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Popiežius Jonas XXIII susilaukė didelio dėmesio

la-

JO ŠVENTENYBĖ POPIEŽIUS JONAS XXIII

me popiežių pakilo minios o* 
vacijos, Romos 500 bažnyčią 
varpai ėmė gausti. Po valandos 
balkone pasirodė tvirtu žings
niu ir tiek pat tvirtu balsu nau
jas popiežius Jonas XXIII su
teikė palaiminimą. Minia su
klaupė aikštėje, o paskui skam
bėjo bažnytiniai himnai.

Visos iškilmės buvo perduo
damos per radiją.

Pijaus XII vietininku ir 262 
antruoju popiežium spalio 28 
kardinolų kolegija išrinko kar- 
dinoįą Angelo Giuseppe Ron
calli, Venecijos patriarchą: Iš
rinko 11 balsavime po 72 va
landų konklavės.

Naujas popiežius prisiėmė 
Jono XXIII vardą, kuris popie
žių nebuvo vartojamas jau dau
giau kaip 600 metų.

Kai 84 metų kardinolas Cana- 
li pasirodė balkone ir pasakė: 
skelbiu linksmą naujieną, turi
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DARBININKO 
SŪNUS '

RONCALLI GYVENIMO 
TĖKMĖ

Popiežius Jonas XXIII lap
kričio 25 susilauks 77 metų 
amžiaus. Bet ir savo sveikata ir 
veikimų jis tebėra gyvas, ju- 
drus ir nevengia sąmojo.

Savo kilimu visiškai skirias 
nuo Pacelli — pastarasis buvo 
kilęs iš aristokratų. Roncalli iš 
žemės ūkio darbininkų šeimos;. 
vienas iš 9 vaikų šeimoje.
~1904 — Įšventintas i kunigus. 
Pirmojo karo metu kapelionas 
karo ligoninėje. Po karo dva
sios vadas kunigų seminarijoje.

1921 popiežius Benediktas 
XV pakvietė į Romą ir pasky
rė į kongregaciją tikėjimui 
plėsti. Misijų darbą prižiūrėda
mas, turėjo progą gerai pažinti 
kitus kraštus.

1925 pradėjo diplomatinę 
karjerą, kurioje buvo veik 30 
metų. Paskirtas pirmiausia a- 
paštališkuoju delegatu Bulgari
jai, išmoko bulgariškai ir pra
moko rusiškai; paskui nuncijus 
Turkijai ir Graikijai, nuo!944 
nuncijus Prancūzijai prie de 
Gaulle vyriausybės. Laimėjo 
daug simpatijų kaip diplomatas 
Prancūzijoje.

1953 diplomatinė tarnyba 
baigėsi. Pijus XII paskyrė kar
dinolu ir Venecijos patriarchu. 
Rūpinosi ne tik bažnytiniu gy
venimu. Atkreipiamas dabar 
dėmesys, kad 1957 Venecijos 
komunistai buvo nustebinti, kai

Amerikos ir vakaru pasaulio 
spauda skiria didžiausio dėme
sio naujam popiežiui. Jo iš
rinkimo nelaiko staigmena. 
Po Pijaus XII mirties patriar
chas Roncalli buvo visą laiką 
minimas spaudoje tarp spėja
mų kandidatų.

Dabar spėja, kad Jonas XXIII 
tęs Pijaus XII tradicijas, nes 
jis yra taip pat prityręs ir ga
bus diplomatas. Jo praeities 

Karūnacija numatoma lap-' diplomatiniai sugebėjimai 
kričio 9. bai aukštai vertinami.

socialistų suvažiavimo proga 
patriarchas linkėjo jiem prisi
dėti prie klasių susipratimo.

DULLE& SOVIETAI NENORI SUSTABDYTL ATOMŲ
Valstybės sekretorius ..J.F.

Dulles spalio 28 spaudos kon- 
„ ... . .. . , ferencijoje demaskavo SovietuIš kitos puses pastebima: kai „ Z \ . -i. • j t * • i propagandą dėl atominiu ban-knkščiomu demokratų kai ku- j . -I— o.-.. ~ ....... .. ■ dymų baigimo. Siūle Sovietaine veikėjai norėjo sąjungos su

J j & atomimus bandymus uždraus
ti, kol tai buvo tik propaganda. 
Kada Amerika tikrai pasiūlė 
vieniem metam sustabdyti vi
sus atominius bandymus, Sovie
tai nesutiko. Dulles aiškino:

— Sovietai apsižiūrėjo, kad 
jie toje srityje yra atsilikę.

— Sovietai turi agresinių tik
slų arktikoje, šiaurės ašigalio 
srityje, ir Amerika drauge su

Nenni socialistais, patriarchas
tam nepritarė.

MALACHY PRAMATYMAS
Jonas XXIII yra 262 popiežius.

Spaudoje prisimenama, kas bu- 
. vo sakoma apie 262 popiežių

Airijos vyskupo Malachy, gyve
nusio 12 šimtmetyje. Malachy 
savo vizijoje mėgino apibūdin-
ti visus šv. Petro vietininkus Kanada turi bendrai pasiprie- 

". šintL
— Kinijos komunistai neri

zikuos provokuoti didesnio ka
ro; tik mėgins kiršinti santy
kius tarp Amerikos ir naciona 
linės Kinijos.

iki pat paskutinio. Jo vizijoje 
261 popiežius, vadinas Pijus 
XII, buvo vadinamas “pastor 
angelicus” — angeliškasis ga
nytojas. O 262 popiežius, vadi
nas, Jonas XXIII, buvo pavadin
tas “pastor et nauta”, vadinas, 
ganytojas ir jūrininkas. Ką tai AMŽINA NUSIGINKLAVIMO 
reiškia beliekia jau musų laikų GIESMĖ
žmogui tik spėlioti. Kai kas pa- Amerika ir Anglija Jungtinė- 
aiškina, kad patriarchas Ronca- se Tautose buvo pasiūliusios 
Ui Venecijoje gondolom ir bandymus, sustabdyti, jei juos 
motorinėm valtim keliaudavo. - . ■

NELAIMĖS
Bishop, Va., spalio 27 suspro

go kasyklos. Iš ten buvusių 188 
žmonių žuvo 22. Toje pat vie- 

ne" bendradarbis iš Romos ~ N“i°i a“0** Kanadoj, 
svarstydamas, kas bus Pijaus sPalio 23 sprogime kasyklose 
XII įpėdinis, taip įžvalgiai sam- “vo 93. 
protavo:

PRAMATYMAS PRIEŠ 
DVEJUS METUS

Įdomu, kad prieš dvejus me
tus žurnalo “Harper’s Magazi- 

bendradarbis iš Romos

— Ottawoje, Kanadoje, spa-
....^ naujas popiežius greičiau- yo 25 sprogimas apgriovė tris 

namus. Nuostolių 2-5 mil. dol. 
Laimė, sužeistas tik namų pri-

šiai tebebus vėl italas, maldin-
. gas senas kardinolas, turis di- _

dėlės patirties parapijų, vysku- žiūrėtojas. išaiškinta, kad spro- 
go dujos, kai prižiūrėtojas, jas 
užuodęs, mėginto patikrinti ir 
įjungė elektros mygtuką.

pijų, arkivyskupijų, paties Va
tikano ir jam priklausančių dau
gelio organizacijų adminLstraci 
joje; žmogus, turis ryšio su 
eiliniais žmonėm, bet niekad ne
susirišęs su tam tikrom apribo
tom politinėm pažiūrom nei iš 
dešinės nei iš kairės. Jo senas 
amžius nebus neperkiopama 
kliūtis, ir jo pareigos• neturės 
trukti ilgai.

Vyskupas Sheen pareiškė, 
kad naujam popiežiui bustrys 
didžiausios naštos: tai santykių 
tvarkymas su vakarų valstybėm; 
santykių tvarkymas su komu
nizmu, kurio jis netoleruos; ko
va su skurdu ir neturtu pasau
lyje, ypačiai Azijoje ir Afriko- ' 
je.

PAVERGTOSE TAUTOSE

Quemoy fronte
Žaidimas iš abiejų pusių

Valst. sekr. J.F. Dulles pasi
tarimai Formozoje baigėsi Chi- 
ang Kaisheko pasižadėjimu — 
nesiimti jėgos Kinijai atvaduo
ti; svarstyti kariuomenės su
mažinimo reikalą Quemoy. jei VENGRIJOS SUKILIMAS, RYTŲ 
komunistai nustos Quemoy puo
lę.

Kinijos komunistai spalio 25 
paskelbė, kad tam tikrom die
niom jie nešaudys- Quemoy i 

, tas vietas, pro kurias pristato
ma pagalba iš Formozos.’ Taip 
nešaudė, bet ne taip gausiai 
kaip anksčiau.

Tokią taktjką Dulles pava
dino katino žaidimu su pele. 
Tuo žaidimu komunistai nori 
parodyti, kad jiem labai rūpi 
savo “brolių” gerovė Quemoy. 
Tegul tik jie atsiskiria nuo a- 
meriečiū.

sustabdys ir Sovietai. Spalio — Amerikos vartotojas šie- 
27 Sovietų atstovas Zorinas met suvartojo daugiau margari- 
“kategoriškai” atmetė Arneri- no nei sviesto: vienam asmeniui 
kos bei Anglijos siūlymą. teko riebalų 17 svarų, iš jų 

Zorinas suabejojo, ar Sovietų margarino 8.8 svarai.
delegacija iš rišo dalyvaus ir 
Ženevoje spalio 31 derybose 
dėl atominių bandymų sustab- 1^0 miI- dol. Aswam už- 
dymo. Ten turi tartis pirmoj 
eilėj ne politikai, bet specialis
tai.

DE GAULLIUI KLIŪTYS
Prancūzijos min. pirm, de 

Gaulle spalio 23 pasiūlė Alžiro 
sukilėlių vadovybei atvykti į 
Paryžių tartis dėl paliaubų. 
Pažadėjo neliečiamybę. Sukilė
lių paskelbtoji laikinoji vyriau
sybė atsisakė vykti į Paryžių. 
Esą tai reikštų kapitualiaciją. 
Bet sutiko -tartis kitur dėl Ak 
žiro tik namie De Gaulle su ne- 
pasitenkimimu atsiliepęs apie 
juos kaip nemokančius politiš
kai galvoti.

Rugsėjo 14 de Gaulle pasiū
lė Amerikai ir Anglijai refor
mas Nato srityje. Esą vadova
vimo planus turi išdirbti trys 
didžiosios Nato valstybės — 
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja. Lig šiol Nato nariu teisės 
buvo lygios. De Gaulle siūly
mui pasipriešino mažosios vals
tybės. Nepritarė taip pat nė 
Vokietija.

MAINAI, KOEGZISTENCIJA
VAKARŲ KULTŪRINIAI 

IR APSISPRENDIMO TEISĖ

— Maskva davė paskolos E-

tvankai statyti. Bet Egiptas pa
skelbė taip pat kad pinigus 
mielai ims ir iš kitur. Aswam 
užtvanka atsiris apie 1 milijar
dą dol.

Amerikos griežtai antikomu
nistiniai laikraščiai sako, kad 
už 100 mil. Maskva nusipirko 
koloniją Egipte. Ragina, kad 
Amerika sustiprintų pagalbą 
Nasserio priešui Bourguibai.

— Amerikoje polio susirgi
mų skaičius stipriai padidėjo. 
Iki spalio 18 priskaityta 2.242, 
pernai iki to meto buvo 1,825. 
Daugiausia polio ištiko vaikus 
jaunesnius kaip 5 metų.

— Metesky, terorizavęs New 
Yorką bombom ir atiduotas' į 
kalėjimo ligoninę, dabar šiek 
tiek pasveiko. 1957 jis j ligo
ninę buvo nuneštas neštuvais 
ir buvo manoma, kad jo die
nos suskaitytos.

Kalėjimu

— Summersville, W. Va., spa
lio 28 kasyklose sprogimas at
skyrė nuo pasaulio 17 darbinin
kų. Tuo tarpu nežinia, kiek jų 
pasieks išgelbėti.

— Rumunijoj turistai paste
bėjo didelius masinius suiminė- 
jimus. Kriminaliniai kaliniai pa- 

— N«to reikalu de Gaule su- leidžiami, kad vietos būtų po- 
silaukė taip pat pasipriešinimo litiniam kalniam

JUNGTINĖSE TAUTOSE

Reikalauja pašalinti kom. 
Vengrijos delegaciją.

New Yorke spalio 28 sudary
tas jungtinis komitetas, kuris 
pradeda kovą už komunistinės 
Vengrijos delegacijos pašalini
mą iš Junginių Tautų. Imciaty-

Spalio 23-24 Ne\v Yorke vy
ko Pavergtųjų Jungtinių Tau
tų (PJT) posėdžiai. Iš eilės tai 
jau 60-63 posėdžiai

Spalio 23 priešpietinis posė
dis buvo skirtas 1956 Vengri
jos sukilimo sukakčiai. Posėdy
je apsilankė eilė Jungtinių Tau
tų delegatų ir tarė savo žodi: 
Prancūzijos delegacijos narys 
Ch. Bauchard, Danijos — J.K. 
Bogholm, Italijos — dr. R. Mo- 
naco. JV delegacijos pirminin
ko Cabot Lodge atstovas F.W. 
Carpenter, Olandijos delega
cijos narė M. Stoffelis, Kini
jos delegacijos pirmininkas dr. 
Chiang, Airijos delegacijos pir
mininko Boland atstovas dr.

mo išleisti kardinolą Mindszeil
ty i Romą dalyvauti kardonolų 
konklavoje.

Diskusijose dabar madingo 
Rytų-Vakarų kultūrinių mainų 
klausimo iš lietuvių pasisakė 
V. Vaitiekūnas, pažymėdamas 
kad šio Kremliaus iššūkio lais
vajam pasauliui negalima sim- 
plifikuoti ir tik dėl to, kad 
Sovietai turi iš tų mainū kai 
kurių propagandinių pirmumų, 
negalima kapituliuoti, kultūri
nių mainų atsisakant. Proble
ma reikalinga studijų, kol bus 
surasta tokia išeitis, kuri Rytų- 
Vakdrų kultūriniuos mainuos 
eliminuotų ar bent minimali- 
zuotų komunistinės propagan-

E. MacVVhite, be to, dar IRC dos veiksnį, o atvirkščiai, lais- 
pirmininkas L. Cheme, Paverg- vės ir demokratijos idėjų veik
tųjų Tautų draugų amerikiečių sni raudonojoj tironijoj sustip- 
fcderacijos pirmininkas Chirs- rintų.
topher Emmet.Telegramas at- _ _ ..._

vos ėmėsi abieju partijų ižvmie- siuntė New Yorko burmistras. R.'^um su Jungtinių Tautų 
ji - buv. prez. Hooveriš, buvęs kongresmanas KeaHng ir Kubos irstomu tremtinių klausimu 
kandidatas į prezidentus A.
Stevensonas, gubernatorius
Harrimanas ir kandidatas į jo 
vietą Rockefelleris.

BORIS PASTERNAK gavęs li
teratūros Nobelio premiją

Philadelphijoje kalėjime bu
vo išlaikyta 26 metų moteris, 
dviejų mergaičių motina, pu
sę metų. Suimta ji buvo už tai,

Soviety rašytojų draugija 
spalio 28 paskelbė, kad išme
tė rašytoją Boris Pastemaka iš 
draugijos ir atėmė jam rašyto
jo vardą.

Tai sovietų atsakymas į No-

Reformos Anglijos kalėjime
Anglijos kai kuriem kaliniam 

bus leista savaitgali praleisti 
namie su savo šeima. Darbo kad neatvyko į teismą kaip liu- 
dienom bus leista dirbti ir ne dininkė. Kalėjimo registracijo- belio premijos spalio 23 sutei-
kalėjime. Reforma taikoma nu- je buvo padaryta klaida, suim- kimą Pasternakui už jo romą- 
baustiesiem daugiau kaip 4 mc- tąjją įrašant kaip kaltinamąją, na "Doktor Živago".
tus. ne kaip liudininkė. Užuot ryto- Sovietų rašyytojų draugija ap-

jaus dieną ja pristačius teisė- kaltino Pasternaką, kad jo veik- 
jui liudyti, ji buvo laikoma ka- h esanti nesuderinama su so- 
lėjime. Net jos prašymas pa- vietinio rašytojo vardu; kad jis 
kviesti jai gynėją taip pat bu- esąs išdavęs Sovietų liaudį, šo
vei “užmestas" ir terastas tik cializmą. taiką. .. 
paskutinę savaitę. Gynėjas pa
galiau teismui įrodė. kad ji 
neturėjo būti suimta, ir teisėjas 
tam pritarė. O kas Jai atlygins 
už pusės metų nekaltą kalini-

Darbo valandos Vokietijoje
Vokietijoje valdžios įstaigose 

nustatyta darbo savaitė 45 va
landos. Kasdien po 8 vai., ne
įskaitant 45 min. pietum, šeš
tadieni tik 5 vai.

— Vengrija pasiskelbė išei
siant žydus į Izraelį, jie tu
ri ten savo šeimos narių. Ven
grijoj žydų esą 75,000. mą?

Tuo tarpu Lenkų rašytojų 
draugija pasiuntė Pasternakui 
sveikinimą.

Neaišku, ar Sovietai 
Pasternaką į Stockholmą 
dyje priemjos atsiimti.

išleis 
rhio-

ambasadorius Nunez-Portuondo. PJ,T pritariamai , pašė
sake dėl JT sumanytų “Morld

Vengrijos sukilimo metu bu
vęs Budapešto burmistras J. 
Koevago pasiūlė PJT Seimui ta 
proga priimti atitinkamą rezo
liuciją Jungtinėms Tautoms. 
Dėl rezoliucijos pasisakė be ki
tų ir Lietuvos delegacijos pir
mininkas V. Sidzikauskas, pa
žymėdamas, kad Vengrijos su
kilimas būtų galėję pakreipti 
visą tarptautinės politikos rai
dą, bet laisvasis pasaulis nebu
vo pasirengęs jo vaidmens iš
naudoti. Tačiau sukilimo pėdsa
kai visokiu atveju ryškūs. Net 
toks Indijos Nehni buvo pri
verstas pasmerkti komunizmo 
žiaurumus. O tokioj raudonoj 
Kinijoj, net pačioj Sonetų Są
jungoj. jau nekalbant apie pa
vergtuosius kraštus, sukilimas 
įkvėpė antikomunistinę rezis
tenciją ar. mažiausiai, sukėlė 
abejonių, ypač komunistiniam 
jaunimui, pačiais komunisti
nės santvarkos pagrindais. Ven
grijos sukilimo poveikyje ėmė 
trupėti V. Europos komunistų 
partijos, o Azijos ir Afrikos 
tautos gyvai pajuto komuniz
mo ekspansijos pavojingumą. 
O gal pats didysis sukilimo lai
mėjimas — tai sunaikinimas 
sovietinės propagandos, kad pa
vergtieji kraštai yra susitaikę 
su savo padėtimi.

Įžvalgi buvo Kinijos ambasa
doriaus Chiang kalba. Sis nuo
širdus PJT talkininkas be dip
lomatinių vingili pripažino, kad

laisvojo pasaulio dėmesys ir 
param pavergtiesiem ateis ta
da, kai pats laisvasis pasaulis 
atsidurs roaluoje grėsmėje, 
šiuo tarpu tam dar pergera e- 
santl tarptautinė padėtis.

Popietiniame posėdyje PJT 
priėmė protesto ir pasipiktini
mo rezoliuciją dėl Vengrijos 
maskvinių marionečių atsisaky

Refugee Year” ir
priėmė atsišaukimą i laisvo

jo pasaulio vyriausybes, kad 
padidintu savo paramą tremti
niam, ypač vaikam, kurių trem
tinių stovyklose dar yra dau
giau kaip 10,000.

'Spalio 24 priešpietiniame po
sėdyje buvo diskutuojama va
dinama koegzistencija. Iš lie
tuvių pasisakė M. Brakas, iryš- 
kindainas kad Rytų-Vakarų ko
egzistencija iš principo neįma
noma tokioj plačioj srityj kaip 
teisė, nes vadinama sovietinė 
teisė daug kuo nuneigia ir ne
pripažįsta laisvojo pasaulio tei
sės. Jis taip pat priminė, kad 
sovietai kaimyniniuose santy
kiuose nesilaiko teisės, o tik 
jėgos santykio.

Popietiniame posėdyje dr. 
A. Trimakas kaip pranešėjas 
tautų apsisprendimo teisės 
klausimu ilgėlesnėj apžvalgoj 
pateikė Sov. Sąjungos pareiš
kimus ir praktinę politiką tuo 
klausimu nuo Lenino iki Chruš- 
čevo. Pats pranešimas tuo klau
simu apdairiai registruoja vi
sus tarptautinius aktus, kuriu 
dalininkė daugumoj atvejų yra 
ir Sov Sąjunga, ir pabaigoje 
įtaigiai nušviečia apsisprendi
mo teisės laužymo atvejus, 
PJT rezolRicijoje Jungtinėm 
Tautom reikalaujama imtis 
tinkamų priemonių, numatytų 
JT Chartoje. įgalinti Sov Są
jungos pavergtąsias tautas pa 
sinaudoti apsisprendimo teise

Kadangi spalio 24 yra Jung-. 
tinių tautų Diena. PJT Sei
mas pasiuntė telegramas JT* 
Sesijos pirmininkui ir JT Gen 
Sekretoriui Jose pareiškia 
mas visiškas solidarumas JT 
principam, tačiau primenama 
ir .IT pareigos tautų laisvei 
ginti ir saugoti, kur.



