
TAIP PRASIDĖJO

demonstracijaKaune tautine

Necke.

Visų šventųjų dieną, lapkri
čio 1, pernai Kauno kapinėse 
Dariaus ir Girėno paminklinio 
kapo rūsyje buvo ištiesta Lie
tuvos vėliava įr aplinkui pri

durtų ir ranka rašytų), kurių 
turinys buvo maždaug toks: 
Brangūs brcfiai lietuviai! Šfam- 
<Kt* patiesiame musų tautos 
vėtiavą prie Dariaus ir Girėno 
kape, bet greit tikimės galėsiu 
jų iškelti ir visoje laisvoje lie
tojoje.

• Pramones komisaras E.

jsėjo 3 kom. Kinija 
bombarduoti salą 
ir užmušė du Ame-

transporto fr plentų, miafrite- 
rijos darbuotojų gnu* ” Toji 
grupė išvyko j Akmolinsko sri
tį. Ministerija gavusi praneši
mą, kad iš anksčiau pasiųstų 
180 sunkvežimių kolonos 160

mų, žemėtvarkininkų, 
tyrimo speciąlistų.

Šen, McCarthy byloje šen. 
Flapders iškėlė naują kaltini
mą McCarthy — esą jis slap
tą EBI pranešimą perdavęs 
naudotis dar pašaliniam žmo
gui žurnalistui.' Komisijoje tas 
žurnalistas paneigė, kad doku
mento kopiją butų gavęs iš

Ar ją pasirašė, drjsdami 
priešintis komunizmui, ar 
nedrįsdami Amerikos akyse 
nepasirašyti?

Dulles pareiškė savo pasi
tenkinimą antrąją Azijos su
tartimi. Pirmoji buvo vadina
mas ANZUS — sutartis tarp 
Amerikos, Australijos ir N.

• Rugsėjo 4-5 Ateitininkų 
Federacijas kongresas Chi- 
cagoje. ?

• Rugsėjo 4 sovietai prie 
Sibiro krantų nušovė Ame
rikos šeštą lėktuvą.

• • Rugsėjo 7 nac. Kinijos 
lėktuvai bombardavo komu- 
rjstus.

• Rugsėjo 8 Maniloje pa
sirašyta sutartis pietų Azi- 
įai ginti.

Kom. Kinijos patrankos 
rugsėjo 3 pradėjo bombarduo
ti iKicionalinės Kinijos salą 
Quėnioy, kini yra už 7 mylių 
nuo Kinijos krantų ir per^lOO 
mylių nuo Formozos. Tą die
ną buvo užmušti saloj ir du 
Amerikos pulkininkai, kurie 
kaip misijos nariai instrukta
vo kariuomenę. Bombardavi
mas buvo tęsiamas ir kitą die

ną. šeštadieni nacionalinės 
Kinijos lėktuvai atsakė komu
nistam, o ypačiai smarkiai jie

tarėsi, kaip ją pašalinti, 
bijojo, ar vėliava nebus 
jungta su sprogstamąja 
džiaga. ♦

• Gubernatorius T. E. De^ 
wey pareiškė, kad jis daugiau 
nekandidatuos į dabartinę sa
vo vietą. Respublikonai nori 
siūlyti Irvin M. įves, demok
ratai jaunąjį Rooseveltą ir A.

Londone viena mokslinė 
draugija ėmėsi ištirti, ar tele
vizija yra laimingas ar nelai
mingas išradimas jaunimo 
auklėjimui.

Eitos laf. praneša, kad per 
Vilniaus radiją rugpjūčio 24 
buvo paskelbta, jog" per Vil
niaus geležinkelio stotį kas
dien pravažiuoja ešakmai į 
Sibiro dirvuojančias žemes.

Jie iš Lietuvos veža namus, 
įvairius įrenginius, miško me
džiagą, kombainus, sunkveži
mius ir žemes ūkio mašinas. 
Kartu su mašinomis į Sibirą 
vyksta kombainininkai, ■ šofe
riai, mechanikai. t- f--.

Vakar ■— sakė šis radijas — 
iš Vilniaus stoties į Sibirą iš
vyko du ešakmai su kombai
nais —r iš Šiaulių, Klaipėdos 
ir kitų respublikos rajonų. 
Kartu su kombainais vyksta 
ir jiem aptamaflti personalas.

KAS
Nac. 

skelbia, 
komunistai pirmiausia stengsis 
paimti ne Formozą, bet Thai- 
landą. Esą jau keli šimtai ki
lometrų nuo Thailando sienos 
esąs įkurdintas “Thailando iš
laisvinimo štabas’-.

Great mas. , LSctavas pusketvirtos 
tonos sveria.

iki šiol kovos. Nac. Kinijos jė
gos iš patrankų ir iš lėktuvų, 
bombardavo Kinijos pakraš
čius ir aplinkines komunistų 
salas. Priešo užnugary paste
bimas didelis judėjimas. Tel
kiamos naujos kom. jėgos. Jų 
esą apie 100,000. Atgabenamos 
divizijos ir iš šiaurės Korė
jos. Pastebėta taip pat sovieti
nių lėktuyų.

Amerikiečių šaltiniai aliar
muoja, kad komunistai rengia
si pulti Formozą, o Quemoy 
salą bombarduoja, kad nu
kreiptų dėmesį "nuo savo tfe-

* sieginio tikslo. Hcngkonge 
britai labai susirūpinę ir įsakė 
savo laivam nesirodyti į kovos 
sritį. Amerikos laivai išvyko 
nežinoma kryptimi.

Valst. 
Manilos

sekretorius Dulles iš 
nuvyko į Formozą. 
PO INDOKINIJOS? 
Kinijos informacijos 
kad po Indokinijos

automašinų ir šoferių.
Rugpiūčio 19 Vilniaus radi

jas buvo pranešęs, kad į Ka
zachstaną ir kitas Sibiro sri
tis išpavergtos Lietuvos iš
siųsta lietuvių būriai: agrono- 

dirvos

Šiandien__ tęsia radijas — Kad išvežama nuolat, maty
te VRnfams į vidurinę Aziją iŠ- ti ir iš Vilniaus radijo rugpiū- 
vyto 70 automašinų kolona. So 27 pranešimo: “Šiądien iš 
Sekančią dieną radijas anks- VltotoH 
tesnį pranešimą papildė, kad 
daugumas į Sibirą išvykstan
čių esą jaunimas ir kad vieno 
ešalono išlydėti atvykęs Lietu
vos sovehozinių ūkių ministe- 
rio pavaduotojas Siničkinas.

Dviejuose išvykusiuose eša- . ____ .
tonuose buvę daugiau kaip 16o nuvykę į Akmolinsko sritį, o

30 į Rustovką, Altajaus kraš-

Roptoje sukviestoje tarptau- McCarthy 
tinėje konferencijoje gyvento
jų prieauglio' reikalais buvo 
pripažinta, kad žmogaus am
žius nuolat ilgėja. JT atstovas 
Berent dėstė, kad Amerikoje ir 
Anglijoje vidutinis žmogaus 
amžius yra vyram 62,7 ir mo
terim 67,4 metais. 1978 metais 
.vidutinis amžius pakilsiąs iki
69 vyram ir 76^2 moterim. A- 
merikos atstovas pranešė, kad 
Amerikoje 1900 buvo tik 4% 
žmonių 65 metų amžiaus, o 
1930 procentais pakilo iki 85. Vatikano “Oaservatore Ro- 
Buvo visų svarstoma, kad j mapo” pasmerkė Japonijos 
pensiją atleisti reiktų tik nuo projektą lėtinti gimimų skai-
70 metų amžiaus.

gi atsakė protestu, kad esą A- 
merikos lėktuvas įskridęs į So
vietų teritoriją ir pirmas ėmęs 
šaudyti į Migus...

Sovietai numušė jau šeštą 
Amerikos lėktuvą, bet Ameri
ka tik pirmusyk kreipiasi į 
Saugumo Tarybą. Tuo žygiu 
buvo nustebinti britai ir JT 
gen. sekretorius, kurie apie 
tai nebuvę iš. ansto painfor
muoti.

Senatorius Knovvlandas, pa
tyręs apie naują Sovietų už
puolimą, telegrama preziden
tui, reikalavo nutraukti su 
Sovietais diplomatinius santy
kius. Prezidentas pasisakė

Pasikalbėjimuose Azijos val
stybės suko ,kad sutartis ne
būtų formaliai nukreipta prieš 
komunizmą ,o apskritai prieš 
agresiją. Ir su jų reikalavimu 
sutikta. Anglai kreipė kita 
linkine — kad sutartis neveik
tų automatiškai agresijai pa
sireiškus — tik tada, kai už
pultasis prašysis pagalbos. Ir 
toje srityje buvo padaryta ap
ribojimų, kuriais Filipinai ir 
kr. nebuvo patenkinti; Nebu
vo patenkintos ir Korėja bet 
Formozą, Japonija, kurios ne
įtrauktos j ginamąsias sritis, 
nore komunistai ten labiausiai 
grasina.

Visa tai rodo, kad sutartis 
buvo pasirašyta be tvirto ir 
energingo pasiryžimo pasi
priešinti agresoriui. Kyla abe
jojimas ,ar visi Amerikos są
jungininkų apribojimai netirti 
noro surasti skylę, pro kurią 
galima, būtų išsisukti nuo tik
ro pasipriešinimo, kai reikės 
sutari; vykdyti ne rašalu, bet 
savu krauju.

O popierių Maskva nesflbai-

Pulk. 'lt Frnnk W. Lynn, K 
ChieaRos , vienas iš tu dvieju a- 
merikiertų. kurie faivo Quemoy

Gyvenimas pasišaipo iš 
Jungtinių Tautų ir visokių jos 
komisijų, kuries rūpinasi žmo
gaus teisėmis" ir globa, gitai 
parodė gudo Nikalojaus Levic- 
kio istorija. Jis pernai pabėgo 
iš kom. Kinijos, gavo vizą į- 
važiuoti į Braziliją, sėdo į lai
vą ‘Bretagne”. Pakeliui, oke
ane, Brazilijos vyriausybė jam 
vizą atšaukė telegrafu be jo
kio pagrindo. Jokia kita vals
tybė nesutiko jp prisiimti. 
Taip jis paliko laive ir plau
kiojo 13 mėnesių, negaudamas Amerikoje spaudoje aštriai 
niekur ant kranto išlipti, kol pasisakoma prieš jaunimo nu- 
pagaliau jį priėmė Domininko- sikaltimus ir reikalaujama 
nų respublika. Laivų bendrovė jiems griežtų bausmių. Žino- 
už visą plaukiojimo laiką jam masis publicistas Lippmanas 
priskaitė 2 mil. frankų arba apsfeakė už televizijos ir ko- 
$5600. mikų cenzūrą.

Amerikos atstovas Jungtinė
se Tautose H. C. Lodge, jnr., 
rugsėjo 7 pareikalavo skubaus 
Saugumo Tarybos posėdžio. 
Jame Amerika pateiks skundą 
prieš Sovietų Sąjungą dėl A- 
merikos lėktuvo nušovimo prie 
Sibiro krantų tarptautiniuose 
vandenyse.

Sovietų du MIGai rugsėjo 4 
Amerikos patruliuojantį lėktu
vą nušovė Japonijos jūroje 44 
mylios nuo Sibiro krantų. Lėk
tuvas su dešimčia žmonių įgu
los nukrito į jūrą. Devyni iš 
įgulos, per naktį išbuvę van
deny, rytą buvo išgelbėti.

Amerika įteikė, kaip papras
tai, protesto notą, Sovietai ir- prieš nutraukimą.

Airijoje rugsėjo 5 nukrito ■ -.
lėktuvas į upę. Keleivių 28 žu- Amerikos aviacija pranešė, LfiKTUVAS BE SPARNŲ 
vo nuo benzino dujų, 28 išsi- kad išrastas naujas radaras,
gelbėjo. kw is yra mažas, praktiškas: Anglijoje išmėgintas naujas

sveria 130 svarų, antena 18 lėktuvas be Sparnų, kuris kyla 
colių, parodo daiktus iš vi 240 tiesiai j virtų raketos varo- 
mylių. Jį gamina jau

bpmbardąvo uostą Amoy it 
artimą nuo Quemoy salą Ta- 
teng rugsėjo 7. Nacionalistai 
pranešė, kad nutildyti buvo 
komunistų priešlėktuviniai pa
būklai, susilpnintas patrankų 
i‘On.ba litavimas, nuskandinta 
apie 100 laivelių, kurie buvę 
paruošti invazijai į Quemoy 
salą. Visi lėktuvai sugrįžę. Ko
munistai skelbia/kad iš 42 lėk
tuvų 3 buvę numušti ir 20 su
žaloti. ? „

Nac. Kinijos atstovai mano, 
kad komunistai teberengia in
vaziją į Quemoy salą, kurioje 
yra 40,000 gyventojų ir 30,- 
000 kariuomenės įgula.

KO ĮRAUKIAMA?
Rugsėjo 8 buvo aštriausios

Corsi paskelbė, kad New Yor- 
" ko valstybėje birželio mėn. bu-

M-n»« taip vo 350,000 bedarbių; žymiai
daugiau nei pernai tą mėnesį.

buvwtin ViciHHrnphu ryn?j«,

Pr®c^^aiWoJ^2te- -melota CHRISTT’ bar jį pagrobė, 
landijoa Jie pasirašė A- p. M 
zųos gymmo nuo bet kurios kuris
agresijos sutarti. ruoštų specialiai kunigus nu-

Manilos sutartis numato krikščionintom Prancūzijos 
ginti nuo agresijos ir Indokini- Jie
jos valstybes — Laos, Cambo- ?itia ch^ ~ 
dia, pietų Vietnamą.

Sutartimi nepatenkinta pie
tų Korėja. Esą sutartis neap
ėmė geriausių Amerikos są
jungininkų ir stipriausios-ka
rinės jėgos — pietų Kirtėjos 
ir Farmozos. Nepasitenltinirną 
paraškė w Filipinai. Jie ir ki? 
tos valstybės reikalavo, kad 
agresijos atveju automatiškai 
susitarusieji imtų agresijai 
priešintis. O vietoj to sutartis McCarthy. Savo ruožtu komi- 
numato, kad kiekvienas kraš- sijoje. McCarthy pakartojo kal-

. . tinimus gen. Zwickeriui, kuris
SENIŲ SKAIČIUS AUGA gydytoją Peresą, komuhistą,

tarnyboje avansavo ir atsisakė 
duoti parodymus

dėl to; pakartojo, kad genero
las nevertas kario uniformos; 
kad jis vienas iš aroganti^oau- 
sių liudininkų. Liudininkai ko
misijoje pasisakė taip pat prieš 
generolą, jie girdėję, kaip ge
nerolas koliojęs senatorių.

ŠNIPUS SUIMINEJA
Graikijoje susekta komunis

tų šnipų organizacija; suimta 
per 40 asmenų. .

Australijoje po perbėgusio 
sovietų ‘ atstovybės sekreto
riaus Petrovo parodymų suim
ta Prancūzijos atstovybės ant-

PHe kapo susirinko apie BOLŠEVIKŲ VALDO-
700 kaurtiefių, kurie stebėjo, MOJ DALY TAIP GALIMA
kaip atvykę milicijos pareigu- 
nu nervmosi dėl šios tautines 1 Vienos priemiesty Neustadt
I^S^^^tacijos ir rankiojo • Per Darbo Dienos savait- sovietų automobilis sustabdė Londono vyriausybė jau at- Europos naudai; sutinka ben-
pttšfiamaojas. Vėliavos ii- galį keliuose žuvo 364, mažiau vieną civilinį automobilį, iš- sisako nuo savo plano šio mėn. dradarbiauti su Prancūzija
giausžai nedrįso paimti ir ilgai nei pernai. - tempė iš jo vyrą ir moterį, į- 14 šaukti Londone 9 valstybių Savo ruožtu Prancūzijos min

grūdo į savo automobilį ir nu- konferenciją Vokietijos ginklą- pirm. Mendes - France pareis- knrish Anglijos konservatorių ir
dūme. Pagrobtasis pasirodė e- vimo klausimui. Ji palanki A- kė, kad iki metų .galo bus kita daibiečių spauda reikalauja,
sąs is Cekostov^Kijos pabegęs menkos minčiai ateinantį men. sutartis, kuri grąžins Vokie- į ksip ir .t- kad Amerika įsikištų ir nacio-
zumalistas Stefan Kinpolsky šaukti Nato konferenciją ir tijai nepriklausomybę ir įjungs Baus t„o, 2<* „v-m, knrin ji* ne’- na.inci Kinijai neleistų pulti 

MasBoje, Filipinuose, tris tas prieš agresorių veiks pagal s^os°^rop^” ra^jo tarnauto- Paimti nariu. j Europos gynybos sistemą. t^ko nelaisvėje. komunistinės.
dienas, rugsėjo 6-8, slaptai po- jo krašto konstituciją. Pvz. to- pj-“? . Vokietijos vyriausybė taip :
sedaavo 8 valstybių atstovai kiu atveju Amerika negales p a s j G 1 y t a “dirbti abiem nebespaudžia skubintis su

VeUi,i 00 Kongreso Prt“™0- pusftn." Jis tada sovfetų siūly- nepriklausomybės gražinimu. ATROJI SAUGUMO SUTARTIS AZIJOJ 
raujos, rinpinų, raKisiano, šnipinėti atmetė, tad da- Ji sutinka, kad nepriklausomy- -

bės dalis gali būti paaukota Amerikoje šią savaitę, dau- tuonių valstybių, praplečia jė- 
giausia dėmesio skiriama rin- gas ir teritorijas, kurios pasi- 
kiminiam reikalam. Antroje ryžo bendrai gintis nuo agresi- 
vietoje galima būtų dėti įvy- jos. Tai jau Dulles laimėji- 
kius Kinijos vandenyse. Ir tik mas akivaizdoje Ženevos ir 
po to pastebima pasirašytoji Paryžiaus pralaimėjimų. 
Arijos gynirfio sutartis.

los laikraštis jį viešai paskel- 
bė. Veltui vyriausybė puolėsi 
ieškoti kaltininko—

Tačiau Dulles nuolaikas Ma- 
niLje temdė ne tik tropiniai 
lietūs, kai atstovai pereitą tre- 
čiart.enį rinkosi Filipinų vy
riausybės rūmuose. Nemaloniai 
jį nustebino, kad Anglijos užs. 
reikalų ministeris Dienas ne- 

_ , „. . _ .. x x vyko į konferenciją, tepasiųs-Zelandijos. Antroji, tarp aš- j - • AJ j > y damas mažesnius uz save. An
glijos visuomenė ir po’ susita- 

žMOGUS ŽEMŠJE NETURE- rimo maža rodo dėmesio šiai 
JO VIETOS sutarčiai, nors vyriausybė ir

džentelmeniškai svėikino.
Dar didesnio Dulles nejau

kumo buvo, kai atstovai nebu
vo spėję slaptoje konferencijo
je kalbėtis apie slaptai Dulles 
paruoštą ir slaptai išdalytą 
susitarimo tekstą, o jau Mani-



informatorių tink-gamzavo

Vartoti automobiliai

žmonės, juos parduodu

jo pardavėju

Rugpiūčid 3 “Tiesa” paskel
bė valstybinių leidyklų politi
nės, mokslinės ir grožinės lite
ratūros tik ką iškištų knygų* 
sąrašą. Iš paskelbtų 17 naujai 
išleistų knygų, nėra ne vieno 
lietuvio autoriaus. Visi rusai.

r- Omu; vertingų keistenybių 
~ Kepina čia saulė gerokai, 
bet kai sausa— galima pakęsti. 
Dabar jau į rudenį, į liūčių 
laikotarpį ir nakčia bei popie
tėse beveik kasdien teškia lie-

visada nuoširdžiai 
tiem koresponden-

Ar yra koki', prietiatą 
ttfiįka akėta?

— Ne taip stipri, bet yra. 
Visų pirma — komunistų. Jų 
pęruja uždaryta, bet slaptus 
branduolius turi, ypač tarp 
studentijos.

Pictcstantai, su daugybe 
pinigų iš Siaurės Amerikos, 
taipgi siunčia savo apaštalus. 
Bažnyčių savų beveik neturi, 
tik koplytėles. Visame SaĮvado, 
ęe jų skaičius nepraščdcsta 10,* 
000. Jų įtakai spirgantis labai 
reikėtų turėti daugiau kunigų. 
Apie dvigubai tiek, kiek da
bar turime.

Gana stipri ir masonerija. 
Jų žmonės stengiasi užimti pa
grindines pozicijas vyriausy
bėje, mokyklose, versle ir čia 
savo įtaką išplėsti.

Pasigyrimas ir tiesa
Vilniaus radijas rugpjūčio 21 

pranešė, kad Kauno mėsos 
kembinata sumontuotas pir
masis respublikoje paukščių 
apdirbimo konvejeris. Toks pat 
įrengimas esąs įtaisytas Šiau
liuose ir baigiamas Panevėžy
je. — O iš tikrųjų Kaimo mė
sos kombinate, buvusiame 
“Maiste” pastatytas tik nedi
delis priestatas paukščiam lai
kyti, ir vadinamasis konveje-

>3. Esu 
dėkingas 
tam, kurie nepagaili savo laiko .
ir triūso ir iš savo apylinkės ris likęs, iš- seno. Panašūs- įren

gimai likę Šiaulių ir Panevė
žio “Maisto” įmonėse. Abi pa
starosios įmonės karo metu ne
nukentėjo. Rusijos kariuome
nė, okupuodama Lietuvą, jas 
rado pilnoje tvarkoje. ,

Kokias knygas Lietuvoje 
leidžia

parašo ir tai, “kas tik kruste
lėjo.” Tokios smulkios žinios 
yra įrodymas, kad Darbininko 
redakcija vertina kiekvieną 
veikimą ir net smulkiausiom ži
niom apie jį duoda vietos. Jei 
kitos kurios draugijos, parapi
jos, bendruomenės ar atskiri 
veikėjai nieko neparašo iš savo 
apylinkės, savo organizacijos, 
redakcija . čia nieko negali 
padėti. Kas daugiau patys tuo 
susirūpins, apie tą kampą dau
giau ir laikraštyje galėsim 
skaityti. O laikraštis yra atvi
ras visieųi, kurie dirba pozi
tyvų katalikybei ir lietuvybei 
darbą.

iraiunwsws 
'USPOSEOfUMl 

TMSH ŠAPELY'

Darbininko redakcija yra 
gavusi laišką, kuris informuo
ja, “lietuviai kunigai... kyla 
prieš Darbininką ir Draugą.” 
Ir Štai dėl ko:*-
. 1. “Ignoruojate Lietuvių 
Kunigų Vienybę”, nes jokio 
pasveikinimo jiems nebuvo sei
mo proga, nei deramos seimo 
darbų apžvalgos.

2. Nebuvęs aprašytas nė Vy
čių seimas.

3. Esą rašoma tik apie atei
tininkus ir ateitininkus.

4. Esą jei Baltimorėje, 
Brcoklyne ar Bostone “kas 
nors-kiek krustelėjo”, tai jau 
gražiausiuos 'rėmuos įrėmuo- 
jama, o iš kitur ir nuogiem 
faktam vietos nesą.

Arkivyskupo rūmuose
Kad nenuteistumėte manęs, 

jog aš tik gatvėmis vaikščio
jau žioplinėdamas (nors ir ši 
“nuodėmė” laikraštininkui bū
tų tik kasdienė), galiu pasa
kyti, jog kalbėjausi ir su ar
kivyskupu Luis Chavez Gon- 
zalez, jo paties rūmuose.

Toks lieknas, mielas, nerei
kėjo nei ilgai laukti. Vos spė
jau apžvelgti tą Salvadoro že
mėlapį, kuriame įsmaigstytos 
ant sagučių įtaisytos kunigų 
pavardės, parodant kur kas y- 
ra. Pasodino sofon, tuoj po Iš
ganytojo (—San Salvador, čia 
visų mėgstamo) paveikslo. Vi- mu 
sos sienos nukabinėtos pianais 
naujos katedros, kurią reikia 
statyti, nes senoji, užsidegusi 

pelenais

Daug kur gatvėje - turgus. 
Surišti makaronai, kaip bota
gai, gniūžtėmis, dešrelės pas
kirstytos mažesniais gabalais, 
surišant jas žievių plaušais. 
Ana, va, moteris nupirko mė
sos. Priėjusi gatvėj prie stalo, 
kur mėsoš gabalai sukrauti, 
laiko ištiesusi priejuostę, ku
rion įklota plačių lapų ir ant 
jų krauna jai mėsą. Viskas 
čia lauke. * štai tenai piliečiai 
ties durimis įtvirtinę du stulpu, 
į gatvę nutiesę kokios maiši
nės medžiagos stogelį, šešėlyje 
valgo..

Č:a neskubama ir labai ne
sirūpinama. štai va paaugusi 
merga ant galvos užsidėjusi 
tuščią lėkštę, išlaupiusi ir su
valgiusi visą bulkutės minkšti
mą, plutą, kaip apyrankę suka 
tarp abiejų smagurių pirštų, 
ir eina patenkinta.

Mes. Fordo pardavėjai,, čia 
esam Šiandien ir čia rytg). 
norime užKikrmi. kad tr Jto 
būtumėt patenkinti savo varto
tu automobiliu. Mes norim* 
išlaikyti gera vanta, o jus to- 
reti savo klientais... dMemtan 
skaičiui vartotu automobiliu.-. 
Fordo pardavčju tarnybai... Ir

Šiame mieste pamatysi— 
daug skirtingų keistenybių; 
Štai — dviejų ratų vežimą tin
giai traukia jaučiat Jų savint- 
kas iš priekio juos valdo, pa
dedamas lazdą antpakinktų ir 
klusnius raguočius pasukda
mas norima kryptimi.

