”.

bės išlaikymo ir kultūrinių ver
tybių ugdymo.

Turime gerai įsisąmoninti, 
kad tautinio solidarumo įnašą 
kiekvienas lietuvis deda tauti
nio susipratimo ir lietuvių vie
nybės ženklai). Kai tautinio so
lidarumo įnašus tededa nedau
gelis, nėra efektyvu; jei juos dė
tų dešimtys tūkstančių lietuvių 
—susidarytų organizuota, pas

tovi ir efektyvi jėga Bendruo
menei atitinkantiems tautiniams 
uždaviniams atlikti”. >

INFORMACIJOS DARBUI
“Bendruomenė ras lietuvių 

gyvenime jai pridedamą vietą, 
kai visi lietuviai gerai pažins 
jos paskirti, tikslus ir siekimus. 
Todėl JAV LB Centro Valdyba 
stengsis gerinti ir plėsti ben
druomeninės informacijos dar
bą.... .

Informacijos reikalui visų pir
ma skiriamas JAV LB CV lei- 

Lietuvių Enciklopedijos Ad- džiamas biuletenis, bet bus 
ministracija skelbia paskutinę stengiamasi naudotis ir visa 
Lietuvių Enciklopedijos talką Bendruomenės idėjai ir darbui

Lietuviy Enciklope
dijos talka

nuo š.m. spalio 15 d. ik 1959 m. 
balandžio 15 d. Talkos metu 
naujai L.E . užsiprenumeravu- dradarbiavimas ir čia įeina į 
siems bus duodamos premijos. JAV LB uždavinių sritį.”

Užsiprenumeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 
d. iš leidyklos nemokamai gau
na: 1) Vinco Krėvės Raštus — 
pilną komplektą (komplektą su
daro 6 tomai, kurių trys tomai 
jau išleisti/ o ketvirtasis spaus
dinamas; 2) Lietuvos Žemėlapį 
ir 3) Jono Balio “Lietuvių Dai
nos Amerikoje”.

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š.m. gruodžio 15 d. 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilną Vinco Krėvės Raštų kom
plektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
tų pat metų balandžio 15 d., 
gaus Lietuvos žemėlapį ir Jono 
Balio “Lietuvių Dainos Ameri-

AMERIKOJE 175 MILIJONAI. Dešinėje sėdinti nėra ta pasku
tinė iki 175 milijonų gimusi; ji tik prekybos departamento val
dininkė, užrašiusi tą padidėjusios Amerikos skaičių — Mrs. 
Betty Maier. Prieš aštuoneris su puse metų buvo tik 151 mil.

3ALT1MORES ŽINIOS
lione į Liurdo grotą. Lapkričio 
14 šv. Alfonso salėje ruošia 
bingo partiją ir kviečia visus 
dalyvauti jų vakarėlyje, kur bus 
kartu ir vaišės.

šventoji valanda
bus sekmadieni 7 v.v. Kris

taus Karaliaus šventės proga. 
Visi kunigai ragina kuo gausiau 
dalyvauti šioje iškilmingoje 
šventoje valandoje.

Už šv. Tėvą
gedulingos mišios buvo šv. 

Alfonso bažnyčioje spalio 9. Mi
šias aukojo preL L. Mendelis 
su asista. Parapijos mokyklos 
vaikučiai sugiedojo Reųuiem 
mišias. Gausus žmonių būrys da 
lyvavo- mišiose ir pasimeldė už 
popiežiaus sielą.

Mirė
Juozas Kursevičius, kuris ilga 

laiką gyveno Morrel Park. Bal- 
timorės priemiestyje, po trum-

— Darbininkas prieš Visus 
Šventus, kitą savaitę, išeis tik 
vieną kartą — spalio 29, tre
čiadienį. Tam numeriui skiria- 

. mos korespondencijos ir pra
nešimai redakciją turi pasiek
ti ne vėliau antradeinio ryto.

— ALR Katalikų Federaci
jos Valdyba savo aplinkraštyje 
ryšium su Kristaus Karaliaus 
Švente prašo prisiminti ir mi
rusį popiežių Pijų XII. Taip pat 
ta proga tikisi, kad lietuviai 
klebonai Kat. Federaciją pa
rems aukomis. Viso aplinkraš
čio jau nesuskubome įdėti, 
nes jisai gautas per vėlai.

— LowelL Mass., šv. Juo
zapo lietuvių parapija spalio 25 
ir 26 švenčia 50 metų įsikurt- 
mo sukaktį. Parapijos klebonu 
dabar yra kun. J. Skalandis. . 
vikaru kun. A. Janušonis. Iš
kilmingos sukaktinės mišios 
bus spalio 25. šeštadienį, 10 v. 
mišias celebruos kun. Alfonsas 
Janušonis, pamoklsą sakys prel. 
Pr. Virmauskis iš So. Boston. 
Mass. Banketas įvyks spalio 26. 
sekmadienį, Kolumbo vyčių (K 
OF C) salėje. Banketo metu pa
grindinę kalbą pasakys Bosto
no arikivyskupo atstovas prel. 
Raymond Hyder. Platesnis 
straipsnis apie šią seną lietu
višką parapiją tilps kitame Dar
bininko numeryje.

Maldininkų kelionė
į Liurdo grotą. įrengtą Mt. 

St. Marys kolegijoje ir semina
rijoje Emmitsburg, Md.. buvo 
spalio 18 ir gražiai pavyko. Mal
dininkų grupė susidarė iš šv. 
Alfonso parapiečių ir iš dau
gelio novenos dalyvių. Kun. A. 
Dranginis, šv. Alfonso vikaras, 
kuris baigė mokslus šioje se
minarijoje. vadovavo kelionei. 
Jis atlaikė mišias Liurdo groto
je. Vėliau apžiūrėjo kelegijos ir 
seminarijos kambarius, kolegi
jos koplyčioje apėjo stacijas. 
Ši kolegija yra viena iš seniau
sių Amerikoje. įsteigta 1808. 
Pati Liurdo grota pradėta sta
tyti 1875, baigta 1879.

Maldininkai, nusileidę nuo 
kalno, dar sustojo šv. Juozapo 
kolegijoje, kur aplankė labdar- 
ringųjų seserų kūrėjos motinos 
Seton kapą. Pasimeldę grįžo į
Baltimorę. pos ligos mirė ligoninėje spa-

Am. Legijono lio 16. Mišios už jo sielą buvo
lietuvių posto 154 suruoštas atnašautos šv. Petro bažnyčio- 

r Juoksmas popietis įvyko spalio je spalio 20. Palaidotas Balti- 
19. Rengimo komitetas pavaiši- morės tautinėse kapinėse. Liko 

palankia bei pritariančia lietu- šakniai pagamintais liūdintis brolis Jonas.
viu spauda.nes tarpusavio ben- 'algia.s. vpac jautieną, šokių 

r mėgėjai turėjo progos pasišok
ti. Dalyvavo daug lietuvių.

40 valandų atlaidai
iškilmingai prasidėjo su mi- 

šiomis. kurias aukojo prel. L. 
Mendelis su asista. Žmonės 
gausiai dalyvavo, ėjo komuni
jos. Parapijos mokyklos vaiku
čiai dalyvavo procesijoje sek
madienį ir antradienio vakarą, 
kai pasibaigė atlaidai. Bažnyčia 
buvo išpuošta. Marijonas misio
nierius kun. K. Matulaitis sa
kė pritaikytus pamokslus.

• Sodai ietės
paskutiniame savo susirinki

me. kurį įdomiai pravedė pir
mininkė Ona Lekevičienė. nu
tarė ateities veikimo planus. Sa
vo veikimo metus pradėjo ke-

Kviečiame jau dabar

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 bjiti pasi
ruošę tą pagalbą suteikti. Lais
vei sugrįžus, gal negalėsi to rei
kalo paremti. Padaryki tai da
bar. Laisvame pasaulyje gyven- 
nančius visus lietuvius kviečia
me dabar didinti fondą paremti 
Lietuvoje katalikybės atsikėli-

PABAIGAI
“Bendruomenės 7 veikla 

darbas priklauso nuo mūsų vi
sų. JAV LB Centro Valdyba to
dėl ir kreipiasi visų pirma į 
Bendruomenės apygardas, apy
linkes ir kitus bendruomeni
nius junginius: kiekvienas ge
rai atlikime savo uždavinius. To
liau JAV LB Centro Valdyba 
kreipiasi Į visus lietuvius: kiek
vienas atiduokime savo Bend
ruomenei, ko ji iš mūsų prašo. 
Pagaliau JAV LB Centro Valdy
ba kreipiasi Į organizuotąją lie
tuvių visuomenę: ateikite Ben
druomenei Į pagalbą ir talką.”

bei

Juozas Balonis staiga mirė 
savo namuose spalio 15. Gyve
no S. Gilmor gatvėje. Po gedu
lingų pamaldų' 14 šventųjų ka
nkinių bažnyčioje spalio 20 pa
laidotas Baltimorės tautinėse 
kapinėse.

mą.
Už stambesnę auką, asmenų, 

šeimų ar organizacijų vardai 
bus įamžinti kurioje nors Ue-
tuvos bažnyčioje.