Veiklių vyrų Europa tebeturi
Kova prieš’5 milijonus beraščių Italijoje • Italija Amerikos keliu, no fveiCArij^ • Neži
nia, koks argumentas yrą ministerio krepšyje.

Eurųpes kontinente buvo trys 
dideli vyrai, kurie turėjo dide
lės įtakos Europos gyvenimui 
atsigauti po paskutinio karo. 
Tai buvo de Gasperi, Adenau- 

. eris ir Robert Schuman. Iš jų 
valdžioje tėra tik Adenaueris 
Kitų dviejų vietoje atėjo nauji 
vyrai. Bet ir jie neduoda pa
grindo skųstis, kad šiuo metu 
Europoje nesą asmenybių. De 

‘ Gaulle Prancūzijoje veikia ir 
tuo tarpų be priekaištų. Apie 
jo veiklą spauda skelbia daug 
ir net labai daug. Veikia ir Ita
lijoje Fanfani, tik . apie jo vei
kimą mažiau garsinama. Jis ir 
pats nemėgsta garso, kol dar
bas tik planuojamas.

Fanfani šiuo tarpu planuoja 
dideles švietimo reformas. Sun
ku patikėti, bet faktas, kad

Italijoje tebėra beraščių 5 
milijonai. Tai 10 procentas visų 
gyventoju. \ -

Tokį faktą rugsėjo viduryje 
sąjungos kovai su analfabetiz
mu Kongrese pranešė prof. 
Arangio Ruiz.

Ir kaip išmoks skaityti ir ra
šyti, jei šimtuose kaimų nėra 
mokyklų nes nėra jom pastatų, 
ypačiai pietų Italijoje, trūksta 

. ir mokytojų. Dabartinis minis
teris pirmininkas Fanfani, žino
mas savo radikaliom socialinėm 
reformom, šią vasarą labiausiai 
akis nukreipė į švietimą. Jis pa
rengė savo dešimties metų pla
ną:

— įvesti privalomą mokslą
iki 14 metę amžiaus; x

—' pastatyti naujų mokyklų 
150,000; -

— paruošti papildomai mo
kytojų dar 70,000.

Tą programą vykdant, nuo

IŠ LIETUVOS
RAŠO ALMUS *

Rašytojų suvažiavimui* arte 
jaut, spaudoje ruošiama nuotai
ka iš ankšto. Vienas tokių pa
rengiamųjų balsų yra Alfonso 
Bielausko Tiesoje. Jis aiškina, 
apie ką rašytojai turi rašyti: 

“Salia šauniųjų komjaunuo
lių — Kazachstano stepių nu
galėtojų mes matome ir nuola
tos miestų gatves šlifuojančius 
dabitas ne vien siauromis kel
nėmis, bet su dar siauresne, 
perdėm miesčioniška galvose
na.... spekuliantai ir vagys gro
bia liaudies vertybes, statosi 
dviaukščius namus' Žaliakalny
je, vilą Palangoje’.

0 rašytojai viso to neaprašą. . 
bet arba verkšleną apie praeitį 
arba rašą tai, kas seniai kitų 
parašyta (Vakaruose dėl nesuse
kamų vagysčių kaltinama poli
cija, o sovietiniame režime — 
rašytojai! Red.).

Bieliauskas toliau perspėja, 
kad visi raštai bus beverčiai, 
jei nebus “teisingai” parašyti, 
t.y. su tikslu. Tokį tikslą žinojo 
rašytojai Janonis, Kapsukas, 
Cvirka, Nėris. Bieliauskas tokio 
"tikslingumo" pasigenda labiau
siai "jaunojoj kartoj", užaugu
sio! bolševikų laikais.

Autorius užtikrina, kad “di
delė epocha” ( suprask rusiško
ji bolševikinė okupacija) reika
lauja “didelės literatūros” ir 
neatsistebi, kaip iki šiolei "bol
ševikinės epochos rašytojai" ne
sukūrė nieko didingo tiek Rusi
joje, tiek Lietuvoje, ir visa ii- ° 
teratūra tebesilaiko ant litera
tūros, sukurtos prieš 40 mėty, 
o Lietuvoje 1918-1939 lai kotą r- 
pyje-

IEŠKO "DIDVYRIO"
Tiesa ieško Eduardo Jurgai

čio, kuris su latviu E. Zvirgzdi- 
nu nuo pat pirmųjų revoliucijos 
dienų išsaugoję nuo rusų Leni
no gyvybę. Jurgaitis dirbęs Pet
rograde Lorence telefonų-tele- 
grafo įmonėje. Paskui dingo kai 
į vandenį. (Gal pakliuvo į Dzer
žinskio, Berijos primatako, ran
kas?).

sarį Vatikanas įspėjo, kad tos 
veiklos nieku būdu nereikia sie- 
tį su katalikiška veikla. O kai 
banko savininkas susirgo, in
dėlininkai išsigando. kad jiem 
gali pinigų negražinti. Guiffrė

Komu
nistai apkaltino, kad vyriausy
bė toleravo Šią aferą, kurioje 
milijonai lyrų buvo įvelti. Ka
žin kaip bankas išsisuks, kada 
vyriausybė pareikalaus 3-10 mil. 
dol. mokesčių. Bet banko reika
lą komunistai sugalvojo pa
naudoti propagandai.

Fanfani draugai buvo nuste
binti, kada pats Fanfani prita
rė, kad parlamentas sudarytų 
komisiją bylai ištirti, užuot ja 
nuslopinęs.

Fanfani žinojo, ką darąs. 
Kai kitj naudojosi vasaros atos
togom, Fanfani tarnautojai tu
rėjo rinkti daugiau žinių, ne 
.tik apie Guiffrė veiklą, bet ir 
apie komunistų panašios rūšies 
veiklą. Kai parlamente komunis
tų atstovas Pajetta išėjo su di
dele kalba prieš vyriausybės ap
sileidimą ir buržuazinės visuo
menės supuvimą, iždo ministeris 
Andreotti čia pat pranešė, kad 

vyriausybė tiria ir nelega
laus banko veikimą, banko, ku
rį yra įsteigę komunistai 
centru Bolonijoje ir kuris 
nansuoja politinę veiklą.

Tokis pranešimas dėmesį 
viešas kalbas nukreipė į 
don'ąjį banką.”

Komunistai žino, kad apie jų 
veikimą yra surinkta medžiaga. 
Ji guli bylose. Ji neskelbiama, 
iki ateis reikiamas laikas. Bet 
jie nežino, kas tose bylose apie 
juos yra. Ir tas nežinojimas kar
tais priverčia sulaikyti liežuvį, 
kad nebūtų taip kaip su tuo 
raudonuoju banku.

Kitados italai kentėjo nuo 
maliarijos. Mussolini kovai su 
maliarijas “pionieriais” uodais 
nusausino pelkes. Maliarija din
go. Tebekenčia Italija labiau nei 
bet kuris kitas kraštas nuo skur 
do.ir komunizmo. Labiausiai dėl žada visiem grąžinti..: 
tamsos, kurioje kiekvienas ita
lą gali mulkinti. Fanfani aną 
tamsą nori nugalėti, sukurda
mas šviesos židinius.

Fanfani nustebino žurnalis
tus rugsėjo; 10, paskelbdamas 
jau kaip dalyką baigtą ir vy
riausybės nutartą — kad vyk
dant konstitucijoje numatytą 
vyrų ir moterų lygybę, 

diplomatinėje tarnyboje mo
terys gali užimti tokias pat pa
reigas kaip ir vyrai.

Amerikiečio tai nenustebina. 
Bet Italijos kaimynė, sakoma, 
demokratingiausia Europos val
stybė Šveicarija net lig šiol ne
leidžia moterim dalyvauti par
lamento rinkimuose....

Fanfani turi visada budėti dėl 
opozicijos priekaištų. Didžiau
sia opozicija, kuri išnaudoja kie 
viena smulkmeną propagandai 
prieš vyriausybę, yra komunis
tai.

Neseniai komunistai surengė 
vyriausybei pirtį parlamente 
dėl “Giuffrė aferos”. Apkaltino 
vyriausybę, kad ji toleravo slap
tą banką. Tas bankas tikrai bu
vo keistas ir liko -lig šiol keis-

x Gian Batlista Giurffre įsistei
gė banką, ėmė indėlius. palūka
nas mokėjo viek dvigubai di
desnes nei kituose bankuose. 
Sudėtais kapitalais finansavo 

1959 mokinių skaičius Italijoje bažnyčių statyba, La-
turi kasmet didėti po du mili- blausiai ten dėjo indėlius šiau- 
jonus. rinės Italijos kunigai. Jau pava

PIJAUS XII MIRTIS LIETUVIŠKOJE SPAUDOJE
KATALIKŲ SPAUDOJE SPAUDA

K. B. KEATING Vilko nartų tarpe. Ii kairės 1 d-: A. Juknevičius, J. AudSnas, J. Kaminskas, A. Tri
makas, P. Jočys, J. Budrys, V. Banelis, K. Keatlng, J. Stikiiorius, J. Petronis, V. Sidzikauskas, S. Grie- 
šė, Jurgelevičius, Pr. Vainauskas, O. Kriyickas, L. Šimkus.

KAS BUS NEW YORKO VALSTYBĖS GUBERNATORIUS?

Draugas spalio 10 po gausios 
informacijos apie PijausXIIvei
kimą vedamajame stabtelėjo ir 
prie Pijaus XII — Lietuvos ry
šio:

“Pačiomis skaudžiausiomis 
Lietuvos ir jos žmonių gyveni
mo dienomis, kai Lietuvos že
mėje siautėjo komunistai ir na-, 
ciai....'kai daugelis net demo
kratinių valstybių matė reikalą 
pripažinti sovietų smurtą ir lik
viduoti Lietuvos pasiuntybes bei 
konsulatus, — Vatikanas nepa
darė tos skriaudos lietuvių tau
tai. nepripažino bolševikiškojo 
smurto ir Lietuvos pasiuntiny
bės prie Vatikno nepanaikino.... 
Karo metu jis davė Lietuvos 
žmonėms ir medžiaginės pagal
bos... Ir dar daug nuoširdaus
palankumo popiežius Pijus XII 
parodė Lietuvai ir lietuviams 
visokiausiais atvejais.'’

Tuo pačiu klausimu rašė
T. Žiburiai spalio 10:

ir Gerovės departamentą. Jis 
faktiškai vadovavo tai įstaigai 

Rooseveltas pripažino, su ^5 tarnautojais. Jo parei- 
memorandume išreikšta & dar buv0 Plikyti santykius 

su kongresu. Jo pastangomis 
buvo praplėstas socialinis drau
dimas, kuris apėmė dar 10 mi
lijonų Amerikos dirbančių žmo
nių. Iš čia N.A. Rockefeller atė
jo į Baltuosius Rūmus —Eisen- 
hovveris paskyrė jį savo padė
jėjų užsienių reikalams. Tai bu
vo 1954.

Nelson A. Rockefeller yra 
daug padaręs ir New Yorkui. 
Tik dėka jam, Jungtinės Tau
tos yra New Yorke. N.A. Rocke
feller surado tinkamą vietą, pa
sitarė su tėvu ir 8 milijonų ver
tės turtą padovanojo Jungti
nėms Tautoms, kad ši organi
zacija liktų New Yorke.

Šiuose rinkimuose susiremia 
du žinomi asmenys norėdami 
tapti New Yorko valstybės gu
bernatoriais. Apie Rockefellerį 
kalbama daugiau, nes jis dau
giau kalba apie New Yorko vals 
tybės reikalus. Jį indorsavo net 
ir “New York Times”, kuris pa
prastai yra labai atsargus.
Lietuviai, kaip parodo statisti

ka iš jų apgyventų vietų Chica- 
goje, daugiau balsuoja už res
publikonus, nes jie žino, kad 
ne kas kitas o demokratai pri
vertė įsileisti komunistus į vy
riausybę Lenkijoje, ne kitų, o 
demokratų laikais Kinija nete
ko nepriklausomybės, nes ir 
ten Amerikos demokratai pri
vertė tautinę vy riausybę komu
nistus įsileisti į vyriausybę. Juk 
prie demokratų valdžios, kada 
JAV turėjo dominuojančios i- 
takos į pasaulinę politiką. Lie
tuva. Latvija, Estija ir bendrai

VLADAS BARČIAUSKASRinkiminė agitacinė įkarštė 
didėja visoje Amerikoje. Šiais 
metais, lapkričio 4, Amerikos 
piliečiai renką eilę gybernato- 
rių J.A.V.-bių senatorių ir vi
sus kongresmanus. New Yorke. 
kaip ir visoje Amerikoje, ren
kami visi kongresmanai arba 
Atstovų Rūmų nariai, o taip 
pat naujas gubernatorius 
ir senatorius. Gubernatoriaus 
vietai laimėti susirėmė du vie
ni iš turtingiausių Amerikos 
valstybių vyrai — tai Nelson 
A. Rockefeller ir Averell 
Harriman, dabartinis New Yor- 
ko valstybės gubernatorius.

Vienas ir antras kandidatas 
veda kietą kompaniją. Rocke- 
feller daugiau kalba apie New 
Yorko valstybės reikalus, nuro
do, kaip jis nori pagerinti New 
Yorko valstybės ūkinį, ekono
minį vystymą^, kaip patraukti 
daugiau biznio į New Yorko 
valstybę, kaip sustabdyti pra
monės bėgimą iš šios valstybės 
ir kaip suteikti daugiau darbų, 
galimybių darbininkams. Harri
man kalba daugiau bendrais 
J.A.V-bių politikos ir kitais rei
kalais.

Sustosime prie Nelson A. 
Rockefelerio. Tai jaunas vyras, 
gimęs 1908 žinomoje Rocke- 
fellerių Šeimoje. Rockefellerių 
šeima pasižymi didele filantipi- 
ja; jų didelis filantropas yra 
kandidato į gubernatorius tė
vas John D. Rockefeller. Jr. 
Tačiau ir pats kandidatas rūpi
nasi žmonijos gerovės pažan- 
ga-

Pastebėtini jo ypatingai reikš
mingi veiksmai 1940 metais, ka
da vadovavo Rockefeller Cen
trui. kuris žinomas visiems ne 
tik newyorkiečiams, bet ir vi
same pasaulyje, darbininkams 
ir tarnautojams Nelson A. Roc
kefeller įvedė pensijas.

Nors Rochkefellerių šeima 
turtinga, bet vaikai pinigais ne
būna apipilti. Dabartinis kandi
datas į gubernatorius, būda
mas studentu, yra dirbęs ir uni
versiteto valgykloje.

Baigęs mokslus. Nelson A. 
Rockefeller pradėjo karjerą 
banke. New Yorke. Paryžiuje, 
Londone. Tačiau, pačios didžio
sios depresijos metais, jam a- 
titeko sunkiausias uždavinys— 
valdyti ir išnuomoti šeimos var
du žinomo centro patalpas ir 

L’etuva įsidėjo paveikslą jam pasisekė. Tą sunkų darbą 
atliko eidamas tik dvidešimt 
antruosius metus.

Dar jaunystėje parodė dide
lį susidomėjimą Pietų Amerikos 
Valstybėmis. Aplankęs Pietų 
Ameriką. įsitikino ir pradėjo 
įtikinėti kitus, kad reikalinga 
pakelti gerovė Pietų Amerikos 
tautose. Jo domėjimasis Pietų 
Amerika davė ir gerų vaisių. 
Kada prasidėjo antrasis pasau
linis karas ir kada Prancūzija 
jau buvo okupuota. Nelson A. 
Rockefeller. tardamasis su ki- 

KOMUNISTŲ SPAUDOJE tais, paruošė memorandumą' 
Laisvės spalio 14 atsiliepimai <1940), kuris palietė politinius, 

parodė, kad lietuviški komu- ekonominius, kultūrinius santy- 
nistai buvo vieninteliai visoje kius tarp JAV ir Pietų Ameri- 
spaudoje, kurie nemokėjo būti 
korektiški. Pati Maskva gėdytų- 
si tokių vaikiškų nesąmonių, 
kokias paskelbė tas lietuviškai 
rašytas maskvinis laikraštis.

su 
fi-

ir 
rair-

SOCIALISTŲ SPAUDOJE
Naujienos spalio 10 vedama

jame:
”dėl jo mirties liūdi ne tik 

katalikai, bet ir kitų tikybų 
bei įsitikinimų žmonės, nes ve
lionis buvo gerbiamas kaip pla
taus patyrimo, didelių gabumų 
ir nepaprasto diplomatinio tak
to asmuo.

“Primena, kad jo troškimas 
buvo sujungti krikščioniškas 
bažnyčias, o kitas didelis troš
kimas buvo taika. “Kovai už 
pasaulio taiką popiežius Pijus 
XII atidavė savo gyvastį”.

LIBERALŲ SPAUDOJE
Dirva spalio 9 tenkinosi įdė

dama Pijaus XII paveikslą, o

“Jo ryšiai su Lietuva užsimez
gė. kai jis tapo, paskirtas nun
cijum Bavarijai 1917 m. ir vi
sai Vokietijai 1920 fh. Tada lan
kėsi pas jį lietuvių delegacijos, 
kuriose dalyvavo prel. J. Ol
šauskas. A. Smetona, A. Stul
ginskis. J. Purickis.... Ne bo jo 
įtakos Vilniaus vyskupu Lietu
vai buvo paskirtas Jurgis Ma
tulaitis. Būdamas Vatikano vals
tybės sekretoriumi nuo 1929 m. 
nuolat turėjo reikalų su Lietu
vos vyriausybėmis ir vysku
pais dėl nuncijų ir kt. reikalų. 
Savo nuoširdumą Pijus XII pa
rodė lietuviams po pastarojo ka
ro. paremdamas lietuvių šv. Ka- spalio 19 plačiau informuoda- 
zimiero kolegijos steigimą mo-

mui, 
kad 
valdžios kritika teisinga. Ne
trukus buvo įsteigta nauja įstai
ga (Office of Inter-American 
Affairs) ir jos vedėju buvo pa
skirtas Nelson A Rockefeller. 
Pagerėjo Pietų ir šiaurės Ame
rikos politiniai, ekonominiai, 
kultūriniai santykiai. Jis vado
vavo ir kitai komisijai, kuriai 
priklausė visos abiejų Amerikų 
respublikos ir kurios uždavinys 
buvo karo suardytų rinkų su
radimas.

1944 N.A. Rockefelleris bu
vo paskirtas valstybės departa
mento pasekretorium Pietų 
Amerikos reikalams. Rūpinosi 
kad amerikiečiai investuotų sa
vo kapitalus Pietų Amerikoje, 
pareikšdamas, kad pereitame 
šimtmetyje kapitalas ėjo ten, 
kur jis daugiau pelnydavo, bet 
šiame šimtmetyje jis turi eiti 
ten, kur jis daugiau pasitarnau
ja.

Jis kartą pareiškė, kad ame- 
riekiečių gerovė ir saugumas 
priklauso nuo gerovės ir saugu
mo kitų tautų. 1950 preziden
tas Trumanas paskyrė jį pir- 
jnininku komisijos, \ iš kurios 
darbo susidarė ”point Four” 
programa, kuria buvo šelpiami 
karo nuniokoti kraštai.

Žinoma gerai, kad augančio
je Amerikoje valdžios įstaigų 
aparatas nejudėjo kaip reikiant, 
tad prezidentas Eisenhovveris 
paskyrė komisiją, kuri tyrė, 
kaip patobulinti tų Įstaigų vei
kimą. Komisijos pirmininku bu
vo N. A: Rockefeller.

Didelį darbą atliko steigiant
ir vystant Sveikatos, švietimos visos Vidurio Rytų Europos vals

—Kubos sukilėliai vėl pagro 
bė du Amerikos tarnautojus 
naftos valyklose.

ma apie popiežiaus rinkimų ei-
rališkai ir finansiškai. Jis taip- gą. Panašiai informavo ir Vie-
gi su didele užuojauta priėmė nybė.
Lietuvos partizanų laišką, kuris 
vėliau buvo Išgarsintas spaudo- 

ir je. Jo drąsinantis žodis ne kar
tą guodė persekiojamuosius”.

lė BEIRUTO. Libane, pasitraukia Amerikos kariuomenė ir lėktu
vais išvyksta / bazes' Vokietijoje.

ir plačiai aprašė popiežiaus gy
venimo eigą, baigdama:

"Mirusį taikos Popiežių ger
bė ir kitų tikybų žmonės, nes 
jis buvo teisingas visų atžvilgiu 
ir atvirai, nesvyruodamas, vi
sus užstojo teisybės ir meilės 
plotmėje. Todėl ir gedulas dėl 
jo mirties yra didelis ir visuo
tinis”.