Susisiekimas - palaikomas 
-autobusais. Mašinos žemos, at
sistojęs gaiva stogą sieki. Vie
tiniams gerai — jie mažesnio 
ūgio. Važma autobusu — kiek 
mažiau kaip 3 amerikoniški 
centai. Tik juokinga, kad bile- 
tus parduoda konduktorius, 
paskiau dar tikrina kontrolie
rius, o dažnai dar vėl reikia 
parodyti inspektoriui. Autobu
sai jau “modernizuoti”: turi 
krypčių rodyklę, o ji tėra tik 
didelis nudrožtas šakalys. Pat
raukia jį už virvutės ir aišku, 
kurion pusėn suks.

kitus darbus, jį sveikinau 
ir įprašiau bent 5-6 vyčių vei
kėjus tuojau duoti seimo apra
šymą su fotografijom. Man 
buvo pažadėta tai prisiųsti lig 
rugsėjo 6, bet lig šiandien nie
ko negauta. Kas buvo Darbi
ninke prieš seimą rašyta apie 
vyčius (skirtas beveik visas 
puslapis), buvo pačios redakci
jos sugaudyta. Oficialus pra
nešimas su šamo darbotvarke 
buvo gautas tada, kai pasku
tinis Darbininko numeris 
p»ieš seimą jau buvo išleis
tas.

5. Apie ateitininkus, taip, 
buvo daugiau parašyta pasku- 
tinuose Darbininko ir Draugo 
numeriuose. Bet tai visai su
prantama; tai buvo pirmas 
Ateitininkų kongresas^ Ameri
koje, tiktai ^po^jg^metu ir 
iš viso penktasis (paskutinis 
buvo Telšiuose 1935). Kiek 
jis reikšmingas buvo, rodo ir 
tai, kad jame dalyvavo Chica- 
ges • kardiorias. Vasarą ateiti
ninkų stovyklos vyksta, ir dėl 
to apie jas parašoma. Tuo 
tarpu vasarą kitų katalikiškų 
draugijų veikimas sustabdo
mas ir net bažnyčiose pamoks
lai nesakomi. Antra vertus, 
ateitininkai suprato reikalą

AktaOto Ifcbona. mirtį 
tokias žinias.,— 1948 eidamas 
vUmį vakarą namo, klebonas

SJ ir smarkai sumokąs. Nuo 
ta ištirgų ir. ištįsus metus iš
gulėjęs, 1949 mirė.

Al\r.nuoją dėl
. sėjos

Vilniaus radijas rugpjūčio 
22 paskelbė, kad Lietuvos ko- 
r 1 lįstų partijos centro komi
tete pripažino, jog žiemken
čių sėja kai kuriuose kolcho
zuose gali būti sužlugdyta, jei 
nebus imtasi skubių priemo-

kuria nors diena naujam 
Fordui. < .

Jums tereikia tik pasirink^ tin
kama automobili H daugybės 
visu rūsių. Ir kiekvienas auto
mobilis pažymėtas A-l. tikrai y- 
ra A-l. Pamėgink pas mus 
rinktis * vartota automobili.

'' Kaimiečių kunigai
Baigus pasikalbėjimą J. E 

arkivyskupas dovanojo vieną 
numsrį savo diecezijos laikraš
čio “Orientacion”. Vienas iš 
geriausių katalikų laikraščių, 
ką teko diecezijose matyti. 
Pats Ekscelencija parędė, kad 
jame yra skyrius, pašvęstas 
kaimiečio gerovei, socialiniam 
teisingumui kelti. Antras ar
kivyskupo džiaugsmas buvo, 
kad sudarytas branduofis nau
jo apaštalavimo būdo: “Kai
miečių kunigų sąjūdis.” Trys 
kunigai atsisakė parapijų, kad 
eitų į labiausiai nutolusius, kai
mus ir keliaudami stengtųsi 
Kristui laimėti žmones, kurių 
esamos parapijos nepasiekia.

Arkivykupo namuose yra ir 
spaustuvė bei stambi knygų Esame dėkingi įspėjamo ar 
parduotuvė. Arkivyskupas ur- pabaramo laiško autoriui, nes

Iridi- jis duoda progą viešai paaiš- 
nius ir pigiausiomKainom jo kinti ir'parodyti, kiek ir kas 
pastatyti žmonės platina. Pvz. kaltas dėl neparašyme ar per- 
Naujasis Testamentas nekaino- daug parašymo:
ja nė 20 amerikoniškų centų. 1. Darbininke ne vieną kar

tą buvo rašyta ir vedamuosiuo- 
H si* {H’ašy ta, kad visos katalikiš-

kesios'draugijos, taip pat šusi-
■Eferinkimų, posėdžių, švenčių, 
■O. piknikų vadovai siųstų laik- 
Hl Fa^u^ žinias ir garsintųsi —

laikraščio puslapiai tam atviri. 
J Nereikia laukti, kad visada tik

ka<? kitas rašytų. Darbininkas 
K:; negali kiekvienu atveju ir

kiekvienoj vietoj prisistatyti, 
Į wl|fe išklaus’rėti ir išgarsinti. Net

|i||| didieji laikraščiai to nedaro ir 
niekas jiem dėl to nepriricaiš-

S tauja. Kas nori garsintis, susi- 
siekia šu redakcija, duoda ži-

\J I nhl h* fotografijų, arba pasi-
■ kviečia korespondentus į savo
■ • suvažiavimus.
■ 2. Konkrečiai dėl Kunigų
■ Vienybės, seimo —tai jis šie- 

LNO LACEDELU, pram m* 3Kt laivo staiga sušauktas ir
pats centro valdybos praneši
mas varvos suspėjo pasiekti 
Darbutą ir jame jtiipo, iš
metu* jau kitą straipsnį. Prieš

tų buvo kitaip, ir kas 
^tikrinti, tegu atsiver- 
Darbininką -— ras net

vedamąjį straipsnį jam skirtą. 
Seimų Aprašymo šiemet buvo 
prašyti. tafi kurijai (pasaulie
čiai jt& ten mpridžiami, nors 
ir korespondentai). Vieną ap
rašys^ gavome, jis ir buvo 
paskeltas. Jei ps atrodo ne-

I** Pirkimas vartotą aulo,
rialus eta seimo nutarimai, ir 
rprriiifimai laikraščiui šiol 
neatsiųsti/ -

3. ALRK Susivienijimo su
važiavimas išrinko korespon
dentus,, kurie turėjo aprašyti 
suvažiavimo eigą atskiruose 
laiknšfiuose. Iš Darbininkui 
aprašyti skirto asmens redak
cija nėra gavus lig šiol nieko, 
nore J» suvažiavimo praėjo

Moksleives ir moterys
Žnumių minia — marga. 

Daugiausiai ispanai, metisai. 
Moksleivės baltomis uniformi
nėmis suknelėmis ir jas į mo
kyklą dažnai lydi baltomis 
priejuostėmis pasipuošusios 
•tarnaitės.

Daug kaimiečių moterų su 
milžiniškomis daržovių p’hti- 
nėnrris, kurias jos neša ant 
galvos. Ir viskas taip gražiai 
sudėstyta, ypač tų ridikėlių 
piramidė, lapai vidun, o gražiu 
raudonumu iš lauko. Kaikurios 
moterys ant galvų neša pintas 
iš virvučių maišes, pilnas ku- nuo gaisro teatre, 
kuruzų. Vyrai savo naštas pavirto, 
prilaiko virve, kuri pr:s šakyje Arkivyskupas pasakojo, kad
sujungta su šikšna, padedama apie 98% Salvadoro gyvento- 
ant kaktos. Prie šonų — kaip jų katalikai. Jų yra apie 2. 
kardas — storas, ilgas pęilis: milionai, o kunigų tik 230, 
mačetė. taigi, vienam kunigui išpuola

beveik 10,000 tikinčiųjų, o vie
noj diecezijoj, kur yra pusė 
miliono tikinčiųjų, tėra tik 25 
kunigai. Kai kurios parapijos 
visai neturi kunigų. Iš esamų 
kunigų — daug:ausia vienuo
liai. Ekscelencija arkivysku
pas aiškino, kad kunigų trūku
mas daugiausiai dėl to, kad 
nebuvo lėšų suorganizuoti se
minariją, bet nuo 1938 m. jau 
veikia didžiulė seminarija ir 
padėtis gerėja.

Nemokamas mokslas. Tokiu 
šūkiu komunistai 1940 norėjo 

7. Baigdamas noriu pareikšti pasigirti >jBet ■ jau tada turėjo 
tvartą įsitikinimą, jog tvirtini- nuleisti nosį, nes., mokestis 
mu, kad “lietuviai kunigai.... gimnazijose taip ir buvo.pąlik- 
kyla”, yra neteisingai atėstuo- tas. Mokestis mokamas ir da- 
ti lietuviai kunigai ir Kunigų Patirta, kad nuo 8 klasės 
Vienybė. Jų vardu negali kai- p dydis siekia 150 rublių per 
bėti nepasitenkinimas vieno, metus.
dviejų ar kelių, kurie nerijau- ■ "...f■.—- ' ——-—-—

čia niekada pakankamai įver- ■ ..
tinti ir aprašyti. Bet tikime. 7^ aprašyti dar ir tuos 
kad jų nauji dartai BažnySai kune turejo būti, bet
ir Tautai duos naujų progų ir ,ko “"«***»- 
laikraštyje tuos darbus tinka- Š. &fied«Es,

spauda naudotis ir~patys suor- mai iškelti, ligi ateis laikas ir Vyr. Darbininko redaktorius

Namai be langą
Didesnės gatvės vietomis 

gausiai nustatytos statulomis
- ant apvalių pjedestalų. Miesto 
pakraštyje daug keistesnis gy
venimas. Daugelis savo virtu
ves turi lauke: įtaisytas viri
mui židinys, o paskiau—stogas 
ant keturių stulpų. Senų nė
ra. Kiemuose auga vietonrs 

■ palmes, vietomis bananai. Prie
miesčių namai mūriniai, bet 
daugiausiai be stiklų. Langinė-

- nvs uždaromi. Čia saules pęr- — Kaip santykiai sa vy- 
daug, ji nsbranginama, nuo riausybe, Ekscelencija?
jos reikia gintis. — Negalime skųstis, gana

geri, tinim: laisvę. Yra šiokie 
•tokie suvar’.ymai svetimša
liams profesoriauti seminarijo- „*^1,
je. Mokyklose tikybos nėra ir .,rrir-^rĮVt 
tas papildoma šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Šioje katekiza- 
cijoje dirba kaip kunigai, ta;p 
ir vienuoliai bei pasauliečiai. 
Visi — be atlygin mo, iš pasi
šventimo. z Vilniaus radi jas rugpjūčio 25

„ ... . .___ „ pranešė, kad Kauno siuvykla
—-^Kataliką akcųa kaip “Raudonoji vėliava” ruošiasi 

kasi- _ siūti žiemos laikotarpiu mo-
- Organizuotą, ypač mote- leriskug valĮtam

tų ir jaunimo. Vyrai tun spe- kailiniukus pažymėtina, kad 
dal us būrius, pasivadinusms p^^jimai apie 
Sodalinė Salvadoro Apsauga. vim? ,b,t tyB, kam pasiūtieji

daiktai suvartojami. _ Mokslo 
metų pradžiai, sakysim, tėvai 
ieškojo parduotuvėse vaikiškų 
drabužių ir avalynės, bet par- 
duo.uvės buvo apytuštės, nei 
paltelių, nei batelių, nei švar
kelių. O tai dėl to daugiausia, 
kad geresnius vaikiškus drabu- 
žėkjs h* avalynę ' išsiunčia į 
Rusiją. Vietiniam reikalui pa- 
lieka tik vadinamus blokinius beveik pusmetis.
gaminius. Bet ir jų per ma- 4. V>čių Seiman vieną dieną 
ža. _ J, . pats buvau nuvykęs, metęs vi-

— Apde 10'? visų vaikų lan
ko mokyklas. Iš valstybes jų 
reta kuri gauna paramą.

— Ar stipri katatikų spau
da?

— Kiekviena diecezija turi 
savo laikraštį. Iš keturių die
cezijų trys turi savo spaustu
ves. San Salvadore katalikai 
per metus išplatina apie 80,-

•- Bdapgetobmnų sk^d. 000 relig
Guatemalos, Kordilijezų kai- radijas, jo klausosi kitas į ho- šimtus 
mase, psėiej u^esūsie ug- mal^ kieme įvirięa. Prieodeš- brošiūrų. 
■Mkahnin papėdėje - yra netoli čio gatvės negrįstos. Jose vo- ateina iš



žinioje.

Iš SRS darbų Lietuvoje dar 
neteko gauti smulkmenų: bet 
apie NAP skyrių jau žinoma, 
kad jis ir jo provincijos taškai 
liepos mėnesį pradėjo rengti 

“ateistines (bedievybės”

Kultūros ministeris Guzevičius yra Maskvos šnipas

ynn 
9&50 
ą&SO 
ą&9&

Bet tai dar ne viskas. Visa
sąjunginėje kultūros ministeri
joje Maskvoje veikia dar viena 
įdomi įstaiga: GUPO. Kas yra

keti štatai naują instruktorių 
ir agentų H rudenį užplūs 

Lietuvą.
SRS įstaiga Vilniuje, kaip 

ir jos “taškai” provincijoje, at
rodo, imsis grynai agentinio — 
proietatinio „ darbo. Reikia

LTSR kultūros ministerija 
yra vadovaujama Guzevičiaus. 
Guzevičius yra senas bolševi
kinis saugumietis ir su kultūra 
tiek turi bandro, kiek priver
čiamųjų darbų stovyklos su 
auklėjimu. Kyla klausimas, ar 
Guzevičius, patekęs į LTSR 
kultūros ministeriją, buvo per
keltas į sovietinės kultūros

Tačiau vienas mokslas dar nėra viskas. Yra mokytų žmo
nių, bet tikrų dvasios analfabetų, kuriuos savo natūraliu žmo
giškumu toli pralenkia vadinamieji “nekultūringieji” ir nemo
kytieji Kai mokykla neduoda tvirtos atramos vaiko charakte
riui išugdyti, jo dorai ir tikėjimui sustiprinti, veltui ji kalbėtų 
ir apie demokratiją ir laisvę. Paskutiniu laiku nuaidėjo baugūs 
balsai per laikraščius, kaip iš mokyklos suolų išeina nepilname
čiai nusikaltėliai, nes jie nei knygose nei mokytojų lūpose Dievo 
vardo neišgirsta. Veltui visa išmintis, kuri nesiremia Aukščiau
sia Išmintimi.

naujos įstaigos pradėjoLietuvo- 
je veikti 1954 metų liepos pra
džioje (tarp 2-8 d-). Bet liepos 
mėnuo buvo skirtas vien orga
nizacijai, o vadinamasis “mari
nis darbas” turėjo prasidėti 
rugpiūčio - rugsėjo mėnesiais. 
Kiek iki šiol yra žinoma, SRS

sekcija ir NAP ątyite
Abi tos įtaigos priklauso ko

mitetų partijos centro komi
teto agitpropo skyriui, bet a- 
biejų darbai yra suderinti ir su 
LTSR kultūros * ministerijos

Šią savaitę prasidėjo nauji mokslo metai, šimtai tūkstančių 
jaunų širdžių vėl suplakė mokyklų suoluose, akys susmego į 
mokytojus ir knygas. Mokslo lobiai atveriami jauniem žmonėm, 
kad jie geriau tiesą pažintų ir gyventi pramoktų.

. Kultūringam krašte viskas yra taip pažengę į priekį, kad 
nemokytam žmogui sunku orientuotis. Dauguma valstybių net 
įstatymų reikalauja, kad vaikai būtų-į mokyklas siunčiami ir 
ligi tam tikro amžiaus mokomi. Tiktai labai atsilikę kraštai dar 
turi analfabetų. Amerikoje analfabetui nėra kur nei žingsnio 
pažengti, da bent pradinis mokslas yra neišvengiamas.

iš nustebimo; šitokių dalykų ta; buyo matyt, kad jam tai reikalą, jis užvedė kalbą apie žarija. Petraitis jį paėmė už das, pasiryžęs ir karingas, j- 
jiems dar neteko išgirsti. Jie teikia vis didesnio malonumo, ūkiškus nuotykius. Malūne rankovės. karštis šį kartą jo neapleido
tačiau atsisveikino, lyg nieko Jurgis, dirbdamas namuose, buvo jslna ūžesio, braškėjimo — AŠ jam pasakysiu, bet taip staigiai ir be jokių pasęk- 
negirdėję, ir nuėjo namo sun- nekartą pajusdavo aklą įtū- 
kiai tegalėdami atsipeikėti. 
Tai buvo pirmasis erškėčių 
krūmas jųdviejų kelyje į lai-

lyg nieko Jurgis, dirbdamas namuose, buvo .jalna ūžesio, braškėjimo 
. ir laukiančių vyrųtekos. aagi klausys? Dabar negaliu mių, kaip anksčiau. Pabudęs

žimą ir, nusitvėręs kirvį ar — O kaip tas jūsų naujasis . išvyt pačioj darbymetėj; kur sekmadienio rytą, Jurgis ty-
šakę, pasmagindavo rankoje, bernas? — galiausiai pakreipė gausiu kitą? Klausyk, aš ma- čiomis nusitvėrė pagalį ir už-
urzgėdamas iš \pykSo, bet Jurgis, atsikvėpęs ir įsidrąri- nau, tu galėtum jį pats kiek rimojo krūtinėj tuoj pari- 
priešo akivaizdoje jis tik su- nęs. ' aptvarkyta. darė karšta. Jis šypterėjo S
mišdavo ir nedrąsiai sprukda- Petraitis kasterėjo ranką — Niekad nesimušiau, tai pasitenkinimo. Rengdamasis 

Jurgio ir Marijonos vestuvės susikūprinęs, keikdavosi ir jau krūmo negalima apeiti, nė vo pro šalį, užstodamas savi- prie pypkutės ir tyliai nusispio- nesmagu prasidėt... eiti pamaldų, jis buvo toks pat
artėjo diena po dienos. Grįžda- spėjo susispešti jomarke. ’Ta- kaip kitaip išvengti: reikėjo mi Marijoną. ve ant svetimo maišo. —Kam muštis? — mirkte- ramus ir gerai nusiteikęs, kaip
nti iš pamaldų ar choro prati- Sau darbui jis pasirodė tinka- lįsti tiesiog per jį, kai «tik Reikalai tuo tarpu ėjo Mo- — Pas mus dabar jau pilni Įėjo Petraitis. — Tu jį paglos- seniau, kai Petraičio samefinys 
mų, jie eidavo lėtai, koja už mas ir pajėgus. Kadangi Pet- pe pasiekdavo kryžkelę. Ber- gyn: Marijona ėmė skųstis kampai velnių-. Tiek per die- tyk. dar kažkur tebemindžiojo <hd-
kojos, Ariami api? mažos raičių visi buvo suaugę, jie nas tykojo kiekvieną sekma- sapnais, kuriuose Petraičio ber- ną prišaukia, kad vakare baisu — ? . kėtus vieškelius. Jei skaitantis
reikšmės dalykus, abudu links- nutarė nekreipti dėmesio į at- dienio vakarą. Vengdamas Pet- nas pasirodydavo su ragais ir gesint žiburį, šneka vis sųte tą . —... kad paskui tris dienas, virpėjo rarika, tai tik iš ne
ini ir laibi latabigL Ties Pet- ėjūno keikžodžius bei istorijas, raičio, jis išeidavo už'tvoros ir udega; po to ji bijodavo už- patį ir tą patį, net man senam hm T. kantrumo. Ifisilipdęs smakrą,
rakSo sodyba, kw skyrėsi ke- tik liepė tylėti už stalo ir prie laukdavo jų pakelėje, iŠ tolo migti ir vargingai laukdavo nesmagu klautyt; kai pradeda, — Ar nebus kokios bėdos? Jurgis išėjo anksčiau, negu pa-
Htrt jte iŠStovtevo ilgą yąlan- svečių: Pamatęs Jurgi ir Mari- šaipydamasis ir keikdamas, aušros. Nuo betkokio netikėto žinau iš anksto, kuo pabaigs. — sušnibždėjo Jurgis. prastai.
dą> ts^rytemi atsisveikinti joną, bernas storu balsu nusi- Artinctamieti prie PetrakSo trukšmo, ar sunkiau padirbę- Dabar man teik darbininko, Petraitis atsiduso. Lankose abiem pusėm tako
ir Sūrėdami, kaip Petraitis kvatojo ir sušuko: sodybos, jaunuoliai pagreijin- jus, jai imdavo nemaloniai vir- bet po rugiapiūtės galės kraus- < — Čia dabar tie Žukauskie-
vefta pateni gyv»1fawns gi ne- —- Seimininke! Seimininke! davo žingsnį ir nutildavo. Jur- pėti fircKs. Reikėjoi ieškoti tytis, iš kur atėjęs. ■- nes agurkai... O, teisybę sa-
drąsi pora niekam neuštiiuvo; Ant trobos slenksčio pašino- gis sugniauždavo kumštis. vienokios ar kitokios išeities. Iki rugiapiūtės buvo dar kant, jei atsitrenkė iš tokio to-
jfe sau stovėdavo prieblandoje, dė Petraitienė. ' — šiandien aš jj sutrupin- Marijoha patarė Jurgiui pasi- du mėnesiai. huno, matyt, kad ir ten jam
ką šutyti prieš <*t«Wlryrimą, — Eiksekit, ką parodysiu, siu! kalbėti su Petraičiu, kuris abu- — Jis ne jum vienam nu- kas ant kepenų užgulė.
Petraitis dėdavosi jų nematai — Ar dega kur? Marijona jį baikščiai pa- du gerai pažino, ir jo palanku- sibodo. Tai pasakęs, Petraitis nu-

Sekminių vakarą, grįždami Bernas mosterėjo į stovin- griebdavo vi rankos, 
iš miestefiė, Petaii&o kieme Sus už vartų choristus. 
Jedu pamatė nepažįstamą 
žmogų, sėdintį ant rąstų krū
vos. Jis rūkė ilgą papirosą ir — Neužkabinėk žmonių, -- 
Sūrėjo pro vaitus. Jau buvo sumurmėjo Petraitienė, grjž- 
gana vėlu. Jurgis pteRtino, dama trobon. —Eik vaka- 
kad tai nnujatis fetnriBo ber- karienės. 
na% ntsfbastęs iš Dzūkijos. Bernas atsistoju metė šalin 
Apie ji te iteJo beveik visa papirosą ir iškėlė kumštį.

mos tiesiai iŠ Maskvos ck. 1954 
m. liepos .mtetio pradžioje 
gauti tuo reikalu Vilniuje įsa
kai buvo pasiratyti tiūo Pory- 
vajevo, visasąjunginio ck pro- 
pagato — sąjunginių respubli
kų skyriaus vądėjo.f

Tte SRS, kiek ir NAP or- 
garJzariras teikias apima (pa- 

. g- jlSSA liepos menu padėti) 
tes kapitateaią kraštų radi- . LTSR mieštis ir rajonus. Tai 
jo įritate” O NAP sštyrius yra kiekviename mieste ir ra- 
nžteAnAjs Bterlhrfn Įtrinti . jone organizuojamas SRS ir 
nes. propagandos rrifrtiri*. Abi- NAP informacinis taškas. Va-

TUO . „ ...............
tavoje tebeveikianti RoaMB
Katalikų Bažnyčia būsianti o-

sų 16 sąjunginių respublikinių 
kultūros ministerijų personali
nius reikalus. Dabar aišku, kad 
Guzevičius, perimdamas Utete 
kultūros ministeriją, patiko. So

vietų saugumo tarnybos 
žinioje.

Jis tarybiniu atžvilgiu buvo 
“komandiruotas” į kultūros 
ministeriją, o technišku ir per- 

ministerijos kadrus, ar paliko • sonalihiu atžvilgiu patiko KGĘ 
Sovietų saugumo .žinioje ir tik 
laikinai yra komandiruotas 
lietuvių kultūros naikinimo už
daviniams atlikti. Tam klausi
mui išaiškinti verta pažvelgti į 
ke’is faktus, paimtus iš šių 
melų birželio ir liepos mėnesio toji įstaiga? GUPO yra visa- 
LTSR vidaus politinio gyveni- sąjunginės kultūros ministeri- 
mo. Faktai tokie: jos vyriausioji profesionalinio

TSRS (visasąjunginę) kul- apmokymo įstaiga. Tos įstaigos 
tūros ministeriją valdo, tūlas ' vedėjas, Zalenko, yra tokios 
partietis Aleksandrovas. Tad pat rūšies “kultūrininkas” kaip 
gal Aleksandrovas paskyrė Gu- Eoišakovas ar Guzevičius^ Za- 
zevičių LTSR kultūros minis- lenko tarnybiškai priklauso 
teriu? Nieko panašaus. Guze- TSRS kultūros ministerijai, o 
ričių paskyrė Ivanas Bolšako- techniškai ir pagal faktinąją 
vas. O kas gi tas Bolšakovas? priklausomybę generolui Krug- 
Niekas kitas, kaip sovietinio iovui, vadinasi MVD. 
saugumo aukštas pareigūnas, GUPO parenka, patikrte te 
riceministerio rangu paskir- apmoko mmjus sovfetinią "kri- 
tas iš KGB į TSRS kultūros tūrininkų” kadrus 
ministeriją. Komunistinėje no- dai, radijui Ar kitoms Beturi? 
menklatūroje tokios saugiunie- sovietinimo įstaigoms te 
čhj “komandirovkos” yra va- biurąms, z
dinamos “specpolitrabota”. Pavz., 1953 ^ 45 metais

Taigi tas “specpolitrabotni- GUPO apmokė ir skyrė darbui 
kas” Bolšakovas ir tvaiko vi- (Nukelta | 5 pd.)