Aukas siųsti ar palikimus ra 
•vti šiuo adresu:

Jonas Obelinis

HARTFORD, CONNECTKUT
Hartfordo LB apylinkės vai- tus, išsiskiria iš lietuviškojo va

dyba rimtai domisi lietuvių jau
nimo reikalais. Rudens sezonui 
prasidėjus, valdybos nariai tu
rėjo du posėdžius lietuvių jauni 
ino švietimo reikalais. Dalyva
vo ir tėvų komiteto pirmininkas 
Šliogeris bei lituanistinės mo
kyklos vedėja Jucėnienė. Sutar
ta. kad tėvų komitetas .globos 
mokyklą ir rūpinsis augančio 
jaunimo švietimo reikalais, o 
LB valdyba rems morališkai ir 

... • j- . •• j u - materiališkai, kaip rėmė ligi šiolbudu prie šio didelio darbo pn- r &
sideda. Darbas kilnus, nes lietu
vių tautos ir valstybės kančios 
ir vergijos metais, jis skiria-

koje’.
Jau išėjusius L.E. tomus nau

jieji prenumeratoriai gaus iš
simokėtinai pageidaujamomis 
sąlygomis. Už vėliau išteisimus 

< tomus mokama normalia tvar
ka.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asemeni- 
nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktinių pastangų, vai
sius, deja, tik laisvame pasau
lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklauso 
visiems tiems, kurie bet kuriuo

suomeninio gyvenimo ir žymi 
jo dalis greitai nutausta, išsi
skiria iš liet, bendruomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo. LB val
dyba ir jos narys švietimo ir 
kultūros reikalam dr. A. šerkš
nas. pabrėžė, kad reikia rasti 
būdus jaunimą suartinti su se
nimo kultūrinio gyvenimo visuo
menine ir kultūrine veikla.

EB pirm: W.M. Chase pasiūlė 
padaryti pirmąjį žingsnį — su
ruošti augančio ir akademinio 

Baigę pradžios lituanistinę mo- jaunimo vakarą su menine pro- 
kyklą jaunuoliai nueina į vidu
rinio mokslo aukštesnę mokyk-

- u s • la ir akademiniu mokslu studi-mas jos garbei ir pasididžiavi-. ~ . ■ jas — kolegijas ir universile-mui. Darbas prasmingas, nes J
skirtas, ne* tik mokytis ir pra
turtinti kiekvieno mūsų žiny
ną. bet yra būdas ir priemo
ne išlaikyti lietuvių kalbai ir 
lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžiavi-

Ateitininku šventė
Baltimorės moksleivių ateiti

ninkų kuopa, studentų draugo
vė ir sendraugių skyrius, savo 
metinę šventę švenčia Kristaus 
karaliaus pagerbimo dienoje, 
šeštadienio vakare. 7 v. bus su
sitelkimo valanda, sekmadienį, 
spalio 26. 8:30 pamaldos ir ben
dra komunija šv. Alfonso baž
nyčioje. Po pamaldų parapijos 
salėje agapė ir iškilmingas po
sėdis. Pagrindinę kalbą pasa
kys dr. V. Viliamas. Daruge bus 
paminėtas ir neseniai miręs po
piežius Pijus XII. Minėjimą pra
ves dvasios vadas kun. K. Pu- 
gevičius. Po to keletas mokslei
vių duos iškilmingąjį ateitinin
ko pasižadėjimą. Meninėje da
lyje savo poezijos skaitys Ka
zys Bradūnas ir Genutė Bura- 
čaitė. moksleivių kuopos nariai 
padainuos, pagros akoreonu. 
paskambins planiniu ir padek
lamuos.

Balfas renka drabužius
Balfo skyrius, paskelbė, kad 

nuo lapkričio 1 iki 15 renka 
įvairius drabužius ir avalynę. 
Aukotojai prašomi atnešti į Lie
tuvių salę ir palikti salės šei
mininko ar bufeto patarnauto
jo mintytoje vietoje

Most. Rev. V. Brizgy.«, 
^727 So. California Avė.,

Chicago 29, III.

VINTAS
•atkelta iš 3 psl.i

lošimas! Taip lošia tik kurpiai. 
Tu pagalvok; .. .Kada Kulake- 
vičius pašaukė gubernijos val
dybos rūmų patarėją, tu turėjai 
mesti Ivaną Ivanovičių Gren- 
landskį. nes žinojai, kad pas jį 
r— Natai ja Dmitrovna su Je
goru Jegoryčium.... Tu viską su
gadinai! Aš tau tuoj įrodysiu. 
Sėskite, ponai? dar vieną ro- 
berį sulosime!

Ir. išsiuntę nustebusį Nazarą, 
valdininkai susėdo ir tęsė loši
mą toliau.

C.S.

grama. Nutarta tokį jaunimo va
karą ruošt ir duoti progą jau
nimui pasireikšti su savo meni
niais talentais, pabendrauti su 
visuomene — tėvais. įtraukti

Ir Tu. Mielas pavergtos tau- daugiau jaunimo į kultūrinę vei 
tos Sūnau ir Dukra. prenume- klą.
modamas L.E.. esi tų sutelk
tinių jėgų dalininkas ir Tau. 
kaip ir visiems bendradarbiams 

. . . . . . . ir talkininkams, priklausvs bumas pres laisvas tautas, kad « . . :. .. ... , „ . simųju musų tautos kartu pa-pavergtos tautos vaikai, plačiai ' • -
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje. sutelktinėmis jėgoms 
sugeba tokį milžinišką darbą Liotuviv Ervciklopndija, 265 
padaryti? C St., So Boiton 27, Mm.

Pirmas toks jaunimo vakaras 
jau ruošiamas šeštadienį spa
lio 25 parapijos mokyklos sa
lėje 7 vai. vak. Meninės progra- 

. - , . - • mos paruošimu ir jaunųjų me-
deka ir tinkamas įvertinimas. njnįnkų lavinimu rūpinasi 

laukiame atsiliepiant ' kOmp. Eleonora M i Binkienė, 
muzikas J. Petkaitis ir k.

Kaip teko patirti, nemažas

jaunuolių būrelis rimtai ruošia
si dalyvauti meninėje progra
moje su dainomis, muzika, bale
tu. tautiniais šokiais, dektemact- 
jomis Tai jaunimas pradžios ir 
aukštosios mokyklos. Pelnas iš 
jaunimo pramogų skiriamas LB 
švietimo ir kultūros reikalams ir 
paramai neturtingu tėvų vai
kams. siekiantiems akademinio 
mokslo

"Darb.” Keres?. M.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ii- prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDV 
KRALTIVE

: kurioje galima gauti visam 
: butui moderniškiausi bal- 
! dai. įvairiausios lempos, 

vaikam lovutės, virtuvės
: reikmenys ir k. Kreipkitės 
> adresu:

ONA IVA&KlENfc
utituamaK

FI RNTH RE <M>.

366 Rrradnay.
No Boston 27. Mm

Ofl. Trtph. AN H-4618
Rrs. A>* M-3961

' t'
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NAMAS MĖNULYJE. Viena statybos firma Chicagoje pagamino modelį namo, kurį bus ga
lima pasistatyti mėnulyje. Jis turi ypatingą apsaugą nuo meteoru ir nuo dulkių.

Laisves V arpo koncertas Bostone

Trys mėnesiai Balfo centre
Gausios aukos

Liepos, rugpiūtis, rugsėjis or
ganizaciniame darbe “sausi” mė
nesiai. tačiau Balfo centre vy
ko įprastinis judėjimas. Turė
ta per 40,000 dolerių pajamų, 
daugiausia bendrai šalpai (arti 
14.000 dolerių) ir Vasario 16 
gimnazijai (4.700). Gavome iš 
JAV 116,000 svarų maisto, iš 
JAV lietuvių per 3,000 svarų 
rūbų bei 710 egz. knygų.
Balfas išleido šalpai virš 50,000

Trečiam ketvirtyje Balfas su
rinko 40.000, bet išleido 50,000 
dolerių. Didžioji dalis šalpos nu
ėjo lietuviams Į Lenkiją, Į Puns
ką; po to sekė Lietuva, Sibiras. 
Viso už daugiau kaip 20,000 do
lerių. Vasario 16 gimnazijai per
siųsti visi aukotojų pinigai, bet 
lėšų ten labai trūksta, net bū 
tiniausios sąskaitos laukia apmo
kamos.

Už geležinės uždangos per 
paskutinius tris mėnesius Bal

BŪKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai j Lietuvą, I^itviją, Ukrai
ną ar Sovietu Sąjungos dalis

YRA 100% 
APDRAUSTI

Šių-darni savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apdraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
rekaltts su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes .didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu. atidžių ir greitu patarna
vimu.

(•autus p a š t u siuntinius 
mes pakvituojame ir pasiun
čiamo sąskaitas per 24 valan
das

At il.nn'iykire i bet kurį mūsų 
<r.y.iu ir p-i’vikel'sukite Vedėjo 
oarocly-i jurus paliudyta kopiją. ap
draudos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Re’Itala ūkite mūsų 
puik:.i ii.it.lk>":;.

GLOBĖ PARCEL
SERVICE. INC.

716 AValnut Street. 
Philadelphia 6, Pa.

H Alnut 5-3455
1991 Bro.idveay

NEW YORK 23. N. Y 
Telepbone; LYceum 5-0900 

390 Wcst Broaclvvay
SO. BOSTON 27. MASS. 

Tclephone: ANdrevv 8-8'64

263 Ma.-ket Street 
NEVVARK 2. N. J 

Tr|.-_ MArkct 3-1968

4102 Archer Avenuc 
CHICAGO 32. ILLINOIS 
Telef.: FRontier 6-6399

6446 Michigan Avenue
OETROIT 10. MICHIGAN 

T-l. TAshmoo 5-7560

1313 Addi^on Road
2or Suuer or Avė. A. E. 71--t St 

Cl.EVELAND 3. OH1O 
T-urphonc: UTah 1-0807

633 Hudson Avcnue 
ROCHESTER. N. Y.

T'dephone: BAkrr 5 5923
3 46 — 3rd Avenue

PITTSBURGH 22, PA
Telephone: GRant 1-3712

) .u’u’e !«i!« frmti urba raš'.u 
paaku nę m f Gir-,.-. < iju 

knygute

fo pagalba nuėjo 700 siuntinių, 
daugumoj vaistai. Balfo Cent
ras tiesioginiai iš JAV gamyklų 
gaudamas dideles nuolaidas nu
pirko ir išsiuntė už 1,500 dole
rių specialių vaistų.

Žinoma, visa ši siuntų akcija 
gąsdina pelno agentūras, tačiau 
Balfas nė nemano šią akciją 
siaurinti, bet plėsti. Tai nėra 
verslas, o gryni artimo meilės 
darbai, nes kiekvienas doleris 
ateina i Centrą tik kaip auka.