Sandara tenkinosi suminėda
ma prezidento Eisenhowerio žo
džius apie Pijų XII ir painfor
muodama apie rinkimus.

kos valstybių. Memorandumas 
kritikavo JAV tuolaikinę poli
tiką Pietų Amerikos atžvilgiu, 
tačiau jo memorandumas pa
siekė Baltuosius Rūmus, ir. po 
kurio taiko, prezidentas Roosc-

— Prancūzijos vyriausybė pa- veltas pasikvietė Nelson A. 
skyrė senato rinkimus 1959 ba- Rockefeller. Jam. kaip respub- 
landžio 26 Prancūzija rinks koniškos šeimos nariui, nebu- 
225 senatorius. Alžiras 31. tarp vo lengva eiti pas demokratą 
kurių bus musulmonų 22. prezidentą. Tačiau jo mistebi-

tybės atiteko komunistams. Lie
tuviai atsimena Jaltą, atsimena 
Teheraną ir kitus Amerikos de
mokratų valdžios’ nusileidimus 
komunistams. (—sk.)

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

JUO TURI BŪTI JAUNAS IR ENERGINGAS NELSON A. ROCKEFELLER

TODĖL IŠPILDYK SAVO PAREIGI DALYVAUK RINKIMUOSE IR BALSUOK UŽ

NELSON A. ROCKEFELLER

saugotos ir tada, kai jis kei
čia darbą.

. Rockefeller pasižada dirb
ti kartu su įmonių vadovy
bėmis, darbininkų unijomis 
ir apdraudos bendrovėmis, 
kad ištįrtų pensijų 
limo reikalus.

Jis nori, kad darbininko 
b

teisės į jx?nsijas būtų ap

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

Rockefeller pasižada da
ryti. viską, kad būtų pri
imti įstatymai, kurie saugo
tų unijų fondus.

X
KITOS VALSTYBES SPARČIAU VYSTOSI NEGU NEW YORKO VALSTYBĖ. 
ROCKEFELLER, BODAMAS NEW YORKO VALSTYBES GUBERNATORIUM. 

RŪPINSIS IŠVYSTYTI NEW YORKO ŪKINĘ GEROVĘ. RŪPINSIS DARBAIS. TAI 
REIŠKIA PASKATINIMĄ NAUJOS PRAMONES IR IŠPLĖTIMĄ BIZNIO NEVY YOR
KO VALSTYBĖJE.

TODĖL BALSUOKITE UŽ NELSON A. ROCKEFE1LLER.
BALSUOKITE UŽ RESPUBLIKONUS.
1952 METAIS. RESPUBLIKONAMS PAĖMUS J A. V-BIŲ VALDŽIĄ J SAVO 

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

BERNATORIUS. KENNETH B. KEATTNG į J. A. V-BIŲ SENATORIUS. BALSUO
KIME UŽ VISUS RESPUBLIKONŲ KANDIDATUS.

BALSUOKITE EILĖJE A.
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kreiptas į jokį kitą įvkį taip, 
kaip į naujo popiežiaus rinki
mus. Naujienos laukę 500 spau
dos atstovų Vatikane. Laukė 
minios šv. Petro aikštėje, su
sirinkdamos prieš dūmeliam pa-*

t Trijų bendruomenių ženkle
Bendruomenė sija žmones 

kuriuo nors bendru ryšiu. Gali 
būti bendra gyvenamoji vieta, 
bendri reikalai, bendra valsty
bė ar tautybė, bendra religija. 
Tuo būdu susidaro labai įvai
rių ir skirtingų bendruomenių, 
didelių ir mažų — nuo nedide
lio kaimo ar parapijos iki viso 
kontinento ar net žemės rutu
lio.

Plačiausia prasme kalbame 
apie visų žmonių bendruomenę. 
Bet joje bendra yra tik tai, 
kad visi yra žmonės. Tarpusa
vio bendravimas yra jau labai 
silpnas, nes juo bendruomenė 
yra didesnė, tuo mažesnis yra 
žmonių suartėjimas. Žmones 
'■abiau suglaudžia tiktai siaura 
ir nedidelė bendruomenė, it 
šeima, nes riša labai daug ben
drų reikalų. Bet čia glūdi ir 
vienas pavojus: susiaurėti te
sirūpinti savais reikalais taip, 
kad bendrųjų žmogiškųjų reika
lų nebus nė paisoma. Aptemsta 
tada pats žmogiškumas ir 
širdies jautrumas, nebejaučia
ma ryšio, kuris visus žmones 
jungia į vieną didelę Dievo vai
kų šeimą.

Čia mums pamokyti ateina 
šventieji ir mirusieji, kurie iš 
gyvųjų žmonių bendruomenės 
išsiskiria tiktai mūsų akims.

Idealus žmonių bendravimas, 
kurio taip siekiama visomis 
priemonėmis, kad būtų pasiek
ta tikros taikos ir teisingo vi
sų, tautų santykiavimo, vieną 
priemonę aplenkia: tai žmo
gaus šventumą. Realioje poli
tikoje toji vertybė laikoma ne 
realia ir nepraktiška. Tuo tar
pu nuo žmogaus dvasios pri
klauso net tarptautinės proble
mos. sunkiai sprendžiamos.

Šventieji rodo, kokia ta dva
sia turėtų būti: ji neieško tik 
savęs, ji neturi 
niekam, išskyrus 
tauri ir teisinga, 
— apima visas 
rases ir visus luomus bendra 
artimo ir Dievo meile. Tik to
kioje dvasioje galima pasiekti, 
kad gyvųjų bendruomenėje bū
tų idelus sutarimas ir visiem 
neštų palaimos. Nėra gera, kai 
gyvųjų nesantaika ir nerimas 
randa atilsį tiktai kapinėse.

neapykantos 
nuodėmę, ji 
ji visuotinė 

tautas, visas

”IT

UŽDAROMOS durys, už kurių 
kardinolai rinko naują popie
žių.

sirodant po 25,000 — 60,00. 
Amerikos didžioje spaudoje ži
nios ir spėjimai buvo dedami 
pirmuose puslapiuose.

O tų žinių maža. Jos ateina 
iš Sikstinos koplyčios, kur ei
na rinkimai, tik pro kaminą 
su dūmeliais, juodais ar bal
tais. Jei kuris kardinolas iš
neštų kokiu būdu žinias apie 
rinkimų eigą, užsitrauktų eks
komuniką. Nuo jos galėtų at
leisti tik naujas popiežius.

O ir tie dūmeliai sekmadie
nį minias suklaidino.

Jie atrodė toki pabalę, kad 
600.000 minia ėmė šaukti: “Vi- 
va ii Papa”. Net Vatikano radi
jas keliom kalbom pranešė: 
naują popiežių turime. Netru
kus teko atitaisyti žinias, o pa
taisyti ir dūmelius. Pirmadienį 
jau vertėsi juodi: buvo pridėta 
gausiau chemikalų, kurie ne
klaidintų minios.

Sulaukę juodų dūmelių, mi
nios ramiai skirstėsi.

Bet vis dėlto kilo tylaus su 
sirūpinimo,

kai nepasitvirtino spėjimas, 
jog antrą balsavimo dieną, pir
madienį, jau bus popiežius iš
rinktas. Praėjo trečia ir ketvir
ta diena; pagal Pijaus XII nu-

statytą tvarką buvo balsuoja
ma rytą ir popiet po du kar
tu, bet' reikalingų dviejų treč
dalių ir vieno ar dviejų balsų 
niekas negavo. Buyo prisimin
ta, kad Pijui XII išrinkti reikė
jo tik trijų balsavimų; Pijui XI 
reikėjo 14 balsavimų per 4 die
nas.

Pradėta vėl spėlioti, kodėl 
taip ilgai trunka.

Šiuo tarpu mažiau kalbėta 
apie italų ir neitalų nuomonių 
išsiskyrimą. H. Tribūne iškėlė 
rimtą aiškinimą, kad kardino
lai yra iš 21 krašto. Daugelis 
jų viertas kito nepažįsta. Tokių, 
kaip kardinolas Spellmanas, ap
keliavusių visą pasaulį ir ap- 
lankusių daugumą kardinolų, 
veik nėra. Tad balsavime ne
lengva susiorientuoti, kuris bus 
tinkamiausias į Pijaus XII vietą.

Skaudų įspūdį rinkimų metu 
paliko dviejų kardinolų mirtis 
prieš pat konklavę:

kardinolo Constantini, italo, 
ir Amerikos kardinolo Detroi
to arkivyskupo Mooney, kuris 
mirė šeštadienį prieš pat kon
klavę pradedant.

Silpna sveikata esanti ir ki
tų septynių kardonolų, kuriuos

Sikstinos koplyčios skelbia iš-

r M
x ja

BALTI DŪMAI iš kamino viršum 
rinktą popiežių.

kankina ligos ar ilgas amžius. 
Seniausias yra Jose Maria Caro 
Rodriguez, Čilės arkivyskupas 
— 92 metų. Egzilinis Kinijos 
kardinolas Tien Ken-sin, 68 me
tų, po sunkios autokatastrofos 
Vokietijoje, atvyko į konklavę 
ambulansu, balsuoti jis tegali 
gulėdamas. Koelno arkivysku-

kardinolas Frings, vykda- 
į konklavę, susižeidė nu- 

Kardonolas Canali

pas 
mas 
garkaulį. 
taip pat susirgęs.

Viso konklavėje dalyvauja 
51 kardinolas. Tarp jų yra 17 
italų ir 34 kitų 20 kraštų. Po
piežiui išrinkti reikia 25 bal 
sų.

Vėlinių diena, primenanti iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrusius, no
ri juos palaikyti gyvus mūsų 
atminime ir maldose. Prisime
name tėvus, brolius ir seseris, 
draugus, gimines ir pažįstamus; 
minime kartu su mumis dirbu
sius ir tais pačiais žemės rūpes
čiais besikankinusius.

Šventęju bendravimą pri
imame kaip tikėjimo tiesą. “Ti
kiu.;.. šventųjų bendravimą”— 
kalbame kasdien, meldžiamės 
į šventuosius, juos garbiname, 
jų užtarymo prašome, šventieji 
yra visų amžių, visų tautų, vi
sų profesijų ir visokio amžiaus 
nuo nedidelio berniuko ar mer
gytės iki žilo plauko. Tai Kata
likų Bažnyčios šventieji, ir jų 
yra didelė daugybė. Dar dau
giau yra mums nežinomųjų šven 
tųjų-

Visus juos prisimename Vi 
sų šventųjų dieną. Tai švento
sios Bendruomenės diena, šiais 
laikais ji turėtų patraukti ypa
tingą mūsų dėmesį savo idea
lu. kuris statomas žmonių ben
dravimui žemėje.

Visi šios žemės darbai ir kan
čios jiem baigiasi, bet ryšiai 
su mumis nenutrūksta. Mes ti
kime į dvasinį su jais bendra
vimą. “Neišmintingųjų akimis 
jie rodosi miršta, tuo tarpu jie 
yra amžinybėje” (Išm. 3). Vie
ni gal būt reikalingi mūsų pa 
galbos, kiti reikalingi pagelbė
ti mums. Tai atrodo taip pat 
nerealu, bet tik tiem, kurie 
“neturi vilties” (I Tęs. 4).

Dar senose nekrikščionių 
pinėse buvęs įrašas: “Aš 
vau, kas esi, o tu būsi, 
esu”, 
kinos 
deda 
taip 
lengviau pakeliami.

ka- 
bu-

lai-
pa-

Gilesnis supratimas 
mūsų būties žemėje 
ir daug laikiniu dalykų 
tvarkyti, kad jie( darosi

ŠVENTOJI KOLEGIJA susirinkusi popiežiaus rinkimams. Vir
šuje: kard. Teodosio Gouvela iš Portugalijos, kard. Jose Rodri- 
guez iš Chilės ir kard. Francis Spellman iš New Yorko. Apačioje: 
Detroito kardinolas Edward Mooney, miręs prieš pat rinkimus, ir 
kard. Gregory Agagianian.

SOVIETINIS RADIJAS APIE JPT VEIKIM)
Lietuvoje ir kituose Baltijos 

kraštuose komunistinis režimas 
yra susirūpinęs laisvame pasau
lyje esančię tę kraštu gyvento
ju veikla Leidžia jiem specialius 
laikraščius. Siunčia agentus ir 
pažįstamų asmenų privačius laiš 
kus, kad prikalbintų grįžti.

Žinom mes, kodėl jie taip su
sirūpinę grąžinti. Bet neišken
čia to neprasitarę ir jie, to re
žimo atstovai.

štai vienas tekis atviras bal
sas.

mases antisovietinėje propagan
doje. Viena tokių organizaci
jų esančios Jungtinės Pavergto
sios Tautos, kurios veikia pa
gal Dulles nurodymus.

Gana tiksliai informuoja apie 
JPT nutarimus New York ir 
kurstė prieš bendradarbiavimą 
su “socialistinėm valstybėm”; 
reikalavo, kad viršūnių konfe
rencijoje nebūtų sutikta su “sta
tus quo”; siūlė, kad šaltajame 
kare emigrantai būtų pateikia
mi patarėjais; nurodinėjo, kad 
Sovietai sulaužę sutartis ir su 
jais tartis negalima....

Tuos JPT seimo nutarimus 
paskelbęs, estų radijas vadina 
juos juokingais. Esą ir vakarų 
valstybės nenorinčios tokių pa
tarėjų, kaip tai buvo matyti 
iš nusiskundimų Strasbuorge.

Radijas taip pat kalba apie 
skilimą tarp pačių emigrantinių 
organizacijų. Konkrečiai, žino
ma, apie estų emigrantinių or- 
organizacijų. Esą Strasbourge

Estijos radijas 1958> rugsėjo 
5 davė ilgą pranešimą apie va
karuose esančių Jungtinių Eu
ropos Pavergtų Tautų veiklą.

Pradėjo kaip paprastai gąsdi
nimu apie rengamą naują ka
rą, “imperialistai” ėmėsi naujų 
avantiūrų tolimuose rytuose. Ir 
toliau jau — kad tą karą la
biausiai kurstą “buržuaziniai po
litikai’, pabėgę į vakarus. Su
mini jų eilę pavardėm, kaip tik . apnuodiję atmosferą iš Stock- 
tuos, kurie reiškiasi per Paverg
tas Jungtines Tautas—Latvijos 
Masens, Lietuvos — V. Sidzi
kauską, Lenkijos — Moravvskį, 
daugiausia Estijos — Karetei, 
Varma, Koern, Pusta, Klesmet.

Esą per paskutinę dešimtį 
metų emigrantai sudarę eilę or
ganizacijų, kurios kurstančios

holmo atvykę estų delegatai 
Varma, Sikkar. Minkelson ir 
pasisakė prieš kitus Estijos de
legatus. Sumini, kad estų dele
gacijos pirmininkas Klesmet pa- 

Teiškęs spaudai, kad tikrieji sun
kumai kyla ne santykiuose tarp 
įvairių kraštų delegacijų, bet 
delegacijų viduje. “Jei taip to-

liau eis, tai mes neteksim lais
vojo pasaulio simpatijų — ci
tuoja radijas Klesmet žodžius. 
Ir toliau juos tęsia:“ Atrodo, kad 
mūsų pagrindinis priešas yra 
ne Sovietų Sąjunga, bet- mūsų 
pačių organizacija”. Pagrindinė 
kovos priežastis, —ima aiškin
ti radijas, —yra geriau apmo
kamos vietos JPT organuose. 
Dėl to buvo atidėtas ir estų de
legacijos sudarymas.

Tokis sovietinio radijo prane
šimas gali būti visai naudingas, 
nes:

(1) pavergtos Estijos gyven
tojai patiria, kad vakaruose iš
eiviai kovos prieš komunizmą 
nėra nutraukę ir Toje kovoje 
visos tautos eina išvien;

(2) išeivių organizacijas tokis 
pranešimas įspėjo, kad jų vi
daus nesutarimai ir rungtynia
vimas dėl pirmenybės ar geriau 
apmokamos vietos komunisti
nės propagandos sekamas ir su
maniai išnaudojamas propagan
dai prieš visą laisvinimo darbą;

(3) sovietinis režimas parodė 
kad visos jo pastangos išeivius 
grąžinti ar juos bent atskelti 
nuo išeivių organizacijų siekia 
vieno — nutildyti vakaruose 
balsus, kurie liudija apie sovie
tinio imperializmo ir kolonializ
mo darbus.

RIČARDO FREYRE £
Bolivijos rašytojas |

Stovėdami prie laužo, abu ke
liauninkai traukė paskutinį vy
no gurkšnį, šaltas ryto vėjas 
lengvai drebino jų tūbinių skry
bėlių plačiuosius kraštus. Ug
nis jau blėso nedrąsioje ir balk
švoje aušros, šviesoje; klasiškai 
nušvito plataus kiemo galai ir 
gilumos šešėliuose pradėjo ryš
kėti sunkios molio kolonos, rė- 
musios šiaudinį stogą.

Pririšti prie geležinės gran
dies, įmūrytos į vieną koloną, 
du pabalnoti arkliai, nuleidę 
galvas, laukė, sunkiai gromulo- 
dami ilgus žolės stabarus. Pa
sienyje pritūpęs jaunas indėnas 
vienoje rankoje laikydamas ku 
kurūzų maišelį, svaidė į gerklę 
geltonus grūdus.

Keleiviams pasiruošus išvyk
ti, milžiniškuose vartuose pasi
rodė du indėnai. Pakėlė vieną 
storų sienojų, kurie, inkrustuo
ti j sienas, neleido praeiti, ir 
įžengė į platų kiemą. Jų išvaiz
da buvo nužeminta ir vargin

ga, ir dar labiau nužemintą ir 
vargingą darė jų suplyšusios je 
kės, atlapoti grubūs marškiniai, 
odiniai diržai, nusėti mazgais, ir 
nunešiotos skrybėlės.

Iš lėto prisiartino prie keliau
tojų, kurie jau šoko ant arklių, 
kai indėnas vadovas prie pa
juostės rišosi kukurūzų maišelį 
ir stipriai veržė aplink kojas sa 
vo sandalijų mazgus.

Keliautojai dar tebebuvo 
jauni; vienas aukštas, labai bal
tas, šalto ir kieto žvilgsnio; ki
tas — mažas, tamsus, links 
mos išvaizdos.

— Pone... — prašnabždėjo 
vienas indėnų. Baltasis keleivis 
atsigęžė į jį.

— A! Ko nori. Tomai?
— Pone. .. grąžinkite mano 

arklį...
Antrąsyk, kvaily! Nori kad 

pėsčias keliaučiau'’ Mainais tau 
atidaviau manąjį, ir to užtenka.

— Bet tavasis yra pastipęs.
— Pastipęs, be abejo, nes jj 

priverčiau be pertraukos bėgti 
penkiolika valandų. Buvo pui
kus arklys! Tavasis niekam ti
kęs; žiūrėk, jis šaiposi šonkau
liais ir kryžkauliais. Argi ma
nai, kad jis ištesės keletą va
landų?

— Aš pardaviau savo lamas, 
kad nusipirkčiau šitą arklį šven
to Jono šventei ....Be to, pone, 
tamsta sudeginai mano lūšną.

— Tikrai, nes savo aimano
mis atėjai manęs erzinti. Norė
damas tave nuvyti, aš sviedžiau 
nuodėguliu Į galvą, tu pasukai 
veidą, ir nuodėgulis nukrito į 
šiaudų krūvą. Aš nekaltas. Pri
valėjai su pagarba priimti ma
no nuodėgulį. Ar tu, Petfai, ko 
nori? — paklausė kreipdama 
sis į kitą indėną.

— Atėjau maldauti, pone, 
kad neatimtumei iš manęs že
mės. Ji mano. Aš ją apsėjau.

— Čia tavo reikalas, Cordo- 
va, — tarė raitelis, kreipdama
sis į savo palydovą.

— Ne, tai ne mano reika 
las. Aš padariau, ką man bu
vo paliepę, Tu, Pedro Quispė, 
nesi šitos žemės savininkas. 
Kokios tavo teisės į ją? Kame 
tavo dokumentai?

— Pone, aš neturiu popie
rių, nei mano tėvas jų neturė

jo, nei mano tėvo tėvas ką 
apie juos žinojo. Ir niekas ne
sikėsino jos iš mūsų atimti. 
Dabargi tamsta ją nori atiduo 
ti kitam. Aš nesu padaręs nie
ko pikta.

Turi kur paslėpęs kapše 
Ii su pinigais? Atiduok ir tau 
paliksiu žemę.

Pedro nusiminęs žiūrėjo į 
Cordovą.

— Aš neturiu pinigų, nei 
galėjau jų surinkti tiek.

— Jeigu taip, tai nėr ko 
nė kalbėti. Palik mane ramy
bėje.

— Tad, man užmokėkite, kas 
priklauso.

— Šitaip niekad nepabaigs 
me! Manai aš esu toks kvailys, 
kad tau užmokėsiu už avį ir 
kelias vištas, kurias man esi 
davęs? Tikėjais mus mirsiant 
badu?

Baltasis keleivis, kuris pradė
jo nerimti, sušuko:

— Jeigu klausysime šitų dvie
jų avinų, mes amžinai čia pasi
liksime...