Tautinė Katatiką BaŠaySfc 
atsiribojanti nuo Vatitameu 
Dar tiksliau: vadinamoji HE , 
TSRS “bažnyčių ir tikybų kon
ferencija”, kuri Maskvoje ren
giama artimiausiu metu, ofi
cialiai paskelbsianti LTSR

įį| Alb. Baranauskas

Choristai 
įHI ir Bernas

tingus ir įrašo į “tamšabie- 
sių” sąrašus tuos komjaunuo
lius ,kurie lankosi bažnyčiose. 
Be to, rengiamos kolūkiuose, 
įmonėse, MTS-se ir miestų gy- 
ventojamk specialios paskaitos 
ir diskusiniai susirinkimai. 
Respublikinė politinių mokslų 
žinių skleidimo draugija jau 
iki 1954 m. liepos 15 d. paren
gė paskaitų įvairiomis temo
mis, ’ kaip štai: M. Sejmano: 
“Vatikanas H pakuliniame ka
re’.*, J. Galanaa- *‘Pamfletai— Katalikų Bažnyčios savąnn- 
Vatikano bendradarbiavimas kiškumą. Tad. H “bažnyčių 
su Hitleriu”, Kirjusinas: “Va- konferencija” Maskvoje 1951 
tikanas — reakcijos tarnas”, m. birželio 24 d. buvo nutaru- 
V. Prdcofjevas: “Religija — si, tad IlI-ji konferencija turi 
mokslo priešas”, P. Paveiki- būti sujaukta 1954 metų radė

jos pasireiškia ' sekmadie- nas: “Religiniai burtai ir jų nį arba 1955 metų pavasarį 
niais, ruošia antitikybinlus mi- žala.” Maskvoje. ELTA

Visai yra suprantama, kad Amerikoje privatinės katalikų 
mokyklos yra perpildytos ir negali priimti visų, kurie nori jas 
lankyti, net nekatalikų vaikai ir vaikai netikinčių tėvų. Jie jau
čia, kad tos katalikų mokyklos ne tiktai moko, bet ir auklėja: 
stengiasi jauną žmogų įstatyti į doros ir Dievo kelią. Niekas dar 
nėra gailėjęsis, kad jaunas mokėsi tvardytis ir paisyti Dievo į- 
salųnną. Jei vėtiau ir-nuklysta, tai gerai nusimano, kad ne tie 
įstatymai buvo kalti, o jis pats.- Dėl to visuomenei nebūna ge
riau ųp laisviau Laisvas tėra tas žmogus, kuris gali susival
dyti ir nenusikalsti

žvengė arkliai, kurių čia buvo 
pilna, kaip ir visada sekmadie
niais. Krūmai aplink kvepėjo 
erškėtrožėmis; jų atidžiai ieš
kojo kelios trutamingos kama
nės. dalia tako kažkas kar
damas panSojo sartą kumelį* 
kurį Jurgis tuoj pažino. Ku
melys priklausė Petraifiui, ta
čiau žmogus buvo ne Petraitis. 
Jurgis apsidairė — tanką tuš
čia, vien tik arkBai te pempės.

Tik y-h -,-4.- Jis Prt*‘rUn<> ,r n***1**1 i- 
Tik nepagadink man dar-

Jurgis atsisėdo šalimais ir už- —Taigi, kai grįžtam iš bininko... . 2^
Tačiau bernas nesiartino, dususiu nuo maišeHo balsu iš- bažnySos, visada laukta kryž- — Ne. ne, — nuolankiai pa- ~ J?

gerbdamas plačius Jurgio pe- tarė ptaveikinmą, privemta- ke»j už sodo. Kelio nepešto- purtė galvą Jurgis. bernas, papn r ot
STAntra vertm, nSS, sam ^Petraitį krtptdėti. Neži- ja, bet loja, kaip te Sutank* savo rite * itea- tidp te

palesti ir Lietuvą. Ji tari riti 
dviem Įretiafa' nrnnaganda 
ti iš žmnnin tikėjimą, oficia- sekcija pakeis dabartinę kovai laukti, kad ir SRS kadrai nebus 
Kai nutraukti katalikų ryšius su užsienio rateofoniją taikytą lietuviški, bet ruošta.
su Roma, skelbiant tautinę taktiką — te įves naują, liepos' NAp skyrių ku-
bažnyčią. mėnesio pradžioje Maskvoje titalas yte ateistinė pro-

si^tam^^^tanms fjuo^ aoi pagBW<fa| verbuos savo dar
bams (jaugiau lietuvių komjau- 
nuotių. Žinoma, ingraktoriais 
bus rasai, Maskvos aukštosios 
“partmokyklosr ir višUotneni- 
nhi mokslų akadėmfios — atei-

Ttt tik neprasidėk —pa- 
Kas jie tokie? Kieno ta kliūtum į teismą...

— Su tokiu kitaip negali
— Nieko nereik sakyt, per 

ilgesnį laiką jam tai nusibos.
— Tegul tik pastoja kelią, 

ar kurį paliečia, tada nebaus 
nė tesimas!

SOBSCRIFTiON KATES 
ąsos 
ą&SO

tašo

. Lietuviai yra tuo laimingi, kad jie turi nemaža savo para
pinių kaiaBta^cų mokyklų. Jose dar ir lietuviškumo yra išlikę 
— vienur mažiau, kitur bangiau Mūsų pareiga tas mokyklas 
paremti ir stiprinti. Kas į viešąsias mokyklas leidžia savo vai
kus teisindamasis,' kad jos vienodai “angliškos”, nėra tesis. 
Antra, jis netenka ir teisės rūpintis, kad lietuviškumo parapinė
je mokykloje būtų daugiau, nes jo vaikai tos mokyklos nelanko.

B antros pusės, reikia pageidauti, kad parapinių mokyklų 
gebėjai klebonai ir mokytojos seselės dėtų pastangas išlaikyti 
nmkykbį lietiivBftąjj charakterį Vieno kito lietuviško žodelio 
tar vmdtaim^io pennaža. Reikia daugiau siekti, jei dar norime 
savo jaunimą fietavišką žtafkytt



ŠILUVOS MARUOS IR TAUTOS ŠVENTE MARIANAPOLY
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Procesijai vadovauja J. E. VYSKUPAS BERNARDAS 
FLANAGAN, vyriausias vietos ganytojas.
Gyvėsis rožančius, kuri sudaro Sodalietes ir Lietuvos Vyčių 
kuopų pirmininkai.
Marijos statulos vainikavimas.
Pamokslas, sakys PREL. JONAS BALKONAS.
Marijos litanija. Pasiaukojimas Nekalčiausiai Marijos
Širdžiai. Marijos metų malda Pijaus XH. Malda j Šiluvos 
Mariją laisvei išmelsti.
Palaiminimna ir nahaicrą

VAL VAKARE PROCESIJA SĮI ŽVAKĖMIS | LIL'RD^

Per 1000 asmenų dalyvavo 
rugsėjo 5 d. trijų Connecticu- 
to valstybės apsKričių ruošta
me piknike LĮght Grove par
ke, E. Hartford, Conn. Pikni
kų ruošė LD S-ga, Moterų S- 
ga ir ALRK Susivienijimas. 
Visų trijų draugijų nariai su
sirinko net iš tolimesnių vie
tovių pasivaišinti ir linksmai 
praleisti laiką globoje svetin
gų hartfordiečių, kurie buvo 
pikniko šeimininkai

Autobusais atvyko daug sve
čių iš New Britain ir Water-

spaudoje ir varge pabiro gim
tąją šalį giliai suskausta Šir
dis. Ir jie, £ų dabar žiliagal- 
viai, visada prisimena tą Lie
tuvos groži, tyrą orą, šventą
sias vietas, atlaidus. Jie visi 
norėtų dar prieš mirtį pama-

muaejuB, — kalbėjo mama 
dailininkas. —vienu kartu ten 
suvažiuodavo net kett kara- 
Uai atostogauti Kaip šiandie

Gyvendamas tarp rusų te 
dirbdamas su jų dailininkais, 
jis nenutraukė Tyšio su Lietu
va; Dalyvavo pirmoje — 1907 
m. Liet dailės parodoje Vil
niuje^ vėliau, susikūrus nepri
klausomai Lietuvai, buvo jau 
Liet Dailininkų Sąjungos na
rys, 1924-26 metais surengė 
savo parodas Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose.

Išaugo jis iš stiprios tradi
cinės rusų realistinės mokyk
los. O ten apstu istorinės tema
tikos. Šią meilę praeičiai jis 
parodė ir savo tapyboje, su
kurdamas visą eilę istorinių 
kompozicijų. Didžiausi jų — 
Vytautas ties Smątensku te 
Panevėžio katedros kupųlo de
koracijos — šv. Kazimiero pa
sirodymas tęs Polocku.

Peisažuose, kurių jis pripie
šė gana daug, buvo atsipalai
davęs nuo kieto realizmo, su 
švelnia impresionistine nuotai
ką vaizdavo giedrią' linksmą 
gamtą. Ir mūsų dailės istorijo
je jis kaip tik užims vietą iš

Tvaikas greit prąbėgo, neno
rom teko skirstytis, bet visų 
veiduose likosi džiaugsmo 
nuotaika, kad trijų draugijų 
rengtas susibėgimas leido su
tikti senus draugus, pažįsta
mus ;davė progos pasikalbėti 
bei aptarti organizacinius lie
tuvių reikalus bei paskatino 
dar uoliau ateityje bendrauti, 
kad lietuviai nepakriktų. Pa
siryžta gausiai- dalyvauti bū
simame seime.

7 VAL. AV. MWg5 IR ĮSTATYMAS BVČ. SAKRAMENTO. 
H VąL. ISKHJĮUNGOS &V. MIŠIOS IR PAMOKSLAS

ŠV. Mišias ceiebruoja T. STANISLOVAS SAPLYS, MIC. 
Pamokslą sako PREL. C. A. VASYS.
Sv. Ififias giedos Worcesterio šv. Kazimiero pąrapijos 
Choras, vadovaujamas IPOLITO NAURAGIO, Lietuvos

Šiaip vokiečiai mėgo Kapri 
salą. Daug jų keliavo. Pas 
daiL Mackevičių dažnai lankėsi 
von Schacbt, vėliau buvęs gar
sus finanšstas, bankininkas, 
tvarkęs Hitlerio finansus. Ant 
jo kelni žaidė dailininko vai
kai

-r- bjas taip pat gyvenote 
B saro (tegano? — paMandirn.

*— Taip, susidariau neblogas 
sąlygas. Daug padarydavau 
peisažų, gerai juos parduoda- 
vau. Onuuą pasisekė, —- senu
kas šypsojosi, pakėlė galvą, 
peržvelgė'visus, — pasisekė, 
vos teigus meno mokyklą.

r- Kai romanovų dinastija 
šventė.30O metų sukaktį, bu
vo sumesta koki du šimtai 
dailininkų piešti Mikalojaus II 
portreto. Pats caras pozavo. 
Mano pieštas portretas buvo 
pripažintas geriausiu, jis pate
ko j dinastijos jubiliejini leidi
nį. Man pats caras padovano
jo brangių kaklaraišfio sag-

rios yra kilę, kur vaikystę ir - 
dalį jaunystės yra praleidę.

Norėdami pamiršti fabrikų 
mašinų ūžimą, vienodą maši
ninį darbą, lakiame i gamtą. 
Bet joje nematome tų Lie
tuvos sodybų, nei gražiųjų 
laukų, nei pušynų... Berželis ir 
tas, jei kur siūbuoja, menku
tis, ne toks, kaip mūšų sody-

šviesos maža, piešti negaliu, f įspūdi, kad jaunuolis metė v*- 
Mano bičiulis daiL K.Var- šus egzaminus te Išvalo į 

nelis taip pagauna kalbą. įr Petrap^ studijuoti daites. Nuo 
pnveda» są namnipkas (febą? Į891 fe Įg.feįf te» 
p.ę&ia. Tada mus nuveda į at- meno moKyKias: — daliai ska- 
sKirą kambarį, kur senose su- tinti mokyklą, kunigaikštytės 
kabinta kelios dešimtys pa- Teniševoa d^ites studiją ir im- 
veikslų. Gamtovaizdžiai. Vieni peratoriskąją dailė akademiją, 
jų vaizdavo Lietuvą, kiti — 
Vokietijos gamtą. *

Senukas beveik glaustė glau
dėsi prie paveikslų, — tokios 
silpnos buvo jo akys, — kad 
įsižiūrėtų spalvas. Nubraukė 
ranka.

— Piešiau, piešiau visą gy
venimą... — jis sukužda pa
veikiam ir mum.

Grįžtame. Vakaras jau lan
ge, jau bėga plonyčiai spin
duliai stiklu, žaidžia pilies 
bokštuose. O toliau — juodas 
debesis gula. Spinduliai užges, 
ir debesys prarys bokštus, 

svajones, iliuzijas, jaunatvę ir 
Kapri šiltą vėją, kaitrias gat
ves. Užges. Tik drobėje vai
densis palikti sapnai —

Kai mes išeiname, dailinin
kas toks nuoširdus, judrus ir 
lipšnus. Gera, kad yra pasau
lyje mokinių, kurie lanko sa
vo mokytojus. Ir nereikalingas 
prie jų prisiglaudęs pagyveni 
kažkuo gražesnių.

Vakare vėl grįžom į roman
tišką Tuebengeną. Viešbutyje, 
mėnesienai krintant į langus, realizmo į impresionizmą. Pa
kalbėjomis apie dailę ir susto- siliks visada šviesus te giedrus, 
jome ties Jonu Mackevičium. kukiu jis buvo te savo gyveni-

Gimė jis 1872 m. birželio 18 ųię.

n Diffifl MMHHfflliTtf* te
j atlaidų iP’vemmu pasidžiaugti. Ir da- 
ausomoj bar, kai prameni anuos laikus, 
gąi buvo ne tik mums naujiesiems atea- 

featam te ** •» bet te tieim. kurie piieS

M tią vasaros dšiąuksmąs- 
atlaidai.— Lietuvoje vtenaje ar 
kifcfe vįebde sutraukdavo 
^ų^ybę^momy Dievą >ga^ 
ttnfi te gyvenimu pąsidžįau^- 

tai čia tos Šventės nęžy- 
. «niai praeina. Pri$3nsni tik 
praeityje • 
teta ji3c|Įpiingnmą te sa jomis 

gražiąsias tradĮci^* 
Todėl nenvosiabu. kad visų 

taip laukiamoji vasarėlė netei
kia čia to džiaugsmo, kurį ras
davome Nepriklausomoje Lie
tuvoje, kai vieni atostogauda
vome tyliame Lietuvos kaime, 
dalyvaudami kaimo gyvenime 
ir jo džiaugsmuose, kiti klau
sydavomės ošiančios Baltijos , bose. Plentai, keliai, mašinos, 

'jūros Palangoje ar Klaipėdo- pakelio pasilinksminimo vie- 
je .treti keliaudavom po Lie- tos, žmonių daugybė išblaško 
tuvą žėrinčiais ežerais ir . žmogų ir to poilsio, kurį ras- 

davai savoje tėvynėje, čia ne- 
ląndL .

Taigi, baigiasi gražioji va
sarėlė.

Prabėgo nepastebimai te tos 
kuklutės atostogos. Keletą sa
vaičių kiekvienas atsikvėpė, 
nebegirdėjo fabrikų triukšmo, 
nebebuvo kito įrankiu, o lais
vai, kaip paukštis, lakstė te 
gėrėjosi gamtos grožiu, kad ir 
ne tokiu, kaip savoje tėvynėje, 
o tą grožį Dievas sukūrė žmo
nėms te visiems gyviams pasi
džiaugti te Dievo kūrinio grožį 
suprasti. J. M.

ypan jahteugifti <jnmirw> daili- 
įfl^^TenesuMSŽtaąsbe- 
ve£k su visom ano meto garse
nybėm.

PąSoję saloje gyveno irgi 
nemaža, dailininku. Vertėsi jie 
neblogai, nes turistai gana 
daug pirkdavo.

Buvo toks vienas vokietis 
dailininkas, kurio net pavardės 
nepamenu, visi vadiino Mbky-. 
toju. Jis turėjo ilgą barzdą, 
vtikėjo jupą, buvo pasisam
dęs 12 mokinai, kuriems irgi 
barzdas užaugino, užvilko ilgus 
drabužius, sujuosė virvėm, į 
rankas įdavė ilgas lazdas. 
Kiekvieną pavakarę jis ir “mo
kiniai” išeidavo pasivaikščio-

šniokščiančiomis upėmis.
Ir neapsiriksime pasakę, kad 

gražiausiosios vasaros mūsų 
gyvenime buvo Lietuvoje. Nę- 
gali sulyginti šio krašto gam
tos su Lietuvos gamta. Nėr čia 
trumpųjų vasaros naktų, r»- 
girdėti šienpiūvių ankstybosios 
sutartinės, negieda veversėlis, 
nekukuoja gegutėlė... O juk 
kiekvienas prisimenam Lietu
vos kaimo vasaros vakaro ra
mybę, kvepiantį šieną, tyrą o- 
rą, užmigdantį kiekvieną giliu 
miegu o jis būdavo toks trum
pas, nes tekančios saulės spin
duliai prikeldavo visus naujam 
gyvenimui ir džiaugsmui. O 
kur Lietuvos gražieji ežerai, 
kvepiantiej pušynai, kalvos, 
rugių bei kviečių banguojantie
ji laukai... Ir tikrai tokioje 
vasaros gamtoje
pa jausdavai tą tikrą groži, ku
ris sukurtas žmonių daaugs- 

mui te laimei.

Žincana, toks būrys traukė 
visų akis, kasgi čia, ar ne apaš
talai?

Tai Mokytojas su savo 
mokiniais iš studijos, — atsa
kydavo kiekvienas.

— Jei jis turi tiek daug mo
kinių, tai jis turi ir gerai pieš
ti, ■— galvodavo turistai. Taip 
jis sutraukdavo nemaža žmo
nių | savo studiją ir gerai už
dirbdavo.
• Kartą j sąlfrtvyko Vokiett- 
jes kaizeris susako kefiais ge- 
■MCiris.

Išmanė aplankyti savo 
tautietį Mokytoju. Atėjo kai
zeris įsikandęs cigarą, bet 
studijos duryse stovėjo daili
ninkas, sudėjęs rankas ant

— Į mano šventovę su <ri- LIETUVA TARPTAUTINĖJ PARODOJ
garu nevalia niekam įžengti— .

• Morta Gaigalaitė-Pečiu- 
laitienė, viena iš senesnės kar
tos Klaipėdos lietuvių, mirė 
mažame Schlesvvig - Holsteino 
kaimelyje. Ji su didele drąsa ir 
ištverme buvo suglaudusi ke
lias M. Lietuvos susipratusias 
šeimas lietuviškame ratelyje, 
ratgino savo apylinkės lietuvius 

Daugelis N. Anglijos lietu- Kaip didžiai mėgiami ir gau- gerbti ir mylėti savo kalbą ir 
vių rengiasii dalyvauti Maria- šiai lankomi buvo vasaros at- svetimame krašte, Rūpinosi vi- 
napęlyje, kur rugsėjo 12 d. laidai. Didelis smūgis būdavo sais lietuviškais reikalais ir 
ruošiama didelė Marijos šven- tam, kuris negalėdavo juose net savo senatvėje iš mažos 
tė. dalyvauti. Su kokiu džiaugs- savo pašalpos kitus rėmė.

vaitinusių, negalima apleisti 
nepadėkojus. Darbo komitetą 
sudarė ir jiems padėka tenka: 
Ap. Kadienė su dukterimis, P. 
Manikienė, Rose Monchun, P. 
Bražienė, K. Jasulaitienė, Ire- 

rai atstovaujamas. Lankytojų Leonai^ Charlotte Servą, 
kongresuose tik specialistai te- dėmesį ypač patraukia liaudies Ona Kaunietis, Ona Našlienas, 
gali dalyvauti. Iš kitų kraštų menas, auffiniai, drožiniai, di- PauIine Ambroze, Viki Balčiū- 
atvykimas yra surištas su iš- delis Lietuvos ir viso Pabaltijo nas M. Palubinskas, Alb. Ar- 
laidomis. žemėlapiai. Išteistas specialus mcnas Pateckas, J. Ber-

paaiškinimams leidinys portu- ^ta^ K. Tamošiūnas, A. Ma- 
galų kalba. Pirmąją parodos k. Balčiūnas, K. Ambo- 
dieną parodą aplankė daug j>p Stankevičius, St. šrup- 
žmonių. Paroda truks ligi at- sūnum.
einančių metų sausio 25 d. Pavydėtinai graži Hartfordo 

Lietavig die$a " lietuvių pikniko vieta, apaugu- 
Kiekvienąi tautai dalyvau- si-gražiais, medžiais, vietomis 

jančiąi parodoje yra skiriama žyOi gėlių lysvelės, kiek tolė- 
diena pagimdyti su savo me- linu išsitiesia Gonnecticut upe, 
nu. Scenoje, didžiulėje salėje, kurioje plaukioja laiveliai ir 
kuri yra pastatyta parodos jachtos. Kairėje pastatas su 
aikštėje. Lte^uvos dienos prog- puikiai įrengta šokiams estra- 
ramą išpildys Liet. Krt. Bend- da, kwr lietuviškai muzikai 
ruomenes choras su tautinių grojant, jaunimas te senimas 
šeirių ansambliu bei soHs- trenkia špkį po šokio.arbatrau- 
tais. kia lietuvišką dainą.

Neti P. Meškėnas 
kalbėjo Mokytojas, papūtęs Šiais metais S. Paulo mies- Paroda buvo atidaryta rug- įįįį už šį sunrganiTavimą LDS Conn- aPskr - v^ptein. 
barzdą. * tas švenčia 400 metų jubilė- piūčip 21. Brazilijos himną padėka tenka Bronei Mičiūnie-

Kaizeris numetė cigarą, nu- jų. Ta proga ruošiamos įvai- grojant buvo iškeltą Brazilijos Joąn Gluodeniui, P. Joku- 
metė ir generolai. Tada pasi- rios iškilmės, kongresai, paro- vėliava, o Sąa Paulo maršą— bauskui, Št Sapranas ir M. 
traukė nuo durų dailininkas ir dos. Jau įvyko visa eilė tarp- Sao Paulo valstijos te visų kitų gamharienpi.
įfedo svefiį. tautinių mokslo, meno kongre- ĮĮ tautos, dąlyvaųjąnčni paro- Hartfordiečių, taip maloniai

Mokytojas buvo gudrus vy- sų. Neužilgo bus pasaulinis doję, vėfiavąs. Jų tarpe te Lie- sutikusių ir svečius gardžiai 
ras, tuoj suuosdavo, kiek ver- spaudos kongresas ir kiti. Į yi- tpves trispalvė.
ta ateivio kišenė. Dabar, at- sus juos kviečiama ir Lietuva Jau pirmą atidarymo dieną 
vykus kaizeriui, jis tuoj pake- dalyvauti. Kaikuriuose daly- parodą aplankė aukšti svečiai 
lė pavakshi kainas. Kaizeriui vauja Lietuvos atstovai. Deja, Sao Paulų gubernątorius su 
bus sarmata nepilkus išeiti, tai ne visuose, nes Brazilijoj lis- ppnia, S. Paulo kąrdinolas ir 
kodėl kaini nepadidinti. tuvių mokslininkų yra tik kt Pabaltiečių vardas yra ge- 
Kaizeris išrinko salos gamto- vienas kitas. O specialiuose 

vaizdį ir pristatyti į 
viešbutį. Ir vos tik nusigręžė 
nuo paveikslo, kaip prie daili
ninko prišoko palydovai: kiek
vienam nupiešti po tokį^ pat Lietuva buvo pakviesta 'da- 
paveikslą Koks bus pasididžia- ]yvautj įj. tarptautinėse indus- 
vimas,.kad šį vaizdą tun ne tik trijos ir tautų parodose. Jei 
kaizeris, bet ir ps. būtų normalūs laikai, visi rei-

Ir vokietukas gerai uždirbo, kalingi eksponątai ir lėšos bū- 
nes paveikslus greitai faraidcė gaunamos iš Lietuvos. Ne- 
teptuku, per daug jų nedailia- žiūrint nepalankių sąlygų Sao 

Paulo lietuvių visuomenė pa
siryžo dėt visas pastangas, 
kad joje ir Lietuva būtų at- 
stbvaujania. Apie industrijos 
parodoj dalyvavimą nėra kal
bos, nes Lietuva neturi indust
rijos Jcuo galėtų suindominti 
pasaidį ir be to šiandien visi 
keliai Lietuvon ir įs Lietuvos 
yra uždaryti. Teko pasitenkin
ti dalyvavimu tik tautų paro- i 
doj, kur te patalpos yta neap- | 
mokamos (industrijos, paviljo- | 
ne už kvadratinį metrą reikia I 
makėti apie 100 dolerių) ir I 
kuriai eksponatų galima su
rinkti iš pačių fietuvių.

Parodai rengti buvo sudary
tas komitetas, į kurį įėjo Lie
tuvos konsulas S. P$rie AL 
Pdlišaitis, kun. Ragažinskra> 
St Mefiūnas, K. Naruševičius 
te Alt žibąs. Reikalingiems pa- 
rengiamiesiems dariams atlik
ti įvairios komisijos. Lėšų Įtiau- 
sįmasttspęstas renkant aukas 
S. Paulo fietuvių tarpe.

Visds trys Pabaltijo tautos 
Reikia suprasti, koks tai gavo vieną patalpą, kurią pa

buvo pasisekimas — jaunas ridafino į tris daOs te frengė 
vos pradedąs dailininkas nu* kaip Hmanė. Pabaltiečių kak 
pide caro geriaraį portretą, mynate yra prancūzai, olandai, 
Taip llVBM taip pradėjo <nk švedai, sirai, danai.
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Help Wanted Malė

Real Efltate

DIDVYRIŲ ŽEME

DIDŽIULIS TRADICINIS PIKNIKAS

Help wapled Female

Įėjimas 85 centai;

nauja knyga
jusi iš spaudos

Spausdinta Brazilijoj.
133 p. Kaina 81.50

514 S. Loomis
Phone MOnroe 6-7034

Lowell, Mass. — Šv. Kazi
miero parapijoje, spalio 1-4 d.

Rašytojas . Č. Grincevičius 
papasakojo > savo atsiminimus

Jaunimo problemą gvildena 
du daktarai iš Čikagos: dr. O. 
Vaškevičiūtė — mergaitėms, 
vyrams — dr. Z. Smilgevičius.

šetšadlenį, rugpiūčio 28, tu
rėjome meno ir literatūros va
karą. Stud. V. Kleiza trumpai 
priminė, kad šiemet sueina 50 
metų spaudos atgavimo sukak-

Šeštadenį, rugpjūčio 28, sto
vyklą oficialiai atidarė Centro 
Valdybos pirmininko pareigas 
einąs stud. Z. Kungys. Jis pri
statė ir oficialią valdžią: sto
vyklos komendantą Juozą Dė
diną ir “specialią” mergaičių 
komendantę Br. KuTytę.