Rūbu siuntos per Balfą
Senas tai rūpestis, sunkiai 

sprendžiamas. Aišku, kad Lietu
vos okupantai Balfui jokių pri
vilegijų- nedavė ir neduos. Tik 
Į Lenkiją galėjome pasiųsti 270 
siuntinių padėvėtų rūbų. Kitur 
galima siųsti vien naujas rūbus 
ir mokėti visokius visokiausius 
didelius mokesčius. Balfas dalies 
tų mokesčių galėtų išvengti 
(atsisakydamas tarpininkų, bet 
vis dar daug jų liks. Galima su
taupyti urmu superkant me
džiagas, urmu organizuojant 
siuntimą; tada lengviau gauti 
nuolaidas agentūrose, o vis tų 
išlaidų bus daug, ir kai kas vis- 
tiek manys, kad Balfas nuėjo 
i verslą. O faktas: ne tik ne
galim jokio verslo pradėti, bet
tiesioginiam šalpos darbui ne- 
užtenkam rankų.

Balfas ir lietuviai Lenkijoj
Per tris mėnesius išsiuntėm 

270 siuntinių. Daugiau fiziškai 
nepajėgiame. Juk reik atrinkt, 
pritaikyt, supakuot. sąrašus su
daryt. Milžiniškas tai darbas. Jei 
ne savanoriai, talkininkai Miun
chene. nebūtume įstengę. Dar
bas eina toliau. Negerai, kad 
mes neįstengiame visų reika
lingų prašymų patenkinti; dar 
blogiau, kad daugis Punske gau
na po kelis ar kelioliką siunti
nių. kai kiti nei vieno, o yra 
pagalbos labai reikalingi. Gau
na perdaug tie, kurie visur pra
šo, o siuntėjai (ypač iš Kana
dos) Balfui nepraneša, kam jie 
nusiunčia. Gražus tų visų vei
kėjų užsimojimas, bet ar tiks
lus, ar nėra tai jėgų eikvojimas, 
jei nevedamos kartotekos vie
noje vietoje. Siųskite kas nori
te ir kam norite, mielieji. Ge
rai darote. Tik parašykit Balfui, 
kitaip Punske kyla didelis erze
lis ir viso to blogi rezultatai jau 
mums gerai matomi ir žino
mi.

Vajai ir seimas
Paskutiniais trimis mėnesiais 

Balfo skyriuose pradėta stip
riau judėti.' Surengti piknikai 
vakarienės, organizuotos rink
liavos. Daugelyje vietų vedami 
vajai. Iš Centro laikomas glau
dus kontaktas, skyriai lankomi, 
kiek tik laikas leidžia.

Balfo seimas — centro di
džiausias galvosūkis. Organiza
vimas. susirašinėjimas, apyskai
tų parengimas ir svečių kvieti
mas — viskas gula ant Cent
ro pečiu. Didelė laimė, kad Sei
mui Rengti Komitetas Netvarkė, 
N.J. yra veiklus, pasišventęs. 
Jam vadovauja pervargęs ir ge
rokai “sukūdęs” energingasai 
Iz. Jatulis. Tenka vėl viešai ir 
visiems kartoti, kad Balfo veik
los šeimininkas yra Balfo sei

mas. Jis turi nusmaigstyti gai
res, rinkti “valdžią”. Seimo 
sprendimų niekas vetuoti nega
li. Balfą sudariusios — įsteigu
sios srovės šiam teigimui pilnai 
pritaria, tad ir laukiama, kad 
nutiltų visokios šnekos apie sei
mo “redagavimus”, užkulisius 
ar pan.

Ar Balfo siuntiniai nueina?
Taip, vaistai kol kas visi nu

ėjo. Skundų negirdėjom. Tik su 
knygomis į Lenkiją sunkiau. Re 
liginės knygos (kurių mes turim 
pakankamai) dažnai dingsta be 
“pakvitavimo”. Tenka siųsti in
dividualiai, užrašius dedikaciją, 
ir ne visada nueina. Visiškai 
aišku, kad iš vogtų maldakny
gių niekas nesimeldžia, nes jau 
senovės lietuviai sakydavo: 
“Velnias bijo kryžiaus”. Pasiro
do, ir XX a. velniukų dar daug 
esama. Kaž kokie velniukai iš- 
ima geresnius rūbus ar juos 
pakeičia.

Rūbų, maisto siuntos Į Lietu
vą, Sibirą nueina, nes jos ap
draustos, bet ir ten jokių re
liginių dalykų negalima siųsti, 
neima išsiuntimo agentūros.

Kun. L. Jankus
Balfo Centro Reikalų Vedėjas

SHENANDOAH, PA.
Pamaldos už Pijų XII

Shenandoah katalikai ypatin
gai jautriai pergyveno popie
žiaus mirtį. Visos bažnyčios bu
to papuoštos gedulo kaspinais, 
visur buvo laikomos mišios ir ki 
tos pamaldos. Daugybė tikin
čiųjų meldėsi jo intencija. 
Spalio 13 ir 17 pamaldose daly
vavo ir mokyklos. Šv. Jurgio 
lietuvių parapija buvo pirmoji, 
kuri rūpinosi kuo iškilmingiau 
paminėti to didžiojo popiežiaus 
mirtį.

Sodaliečiy veikla
Lietuvių parapijų sodalės šio

je apylinkėje veikia jau kelin
ti metai sutartinai viename ap
skrityje. ' Jos turi savo apskri
ties valdybą ir kas mėnesį su
sirinkę aptaria savo sodaliečių 
dieną Marijos garbei su procesi
ja, giedojimu ir kitomis pamal 
domis. Rugsėjo 28 čia buvo jų 
valdybos kandū’-tų linkimas, 
o spalio 12 i--iri k » naują ap
skrities i h?, b?. 1 > rinkimų 
visos pasivaišino, šeimininkau
jant šv. Jurgio sodalietėms. Nau
ja apskrities pirmi inke išrink
ta Girardville p... a ū; s sodalie- 
tė. Sodalietės ir jų dvasios va
das daug padaro lietuviškam 
jaunimui, nes tai yra vienintlė 
lietuvių jaunimo organizacija 
šioj apylinkėje.

J. Marijos vilos rėmėjos
Šv. Kazimiero Seseni rėmė

jos šv. Jurgio parapijoje seniai 
veikia ir yra atlikusios didelių 
darbų, paremdamos Marijos vi
lą. Neseniai jos parėmė ir iš šios 
parapijos naujas vienuoles. Per 
paskutinius 5 metus tos draugi
jos primininke buvo N. Spor. 
Spalio 1 išrinkta nauja pirmi
ninkė Agnės Mozdy, kuri ii ra 
eilė metų buvo draugijos sel‘ . 
Naujoji draugijos valdyba pla

Sekmadienį, spalio 26 d. 3 
vai. po pietų High School salė
je, Thomas Park, įvyks Lais
vės Varpo metinis koncertas. 
Jame programą atliks daininin
kė Janina Liustikaitė iš Euro
pos ir daininkas Algirdas Bra
zis iš Chicagos. Abiem daininin
kam akompanuos muzikas Ju
lius Gaidelis iš Bostono.

Dainininkė J. Liustikaitė yra 
atvykusi į šį kraštą ir Kanadą 
koncertams iš Italijos, kur jau 
dvejus metus gilino dainavimo 
meną. Tai jauna, gabi ir daug 
žadanti dainininkė, kuri pasto
viai gyvena Anglijoje. Dainavi
mo ji pradėjo mokytis dar 1942 
m. Šiaulių muzikos mokykloje. 
Po karo ji tęsė dainavimo stu
dijas Mūnsterio konservatori
joje Vokietijoje. Čia pradėjo 
reikštis su daina vokiečių pub
likai ir dalyvavo Mozarto sta
tomoje operoje “Cosivan tutte”. 
Persikėlusi į Angliją, ji mokosi 
dainavimo Cardiff College of 
Music pas prof. Franklyn Kel- 
sey, priklausydama operos kla
sei. Anglijoje ji yra aplankiusi 
su koncertais visas didžiąsias 
lietuvių kilonijas, o taip pat dai
navusi daugelį kartų anglų vi
suomenei. Visur publikos ji bu
vo šiltai sutikta ir aukštai įver
tinta. Su operos klase jai teko 
pasirodyti anglų publikai Mo
zarto operoje “Don Giovanni”. 
Ir dainavusi taip pat Londone 
televizijoje. J. Liustikaitė 1954 
m. dainavo garsiam tenorui Be- 
niamino Gigli. kuris ją Londone 
tinkamai įvertino. 1955 daini
ninkė išvyko dainavimo meno

PIIILADELPHIJOS ŽINIOS
Kristaus Karaliaus šventėje 

spalio 26 šv. Andriejaus para
pijos bažnyčioje specialios pa
maldos įvyks 10:30 v. Philadel- 
phijos ateitininkai šiose pamal
dose dalyvaus organizuoji. Po 
pamaldų ir bendros komunijos 
parapijos salėje įvyks bendri 
pusryčiai, kurių metu kalbės 
inž. Algis Gečauskas. Philadelp- 
hijos visuomenė maloniai kvie

nuoja savo veiklą metams.
Motery S-gos suvažiavimas
Šios apylinkės Moterų Sąjun

gos apskritis turės savo suva
žiavimą spalio 26. Šv. Jurgio 
parapijos moterų skyrius ren
gia joms priėmimą ir atitinka
mą programą. Skyriui vadovau
ja E. Matulienė. Skyrius daro 
susirinkimus kas trys mėnesiai. 
Po susirinkimų būna ir progra
mos. užkandžiai, pasilinksmini
mai. Tokiu būdu pritraukia dau
giau narių, ir patys susirinki
mai nėra nuobodūs.

, Studentė
Gabi lietuvaitė, Darata Horn- 

berge, ką tik baigusi Marijos 
vilos aukštesnę mokyklą, išvy
ko studijuoti į Misericordia ko
legiją, Dellas. Pa. Ji gavo stipen
diją ir studijuos kalbas. Jauno
ji studentė pasižymėjo muziko
je, groja pianu, vargonais. Mo
kykloje veikė dnraugijose ir bu
vo visų mėgstama. Linkime nau
jai studentei pasisekimo ir ne
pamiršti savo parapijos.