Kalno viršūnė, į kurio papė
dę atsirėmė platūs ir primity
vus keleivių namai pradėjo 
blizgėti' pirmųjų saulės spindu
lių paliesta. Sausros nukamuo
tas kraštovaizdis, iš arti aprėž 

tas juoduojančių aukštumų ry
škiai skyrėsi dangaus mėlynėj, 
kurią skrodė bėgą švininiai de
besys.

Cordova mostelėjo vadovui, 
kuris nužygiavo prie vartų. Pas
kui jį išjojo abu raiteliai.

Pedro Quispė puolė prie 
vieno jų ir nustvėrė arklį už 
pavadžio. Smūgis į veidą jį pri
vertė pasitraukti. Abu indėnai 
išėjo iš kiemo ir pasileido bėg
ti į artimiausią kalną, pasiekę 
viršūnę, ėmė dairytis aplinkui.

Tarpekliuose geltonavo ne
seniai nušienauta žolė, upokš
nio pakraštėse ašuotės juosė 
vagą įnoringu ir linguojančiu 
mūru; būriai ožkų ir lamų bė
ginėjo kauburiais ar išnykdavo 
kalnų tarpuskardžiuos; čia ir 
ten dūmų kamuoliai skelbė ar
ti esančią lūšną ar keliaujančių 
indėnų stovyklą.

Pedro Quispė prikišo prie lū
pų ragą, kurį nešiojo pakabin
tą už nugaros, ir išpūtė ilgą 
ir rūstų garsą. Akimirką luk
telėjęs, tęsė greitomis, triukš
mingomis gaidomis.

Keleiviai pradėjo kopti kal
no šonu; vadovas tvirtu ir sau
giu žingsniu ėjo abejingas, 
kramtydamas kukurūzų grūdus. 
Suskambėjus rago balsui, va

dovas sustojo. persigandęs 
žvilgtelėjo į abu raitelius ir 
kalnų takeliu pasileido greitai 
bėgti. Ilgai netrukus tolumoje 
išnyko.

Cordova, kreipdamasis į sa
vo draugą, sušuko:

— Alvarezai, šitie valkatos 
atėmė mum vadovą ...

Alvarezas sustabdė arklį ir 
neramus į visas pusės ėmė 
žvalgytis.

— Vadovą.... Kam jis mums 
reikalingas? Bijau blogesnio.

Ragas aidėjo, ir kalno viršū
nėje Pedro Quispė figūra ryš
kėjo mėlynam fone rausvoje 
viršūnių nuogumoje. Atrodė. 

fkad kalnų kryžkelėse vyko są
mokslas, už didelių šieno kū
gių, tarp laukinių šiurkščių žo
lių, po plačiomis drobėmis kla 
joklių stovyklų, lūšnų duryse 
ir tolimųjų kalnų viršūnėse pa 
sirodydavo ir vėl greit išnyk
davo žmonių figūros. Akimirką 
stabtelėdavo, pažvelgdavo į vir
šūnę. iš kurios Pedro Quispė 
be perstojo pūtė ragą, ir tuoj 
leidosi takais, atsargiai keberio- 
damies.

Alvarezas su Cordova tebe
kepė kalnu aukštyn, jų ar
kliai uždusdami žengė siauru
čiu takeliu tarp išsikišusių ak

menų ir uolų, ir abu raiteliai, 
giliai susirūpinę tylėdami leido
si nešami.Staiga milžiniškas ak
muo, nutrūkęs nuo kalnų viršū
nės. kaukdamas pralėkė netoli 
nuo jų. paskui kitas kitas ... 
Alvarezas paleido arklį zovada, 
versdamas laikytis kalno pašo
nės. Cordova tučtuojau pasekė 
juo. tačiau uolų gabalai sekė 
paskui juos. Atrodė, kad kal
nai pradėjo griūti. Arkliai, 
skriedami kaip viesulas, šoko 
ant uolų, stebuklingai kanopo
mis rėmėsi išsikišusių smaiga
lių ir svyravo erdvėje, milži
niškoje aukštumoje.

Netrukus kalnai buvo indė
nų nusėti. Raiteliai tada pasi
leido link siauro tarpeklio, ku
ris raitėsi jų pakojuj, kuriuo 
ramiai tekėjo vandens siūlas, 
plonas ir tyras.

Kalnų gilumos prisipildė kei
stų melodijų; ausi rėžias ne
pakenčiamas ragų balsas aidė
jo iš visų pusių, ir kitam tar
peklio gale, akinančioje švie
soje. skiriančioje du kalnus, 
staiga pasirodė žmonių būrys.

Tuo metu milžiniškas ak
muo užlėkė ant Alvarezo ark 
lio: jis akimirką susvyravo ir 
nusirito kalno pašone. Cordo-

(Nukelta į 7 psl.)



Pirmasis kalinių streikas

Kai laisvės nematyti, kai m- 
na metai po metų, kaliniui vis 
dažniai ateina mintis: gyventi 
arba mirti, o vergauti užten-

| SIBIRĄ R ATGAL M)

ręš, obeto,ž Maskvos ateida-

To streiko pasėkoje pagerė-

mas. Taip pat išryškėjo, kadPirmasis masinis stovyklos 
kalinių streikas pas mus įvyko 
1953 m. gegužės mėn. Kalinius 
vedant iš darbo paaiškėjo, kad 
kareiviai kelis vyrus sumu
šė sargybos būstinėje. Ko
lonoje kilo pasipiktinimas, ir 
vienas kalinys spiovė viršinin
kui į veidą, Būrį sustabdė jau 
prie pat stovyklos ir kaltininką 
norėjo paimti į karcerį. Jį už
stojo visi kaliniai. Tada sargy
bos viršininkas paleido į kolo
ną visą sergą šūvių ir sužeidė 
14 žmonių. Keturi iš jų tapo 
invalidais, kiti vėliau pasveiko.

Rytojaus dieną mūsų stovyk
la — apie 1,400 žmonių — ne
išėjo į darbą.

Tai buvo pas mus pirmas ka
linių streikas. Kokių nors kitų 
žiaurių priemonių čekistai ne- šalpos rinkime ir paskirstyme.

djos pastangų pasėti kaliniuose 
neapykantą, lieka vieningi ir spręsti pasitarimų ir susitari- 
kad toji vienybė gali duoti daug 
palengvinimų. Tarp atskirų tau
tybių buvo stiprus ryšys ir vi
si ginčai buvo sprindžiam! pasi
tarimų keliu Tik su rusais labiausiai organizuotų ir kovin- 
santykiai visą laiką ir visose giausių tautybių ir su lietuviais 
stovyklose būdavo įtempti, nors skaitėsi visi kiti, 
kartais ir jie padėdavo ben- Vieiai Mvo
dram reikalui. ivęsti tik lietuviai, ukrai.

LIETUVIAI STOVYKLOSE mečiai Ir musulmonai 
PASIŽYMĖJO ORGANIZUOTU

MU, KOVINGUMU,
lietuviai Sibiro stovyklose 

turėdavo savo .komitetus, ži
noma, neoficialiai, kurie vado
vavo pasipriešinimo prieš ko
munistus sąjūdžiui. Vadovavo

čiui už sveikinimus, Jūsų linkė
jimai mums ypač mieli, nes Jūs, 
bendraudamas su mūsų steigė
ju, kartu stebėjote ir mūsų Kon
gregacijos kelią nuo pirmųjų 
žingsnių; prel. p. Jurui, mūsų 
nuolatiniam rėmėjui ir skatin- 
tojui, už sveikinimus ir pasi-

“TE DEUM LAUDAMUS” PUTNAME
“Per ištisas dienas laimina

me Tavę ir garbiname Tavo 
vardą'per amžių amžius” — 
mūsų lūpos skonėjosi giesmės 
žodžiais, o širdys džiaugėsi 
dėkingumo nuotaika ir dvasia. 
Dėkojome Dievui už 40 metų! 
Už \isas malones suteiktas mū 
sų Kongregacijai, ypatingai gi dalintus įspūdžius iš paskutinės 
už jos įkūrimą. Nenuostabu tad, 
kad jos steigėją arkv. Jurgį 
Matulaitį ir pirmąsias vienuo
lijos seseris jautėme savo tar
pe ypatingu būdu reikšdamos 
jiems pagarba, pasididžiavimą 
ir dėkingumą.

Todėl, kai Jūs, Brangieji Kon
gregacijos Bičiuliai ir Gerada- 

' riai, sveikinote mus šios sukak
ties proga ir vardinote atliktus 
Kongregacijos darinis, mes jau- klėtinių Ritonei Tonkūnaitei, 
tėmės esančios su jumis besi- 
stebinčiųjų tarpe, nes šiai jau
nutei Kongregacijai tinka šv. 
Pauliaus žodžiai: “Dievo malo
ne esu tai, kas esu, ir Jo ma
lonė nebuvo manyje bergž
džia...” (I Kor. 15, 10)

Džiaugėmės ir esame laimin
gos, kacl ir jūs “Te Deum” gies
me jungėtės su mumis, nes 
kuomet gyrėte mus, gyretė 
Viešpatį, kuris duoda malonę; 
ką linkėjote, linkėjote tikėda
mi ir melsdami mums Viešpa
ties pagalbos ir stiprybės.

“Tegul Kristus jus myli vi
sada laikydamas jus veiklias di
deliems darbams ne žmonių a- 
kyse, o Jo planuose” — rašė 
J.E. Vysk. V. Brizgys.

Lietuvos generalinis konsu- 
los J. Budrys sveikino ir linkė
jo nepailsti.

Vhko, pirmininkas, dr. A. 
Trimakas: “Mūsų jaunoji kar
ta, ypatingai mergaitės, liks 
amžinai dėkingos už skleidimą 
jų tarpe Dievo ir Tėvynės mei
lės”.

šelpiami buvo daugiausia kalė
jimuose ir karceriuose kenčią 
ligoniai maistu ir vaistais. Be 
to, komitetai palaikydavo ry
šius su kitom tautybėm, turin
čiom savas organizacijas, visus 
kylančius nesusipratimus ir gin
čus tarp tautybių stengtųsi

mų keliu. Be to, komitetai tvar
kė vidaus reikalus ir kovojo 
prieš vidines negeroves. Lietu
viai pasižymėjo kaip viena iš

Tiesa, viešas šventimas bu
vo įmanomas tik paskutiniais 
metais.

Pagal socialinę kilmę, lietu
vius stovyklose buvo galima 
skirstyti maždaug taip: 65 proc. 
kaimo gyventojų, 35 proc. mies
to.

Kaimo gyventojų tarpe vie
nodai būdavo ir stambesnių ū- 
kininkų ir vidutinių, o taip pat 
mažažemių ir bežemių. Ne ma
ža dalis iš kaimo kilusių bu
vo moksleiviai ar studentai. 
Miestiečių tarpe buvo ir inte
ligentų ir darbininkų.

kelionės po Europą; Tėvui J. 
Navikevičiui MIC už nuoširdų 
pamokslą ir sveikinimus Tėvų 
Marijonų vardu; Kun. J. švagž- 
džiui, sveikinusiam Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seserų vardu; Chi- 
čagos rėmėjų vardu sveikinu
siai St. Tumosienei; Naujosios 
Anglijos rėmėjų Pr. Pauliuko- 
niui; Ateitininkų Federacijos S. 
Lušiui; buvusių bendrabučio su

Nuo 1952 stovykla jau išmo
kėdavo nors ir menką dalį pi
niginio uždarbio. Bet moterys 
tegaudavo mėnesiui 10-40 rub
lių, o kartais nei tiek. Darbus 

p. Z. Kucinienei ir gerb. mūsų vykdančios įstaigos stovyklai 
kapelionui kun. St. Ylai, laikiu- apmokėdavo maždaug tais pa- 
siam šv. Mišias ir pravedusiam čiais pagrindais, kaip ir lais- 
jubilėjinį posėdį, bei mūsų auk- viems darbininkams, tačiau sto- 
lėtinėm, suvaidinusiom istorinę vykios vadovybė didesniąją da- 
Kongregacijos vaizdų pynę “40 lį uždarbio pasilaikydavo. Visų 
metų”. Taip pat nuoširdi mūsų 
padėka akt. V. Žukauskui už 
pynės parašymą ir talką ją sta
tant

Argi įmanoma išvardinti vi
sus kuriuos norėtume paminė
ti? Leiskite mums dabar visiems, 
visiems pasakyti nuoširdžiausią 
ačiū ir Dieve laimink visus ir 
jiems atlygink taip, kaip Tu vie-

stovyklautojų Marijai Saulaity- 
tei; MAS Rytų Apygardos A. 
Žemaitaičiui; Lietuvos Vyčių J. 
Bolevičiui; bendrabutiečių tėvų

pirma 56-55 proc. pervesdavo 
į valstybės biudžeto sąskaitą, o 
iš likusių ^umų atskaitydavo 
už maistą mėnesiui apie 100- 
130 rublių, už drabužius (skar
malus), avalynę, guolį, kurą, 
šviesą, pirtį ir apsaugą! Taigi 
kaliniai — tremtiniai net čekis
tams už “apsaugą” turėjo patys 
mokėti. Likusią po tų visų at
skaitymų sumą nuo 1952 m. 
iki 1957 m. rudenio mokėjo pi-

Nsk. Pr. švč. M. Marijos nigais. Dabartiniu metu vėl į-
Sasorys vesta kortelių sistema (b.d.)

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Lietuvos Vyčių centro valdy- seimą Detroite 1959 metais. Jam 

Studentų Ateitininkų Sąjun- b°s posėdyje spalio 18 Robert jau pradeda ruoštis.
Lietuvių reikalms komiteto 

garbės pirm. kun. J. Jutkevičius 
atsiuntė komiteto darbų planą, 
kuriame pabrėžiama vienas svar
besnių uždavinių kovoti už Voi-

gos pirmininkas, Juozas Polikai- Treat viešbutyje, Newark, N J,, 
tis sveikino: “Mes džiaugiamės J ?
ir didžiuojamės turėdami Jūsų 
Kongregaciją savo tarpe”.

Al. Matonis, Lietuvių Skautų 
Brolijos vardu, rašė: "Kongre
gacijos pagrindinis tikslas yra 
tarnauti Dievui. Laimingi ta
čiau esame ne' kartą įsitikinę, 
kad seserys visad pasiryžusšos 
padėti kenčiančiai Tėvynei bei 
lietuvybės išlaikymo reikalams”.

: Daug, labai daug gavome 
sveikinimų ir stiprinančių lin
kėjimų. Esame labai dėkingos 
visiems. Ypatingas ačiū tiems, 
kurie atvykote į mūsų šventę 
pasidžiaugti ir padėkoti Viešpa
čiui su mumis kartu. Jūsų svei- "Vil
kinimų ir linkėjimų žodžius su- 1 
sirašėme širdin, kaip pastari- Philadelphijoj rugpiūčfo 24 d.

Helen Shields pranešė apie globos centro 
jaunųjų vyčių organizavimo pla- Kitas centro valdybos pose- 

Pereito posėdžio, kuris įvyko nūs. Numatyta kitų metų pra- d*8 numatytas gruodžio 14 Wor-
" ' ’ džįoj šaukti regioninius jaunųjų cestery ar Bostone.

vyčių suvažiavimus. Jų tiktos Labai darbingas posėdis buvo 
laikas ir vieta bus greitai pra- baigtas 7 vai. vak. malda, kurią
nešta. ' sukalbėjo kun. A. Kontautas.

Dvasios vadas kun. A. Kon- Fr. V*.
jubiliejų. - Detroito pranešė, kad sutinka

Dėkojamo prel. M. Krupavi- priimti keturiasdešimt šeštąjį

PREL. PR. JURAS, lankydamasis Romoje rugsEjo mžn., dar gy
vam Pijui XII įteiks savo išleistas lietuviškas knygas, viso 28. 
Prel. Jurą lydėjo prel. L. Tu laba.

E. Kuprevičiūtės koncertas Bostone
Spalio 17 Bostono ir jo apy- 

linkų lietuviai, besidomi muzi
kos menu, turėjo malonumo 
išgirsti jauną menininkę, smui
kininkę Eleną Kuprevičiūtę. Ap- 
važinėjusi jau daugelį svarbių z kė panaudojo savo technika Gai- 
muzikinio pasaulio vietų, davu
si savo koncertus Paryžiuje, Ro
moje, Amsterdame, Montrealy- 
je ir kitur, ir jau susidariusi 
pakankamą savo grojimo repu
taciją, ji buvo maloniai laukia
ma ir Bostone. Ypatingai jos 
laukė tie, kurie ją pažino dar 
kaip jauną studijozę, teikiančią 
daug vilčių ateities darbuose. 
Savo koncertu Bostone ji ati
darė jau trečią Baltijos draugi
jos koncertų seriją, kurios sėk
mingai vyksta, kaip ir kiekvie
nais metais, Jordan Hali, didžio
je ir puikioje New England Kon
servatorijos salėje. Programą su 
darė Pugnani—Kreisler “Prac- 
ludium and Allegro”, Mozarto 
Sonata No. 4 e moli, Mozart

kė pačia aukščisusia klase. Grei
ti pasažai, dvigubos gaidos, 
chromatinės sekstės buvo iš
gautos nepaprastu lengvumu. 
Bet visų įdomiausiai meninin-

KALINIAI TURĖJO MOKĖTI 
ČEKISTAMS UŽ SAVO 

"APSAUGA"

Žinoma, nėra namų be dūmų. 
Kartais kildavo tarpusaviu ne
susipratimų ir tarp atskirų tau
tybių. Bet jie būdavo dažniau
siai nereikšmingi ir greitai pa
šalinami. Lietuvių tarpe santy
kiai buvo geri. Padėdavo vie
nas kitam, ypač ligoniams, ar .
draugams, negalintiems dirbti. Kreisler Rondo G dur pir- 
Buvo daromos rinkliavos ligo m°je dalyje. Po pertraukos se
nine! ir moterų zonai JuliausGaidelio Sonata,

Saint — Saėnso “Havanaisė”, 
“Kompozitoriaus 

šventadienis” ir Wieniawskio 
“Polonaise Briliante”. Bisui 
dar huvo Dvorako sonatinos 
Largo ir Scherzo. Fortepijonu 
palydėjo Robert Evans, New 
England konservatorijos pada- 
gogas.

Kuprevičiūtės programa, pa
teikta šiame koncerte, įvairi. 
Pastačiusi centre lietuviškąją 
Juliaus*Gaidelio sonatą, smuiki
ninkė duoda prieš ją gryną kla
siką, po jos įspūdingus virtuo
zinius standartinio smuiko re
pertuaro dalykus, šia programa 
smuikininkė užsirekomenduoja 
kaip stipri virtuoze. Kaip pa
grindinius jos grojimo būdin
gus bruožus, šios programos 
pasiklausius, galima iškelti 
smuikininkės puikų, gražų, švie
siai skambantį toną ir gyvą, 
lengvą techniką.

Jeigu Mozarte Kuprivičiūtės 
technika leido sublizgėti san
tūriam mozartiniam stiliui, tai 
Saint — Saėnso, Fosso bei Wie- 
niawskio kūriniuose ji pasireiš-

Lukas Foss

tautas painformavo, kad yra pa
ruošęs ir išleidęs anglų kalba 
gražiai iliustruotą brošiūrą apie 
šv. Kazimierą. Ragino, kad vi
sose parapijose ši knygelė būtų 

ce of America radijo programos uoliai platinama, o taip pat ne- 
išlaikymą. Ragina rašyti laiškus, lietuvių kilmės jaunimo' tarpe, 
pasisakant prieš uždarymą Voice kad kuo plačiau būtų supažindi- 
of America radijo skyr. Miun- namas jaunimas su vyčių ir viso

delio sonatoje, šitame neleng
vame veikale smuikininkė savo 
technika paryškino gyvą, vir
tuozinį šio veikalo charakterį, 
ypatingai pirmos ir trečios da
lies kodos vietose.

Reikia pripažinti, kad Kup- 
revičiūtė užkopė į rekordines 
lietuvių smuikininkų technines 
aukštumas. Be galo malonu 
šiuo faktu pasidžiaugti ir pa
linkėti smuikininkei plėtoti sa
vo laimėjimus. ■

Didelė technika turi tačiau į 
ir savo pavojų. Visu pirma vir- į 
tuozinė mokykla tampriai riša į 
visą išpildymą su technikos bliz- Į 
gesiu, kad neleidžia išsiskleisti i 
kitam muzikos aspektui — iš- į 
raiškai. Kuprevičiūtės grojime i 
šios virtuozinės mokyklos per- ! 
švara reiškiasi perdideliu fra- ' 
zių “nukandimu”. Dažno moty
vo frazuotėje ji daro diminuen- 
do, labai staigų ir didelį. Vir
tuoziniu požvilgiu tas duoda 
dinaminio judrumo, bet gauna
si tam tikras išraiškos nepilnu- 
mas, per gilus dinaminis ban
gavimas, ir paskutinieji frazių 
tonai klausytojo nepasiekia. Jei 
frazių diminuendai būtų mažes
ni ir neitų kiekvieną kartą iki 
pianissimo, išraiškos pilnumas 
daug laimėtų. Susiaurinimas vib 
rato ribos taip pat padėtų dau
giau muzikiniam grynumui. Ta
tai ypač svarbu Mozarto muzi
koje. Pavyzdžiui, galėčiau nu
rodyti Rondo veikale, antrąją 
temą, kuri dėl per plataus vib- 
rato nustojo savo intymaus grak 
štumo.