Pirmąją paskaitą skaitė dr. 
Arbačiauskas iš Detroito. Jis 
ypatingai iškėlė tą rolę, kurią 
suvaidino jaunimas rezistenci
nėse kovose nuo 1940 ikhl944 
m.

Tema “Lietuvis dailininkas 
modernaus meno pasaulyje”

Saulėto penktadienio popie
tę, rugpjūčio 27, šiam nuoša
liam miSko užkampyje pradė
jo rodytis nuo kelionės supra
kaitavę, bet linksmi studentų 
veidai. Susirinko jie visi iš 
plačios Amerikos kraštų; buvo 
net iŠ tolimos Los Angeles. Su
sirinko jie čia ne tik pailsėti, 
pasimaudyti, pažaisti, bet ir 
pastudijuoti jiems artimus 
klausimus. Visus juos priėmė 
broliai Polikaičiai iš Detroito, 
—■ Antanas mus apgyvendino, 
o* Juozas paprašė ui tai atsi-

MEETTHERIGHTPEOPLE
CIARA IAME,

, DEARBORN 2-6819 
TOPLACE

HELP WANTED ADS.
ASK FOR AD TAKEB

WANTED AT ONCE!
CANDYMAKER

EXPERIENCED
Standi room—Specialiai 

on cream work with knowl- 
edge of Mogul

Top wages to top man 
Mušt speak and understand 

English. Apply now!

Sisco Hamilton

ALRK FEDERACIJOS KON
GRESO REIKALU

Dar kartą primename, kad 
Amerikos LRK Federacijos 
kongresas įvyks spalio 8-10 
Clevelande. Į kongresą pagal 
ALRKF konstitucijos parag
rafą XIV-3 siunčia delegatus: 
apskritis — 5, skyrius — 3, 
kuopa — 1, draugijos ar or
ganizacijos, 'turinčios iki 50 
narių — 1, turinčios virš 50 
narių — 2, katalikiškų laik
raščių redakcijos po 1 ir cent
rinių organizacijų centrai, turį 
ikf 1000 narių, po 1 ir po vie
ną atstovą nuo kiekvieno se
kančio 1000 ar jo dalies, ne
mažesnės kaip 100.

skaitė dail. K. žoromskis.
Kruopščiai dokumentuotą ir 

vietomis labaia sąmojinga pa
skaitą apie alkoholio ir niko
tino žalą skaitė dr. J. Adoma
vičius. \-

Kurt dr. A.. Baltinis savo 
paskaita “Žmogus ir Dievas” 
privertė mus giliau susimąsty-

Gaunama
Darbininko Administracijoj

Ipgąo parapijoje, rugsėjo 10-12 
Įįg[< 40 vai. atlaidai. Veda T. 
X* xGed*nrinas Jočys, OFM.

Wat?rbury, Conn.---- Šv'
Juozapo parapijoje, rugsėjo 8- 

R17 d. šv. Pranciškaus garbei 
nove na ir tretininkų vizitaci
ja. t'eda T. Viktoras Gidžiū- 

jp.. nas, OFM. -

Prikodkytė ir Genutė Buračai- 
tė. Sekė šokiai ir linksmas 
stovyklos vėjas ‘Skersvėfls“.

Sekmadienio vakare, rugpjū
čio 29, turėjome rimties valan
dėlę — Marijos akademiją, 
kurią pravedė New Yorko 
draugovė. <

Tai tuo tarpu tiek iš mūsų 
padangės. Sekančiame nume
ryje bis daugiau.

DalyvisAdrmavičius, OFM.
Chicago, ID. — Dievo Ap

vaizdos parapijoje, spalio 3 d. 
Chicagos lietuvių tretininkų 
Marijos Garbei Kongresas, va
dovauja T. Juvenalis Liauba ir 
T. Bernardinas Graųslys, 
OFM.

Nevv Haven. Conn. — Šv. 
Kazimiero parap. spalio 2-4 d. 
40 vai. atlaidai. Veda T. M. 
Stepaitis, OFM.

Minersville, Pa. —šv. Pran
ciškai^ parapijoje, spali? 3-4 
d. šv. Pranciškaus atlaidai. Ve
da T. Kęstutis Butkevičius, 
OFM.

Cnester, Pa. — Vilniaus 
Aušros Vartų parapijoje, spa
lio 17-19 d. 40 vai. atlaidai ir 
rekolekcijos. Veda T. Jonas A- 
domavičius, OFM.

Chicago, UI. — Dievo Ap
vaizdos parapijoje, spalio 17- 
24 d. misijos. Veda T. Juvena
lis Liauba, OFM.

Kenosha, Wis. — šv. Petro 
parapijoje, spalio mėn. treti- 
nikų rekolekcijos. Veda J. Ju
venalis. Liauba, OFM.

Worcester, Mass.— Vilniaus 
Aušros Vartų parapijoj?, spa
lio 24-26 d. 40 vai. atlaidai. 
Veda T. Leonardas Andriekus, 
OFM;

Pamaldumas švč. Jėzaus 
Širdžiai Aušros Vartuos gyvas 
— dalyvauja keli šimtai.

Tebeserga; Kun. St. Vemb
rė ir buv. šv. Kazimiero var
gonininkas — Juozas Žemaitis, 
A. Totienė, Vytautas Savage, 
A. Laučys.

Palaidota, veikli Moterų S- 
gos narė — Marija Purienė.

Pakrikštyta: Jono ir Kuni- 
gundos Valiūnų duktė — Ona- 
Ritą, Jono ir Pranutės Kati
nų duktė — Scintija - Zuzana, 
Jurgio ir Magdutės Tamulevi
čių 'duktė — Marija-Ona. J.

pažintas ir išreklamuotas, kaip 
geriausias Little Leage visam 
Worcester beisbal lošėjas.

Stepukas Skliutas iš virš 
2000 atsakymų parašė geriau
sią atsakymą: Kodėl man pa
tinka žuvauti — laimėjo dova
nų, Vm. 3L buvo rodomas per 
WGAR-TV ir su geradariu 
Gadabout Gaddis veltui 4 die
nas specializavos žvejonėj.

Gavo stipendiją iš Kivanis 
klubo solistė Lilija Mickevi
čiūtė; studijuoja Nevv York?.

-JAUNOM MOTERIM DĖMESIO!!
ČIA QERA PROGA TAPTI REGISTRUOTA SLAUGE

- PRIPAŽINTA SLAUGIU MOKYKLA 
Reikalaujamas antftas tarp 17 ir 30 meto: turi būti Mgmfoa 4 me
ta High Softool kum. Mokslas, kaysos, uniformos, MMkymha tr ki
tos maldos nekainuotą priimtom studentėm J rugsėjo klase. Moder
nas mokslo kambariai. dietos kr chemijos laboratorijos ir naujausia 
biblioteka studentam leidžiama naudotis naujam slaugiu name.

Rąžyti:

Da»y » AM. to PM. 
FKEE ESTUI ATES 

FUlteaa 

SCHREIS 
Screen Service 
ims WESTERN AVA.
BUCE nx.

Rugsėjo 19, 20 ir 21 mūsų mais. Taip pat choro solistai 
bažnyčioje įvyksta 40 vai. at- išpildys solo ir duetų; bus vy- 
laidai. Choras jau rengiasi su rų kvartetas ir ansamblis. Pa

geidaujama, kad tą dieną nie- 
Choro metinis koncertas ir kas nerengtų kitų parengimų, 

vaidinimas įvyks spalio 23, Praėjusį antradieni palaido- 
šeštadienį, 7 vai. vak. parapi- tas iš lietuvių bažnyčios Juozaę 
jos svetainėje. Bus suvaidinta Simanis. Jis buvo geras para- 
pirmą kartą mūsų kolonijoje pijietis ir geras lietuvis, iš- 
graži komedija “žydas stati- auklėjo gražią lietuvišką šęi- 
nėje”. Vaidintojai jau dirba; mą, kuri gražiai lietuviškai 

A. N. bus kalima pasigėrėti jų gabu- kalba. - Jo duktė Elena yra 
Bridgeporto ligoninės slaugių 
vedėja; sūnus Juozas yra bai
gęs Yale universitetą ir buvo 
pasiųstas pagilinti mokslus In
diana universitete, kur baigė ir 
po to išvyko į Europą kur bu
vo 18 mėnesių. Grįžęs rado tė
velį sergantį. Nuvežtas į ligoni
nę mirė' Tai’ buvo pavyzdys 
kitiem, kurie nežino, ar jie lie
tuviai ar kokie kiti žmonės. .

Velionis ilgus metus buvo 
pirmininku LRKSA vietinės 
kuopos.

Amžiną atsilsį Juozui, ir 
nuoširdi užuojauta jo šeimai.

Kearny, N. J.
Svarbas susirinkimas

> Rugsėjo 12 d. 3 vai p. p. 
Liętuvių Katalikų Bendruome
nės Centro patalpose, 6 Davis 
Avė., Kearny, N. J., šaukia
mas JAV Lietuvių Bendruo
menės Kearny - Harrison Apy
linkės metinis susirinkimas. 
Susirinkimo d a r b o-tvarkė: 
susirinkimo atidarymas, ’ susi
rinkimo pirmininko rinkimai, 
pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas, Apylinkės Valdy
bos pranešimai, Kontrolės Ko1- 
misijos pranešimas, Apylinkės 
Valdybos ir Kontrolės Komisi
jos rinkimai, Tautinio solida
ru įnašų nustatymas, — Apy
linkės veiklos plano svarsty
mas, einamieji reikalai, klau
simai ir sumąnymai, deklama
cijos, Apygardos pirmininko 
žodis, dainos (dainuos Apylin
kės vyrų (choras), Lietuvos 
Laisvės Komiteto nario doc.
M. Brako kalba, susirinkimo 

Prašomi virš minėti padali- uždarymas.
niai pasirūpinti, kad. delegatai visi apylinkės lietuviai nuo- 

Petras Knčanskas ^saųstl * kongresą. Taip širdžiai kvečiami dalyvauti šia-
<,. , .. . . pat primenama, kad vykstan- mp svarbiame susirinkime39 m. amžiaus, bedirbdamas L"-- {s ■ svarDiame susinmame.

netoli Garrlner Mass.. miesto JI >š ank^torez.rvuotų sau Nustatytu laiku reikalingam 
ant aukšto įtempimo elektros nakv5mes viešbutyje. ^aj^ nesusirinkus, po pusės
stiebo, nukrito iš 75 pėdų auk- ALRKF Kongreso Rengimo valandos įvyksta susirinkimas
ščio ir užsimušė. Liko jo tėvai, . Komisijos Informacijos nežiūrint dalyvių skaičiaus.
gyveną Athole ir šeima Gard- Skytk*. Apylinkės Valdyba

pravesti kuo trumpiausiai. Va- nery. s
Juozas ir Stela- Akunėvičiai karo vedėjas J. Versiackas pa- 

rugpiūčio 29 minėjo savo vedy- kvietė tarti žodelį artimuosius 
binio gyvenimo 25 metų 
kaktį. Jų garbei banketą su- nę, M. Vilkauską, H. ir J. Ver-X 
ruošė artimieji draugai Petras siackus. Visi kalbėtojai nuošir- 
ir Agota Jakščiai, talkinant jų tižiausiai linkėjo laimės ir pa- 
dukterei Elenat Puzienei. sisekimo. Kalbas baigė patys 

Akunėvičiai yra" Norwoode jubiliatai, dėkodami už dova- 
gerai pažįstami ir visų gerbia- nas" ir visiems atsilankiusiems 
fni. Todėl į banketą susirinko juos pagerbti, 
ne tik giminės ir artimieji, bet Po kalbų sekė vaišės ir šo- 
ir daug kitų žmonių. Diena kiai. šeimyniškoje nuotaikoje 
lyg tyčia pasitaikė karšta ir, visi linksmai pralodo vakarą 
kad svečių ilgai salėje nekan- ir skirstėsi namo patenkinti, 
kinti, programa pasistengta

Personai. Confidential introehietion 
Service. EstabUšhed 20 yean. Na
tional Organization. Open daily

(tik 6 ttę)
3 kambarių ptythtei namai 
Po visais rfisys. ortais aliejum 
šildymas, beržine* durys ir kabi
netai. plastinas gumos denos, ke
raminės tfle grindys vonioje;' rū
bams spintos.

FAA. stefyfi Ir ftaaanuba 
įmokėti ferearia t&

E4w. Mjerm WA S-SM2
Arba užeik i

WALLS and MATTESA
12MS S*. BMoted — WA

Vyčių 116 kuopa. Jonui Ka
sparui 3 mėn. sutrumpintas 
kareiviavimas, kad galėtų 
grįžt rudens semestrui į Wor- 
cester Techn. Juozas Krasins- 
kas Pittsburgh Vyčių suvažia
vime narių vajuj laimėjo tre
čią premiją. Ričardas Paleckas 
“išteka” į Providence, R. L už 
vytės Marijos Cironekaitės.

Edy. Danielius iš> 26 Vyčiu 
kudpos Pittsburghe Vyčių su
važiavime išrinktas C. Valdy
bos vicepirmininku.
Ekskursijos iš Aušros Vartą

Darbo šventėje buvo Brock- 
ton, Mass. — seselių piknike ir 
IX. 12. Sodalietės pasiruošu
sios Mariahapolin į Marijos 
Kongersą.

Chicagon į At-kų kongresą Ramentuos parapijos salę. ti naujas grindis bei atlikti ki-
Ansonia, Conn. — Šv. Anta- išvykę 5 at-kai sendraugiai. - Pranciškaus parapijos 5^. būtin.u! darbus- Parapijie-

no parapijoje, spalio 10-12 d. Skautų stovykloj prie Ply- p Jusaitis de- gausiai tam reikalui auko-
40 vai. atlaidai. Veda T. Gedi- mouth, Mass., stovyklavo 19 ' atnaujinti parapi- ja’,aukiama Prisidedant ir dar
minas Jočys, OFM. skautų-čių. jos Prieš metus laiko nesuspėjusius paaukoti.

Pittsburgh, • Pa. — šv. Ka- Gabūs vaikai. J. Krušas, gražiai atnaujinus bažnyčios
zimiei o parapijoje, lapkr. 21-28 pavasarį parašęs geriausią vidų, kilo reikalas atnaujinti ir 
d. misijos ir 40 vaL atlaidai, laišką Marijai, šiuo metu pri- salę, esančią po bažnyčią, įdė- 
Veda T. Modestas Stepaitis, ■ ......... ..................— - ■ ' 1 —
OFM. '

(vyks rugsėjo-September 12 
b.et kokiam orui esant dideliame

Sumažėjodarbai
su- gimines J. Saugailg, Rhnkie- Vnkm Tnrist DrilI Co„ vi<P 

nas didžiausių šio miesto fab
rikų, sumažėjus darbams, at
leido apie trečdalį savo darbi
ninkų. Yra likusių be darbo ir 
lietuvių. Tačiau jų dauguma 51 
jau spėjo gauti darbo kitose į- 
monėse. Tremtinių Tamašaus
kų šeima apleido Atholą ir iš
sikėlė į Woro?ster, Mass., o 
Simananskai susirado darbo 
net Hartford, Conų. mieste.
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Kanadoš grupėje Argentina 
su Čekoslovakija baigė 2:2, o 
Bulgarija įveikė Italiją

tą Foko partiją. Lošė: Yanofs- 
ky Anderson 1, Bohatyr-| 

chuk 1, Fox atidėta. Pirmeny
bėse dalyvauja 26 valstybės 4 
grupėse jš kurių Į baigmę bus 
įkelta, greičiausia 12 valsty-

-a-*T a '< * — —-r— ■ I
mBr. , JAIMlOIįSūiit X Į
nofeky, Vaitonis. Dr. Bohatyr-1 
ehuk, Fox ir Divinsky), kuri 
dalyvauja pasaulio pirm^ny-j 
bėsep jau pradėjo varžybas. P. 
Vaitonis, vėliausiai pasiekęs 
Amsterdamą, pirmose rungty
nėse'nedalyvavo. Kanada įvei-

254 W. Broadway . 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVfclUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

Italian - American Cuisfa
OPEN AIR GARDEN 

Free Parking

WAITRUS 
FUNEBAL HOME 

197 Webster Avenue

vai. primosios vienuolikės. Lie
tuvių vienuolikėje bus bandomi 
nauji žaidikai. Rungtynės į- 
vyks G. U. aikštėje Metropoli
tan Ovai.

GERA PROGA ĮSIGYTI NAI!JĄ VOKIETIJOJ 
VENTOS IŠLEISTA KNYGA'-

SCHOOL FOR MASSAGE 
and AlUed Subjects 

Anatomy, Physiology,. Hygiene, 
Medical Ethics, Orthopedics, 
Massage, Hydro and Corrective 
Gymnastics . Day. Eve. Clinical

- N. Y' State LScensed

1264 WHfTE ttr. HfUStD£,NJ. 
WA^tfr 6-3325

VIBKEGLAS INSULATSON 4c 
« 91. ft. 1x4 Ccdar 4’įc Lin. Fl_ 
2x3 6c Ft. _____
CARBER BULDING SLPPUES 
M Grrrstffrtil Avė. States Kstarci 

At Clifton RR Station 
GI 7-2122

Paving parking areas, Driveways, 
Service Stations and 

Concrete Work.
CLEARVIEW PAVING CO. 

JA 3-5277

84-02 JAMAICA AVĖ, 
(prie Forest Parkway Station) 

Woodhsvtm,N.Y.

luncheokette —
$850 to $1000 weekly 

Reasonable
829 FuKon SU BTdyn 

ST. 3-8648

COD, tai tas $125; i Knato 
irgi yęa $125.

ALĘSANDER’S CO. 
<M ImMr

SMALL CATHOUC HOTEL
MT. SENAI, L. L

Catering to the care of elderly 
people. Beautiful surroundings over- 
looking L. I. Sound, permanent or 
summer accomodations, excellent 
care. Rates reasonable. 60 milesfrom 
N". Y. City. Here Mother ar Dad en- 
joy the homely comforts so necessa- 
ry to elderly folks.

Box 178, Mt. Sinai, 
G. T. CRAWFORD, Mgr. 

TeL: Pert Jefferson 8-6865

FULLY EQUIPPED 
IS CAR RODY SHOP

Bear Maciūne, Chassis

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-8815 

SOoth Boston 8-29*9

LAISVES VARPAS.
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vaL pietų metu

Ideal for slow learners. Elementary 
A High School grades. Emphašs on 
Reading, Writing, Arith. Individual 
instruction & progresą Finest expe- 
rienced teachers. Approved by Bd. of 
Ed. Also part time .tutoring and read
ing Clmir '

129 Moatague Str. Bklyn. 
L'L 8-8835

Joeeph Garszva 
GRABOklUS 

BA13AMUOn»AS 
231BCSMATO.

igimams, susinn- 

kiniams, etc.

ŠcifoJiMfoft 4:30-530 reto*. 
Stoti* wevd
_ , 133OkiL97.9M£G.(FM)

GANDY « STATIONIL STORE 
FuHy ttocked, AB new eųofepnent 
wtth Uvtng Ouarten. Low rent 5 jr. 
leme with opUon.

BUTCHEB-GBOCEBY — Very good 
business. Rent $50, 5 yr lease. Ęst. 20 
yrs. $1000 week guaranteed. Retiring 
because of Ulness. x

8681—182 Avė. ■ Omne Pnrk, L. L

Body and Fender Shop; 

Good. opp’ty. ReliaUe. 
547 W. 198 St N. Y. C.

Nauja moderniška koplyčia, šer
menim dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgė ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

paOoa ir | kitus miestu.

87 Sheridan Avė.. 
Brookiyn 8, N. Y. 
TėL APplegate 7-7083

Pi^An vartoiaanos kaipo 
gydtrtė nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 

\\ Biaučių 2gų»
nuo širdies neąvei- 
kunų* nuo MBitilI 

skaudėjimų po krūtine ir akrep-

Lietuvišką duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kl
ioktoms iškilmingoms progoma 
Užsakymai išpilddmi kogeriau-

ATHCS, CELLAB CLEANING
Rubbish Removal, Light Moving 

Freight Cbntract. 
MARTINO

1888 Kemse* SL Brookiyn
MAin 2-2799

| German - Ungarians — Lietu- 
vių Sporto Klubas

Rugsėjo 12 d. (sekmadienį), 
I lietuvių s. k. net keturios vie- 
; nuolikės susikibs su DAFB 
I meisteriu German - Ungarians. 
į 12 vai. matysime mūsų mažuo- 
i sius - jaunučius; 1 vai. rungia

si jauniai, 2.30 antrosios ir 4

CONEY KLAND W. 28 3 Family
Brick-OiL Near Park, Beach. Shop- 
pipg. Schoo’s. Good ineome from 
Baaement. Deconttoled 5% Room Apt 
& 6V4 Room ApL for Buyer. Princi
pais only. .

ES f42II

; Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
t stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
| . . , (record changers).
1 Aptarnaujami- rajonai: Brookiyn, Maspeth, Woodhaven, 
I Richmond Hifi, Ozone Park, Forest EDU, Jamaiea.

Durtas atliekamas patyrusio techniko, pr^afiuto 
: RCA Instituto. Nev Yorte.
f Darbo valandos: kasdien nuo 9 vaL ryto Bd 8 vaL vak.
| phmeBrniifl nuo 9 vaL ęyto Bd • vaL vak.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hfil ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) rekaluose

Darbininkas”, 680 Bushwick Ave^ 
. Brookiyn 21, N. Y.

SCHOLES BAKING, Im*.
- V. LukasVedėjas 

582 Grand St, Brookiyn, N. Y.

PRANAS WAEEKUS 
Laidotuvių (firektorius Ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

BEAUTY SHOP. established 10 yre; 

near new developement; cheap rent.

81 Buuker Ave^ Brndri
TeL Brockton 8-1159-R.

1 year guarantee on all repairs 
Service charge—$3.00
Ask For Mr. Prince.

DE 9-8958

nevedi Reasonable Prices.
Ask šiithaay Cariila

Cfjaverdale 7-8779

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST NU)ADWAY
South Boston, Mass. |

Vyras kaba žmonai:
— Brai%k>& dar neišlygi- 

na mano drabužius?
— Kaip tai? Jau seniai, — 

atsakožmona.

Tol W R.<T7QA

K nd L AUTO COLUSION WORKS
LIETUVIU SPECIALISTU 

COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE
AtUetata viri eaHMm, irimą ir meta, tetapau darbai.

WATCH REPAIS
Well Equipped, 

StnalI 2 Rooms in Rear. Rent $40.
Price $600. 

212 K 122 SL 
LE 4-0032

Stop water aiurdampness in Ceilars 
and Buildings. 
Free Literature.

DE PALMA CONCRETE CO.
257 Smonson Avė. Staten Isiand 3, 

GI 2-9607 N. Y.

Poezija 1933-1953 
Įrišta, 1£2 kaina $3.00

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th Street, MMtevta
TeL VIrginia 7-1896

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

<žr8tarfaw • Ba&Mmueto|M
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brookiyn, N. Y.

sėkmės: Sovietų Rusija-Suomi-I 
ja 44), Vengrija CohmtHjak 
4:0, Vokietija - Luksemburg|j 
4:0, Belgija - Didž. Britanijall

Sovietai prieš Suomi-11 
ją lošė pačiam stipriausiam 11 
sąstate: Botvinnik, SmysJov, i Į 
Keres, Kotov,. matomai, nore- Į * 
darni atsilyginti už Helsinkio I" 
olimpiados metu padarytas I 
lygias su suomiais 2:2.

Žalys Amerikos žaidėjų vir-| 
šonėje. “Chess Review” rug-l 
pūčio nr. į garbės klasifikaci-Į. 
ją įkėlė 27 dalyvius iš 30041 
“Postai Chess” žaidėjų. Pir'|! 
muoju stovi Leon Stolzenbergr 
iš Detroito su 2056 taškais. 61 
vietoj Ignas Žalys, Montreall 
Qusbec su 1820. Į

K. Merkio sąrašuose nebe-1 
ra. Jis pasitraidcė, išbuvęs 2į 
metu 4 Amerikos žaidėju su! 
1902 taškais.
Lietuviai pagal naują klasifi-| 

kaciją rikiuojasi šitaip: L Ža-| 
lys 1820, P. Tautvaiša 1630,1 
K Škėmą 1616, K Jakštas! 
1514, J. Stonkus 1492, P. Kon-1 
tautas 1424, J. Karalaitis I 
1282, P. Blasius 1246,’ V. Žu-| 
kaitis 1192, P. Kameckis 1044, | 

R. Racaitis 934.
Latvių daugiausiai turi A. 

Klavins 1552, o estų — Tullus 
1526.

lietuvių laimėpmai koresp. 
lošime paskelbti tokie: K. Škė
ma įveikė Eckhardt ir Yerhoff, 
ę tapo įkeltas | 1952 Golden 
Knights baigoj. Žalys sudoro
jo Wemer ir Fuchs, Kontautas 
įveikė Weikel, Karalaitis — 
Eckstromą, o su Gage lygiom, 
žukaitis pralaimėjo Lesteriui 
ir Dudley.

Massachusetts greito lošimo 
varžybose, kurios įvyko Pem- 
bre^e, Mass. (6 komandos, ė- 
pmas 30 sek.). Kazio Merkio 
vadovauta komanda “Queens” 
užėmė 3 vietą. Laimėjo Harry 
Lymano — “Rooks” komanda, 
tačiau iš pavienių žaidėjų Mer
kiui pavyko geriausiai. Jis 
laimėjo 4:1, įveikdamas žino
mus parmos lentos žaidėjus: 
Harry Lyman, Even Brask, J. 
White ir Dr. Ptrtzman. Pralai- 

Imėjo Kingui. 2-ja H. Lym’an su 
2 pralaimėjimais.