PAREMKIME TUOS. KURIE 
MUS REMIA

Primename mieliems skai
tytojams, kad kreipti) dėme
sį j šiame laikraštyje deda
mus skelbimus. Skelbdamie- 
s-i mūsų laikraštyje, jie pri
sideda prie mūsų laikraščio 
išlaikymo; todėl yra verta, 
kad ir į juos būtų atsižvelg
ta. Be to, skelbimai yra ir 
pačių skaitytojų patogumui: 
perskaičius skelbimus, ne
reiks sukti galvos, kur pirk
ti. parduoti ar išnuomoti.

Darbininko įžeidėjai 

gilinti į Italiją pas gerą Maest
rą Maria Cascioli. Su ja mūsų 
dainininkė yra paruošusi ke
lias operas. Iš Italijos ji buvo 
kviečiama koncertams į Vokie
tiją, kur yra aplankiusi beveik 
visas likusias lietuvių stovyk
las. Pačioje Italijoje jai teko 
koncertuoti taip pat italų visuo
menei. Praėjusių metų pabaigo- 
J. Liustikaitė atvyko į šį konti
nentą. Chicagos vyrų choro 
kviečiama, ji dalyvavo Fausto 
operos pastatyme, kuriame jai 
teko atlikti Margaritos rolę. Sa
lia to ji yra jau dainavusi dau
gelyje koncertų šiame krašte ir 
Kanadoje. Po Fausto operos pa
statymo muz. VI. Jakubėnas taip 
įvertino L. Liustikaitė: “Jos dai
navimas balso išlavinimo ir ben
dro muzikalumo atžvilgiu da
ro gan profesinio įspūdžio. Jos 
rolės mokėjimas buvo vienas iš 
geriausių visoje trupėje.... Ji 
turi imponuojantį koncertinį re
pertuarą ir muzikinio išpildymo 
tikslumą”..':.

Dainininkas Algirdas Brazis 
yra gimęs Chicagoje 1915 m. 
Jis dainavo nuo pat mažens. 
Pradžioje dainavo tenoru, bet 
vėliau jo balsas išsirutuliojo į 
baritoną. Jis mokėsi dainavimo 
pas geriausius Amerikos mo
kytojus. Savo viešą dainavimo 
karjerą pradėjo lietuviškame 
chore “Pirmyn”. Su šiuo choru 
1938 lankėsi Lietuvoje. 1947 
pradėjo dainuoti San Carlo ope
roje Chicagoje. Su ta operos 
bendrove dirbo du sezonus. Po 
to buvo pakviestas Nevy York
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į MEDŽIAGOS I LIETUVA
;i ----------------------------------- -
-• Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

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

a I. C I G M A N, I N C.
Į? 161 Orchard Street New York 2, N. Y. 

Telef. GR S-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

i? Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

r.......................
SIUNTINIAMS | LIETUVĄ! ;

iPanisLH rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams J
' it švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. .

Maišytos ir rayonmės medžiagos parduodamos griežta: urmo |
> t who lesale) kainomis.

K and K FABRICS j
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J. į
PRIE CITY SAVINOS BANK Tel. EL 4-1711 I

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI e V AL. VAKARO |
Mūsų kainos vyrų drabužiam* prasideda npo 9.50 už pilną eilutę •

..... ............... .................. —... ........1

čiama pamaldose ir pusryčiuo
se gausiai dalyvauti.

L. Meno Ansamblio Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Henrikas 
Savickas — pirmininkas, Stepo
nas Šalnaitis — sekretorius, Ju
lija Jurskienė — iždininkė, Val
dybos sudėtin dar įeina choro 
vadovas komp. Juozas Strolia 
ir dramos būrelio vadovas An
tanas šalčiūnas. Chorui papildy
ti kviečiami nauji dainininkai.

IŠPARDAVIMAS —PROGA! į
Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų ' <

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos i

S. BECKENSTEIN, Ine.; I
118-125-130 ORCHARD ST„ GR 5-4525

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

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 1
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius <

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, Į
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE! Į

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

Vilnones medžiagas iš ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom į 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės *

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas 1

Kariuomenės šventės minė
jimas Įvyks lapkričio 15. Visuo
menė kviečiama dalyvauti pa
maldose, kurios Įvyks šv. ■ An
driejaus parapijos bažnyčioje 9 
vai. ryte. Ten pat parapijos sa
lėje 6 vai. vakare Įvyks minė
jimas, kurio metu kalbės kon
sulas Anicetas šimutis.

Pabaltijo Motery Tarybos lie
tuviu skyriaus narių susirinki
mas įvyks spalio 26 d., 4 vai 
p.p. lietuvių banko patalpose. 
Kviečiamos narės, studentės ir 
prijaučiančios moterys.

K.Č.

WEISS & KATZ, INC.
1S- ORCHARD 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 j užsienį.

Mes padidinome savo pata’pas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti;

Cleveland, Ohio
Vinco Kudirkos 100 metų gi

mimo minėjimą rengia Alto sky
rius miesto bibliotekoje spalio 
7 d. 7:30 vai. vak. Paskaitą 
skaitys dr. M. Žilinskienė. An
gliškai bus skaitoma Kudirkos 
eilėraščiu, specialiai verstų Na- 
do Rastenio. Dainuos Čiurlio
nio ansamblio moterų choras su 
kanklėmis, solistės J. Krištolai- 
tytė ir A. Stempužienė. Minėji
mą įžanginiu žodžiu pradės mies 
to bibliotekos direktorius. Pak
viesti spaudos ir kitų organi
zacijų atstovai. Įėjimas nemo
kamas.

Laisvės eiseną ir masinę de
monstraciją organizuoja veng
rai spalio 26. sekmadienį. Ma
šinų virtinė, pasipuošusi vėlia
vomis ir atitinkamais plakais, 
demonstruos didžausioms mies
to gatvėm. Paradas baigsis prie 
Moveland teatro, kur bus pro
testo mitingas. Parade ir su
sirinkime kviečiami dalyvauti 
taip pat lietuviai. Alto skyrius 
prašo rinktis 1:30 vai. p.p. 
Kinsmann Avė. ir East Blvd. 
kampe. Lietuvių automobiliu vo
ros tvarkymu rūpinasi L. Lėk- 
niekas ir G. Jauskis (Ra 1-8535).

Alto Skyriaus Valdyba

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retai!) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiėmis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2. N. Y.
Kampas Houston St

; Telef AL 4 8319

ROMAN FUNERAL CIIAIT.I, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vcrnon Street Philadelphia 23, Pa

POplar 5-9110

NORKAS FUNERAL CIIAPEL
LA IDOTVVIV DIREKTORIUS 

PAUL P. NORKUS

Mandagus patarnavimas mirusioms

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



SPORTAS
Dar vienas pralaimėjimas

Ketvirtą pralaimėjimą iš ei
lės turėjo patirti LSK pirmoji 
futbolo vienuolikė. Pereitą sek
madienį Stamford United Ko
mandai pralaimėta pirmenybių' 
rungtynėse 1:3 (1:1). Ir vėl mū-

®s$

buvo blogesni, bet pralaimėjo. 
Mūsų vienete žaidė: Hlavac; 
Vaitkevičius, Mileris; Daukša, 
Saldaitis, Jokūbaitis; Vasilionis 
(Saveikis), Butrimas, Remėza, 
Krušinskas, Steponis. Pirmame 
kėlinyje, nelaimingai susidūręs 
su priešininko žaidiku, Vasilio
nis turėjo būti nugabentas į li
goninę, kur susiūta galvos žaiz
da. Jo vieton iėjęs Saveikis bu
vo tik statistas. Po pirmo kėli- 
nio lygaus žaidimo ir Remėzos 
pasiekto išlyginamojo įvarčio, 
antro kėlinio pradžioje viskas 
atrodė labai puikiai. Bet, kas iš 
to, kad mūsiškiai užspaudžia 
priešininką jo aikštelėje, bet 
gero šūvio nepasiekia. Steponis 
iš pusės metro perkelia kamuo
lį per tuščius vartus. Kėlinio vi
duryje dar atsileidžia saugai, 
priešininkas pasiekia du įvar
čius ir laimi. Su vartininku Hla- 
vacu, tur būt, reikės atsisvei
kinti. Gynikus taip pat matėme 
jau geriau žaidžiant Apysilpnė 
Stamfordo ekipa vedė švelnų 
žaidimą. Prie tokio žaidimo pri
sitaikė ir mūsiškiai. Rungtynės 
buvo panašesnes į draugišką 
susitikimą, negu į pirmenybių 
kovą.

Rezervinė krito 0:7. Futboli
ninkų garbę šį savaitgalį ir vėl 
išgelbėjo jaunučiai, pirmenybių 
rungtynėse su Pfaelzer SC bai
gę 1:1-

Šį sekmadienį LSK žaidžia su 
Sportfreunde Garfield — Pas-

IRGI SUKAKTIS! Milwaukee, Wi&, zoologijos sode Samson go
rila švenčia 8 metų sukaktį, kaip pateko į narvų. Ta proga pri
žiūrėtojas vaišina specialiu pyragu. Gorilą buvo, sugauta Afrikoj.