Aš nenoriu kalbėti apie tam 
tikrą vidini rezervuotumą, ku
ris jautėsi šiame koncerte. Ke
lionės nuovargiai, trumpas lai
kas susigrojimui su svetimu pia
nistų, pagaliau pusantrų metų 
po šeimyninių pasikeitimų (jau 
tiek metų turi smuikininkės sū
nus Mykoliukas), galėjo būti to 
susilaikymo visai suprantamos 
priežastys. Sprendžiant iš tech
ninio pajėgumo, turėjo būti 
daug didesnis polėkis bei užsi
degimas. Tokia laikinė nedispo- 
zicija gali pasitaikyti kiekvie
nam koncertantui. ir net di
džiausiam pasaulio virtuozui. 
Nedarome iš to toli siekiančių 
išvadų. Priešingai. Pro tą susi
laikymo šydą įžiūrime stipria 
smuikininkės techninę ir į mu
zikinį apektą.

. , .. . „ . Smuikininkės partneris Ro-
eĮtskurają į Europą ir ragino Evans padžymėjo g^aa, 

švaria technika, tiksliu užgar
inu. Gaidelio sonatoje jis įdo- 

dalyvavo centro valdybos pirm' 
J. Sakevičius, dvasios vad. kun. 
A. Kontautas iš Bostono, kun. 
St. Raila iš Shenandoah, Pa., H. 
Shields iš Philadepbijos, L. Ja
nonis ir J; Boley iš New Yorko, 
Leretta Kassel iš Chkagos, Fr. 
Vaškas, A Jankauskas ir Jokū- __________ ________ _ _ . .
bas J. Stukas iš Newarko, Win. chene, pabrėžiama, kad informa- lietuvių jaunimo šventuoju Glo- 
Skudris ir Florence Zateskas cija lietuviams už geležinės už- bėju. Dvasios vadas taip pat pra 
iš Bostono, Rita Pinkus, J. Sa- dangos yra būtina išlaikyti ir nešė, kad planuoja 1960 metais 
kaitis, ir Juozas Sipas, jr., iš kiek tik galima plėsti. <'
Worcesterio. Kun. St Raila ir Jokūbas J. vyčius taip planuoti savo atos-

Ptoėdį 1 vai. p.p. pradėjo Stotas padarė labai konstrukty- togas 1960 metų vasarai, kad ___
malda kun. St Rafla. Malda m vų pranešimą apie kultūrinę vy- kuo daugiau šioje ekskursijoje -mįai atskleidė jo8 harmoninius 
susikaupimo minute buvo pa- čių veiklą ir stipendijų fondą, galėtų dalyvauti. Ekskursija 
gerbtas miręs popiežius Pijus

savumus. Trumpas laikas susi
grojimui atsiliepė ir pas ji ne- 
išbalansavime dviejų instru
mentų santykio. Dažnoje vieto
je fortepijonas buvo per stip
rus. Ypatingai tas buvo jausti 
Mozarto Rondo tematiniame 
motyve.

lt Vasyliūnas

BANGA TELEVISION ;
3423 FL’LTON STREET^ TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegato 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,

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

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atliekamas g
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

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

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

g>'v. 422 Menahan St, Ridgevvood, Breoklyn, N. Y 
Skambinti teL HYacint 7-4677

už savo automobilio apdraudą?
Virš 21,000,000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

Jūs esate kvalifikuotas:
Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 

apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės :

ALBERT F. PETERS
APDRAUDOS SPECIALISTAS 

116-55 Queens Bh d. Forest Hills 75, N. Y.
Tel. VI. 3-1477 

NAMŲ ADRESAS
106-55 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, fcdcraliniy ir vals
tybiniai taksų (Inconie Tax) užpildy
ti, pirkiniui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto Bgi 9 vaL valu.
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50 metų lietuvių parapijai Lowelly
Spalio 25 šv. Juozapo para

pija Lowell, Mass., atšventė 50 
metų sukaktį, čia nupasakota 
trumpa įsikūrimo istorija yra 
paimta iš knygų ir iš prisimi
nimų: Jurgio Jurevičiaus, gy
venančio Lowellyje nuo 1898, 
Mato Dirsos, gyv. nuo 1898, jau 
mirusio, ir Jurgio Baumilos, gy
venančio nuo 1903 metų.

Lowelly jau 1900 buvo orga
nizuojama D.L.K. Algirdo pa- 
šalpinė draugija. Pirmieji orga
nizatoriai buvo Silvestras Vičko 
ka (pirmasis > pirmininkas). Ma
tas Dirsa, Jurgis Jurevičius. 19 
02 m. Jurgiui Jurevičiui pirmi
ninkaujant, narių buvo apie 30. 
Šie nariai ir nutarė pasikviesti 
lietuvį kunigą išpažinčiai atlik
ti. Juo galėjo pasinaudoti ir tie, 
kurie nepriklausė draugijai. 
Pamaldos Marijos bažnyčioje

Dažniausiai atvykdavo kun. 
A. Jusaitis iš Lavvrence, Mass. 
Vėliau kun. Juozas Gricius, ku
ris gyveno So. Bostone. Išpa
žintys buvo klausomos Nekalto 
Prasidėjimo šv. Mergelės Mari-

TOMAS ■Kwri»r'iiwriisacs

jos bažnyčioje. Ten buvo laiko
mos ir pamaldos.

Pradžioje kiekvienas sumes
davo po doleri, kad padengtų' 
kunigo kelionės išlaidas. Vėliau 
susirinkimas nutarė lietuviui 
kunigui mokėti 25 dol., taip pat 
duoti auką ir Nek. Prasidėji
mo parapijos klebonui. Taip 190 
03 m., atvykus kun. J. Griciui 
klausyti išpažinčių, buvo surink
ta per 30 doL išturiu pagal 
draugijos nutarimą, jis gavo 25 
dol. Nekalto Prasidėjimo para
pijos klebonui buvo nunešta 10 
dol., o likusieji du paskirti ka
talikiškos spaudos platinimui. 
Nekalto Prasidėjimo par. klebo
nas nenorėjo imti atneštų pini
gų ir už Skirtą auką pažadėjo 
atlaikyti trejas mišias. Jis pa
ragino D.L.K. Algirdo draugijos 
narius dalyvauti tose mišiose su 
savo uniformomis ir ženkleliais.
Taip pat kvietė ir kitus lietu
vius kad Dievas laimintų visus.

kurie atlieka savo kilnias parei
gas.

Tuomi ir buvo pasėta sėkla 
būsimos šv. Juozapo parapijos, 
šv. Juozapo parapijos pradžia

Tais pačiais 1903 metais, va
dovaujant D.L.K .Algirdo drau
gijos valdybai ir pritariant vi
siems nariams, buvo pakviestas 
kun. J. Gricius su prakalbo
mis, kad organizuotų parapiją.

Miesto salėje, kuri tam reika
lui buvo paimta, įvyko susirinki
mas, ir kun. J. Gricius paklausė, 
kokiu vardu turėtų vadintis jų 
steigiama nauja parapija. E pub
likos kažkas pasakė: “Šv. Juoza
po”. Kun. J. Gricius, pats būda
mas Juozapas, tam pritarė. Jis 
tuoj atsiklaupė ir su visais susi
rinkusiais atkalbėjo maldas.

Per tas prakalbas buvo išrink 
tas ir komitetas: pinninininkas 
Matas Dirsa, raštininkas Petras 
Mučinis, iždininkas Jonas žiū- 
rys.

’ Petras Mučinis savo lėšomis

i #
nusipirko storą knygą, kurioje 
užrašė visa nuo pat įsikūrimo 
iki pirmojo klebono atvykimo. 
Klebonui ir buvo įtekta ši kny
ga-

Išrinktoji valdyba dirbo su 
parinktais kolektoriais. Surinku
si didesnę sumą pinigų, pade
dant kun. A. Jusaičiui, buvo nu
pirktas žemės sklypas bažnyčios 
statymui.

Kituose susirinkimuose išrink 
ti delegatai vykti pas vyskupą. 
Delegatais buvo Jurgis Jurevi
čius ir Matas Dirsa.

•Nuvykus pas vyskupą, dele
gatus pasitiko raštininkas kun. 
Sullivan ir juos pristatė vysku
pui. Vysk. Andersonas delega
tus maloniai priėmė ir išklausė 
jų reikalo. Delegatai paprašė, 
kad paskirtų kleboną naujai su
organizuotai šv. Juozapo parap. 
Lowelly. Vyskupas paklausė, 
kiek parapija turi narių. Delega
tai atsakė, kad jau esą 448 na
riai, taip pat turi sklypą baž
nyčiai statyti. Vyskupas klebo
nu paskyrė kun. M. Piežą.

AMERIKOS KARIUOMENĖS majore Angietė A.* Mashidlausky ište
kėjo už kapitono Joseph L. Kennedy. Moterystę palaimino prel. L. 
Tulaba rugsėjo 4 šv. Petro bazilikoje Romoje.

ŽINIOS IŠ BROCKTON. MASS

SĖKMINGAS BANKETAS BALFO NAUDAI
Spalio 5 d. Nonvoode, lietu

vių svetainėje, įvykęs Balfo 22 
skyriaus banketas, reikia skai
tyti, tikrai pasiekė. Tai bene pir
mas tokios rūšies parengimas, 
kuriame be didelio skaičiaus 
nonvoodiečių nuoširdžiai talkino 
broktoniečiai, bet ir nedidelės 
Stoughtono kolonijos bei apy
linkių lietuviai. Buvo atsilankiu
sių net iš tolimos Nashuos, N. 
H. Pereitą vasarą įvykusios skau 
tams remti gegužinės metu 
Nonvoode kilusi mintis, kad 
tos trys artimesnės lietuvių ko
lonijos turėtų nuoširdžiau ben
dradarbiauti, šio banketo metu 
tapo realybė.

Kad banketas davė gražius 
rezultatus, yra nuopelnas ne tik 
Nonvoodo 22 Balfo skyriaus 
valdybos, bet visų dalyvavusių 
ir prie banketo paruošimo pri
sidėjusių lietuvių. Dalyvavo ga
na gražus ir jaunimo būrelis, 
kuriam buvo paruoštas atskiras 
vaišių stalas, kad drauge visi 
galėtų jausti pakilusį banketo 
pulsą. Gana didoka salė buvo 
pilnutėlė žmonių, kad teko prie
dui ir stalų pristatyti.

Pačiam banketui didelio svo
rio pridėjo asmeniškas kun. L. 
Jankaus, kaip Balfo Centro rei
kalų vedėjo, ir “Darbininko” re
daktoriaus S. Sužiedėlio atsilan
kymas ir dalyvavimas. Kun. L. 
Jankus savo kalboje nurodė šal
pos stiprinimo reikalą, kada at
sirado galimybė padėti lietu
viams Lietuvoje, Sibiran ištrem
tiesiems, Lenkijoje atsidūru- 
siems Punsko lietuviams, Vokie
tijoje seneliams ir ligoniams, ir 
pagaliau kiekvienam lietuviui 
pasauly, jei tos šalpos yra reika
lingas. Tai buvo jo žodis ir 

. “sekretnas’, ir nuoširdus ir at
viras, kiekvieno lietuvio šir
džiai taip mielas.

šv. Jurgio lietuvių parapijos 
kleboną pavadavęs kun. Juozas 
Svirskas, atkalbėjo maldą prieš 
valgymą. Stoughtono lietuvių 
kolonijos vardu sveikino kun. 
M. Vembrė, Bostono Balfo var
du — pirm. M. Gofensas, Bos
tono Alto vardu — A. Matjoš- 
ka, Nonvoodo Alto vardu — 
dabartinis skyriaus pirmininkas 
Jonas Pečiulis.

NORVVOOD, MASS.

KUN. L. JANKUS, Balfo reikalų 
vedėjas, kalba Norwoode.

siliauskienės.' Valgymo metu 
grojo B. Kovo plokštelių muzi
ka.

Banketui dekoracijas ir plaka
tus piešė Jonas Martišius, pa
aukavęs nemažai savo triūso. 
Stalus puošė lietuvių darželiuos 
augintos gėlės, kurias padova
nojo Karolina Minkevičieriė ir 
Marcele Glebauskienė.

Kad banketas praėjo pakilioje 
ir geroje nuotaikoje, pirmiausia 
tenka dėkoti gausiai atsilankiu
siems ir dalyvavusiems svečiams 
iš Nevv Yorko, Bostono, Brock- 
tono Norwoodo. Stoughtono ir 
kitų vietovių ir visiems tiems, 
kurie ir savo darbu ir triūsu 
prisidėjo prie šio parengimo 
sėkmės.

Dd.

Pirmieji klebonai
Kun. M. Pieža klebonavo apie 

vienerius metus. Pamaldos bu
vo laikomos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje, o vėliau šv. Juo
zapo prancūzų bažnyčioje.

Išsikėlus kun. M. Piežai. pas
toracijos darbams atvykdavo 
kun. A. Jusaitis, kun. J. šešto
kas, kun. J. Gricius ir kiti. Taip 
pat kreiptasi ir Į lenkų kleboną 
kun. Ogonowskį, kuris padėjo 
lėšomis ir aukomis.

Tuo metu pasklido žinia, kad 
lenkai “nezaležnikai”. kurie 
tuo metu turėjo savo nuosavy
bę, dabartinę šv. Juozapo baž
nyčią, rengiasi ją parduoti. Ko
mitetas kreipėsi Į juos, bet lan
kai “nezaležnikai” pareikalavo 
neprieinamos kainos. Tada ko
mitetas ant savo sklypo prikalė, 
iškabą su parašu, kad lietuviai 

(nukelta į 6 p.)

Į IŠ VISUR
— Kalėdiniam Darbininko 

numeriui skelbimai jau -pri
imami. Prašome nevėluoti juos 
siųsti Darbininko administraci
jai, kad patektų į dvigubą ka
lėdinį Darbininko numerį.

— Šv. Alfonso lietuvių pa
rapija Baltimorėje, kur klebo- 
nu yra prel. L Mendelis, misi
jom paremti surinko aukų 
$100,639.87 per metus. Tai 
skelbia misijų draugijos 34 me
tinis pranešimas. Savo auko
mis šv. Alfonso lietuvių parapi
ja yra pirmoji visoje Ameriko
je. Nuo jos toli atsilieka kitos 
taip pat Baltimorėje, su $15, 
000 ir $14.000.

nį ir nuoširdų žodi tarė antra
sis pirmosios valdybos vicepir
mininkas Jurgis Versiackas. Jis 
pasidžiaugė, kad 1944 metais 
pradėtas šalpos darbas Norvvoo- 
de be pertraukos tęsiamas iki 
šiai dienai. Banketui vadovavo 
ir programą pravedė dabartinis 
Balfo skyriaus valdybos pirm. 
A. Tumas.

Meninėje dalyje pasirodė A. 
Kontrimas, sugiedojęs vieną 
giesmę ir sudainavęs dvi'daine
les. Jam akomponavo muzikas 

. Vaclovas Kamantauskas. Klau
sytojai nepagailėjo jiems katu
čių. Bostono tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Onos Ivaškie- 
nės, labai darniai ir Įspūdin
gai pašoko “Malūną”, “Saldutę 
ir vieną žemaičių šokį. Kad ir 
didoka scena, vistik neleido šo
kėjams kaip reikiaht išsitiesti, 
šokiais banketo dalyviai tikrai 
liko sužavėti, ypač dar tik pir
mą kartą Nonvoode matytą “sa
dute’. Atsidėkojant už Onos 
Ivaškienės rūpesti-ir triūsą, 
vo jai padovanota raudonų 
žiu puokštė.

Po meninės dalies sekė 
kiai. kuriems grojo pramoginis 
Smito orkestras iš Broktono. 
Vadovaujant K. Šimėnui, veikė 
gausus gėrimų bufetas, o taip 
pat ir F. Zarankienės, pade-

Banketą atidarė pirmosios vai dant jos dukrelei Zitai, suruoš- 
dybos. prieš 14 metų susitvė- ta gausi loterija. Skanius val

gius gamino gausus būrys tal
kininkių. vadovaujamų Iz. Va-

Visi lietuviai 
balsuokime

VIENINGAI 
ir vėl išrinkime, 

kaip ir prieš 
keturis metus,

AVERELL HARRIMAN
New Yorko valstybės gubernatorium 
Mes balsavome už Harrimaną todėl, kad jis buvo artimas 
mūsų reikalams, pažinojo komunistus ir vienas iš pirmųjų 
skelbė komunizmo pavojų Washingtone.

BALSUOKIME UŽ

HARRIMAN!

bu-
ro-

rusios. pirmasis vicepirminin
kas Petras Blažys, o kiek ilges-

AR NEPAMIRŠAI BALFO VAJAUS?
Užpildyk ir siųsk šį lapuką:

Siunčiu savo auką $ 
reikalapis.
Pavardė ir vardas

lietuvių kankinių šalpos <

Adresas

Aukas siųskite šiuo adresu:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA 

105 Grand. Street’, Brooklyn 11. N. Y.

todėl, kad per savo buvimą gubernatoriumi jis ištesėjo 
savo pažadus, duotus prieš rinkimus, būtent. įstatymai— 
teisė į darbą vyresniems žmonėms, padidinimas bedarbio 
pašalpos ir t.t; bendravimas su tautybėmis.

Prieš Vasario 16 d. skelbdavo Lietuvių Dieną, išduo
damas proklamaciją. BALSUODAMI UŽ

HARRIMANI
Į GUBERNATORIUS,

I SENATORIUS
ir už visus demokratus, balsuosime patys už save, nes De
mokratų Partijos dėka mes, darbo žmonės, naudojamės 
8 darbo valandų, atostogų, soicalinio draudimo ir kt. pri
vilegijų teise. y

Komunistams okupavus Lietuvą, tas smurtas nebuvo 
pripažintas Amerikos vyriausybės, esant demokratams val
džioje. Lietuvos atstovybės ir konsulatai veikia iki šios die
nos. Tremtiniai galėjo atvykti į šį kraštą

Balsuokime už Demokratų Partiją, nes ji yni mūsų 
partija, nes ji rūpinasi mumis.

Rinkdami demokratus, mes renkame savo atstovus
valdžion, kuri gins mūsų reikalus.

Balsuokime už HARRIMANĄ -į gubernatorius, IIO- 
GAN.> | senatorius, balsuokime už visos demokratų parti
jos kandidatus — tiniją B.

AMERICAN IJTHUAN1AN C1TIZENS COMMITTEE 
F0R HARRIMAN AND HOGAN.

Spalio 19 Brocktono seserų 
vienuolyne buvo sukviesti jų rė
mėjai, kurie rengė Darbo šven
tės (Labor Day) pikniką vienuo
lynui paremti. Norėta padėko
ti ir pasidžiaugti gerai pavyku
siu parengimą.

Vienuolyno vyresnioji Motina 
Cecilija trumpu žodžiu susirin
kusius pasveikino, išreiškė sa
vo padėką prie pikniko prisidė- 
jusiem ir jame dalyvavusiem. 
Toliau ji paprašė vaišėm vado
vauti seserų rėmėjų pirmininką 
prel. Pr. Jurą, tik neseniai grį
žusi iš kelionės į Liurdą ir Ro
mą. ;

Prel. Pr. Juras priminė, kad 
šie metai yra Marijos garbei 
skirti ryšium su Liurdo apsireiš 
kimų 100 metų sukaktimi. Liur
do tarptautiniame Marijos kon
grese dalyvavo lietuviai ir labai 
gražiai pasirodė. Lietuvės buvo 
tautiniuose drabužuose; jauni
mas, vadovaujamas lietuvių sa
leziečių, nešė didelį pracūzišką 
užrašą VtLithuanie”. Fotografai 
labiausiai kreipė dėmesį į lietu
vius maldininkus ir jų eiseną 
Tai buvo graži religinė propa
ganda Lietuvai. Marijos žemei. 
Kadangi ir šio vienuolyno Glo- jjs pastebėjo, kad lietuviai sta- 
bėja yra Sopulingoji Motina — 
Marija, tai ir kiekvienas geras 
darbelis, skiriamas šiam vienuo
lynui stiprinti, yra ir Marijos pa
garbinimas. Ta intencija dirbki
me ir toliau.

Ipolitas Monkevičius, Brock
tono miesto tarybos narys, da
vė palyginimą, kas buvo pasiek
ta 1957 ir šiais 1958 metais.

. Nurodė atskirų kolonijų, net at
skirų stalų pasidarbavimą ir pa
darytą pelną. Pasidžiaugė, kad 
padaryta pažanga. Jis kvietė 
jau dabar planuoti *1959 metų 
pikniką.

Kap. Šimkus iš Bostono siūlė 
daryti giminių susitikimus šio-

je vietoje, nes gyvenant išsi
sklaidžius po tolimus miestus, 
neištenka laiko nei visus ap
lankyti nei pakalbėti. Susitikus 
vėl atsinaujins. Jaunimui gal 
reikėtų Įvesti šokius su laimėji
mais. Mrs. B. Milerienė iš Wor- 
cesterio ragino jau dabar pikni
ko laimėjimams telkti daiktus. 
B. Meižienė iš Brockton dėkojo 
seserim už gerą jaunimo moky
mą ir globą parapijų mokyklo
se. Julija Jakavonytė, broekto- 
nietė. uoli seserų rėmėja, tiktai 
nusilenkė be žodžių, kai buvo 
iškvėsta kalbėti. Visi suprato, 
kad ji visa širdimi dirba, o 
mažai kalba. Kažkas yra ją pa
vadinęs vienuole be habito.