Hartfordo Seteriai (vadovas 
Z. Strazdas) nešėjo 12 d. at
vyksta rungtynėms į Bostoną 
su vietos Keturiais. Pradžia 2 
v. pp. So. Bostono Lietuvių 
•PiL Klube. Laukiama 6-8 žai
dėjų. Tai pirmas hartfordiečių 
pasirodymas už Hartfordo ri-

TeL STagg 2-5043

Matthev P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

rUNIBAL BOM*
M. F. RAULAR — DtauMlita

592 IL Bra*dway, So. Boston Zl, Mass.
Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilocikh*, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vaL Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU, Baltic Florists Gčliu ir Dovanų krautuvę. 502 E. Broadway, 
So. Bostone. TeL SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

SPECIAL LABOR DAY 
WEEKEND RATES 

Through Beantiful “Indian Summer” 
offered at

St. Joseph’s Vilią
“Blairsden,*’ Peapack, N. J.

Guest House for Women 
Beautiful French Chateau on the 
Picturesąue Somerset Hills overlook- 
ing. Lake Ravine. Delightful Resort 
for Health, Ręst and Recreation. Ra
išo, 3 TVs, Tennis; Swimming, spa- 
cious lawns, shady walks, airy rooms, 
Ali Conveniences. Excel)ent meals. 
Access to Convent Chapel — Daily
Mass,
• For reservations. write or phone 

Bsters «f St. John the Baptist 
PEapack 8-0334

GROCE3CY - DELICATESSEN
In populated Neighborhood. Good 
business — Rent $75. Priced for ųuick 
salė. Owner leaving city.

Phone: CY 2-8893 
See at: 597 E. 141 St. Bx.

BRONX — Grocery - delicatessen, 

weekly gross $1300, excėt buy, leav
ing country, mušt sėli. Rėas.

-NtO 5-8816



Padėka

Literatūros metraštis Gabij

Jurgis ir Julija Kazlauskai 
rugsėjo 28 d. švęs 52 m. sa

vo vedybinio gyvenimo sukak
tį. Sukakties proga, tą dieną jų 
intencija šv. Petro bažnyčioje 
bus atlaikytos šv. Mišios.

tMMNMMMM

Rugpiūčio 17 d. N. Kalvari
jos kapinėse iš šv. Petro par. 
bažnyčios palaidotas Alfonsas 
Čaplikas, 64 m. amžiaus. Ve
lionis gyveno 88 Whitfield St. 
Dorchester. Nuliūdime paliko 
žmoną Anelę, dukterį Oną ir 
du sūnus Alfonsą ir Julių.

Šv. Petro par. mergaičių so- 
dalieČių pamaldos įvyko rugsė
jo 9 d. 7:30 vai. vak. šv. Pet
ro par. bažnyčioje. Tuoj po pa
maldų parapijos salėje įvyko 
susirinkimas. Jo metu bus ta
riamam dėl suvažiavimo, Po 
susirinkimo sodalietės pasistip
rino užkandžiais. Bendra so- 
daliečių šv. Komunija bus sek
madienį, rugsėjo 12 d.

Mirusieji
Rugpiūčio 16 d- iš šv. Petro 

par. bažnyčios palaidotas Ra
polas Markevičius 80 metų am
žiaus. Velionis gyveno 2 Hardy 
St. Nuliūdime paliko dvi duk
teris ir sūnų. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

senas lietuvių veikėjas, 
laukęs 72 metų, rugsėjo 3 mi
rė. Palaidotas Arlingtono, N. 
J., kapuose rugsėjo 6.

PIGU - PATOGU 
Išnuomojami 2 kambarai su 
baldais ar be baldų Ozone Park 
rajone. Kreiptis: VIrginia 
6-1429.

Theory, Slght Reaufinc, Pianą New mesta AodMomd allSept, 
Lithuasdąn spoken. Inqutnf: 490 West SM Avė. (Cor*. 83 SLU

New Yortt H, N. t. TR 3-4230. 
wtyniMTF BUKKnKi pMMSS iiiiuu|b aitmk s HepftMMatlve

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys ra baldais vienam ar 
ūvfctn dirbantiems žmonėms, 
netoti Boyd Avė. stoties. Priei
nama kaina, galima naudotis 
virtuve. Kreiptis:

VL M1N, UterieU

Juozapas ir Marijona 
Jalmokai

rugpiūčio 5 d. šventė 28 m. 
savo vedybinio . gyvenimo su
kaktuves. Ta proga rugpiūčio 
4 d. šv. Petro par. bažnyčioje 
jų intencija- buvo atlaikytos 
šv. Mišios.

audrą
Rugpiūčio 31 d. per N. Ang

liją perūžė didžiulė audra, pa
darydama už 1/5 milijardo do- 
lerų nuostolio, šią audrą per
gyveno. lietuviai skautai, kurie 
tuo laiku stovyklavo prie Ply- 
moutho. Stovykla ir stovyk
lautojai jokių nuostolių netu
rėjo ir niekas nebuvo sužeis
tas, tik daugeliui permirko

Christian Science Monitor, 
Boston Traveler, Boston Post, 
Boston Globė, The Pilot ir ki
ti yra palankiai pasisakę už 
prokuroro Garrett H. Byme 
vedamą energingą akciją.

Prokuroras Byme yra lietu
vių draugas. Jo ofise intere-

(PAULAUSKUI), 
jo mylimam tėvefiri mirus, reiškiame 
giliausią' užuojautą.

SAVINGS BANK 
135 BROADWAT St BEDFORD AVĖ.

SW Esstern Parfcway at Nostrand Avenue

LIETUVOS ATSIMINIMU 
RADIJO VALANDOS 

rašė visą kongreso programą, _ Didžiuhs tradicinis pįknikas 
kurią perduos į Lietuvą fvyksta šį sekmadienį, rūgs.- 

Sept 12. — bet kokiam orui, 
esaat dideliame Royal Gardens 
parke, 990 JP- Hazefaood Ave^ 
Rahway, N. , J. Bus šokiai, 
gausus bufetas, karališkos šei
mos rinkimai, laimėjimai ir lu
ta. Pradžia 1 vaL popiet, šokių 
pradžia — 4 vaL, programa— 
5 yaL Įėjimas 85e.

PROF. VICTOR STOTT
STUIMDaf VOCALABT Ctams stati &

ko redakciją. Pakeliui į. savo
i Montrealy Apfe 10000 gervių tebe- 

sustos kritom dienom Kenne- Vakarų Rmyy Jie
benk Port veinuolyne, Maine, ja^ja pagalbos. Aukoki

me jtenas šio vajaus mete.

Gerbiamajam Kearny-Harrison, N. J. Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centro Teisių patarėjui

ADVOKATUI CHARLES PAULIS

Rugpiūčio 14 d. šv.
par. bažnyčoije moterystės sa- Rugpiūčio 31 d. Iš šv. Petro 
kramentą priėmė Pranas Ber- par. bažnyčios palaidota Kari
na tonis su Eelna Kazakevičių- miera Juodienė, 70 m. am- 
te. §v. Mišias atlaikė it mote- žiaus. Velionės gyveno 260 
rystės sakramentą suteikė jau- Bolton St Nubudime paliko 
nojo brolis kun. Jonas Berną- vyrą Joną ir sūnų Pranciškų, 
tonis, kuris dabar yra vikaru Palaidota šv. Mykolo kapinėse. 
Si. HaVCT‘ R*®** 2 a. B Petro
hiU, ir kartu ten aptarnauja palaidota, ftų.
*• Jurgio lietuvių baznyčtą. JankūMrtSS <3

Rugpiūčio 21 d. moterystes m. amžiaus. Velionis gyveno 
sakramentą šv. Petro par. baž
nyčioje priėmė Petras Birin- 
kauskas su Veronika Ivanaus
kaite.

DetuviŲRadio> Draugijos Programom 
A F. 4HNKUK

Trefiadierish 18 PJL—WWRL Įteikė. RtlW.
GYVUOJA PER 33 METUS

Sugeni pasisekimu .praėjus 
mūsų leidžiamo laikraščio 
“Darbininko” naudai , rengto 
pikniko Lindėti, N. J. reiškia
me nuoširdžią padėką visiems 
j j atsilankiusiems ir ypač sa
vo darini ir auka prie jo pp- 
sidėjusiems. Speciali padėka 
priklauso mūsų, nuolatinėms 
šeimininkėms Atutienei ir Sa- 
beekienei už tikrą aukos dar
bą. Dėkojame taip pat dirbu
siems įvairų darbą pikniko 
metu Atučnd, Nadzeikai, A. x mnuiviao yza. ua.u- PjArifcųivi
Bruzgiui, židanavičiui, L. vių draugas. Jo ofise intere- _ --Vooa1**
Dambrauskienei, M. Janulaity- Literatūrom metraštis Cabiia santų priėmėja yra lietuvaitė; Rugpaučio 22 . . e■ ro
HM-Nekrosatė, F. Stroliū. Literatūros metraštis vaoija jo legįfame dirt,; P«-- baisoje paknkttytas
UKarhi matara padęįoa u? Knygų Leidykla Gabija liūčių —talkos. Leidykla ne- Uetuvis advokatas. Ja^ritoės^
atkas virtuvei bei laimėjimams spaudos grąžinimo penkiasde- prašo aukų, ji tiki, kad lais- Visos lietuvių piliečių drau- Tiinronn ir Pptm vardais 
mūsų mieloms geradarėms iš šimtmečiui ir tremties dcSmt- varne pasaulyje dar yra tiek gijos - klubai, be išimties, yra T- • Hancock St
Lndeno, NewarKo bei Eliza- mečiui atžymėti šį rudenį iš- lietuvių kurie patys pajėgs sa- nutarę remti Gsrrett H. Byioe _ _
feth: A. Liudvinaitienei, L. jei^a literatūros metraštį, vo jėgomis parodyti tokį do- kandidatūrą j Suffolk County
Bsipterauskiena, Aid. Damb- Tai bus stambiaiįsias mūsų kumentą, • kuris vaizdžiau už prokuroro vietą sekančiam ter-
rausįcienei ,V. Strazdienei, R- spaudos iškovojimo 50 metų viską kalbės apie mažos tau- minui. Tikimės, kad visi tų
Jurgienei, O. ZurUenei, šerne- sukakties leidinys, kuriame su tos teisę turėti savo kalbą, raš- klubų nariai parems savo drau- L
tima, O. Giršaitei, M. Stukie- ^vo naujausia kūryba daly- tą, laisvę ir tikėjimą. gijų indorsavimą. Lietuviai, pa-
nei, M. Daugėlienei, J. Nar- dešimtys lietuvių Leidvkla kviečia užsimenu- vienybę ir savo
Mtienei, E. Litvinienei, Degu- ^4™. Leidykla kviečia uzsiprenu- bafeuodami nuo_
tihnaS R-Kmionoi sionotionm rasFl°W- , meruoti iš anksto literatūroj ZjZl, v«
uenea, Knmienei, slepetienei, Knyga bus stambios apim- ta®., širdų netuvių draugą, GatieM

JKam^WenKiirav"- '*“■ skoningai Pra™ padės teidyklai atlikti sunkų rUgSėi° ' SePtambCT M <
noenei, Kamauckienei, V. papuošta. Metrašti reda- 14» 1954.
Plungienei, O. Vedeikienei< S. 
Pribušauskienei, O. MiEukie- 
na, A. Žemaitiena taip pat ir 
broaklymetei UrbanaviSenei 
už gpražų krepšį laimėjimams. 
Bė to, padėka'priklauso linde- 
nieSui J. Liudvinaičiui už nuo- 
Srdžią paramą kada tik ren
giame savo piknikus, gi J. Stu- 
km-bei L GSnkui už (tidžiai pa
lankų garsiriimą jų radijo va
landėlių-metu.

V. (Svmskas
Terros leidyklos savininkas, 

iš Chicagos, praeitą savaitę 
knygų reikalais lankėsi New 
Yorke ir Bostone.

' Į GYDYTOJUS
New Yorko Lietuvių Gydy

tojų Draugija nutarė dalyvaut 
šių metų rugsėjo mėn. Balfo 
rinkliavoj ne kaip atskiras vie
netas, bet kviečia* visus gydy
tojus remti tą rinkliavą indivi- 
duoliai, nukreipiant visas lėšas 
tiesiog į Balfą. Gydytojų 
Draugija prašo Balfą suregis- 
truot gydytojų surinktas lėšas 
atskirame lape ir tarėsi, kad 
šiais metais, kaip ir pereitais, 
dalį surinktų lėšų Balfas pa
vestų L. Gyd. Draugijos nuro
dytiem asmenim.

Dr. V. Terci jonas

Bcstorio^ Sufifolk County 
spaudoj. Informacijom skam- dabartinių prokuroras, Garrett 
trinti: TE 8-5590 arba ūžėti į h. Byme, yra energingas 
kamb. 506, 654 Madison Avė., kovotojas prieš narkotikos Merzaičin sodttidios
N.Y.C. nuodų platintojus - pardavė-jus, aykšai»< teeina ir kny- smeHertnes

S Žinančius ir tvirto- Sv;. Pajį j^talp«e 

nančins mūsų jaunimą; komu- rugsėjo 17 d. lyyks N. Angli- 
mstų suokaftinink<« ir kitus mergaičių sodaMos su- 
demoralizatorius. važiavimas. Suvažiavimas pra-

Bostono didieji laikraščiai: sidės W<ams šv. Petro 
- . par. bažnyčioje 10 vai. ryto.

. - MiAias atnašaus ir pamokslą
■ pasakys Bostono mergaičių so-
B dalkrijos dvasios vadas kun.

Jonas žuromskis. Tuoj po pa- 
n "'-'.j lyB maldų parapijos salėj* įvyks 

H sodaliečių bendri pietūs, kurių 
I kalb®® sve- 

~ 1 ■ čių iš apylinkės. Suvažiavimo
visais reikalais rūpinasi Bos- 
-tono sodalicijos pirmininkė 0- 
na Kadarauskaitė.

kun. Joms „Žuįttnskis, Juozas 
g®.;,. Lola, Jonas Olevičius, Jonas 
į,^- Dantelius, Lionginas Švelnys, 
< a Šataitė, Rita Šataitė,

-- - Vtaifreda Skudrytė, Florencija 
Alicija. Liandan- 

skaite ir Vyties angliškosios 
dalies redaktorė Felicija Gren- 
deb*te-. Bostoniškiai buvo iš
rinkti šioms pareigoms: kun. 
Albertas Kontautas vyriausiu 
dvasios vadu, Danutė šataitė 
sekretore, Jonas Danielius — 
trustee ir Lionginas švelnis 
ritualo komiteto nariu.

Balfo skyrius
rugsėjo 11 d. Bostono gat

vėse ruošia viešą rinkliavą 
vargstantiems Europoje tautie
čiam šelpti. Rinkėjai iš anks
to registruojasi šv. Petro baž
nyčios klebonijoje, Vakauzų 
krautuvėje (53 I St), Minkų 
krautuvėje (502 E. Broad- 
way), Lithuanian Furniture 
(328 W. Broadway) ir “Kelei
vio” redakcijoje (636 Broad- 
way).

Dorchesterio Liet. PiL 
Klubas

nutarė remti dabartinio pro
kuroro G. H. Byrne kandida
tūrą sekančiam 4 metų termi
nui.

savo naujausia kūryba daly- tą, laisvę ir tikėjimą.
vauja kelios dešimtys lietuvių Leidykla kviečia irž.ųjprenn- 
rašytojų. meruoti iš anksto literatūra

Knyga bus stambios apim- metraštį. Jūsų prenumerata 
ties, skoningai dail. Prano La- leidyklai atlikti sunkų
pės papuošta. Metraštį reda- (jįjjžiui-o veikalo išleidimo dar- 
guoja rašytojai Jonas Aistis ir 
Stepas Zobarskas. ■ " . ,

Tokias knvons išleidimas. Knyga bus didelio formato, n Adanac Terrace, Tokios knygos išleidimas, dr(^ėlL B
kai tevyneie gyvas ir laisvas H j. »»».

spaudos išeis s> rudeny. Knyga lietuviškas žodis yra užgintas, . . ... r □ T __nnkos kaina bus 6 doL Prenu- Siandien kaip tik yra prasnun- . . ._ . . , .
"as šis metraštis — lietuviu meruojant iš anksto-kainuos 
gas sis metrą, us netuvių v prenumerato-
rasytojų garbes kny® - bus _ ^^Hšleidtao taiki, 
kovojančio ir nepasiduodančio ” ,y .. „ . „SetuJio atsparos dokumentas, 

kuris sutrirtins lietuvį tikėli-* 
m • *itxrw> nams bus duodami paKvnavi- ............. .. aiivokatas

, lr V1 rnai o knyga, kai tik išeis iš vokiškų radijų atstovas, .Asny _ ■ . nVia«ns ir visoms nuoširdus Leidykla, pasiėmusi Si dideU ^a^l^siųsla paštu rugsėjo 1 Bvyko tikybiniais FBANCB EEABDON,

aau- ir atsakingą darbą, tikisi visų S Fhimm Anlankira r^miiridn* Wards 1 2 ? irT. T. PnneMtonai - lietuvišką žodį ir raštą my- Prenumerata pramania iki vdrirtiS So2^UeWard 2 itenikra-

s. m; spalio is> dienos. ir kitas valstybes, kettonėje už- tą kandidatas j "Representa-
tives". Mr. J. F. Reardon yta 
gimęs, -augęs ir aukštuosius 
mokshB baigęs Cambridge; jis 
yra katalikų ir pobtiraų orga- 
lazacįjų narys, pats veteranas 
ir aktyvus veteranų veikime.

Rugsėjo 14 balsuodami, ne
užmirškite atiduoti savo balso 
už jį. Jis pasižada, jei rinki
mus laimės, atsiminti lietuvius 
ir remti cambridžiečių lietu
vių reikalus. (Skelb.)

nanjteMA HHirtm.
TaLBV. 4<SM BKOOKLYN 11, N-
AD JBZAVTTAS J. VALAKAS

NEWARK, N. J.

Vietinę 29 vyčių kuopą at
stovavo 41 vyčių seime Pitts- 
burghe 5 mūsų delegatai ir 7 
svečiai. Mūsų kuopa džiaugiasi, 
kad du nariai — Juozas Sake- 
vičius buvo išrinktas 2-ju vice
prezidentu ir Pr. Vaškas trus- 
tistu centro valdyboje. Newar- 
ko vyčiai didžiuojasi, kad atei
nantis 42-sis seimas įvyks Ne- 
warke 1955 m. F. V.

Marijos metų adoracija
Rugsėjo 6 ir 7 dd. visi Bos

tono arkivyskupijos kunigai ir 
broliukai vienuoliai turės spe
cialią Marijos adoraci^ Mari- 
jos ' Neperstojanaos Pagelbos 
koplyčioje, Mission Church, 
Roxbury. Adoracija nenutrūk
stamai tęsis dvi dienas ir dvi 
naktis. Pagal arkivyskupo pa
tvarkymą kiekvienas Bostono 
arkivysupijos kunigas adoraci
joje dalyvaus po vieną ištisą 
dieną.

Palapinėse pergyveno

RugplūSo JS d: iš šv. Petro 
par. bažnyčios palaidota Sta
nislava Lazdauskaitė - Lizde- 

SusitiM>kė nienė. Veikmė prieš penkeris
Liepos 31 d. šv. Petro par. metus kaip tremtinė buvo at- 

bažnyčioje moterystės sakra- vykus iŠ Vokietijos. Amerikon 
mentą priėmė Vincentas Jaki- atvyko su sūnum Richardu, o 
mavičius su Irena Kengryte. vyras, du sūnūs ir sesuo pasi- 
Abu jaunavedžiai yra gimę So. liko Lietuvoje. Velionė gyveno 
Bostone. 476 E. 7th St Palaidota šv.

Petro Myko}o kapinėse.

CtocagojedšNev Yorko te- KkAą. tuvių skautų stovyklą prie
lyvavo teug žmonių. Vieni jų rėigoms paš&tirstyta: pirm. A. pjymouth ir stovykteutojus ap- 
greit sukorė lėktuvais, kiti J. Varnas, vicepirm^ A. Ma- dovanojo OTitetniaic 
lėčiau — autcanobifiais. Lėktų- Čkmis, sekr.-ižd. Rima čerke- .. ,/ ... ”

t . .. . -VU buvo nuskridęs negi. Jonas _marienS, narių verbuotoju inž. z-.r r Sarrrrr? •
B*;; lefctfjn ttfookiyno vyskupijos Balkūnas ir pirmadienį- lai- J. Valaitis, propagandos

knaigi] aeninarijoj Hunting- mingsi fmgrffn • n»»iwira narti« »oi<nama. ENERGINGAS KOVOTOJAS
g.: ton, L L’ Km. SL Krite* & J.

“NerraF, lankęs kai kurias JAV vie-
a fintama ir be goto juokingą toves, buvo sustojęs pas pran- 
||k- ' kgmrija, bus statoma Angelų dškonuš ir aplankė Darbinin- 

SĮtelenSn'parapijos vakare, r ~
Žmonių susidomėjimas jau iš gyvenamąją vietą 
ariete tefetei ToEmesni 

p pnarimus sekite Raudoje.

Apftėlkimo parapijos
0^ metiris piknikas šiamet ruo- redaktorius P. Labanaus- 

Manas rugsėjo 19 mokyklos kas dalyvavo ateitininkų kon- 
\ patuose ir jos kiemelyje, grėsė Chicagoje ir į juostas už- 

Kvjff^ini visi li^uviai atrilan- rašė visą kongreso programą,

2/4% Per Year 
Pins Extra %% Per Year

82 G SL Nuliūdime paliko 
žmoną Antaniną, dukterį, sū
nų ir tris brolius. Palaidotas 
šv. Benedikto kapinėse.

|

UETUVIU RAMO VALANDOS PROGRAMA

Kiekviena ieRadiehj nuo U iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite k*
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. BNEttlCl — Uit ■Misa Mo H»ar. tit- 
tace SL, Nonvood, Mum. Skyriai: UttaaaiMi Furniture Cs. — A ir 
O Ivaškai. 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Ave„ Csm- 
Mddfe, Mass. Telefonai: NOrvrood 7-1449; SOatA Bustos 3*4613 ar 
8-1940: KIrkland 7-8533.



Pagal Bratto sistemą buvo 
įvestos Švedijoje knygelės, va
dinamos

no laiko pamatė, kad “abudu 
mes buvom viską kitaip įri- 
vaizdavę”. Paskui juodu per
siskyrė, ir p grįžo namo i Ce-

įsų vardas?” pradėjo pa- 
pagalvcja ji įeigūnas įprastinius klausimus

Restoranų skaičius, kuriuo
se degtinė duodama prie val
gio, apribotas. Bet ir ten degti
nės prie valgio gausi tik ta
da, jei atrodai “padoriai”. 
Pvz.

tijoje yrą pasaulinės lenkų 
s-gos su centru Paryžiuje na- 
~y§, q tpji aąjunga kontroliuo- 
ja ąptę 500.000 lenkų visame 
laisvame pasaulyje. Lenkų 
bendruomenė laisvame pasau
lyje turi 14 laikraščių, kurių 2 
išeina Vokietijoje, 2 Prancūzi
joje, 1 Didž. Britanijoje, 4 
JAV (iš jų vienas anglų kal
ba), 2 Kanadoje, 2 Australijo
je ir 1 N. Zelandijoje.

1M9M,
pagal kurį galima buvb gau- 

tl degtines išsineštirtei, kiek
vieną kartą įrašoma jose,-įtiek

‘visi”, kokion “talkon”?

Po dviejų dienų jaunoji ipo- 
teris buvo Vienoje pabėgėlių 
stovykloje. Mandagiai, bet re
zervuotai saugumo valdininkas 
iš eilės pabaigęs klausinėti vie
ną iš toje grupėj? atbėgusių 
vyrų, vardu Tom, paprašė sės
ti jaunąją moterį, kuri šian
dien jau buvo rūpestingai išsi
valius savo sportinį kostiumą, 
susitvarkius ir vėl atrodė ele
gantiškai, tik labai melancbo-

ną iŠ tekių'tylių Prahos įs- 
storijų, kuri primins ir ne 
vienam lietuviui verbavimo 
pagundas, čia atskleidžia
me.

DLB Vok. Informacijos
rugp. 18 rašė:, “Tremtiniai 

knkai Vokietijoje susiorgani
zavo maždaug tais pačiais pa
grindais, kaip ir lietuvių bend
ruomenė, o savo organizaciją 
registravo vokiečių teisme. 
Skirtumas su lietuvių bendruo
menės organizacija yra apy
linkių skaičiai ir tebeegzistuo
jančios keturios apygardos, 
kuriu lietuvių bendruomenėje 
nebėra.

Tuo būdu salia centro komi
teto, vadinamo vykdomuoju 
komitetu* kuriam pirminin
kauja Dr. Januse Zavvąlicz- 
Movvinski, yfa' keturios apyr 
gaidos: Hamburge, su 48 apy
linkėms; tjcgtmunde su 36, 
Ludwigsburge su 40 ir Muen- 
cheneša 24 arba iš viso 148 
apylinkėmis^? Vykdomasis ko
mitetas jįca^,yriausias ir vie- 
nintetisVoHetiįęs lepkų repre-

jų vadovas. • f -
r^<Gulti’*, sušnibždėjo vyras 

su monterio švarku, kuris bu
vo, kitų vadovas, ir pats kaip 

jilgas išsitiesė. Apsidairęs, kad 
-j«si jau ant žemės, sušnabždė

jo: “laukit” ir ropom dingo
V tarp medžių.
- Likusieji keturi vienas kito 

Į^epažjsta; jie nežino nė savo 
vadovo vardo. Jie visi žino tik, 
kad jie turi pasiekti Austrijos 
sieną, kur turi būti netoliese; 

'kad jie tam reikalui Prahoje 
sumokėjo pinigus; ir nuo tada 

. pasidavė nepažįstamųjų va
tai.

sada apsižiūrėti. Bet viskas 
tvarkoje. Po pusės valandos tu
ri pareiti čia sargyba; turim 
paskubėtu” Susilenkę skuba 
visi toliau. “Vienas prie kito”, 

komanduoja vadovas, “tik grei
čiau”. Jis pagriebė moterį už 
rankos ir tempia su savim. Jau 
turi būti austrų žemė. Dėl vi
so ko dar tūkstantį metrų pa
daro bėgliai, ir tada moteris 
sugriūva ant žemės, ima ner
vingai verkti, pasikukčioda
ma. Nežinia ar iš skausmo ar 
iš džiaugsmo.