^ŠACHMATAI
Rašo K. Merkis

Miunchenas, Vok. Pasaulio 
pirmenybėse Sov. Sąjunga, į- 
veikusi Čekoslovakiją 3^-y2 ir 
Angliją 4-0, pralenkė iki tol pir
mavusius Jugoslavus ir atsisto
jo lentelės priešaky. Seka Ju
goslavija, Čekoslovakija, Argen
tina, JAV, Vak Vokietija ir ki
tos. •

JAV įveikė Vak. Vokietija 
2VŽ-1Ą ir Angliją 3-1, su Sovie
tų Sąjunga, Argentina ir Bul
garija sužaidė lygiomis (po 2-2), 
pralaimėjo Jugoslavaijai V&-

Vb6 31.Že4 2:2 32.R:Ž Rg7 
33.d6 Ba7 34.H4 B:e7 35.d:B 
Vf6 36.Bd2 V:e7 37.h5 Vf6 38. 
h:g6 f:g6 39.Rd5-f- Rf7 40.R: 
R+ V:R 4i.Vdl Rf6 42.g5! 
Rg7 43.Bd7 Bcl+ 44.V:B V:B 
45.V:f4 Vd3 46.Bfl Kh7 47. 
Vh2-Į- ir juodi pasidavė.

Diagramoje padėtis po bal
tų ėjimo 3O.Re7! V:d5 negali, 
nes praloštų žirgą po 31.Žb3. 
Toliau Įdomus ėjimas 42.g5! 
R:g5 negali, nes, sudvigubinus 
bokštus h linijoje, balti išloš
tų valdovę.

Gliforič

Klok kun. Pr. Juškaitis 
spalio 19 bažnyčioje kalbėjo 

apie spaudą ir ragino daugiau 
skaityti ir remti pranciškonų 
leidžiamą Darbininką, kurį ga
lima gauti kas savaitę prie baž
nyčios.

Mergvakarį
(shower party) surengė Joan 

Linehan ir Alfredui Smilgiui 
lietuvių katalikų klubo salėje. 
Sunešta gražių dovanų. Alfre
das yra gimęs ir augęs Gam- 
bridge, o vėliau su tėvais per
sikėlė į Dorchester, Mass.

P J. Zinkai
šiomis dienomis minėjo 35 

metų vedybinio gyvenimo su
kakti. Anksčiau gyveno Cam- 
bridge, o dabar Medford, Mass..

Lietuvių katalikų klubo 
susirinkime spalio 19 padary

ti planai šio sezono veiklai.
Mirė

Juozas Skarinka palaidotas 
iš šv. M.M. Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijos bažny
čios. _

Elzbieta Braždžiūnienė, pir
miau gyvenusi Cambridge, mi
rė Norwoode. Ten ir palaidota.

REAL ESTATE

GARDEN CITY, 3 m4t. spHt, tuoj 
galima užimti. Puiki virtuvė, dide

lis salonas, valgomasis su WW kili
mu,, gyvenamas kambarys, trys mie
gamieji, dvi vonios, du garažai, gra
žus rūsys, prabangus sodelis, puikus 
gamtovaizdis, lauko ir vidaus židi
nys ir daug kitų patogumų: arti 
katalikiškų- įstaigų. Kaina >29,500. 
Savininkas PI 7-0923.

LIURDO PARAPIJOJ
MASSAPEQUA Pk. keturių mie

gamųjų Cape Cod stiliaus. 5% me
tų senumo. Reikalas verčia parduo
ti. Savininkas LI 1-5112. Bėdos kai
na 16,500.

PLAINVIEW, 3-jų miegamųjų for
mos namas. 7-nių metų senumo, 2 

garažai, galima ir trečią automobilį 
lengvai patalpinti. Skalbykla, šaldy
tuvas, indams plauti mašina, didelė 
aikštė, langai apsaugoti nuo audros, 
užuolaidos, puikus gamtovaizdis, gra
žus kelias į mokyklą, bažnyčią, į 
krautuves. Arti kitų katalikiškų ins
titucijų. Su GI 4% morgičiu. Mėne
sinis mokėjimas 81 dol. Viso 15,000. 
Skambinti savininkui WE 8-3551.

pirmosios 3 "vai.

pirmenybių rungtynes su Miner-

Mūsų pirmoji iš ketvertų raug
tinių nesugebėjusi išplėšti nė 
vieno taško, dabar yra lentelės 
apačioje su įvarčių santykiu 
4:15. Pats jau laikas rimčiau 
susirūpinti, nes reikia užimti 
bent dešimtą vietą, kad neatsi
durtume žemesnėje klasėje.

Atletas

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

BUSSINES OPPORTUN1TY

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėm

kiniams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

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

Į LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS f
| BAKAS IR RESTOBANAS į
g Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. X 
S Geriausi gėrimai pigiausiomis kainor.vs Spaųd~s kioskas.

I
Salės šokiams, ve3tuvėms ir kitokioms pramogoms r 
prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki- 
mams — patalpos nemokamai. S

Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaifaitį S 
280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. |TeL EVergreen 4-9672

Kanados komanda, kurioje 
Povilas Vaitonis žaidžia pirmoje

Shervrin

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

Parduodamas pianinas. Kreip
tis GL 6-1618.

Išnuomojamas butas iš 5 kam
barių; vieni laiptai; šildomas 
anglimis. Adresas: 804 Macon 
St., Brooklyn 33, N. Y., Mr.

tų turnyras, kuriame be Aušros -i 
ir Vyties šachmininkų buvo 
kviečiami prisidėti ir nepri
klausą klubams dalyviai. Tur- . 
nyro vadovas L. Fabricijus.

Chicaga. Vietos lietuviai tu
rėjo gana gausų šachmatininkų 
susirinkimą, šachmatų vadovu 
vėl išrinktas Vladas Karpuška, < 
sekretorių A. Zujus. Pradėtas 
turnyras, kuriame dalyvauja 
pgl burtų eilę: Palčiauskas, 
Kalvaitis, Kaunas, Karpuška, 
Pr. Šalkauskas, Ramašauskas, 
Jankauskas, Balčiūnas ir Bikul-- 
čius.

Hartfordas. Grandies klubo 
šachmatų sekcijos vadovu iš
rinktas Algis Giedraitis.

Bostonas. Tarpklubinės pir- L®0 Drlinga.
Kiekvienam persikėlimui — dide- menybės prasideda lapkričio 

liam ar mažam. Apdrausta-Bonded- 7-8 dd. Lietuviai dalyvauja SU 
Union. Skambinti dieną ar naktį dviem komandom: A. konmn- 

vtncent russo dos kapitonas K. Merkis, tel.
in 9-8488 AN 8-1282, B komandos — Al- 

- gimantas Ivaška, tel. AN 8-59 
66.

J. Shenrin, N. Y^ grįžo iš 
tarpzoninių p-bių Jugoslavijo
je su tarptautinio meisterio Skaitykite ir platinkite 
vardu. Jis laimėjo tris taškus 
iš pirmųjų šešių, įsikvalifįka
rusių į 1959 m. pasaulio kan
didatų varžybas. Sherwin įvei
kė didmeisterius Gligorič ir 
Olafson, lygiom sulošė su lai- __ ____________ ____  _____
mėtoju M. Tai ir vengru Ben- nadoj metams $5.00 dol., pu- 
ko sei lėtų 3.00 dol. Kitur užsie-

k. . ... ___ . nyje metams 3.00 dol. »Čia pateikiame Sherwino
laimėjima prieš Gligorič, Jugo Adresas Ateitis, 916 Wil- 
slaviia Baltais lošė Shervvin ,0UShby Avc- Brooklyn 21, siavija. raitais 1ok? bhervin. N y Tel . GLenmore 2-2923 
juodais — Gligonc. Karaliaus 
indiška partija.

l. d4 Žf6 2.c4 g6 3.Žc3 Rg7 t 
4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Re3 e5 7.d5 | 
c6 8.Vd2 c:d5 9.c:d6 a6 10.g4 f 
Žbd7 11.2e2 h5 12.1 
0-0-0 h4 14.Kbl Rf6 15.Rf2 , 
Rg5 16.Vėl b5 17.Žcl Žc5 18. I 
Žd3 2:2 19.R:2 Rd7 20.Kai f 
Vf6 21.Re2 Bfc8 22.2bl Vd8 | 
23.Rd3 Re8 24.2d2 2f8 25.f4’ | 
e:f4 26.e5 2d7 27.c:d6 2c5 28. | 
Rbl Rh6 2».R:h4 V:d6 30 Rc7!

PR 2-7596

PIGIAI PARDUODAMA!

Reikalingas pečius
Apreiškimo parapijos vargo- 

ninkui riekalingas kambariams 
apšildymui garinis pečius. Pra
nešti: Mr. VI. Baltrušaitis, Tel. 
EV 4-3440

užkandine, įvairių raštines 
REIKMENŲ KRAUTUVfi, parduoda
ma dėl ligos su nuostoliais. Skam
binti BEachview 2-9766 arba 
BEachview 2-9443.

EMPL. AGENCIES
vienintelį katalikiškojo jauni
mo žurnalą.

Išeina dešimt kartų per me
tus. Prenumerata JAV ir Ka-

REI KALINGA privačių namų ar 
klebonijų priežiūrai—aptarnavimui 

asmuo. Miegoti vietoje. Long Island. 
N. Y. Aukščiausias atlyginimas.

GARSIDE AGENCY

Hempstead. L. I.

IV 3-0450

CHILD CARE

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

atlyginimas.
Mmint Vrmon 4-8438

Nevvark, N. J.
A.A Kun. Pranciškaus Bas- 

takio mirties metinės bus spa
lio 24 d. Ilgesnį laiką velionis 
pastoracinį darbą dirbo Newar- 
ko lietuvių švč. Trejybės para
pijoje. Už jo vėlę Švč.Tre- 
jybės par. Bažnyčioje bus mi
šios su egzekvijomis spalio 24 
d. 7 vai. ryto, spalio 25 d. 7 ir 
7:30 vai., gi lapkričio 2 d. ve- 
lionies intencija bus suma 10:30. 
vai.

Kitos'trejos mišios bus spa
lio 26, 27 ir 28 d.d., 7 vai., 
Tėvų Pranciškonų koplyčioje, 
Brooklyne. Aukomis mišioms 
rūpinosi Uršulė Strolienė.

Visi a.a. kun. Pr. Bastakio 
prieteliai ir artimieji prašomi 
tomis dienomis dalyvauti mi
šiose ir pasimelsti už jo vėlę.

K.P.T.