Kun. J. švagždys, vienuolyno 
kapelionas, pakviestas tarti žo
dį nurodė, kad “kas daug dirba, 
mažai kalba, o kas jau negali 
dirbti (kaip jisai), tam reikia 
kalbėti”. “Aš manydavau, — 
kalbėjo. — kai mes mirsime, tai 
mirs ir visas lietuviškas veiki
mas. Aš klydau. .. Nuvykau kar
tą į Putnam, Conn.. ir sutikau 
jaunuolį, gimusį Brooklyn, N.Y. 
Jis nematęs Lietuvos, o kalba 
gražiai lietuviškai. Dar daugiau:

— Vysk. K. Paltaroko mir- . 
ties metines Waterbury. Conn. 
prisimins vietos krikščionys 
demokratai lapkričio 2. Mišios 
šv. Juozapo bažnyčioje 11 vai. 
su kun. A. Zanavičiaus pamok
slu. Minėjimas parapijos salėje 
4 vai. p.p. Kalbės prel. M. Kru
pavičius. Bus ir meninė progra
ma. ..

— Kun. Mykolas Kemėžis, 
Elizabetho lietuvių parapijos 
klebonas gyvai domėdamasis 
JAV pietvakarinių kraštų mi
sijomis. kelioms dienoms buvo 
sustojęs pas kun. R. Klumbį. 
Van Horn, Texas. ir jam talki
ninkavo misijų pastoracijoje. 
Ta pačia proga aplankė kun. 
A. Bružą, M.S. Kilgore, Texas. 
ir prel. F. Bartkų, Clebume, 
Texas. Išvykdamas į Kalifomią. 
dar lankėsi pas EI Paso diece
zijos kurijolą dr. L Lumą ir 
kun. J. Jodeikią. Canutillo. Tex- 
as.

— J. Šarkiui — Žukauskui, 
buvusiam pasaulio bokso mei
steriui, šiemet sukanka 40 me
tų nuo jo sportinės veiklos. Pa
minėjimo banketas ruošiamas 
Chicagoje lapkričio 23. Sharko’s 
restorane. 6301 W. 63 St. Pats 
J. Šarkis gyvena Nevv Hamp 
shire valstybėje, o dar gyva jo 

. motina —CIeveland. Ohio. Mi
nėjimą rengia J. Šarkio drau-

tydino bažnyčias svetimais var
dais. rinko iš savųjų pinigus, 
bet nė parašų lietuviškų nepa
dėjo po paveikslais. Tai skriau
da lietuvių tautai. Putname esą 
kas kita: visa primena Lietuvą 
— ir Šiluva, ir Aušros Vartai.... 
Džiaugiaus širdyje jo žodžiais ir 
mačiau, kad esu klydęs many
damas, jog mums mirus, mirs 
ir lietuvybė Amerikoje. Ji gyva 
Dieve, laimink tą jaunolį ir pa
našiai galvojančius”.

Manau, kad susirinkusieji vi
si taip panašiai galvojo, nes 
žadėjosi kitais metais dar uo
liau dirbti lietuviškojo vienuoly
no paramai.

Mik.

NAUJAS KARIO NUMERIS
Skaitykite ir platinkite

spalio mėnesiui, kaip visuo
met gausiai iliustruotas, talpi
na šiuos aktualius ir istorinius 
straipsnius:

P. Alšėno — Pareigos; J. 
Skardžio — apie naujausią a- 
merikiečių raketą Polaris. pa
saulinio karo sulakytojas; K. Lo
ginio — Dar niekeno nepami
nėtas “sukilimas", prisiminimai nyje metams 3.00 dol 
iš Nepriklausomybės kovų 1919 
-1920 m.; A. Zygmanto — tę
sinys išsamios karinės studijos 
iš priešistorinių laikų: Varis ir 
karas. Mitai ir istorija: Bol
ševikų okupuotos Lietuvos žemė
lapio nuotrauka, užimanti išti
sus 2 puslapius; A. Egličio ro
mano ištrauka apie latvių ka
rius vokiečių eilėse: Aš nebu
vau didvyris; Hėrodoto istorijų 
K. Kepalo puikaus vertimo tę
sinys.

Be šitų pagrindinių straipsnių 
yra Tremties Trimito ir šaulės 
Tremtyje skyriai, aktualijos, 
sportas, karinės žinios ir infor
macija.

Sekantis Kario numeris išeis 
žymiai padidintas ir skirtas pa
minėti Lietuvos kariuomenės 
10 metų sukaktį.

vienintelį katalikiškojo jauni
mo žurnalą.

Išeina dešimt kartų Į*er me
tus. Prenumerata JAV ir Ka
nadoj metams $5.00 dol.. pu
sei lėtų 3.00 dol. Kitur užsie-

Adresas Ateitis, 916 \Vil- 
loughby Avė.. Brooklyn 21. 
N. Y Tol.: GLenmore* 2-2923

BAŽNYTINIŲ

gų ir sportininkų būrelis.
—Algimantas Bortkevičius,

neseniai atvykęs iš Brazilijos, 
spalio 24 ‘Saturnia’ laivu iš
plaukė į Italiją. Brazilijoje bai
gė mažają kunigų seminariją. 
Dabar vyksta į Romą. šv. Ka
zimiero kolegiją, teologijos stu? 
dijoms. Algimantas, išbuvęs 8 
metus Brazilijos seminarijoje, 
kalba gražiai lietuviškai. Jo tė 
vėliai ir dvi sesutės prieš ke
letą menesių atvažiavo iš Bra
zilijos ir apsigyveno Woodha- 
ven. N.Y. Sesutės Nijolė ir Da
nutė tuoj įsijungė į Nevv Yor
ko ateitininkų studentų veiki
mą. Jų tėvelis Lietuvoje buvo 
mokytojas.

—Kunigy Vienybės centro 
valdyba savo posėdyje spalio 
21 Lituanus reikalams paskyrė
25 dol.

— Kun. L. Zaremba, s.į„ 
iš Urugvajaus, atvyksta į JAV. 
Numato apsistoti Chicagoje

— Knygę tsparedavimas. 
Gabijos leidykla paskelbė savo 
ir kitų leidyklų knygų išparda
vimą. Knygos nupigintos iki 
90 procentų. Didelis pasirinki
mas. Sąrašas siunčiamai nemo
kamai. paprašius šiuo adresu: 
Gabija. Straight Path. \Vyan- 
danch. N.Y.

KIŲ DIRBTUVĖ
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’SAV. B. KUČINSKAS



N. A. ROCKEFELLE lietuvių tarpe. Iš kairės į d.: Š. Briedis, J- Tyshava, D. Kiinga, E. 
čekienė, V. Abraitis, V. TysliavicnS, N. A. Rockefeller, M. Kižytė, S- Narkeliūnaitė, V. 
Barčiauskas, V. Banelis.

METINE ATEITININKŲ ŠVENTE BALTIMOREJE 
dalį išpildys skautų vyčių 
tetas iš New Yorko.

Iškilmingos mišios
buvo sekmadienį, spalio 26, 

už buvusį šv. Alfonso parap. 
veikėją Juozą Kašinska jo mir-, 
ties metinėse." Mišose dalyvavo 
ties už vyro siela pasimeldė ve- 
lionies žmona Stasė, motina, 
visa šeima ir artimieji giminės 
bei pažįstmi.

Pagerbimo vakarienė
Baltimorės pašto viršininkui 

William Laukaičio garbei įvy
ko puošnioje lietuvių salėje 
šeštadienį, spalio 25. Gražius 
būrys lietuvių susirinko pagerb
ti savo tautietį esanti aukštose 
pareigose. Rengimo komite
tas skaniai pavaišino svečius, 
visi linksmai praleido laiką ir 
palinkėjo V. Laukaičiui ilgiau
sių metų.

Šventoji valanda.
Šv. Vardo vyrų draugijos na

riai gausiai dalyvavo šventoje 
valandoje Kristaus Valdovo 
šventėje sekmadienį, spalio 26 
d. 7 vai. vak. šv. Alfonso parap. 
bažnyčioje. Draugijos dvasios 
vadas kun. J. Antoszewskis at-

Ateitininkai
savo metinę šventę atšven

tė labai iškilmingai, šeštadie
nį. spalio 25. gausiai dalyvavo 
pamaldose šv. Alfonso par. 
bažnyčioje 7 vai. vak. Čia iš
klausė jų dvasios vado kun. 
K. Pugevičiaus konferencijos^ 
bendrai sukalbėjo rožančių ir 
buvo suteiktas palaiminimas 
Švč. Sakramentų. Sekmadienį 
8:30 vai. gausiai dalyvavo mi
šiose ir bendrai ėjo komuni
jos. Po pamaldų parapijos salė
je buvo agapė ir iškilmingas 
susirinkimas, kurio metu pas
kaitą skaitė dr. VI. Viliamas iš 
Washington. D.C.

Kataliku jaunimo savaitė
prasidėjo Kristaus Valdovo 

šventėje, spalio 26. Tą dieną 
visoje Amerikoje C.Y.O. kata
likiško jaunimo organizacijos

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

YRA 100%
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite ajdraudos įro-
dyr-.ių.

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

Gantus paštu siuntinius 
mes |iakv'.tųojaine ir pasiun
čia n; e sąskaitas per 24 valan
das

At i'ankyki'e j lx't kurį mūsų 
sky/i'i ir par'.-:kni;'.iikite Ve«lėjo 
parodyti jur.:s paliudyta kopijų np- 
draudos poliso nuoraša n.io DURŲ 
IKI DURŲ- Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

GWBE I’ARCEI 
SERVICE. INC.

716.Malant Strert.
P!iiladelp!iia 6, Pa.

* W.\lnwt 5-3155
1991 Broadway 

NEW YORK 23. N. Y 
Te:*pt’.one; LYceum 5-0°00

>90 West Broadv».iy 
SO BOSTON 27. M A SS 

TeSephcne: ANdrew 8-8764

NEWARK 2. N. J
Tel.: MAr-ket 3-1963

410? Archer Avenue
CHICAGO 32. .ILLINOIS

Telef.: FRontier 6-6399

6446 Michignn Avenue 
OETROIT 10, MICHIGAN 

T-l : TAshmoo 5-7560

1313 Arfdr.ort Ro.id
Cot

. CLEVELAND 3. OHIO 
Tctephonc: UTah 1-0807

6SJ Htid-on Avr.-noe 
ROCHESTER. N. Y. 

Trirphone: BAker 5-5923 
346 — 3rd Avenue 

PITTSBURGM 22. PA.
Telephone: GRunt 1-3712 

H4>i‘,vl-iikitė Trl-ar-a hih'u 
mlisr; pa.< nrinc informacijų 

k n vanilę

BALTIMORE, MD. ok-

nariai, kurių yra apie septyni 
milijonai, savo bažnyčiose iš
klausė mišių ir priėmė komu 
niją. Ir šv. Alfonso parap. jau
nimas gausiai dalyvavo pamal 
dose. Jų šios savaitės šūkis: 
“Jaunime, skrisk į šventumą”.
Vedybinio gyvenimo sukaktis

Labai gražiomis iškilmėmis 
šv. Alfonso parap. bažnyčioje 
spalio 26 d. per mišias Kazys 
ir Birutė Vilčinskai su visa 
gražia šeima padėkojo Dievui 
už jiems suteiktas malones per 
25 metus jų laimingo mote
rystės gyvenimo, K.B. Vilčins
kai visą laiką labai uoliai dir 
bo šv. Alfonso parapijoj. Visus 
savo vaikučius leido į parapi
nę mokyklą. Per iškilmes mo
kyklos vaikučiai jiems gražiai 
pagiedojo. Šiai gražaus pavyz
džio šeimai linkime geros svei
katos ir ilgiausių metų.

Ramovėnai,

Lietuvos kariuomenės vete
ranai, šiais metais lapkričio 
mėnesį minės Lietuvos kariuo
menės 40 metų sukaktį. Ren- • laikė pamaldas, kun. A. Drangi- 
gėjai uoliai dirba, kad minėji
mas būtų iškilmingesnis nei ki
tais metais. Numatoma aplan
kyti Arlingtone karių kapus, pa 
dėti vainiką ant nežinomo A- 
merikos kario kapo, o taip pat 
gėlių puokštę ant kapo Kaune 
žuvusio Amerikos karininkio 
Harris. Šios visos iškilmės bus 
transliuojamos per Amerikos 
Balso radiją į Lietuvą. Baltimo- 
rėje tą pačią dieną (lapkričio 
15, 6:30 vai. vak.) lietuvių sa
lėje įvyks minėjimas, dalyvau
jant aukštiems amerikiečių ka- buvo Madison viešbutyje, 
riams. Koncertinę programos

Antanas Rudis kandidatuoja į kongresą
Antanas Rudis,

Chicagos trečios apylinkės ne
priklausomųjų kandidatas į JAV 
Kongreso narius, ilgą laiką dir
bo įvairiose civilinėse įstaigose, 
projektuodams įvairius pageri
nimus; pav.. Raudonojo Kry
žiaus veikloje, ligonines plečiant 
mokyklų tinklą didinant, skau
tes organizuojant.

Kaip apsukrus biznierius, ne
pagaili laiko viešų įstatymų bei 
valdžios pagerinimo reikalam. 
Jis yra narys Illinois Manufac- 
tureres’ assn. 1957 m. daug pri
sidėjo pravesti Cooley Amen- 
ment to Public Law 480. — ku
riuo suteikiama pagalba užsienio 
kraštams iš JAV žemės ūkio per
tekliaus ir plečiama prekyba 
su užsienio kraštais. 1956 me
tais daug dėmesio skyrė praves
ti Senato Rezoliucijai 241 — 
the Frecdom Aclministration

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
UIS Mt. VffiMm Street PbOaMphla 23, Pb

AMERICAN & FORE1GN BOOK CO.
22 CIIAP1N PLACE, HARTFORD. CONN 
Tr’ef. Cllaprt 6-4773.

Al-
su-

nis pasakė šventei pritaikintą 
pamokslą. Pamaldose dalyvavo 
visi parapijos kunigai.

Vestuves
šeštadienį, spalio 25. šv. 

fonso parapijos bažnyčioje 
situokė Audrė Velžaitė ir 
bert Scanlon. Jų moterystę pa
laimino prel. L. MendeUs. Nuo
takos tėvai. Vincas ir Pranė 
Velžai, yra visiems Baltimorės 
lietuviams gerai pažįstami, nes 
uoliai dirba visose lietuviškose 
organizacijose. Vestuvių vaišės

Jonas Obelinis

Bill. 1953 metais daug rūpinosi, 
kad būtų pravesta Rezoliucija 
346 ir 438, pasmerkianti komu
nistų agresiją. Jis buvo pakvies
tas palydėti Kongreso apklausi
nėjimo komitetą i Europą kaip 
patarėjas. Po šio kc ienės dau
gelyje ątieju d: ė tranešimus 
apie bolšt ikų f. ės ę.

šiuo metu A. Rudis yra narys 
Legislative Committee of the 
Chioago Associntk i of Com- 
merse and Industry, u taip pat. 
Miesto Atnaujinimo Komitete; 
direktorius of the Export Mana- 
gers Club of Chicago; o taip pat 
direktorius Amerikos imigraci
jos muziejaus, kuris yra Laisvės 
Statulos papėdėje.

Antanas Rudis yra gimęs 1911 
metais Chicagoje ir daugiau kai 
20 metų gyvena trečioje apy
linkėje; yra keturių vaikų tėvas 
ir gyvena 9339 So. Oakley Avė.

50 metų lietuvių parapijai Lowelly
(Atkelta iš 5 pusi.) 

tuojau pradeda statyti savo baž
nyčią.

“Nezaležnikai” pamatę, kad 
bus nepatogu išlaviruoti tarp ka 
talikų lenkų ir lietuvių, ir pa
siūlė lietuviams nuolaidą. 1909 
m., padedant kun. A. Jusaičiui 
ir kitiems, atvyko kun. K. Ur
bonavičius ir nupirko iš neza- 
ležnikų bažnyčia. 1910 metais 
lietuviai .jau meldėsi nuosavoje 
dabartinėje bažnyčioje.

Šventinama bažnyčia
1911 gegužės 30 buvo iškil

mingai pašventinta naujai įsigy
toji bažnyčia, šventino vysk. An
dersonas. Dalyvavo daug kuni
gų, mišias laikė kun. J. Krasnic
kas, kun. Tomas Žilinskas pa
sakė pamokslą, pradžią imda
mas iš Evangelijos: “Pastatysiu 
bažnyčią, kurios nei pragaro 
vartai nenugalės”.

Pasibaigus pamaldoms, vys
kupas suteikė savo palaiminimą 
visiems dalyvavusiems iškilmė
se. .

Pašventinimo iškilmes gerai 
prisimenu. Buvau jau metai A- 
merikoje ir tą dieną prisirašiau 
prie šv. Juozapo pašalpinės 
draug. Į iškilmes buvo sukviesta 
daug lietuvių iš visur. Vien pa- 
šlapinių draugijų vėliavų buvo 
sunešta apie 40. Visas miestas 
buvo lietuviškas. Kur žengei vi
sur lietuviškai kalbėjo. Kitų to
kių iškilmių nepamenu.

Gaisras bažnyčioje
1912 m. lapkričio 2, po Vė

linių pamaldų (tai buvo šešta
dienis), bažnyčioje kilo gaisras, 
ir apdegęs stogas įkrito į vidų. 
Liko tik sienos. Klebonas tuo 
metu buvo išvažiavęs misijų rei 
kalais. Misijos turėjo prasidėti 
kitą dieną sekmadienį. Tėv. Ka
zimieras, kapucinas, vistiek at
vyko. Tą dieną misijos prasidėjo 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
vakarais buvo lėnkų šv. Trejy
bės bažnyčioje. Ten buvo pa
šventintas ir misijų kryžius, ku
ris vėliau buvo perneštas ir pa
statytas savoj bažnyčioj.

Bažnyčia atnaujinama
Bažnyčios remontą pradėjo 

kun. K. Urbonavičius, bet jį 
greit perkėlė į Brocktoną, o kar
dinolas O’Connell klebonu pa
skyrė kun. J. Alekanvičių. Jis 
pabaigė remontus ir be iškilmių 
pašventino bažnyčią.

1913 metais, sulaukus gavė
nios, buvo iškilmingai perneštas 
misijų kryžius. Jį atlydėjo lenkų 
klebonas kun. Ogonowskis ir at
laikė mišparus. Šioje kryžiaus 
procesijoje dalyvavo A.L.K. Al
girdo, šv. Juozapo,. Aušros Var

Labai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti*

f

n i u s j Lietuvą, arba į kitus kraštus
t Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie- 
I sieros, pats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant 
J visų rūsiu siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.
► 1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Į Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos.
> Rimifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 W 1 gr. $4.60 — Cor-
! tirone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. $5.00 — Serpasil 
; 100 tabl. $1.35.
J 2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labai didelį pasirin- 
j kimą įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 
» 20 svarų taukų $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių
J sąrašo.
' 3. ĮVAIRIŲ RUšIf MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me-
» ctžiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi- 

sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies angliš- 
» kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00. 4 vietines me-
> džlagos kostiumams su priedais $50.00. J šias kainas įeina visos 
J Išlaidos ir pi įstatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa-
► vyzdžiu, kuriuos mes tuojau išsiųsime. Mes taip pat siunčiame 
! akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus dalie- 
’ tos. kurių Jūs pageidaujate.
> 4: Piniginės perlaidos siunčiamas iki 50 dolerių vertės.
! 5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas,
I 6. Stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par-
» duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė 
I $2.50. Šiuos daiktus mes galime prisiųsti Jums paštu Ir Jūs 
J galite sugrąžinti, jeigu nebūsite pilnai patenkinti.
> Visi mūsų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir jų prista-
► tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėl smulkesnių in- 
* formacijų, kurias" mes <u mielu noru sutelksime. Rašykite Ue-
► tuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą

tų Moterų draugijos su savo vė- • 
liavųpiis. Pamokslą bažnyčioje • 
pasakė kun. Juozas Krasnickas. ;

Nauji pataisymai
Iškėlus kun. J. Aleknavičių, ; 

atvyko kun. S. Kučas. Jis klebo- I 
navo 9 metus. Po jo kun. Pr. ! 
Juras klebonavo dvejus metus. •;juto aieuuiiavo uvejus metus. ( , 
Jis nupirko daržą, nuvalė fab- į i 
riko malkinę, kuri buvo labai 
užgulusi bažnyčią, geležinėm 
tvorom aptvėrė šventorių, o vi
sa sklypą — vielų tvora, įtaisė 
salę po bažnyčia, atliko daug J 
bažnyčios pagražinimų ir ypač ! 
sutvarkė parapijos dvasinius | 
reikalus. !