Buvo trečia valanda ryto.

■^Pąbar užsimota įvykdyti 
dar vieną didelį? uždavinį, bū
tent: suruošti parodą, kurios 
tikslas būtų parodyti sveti- 
miems, kokį įnašą •v pasaulio 
į^K$$lui, menui ir literatūrai 
yrą padarę tremtyje atsidūrę 
ipųsų rpoksliiųnkai. meninin
kai, rašytojai ir kompozito
rei. Parpia apims laikotarpį

ĮS^4 <p. Parodoje bus iš-

Nelaikau Tamstos valstybės 
prezidentu ir kariuomenės 

vadu....
Egz/linės lenkų vyriausybės 

krizė dar aštrėja. Prezidentas 
A. Zaleskis nepasitraukia iš sa-

žemė kvepia drėgme. Atšiiav- tos elegantiškos ir jaunos mo- Uus Vendų’
žęs vadovas prataria: “Toie terš istoriją, kokių po šio karo 
prakeiktoje vietoj? reikia vi- susidarė ne vi:na.

valdininkas neišlaikė nustebi
mo, kaip nuostabiai pąpildė'is- 
toriją Toni, nei Helena vie
nas antro nepažino ir nežinojo, 
kas. jie yra.

Helena, grįžusi į Prahą, ap
sigyveno pas motiną. Kol dar 
buvo Benešo valdžią, jos ra
mybės niekas nedrumstė. Bet 
viskas pasikeitė - jam nusižu- 
džius. Prie naujos valdžios vie
ną vakarą į Helenos motinos 
duris pasibeldė. Lauke stovėjo 
žinomieji vyrai su odiniais 
švarkais. (b.d.)

atidaryti apie šjn. lapkričio 
pabaigą, Greičiausiai ją atida
rys ponia Nikon, JAV vice
prezidento žmona, kuri drauge 
bus it parodos globėja^ Jdū- 
sų tautos garbė reikalauja, 
kad lietuviškas skyrius paro
doje kiek galint pilniau pavaiz
duotų mūsų tautos kūrybingu
mą ir mūsų įnašą į pasaulio 
kultūros lobyną. Todėl visi 
kviečiami talkon”. .

I 1 ' ■ V . - T* •« r Užsimojimas gražus ir dide-I «*. k’lba lis. Tik ar neperdaug gražus?
| kunniaL lateidusn tris ar dau- _ koki
11 ■ gfcHąųtflffitustesis- įnaSą^So mokslui,menui

***»*» statytą biografija fr atvaizdas.
Parodai reikalingi taip pat ^Sai nuo;^

pasaulio mokslą ar meną” yra 
tie mokslo ir literatūros vei
kalai, kurie įdėjo į kitas ten
tas ir virto jų naudojamu tur
tu; politiniai ar propagandi
niai svetimom kalbom ■ raštai 
su įnašu į pasaulio (noksią ar 
meną neturi nieko beridra. į 
pasaulio meną įnašas yra tie 
paveikslai, skulptūros, kurie ą- 
ėjo J tarptautines parodas, 
virto galerijų ar muziejų nuo
savybe, kurie savo reprodukci
jomis virto meno-istorijos tur
tu. Pasaulinis įnašas yrą' tos 
kompozicijos, 'kurios įėjo U į 
koncertų programas. •

Jei taip suprasim įnašą pa
saulio menui ir mokslui, ar tas 
užsimojimas nėra per daug 
gražus? Ar lietuviai daug ką 
turės parodyti? Jeigu paroda 
rengiama, tai bent svetimie
siems nekalbėti, kad tai čia 
“pasaulinis įnašas”. Kuklumas 
taip pat priklauso priė mūsų 
tautos garbės reikalavimų.

Kovotojas prieš - alkoholį 
Švedijoje kitados buvo gydy
tojas Dr. Ivan Bratt. Jis taip 
įtikinimai kalbėjo prieš alko
holį, kad 1912 antrasis didu
mo atžvilgiu Švedijos miestas 
Goetzborgas suvaržė jo varto
jimą. Po dvejų metų Brattas 
paėmė degtinę į nelaisvę ir so- .. 
st’nėje Stockholme. O 1917 tojąiip pte‘Bepadorią”. 
parlamentas visame krašte su- Valgydamas pietus gausi 
varžė jo vartojimą. Tada vy- 0,075 litru alkoholio. Prie va- 
riąteybės galva buvo Hjalmar kariones sti šOtąis valgiais pmr- 
Hammerskjold, tėvas Dago, 
kuris dabar gerai uždarbiauja 
kaip Jungtinių Tautų gen. sek- 
letorius. gaiuti f valias. Tik bėda, kad

aius silpnas, * o vynas labai 
brangus. Kar nori daugiau iŠ- Kovotojas už alkoholio laisvę na. 
sigerti, turi pakalėdoti B res- Englund dar stengėsi praves- Dėl to karalius Gustavas 
torano į restorimą ir saugotis, ti nutarimą, kad “padorie- Adolfas ir kalbėjo, ąr iyędų

GROBIA DABAR AMER1-
Prie Stalingrado, rašo vo- KIRČIUS

kiečių “Die Welt”, sprogo naf- Berlyne k^m. policija iš au
tos valykla; šimtai žuvbr' tomobilio iškėlė ir suėmė vie

ną Amerikos gydytoją ir žmo
ną; prieš kelias dienas pana
šiai suėmė kitus du amerikie
čius. Jų likimas nežinomas.

šiemet vieną gegužės dieną 
miestelio aikštelėje susirinku
siem vaikam aiškino: “1955 
spafią Į mūsą tauta tarės eg- 
zaminą"-. Karalius kalbėjo ne 
apie atominio karo pavojus ir Tik vyrai su gerom paja- 
nę apie bolševikinį kaipiyną mom, esą aukštesnėje visuo- 
pašonėje, o t:k apie degtinės menės pakopoje, gali gauti mė- 
pagundą, degtinės, kuri išsi- nėšiui tris litrus alkoholio nu- 
laisvins minėtą dieną iš visų sipirkti ir neštis namo. Bet 
varžymų, b ji buvo varžoma tų litru turi užtekti ir 
apie 40 metų. žiųdta^ nes ištekėjusias mo-

teryą įgauna pirkti. Netekė
jusi ųKrtęris gaupa tik vieną

PAGALIAU SULAUKI 
Kom. Kinija paskyra Lon

done'savo atstovą,, dtarge d*
££*&! Vok»e«jojr, Sehlearig . Hol-

i-tmliiijt Kinitofe t—lrte’no vatetyMje, neturtin- p^no Kinijoje kampini g VokieUj(^
re56Kn’- \ ~ rugsėjo 12 rinkimus laimėjo

socialdemokratai. Jie gavo 33,- 
2% balsų, o anksčiau turėjo 
26%; CDU gavo 32£%, o 
anksčiau turėjo 47%. Atstovų 
dabar abeji gavo po 25; kitus 
19 atstovų pasidalino kitos 
partijos. Manoma, kad koalici
ją sudarys vėl CDU be so- 
cialdemokratų.

Šitos bendros frazės, leidžia
mos į visuomenę, sukelia klau
simą: ar visa tai yra apgalvo
ta, realiai, taigi realiai supla
nuota ir paruošta.

Jėi n^—nereikia mažiausio 
priekaišto daryti tarybos gra
žiai idėjai. Jų daugumas, tur 
būt, kaip ir daugelis kitų per 
dienas darbuose. Nėra laiko 
ir tam gražiam sumanymui re
aliai išplanuoti. Bet tada^ar 
nesiimtų to planuoti ir vykdy
ti tokios įstaigos kaip lietu
ves atstovybė, gen. konsulatas, 
Laisvosios Europofe Komite
tas. Jie turi tam ir laiko, ir 
lengviau jiem tokiam reikalui 
lėšų suorganizuoti ir tatai pa
galiau priklauso prie jų tierio- 
giniu uždavinių. * ... ■

Ar taf nebūtų tikrai rea
liau?

kalingi ; kad parodą greičiau
siai atidarys poma Nįxon. Va
dinas, dar to viso nėra, dar 
reilua paruošti. O atidaroma 
lapkričio pabaigoje. Toliau “vi
si kviečiami talkon”. Kas tie

Guatepiaioje sustabdytas 
veikimas masonų didžiosios 
ložės; esą joje sulindę komu
nistai. , --

Būdančio ryto vėjas traukia 
medžių šakom. Moteris, dreba, 
nors jos kakta prakaitas var
va. Ji žino, kad tarp minų lau
kų patruliuoja sargybiniai, ži
no taip pat, kas jos laukia, jei 
sargybiniai ją suras... Lauki
mo minutės išvirto ilgom va
landom, iki po, trumpų ir tylių 
dviejų švilptelėjimų pasirodė 
vadovo šešėlis, o paskui jį dar 
vienas. Vadovas tyliai pratarė: 
“Toliau jis jus perves”, parodė 
ranka į naują š?šėlį, kilstelėjo 
pirštus prie kapurės ir dingo 
miške.

“Pirmyn” ,sušnažda nauja
sis. Be žodžių keturi dėsto ko
jas į jo pėdas. Nėra kada gal
voti, kiek tas naujasis pati
kimas pelno gaus už pervedi
mą... Kelias sunkėja; daugiau 
šakų ir akmenų. Tuoj šaunioji 
moteris įsitikina, kai gauna vėl 
įsakymą gulti. “Dabar ir ant
ra kojinė trūko’ 
“ir kokia kvailybė man buvo ' “Helena”, 
taip apsirengti.” Ji keliasi nuo . toliau?’ 
žemės; batas pataiko aąt ša- ,Hel?na sumini pavardę, 

ji susvyravo. Naujasis tamsta ' amerikie_
vadovas paseka, jai nervmga. tJ nerodydamas nus,ebimo ir ■ 
į -. z ’ „ ^aU J*3516 ptie visko pripratęs, teiraujas
bet tik tyliau; jei negalėsit ‘ ,,linink„ Ji
toliau paeiti, stuktelkit man į ...
pečius”. Moteris sukanda lūpas Taip ’ ir,S^.j,U akyS da[°s pį paskatinio italu ka
lki skausmo ir atsako taip pat dar melancholiškesnes, lyg Vmberto įtfrtė, *»iy^a-
tvliai: ’ “Ištesėsiu”. Padrasinda- ^auS*au nepasirodys syps- kara&i rmttune
mas vadovas priduria/Miškelis *am veidui būti-
tik šešių kilometrų pločio: į na~ 
kairę ir į dešinę yra pelkės; * ’kodėl tamsta bėgai iš 
suprantate, tai gerai, minų ne- Čekoslovakijos? Kaip - tamsta 
pridėta; tai geriausia vieta, viso į Čekoslovakiją pakliu- 
kiek tik žinau, o aš jau trisde- vai?” 
šimt kartų ten buvau.” Pro atvirą langą ir pro gat-

Paskum ir*jis palieka juos vės saulėje krykštaujančių 
gulinčius ir dingsta krūme, valkų besiveržiančius į vidų ______ ________
Girdėti kažkur čiurlena linelis; balsus valdininkas išgirdo ši- Gustavas Adolfas, “kara- paimta, .iki išsibaigia jo mene- alkoholio, turi pirkti ir vai

sinė kvota. gius, nors jų gali ir nevalgyti. 9
Norint gauti tokį pasą, rei- ♦ , fl

kia pirma užpildyti anketą. Kaip ėjo kova prieš degti- 9 
Jeigu iš jos matys, kad buvai nės laisvę, taip atsirado kova ■ 
bautas ar nesumokėjai mokės- ir už ją. Jei jau laisvę turi ko
rių, “Motbook” negausi. murnstai, tai kam jos neduoti EHHII1BI 

degtinei Alkoholiui registraci-* gen. j/k. MęOįrthy 
ją įvedė gydytojas, o alkoholiui 
laisvę grąžino buvęs gimnazi
jos mokytojas,- matematikas, 
paskui teisininkas Dr. Erik 
Englund, kuris 

pats aaekada atragavo nė 
lašefio a&obotio. 

Englund rado, kad alkoho
lio radonavimag pasiekęs prie
šingų vaisių — prisidėjęs prie 
alkoholio plitimo. Esą jei al
koholis parduodamas tik rad- 
jonais^ tai savo teisę turi iš
naudoti ir nusipirkti. O jei nu
sipirkti, tai tenka ir paragau
ti. Taip buvo aiškinama siū
lant panaikinti apribojimą. 

Tie garsiai pasakomi argu- 
mentakir kiti, kurie nebuvo pa
sakomi, privedė prie to, kad 

. ........... šiemet Švedijos parlamentas 
dvigubai ;—0,15 lit- grąžino alkoholiui laisvę. Ir 

net skandafingai dideliu pro- 
vyno prie valgio ga- centu: 274 balsais prieš 54. 

{statymas pradės veikti tik būtų pavojaus spalių 1 virsti 
nuo atetnandų metų spalių 1. masine tautos pasigėrimo die- 
Kovotoįjas už alkoholio laisvę 
Enghnkl dar stengėsi praves-

Tautas Vienybės 
TąryW susijungusios lenkų 
tnjtfofy grupės, kurios taip 
pat primygtinai reikalauja 
tremties viąųpmępet didesnės 
įtapęs vyriąųsytję, paneigda
mas politinių partijų vadovau
jamą vaidmenį.

Lenkų populiarusis genero
las W. Anders rugpjūčio 4 d. 
griežtai pasisakė prieš Zaleskį, 
atviru laišku Zaleskiui, kaltin
damas jį konstitudjos laužy
mu Gen. Anders konstatuoja, 
kaū Zaleskis neturįs lenkų pa
sitikėjimo, o jo noras išlikti 
to.’iau prezidentu neturįs nei 
moralinio, nei politinio pa
grindo. ‘Giliai apsvarstęs susi
dariusią situadją, tvirtinu, kad 

-Tamsta nebegali eiti Valstybės 
Prezidento pareigų, ir, sąžinės 
vedamas, skelbiu, kad nelaikau 

vo pareigų Jr n^askiria savo Tamstos Valstybės Prezidentu
Įdėdimo, n^ęĮ^vo paties iš- -r viršininku” — Dar dė^ta rengimo. Al»^-
kilmingu aktu savo laiku pa- kreipimąsi šyme, kuris, rdkia manyti,

zentaciius organas, kuris at- tvirtino,~ kad pagal Lenkijos gen Anders bus kilęs iŠ pačios tarybos, kal-
stovaūja 52.000 lenkų, nors konstituciją jo kadencija bai- ’ - bama, kad dar tais ir tas rei-
vokiečių žiniomis lenkų Vokie- giasi 1954 m. birželio 9 d. 
tijoje yra 84.460, su kuo lenkai Prezidentą Zaleskį palaiko 
nesutinka, nąs į tą skaičių vo- susidariusi vadinamoji “dvaro 

kiečiai įtrenkė Lenkijos žy- grupė”, o jo pasitraukimo ir 
dus, ukrainiečius, gudus ir pn. gen_ Sosnkowskio paskyrimo 

Lenkų bendruomenė Vokie- naujuoju valstybės prezidentu

1:r V



(Nukelta į 5 psL)

Visai vėla.

nes nei 1945, kada ta charta buvo rašoma?
Charta skefcė plėtosianti draugiškus santykius tarp tautų, 

remsianti tautų lygybę,* didelių ir mažų, laisvų jų apsisprendimą. 
O nuo to laiko ar daugiau tautų gavo teise apsispręsti, ar dau
giau yra pavergtų?

Charta stelbė rūpinsis žmogaus vertės pageriama O ar dau
giau žmonių per tą laiką buvo iš vergijos paleista, ar daugiau 
naujų vergijai atiduota? Visi tie atsakymai kalba JT neraudai.

Po JT 9 metų darbo vis daugiau nusivylusių Jungtinėm Taau- 
tom. Ta puošta ir brangi įstaiga nuvylė dėl to, kad ji netesėjo sa
ve.pažadų. Chartos preambulė j skelbė, kad JT sieks užtikrinti 
tarptautinę taiką ir saugumą pagal teuringumo reikalavimus,

Jungtines Tautos nevykdė savo pasižadėjimų dėl savo sudė
ties. Chartos rirąipsriuose apie narių įsipareigojimus pasižada
ma nesiimti jėgos prieš kitos valstybės nepriklausomybę ar teri
torine nefieSamybe- Beta kaipgi tas pasižadėjimas bus vykdo
mas, kada pačioje įstaigoje sėdi didžiausias tautų grobikas ir ag
resijos organizatorius Sovietų Sąjunga. Nusikaltėlis, įsibrovęs į

menes 
damas 
burtis,

To paties viešbučio vienoje 
salėje buvo surengta ateitinin- 
kiškos spaudos paroda. Čia ga
lėjai rasti pačius pirmuosius 
Ateities numerius iš 1911 me-z 
tų. Vėliau iš jos išauga kita 
spauda, židinys, N. Vaidilutė, 
Naujoji Romuva ir visa eilė 
kitų laikraščių, į kuriuos atei
tininkai įspaudė neišdildomus 
pėdsakus, puoselėdami krikš
čionišką lietuvišką kultūrą. 
Galėjai čia rasti ir rotatorium 
spausdintų leidinių, tremtinę 
Ateitį. .

Paroda buvo ypač granai 
sutvarkyta ir-eksponuota.

40 metų atvykęs į Chicagą. Jis * torą atidarė 
šypsojosi ir džiaugėsi suvažia
vusia jaunatve.
. Taip, penktadienį, rugsėjo 3, 
skubėjo mašinos iš studentų 
stovyklos prie Paw Paw eže
ro, pūškė autobusai iš Akrono, 

stovyklavusius moks- 
Nešė ip lėktuvai toli- 
svečius, sendraugių

Pirmoj kongreso diena
Šeštadienio rytas (9:30) su

vedė visus kongreso dalyvius 
į šv. Petro, pranciškonų, baž
nyčią (Madison gatvėje). Pri
sipildė ji pilna. Vyriausias Fed. 
dvasios vadas T. Gidžiūnas, 
atlaikė mišias, giedojo giesmes 
visa bažnyčia ir įspūdingai so
lo V. Baltrušaitis, pritariant 
vargonams M. Mondeikaitei.

Pamoksle vysk. V. Brizgys 
sustojo ties šv. Pijum X, iš 
kurio enciklikos paimtas atei
tininkų šūkis, iškeldamas 
šventojo drąsą ir jpasiaukoji- 
mą.

sti Dievo, žmogaus ir visuo- 
atžvilgiu. Baigė skatin- 
ateitininkus dar labiau 
auklėtis ir veikti.

čia suskrenda- gė ir ženkliukus visi, net ir žiūrovai atvyko i Telšių kon
to, dūmelį pūs- sendraugiai, tarie dar iki £ol<gresą (1935 m. liepos 20-24 

neturėjo, gio Jbngreeo proga -dd.). <3ą matėsi prof. St Šal- 
kauakis,vysk. Staugaitis, vysk. 
Karosas — visi jau nukeliavę 
j amžinastį. Matėme kalbantį 
prof. K. Pakštą, dr. D. Jasai
tį, gausius studentų ir mokslei
vių būrius. ' '

Kitos vakaro valandos pra- 
skubėjo jaunatviškoje dainoje 
ir šokiuose.

Chartos 6 straipsnis įpareigoja pašalinti tą, kuris»laužo prin- 
c^ius. 0 ar bent vienas Jungtinių Tautų narys pasiūlė Sovietų 
Sąjungą, pašalinti? Priešingai, tarptautinis nusikaltėlis randa 
daug paramos fcitarp. sava nusikaltimo bendrininkui išgabenti į

Salai, linksmi veidai žS Prie s® j
V>«wmA storsgatyyja stb- atlapo prisegė registracijos pyto
i jo žmogus nu šiaudine akry- kortele su vardu, pavarde, iš savo
ūe ir žiūrėjo nustebęs, kaip kur atvykęs, sveSas ar atsto- eilini

čiu-viduriu, visą laiką pusbak — Sakau, teisk praeit!
siu grąsindmm* ir taip varly- Nuo jo apatinės lūpos karo- šau pasiimti didžiąją skarą. su kasdieniniais drabužiais,
damas akis, kad visi jam frau- jo papirosas. Mergaitę pagavo — Ugi tavo visa rankovė 
kėši iš po kojų, stebėdamiesi, nesuvaldomas pyktis. perplėšta!
kur šitas mušeika galėjo taip 
anksti pasigeri Jis atrodė ne*' 
nuolaidus, pavojingais, Niekam 
neatėjo galvon, kad Jurgis bė
ga iš mūšio lauko.

mirktelėjęs pusbalsiu paklausė Tuo pačiu metu iš kitos pu
sės vieškeliu artinosi ir Mari-

ątsakė studentų balsai. pagaminti ženkleliai ir aen- 
— A, girdėjau, ritiriflan dr»ngfa»mn, - (taSpats žffrddęto 

iaikrašfiuoae. Tai prigūžės su kryžium geltonam dugne) 
gražaus svietelio, — kalbėjo. Susipažinimo vakarui stu 
žemaitis nua Plungės, prieš daitai surengė programą. Va-

Sveikinimo žodi tarė prof. 
K. Pakštas ir Fed. Vadas S. 

Pirmasis posėdis baigtas js- 
pudingą prof. Adolfo Damušio s>uzieaeus- 
kalba, kurioje išryškino gaires, 

Nenuostabu, kad senųjų vei- kaip ateitininkas turi apsasprę-

Ch:cagos), privesti pavedė 
Kęstučiui Keblinakui. Jis ir 
pakvietė trim, šokiam jaunutę 
grakščią baleriną Nijolę Lip- 
čiūtę. Dainavo Pranas Zaran- 
ka solo ir su broūa;s Polikai- 
čiais trio. Pianfau palydėjo V. 
Tautvydaitė. Humoristinių ei
lių paskaitė Ant Sužiedėlis.

I kongreso nnotaikas įvedė 
pedalus filmas

— Amerikos lietuvio kelio
nė į Lietuvą, į Teisų kongre
są. šį filmą pagamino A. Mor
kūnas, tuo metu buvęs studen- 

‘tas, dabar gyvenąs Rochest:- 
ry, N. Y. Jis specialiai su ki
tais studentais vyko iš Ame
rikon į ateitininkų kongresą 
Telšiuose.

Kongresą atidarė Ignas Kaz- draugių veikla. < Pagrindinę paskaitą skaitė
lauskas, kongreso rengimo ko- Kun. Viktoras Dabušis, Fe- žvirzdys ame lietuvišką 
misijos pirmininkas, pasveikin- aeracijos generaFnis sekreto- ir ištikimybę Sa
damas ir palinkėdamas kong- rius, padarė išsamų ir platų VQ 
resui sėkmipgo darbo. Tėv. pranešimą apie Federacijos ‘ -
G;džiūnui sukalbėjus maldą, Vyr. Valdybos veiklą, 
visus iš vietų pakėlė “Kasgi 
ten aukso spindulius beria” — 
ateitininkų himnas.

' Ir vis dėlto Amerikos vyriausybė tvirtai stovi už Jungtinių 
ūteutų. iSaėkjmą. Ji tiki, kad ta įstaiga taisysis. Viena iš prie- 
lųohių jos klaidom atitiesti yra suorganizuotos Pavergtosios 
Jungthiės Tautos. Jos. posėdžiaus tuo pačiu metu kaip Jungtinės 
Tautos. Svarstys tuos pačius klausimus. Jom pavesti net ir rū- 
mąi pnešais Jungtirtių Tautų rūmus.

Pavergtosios Jungtinės Tautas priešais Jungtines Tautas pri
mena seną auklėjimo metodą, kada šalia išlepusio ir patvirkusio 
vadto būdivo pastatomas neturtingas, padorus, darbštus vaikas.

Kad dtai turėtų “auklėjamosios” reikšmės jungtinėm Tau
tom, sunku tikėti. Bet užsimojimas pastatyti šalia jų Pavergtą- 
sžemtJutotas yra dėtoėsio vertas, nes jis gali būti išviišinis propa- 
grtftĮtois žėnklas Amer&oje (fidėjančio supratimo, kad kovoje 
prieš kotaunizzhą reikia labiau atsiremti į jėgas pavergtuose kraš
tuose.- '

tnuosius 
būrius.
»Juos visus surinko šv. Anta

no parapijos sale Cicero, BĮ.

susipažhumo vakarui.
Čia pergyventas pirmas 

džiaugsmas: sutikta tiek daug 
pažįstamų, studijų draugų, se
nų ateitininkijos veikėjų sr 
gražaus jaunimo. Studentai 
kęstutiečiai dėvė'o raudonas 
kepuraites, visai kaip Kauna. Prisiminti ir mirusieji atei- 

timnkai, žuvę laisvės karuose, 
kalėjimuose, ištrėmime, partiza
nai. Prel. Ig. Albavičius atgie
dojo libsrą jų šventam prisi
minimui.

Tada visi nusikėlė į Sher- 
mano viešbučio didžiąją salę.

Prieškambariuose - registra
cijos komisija tęsė savo dar
bus.

Bėgau nuo fiėtaus: užmir- besitriusiančiuš panamėse jau vos, jie pamatė berną sėdint 
tarp vartų, žiūrintį į lankas, 
kar ganėsi palikti arkliai. Jur-

Marijona droviai sukosėjo, gis nuleido galvą.. Kelias buvo
— Ar neteisi? — Krūmuos užkliuvau, tai — Aš turinis, liksiu nakvot tuščias; bernas juos turėjo sa-

Ji pakSė ranką ir smogė jam perplyšo. pas vargoninkienę... vo rankose... '
per dešinę ausį^taip, kad nu- Marijona ėmė kvėpinti ant —Ar apsirgai? — išsigando 'Staiga Marijona atsiduso iš
saito kepurė, o iš buros išlė- lango žyfflnflas gėles. Juškevi- Jurgis. džiaugsmo ir nustebimo;
kė papirosas. */ Senė štobavo, barėsi Ir pa- Ji ėjo nuleidusi akis, skin- —Žiūrėk, žiūrėk....