Paaukokite savo gyvenimą Kris
tui ir jo švč. Motinai Marijai pa
dėdamos jaunom mergaitėm jų 
problemose, stokite į

Gerojo Ganytojo seserų 
Vienuolyną

Jų veiklą:
meilės darbai, mokymas, 
priežiūra, slaugymas, ku- 
pagalba ir t.t.

Artimo 
ligonių 
nigams 

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mokyklą.

Tolesnių informacijų klausti:
MOTHER SUPERIOR 

Convent of the Good Shepherd 
226 Sussex Avenue 
Morristown, N. J.

REAL ESTATE

| PAUL’S RESTAURANT |
g LIQUORS - BEER - WINES |
| SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI |
S šeštadieniais, sekmadieniais X
X Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras £
X Sav. P. Višniauskas - * * i
8 31 Spring St., New Britam, Conn. Tel. B A 3-9771 «

1 MASSAPEOUA — NASSAU PAJO- |
• RIS. Atvykite ir džiaukitės gražiu 

Nassau pajūriu. Visi namai šviesūs, 
patikrinti jūsų patogiam gyvenimui.

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

nuo 14,500 iki 45,000 doL 
Paplūdimio klubas — golfo aikštė— 
plaukiojimui — žvejojimui visi pato
gumai.

FRANCES R. RYAN
1152 Merrick Road, Massapegua 

PYramid 8-0549

ST. MARY’S parapijoj
ROSLYN.. Cape Cod. 6 ir 

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

GRAŽIAJAME TARRYTOWN
7 kambarių angliško stucco sti

liaus namas, pusantros vonios, % 
akro žemės. Prie katalikiškų institu
cijų. gar. Nr. tilto ir stoties. Puikioj 
kąiminystėj. Savininkas Išsikelia j 
Floridų. ME 1-4017.

YONKERS — Gražus ūkio (ranch) 
namas su 3 miegamaisiais, 1^ vo

nia, visas tinkuotas, vėtrai atsparūs 
langai su sieteliais, didysis kambarys 
40 pėdų, šeimyninis 45 pėdų, veran
da nukreipta į upę. arti katalikiškos 
įstaigos, kaina $38.000. Teirautis pas 
savininką MU 5-8356, YO 9-4166.

VERTINGAS NAMAS, 
KAŠTUOJA PIGIAI 

Neapsirikit radę žema pradine kai
na namą, nes remontai gali jo kai

ną pakelti labai aukštai.
Tvirtai Ir ištaigingai pastatytus 

namus aplankykite
NEW 2-FAM. BRICK KOMES 

6 kambarių dvigubas butas, 1 ir pu
sės vonios. Trijų kambarių butas 

išnuomavimui.
GLEASON 4 TH1ERI0T Avės. 
Arti Parkchcster Subway Sta.

F. M. VVEISS & CO. TY 2-9200

New York FOUNDLING HOSPITAL,
naujose savo patalpose^

h3 Žh7 13 ® 1173 Srd Ave* gaKės), New York City, N. Y.,
Rf6 15 Rf2 f 8AVO 89 SUKAKTUVĖSE RUOŠIA

BAZAR4
penktad., spalio 31, šeštad. ir sekmad., lapkričio 1-2 d.d.' 

------ ĮĖJIMAS LAISVAS---- -
Vakarais laimingam numeriui duodama laimėti nešiojamą TV. 

Pelnas skiriamas tiktai pamestinukų namams išlaikyti.

f

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 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
RAY’S LIQUOR STORE

LAURELTON NORTH $18,990 | 
naujas ranch stiliaus atskiras ply- g 

tinis namas erdviame sode su 6 la- ® 
bai dideliais ranch stiliaus kairiba- g 
riais, 1^ vonios, šoninė salė, 3 mie- ® 
gami kambariai, pilnai cementuotas g 
rūsys. Nauja atskira centrinė plytų ® 
salė Cape Cod. Atskiras garažas su 
saulės platforma 5000 kvadrat. pė- » 
dų. Visi nepaprastai dideli kamba
riai. Už salės omamentalinė plytų 
siena, aptvertas sodas. Galima už
imti tuoj pat. Kreiptis tiktai į

LONG ISLAND HOMES 
168-12 Hillside Avė., Jamaica 

REpublic 9-7300.

CARMEL, NEW YORK. Privatus 
klubas 60 mylių nuo New Yorko. 

Įrengti nameliai, pusė akro žemės, 
gyvenimui kambariai, lauko pečius, 
vidaus Židinys, du miegamieji, vonia, 
virtuvė, virimui naujas pečius, nau
jas šaldytuvas, karštas vanduo, dide
lė spinta (eloset), automatinis grin
dų šildymas, didelės su sietais gon- 
kos, arti miestelio, bažnyčios ir gol
fo aikštės. Dvi minutės iki privataus 
ežero, kur galima puikiai maudytis, 
plaukioti laiveliais, žvejoti. Ideali 
vieta vaikams. Greitam pardavimui 
kaina $8.500. Tik rimtiems pirkėjams. 
Skambinti ketvirtadieniais po 7 vai. 
vak. AStoria 4-3467.

JACKSON HEIGHTS naujai pasta
tytas plytinis 2 aukštų 6 

tuščias namas, l’į vonios, 
šaldytuvas, pečius ir kiti, reikmenys. 
$21.750, Netoli katalikų įstaigos. Ga
lima apžiūrėti susitarus su savinin
ku OD 7-2709.

VVHITE PLAINS gerame stovyje dar 
nesenas namas didelei šeimai. 5 

miegami kambariai. 4 vonios, didelis 
gyvenamasis kambarys su ugniavie
te. TV kambarys, valgomasis kam
barys, didelė virtuvė, žaidimui kam
barys rūsyje. Garažas 2 automobi
liam. Platus sodas. Netoli 
įstaigos. Savininkas

oh katalikų 
8-4718.

RYE TOWN 4 miegamų kambarių 
ranch stiliaus namas. 2 vonios. 

Kambariai pilnai iškloti kilimais. 
Rūsys po visu namu. Garažas 2 au
tomobiliam. Netoli katalikų įstaigos.
>37.500. Savininkas TVF. 7-3186

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im- f 
portuotų gėlimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir | 
vyno.

BTS BLVD. RICHMOND IIILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y.

&mb Somos dhįmndjs 
DABAR. .
NAUJU ĮATKU 
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Apreiškimo parapijos bažny
čioje kviečiami dalyvauti ben
droje komunijoje per 8 vai.

Kristaus Valdovo
šventei minėjimas, ruošia 

mas ALRK Federacijos New 
Yorko apskrities valdybos, įvyks 
spalio 26, sekmadienį, Apreiš
kimo par. salėje, 4 vaL p.p. 
Kartu bus ir popiežiaus Pijaus 
XII minėjimas

Kan. J. Končius,

d., Kristaus Valdovo šventėje. 
Visus kviečia draugijos valdy-

Gražiai pavykusi šventu. ; į
Spalio 12 d. AngeliĮ Karalie

nės parapijoje įvyko AJLR.K. 
Moterų Sąjungos, New York ir 
New Jersey kuopų atstovių su
važiavimas. Dalyvavo 20 atsto
vių ir apie tiek pat viešnių. ' į 
Kun. V. Pikturna posėdį ati
darė ir uždarė malda. Ilgametė į 
pirmininkė Liudvinaitienė, visa
da sugebanti gražiai pravesti po- ?

Balfo minis
piežiui Pijui XH, buvo pasiun
tęs užuojautos telegramą į Va
tikaną. Kardinolų kolegijos var
du už telegramą padėkojo ka- 
merlengas kard. Aloisi Masel-

Liet. Rašytoju Draugijos 
metinis suvažiavimas bus šį 

šeštadienį, spalio 25, 2-v. p.p. 
lietuvių piliečių klube, 280 U- 
nion Avė., Brooklyne. Nesusi
rinkus kvorumui, toje pat vie
toje valandą vėliau pradeda
mas kitas, kuris bus teisėtas. Vi
si rašytojai, gyveną šiame At
lanto pakraštyje, kviečiami da
lyvauti suvažiavime. Iš Chicagos 
atvyksta B. Babrauskas. Jis 
perduos pareigas naujai išrink
tai valdybai.

Literatūros vakaras
įvyks šeštadienio, spalio 25, 

7 v.v. lietuvių piliečių klube. 
Vakaras rengiamas ryšium su 
Lietuvių Rašytojų Draugijos su-

• važiavimu. Programoje daly
vaus svečiai rašytojai Kartu 
bus prisiminta Vinco Kudirkos 
100 metų gimimo sukaktis. Ak
torius K. Vasiliauskas paskai-

- tys iš jo raštų.
Dr. P. Klimas

su šeima nuo lapkričio 1 per
sikelia į Baltimorę, kur jo ad
resas bus 1117 WedgewoodRd., 
Baltimorę 29, Md.
Pamaldos už Jorio Vertelio vėlę 

bus Apreiškimo par. bažny
čioje spalio 29 d., 8:30 vaL

Studentę ateitininkų
Susirinkimas Įvyko spalio 17 

Irenos Banaitytės bute. Virš pu
sės atsilankiusių sudarė nauji 
nariai. Draugovė šį metą susi
laukė gausaus prieauglio — 10 
abiturientų. Be jų dar septyni 
neseniai atvykę į New Yorką į- 
stojo į draugovę.

• ‘ Paskaitą apie krikčioniškąjį 
egzistencializmą skaitė Fordha- 
mo filosofijos studentas Kęstu
tis Skrupskelis. Jo paskaita su
kėlė gyvas diskusijas.

Buvo dar padaryti revizijos ir 
valdybos pranešimai ir išrink
ta nauja valdyba. Į ją šiems 
mokslo metams įeina Nijolė 
Bortkevičiūtė — iždininkė,. Vida 
Lušytė — sekretorė, Dalia Min- 
kūnaitė — socialinių reikalų 
vedėja, Gediminas Naujokaitis 
— vicepirmininkas ir Alfonsas 
Dokas — pirmininkas. Iš pen
kių valdybos narių trys yra pir
mamečiai studentai, kurie savo 
veiklumu pasižymėjo mokslei
vių gretose. Draugovės dvasios 
vado pareigas treti metai iš ei- 

" lės eina kun. Vyt. Pikturna.
Po susirinkimo buvo vaišės, 

kurių metu pakalbėta apie pra
ėjusią vasarą.