Po jo klebonavo kun. Pr. Stra ♦ 
kauskas, išbuvęs 19 metų. Jis J 
patobulino salės langus, sudėjo J 
altorius, išdekoravo zakristiją ir ! 
pristatė naujus vargonus. i

Dabar klebonauja visiems ži- Į 
nomas kun. Jonas Skalandis. Vi Į 
karais buvo: kun. Juozas Svirs- I 
kas, kun. Petras šakalys, kun. i 
Kazimieras Jankus, jau miręs, I 
Dabartinis vikaras — kun. Al- į. 
fonsas Janušonis, šie kunigai ir
gi daug prisidėjo prie bažny- 11 
čios: gražino jos vidų, taisė grin
dis, įruošė naujus suolus, sustip
rino takus.

Dar būtų galima parašyti apie 
aukotojus, kurie įrengė altorius 
ir stacijas, bet gal kas kitas apie 
tai surinks medžiagą iš parapi
jos knygų.

Waterbury, Conn. '
Rinkime James Patterson į JAV I 

Kongresą. i
Lapkričio 4, rinkimų diena. 1 

Waterburio lietuviai daug rūpi- i 
naši, kad kongresmanas James i 
T. Patterson (respublikonas) ir < 
šiais metais būtų išrinktas į i 
JAV Atstovų Rūmus. Mūsų siū- , 
lomas kandįdatas J.T. Patter- ( 
son yra labai simpatiškas, są- ( 
žiningas, dvylika metų patyri- , 
mą turis valdžios pareigūnas. 1 
Labai malonu pažymėti, kad 
kongresmanas J.T. Patterson 
yra kietas ir drąsus ilgametis 
kovotojas už Lietuvos reikalus. 
Daug kartų jis su savo žmona 
Jeanne buvo mielas svečias lie 
tuviškose tautinėse šventėse bei 
kituose parengimuose.

Waterburio ir visos plačios 
apylinkės lietuviai pasiliks išti
kimi savo nuoširdžiam prietelui 
ir tarpininkui liet, reikalams 
kongrese ir antradienį, lapkri
čio 4, balsuos už 5-jo distrikto 
kongresmaną James T. Patter 
son, jo laimingam ir darbingam 
septintam terminui šios šalies 
sostinėje Washingtone, D.C.

M. Andrikytė

< 
■ 4 »

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms ?
Visa, ka norite siųsti j Lietuvą gausite: f

I. CIGMAN, INC. I
161 Orchard Street. New York 2. N. Y. t

Telei.GR 5-9160 |
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. * T

* Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sektnad |

SIUNTINIAMS l LIETUVĄ!
ram*lx mm tildei) patrinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumam* 

b kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišyt** ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

twholesale> kainomis.

K and K FABRICS
1158 Kast Jersey Street Elizi
PRIE CITY SAVINOS BANK Tel. EL 4-1711

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

IŠPARDAVIMAS—PROGA!
Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

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

118*125-138 ORCHARD ST., GR 5-4525 
COR. DELANCEY, N. Y. C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

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

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE:

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 
•• Vilnonas medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieina miausiom 

kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKLMAS AIDIMI
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir 
medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi

nius į užsienį.

Mes padidinome savo pata’pas. kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti’

'S'
“LAIMA” f

OVERSEAS PARCEL AGENCY ■ «
664 Jamaica Avė., Brooklyn 8. N. Y. 

Tel.: AP 7-3631
Kalėdos jau čia pat! Jūsų artimieji Lietuvoje ar Sibire laukia Ž 

Jūsų paramos. Prieš siųsdami jiems kalėdinį siuntinuką, malonėkite £ 
pasiteirauti dėl kainų mūsų - agentūroje.

Užtikriname, kad maži siuntinukai per Angliją ar Švediją kai- £ 
nuoja mažiau, negu iš JAV’ per vietines siuntinių siuntimo bendroves. 

Galite užsakyti iš katalogų angliškas medžiagas kostiumams, 
paltams bei suknelėms, odą avalynei, maistą, vaistus, siuvamas ma- 
šinas, dviračius, plunksnakočius (parkerius), skustuvus, mezgimui ?• 
vibias, pirkinius paltus, kailio kalnierius moteriškiems bei vyriš- Į 
kiems paltams ir t.L ;
Pav.:. • f

3 kostiumams medžiaga (viso 9*i jardo) ...... $45.00 '?
Dvi poros stiprių, odinių, ilgų batų (darbiniu.) 39.50 >
Oda vienai perai aulinių batų............ ...................  28.00 *
1 svaras mezgimui angliškų vilnų ... .... 6.90 .i
18 svarų kavos pupelių .... ........  46.00 *
9 svarai kavos pupelių ir 9 svarai kakao ........... 39 60 •
Plunksnakotis "Parker Victory" ................. .
20 svarų cukraus 14.00 ' 

kainas įskaityta muitas, draudimas, persiuntimas ir kitos išlaidos. 
Reikalaukite mūsų kainoraščių.

Darbo valandos: kasdieną nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Šeštadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro.

Agentūros vedi jas JONAS JUODIS.

NORKAS FUNERAL CHAPEL
IAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

• ■ Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei
• • šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms

I

PĄIX P. NORKUS

Mandagus patarnavimas įnirusiems
1400 North 29tb Street Philadelphia 21, Pfc.

POptar 9-3231

Telei.GR


kiniams, etc.
18X3 MADISON SI

EMPL. AGENCIES

CH1LD CARE

kurios

HELP W. FEMALE

vyno.

REAL ESTATE

ST. MARY’S parapijoj

Atletas.

GRAŽIAJAME TARBYTOWN

tis GL 6-1618.Verte P. Gaučys

T. V. SERVICE

HEARING AIDS
Reikalų Vedėjast

tytas plytinis 2 aukštų 6 kambarių 
tuščias namas. 1% vonios, garažas, 
šaldytuvas, pečius ir kiti reikmenys. 
$21,750. Netoli katalikų įstaigos. Ga-

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 WE 7-3186.

du rišulius. Tada moterys pri
siartino, smalsiai žiūrėjo ir ne- 
nustodamos verpti pusbalsiu

Jų veikla: 
meiles darbai, mokymas, 
priežiūra,, slaugymas, ku- 
pagalba ir tX

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.

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

PIGIAI PARDUODAMA!
UŽKANDINE, ĮVAIRIŲ RAŠTINES 
REIKMENŲ KRAUTUVE, parduoda
ma dėl ligos su nuostoliais. Skam
binti BEachviev 2-9766 arba 
BEachviev 2-9443.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Artimo 
ligonių 
nlgams 

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mokyklą.

Tolesnių informacijų klausti: 
MOTHER 9UPERIOR • 

Convent of the Good Shepherd 
226 Sussex Avcnue

AND

LOAN ASSOCIATION
OF KEARNY, NEW JERSEY.
Draugija veikia nuo 1924 m.

REIKALINGA privačių namų ar 
klebonijų priežiūrai—aptarnavimui 

asmuo. Miegoti vietoje. Long Islaųd, 
N. Y. Aukščiausias atlyginimas.

GARSIDE AGENCY

Hempstead, L. L
IV 3-0450.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės irWH1TE 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 katalikų 
įstaigos. Savininkas WH 8-4718.

YONKERS — Gražus ūkio (randi) 
namas su 3 miegamaisiais, 1% vo

nia, visas tinkuotas, vėtrai atsparūs 
langai su sieteliais, didysis kambarys 
40 pėdų, šeimyninis 45 pėdų, veran
da nukreipta | upę, arti katalikiškos 
įstaigos, kaina $38,000. Teirautis pas 
savininką MU 5-8356, YO 9-4166.

BKOOKLYN 27, N. >
TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

7 kambarių angliško stucco sti
liaus namas, pusantros vonios, % 
akro žemės. Prie katalikiškų institu
cijų’. gar. Nr. tilto ir stoties. Puikioj 
kaiminystėj. Savininkas išsikelia į 
Floridą. ME 1-4017;

J. Pakais
V. PociusBAZARĄ

penktad^ spalio 31, šeštad. ir sekmad., lapkričio 1-2 d d. 
------ ĮĖJIMAS LAISVAS------

W SPORTAS
. ..............................im.......... ..... i . Įinnmv 
WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

. TOPLACE.
YOUR AD - 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

KALNUOSE
(Atkelta iš 3 psL) 

va nušoko žemėn ir pradėjo 
vilktis prie apdulkėjuso raite
lio ir arklio.

Indėnai ėmė leistis nuo vir-

REAL ESTATE

Pereitą šeštadieni prakiurę
* debesys sutrukdė mažučių ko-* 

maudos debiutą aikštėje; taip 
pat privertė semadienį atšauk
ti kitas pirmenybių rungtynes. 
Dėl to mūsų pirmoji su rezer
vine į Passaica, nevyko; žais

* vėliau. Bet š( savaitgalį turime
pilną programą, šeštadienį, ma
žučiai pirmą kartą žaidžia pir
menybių rungtynes su ukrai
niečiais 2 va. savo aikštėje(New 
Farmers Ovai). Ten pat pirme
nybių rungtynėse su Newarko 
ukrainiečiais 3 vaL susiima jau. 
nučiat Sekmadineį savo aikš
tėje (New Farmers Ovai Nr. 2) 
pirmoji futbolo vienuolikė žai
džia su Hota SC, kurios pavo
jingas ir stiprus puolimas vi- ... -
siems klubams nemaža baimės S/^CHIUIATAI
yra įvaręs. Rezervinės pradeda
12:45 vai. o pirmosios 2:30 V.

Šeštadienį YMCA pirmeny
bių sezoną pradeda LAK krep
šinio vienetas. Pirmose rung 
tynėse priešininku yra St. 
Marks ekipa. Pradžia 7 v.v. 
Rungtynės vyksta Williams- 
burgho YMCA — 179 Marcy gentina 25 ir puse, JAV 24, 
Avė.

Varanauskas stumia rutulį 
1742 m.

Ką tik gautomis žiniomis, Kau
ne Varanauskas pagerino Lie
tuvos rekordą nustumdamas ru
tulį 17,52 m. Su tokia pasek
me galima tikrai visame pasau
lyje pasirodyti. Įdomu; kad pe
reitą mėnesį įvykusiose tarp
valstybinėse lengvosios atleti
kos rungtynėse — Vokietija 
Sovietų Sąjunga, — rutulio stū
mimo varžybas laimėjo vokie
tis Lingnau su 17,30 m., pa
likdamas už Sovietų Sąjungą 
startuojantį latvį Lipšnį antro
je vietoje su 17,13 m. Toliau 
sekė Vokietis AVegman 17, 
09) ir rusas Lostšilow (17,02). 
Nepastatę į komandą Varanaus- 
ko, niskeliai dabar, tur būt, 
nagus griaužia, nes lietuvis bū
tų, aiškiai pirmavęs. Kaip žino-

* me, rusai rungtynes netikėtai 
pralaimėjo 105:115. Įdomu pa
stebėti, kad rusai be mūsiškio 
Jono Pipynės, bėgusio 800 ir 
1,500 m, savo sąstate turėjo be 
minėto latvio Lipšnio dar šo
kiką į tolį ir 4 x 100 m. esta
fetės dalyvį Ozolirų, bei es
tus, ietininką Vallmaną ir 10. 
000 m. bėgiką Pacrnikivi. Sta- 
dijonas, kuriame vyko rungty
nės, visai netoli nuo Hochfel- 
do miesto dalies Augsburge, 
kur po karo buvo pabaltiečių 
pabėgėlių stovykla. Tame pa
čiame mieste vykdovo pabaltie
čių DP pirmenybės, kur lietu
viai, latviai ir estai atstovauda
vo savo tautas, pasipuošę sa
vo tautiniais bei valstybiniais 
ženklais. Mūsų Pipynė, latviai 
Įjpšnis ir Ozolin, es^ai Vall- 
mannas ir Paemikivi čia pat 
gi turėjo startuoti su “SSSR’ 
iškaba!

■’ nikK šimpanze, išgSrusi pieno, 
nesidomi Jokia * “politika”.

Veda K. Merkis

Pasaulio p-bės Munchene, pa
sibaigė spalių 23. Dalyvavo 36 
valstybės. Laimėjo Sovietų S-ga, 
surinkusi 34 ir pusę taškų iš 
44 galimų. Jugoslaviją 29, Ar-

šių lindo vienas paskui kitą, 
atsargiai žengdami, nuolat sus
todami ir atidžiai žiūrėdami 
trapeklio dugną. Kai prisiar
tino prie upelio kranto, pama
tė abu keleivius. Alvarezas, iš
tįsęs žemėje, gulėjo negyvas. 
Salia jo, jo draugas, stačias, 
sukryžiavęs rankas, bejėgiško
je neviltyje, įsmeigęs akis, se
kė indėnų lėtą ir bailų leidi
mąsi. z

Vienoje nedidelėje, nelygio
je plokštumoje, susidariusioje 
dūstant aukštumoms, kurios ją 
apribojo iš keturių pusių ketu
riais plačiais kalnagūbriais, su
sirinkę seniai ir moterys laukė 
žmonių medžioklės išdavų. In
dėnės, su savo trumpais, ap
skirtais sijonais iš šiurkščių au
dinių, su skarom ant pečių, 
spalvingais galvos papuošimais, 
su standžiom kasom, krentan 
čiom ant pečių, basom kojom, 
biauria išvaizda, tylios susime
tė, ir jų pirštuose buvo mato
mas pasiutiškas verpsto ir lenk- 

, tuvo šokis.
Atvykę persekiotojai atve

žė pririštus ant arklių abu ke
leivius. Pasiekę aikštės vidurį,

BUSSINEŠ OPPORTUNITY

Kiekvienam persikėlimui — dide
liam ar mažam. Apdrausta-Bcnded- 
Union. Skambinti dieną ar naktį 

VINCENT RUSSO
PR 2-7596 IN 9-8488

GARDEN CITY, 3 met spitt, tuoj 
galinja 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.

T 
r

VYT BELECKAS, aavininka*

Baras, sale vestuvėm

STATEN ISLAND. — Lunchęo- 
nette, kuri aptarnauja iki 
4400, gera proga Įsigyti labai 
žema nuomos kaina, gerom są
lygom sutartis, puikiai įrengta. 
Arti katalikų rezidencijos, pa
deda pasninkai. Skambinti bet- 
kuriuo metu GI 7-9295

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

garažai, galima ir trečią automobilį 
lengvai patalpinti. Skalbykla, šaldy
tuvas, indams plauti mašina, didelė 
ailptė, 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.

Čekoslovakija, Vak., Vokietija, 
Rytų Vokietija po 22, tiliau 
seka Šveicarija, Ispanija, Bul
garija, Anglija ir Austrija Pa
guodos varžybose (13-24 v.) 1. . , . » . ,
Vengrija. 2. Olandija 34, Ka- luos , ant žemes, lyg
nada ir Kolumbija, toliau Iz
raelis, Danija, Lenkija, Švedija 
ir kt. v 
. JAV komanda baigmėje lai- 
mėjo 4 rungtynes, pralaimėjo 
1 ir 6 sulošė lygiomis, tame 
skaičiuje su Sovietais, Argen
tina ir kt.

Kanados komandą
pirmoje lentoje žaidė Povilas 
Vaitonis, baigė p-bes trečioje 
vietoj iš paguodos varžybose 
dalyvavusių 24 valstybių ir vi
sumoje pasirodė gerai. Atran
kos rungtynėse Kanada pakliu
vo į labai stiprią grupę (Jugo
slavai, čekai, švedai ir kt.). Tik 
dėl vieno taško nepateko į 
baigminę grupę, Kanada atsis
tojo 4 vietoj su 19 tš. po Ju
goslavijos su 25, Čekoslovaki
jos 24 ir Šveicarijos su 20 tš.

Monfrealio lietuviai lapkri- smarkiai sudejavo. Abudu in-

Indėnai kurį laiką tarėsi. Pas
kui vienas būrys pasileido prie 
kalno papėdės. Sugrįžo nešda
mas du didelius osočius ir du 
didelius sienojus, o tuo tarpu, 
kai vieni kasė duobes pastaty
ti sienojams, kiti iš ąsočių pil
stė gėralą į mažyčius molio 
puodelius.

Ir gėrė, ligi saulė pradėjo 
leistis padangėje; tebuvo girdė
ti vien tylios moterų šnekos, o 
pakėlus ąsočius, krintančio. į 
puodelius gėralo čiurlenimas.

Pedro ir Tomas paėmė ke
leivių kūnus ir juos pririšo 
prie sienojų. Alvarezas, kuriam 
buvo sulaužytas stuburkaulis,

SPALVOTA MOTINA 

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

atlyginimas.
Mount Vemon 4-8438

MASSAPEOUA — NASSAU PAJŪ
RIS. Atvykite ir džiaukitės gražiu 
Nassau pajūriu. Visi namai šviesūs, 
patikrinti jūsų patogiam gyvenimui 

Kaina RD x GE 
nuo 14,500 iki 45,000 doL 

Paplūdimio klubas — golfo aikštė— 
plaukiojimui — žvejojimui visi pato
gumai.

FRANCES R. RYAN
1152 Merrick Road, Massapeųua 

PYramid 8-0549

BARžiS IR RESTORAN S
£ Lietuviškos gamybas pietus, vaitai .cuės, užkandžiai 
s Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas. 
® Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 
® prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki- 
g mams — patalpos nemokamai.
f Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį 
t 280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
| TeL EVergreen 4-9672

PAUL’S RESTAURANT 
LIQUORS ■ BEER - WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St., Nevv Britain, Conn. TeL B A 3-9771

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 goh- 
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.

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

MERGAITE — MOTERIS reika
linga daliniam arba pilnam 
darbui Visame krašte garsina 
mas ypatingas išdirbinys. Dar- Įima apžiūrėti susitarus su savinin- 
bui vadovaujama ir pamokoma, ku ol 7-2709. 
Galima užtikrinti pajamas vi 
sam gyvenimui Kreiptis BA 7- 
4359 nuo 10 A.M. iki 4 P.M.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UQU0R STORE

dėnai juos nurengė, numesda
mi toli nuo savęs vieną paskui 
kitą visus jų drabužius. Ir mo
terys nustebusios žiūrėjo į bal
tus kūnus.

Paskui prasidėjo kankini
mas. Pedro Quispė išplėšė Cor- 
dovai liežuvį ir išdegino jam 
akis. Tomas peiliu subadė vi
są Alvarezo kūną. Po to atėjo 
kiti indėnai ir jiems išrovė 
plaukus, juos apmėtė akmeni
mis ir į žaizdas prikaišiojo ši
puliukų. Viena jauna indėnė 
juokdamosi ušpylė didelį ąsotį 
degtinės Avarezui ant galvos.

Geso diena. Jau prieš kurį 
laiką abu keleiviai buvo įteikę 
savo sielas Didžiajam Teisėjui, 
o indėnai, pavargę, jau prisiso
tinę, abejingai tebedraskė ir 
žeidė jų kūnus.

Vėliau reikėjo prisiekti tylė
jimą. Pedro Quispė nubrėžė že
mėje kryžių, ir atėję vyrai ir 
moterys pabučiavo kryžių. Pas
kui nuėmė nuo kaklo rožan
čių, su kuriuo niekad nesisky- 

jos Chess World. MašČiunskas rė, ir indėnai juo prisiekė, spio- 
šurinko 4 tš., laimėtojas Kosh- vė į žemę, ir indėnai perėjo 
nitsky 7 tš. . per šlapią vietą.

Kai kraujuoti palaikai išny
ko ir buvo ištrinti paskutiniiu 
pėdsakai scenos, kuri tik ką 
baigėsi neprieinamose aukštu- 

BRONX, N. Y. — Ovr Lady of mose, beribė naktis apgaubė 
Mount Cormol Church ruošia kalnų vienatvę.
didžiulį rudeninį taurą spalio
28 — lapkr. 4. 8 P.M. Caffuzzi
Hali,, 180 St., Bathgam Avė.
“Jei ir ne didžiausias, tai pats _ ________ _ ____ __ _______ _ . . t
geriausias”. | New York FOUNDLING HOSPITAL, |

s naujose savo patalpose i
1175 3rd Avė.' (prie 68 gatves), New York City, N. Y^ |

SAVO 89 METĮJ SUKAKTUVĖSE RUOŠIA ?

čio 2 pradės tarpusavio turny
rą. Vadovas J. Šiaudulis. Pana
šūs lietuvių tyrnyrai dabar vyk
sta Chicagoje (vad. V. Karpuš- 
ka) ir Toronte — vadovas L. 
Fabricijus.

So. Bostono lietuvių B ko
manda pirmoji stoja į tarpklu- 
bines rungtynes lapkričio 7, o 
lapkričio 8 — lietuvių A ko
manda. Pereitam sezone lietu
vių A komanda iškovojo Bosto
ne antrą vietą. Pačius jauniau
sius žaidėjus Bostono tarp- ■ 
klubinėse rungtynėse, turės lie
tuviai. Tai 13 metų Algis Ma- 
kaitis ir 14 metų Gediminas 
Kuodis; abu dalyvauja lietuvių 
B komandoje.

Dr. A. Kapočius, So. Bosto
no L.P.D. šachmatų klubo pir
mininkas, bus vyriausiu šei
mininku šachmatininkų ir Dai
navos sportininkų bendros va
karienės, kuri įvyks lapkričio 
9 L.P.D. salėje.