— Kas čia dabar,perku- mėgdžiojo: dama gyvatvorės lapelius. Tikrai,* buvo ko* pažiūrėti:
_ Ką? — piktai pčūdausė jųdviejų priešas. sės vieškeliu artinosi ir Mari- nais? sucypė bernas, grieb- — UžkBuvo, tai perplėšiaa.. — Nenoriu vakare eit per bernas, juos pamatęs, greitai

Jurgis nesimaudo- — Per žoBnę,^ nejučiomis joną. Ji buvo pirmą kartą* ap- damas ją už peties. Akis galėjai išsibadyti Ko taip kryžkelę dėl to berno... pakilo, įėjo kieman ir užkSė
<as ušo netikėdamas ištrūko Jurijui; jis nuraudo rivflkuri nauja drobės suknele Marijoną apėmė siaubas, ir lėkt, kaip iš ugnies? — Kaip tu gali bijot, jei aš paskui save vartus! Eidami

ir prikando lupą. ir eidama spSiojo^ kaip tai pa- 5 iš visos jėgos ėmė šveisti Praėjo gera valanda, kol se- einu su tavim?
— Tiirip ątdstt į bažnyfią? — O mane pakviesk? tikš JūrgiuL Tiesą pasakius, berną per vešius, tarną ir au- 
MtatriintAš berno manda- Jurgis pažvelgė jam tiesiog šis nepasižymėjo didritu pas^ sis. Viena ranka gindamasis,

gumo, Jtffgiš aktanirksnį sua- į akis, kuriose žybčiojo nema- tabumu; Marijonos nuomone, antrąja fls pyvo mergaitės 
bejojo, tai pagadino visą jo lonios kibirkštys, ir sugniau- tai buvo jo vienintelė yda. Sau- rankovę. Subraškėjo yranti 
įkarštį. Jis fca&ą tesumurmė- žė kumštį. - lė žybterėjo viepsi minutei ir siūlė.r Tada Marijona kairiąja
jo dahydamasis. — Uždaryk nasrus? vėl nugrimzdo j geltonus debe- kumštimi jam kirto tiesiog į
Btonšš jam atkišo pokelį “Mė- Moterys jau artinosi takeliu sis. Protarpiais' vieškelio dūk nosį. Bernas užridEugė Veidą 
lyta šioj P*>sėj kritau. Berno veidas kės paženldkkMvo vienas, ki- rartanis ir ėmė trauktis. Ma-

— Iferi ttfsirūkyt? pasidarė šaltas ir ramus. tas lašas, nukritę* ^aukšty-
—: A8EL.— Židptaėjo galu- Kaip tu grrit užsidegu bėa Msrijonft ga&joti nepaė-  ------------- r i ................................................

finai tanHęs Jurgis, imdamas — Ir kad mums daugiau ne- mosi fidSosios Skaros. bėgo pas Juškeviflėnę, luošą atsisuko į vargonus; kiti cho- — Su tavimi aš nettjaa — Aš su juo šįryt pasišnekė-
umirosą. pastotum keta! Kryžkelėje ties PetrakSo na- senutę, kurios lūšna stovėjo ristai ėmė šypsodamiesi kum- Jie išėjo vieškefiu narna Iš jaa.. — padarė reftšmingą

m Ju nugarų pastardo kle- — Lyg aš pastoj? mals kažkas jri pasakė "Labą atokiau nuo keta pas tvenki- Sėti vienas kitą, neš visi, išsky- pakelės medžių krito nemato- mostą dešiniąja ranka,
gšffinta ir krūmuose ėmė — Sutrupinsiu!, rytą”. Marijona pakėlė akis: nį. Lietau* lašai darėsi vis rus vargonininką, žinojo, kad mi lašai, o raudonoj padangėj —Na?
ivvoaoti baltos moterų ska- — Trupink, — nusijuokė prieš ją stovėjo gerai pažįsta- tankesni. Ji sustojo ant alenks- vestuvės per žolinę. į šią pusę nuo eglyno pamažu — Jis daugiau neripyios
roaBernas sudavė plaštaka bernas. nta bernas. «o pasfflūrėti, ar bernas ne- Po pietų vargonininkas už- sklandė varnos. Artinantis mums po kojų!
sartokui, kuris pakėlė galvą ir Moterys juos smalsiai ste- ~ Labas, Maryte, — pakar- atsiveja, taflau Ss pamažu ėjo rimojo pamokyti dviejų nemė- prie Petraičio namų, Marijona Ir Jurgis ėmė pasakoti, kaip 
m-iiveng*. Unko» jam tuoj .Mjo, nutraukusio, (okaftj. tojo > • • • ^rtltraukttoa, m» gtoariy ngokai tcįntto n'*’“**., .
ntwfifcmė kRf šriftai. • Jurgis apsisuko ir paspaudė Marijona žengė į šalį, norė- veido rankų. pratimams, žmonės išsiskirstė — Dabar aš nebijaa.. vėjas, ėmė šnekėti draugiškai

sfcššn. ki žingimi. toldamas galvos, damas jį apeiti. — Ar tik ne Marijona? — iš miesteta saulė pririartino Jautriam ir teisingam Jur- Ir nuoširdžiai, taip jis stengė-
murmėdamas: “Pasilntitaim __Nenori nė šnekterit- tarė viduje užkimęs baltas. prie laidos, dangus prastaidrė* giri šitoks paritikė^mas ne- ri nukreipti įrirturio Jurgio

Leisk praeit’ * lėjuri M paprašė adatos Ir jo fr netikėtai attao oras. B- juokais prislėgė šbtiį: pirmą dėmesį I pašaBnius dalytas, ir
vakare^" — AŠ tau paskysto vieną sKta. ėję pitvšn, Juigto ir Marijona tartą ta pagahM* nesąs ver- taip galų gajte mšglno J| per*

Pasfekęs vtošketir tašjo P*-’ dalykriį. / — ToMa uždusta! pamato mtestota gyventojus tas jos įtakos. Užllpt ant kai- (NUbsita 14 psL)

|I| Alb. Baranauskas

Choristai
11 ir Bernas

nutė susiuvo rankovę, negailė- Marijona liūdnai nusišyp- darė priemenės durys, 
dama pamokymo. Per tą lai- sojo: ta nieko nenujautė apie — Kas Sa jam pasidariL.
ką išsPblaivė ir dangus. Baž- rytnfefio' įvykį, nė apie gali- TaSau Marijona nebaigė sa-
nyčioje jau buvo prasidėjusios mas to pasekmes. Jurgis ją kyti, nustebinta džiaugsmo, 
pamaldos, kai Marijona, už- {audėjo raminti karštais žo- kuris suspindėjo Jurgio veide, 
kopusi ant viškų, susidūrė su džiais, laikas nuo laiko baisiai Jis atrodė paaugęs, tebeaugąs, 
Jurgio apsiblaususiu žvilgsnia siūbuodamas patręšusią malu- milžinas iki debesų!
Jie' abudu atrodė nesavi. Per rinko tvorą, kol galų gale Ma- — Tu nežinai vieno dalykė- 

rijona šoko f Petraifio daržą Benefictus Marijona ititraU- rijona pasirėmė Ant Jo rankos Ho, — švilpterėjo jis.
ir, vos atgaudama kvapą, nu- kė Kyrie, Ir apačioje visų akys ir tarė: ’ < — Kokio?

duose suspindo ašara, primin- • 
dama jaunas idealizmo dienas, 
triūsą savai Lietuvai. Himnas 
pagavo ir jaunimą, kviesdamas 
dirbti kovoti dėl Lietuvos.

Po himno sudarytas prezi
diumas: adv. A. Repšys, Vyt. 
Žvirzdys ir Viltis Vaičiūnaitė 
— Kanados atstovė. Jie pasi
keisdami ir vadovavo penktam 
ateitininkų kongresui. Sekreto
riavo studentai: Vacį. Kleiza, 
Ant Sužiedėlis ir Dalilė Valan
čiūtė.

JHrmasis kalbėjo prof. Dr. 
J. Meškauskas, Federacijos 
Tarybos pirmininkas.

Jis palietė visų sąjungų veik
los barus, ragino visiems įsi
jungti į kovą už Lietuvos lais
vę ,mokslo ir meno kūrybon.

Prof. K. Pakštas paskaitė 
supoetintą sveikinimą,, skirtą

1940 metų kongresui, kuris tu- Sąjungų pasitarimai 
rėjo įvykti Vilniuje (Tua me- p buvo a 
tu.Pbuvo Fede- sąjungų veiklai. Tame 
racijos adas). ( viešbutyje trijose salėse ir įvy-i

. _ . Tada su atskirais . praneši- ko atskiri paštarimai.
147 mais prisistatė visos trys są- Moksleivė pasitarimus ati- 

B ateitininkų jungos. Algirdas Kasiulaitis, • MAS pirm A Kasiu_ 
vienetų ir apie 903 šysėių. MAS CV pirmininkas, kongre- laitis maJdą ^^-0 S-gos
Pusė jų buvo iš kitur atvy- są supažindino su moksleivių dvasios vadas kun dr. V. Rim

ta Daugiausia iš Nevv Yorta, ateitininkų veikla. Rožė šom- MIC pirmininkavo Kęst 
Bostono, Brocktono, Clevelan- kaitė, SAS CV sekretorė —su ąkrima],oii« «pkretoriavn G 
do, Detrrito. Buvo ir Kai Jos, stud. at-kų sąjungos veikla, o ir M^freškausta?-
Kanados atstovai. Dr. VI. Viliamas



• Nidos knygų Įdubas, įsi
kūręs Londone, Anglijoje, ple
čia savo veiklą. Neseniai išlei-

Tarp šių metų sukaktuvi
ninkų sutinkame ir musų kom
pozitorių Vladą Jakubėną, 
profesorių, didį muzikinės kul
tūros puoselėtoją.

žymus yra ir Dom J. Hebert 
Desrocųuettes vardas.

. Tai vienas žymiųjų Solesmes 
vienuolyno gregorijaninio cho
ralo žinovų. Desrocęuettes y- 
ra autorius kelių gregorijani- 
nių studijų bei veikalų. Jojo 
yra studija apie akompanija- 
mento ritiną pagal Solesmes 
principus. Kartu su kitu gar
siu benediktinu H. Potiron jis 
išleido modalinės harmonijos 
tėbpją. Vienas žymesniųjų yra 
Desrocųuettes sukurtas akom- 
panijamentas psalmėms. Vati
kano leidiniuose randame visą 
eilę veikalų su Desrocųuettes

tomis, kai prėlegentas dirigavo 
ir davėkonkrečių interpreta
cijos nurodymų.

Visų pirmiausia jis pabrėžė 
ritmą.
Solesmes mokyklos ritmas yra

gregorijaniniu choralu yra 
žžnmnas Solesmes vardas (ta- 
riasi Salem). Tai Tėvų Bene
diktinų vienuolynas, netoli Pa
ryžiaus, Prancūzijoje, pagar
sėjęs pavyzdiniu gregorijaninio 
choralo giedojimu. Po ilgų, gi
lių studijų, atremtų į paleolo- 
gijos mokslą, Solesmes bene

diktinai davė naujai restau
ruotą gregorijaninio giedojimo 
stilių, kuris šio šimtmečio 
pradžioje dar Popiežiaus Pi
jaus X buvo pripažintas.oficia
lia Vatikano versija.

Tau būtųabsurdas. Mes ne
girdime čia jokio taktinio rit
mo. Gregorijaninio choralo rit
mas yra skirtingas. Jis seka

Todėl visos gaidos' plaukte 
plaukia vienodu lygiu ramiu 
ritmu. Negalima nei silpninti 
nei trumpinti nei vienos gai
dos. Ypatingai ten, kur sueina 
dvi tos* pačios gaidos, jos airi 
turi būti lygiai ramiai įtai
kytos.

Dar daugiau — tas ritmas 
turi būti pilnas, ypatingai me
lodijos iškilimo punktuose. Tik 
tas pilnumas jokiu būdu nepe
reina ritminių rėmų Jokių ri- 
tenutų, jokių suretinimų net 
tarp atskirų frazių. Viskas 
plaukte plaukia nuo pradžios 
ligi galo pagal nurodytą rit
mą. Gražiai prelegentas de
monstravo ritmo, bėgimą, švel
niai skaičiuodamas penkiais

Choristai 
bernas

Toks plytelių paveikslas 
dažniausiai įleidžiamas į gipsą, 
įrėminamas ir kabinamas 
kambaryje ant sienos arba į- 
mūrijamas. Glazūrinių paveik
slų sutinkajne didesniuose pa- 
statuose^ puošniuose butuose, 
net ir bažnyčiose' * laiko il-

• Gabijos sukaktuvinio lite
ratūros metraščio, leidėjai 
spaustuvei rinkti jau atidavė 
53 autorių prozą ir poeziją. 
Šiuo metu metraščio redakto
riai J. Aistis ir St Zobarskas 
ruošia spaudai dar apie 20 au
torių poeziją, prozą, dramą ir 
straipsnius. Be to, kai kurie 
rašytojai baigia savo kūrinius, 
ir jų laukiama atsiunčiant re
daktoriams. Metraštyje ben
dradarbiauja rašytojai iš šių 
kraštų: JAV, Kanados, Brazi
lijos, Argentinos, Čilės, Aust
ralijos, Anglijos, Vokietijos ir 
Švedijos.

autoritetinga. Gautais įspū
džiais norėtųsi pasidafinti su 
skaitytojais, besidominčiais 
gregorijaniniu choralu.

mas — gregorijaninis chora
las. Su didele šilima Desro- 
cųuettes kalbėjo apie to giedo
jimo graži ir jo aukštą meninę 
vartę.

Paryškindamas savo temą 
'Marija giedojime”, prelegen
tas lyg sudarė paskaitos ant
rąją dalį, čia jis rinkosi tik
rus gregorijaninio choralo per
lus, imdamas juos .iš įvairių 
Antifonų bei Himnų skirtų 
Marijai Katalikų Bažnyčios li
turgijoje. Su didelių artizmu 
prelegentas balsu perdavė ke
letą pavyzdžių kaip Sdtlve 
sancta parens,' Ecce Ancila 
Domini, Gaude ir kitus. Jis 
brėžte pabrėždavo teksto gilu
mą ir kaip melodija šį tekstą 
dar labiau išplečia, pagilina. 
Prelegento parinkti pavyzdžiai, 
jųjų meniškas interpretavi
mas parodė, kiek Bažnyčios 
metų liturgijoje glūdi gilaus 
meno, taip mažai girdimo, dar 
mažiau su tikru artizmu * iš
pildomo.

pažymėta.

RUGSĖJO MENESIO
AIDAI Jonikas. Leidinį finansuoja LB

Poatostoginių Aidų numeris Stelingis — eilėraščiai. Jonas Chicagos apygardos valdyba, 
sutrikę šią medžiagą: Julius Grinius — Du lietuviai didieji • Poezijos konkursą paskęl* 
Gravrogkas— Pasaulėžiūrinės europiečiai, Kan. M. Vaitkus— bė “Draugo” dienraštis. Ter- 
pastabos, Jonas Mekas—Se- Atsimipimai iš knygnešių ga- minas baigiasi lapkričio 15 d., 
meniškių idilės, Zenonas Ivins- dynės; knygų, religinio, visuo- skiriamos trys piniginės premi- 
kis — Lietuvių tautos žygių meninio gyvenimo bei mokslo jos.
šaltiniai (Karaliaučiaus archy- apžvalgos. Numeris iHustruo- • Tėvas Leonardas Audrie- 
vo svarba Lietuvos praeičiai), tas V. Rato, A. Kašiubienės, tas - paruošė poezijos rinkinį, 
V. Vatiekūnas — Užsieninės V. Ignų T. Zikaro, M. Katiliū- kurį dar < rudeni išleis. Hius- 
laisvės kovų frontas, Paulius lės kūrinių nuotraukomis. truoja Telesforas Vaitos.

bet gyvas, išraiškingas,, anot 
jo, meniškas, pilnas artizmo 
giedojimas.

Giedant Gloria, prelegento 
buvo- paprašytas ^gyvesnis 
tempas. Taip, - tempas pri
klauso nuo’ giedamo veikalo 
turinio.

Daug kas reikalauta, kirčio 
atvejais. Neretai, sutinkama, 
kada muzikos kirtis apverčia 
teksto kirtį. Bet tai netiesa! 
Muzikinis kirtis interpretaei jds 
pagelba gali būti lengvai pa
lenktas žodiniam kirčiui; pa
vyzdžiui, UI Credo pagal mu
zikini kirtį išeina —- Et unam 
sanctam catholicam. Kad iš
vengtume’to kirčio apvertimo, 
reikia tiktai žodinio kirčio gai
dą paimti pilnesniu ritmu ir 
ją nežymiai stiprėliau užak
centuoti. Teksto kirtis pasida
ro teisingas — Et unam sanc
tam catholicam. z

Bendrai imant, melodija tik 
išplečia teksto turinį, kaip pre
legentas gražiai vienoje vietoje 
tai pažymėjo bet ji visad eina 
su tekstu ir pagal teksto kir-

Juozas Krafiknaskas
VINIAI ŽMONES. Išleido Lie- kišama į “duonkepį” — specia- 
tuviškos Knygos Klubas Chi- Ką krosnį, kur labai aukštoje 
cagoje. Viršelis dail. V. Petrą- temperatūroje gerai išdegama 
vičiaus, 2801 pL, karna 2,75 dol. ir pamažu ataušinama.

J. Aistis-—APTELAIKA IR Glazūras turi kastų savy- 
ZMCftiES. Jšfeido. Terros lei- bių. Nuo karščio jis ištirpsta 
dykla Chicagoje.'Viršelis Ro- ir pakeičia spalvą. Dailininkai 
mo Viesulo, 249 psh, kaina ne- * iš anksto turi žinoti, kaip atro- 
pažymėta. • dys išdegta'spalva, ar ji derin-

Jurgi, V ARDAI
VANDENINS IR DIENOMS, dažai veria ir pteoa-
dlėrošaai. Išleido Terros lei- ? ' .
dykla Chicagoje, 68 pri, kaina ™ uždfea’.. 7 ±
nPnaŽvmėtT^ kreips PSeSinj’ Rataa nUjaUsh
nePaz>rneLa- kiek ir kur tų drių dėti, kad

Vytautas Alantas — 8 V El i- lygiai padengtų vsą plotą. Gla- 
M08 PAGAIRES, novelės, ap- zūras virdamas sudaro savo- 
sakymai, feljetonai. Išleido (iškas bangas. Kur jos susilie- 
Nidos knygų klubas Londone, čia su kitos spalvos banga, ten 
Anglijoje, 254 psl., kaina ne- pasidaro tamsi Biją. Taip iš

gaunami piešinio kontūrai.
Kaip matome, iš dailininko

-—
avo giedojimą, 
jį ir oaoar. Čia - 
buvo pabrėžtas P**?6*

Kai kam keistai atrodo — reikalaujama ne tik daug dar- 
glazūrine tapyba, negi ir šioje ~ bo, įgudimo, bet ir didelio sko- 
srityje gali būti kūrybos. Ta- nio. ?
čiau menas šakojasi. Kaip iš Glazūre negali būti smulkių 

teksto ritmą, kaitaliodamas ly- paprasto knygų iliustravimo detalių jos visos ištirps ir pra
gins ritminius vienetus. išaugo grafika, .taip iš puo- dings. Bet padengus vieną.

Išvadoje sn^idara. įspūdis a-, džiaus amato atsirado glazū- spalva didelį «plotą, jis pasidaro 
pie gregorijaninio giedojimo rinė tapyba. monotoniškas. Dailininkai ir net *r
didelį ir gilų meniškumą. Jam Puikiai prisimename mūsų čia išgalvojo, kaip uždėti savo- gus metus, nes nesibijo jokių 
teisingai išpildyti reikia ne tik prekimečių pilvotus ąsočius, tišką faktūrą. Tos pačios spal- temperatūros svyravimų. Ne
gilių studijų bet reikia būti kaip jie blizgėdavo saulėje, vos nemažas plotas turi įvai- atlaiko tik plaktukų smūgių, 
giliu menininku. Atkurti totai- jie buvo padengti specialia riaušių niuansų, lyg būtų pieš- lietuvių šį meną labiau- 
lai rafinuotą choralo ritmą, iš- medžiaga — glazūrų. Jis bliz- ta teptuku. Tai jų meistrystės. siai kultyvuoja Aleksandra
jausti to ritmo pOnumo laipsnį, ga it štiklaš, nepraleidžia van- paslaptys. Kašubienė, dabar gyvenanti
duoti raiškumo atskirieam in- dens. Puodai buvo vienos ar Išdegtos plytelės, pagal pie- Nevz Yorke. Glazūrinės tapy- 
tervalams, -suteikiant jiems kelių spalvų o kartais net or- šinį sudedamos į krūvą. Jei ku- bos kūrinių ji buvo išstačius!
apvaluno, kur to reikalauja namentuoti, net su piešiniais. „ plytelė negerai padengta, jei ne tik New Yorko įvairiose
melocKja pškeiti atskirą frazių Visai panašiai daroma ir linijos nesueina, vėl imama parodose, bet ir kituose mies-
prasmmgumų persiimti teksto giazūrinė tapyba. Pirmiausia na>ija, dengiama dažais ir de- tuose,
turiniu, išgyventi jo gBmną — pagaminamas piešiny? popiery- ginama. . T.

jas; kamerinei muzikai parašė štai tie artšti meno rrilrnlavi- je Tada paimamos baltos ke- 
styginių kvartetų violenčelei ir maį tarmos pasiekus grego- turkampes molinės plytelės, 
fortepijtmui — “Serenadą”, rijaninis giedojimas patampa Ant jų pervedamas piešinys, 
fortepijonui -7- sonatų rapso- vienu aukščiansiu menu šiame Taip vienai plytelei tenka tik 
dijų, pritaikė įvairių vietų iš pasaulyje. dalis visos kompozicijos, t)et

Malda ir vatorijoje dest? solfedžius, in- baleto -“Vaivos juosta”. Iš ----- ---------------------------- ---------------- _ plyteles sustūmę į krū-
strumentaają, fortepijono vokalinės muzikos minėtina . . _ . _Vą, gausime pilną pieSnį
aukštesnį Spaudoje re- “Kantata” Tumui - Vaižgan- AtSIŲSta paminėti 
cenzavo koncertus. Visą laiką, tui, “Oi mergytė” — parašyta , „ M___ .

«v vi-. . Y . Juozas Kraidrauskas — <JR- malus - dažai — glazūras irkiek tik sąlygos leido, jis ku- spemahai Daindvos ansamb- 
re. hm. Jis taip pat harmonizavo

Vlado Jakubėno kūryba ir liaudies dainas, šiuo metu 
gausi. Jis sukompcmavo tris kompozitorius gyvena Chica- 

Atketta S 3 psL cKdries ir sudėtingas simfoni- ~ goję, 
maldauti papirosais, nors tai 
nė trupučio nepadėjo... T& 
vieno Jmgis negalėjo suprasti 
— kodėl bernui neatėjo gal
von iš karto dviem, trim žo
džiais atsiprašyti už praeitį, 
paprastai ir vyriškai? Jurgis 
būtų jam tučtuojau ištiesęs 
ranką, be ilgesnių kalbų be 
priekaištų. Iš tiesų, bernas vi
sai nesąs toks piktas ir ne- 
praustaburms, kaip atrodė; jį 
galima būtų-pakviesti net į 
vestuves, kaip jis pats pabaigo
je užsiminė. Jurgis, ėmė gailė
tis jį perdaug išgąsdinęs

— Reikėjo švelniau... — pa
barė Marijona.

Bet iš tikrųjų ji džiaugėsi, 
kad bernas nepasidarė Jurgio 
'draugas: tikriausiai jam viską 
papasakotų apie šio rytmečio 
įvykį. Kaip į tai pažiūrėtų Jur
gis? Ar jis norėtų vesti tokią 
pežtukę, tari sukravino sveti
mą žmogų ga&Ati norėjusi X 
shdprašyti? Ko gali tt tokios 
moters tikėtis jos vyras?

Gyriau tegitf nežino...

raiBeš..
Taip žymaus benediktino 1928, m. pavasarį, baigęs 

paskaita S buvo įdomi ir konseryatoriją, surengė

piloną savo kūrinių vakarą 
Kauno konservatorijos salėje. 
Tų pačių metų rudelį, gavęs 
Švietimo Ministerijos stipen
diją, išvažiavo mokslo tęsti į

Senyvo amžiaus, asketinės *** 1 .M’?Hlos
vado išvaizdos, kuktas, bet Mck^, | aukS^, kom- 

nuoštatas vienuolis savo pas-
kaita pradėjo bendrybėmis a- kykl, baigė ir grpo i Uetuvą. 
pie įfedoSiną.^Bkėlė gies- Valstybinėje Kauno konser- 

mes reikalingunią.
giesmė taip jungiasi tarpusa
vyje. Katalikų Bažnyčia visais

• Liet Rašytojų Draugijos 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyksta rugsėjo 26 d. 1 vai. 
Chicagoje, Lietuvių auditorijoj do Vytauto Alanto — “Sveti- 
je. Susirinkime kviečiame ’da- moję padangėje”.’ Tolimesnia- 
lyvauti ne tik chicagiečiai, bet me plane įtraukė Mykolo 
ir toliau gyveną raitojai, ku- Vaitkaus “Tvaną”, kur atda
riems laikas ir sąlygos leis, rius aprašo Nylo slėnyje gyve- 
Kas negalės atvykti, prašoma nusios Sunnaro tautos likimą, 
atsiųsti sumanymų bei pasiūly
mų kurie bus perduoti rezo
liucijų komisijai ir valdybos 
priimti dėmesin. Susirinkime 
be kitų reikalų bus priimanti 
ir nauji nariai. Tuoj po susi
rinkimo 5 vai. Lietuvių audi
torijos didžiojoje salėje įvyksta 
literatūros vakaras, dalyvau
jant svečiams ir vietiniams ra
šytojams.
• Spaudos sukakčiai pami

nėti' Chicagoje išleidžiamas 
stambus leidinys, ktris sutelks 
visą pluoštą straipsnių Leidi
nio komisiją sudaro: kun. V. 
Bagdanavičius, rašytojas J. 
Balčiūnas - švaistas ir dr. P.