Antano ir Irenos Lubus
sidabrinis moterystė? gyve

nimo jubiliejus buvo švenčia
mas spalio 19. Sumos metu at
naujinti moterystės įžadai An
gelų Karalienės par. bažnyčio
je. Mišias tėvų intencija užpra
šė vaikai: Antanas, Patrina su 
vyru Ch. Norris, Athuras Ed
mundas ir Evelyna.

Po pamaldų įvyko tėvų gar
bei pietūs parapijos salėje, ku
riuos paruošė duktė su žentu 
P. Ch. Norris.

Vytauto Pauliaus ir
Bronės Kulytės vestuvės 

_ įvyko spalio 11 d. Sutuokė 
kun. K. Juršėnas Atsųnainymo 
parapijos bažnyčioje, Maspeth, 
N.Y. Mišių metu giedojo sol. 
VI. Baltrušaitis. Vestuvių vai
šės buvo Maspetho piliečių 
klubo salėje.

Pulk. K. Grinius
spalio 21 d. atvyko į JAV. 

Kazys Grinius dirbo Voice of 
America Miuncheno skyriuje. 
Tolimesnės tarnybos reikalais 
spalio 22 išvyko į Washingtoną.

šokiai Atletę Klube
Šį šeštadeinį Lietuvių Atletų 

Klube įvyksta vadinamo Club 
10 šokiai. Pradžia 9 va. vak. 
Klubo vadovybė pakartotinai 
pažymi, kad nepilnamečiai šiuo
se šokiuose nepageidaujami ir 
nebus įleidžiami.

Dr. Pranas Padalis
spalio 23 d. atvyko į New 

Yorką. Laikinai apsistojo Brook
lyne. Dr. Pr. Padalis dirbo Voi
ce of America Miuncheno sky
riuje.

Amžinojo Rožančiaus D-jos
narės

samią darbotvarkę. Tiek ats
tovės, tiek viešnios aktyviai bu
vo įtrauktos į posėdžio eigą ir 

‘ nepajutom, kaip prabėgo pora 
valandų.

Kuopų atstovės perskaitė pra
nešimus, supažindino kas kuo- 

. puošė nuveikta, kiek prisirašė 

. naujų narių ir kas manoma veik- 

. ti Bet dauguma nusiskundė, kad 
senoji karta miršta, kuopos vei
kimas gęsta, o naujų narių nė
ra kaip pritraukti.

1 Padaryta priekarštų centro val
dybai, kad nesirūpina išmokė
ti pašalpų, nors serganti narė 
visus formalumus yra seniai at- ‘ 
likusi . .

Sumanymuose nubalsuota 
Putnamo Nekalto Prasidėjimuo 
seserų vienuolynui, kuris šįmet 
švenčia 40 m. sukaktį, paaukoti 
iš apskrities valdybos iždo 10 
dol. Romoje esančiai Šv. Kazi
miero kolegijai kiekviena kuo
pa paaukoja po 5 dol. o iš ap- 
skri. iždo — 10 dol. — viso 50 
dol. šią sumą Liudvinaitienė 
įgaliota persiųsti vysk. V. Pa- 
dolskiui.

Po suvažiavimo sekė links
moji dalis, kurios vadovavimą 
perėmė Angelų Karalienės pa
rapijos kuopa. Pirmiausia bu
vom palinksmintos trumpa, bet 
gražia programa, šalinskienė ir 
Bujokienė padainavo gražų due- 

- tą “Pavasario gyvenimas’ o Ki- 
zįenė solo “Dukružėle” ir “Kar- 
žygis.” Angelų Karalienės para
pijos choras padainavo: “Skam
ba, skamba kanklės”, “Sėjau 
rūtą’ ir “šventė’. Akompanavo 
Liuberskis

PREZ. EISENHOWER18 sodi
na į savo kčdf dviejų metų 
berniukų Steven Levelsmier. 
Jo t£vai. išrinkti kaip tipinga 
Amerikos šeimų , ir pristatyta

■' Po meninės dalies buvo ska
ni vakarienė, pagaminta vieti-

kių. Per vakarienę pasakytą 
trumpų sveikinmų ir išreikšta 
padėka parapijos kunigams, vie
tinei kuopai, kuriai pirminih- 
kauja Butkienė,, viešnioms ir 
svečiams, kurie savo atsilanky
mu pagerbė šią moterų šventę. 
Vakarienės metu Jievutė padai
navo “Guzikai’ ir Liū-liu’.
Didelė pagarba ir padėka ten
ka Em. Vaišnoraitei, kuri šios 
šventės pasisekimui yra įdėju
si visą savo sielą.
Tiek posėdžio, tiek vakarienės 

metu buvo nusiskųsta, kad nei 
priauganti karta, nei naujos a- 
teivės į Moterų Sąjungą nesira- 
šo. Argi reikėtų palikti mer
dėti organizaciją, kuri Amen 
kos lietuvių katalikų gyvenime 
yra įrėžusi gilią vagą.

Dabar pradėtas naujų narių 
vajus. Visas kviečiame įsirašyti.

Ad.

Pusamžio sukakluvės.
Spalio 26 d., 6 vai. popiet 

lietuvių piliečių klubo salėje 
Imis Albino Nevieros pagerbi
mo meninis pobūvis jo 50 me
tų amžiaus sukakties proga. 
Ruošia Lietuvių Katalikų Susi
vienijimo Amerikoje 94-ji jau
nimo kuopa, kaip savo pirmi
ninkui Pelnas eis tai kuopai 
Jo žmona Ona taip- pat lietu
vių veikėja ir žinoma, kaip ge
ra ir taupi šeimininkė ir, pa
vyzdžiui, pereitojo sekmadienio 
Balfo vakarienėje ji irgi buvo 
vyriausia šeimininke. Nevieros 
turi ketvertą lietuviškai augina
mų vaikų: dvi dukterys jau mo
kytojos o dar du: sūnus su duk
terimi, tebelanko aukštesniąją 
mokyklą.

Ragina balsuoti
Bostono arikivyskupas Rich- 

ard J. Cushing visiems arkivy
skupijos parapijų klebonams iš
siuntinėjo laiškus, kuriuos pra
šo skaityti parapijų bažnyčiose. 
Laiške arkivyskupas kreipiasi 

Bostono arkivyskupas Rich- - į visus tikrus Amerikos patrijo- 
tus ir prašo visus dalyvauti šio 
rudens -balsavimuose. Arkivys
kupas primena, kad balsavi
mas yra ne tik piliečio teisė ir 
privilegija, bet ir pareiga.

šventąjį Kazimierą,
Lietuvos sūnų ir savo tėvy

nės globėją, mums kiekvie- 
reikia pažinti. Apie mūsų šven
tąjį yra knygelių lietuvių ir an
glų kalbomis, — už jas 25 c. 
auka. Jų rasite mūsų bažnyčioje 
rinkliavininkų (kolektorių) sta
lelyje. Šventas Kazimieras tebė
ra vienintelis Lietuvos šventa
sis.

Kristaus Valdovo
šventė su spiedaliomis pa

maldomis bus spalio 26 d., sek
madienį 2:30 p.p. šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Va- J 
diname “Kristaus Valdovo”, o v 
ne “Kristaus Karaliaus”, kaip 
jau nuo seno yra vadinę Valdovu 
Kristumi ateitininkų organiza
cijos steigėjas prof. Pranas Do
vydaitis, rusų bolševikų išga
bentas ir žuvęs Sibire, ir di
dysis vyskupas Kazimieras 
Paltarokas.

Sodaliočię vakarienė
Šv. Petro parapijos sodalie- 

tės spalio 25 d. 6 vaL vak. ren
gia metinę vakarienę Dariaus 
Posto patalpose prie E. 7—tos 
gatvės-

Surinks popierię

hard J. Cushing pranešė visiems 
parapijų; klebonams apie nau
jai skelbiamą vartoto popieriaus 
rinkimo vajų. Vartotas popie
rius šv. Petro parapijoje bus 
surenkamas lapkričio 9 d. Iš 
šio vajaus gautasis pelnas eis 
arkivyskupijos labdaros fondo 
naudai.

Remia parapijos beną
Spalio 19 d. So. Boston auk- 

štesnėsės mokyklos salėje įvy
ko šv. Petro parapijos CYO be- 
no koncertas, šiame koncerte 
atsilankė virš 400 bostoniečių 
ir tuo suteikė didelę paramą 
tolimesniam beno darbut Taip 
pat’ Pranas Lutkevich beno pa
laikymui įteikė 100 dol. auką.

Sodaliečię skaičius didėja
Šv. Petro parapijos sodaUe- 

tės gražiai veikia ir draugija 
didėja. Sekmingesniam veiki
mui draugija pasidalino į dvi 
grupes: moterų ir mergaičių.

Padėka :

padarė staigmeną draugijos na
rei Antaninai Andrašiūnienei, 
netikėtai užklupusios ją ratuo
tos, kaip bitės su ryšuliais gar
džiai paruoštų valgių, užrašais 
ir rožėmis padabintu tortu ir 
dar dėže dovanų. Tai vis išmis
tas draugijos pirm., kad at
jaustų narę, kuri nepersenai pa
laidojo savo mamutę, irgi bu
vusią draugijos narę.

Pobūvis prasidėjo rožančiaus 
malda ir baigėsi giesme “Avė 
Marija”.

Gražu, kad’pirmininke ir vi
st® narės nepamiršta savo drau
gės liūdesio valandoje.

Viešnia

STUDENTŲ DĖMESIUI

Spalio 26, sekmadienį, 2 
p.p. estų namuose, 243 E. 
St., NYC., vyksta Pabaltijo 
Studentų Federacijos metinė

Pašventintas Dariaus Girėno paminklas
Be to, gauta sveikinmų raštu 

iš New Yorko miesto majoro 
Wagnerio, Liet, atstovo Wash- 
J. Rajecko ir iš paties parkų 
direktoriaus.