Juozas MašČiunskas šią vasa
rą dalyvavo Sydniejaus miesto 
pirmenybėse, skelbia Australi-

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

MASSAPEQUA, L.I. — Parve
damas namas gražioje Massa- 
pequa aplinkoje. GI 4l/2 ptoc. 
mortgage arba refinance. Trys 
miegamieji, cape, didelis gara
žas, daug kitų patogumų. Pri
verstas parduoti. Tik rimtiem 
pirkėjam SU 1-3513.

RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Sulankstytų automobilių dalių ištiesimmas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

987 GRAND STREET
BROOKLYN 1L N. Y.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLanmora 5-7281

VOCATIONS

Paaukokite savo gyvenimą Kris
tui ir Jo ūvč. Motinai Mąrljal pa
dėdamos Jaunom mergaitėm jų 
problemose, stokite j

Gerojo Ganyto jo seserų

AVHITE PLAINS, N.Y. — Kltv- 
•06 aporotai išnuomojami už ____ t ~
vieną dolerį į savaitę. Kreiptis Vakarai* laimingam numeriui duodama laimėti neeiojamę TV. 
į Acomrticon, 55 Court St, £ Pelnas skiriamas tiktai pamestinukų namams telaikyti. 
White Plains. N.Y. WH 6-4878

E. HEMPSTEAD, L.I. — Par
duodamas namas katalikiškoje 
aplinkoje. Visas plytinis (brick 
dormered) Cape Cod stiliaus, 
4 miegamieji, 2 vonios, įreng 
tas rūsys, kamb. skalbimui, sie
telių veranda ir kiti langai, au
drom atsparios tvoros, daug ki
tų patogumų. Kaina 18,000 dol. 
IVanhoe 64578

WANTAUGA, L.I. — St. James 
parapijoje parduodamas namas, 
Central Hali Cape, 4 dideli mie 
gamieji, garažas, patio, aptver
ta, daug kitų privalumų. Kai
na $17,000. PErshing 1-5045..

TV. PATAISYMAMS kreipki
tės į Jee'» T.V. Vienas doleris 
už atėjimą ir dalys. Garantuo
tas taisymas jūsų namuose. 
Brome — Manhattan nuo 9 A. 
M. iki 11 P.M, kiekvieną die
na. Jei nereikia taisyti — ne
mokate. TA 2-0173

LIETUVIAI ’

Remkime savo vienintelę lietuvišką Finansinę Drau
giją —

SCHUYLER SAVINOS

Turi apdraudą Federal Savings & Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C., ir yra ' Federal Home 
Loan Bank narys.

Už indėlius mokama 3% dividendo (palūkanų). Divi
dendas išmokamas dukart per metus.

Lengvomis sąlygomis išduodamos paskolos (morgi- 
čiai) namams įsigyti, priimami indėliai, keičiami ir išra
šomi čekiai ir kt.

DRAUGUOS ADRESAS:
24 DAVIS AVĖ. KEARNY, N. J.

Telef.: WY 1-7260
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BROOKLYN, N. Y.

LTTHUANIAN 
FURNITURE CO.

GUBERNATORIUS FOSTER FURCOLO priima priesaiką iš adv. 
Antano Jankausko (YoSng), paskirto Bostono finansų komisijos 
pirmininko, šalia — Jankausko žmona.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

Prel. Juozas Varnams,
Pueblo, Colo., vyskupijos 

kancleris, kilęs iš Maspetho, 
N.Y., šiuo metu vieši pas prel. 
J. Balkūną. Spalio 25 drauge 
su prelatu aplankė Darbininko 
redakciją ir apžiūrėjo naujus 
spaustuvės įrengimus.

- Kristaus Valdovo šventės
minėjimą suruošė ALRK Fe

deracijos New Yorko apskri
ties valdyba spalio 26 Apreiš
kimo parapijos salėje. Minėji
mą pradėjo pirm, dr .A. Skėrys, 
invokaciją sukalbėjo dvasios 
vadas kun. A. Račkauskas. Pas
kaitą apie Kristaus Valdovo 
reikšmę skaitė dr. A. Skėrys. 
Po paskaitos eilėraštį “Vasaros 
Kristus”, B. Brazdžionio, dek
lamavo T. Sperauskas. Visi su
sirinkusieji sugiedojo Kristaus mokyklos patalpose, paminėjo 
garbei himną ‘O Kristau, Pa- Kristaus Valdovo šventę. R. Ge- 
saulio Valdove.’

Ta pačia proga paminėtas 
popiežius Pijus XII. Apie velio
nį kalbėjo Alb. Gražiūnas. Po 
paskaitos už velionies vėlę bu
vo sugiedota Marija, Marija. 
Eilėraščius deklamavo Irena ir 
Marytė Sandanavičiutės. Pro
gramai vadovavo Ramunė Vil
kutaitytė. Apreiškimo parapi
jos naujai atremontuotoj salėj 
ir scena buvo labai gražiai pa
puošta. Kristaus Valdovo pa
veikslą, gerai apšviestą, puošė 
JAV, Vatikano ir Lietuvos vė
liavos bei gėlių bukietai. Ir kal
bėtojų stalą skoningai puošė 
rožių bukietai, įglaudindami sa
vo tarpe gražų lietuvišką tauti
nių ornamentų kryžių.

Minėjimas baigtas palaimini
mu švč. Sakramentu bažnyčio
je.'

Laima Bulvičiūtė,
aplankiusi Londoną, Paryžių, 

Liurdą, Miuncheną ir kitas Eu
ropos vietas, spalio 25 sugrįžo 
į Brookiyną.

Apreiškimo parapijos choras, 
kuriam vadovauja VI.. Bal

trušaitis, pakviestas įgiedoti 
kalėdines giesmes į juosteles. 
Amerikos Balsas giesmes per
duos i Lietuvą.

Spalio 23 parapiją lankė vys
kupas. Per jo pamaldas giedojo 
sumažintas choras, nes dides-

mm
ŽINIOS

_ Viktorui Strazdui
yra laiškas iš Lietuvos. Atsi

imti parbininko redakcijoje.
aunini.uiui.1 Luuiao, <uu«»-

Naujy Motų sutikimas bendrai nė choristų daHs dėl darbo ne- 
Liėtuvių Bendruomenės su- galėjo dalyvauti. Vyskupas su

šauktame susirinkime New Yor- sidomėjo choru, pasidžiaugė jo 
j.! * , gražiu giedojimu ir pažadėjo

atvykti kitą kartą jo pasiklau
syti. Į chorą dar įstojo Vikto
ras Jagminas.

Balto vajus
sėkmingai vyksta. Iki šiol 

surinkta apie 3000 dol. Prie . 
vajaus uoliai prisideda gydyto
jai, bet daugelis dar neatsilie
pė į išsiųstus laiškus. Aukų 
laukiama ir iš jų įvairioms 
draugijoms išsiuntinėta apie 
100 aukų lapų, kuriuos prašo
ma grąžinti Balto centrui.

Balfo vajaus komiteto posė
dis bus spalio 30, ketvirtadienį, 
7:30 v.v.

Dail. WJ. Vitkaus 
kūrinių paroda rengiama North 
Greenwich, Conn., lapkričio 1 
ir 2 d.d. Bus išstatyti įvairūs 
gamtovaizdžiai iš Long Island, 
Cap Cod ir iš vietinės apylin
kės.

Pašto viršininkas praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

praneša, kad užjūriuose tarnau 
jantiems kariams, jų šeimoms 
bei kitiems APO tarnautojams 
kalėdiniai sveikinimai ar siun
tiniai turėtų būti išsiųsti tarp 
lapkričio 1 ir lapkričio 20 d. 
Tada jie pasieks adresatą dar 
prieš Kalėdas.

Dėl pakietų didumo bei su- 
pakavimo geriausiai išsiaiškin
ti artimiausioje pašto įstaigoje. 
Visi pakietų lydraščiai ir muitų 
kortelės turi būti užpildytos 
siuntėjo.

Nepamiršti, kad siųsti drau
džiama degamos medžiagos, skupijos CYO šv. Valanda. Pa- 
kaip degtukai, benzinas žiebtu 
vėliams, o cigaretės bei taba
kas negalima kartu siųsti su 
maisto produktais.

ke, dalyvaujant atstovam 14 
kultūrinių organizacijų (iš jų 
3 moterų ir 4 akademinio jau
nimo) sutarta jubiliejinius me
tus užbaigti ir naujuosius pra
dėti bendrai. Tam reikalui su
darytas Bendruomenės atstovo 
pirmininkaujamas komitetas, 
kuris pasiruošimo darbus jau 
vykdo. Išnuomota erdvi ir jau
ki salė, susitarta su 8 asmenų 
orkestru, ruošiama meninė pro
grama. Rūpinamas, kad Nau
jųjų Metų sutikimas įvyktų tau
tinės vienybės ženkle ir pra
eitų kultūringai.

A.V.

Moksleivių ateitininkų
M. Pėčkauskaitės kuopa spa

lio 25, Apreiškimo parapijos

deika paskaitė jaunimo žodį 
Kristau! Valdovui. D. Minkūnai- 
tė skaitė iš Papini “Kristaus 
istorijos” maldą į Kristų. Pas
kaitą apie jaunimo santykį su 
Kristumi skaitė kun. V. Dabu- 
šis. Prisimintas ir miręs popie
žius Pijus XII, už jo vėlę visi 
pasimeldė. Visi moksleiviai a- 
teitininkai sekmadieni, Kris
taus Karaliaus šventėje priėjo 
bendrai komunijos ir dalyvavo 
minėjime, kurį ruošė ALRK 
Federacijos apskrt. valdyba.

Nutarta padaryti išvyką į 
Bear Mts. Ruošiamas konkur
sas iŠ sporto ir bendro išsila
vinimo sričių. Tam tikslui kuo
pa suskirstyta į trejetukus. 
Konkursą laimėjęs trejetukas 
gaus 10 dol piniginę dovaną.

Susirinkimui vadovavo kuo
pos pirm. Ant. Vainius, sekre
toriavo Ramunė Vilkutaitytė.

Mirė

D.N.

Marcelė Kazlas, 58 metų, gy
venusi Ridgewood, nuo širdies 

Angelų Karalienės smū?io mirė sPalio 2} darbe’ 
parapijos Amžinojo Rožan- Palaidota; sPa^> Angelų 

čiaus draugija gruodžio 7 mini ’
20 metų .sukaktį.

SPECIALITY SHOPS

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

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

Aukas siųsti ar palikimus ra-

Karalienės parapijos bažnyčios 
šv. Jono kapinėse. Prieš mir
tį savo parapijai testamentu pa
liko 1000 dol. Jos prisiminimui, 
bendradarbės, dirbusios Phizer 
fabrike, nupirko mišių taurę.

Konstancija Beganskienė 
spalio 27 palaidota iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios šv. 
Jono kapinėse. Velionė buvo 
vienuolyno geradarė. Paliko vy
rą Martyną, keturias dukteris 
su vyrais, sūnų ir 16 anūkų. 
Laidotuvėms patarnavo Šalins- 
kų laidojimo įstaiga.

J AND M SHOP, 280 Seventh 
Avė, BKLYN, N.Y. Lininės me
džiagos, kūdikių ir vaikų drabu
žiai. Moterų megztukai yra mū
sų specialybė. Atvira nuo 10 
A M. iki 8 P.M. Tel. SOuth 8- 
8952

Syti šiuo adresu:

Mest. Rev. V. Brtegys, 
6727 So. Califomia Avė.,

Chicaoo 29, III.

({nuomojamas butas iš 5 kam
barių; vieni laiptai; šildomas 
anglimis. Adresas: 804 Macon 
St, Brooklyn 33, N. Y., Mr. 
Leo Drlinga.

Reikalingas pečius
Apreiškimo parapijos vargo- 

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

PASKUTINIS DIVIDENDAS 
PAKELTAS IKI

3%% metams 

(3% reguliaraus ir 1*4% extra) 

SK AieįUOI AM AS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:
135 Broa<lway prie Bedford Avenue 

539, Esstem Parkw»y prie Noetrand Avė. 
Member Federal Insurance Corporation

Pamaldos Visų šventėje
Šv. Petro parapijos bažnyčio

je Visų Šventųjų dieną' pamal
dos vyks šia tvarka: parapijos 
bažnyčioje.— 6, 6:30, 7, 7:30, 
8, 9, 10 vai. ryto ir 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės — 6 ir 7 vaL 
ryto.

Pradėta žiemos tvarka
Šv. Petro parapijos bažnyčio

je Kristaus Karaliaus šventė 
pradėta žiemos sezono pamaldų 
tvarka: sekmadieniais sumos 
bus giedotos, o 2:30 vai. po 
pietų giedami mišparai; trečia
dienių vakarais 7:30 vai. šv. 
Teresėlės novenos pamaldos ir 
kiekvieną penktadienį 7:30 vaL 
vak. šv. Valanda.

CYO bendra komunija
Šv. Petro parapijos CYO lap

kričio 2 d. 11:30 vai. r. bend
rai priims komuniją. Tuoj po 
pamaldų seks jų pietūs parapi
jos pobažnytinėje salėje, kurių 
metu kalbės kun. Joseph Kier- 
ce.

Uždės vainiką
Spalio 31 Bradford viešbu

čio salėje įvyks Bostono arki
vyskupijos CYO vadinamas 
King and Queen Bali. Numato
ma, kad šiame baliuje dalyvaus 
apie 3,000 jaunimo. Baliaus me
tu bus išrenkama tą vakarą 
gražiausia ir skoningiausiai pa
sipuošusi mergaitė ir taip pat 
berniukas. Vienintelė to vaka
ro gražuolių privilegija — už
dėti vainiką ant Marijos statu
los ir atkalbėti organizacijos 
pasiaukojimo Marijai maldą.

Gražus būrelis
Spalio 26 d. šv. Antano ko

plyčioje įvyko Bostono arkivy-

mokslą pasakė arkivyskupijos 
CYO direktorius prel. Carroll. 
Pamaldose dalyvavo virš 1,500 
katalikiško jaunimo.

Džiugios pasekmės
Vos prieš keletą savaičių kun. 

Al. Kontautas parašė knygelę 
anglų kalboje apie šv. Kazimie
rą, kurią išleido vyčiai. Ligi da
bar jau išplatinta 8,000 egzem
pliorių. Leidėjai vėl kreipėsi į 
TT. Pranciškonų spaustuvę pra
šydami, kad dar prieš Kalėdas 
būtų atspausdinta antra laida. E. Mučinskas.

Jeronimas Kačinskas
su savo žmona jau sugrįžo 

į Bostoną gyventi ir dirbti. Jie
du ir mes bostoniečiai džiaugia
mės. Kūrybingas kompozitorius 
ir chorvedys dabar yra didelės 
nelietuvių katalikų Dangaus 
Vartų parapijos So. Bostone I 
Street vargonininkas ir chor
vedys, o apsigyveno 7 St. nau
jųjų ateivių Markvėnų viskuo 
aprūpintame name. Kompozito
rius dabar turės laiko naujų 
muzikinių kompozicijų kurti, 
ir tuo jis labiausiai pątenkin- 
tas. Žinoma, jį kviesdavo ir 
kvies ir rimtos kitataučių įstai
gos atitinkamam darbui, ir apie 
tai- teks kada vėliau parašyti.

Senutę sužeidė
83 metų amžiaus sena ateivė 

Elzbieta Varseckaitė pusę de
vintos vakare po misijų iš baž
nyčios ėjo namo pro menkai 
apšviestą pigiųjų butų koloni
ją. Du gimnazistiško amžiaus 
pusberniai praeidami griebė 
jai už rankinuko. Bet senutė, 
kaip visuomet, dėl atsargumo 
rankinuko pasaitėlį buvo apsi
vyniojusi aplink • rankos riešą. 
Pusberniai traukdami, žinoma, 
rankinuko nepriveikė jai iš
traukti, bet tuo būdu ją par
trenkė, ir griūdama į šaligat- 

•vio briauną skaudžiai susižeidė

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

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

To place your advertise- 
ments and subscription for 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Nevvspaper con- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA

Paminės sukaktį
Šiais metais sukanka 40 m. 

nuo skautų įsikūrimo Lietuvo
je. šiai sukakčiai paminėti Bos
tono skaučių ir skautų tuntai 
lapkričio 1 d. 4 vai. po pietų 
šv. Petro parapijos pobažnyti
nėje salėje rengia bendrą su
eigą, su skautiška programa. 
Šios jubilėjinės sukakties me
tu paskaitą skaitys vyr. skauti- 
nininkė Lidija Čepienė.

Vyresniųjų skaučių
Šatrijos Raganos būrelis Bos

tone tautininkų namuose 484 
E. 4th St. spalio 31 d. 7:30 vai. 
vak. rengia ‘Vaiduoklių šokius’.

Kasmetės premijos
Bostonas švara nepasižymi 

nei kiemuose, nei gatvėse. Pe
reitą pavasarį miesto valdyba 
atsišaukimu buvo miestiečių 
prašiusi apsišvarinti, bet be
veik niekas nė piršto nepaju
dino. Kiek suspėja, pati mies
to valdyba švarina-, žinoma, tik 
gatves. Užnamio kiemuose dar 
netvarkingiau. Dėl visko ten 
privertimo didesnis pavojus ir 
gaisro atveju.

Sėkmingai ar nesėkmingai 
švarina ir kasmetinėmis premi
jomis. šiemet spalio 19 tokias 
kasmetines premijas — dova
nas skyrė Bostonos South End 

aki ir bumą. Pusberniai nubė- ,Club kartU ,s“. Boston
go be nieko. Nepatogu, kai čia Tuberculosis Association, - 
tamsesnėmis valandomis polici- vad1"“' miesto pagraąmmu ir 
jos Besimaišoma. sveikaūmmu dvi susirupinustos

draugijos. Premijos — - dova
nos atiteko 45 namininkams iš 
Bostono dalių — South End ir 
Roxbury. Bet pirmučiausia šiam 
reikalui reikia aiškaus įsakymo 
ir jo aiškaus vykdymo.

Prokuroras E. McCormack
Laikinu generaliniu prokuro

ru (vyriausuoju valstybei gynė
ju. angliškai Attomey General) 
Massachusetts valstijoje ligi 
ateinančių metų sausio 21 die
nos Senato ir Atstovų rūmų yra 
išrinktas Edward McCormack 
iš Bostono, laimėjęs nominali
nius rinkimus. Galutiniai pro
kuroro rinkimai bus 
4. Kandidatuoja nuo 
tų E. McCormack, o 
publikonų Herter.

Studentų ateitininkų
valdybon išrinkti: pirm. S. 

Leimonas, vicepirin. M. Pakš- 
tys, sekr. D. Mockapetrytė, ižd.

FOSTER FURCOLO

Gubernatorius Foster Furcoto

Gubernatorius Foster Furcolo ne tik užjaučia Lietuvos skausmus ir vargus, bet jis 
pilnai supranta lietuvius. Jis yra darbo žmonių gubernatorius.

Jis aiškiai pasižymėjo prieš komunistų veiklą. Jis veda aštrią kovą prieš komunis 
tus laisvame pasaulyje. Laisvųjų tautų tremtyje esančios vyriausybės, jų tarpe Italija, 
už jo didelius darbus prieš komunistinę veik’ą aukštai jį įvertino ir pagerbė.

Vietoje tuščių pažadų, gubernatorius Foster Furcolo stoja į darbą už darbo žmogaus 
gerovę, rūpinasi kiekvienu žmogum, gyvenančiu Commomvealth.

Tad neužmirškime, visi kaip vienas, lapkričio mėn. 4 dieną nueiti į rinkimų būstinę 
ir atiduokime savo balsus už tikrai gerą mūsų draugą ir prietelių FOSTER FURCOLO!

Pasirašė: ADV. JOHN J. GRIGALUS

lapkričio 
demokra- 
nuo res-

B AR ASEVIČIUS Ir SENUS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2590

FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir Į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-0434

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

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

KUR YRA MAMYTĖS SuRIS?

Nežinau, kaip kitur, bet 
Brooklyne, N.Y., New Jersey ir 
kitose vietose labai retai užtin
kamas Mamytės sūris, kai kitų 
gamybos užversta visur. Turi 
pirkti be pasirinkimo tik kas 
yra.

Neužmirškite, p. W. Paukš
tys, kad gera prekė save rekla
muoja ir Jūsų skanaus ir ge- L- 
ro gaminio mėgėjų, esu tikras, 
kad visur daug yra.

Žiūrint iš toliau, atrodo;, 
kad nėra tinkamai sutvarky
tas į visas vietas pristatymas, 
nepranešama, kur galima pirk
ti, kai kiti per ištisus metus
“grąžina” laikraštį su savo pre
kėmis. Pačios prekybos turėtų 
irgi pasirūpinti turėti visokių 
prekių pirkėjų skoniui. S.R.

(Sklb.)

* Stephen Brede^Jiy
ADVOKATAS

Brooklyn 8. N. N.
TW APptoate 7-7hR3

Reikalų VedSjae

668 Grand Strert 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė 
Brooklyn, N. Y

J. B. S h a I i n s 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

(prie Foftrt Parkway Statton) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tek VIrgfaia 7-4499

nilliam J. Drakc- 
Dragunas

IJETUVTS ADVOKATAS

THHomm JAmalra 6-7272