Po visų kalbų Liet. Piliečių 
klubo salėje įvyko vaišės, ku
riose dalyvavo per 100 žmo
nių. Taip pat pasakyta tai pro
gai pritaikytų kalbų. Operetės 
choras, kuris dalyvavo ir pa
minklo pašventinimo' iškilmė
se, sugiedodamas himnus, prie 
stalo linksmai padainavo.

Paminklo statyba turi ilgą 
istoriją. 1939 metais įvyko tuo 
reikalu pasitarimas ir tik 1940 
metais susidaręs komitetas pra
dėjo rinkti aukas. Taigi, tik 
po 18-metų baigti visi darbai. 
Visus planus užvilkino prasi
dėjęs karas. Tuo metu komite-

Sekmadienį, spalio 19, Lituani- 
cos -aikštėje, Brooklyne, susi
rinko nemaža žmonių prie Da
riaus-Girėno paminklo. Tai bu
vo paminklo pašventinimas ir 
jo perdavimas miestui. Visom 
iškilmėm vadoyavo J. šaltis, 
paminklo statymo komiteto pir
mininkas. Buvo iškeltos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavas.

šventinimo apeigas atliko 
prel. J. Balkūnas. Komitetas 
prie paminklo padėjo gėlių. Iš 
tribūnos pasakyta visa eilė tai 
progai pritaikytų kalbų. Kalbė
jo: preL J. Balkūnas, liet. gen. 
konsulas J. Budrys, J. Šaltis, 
adv. S. Briedis, J. Tysliava, 
James Linden — Boro Hali 
parkų departamentą atstovas, 
dr. J. Freidman — 14 apskri
čio demokratų vadas, Victor L.
Anfuso, šios apylinkės kongres- tas nerinko aukų. Tuoj po ka- 
mano sūnus, Edward S. Len- ro, pradėjus tremtiniam va- 
tol — New Yorko valstybės se- žiuoti į šį kraštą ir įsikū- 

konferencija. Programoje nau- nato atstovas; Pr. Vaitukaitis rus Balfui, komitetas irgi su
jos valdybos rinkimai ir įvai
rios diskusijos. Po to — kok
teilis, šoktai. Visi studentai ma
loniai kviečiami atsilankyti

Vaidotas Jakas 
N.Y. stud. pirmininkas

Mūsų mylmai dukrai ir se
serį Delores A. Petkus (Na
maksy) tragiškai mirus, tariam 
viešą padėką prel. F. Virmaus- 
kui už jo nuoširdų atsilankymą 
šermenyse , sukalbėti rožančių, 
pašventimą prieš laidotuves, at
laikytas mišias laidojant, pa-

Parama Balfui
Norwoodo, Mass., Balfo va

karienės pelną—350 doL įteikė 
Balfo reikalų vedėjui kun. L. 
Jankui per spalio 19 dienos 
Balfo vakarienę Bostone. Nor- 
woodiečiai. kitais metais šiuo 
svarbiu reikalu ketina dar ge
riau pasirodyti.

Elena Valiukonienė,
gera ir taupi šeimininkė, iš 

Bostonui netolimo Lawrence, 
Mass., kasmet vykstanti Kenne- 
bunkportan pranciškonų sody
boje vasarotojams ir stovyklau- , 
tojams šeimininkauti, su savo ' 
vyru mokytojų. Jonu Valikoniu, 
lietuvių bendruomenės labui 
rimtu darbuotoju, reikiamų sau 
baldų nusipirkti buvo net į Bos
toną atvykę, — iš lietuviškos 
parduotuvės Lithuanian Fumi- 
ture Co. Jų šeima tebėra nu
sistačiusi tradiciškai kietai ir 
aiškiai lietuviška. Jų gyvenimo 
šūkis — lietuviai pas lietuvius 
ir su lietuviais.
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per tas liūdnas dienas.
Taip pat dėkojam graboriam 

D.A. Zaletskam už jų nuošir
dų ir uolų patarnavimą. Dėko
jam visom giminėm, draugam, 
pažįstamiem, organizacijom už 
gėles, mišias, užuojautos kor
teles ir už atsilankymą šerme
nyse ir laidotuvėse, . ,

Visiem dėkingi ir nuliūdę,

Tėvai, Kotryna' Ir Atfotfas. 
Namaksy, brolis Adolfas, sesuo, 
Nancy Chaloff, svainis lUchard 
Stedman Chaloff ir krikšto sū- VoMetaitis. Čia jam teko dirb- 

nus Richard Stedman Chaloff, 
Jr.

Laisves Varpo 
koncertas

(Atkelto iš 6 psL)
City operos bendrovės, kurio
je dabar dainuoja lietuvis A.

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS: 
135 Broadwsy prie Bedford Avenue 

539 Eantern Parkway prie Nostnmd Avė. 
Member Fetferal Ineenmoe Corporation

PAKELTAS na

3%% metams
(3% reguliaraus ir extra)

SKAIČIUOJAMAS 
METŲ KETVIRČIAIS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk

silaikė nuo didesnio aukų rin
kimo, nes dosnioji lietuviška 
visuomenė ir taip turėjo daug 
išlaidų. Tik tremtiniam baigiant 
imigrucrti, komitetas vėl suju
do ir visus darbus varė pir
myn.

Buvo gauti visi leidimai ir 
pagaliau šiais metais pastaty
tas Dariaus Girėno paminklas 
toks, kokį leido miesto parkų

Am. Liet Piliečių klubo atsto
vas, A. Petriž — Moterų Vie
nybės, J. Šlepetys —LB Tary
bos pirmininkas, J. Vyšnius — 
tautininkų klubo, D. Klinga — 
Dariaus leg. posto, V. Bukšnai- 
tis, R Kezys — skautų tunto, 
A. Matulis — Maspetho Liet 
Piliečių klubo, V. Kalvelis — 
Liet. Socialdemokratų, B. Spū- 
dienė — Liet. Darbininkų drau
gijos, James Brener — N.Y. skyrius, 
miesto parkų departamento at- O tasai paminklas yra didžiu- 
stovas, kuris perėmė pamink- lis vėliavos stiebas. Jo pagrin- 
lą. das iš tamsaus granito, ketur-

kampis. Vsuose šonuose įrašy
ta lietuvių ir anglų kalba, kad 
paminklas skiriamas Dariaus 
Girėno žygiui prisiminti. Vieno
je pusėje prie granito pritvirtin
ti lakūnų bronziniai reljefai 
Viršum šio pedestalo kyla vė
liavos stiebas. Su vėliavos stie-

AR NEPAMIRŠAI BALFQ VAJAUS?
► Užpildyk ir siųsk šį lapuką: <

; Siunčiu savo auką $ ............. lietuvių kankinių šalpos <
; reikalams. <

Pavardė ir vardas     J
> 1
Į Adresas . . ;

► Aukas siųskite šiuo adresu: z <
■ UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA ; 
; 105 Orand Street, Brooklyn 11, N. Y. ;
> ' ' ■ <

ščio. Visi šie darbai komitetui 
atsiėjo apie 8000 dolerių. Au
kos buvo rinktos pamažu, ir jų 
dar truputį trūksta, kad visai 
išlygintų skolas.

Paminklas pereina miesto 
nuosavybėn. Parkų departamen
tas jį prižiūrės, remontuos. Jau 

' dabar, kada jo statyba buvo 
baigta, ant jo vėliavos stiebo 
kasdien miesto pareigūnas iš
kelia vėliavą ir vakare ją nu
leidžia.

Komitetas įdėjo nemaža dar
bo. Jam visą laiką pirmininka
vo J. šaltis, vicepirmininkė bu
vo Br. Spūdienė, finansų sek
retorius adv. S. Briedis, iždi
ninkas Petras J. Montvila, šie 
daugiausia ir dirbo, šiaip ko
mitete dar yra apie 20 Mme- 
mi.

ti dvejus metus. 1951 įvyko jo 
pirmas dainos rečitalis Carhe- 
gie Hali New Yorke. Po šio re
čitalio buvo pakviestas į Met
ropolitan operą kurioje dainavo 
trejus metus. Iš viso Metropoli
tan operos sudėtyje jam 
teko dalyvauti 275 pastatymuo
se. Dabar Chicagoje yra įsijun
gęs į lietuvių operų pastatymus. 
Jis dalyvavo “Rigoletto” ir 
‘Fausto” pastatymuose. Po Fau
sto operos pastatymo Chicago
je apie jį muzikas V. Jakubė- 
nas pareiškė: “Tikrai sužavėjo 
Valentino rolėje buvęs Metro
politan dainininkas Algirdas 
Brazis, šalia gražaus dainavimo 
pateikęs ypač koncentruotą ir 
įspūdingą vaidybinį vaizdą. Kiek 
jį yra tekę matyt operos sce
noje, tai bus bene gražiausias 
jo pasirodymas”....

Muzikas Julius Gaidelis yra 
baigęs muzikos mokslus Lietu
voje, kur jo profesoriumi yra 
buvęs muz. J. Gruodis. Atsidū
ręs šiame krašte, baigę "New 
England Conservatory of Mu
šk” Bostone, kur 1953 gavo 
muzikos magistro laipsnį. Jo kū
riniai vis dažniau atliekami lie
tuvių ir amerikiečių rengiamuo-

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 Semi- 
Weekly Nevrapaper con- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA

UTHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

BARASEVICIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVKIUS
Laidotuvių Direktorius

TeL ANdrew 8-2590

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
/ PRANAS W ATIKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktf
Nauja .modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 5-5434

BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. BAJLLAS—Direktorius 
ALS. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAM AKA AVĖ. 

(prie Forest Pufcvray Station) 
Woodhavea, N. Y. 

Suteiktam gartangM laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiltaeija 

Tri. Virgin!* 7-4499

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Trirfonaa JAmalea 6-7272