• 2000 automatikų viso 
pasaulio dalyvavo matemati
kos kongrese Amsterdame rug
sėjo 2-9 d.d. Kongresą suruo
šė Olandijos matematikos 
draugija, įkurta 1879 m. Pa 
grindinę paskaitą apie mate
matikos problemas skaitė žy
mus Princetown, N. J^ univer
siteto profesorius John von 
Neumann,



RALFO DEŠIMTMEČIO

AKADEMIJA - KONCERTAS

Kaip aktyvus Lietuvių Dar- 
išninku Sąjungos veikėjas vy
ko atstovu į kitų lietuvių koto

• BruBŲoįe, Sao I 
Liet Kat. Bendruomenės 
rus rugpjūčio 14 d. kone® 
BarraMansoj ir rugp. 1

5 neturį 18 metų amžiaus, 40 
kunigų, kurių 18 vienuolių, ir 
9 vienuoliai nekunigai (vyrai 
ir moterys).

- Antanas Staknys gimė 1882 
m? gegužes 17 d.; Saliamos Bū- 
dos kaime, Sasnavos valsčiuj, 
Mariampolės apskrityje. Tė
vas Juozas Staknevičius ir mo
tina (Žilioniūtė) buvo susipra
tę suvalkiečiai ūkininkai, nuo 
jaunų dienų skiepiję vaikams

75 lietuviai gyvena Romoje, 
kurių 42 kunigai, vienuoliai 

bei klierikai. Čia veikia Lietu
vių šv. Kazimiero Kolegija, 
Įgalinanti lietuviškoje aplinko
je pasiruošti kunigais atsiku
riančiai Lietuvai ar pagilinti

siems kunigams. Tai vienintelė 
šiuo metu laisvame pasaulyje 
įstaiga, kurios auklėtiniai yra 
įrašomi į Lietuvos vyskupijas. 
Praėjusiais mokslo metais ko
legijoje gyveno ar apie ją tel
kėsi studijų 17 kunigų ir 4 

Tautiniu atžvilgiu mišrių klierikai. -
šeimų 15.. Mišrių šeimų vaikų 
20. Einančių mokslus 65, ne
skaitant besimokančių įvairio
se" itališkose mokyklose mišrių 
šeimų vaikų.

niais per dvejas skaitytas mi
šias ^reikalui esant per laido
tuves ir jungtuves, ir per me
tus paruošti kelis koncertus. 
Apmokamas butas, užtikrintas 
lengvasir švarus darbas popie
riaus fabrike su mėn. atlygini
mu $250.00, plūs po $5 už lai
dotuves ir jungtuves (vadovy
be išleidžia nuo darbo). Jei 
vedęs, žmona, šeimininkauda
ma kelias valandas klebonijoj, 
gauna mėn. $50. Parapijoj per 
300 Ošeimų, vargonai ir pianas 
geri. Vieta gera pastoviai įsi
kurti. Rašyti: Rev. J. C. Daki- 
nevičhes, St. Joseph’s Church, 
Box 36, Ferndale, Wash.

vynei.Baigęs pradžios mokyk
lą ir kurį laiką lankęs gimna
ziją Lomžoje, kad išvengtų 
tarnavimo rusų kariuomenėj, 
Antanas, kilus rusų-japonų ka
rui, slaptai . perėjo sieną ir 
1904 m. atsidūrė Amerikoje.

Apsigyvenęs Newarke, N. J., 
tuojaus įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Jis buvo vienas iš šv. 
Jurgio Draugijos Newarke 
steigėjų, Scenos. Mylėtojų 
Draugijos veikėjas ir mėgėjas- 
aktorius; priklausė šv. Trejy
bes lietuvių parapijos chorui, 
kur susipažino su Onute Vaš- 
kevičiūte, su kuria vėliau su
kūrė šeimos židinį. Velionis 
greit posavo atvykimo Ameri
kon pasižymėjo kaip gabus 
kalbėtojas, spaudos bendradar
bis, energingas organizatorius.

Ketvirti metai taip pat ir 
Romos radijas skiria kasdien 
20 min. lietuviškai valandėlei, 
kurią nuo pat pradžios veda 
dr. J. Gailius. Nepriklausomy
bės šventės proga Romos radi
jas skirdavo lietuvišką valan- 

mo Tarnybai bei atatinka- d*lę lietuviškoms dainoms ita
liškai publikai.

kliūčių 
platesnei propagandinei veik
lai yra lėšų stoka. Iš mažo

koncertus, vieną dienos na 
kitą vakare. Visuose trijų 
koncertuose dalyvavo apie 
tuonis tilksta nčiną žmoi 
Choro tautinių šokių arisaj 
lis taip pat pašoko ir tauti 
šokių. Pradedant rugsėjo m 
choras du kartus per mė 
išpildys programą vienoje t 
vizijos stotyje. ' ;

nių demokratų nusistatymo, Į™ paMUjegu 
a- remdamasis visur gilia katali- 
ir kiška dvasia. štota uyuaos

pritalr18 anūkų.
treatinya VMfotaS per risą sąyo

1940 m., komunistams uže- nima huvn visų gert 
mus Lietuvą, velionis su žmo
na ir * penkiais • jauniausiais 
vaikais nutarė grįžti j Ameri
ką. Prieš išvykdamas pasilie-

Antroji didesnė lietusių 
grupė yra
šiaurės Italijoje, Castelnuovo 

Don Bosco
prieš dvejus metus čią į- 

steigtoje Tėvų Saleziečių lie
tuviškoje mokslo įstaigoje. Iš 
viso čia yra 49 lietuviai, kurių 
42 mokiniai (38 iš jų dar ne
turi 18 .metų). Ateinančiais 
metais jų skaičius vėl gerokai 
paaugs. Auklėjimas čia vyksta 
grynai lietuviškoje bei religinė
je dvasioje.' ■

Geriausiu atveju Italijos 
Lietuvių Bendruomenė galėtų 
turėti 120 pilnateisių narių, į- 
skaitant ir kitataučius su lie
tuvišku pasu bei mišrių šeimų 
narius.

LITERATŪROS METRAŠTIS

GABIJA
JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS SJ RUDENI

Šioje (MžiulJJe knygoje su savo naujausia kOryba dalyvauja ke
lios dėstantys lietuviu rašytoju. MctraJtj redaguoja Jonas Aistis ®r 
Stepas Zobarskas. Si knyga--tai kovojančio ir nepasiduodančio lie
tuvio atsparos dokumentas. Si knyga vaizdžiau už viską kalbčs apie 
mūsų tautos teise turėti savo kalba, raita. laisve ir tikčjima.

Būkite Mos knygos sarbčs prenumeratoriai—padėkite leidyklai at
likti sunku žk> didžiulio veikalo UUeidlmo dariai. Prenumerata pri
imama Iki Am. spalio 15 dienos. Prenumeratorių pavardės bus parn 
keibtos knygoje. Metraitta bus didelio formato, irUtas drobėje, tari- 

<nuos S&00. Prenumeruojant H anksto—tik $5.00.
Užsakymai ir - pinigai siunčiami Šiuo adresu:

GABUA, $35 Vate Av^, BraeMja lt, 
Ę********i^!***^*l******l********!****ri***wwwj!ĮiaswdWMriay

Lietuvos gražiąją gamtą, įsi
kūrė Palangoje, prie Baltijos 
jūros. Čia energingai įsijungė 
į vietos gyvenimą, pradėjo bes narius pakėlė prof. A. Da
ntiško apdirbimo ir cemento, mūšį.

mjų suvažiavimus, prisidėjo gaminių pramonę, tuo pačiu Diskutuota įvairiais s-gos 
prie įvairių rengiamų Lietuvos prisidėdamas prie Palangos reikalais. Ilgiau sustota prie 
laimi rinkliavų Amerikoje, kurorto dailinimo bei pleti- lituanistinio lavinimo, skaity- 
Taip pat karštai įsijungė į dar mo? ’♦ mo ir uniformos. Buvo palies-,
prieš Dtdiji pasaulinį karą pra- Priešingai daugeliu kitų A- tas ir statuto reikalas, pasisa- 
dėtą Lietuv. nepriklausomybei merikos Sėtuvių, kurie atvykę kyta už jo pertvarkymą. Visi 
atgauti akciją, kurią rėmė visi' po karo Lietuvon, išbuvę tik darbai pavesti Centro Valdy- 
Amerikos lietuviai. Pagal ve- keletą metų skubėjo atgal į bai. Ji parengs projektus ir 
Domo patiektus davinius, apie Ameriką, Antanas Staknys Ii- išsiuntinės kuopom susipažinti 
5000 šių Newhrko apylinkės ko Lietuvoje, tvirtai nusistatęs , ir pasisakyti, 
lietuvių tarpe vien pinigais išauginti savo vaikus (kurių 
buvo surinkta per $200,000 vėliau atsirado viso

rese.
• Montrealyje, Kanadoje, 

Aušros Vartų bažnyčia, stato
ma Tėvų Jėzuitų, iš lauko jau. 
baigiama.
• Šatrijos korporacija CM- 

cagoje ateitininkų kongreso 
proga buvo sušaukus galiną 
narių susirinkimą. J korpora
ciją priimta visa eilė nauM 
šatrijiečių.
• Komp. J. StroHa iš Los 

Angeles persikelia gyventi t 
Bostoną, kur jo sūnus Vytau
tas lanko N. Anglijos konser
vatoriją.

reikalams. Kaip ir Amerikoje, nežiūrint keletas kunigų ir vienuolių “u ir įspūdingų koncertu.
1918 m. įvykusiame Amen- gausios šeimos, rado laiko seselių. r

kos lietuvių visuotiniame sei- dalyvauti visuomenės darbuo- Studentų Sąjungos pasita-
se. Ilgą laiką pirmininkavo rimus pradėjo Z. Kungys, se- 
Vilniui Vaduoti Sąjungos Pa- nosies CV pirmininkas. Toliau 

kos lietuvių reikalavimą grą- langos skyriui; taipgi Lietuvos pirmininkavo Jonas Dėdinas, 
žinti Lietuvai nepriklausomy- Pagražinimo Draugijai. Buvo Vacį. Kleiza, sekretoriavo / ■< 
bę, velionis, atstovavęs Tautos aktyvus Šiaulių S-gos narys ir Vikt Skrupskelyte ir B. Minio- 
Fondo 4-tąjį skyrių, buvo iš- rėmėjas, Verslininkų S-gos taitė, Tėv. J. Borevičius, SJ, 
rinktas vicepirmininku (kaip Palangos vyriaus, pirmininkas, sukalbėjus maldą, P. Maldei- 
krikščionių - demokratų kan- Palangos pradžios ir vidurinės kis skaitė paskaitą — “švie- 
didatas). Tuoj po seimo, kartu mokylų tėvų komitetų pirmi- šieji momentai studentų ateiti-

ninkas, Amerikos Lietuvių ninku gyvenime”. 1
narys. Dešfanties Pasitarime formuluotas ir

V ' • metą Lietuvos oeprikiausomy- vienbalsiai priimtas statutas, ■
' bės proga Autimas Staknys už pasisakyta ir kitais veiklos S
. 4 savo vetidą lįuvo apdovanotas klausimais. Sąjungą sveikino

- ' i Gedimino brdenu. Federacijos vadas S. Sužiedė-
' Kilus klausimui praplėsti lis ir Vyt. Vygantas Liet. Stud. >
; Palangos progimnaziją į pilną S-gos vardu.

gimnaziją, jis su Dr. J. Šliupu Baibiant Tėv. J. Borevičius, • 
i kaip delegatai vyko pas pre- SJ, pravedė įspifcingą visų na-
■ ridentą, kad gauti asmenišką rių pasižadėjimą.

jo pritarimą. A Staknys buvo Pasitarimuose dalyvavo 73 
nuolat išrenkamas Palangos sąjungos nariai ir nemaža sve-

■ miesto Tarybos atstovu, o 1938 čių.
B m., gyventojų buvo išrinktas Sendraogą pasitarimuose

miesto burmistru, tačiau dėl pirmininkavo prof. Vitkus, iš- «krMe» pw s vat » Kalifornijos

samią ir kruopščiai paruoštą 
paskaitą apie aktualiuosius at
eitininkų uždavinius skaitė St. 
Lusys* Italijos Lietuvių Bendruo-

Po Pakaitos vyko gyvos dis- <menė g^nai baigia susior- gią valandėlę veda kun. dr. V. 
ku^®’ vlsa eUe Lggmizupti. Prieš metus prade- Kazlauskas.
reikalų, is kūnų pirmą vietą ju§į veikti 1952 m. pabaigoje 
užėmė lietuvybės išlaikymas ir lqko pravestuose'rinkimuose 
savi ateitminkiški rūpesčiai/ y- išrinktoji krašto taryba paruo- 
pač jaunmo organizavimas. II- Italijos lietuvių bendruome- 
giau diskutuota ir dėl šalpos (ILB) statutą ir ILB ta- 
Fondo, apie kurio veiklą pra- ryfeos bei kontrolės komisijos 
nešimą padarė prel. J. Balkū- rinkimų taisykles ir įteikė juos 

Pasitarime be moksleivių na^ patvirtinti Lietuvybės Išlaiky-
trylika) dalyvavo nemaža globėjų, mo- Pirmoji diena baigta Marijos

dolerių Lietuvos atstatymo gerais patriotais ir katalikais^ kytojų, dirbančių su jaunimu, Aukšt. mdiyklos * salėję^ gra- moms Italijos įstaigoms. Nu
matyta prieš šių metų gruo
džio 10 d; pravesti naujus ben
druomenės vadovybės rinki
mus pagal patvirtintas rinki- Amerikiečių par. lietuvis 
mų taisykles ir po to pradėti w klebonas^ ieško vargonininko 
veikimą pagal naujuosius įsta- prityrusio organizuoti ir vado- 
tus. • vauti chorui. Buvęs DP priim

tinas. Turės suorganizuoti CYO 
Šiuo metu tarybos preridiu- vargonuoti sekmadie-

mas palaiko ryšį su užsienio 
lietuvių vienetais, o viduje visu 
veikimu rūpinasi kartu tary
ba LOKo pravestuose rinki
muose išrinkta Romos apylin
kės valdyba, pasivadinusi se
nuoju Lietuvių Komiteto var
du. Vadovaujama turinčio pla
čius ryšius su italų politiniais 
bei visuomeniniais shiogsniais 
kun. V. Mincevičiaus, ji suruo
šė iškilmingą Vasario 16 die
nos bei 50 metų nuo spaudos 
laisvės atgavimo minėjimą, su
silaukusį gyvo atgarsio Itali
joje ir Vatikane.

plokštelėj, liudijančių prieš 40 
metų jo firmos atfiktą darbą.

Grįžte > Lietuvą ‘
Lietuvai. atgavus nepriklau

somybę, 1922 A. Staknys pali
ko jau gerai įtvirtintą pelnin
gą biznį ir vyko į okupantų ir 
karo nukamuotą ir pagelbos 
reikalingą Lietuvą su žmona ir 
aštuoniais vaikais. Mylėdamas

tena Stąlmy* - StakneviėinB* iymw
Velionia vteuomenei, tiek Arne bės aH 
rikoje. tiek Lietuvoje, buvo ge- ■ .
rai žinomas savo nenuilsta- simuS
ma veikla Lietuvos gerovei, kaipo 

ų Per irisą savo gyvenimą jis štetyt
aukojosi Lietuvos reikalams . ko kaikuriouns gatvėmis gah- 
kaip geras katalikas ir jautrus 
patriotas

Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas
Solistes: Prudencija Bičkiene ir Stase Daugėlienė

9 Rnlirtsu mm; AL. MR0ZIN8KAS

Didžiojo New Yorko ir apylinkių lietuvi^ maloniai prašomi iškilmėse dalyvauti Ir tuo paremti šalpos darbą.

Mdams gros AD JEZĄV1TO oHhtna Nm TORSO BALTa IS^IO MDVIUDIO KOMITETAS

skaičiaus Italijoj esančių lietu
vių daugumas patys yra reika
lingi paramos. Esame dėkingi 
VLlKui, skyrusiam 100 dol. 
Nepriklausomybės šventei pa
minėti bei antra tiek tuo pat 
tikslu suaukojusiems daliai Ro
mos lietuvių. Iš diplomatinės 
tarnybos Italijos lietuvių ben
druomenė piniginės paramos 
negauna.

Italijos lietuvių šalpa rūpb 
naši ĖALFo įgaliotinis Italijai 
kun .dr. J. Vaišnora.

Jau devinti metai Vatikane 
veikia lietuviška radijo valan
dėlė. Nuo vienos transliacijos 
į dvi savaites šiuo metu ji pa
dažnėjo iki penkių kartų į sa
vaitę po 15 minučių. Be to, 
Vatikano Radijo siųstuyas kas
met specialiomis pusės valan
dos programomis paminėdavo 
nepriklausomybės šventę ir 
Lietuvos Globėją šv. Kazimie
rą. Jau yra pažadėta ir arti
miausiu laiku bus turima kas
dieninė 15 min. transliacija su 
mėnesiniu pamokslu lietuvių 
kalba iš šv. Petro Bazilikos.

skautininke Aldona 'Gasnerią^B 
nė suorganizavo jatadnųcį^Į 
skautišką stovyklą, kuri įvyiEir^ 
gražioje Lohnes apylinkėją,^ 
Čia jaunimas jaukiai ir pavyz- 
dingai praleido vieną savaitę,^ 
išmokdamas daug fietuviškųt ^ 
dainų, susipažindamas šu J 
gamtos grožybėmis ir kartu Ą 
pailsėdamas.--------

• Itatijoje, Castelnuovo Doti|| 
Bosco saleziečių įkurtoje Beto^.^ 
viškoje gimnazijoje susiorga- 
nizavo moksleivių ateitininkų 
kuopa.
• Du lietuvius skautas B

Vasario 16 gimnazijos buvo^ 
pasikvietęs vienas Edinburgo, | 
Anglijoje, sanskrito profeso- 
rius Smith visam mėneniui a- į 
tostogų. Profesorius nori šią < 
ssną kalbą girdėti iš lietuvių 3 
lūpų ir/jos pramokti. • |

• Pr. Mikus -.Mjkiričtos 
yra Australijos .vidutinio svo- į: 
rio bokso čempionas. Paskuti- 
nėse rungtynėse jis nugalėjo 
jauną ir daug žadantį BiH La- s 
rigo. Pr. Mikus yra pirmasis J 
iš naujųjų ateivių, išsikovojęs 
Australijos čempiono vardą. 
Jam dabar 24 m. amžiaus, 
gyvena Melboume. Spaudai įs 
visuomet pabrėžia esąs lietu
vis. Dažnai australų laikraš- 
čiai, ypač po pastarųjų rung- . 
tynių, dar prideda "geležinis i 
lietuvis”. Mikui pagerbti Mel- 
boumo LB valdyba suruošė

• Dr. EI Draugelis ir Dr.z 
S. Saunorienė iš Rio de Janei-- 
ro dalyvavo tarptautiniame 
vėžio ligos kongrese, kuris įvy
ko Sao Paolo mieste, Brazili
joje.

• Kęstutis Kebtinskas Stud. 
Ateitininkų Sąjungos suvažia
vime prie Paw Paw ežero 
rinktas Sąjungos pirmininku 
šiems metams. Senuoju pirmi
ninku buvo Kęstutis Kudžma, 
dabar pašauktas "atlikti kari
nės prievolės.

•\PreL Pr. Juras, kuriam 
neseniai padaryta sunki tulžies 
operacija, jaučiasi gerai O 
sveiksta. Dėl ligos jis negalėjo 
dalyvauti ir ateitininkų kon^-

savo pasiryžimą vėl veikti ir „ • j - - *

tęsti kovą už* šviesesnį lietu-
vos rytojų. Kelionė atgąl ne- KAIP DABAR
buvo lengva. Jau užėję rusai lĄrt♦* ar
darė visokias kliūtis. Tada A- , • '
menkoje gyveną giminės krei- Italijoje šiuo meta, yrt 178 
pėsi į Washingtaą, į kongres- suregistruoti Ketuvihi. E jų 
manus. Šie padare spaudimą į 
Amerikos ambasadą Maskvo
je, taip buvo išduotos išvažia-' 
vimo vizos su ta sąlyga, kad 
Lietuvoje palieka visas ilgų 
metų sunkiai įsigytas turtas, r 
neduodant nei pinigų kelionei^

Po ilgūs vargingos kelionės 
per Vokietiją, Prancūziją, Is
paniją ir Portugaliją šeima po 
kelių mėnesių 1941 m. kovo 
mėn. pasiekė Amerikos kran
tus kaip vieni pirmųjų pabėgė
lių iš karo liepsnoje paskendu
sios Europos.

✓ 
Vėl Newarfee

Reikėjo vėl iš naujo kurtis. 
Sveikata ir metų skaičius ve
lioniui Antanui pradėjo atsi- studijas jau seniau įsišventu-

1 i i...JlZ



Help Wanted ĮJtede

nius.

Reaf

RUMFORD, MAINE

DIDVYRIU ŽEMF

Apie -vidurnaktį baigėme pa
kuoti ir nešti.

Bet kad nereiktų iš rūsių 
gabenti, baldų atrišinėti ir ki
tokių uragano jeibių likviduo
ti, sprukau iš vaišingo bičiulio 
pastoges nė neatsisveikinęs.

2v. Bepastogis

Spausdinta Brazilijoje
133 p. Kaina $1.50

Viršelis pieštas 
VL. STANCIKAlTES.

kabelis, kuris turės 3700. km 
ilgio ir bus baigtas 1957 m. Vie
tomis kabelis sieks 5000 metrų; 
gylio. Jame bus įtaisyti'25 to
buliausi automatiniai stiprin
tuvai.

Service. Estabtiahed 90 ycars. Na
tional OrCMtaMMft. Open daUy 
and Sanday tram lt to X * 
m N. Įkaitam MMt

rankas. Susirenkama tautinių 
švenčių ar kitoj lietuvių tautai 
reikšmingų įvykių paminėti, 
kurių metu vargo mokyklos 
vaikučiai pavaduoja daininin-

Edw. Mietas WA MSB
Arba užeik i

WALLS MATTKBA

vakare radijšs šaukė ir šaukė, 
o kai šūktelėjo, kad lėktuvai 
gavo įsakymų pasišalinti iš 
New Yorko į saugesnes vietas, 
tai supratau, jog tas įsakymas 
ir n>ano plunksnom taikomas. 
Nukeliavau pas laimingų drau
gų į jo pastogę.

Anderė pats šeimininkas.
— O pačiu laiku! — sukiko

ir pareiškė, kad praeis mažiau
sia 10 metų, kol technika ir 
mokslas tiek pažengs, kad bus 
-galima tokį satelitų pagaminti 
ir ,svarbiausia, iškelti viršum 
žemės.

Balfo įgaliotinis Vokietijoje 
L jpąsakoja, kaip
gyvena Vokietijoje ti? žmo
nės, kurie yra reikalingi Ame
rikos lietuvių skubios pagal
bos. Jis sumini mažų miestelį 
už II kilometrų nuo didelio 
miesto.

Ta;gi čia yra mediniai bara
kai. Juose vienam kambary 
gyvena po 6-7 asmenis Ir guli 
ant lentynų. Savo kambary sė-

TELBPfiONE.* 
DEARBORN 241819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKEB

Sudėjome visų naktį nusimi
nę, o rytmetį ėmė uraganas ir 
nepasirodė. Nusuko kitais ke
liais, — paaįškino radijas. Va
dinasi, ne pagal planą.

New Yorko paštas - »•1 •
New Yorko centrinis paštas 

turi išsivedęs požeminius tu-, 
nerius su visais kitais Manhat-

, Patrankų šūviai
Otavoje, Kanados sostinėje, 

dienos 12 valanda paskelbiama 
savotišku būdu. Hill Parke 
lygiai vidurdienį iššauna pat
ranka. (Sekmadieniai ir šven
tadieniais ji tyli). Jos iššovimą 
komanduoja netoli esąs parla
mentas, kurio bokšte yra laik
rodis. Kai šis muša dvylika, 
tuo pačiu elektros būdu padega 
užtaisytų patrankų. Otavos gy
ventojai prie ^io signalo yra 
taip pripratę, kad visam mieste 
nevartoja kito signalo pietų 
pertraukai paskelbti..

Grožio universitetas
Milane, Italijoj, atidalytas 

grožio universitetas, kur pa
ruošiamos “estatištės”. Kur
sas baigiamas per du metus. 
V lėtoj įprastų studentams kny
gų, aulės lankytojos pralei
džia laikų prie veidrodžių ir 
su teptukais bei kremais, ly
gindamos viena kitai veidus.

Tyliausias Amerikos 
miestas

Memphis, Tennessee, laiko
mas tyliausiu Amerikos did- 
mieščiu.~~r~Nors—jo gyventojų 
skaičius nuo 1940 m. pakilo iš 
290.000 į 430.000, taip pat pa
daugėjo ir automobilių, jų da
bar 140.000, tačiau triukšmas 
sumažėjo. Visa industrija nėra 
išmėtyta mieste, ji sutelkta 
viename-kvartale. Be to, nuo 
vakaro 11 vai iki ryto 7 vai. 
yra uždrausta švilpauti, dai
nuoti, radiją groti. Triukšmin
gieji gatvių tramvajai pakristi 
autobusais.

Girdėti, nass pertoskyres. riausiun kursus, suburiamai*- 
Dirbti negali . dfl nuslpnėji- samblius, chorus, kuriųposlro- 
mo, nes nesveikas skilvis ir tu- dymai ’žavėjo kitataučius ir 
ri griežtai laikytis ctetas ir buvo paguoda ir paiiffrffisvi- 
dažnai valgyti košelę. Tolesnis ’ mas lietuviui. Šiand^n, ; kai

be to, komisija, į kurių įeina 
Z. Datidka, G. Sirutienė ir V. 
Stonkus. Rinkdamas medžiagą 

koriui, kad būt" atsilyginta Vilniaus klausimais, archyvas 
bent kelionės iš'E:’os. bet ši išsiuntinėjaa susidomėjusiems 
rinkliava .nėra privaloma ir tautiečiams tam tikras anke- 
neturėtų -nei vieno lietuvio at- tas, prašant tautiečius infor- 
baidyti nuo lietuviškų mišių. muoti archyvą šiuo būdu: 1.

Gėda patiems ir nesmagu Nuolat siųsti įvairių tautų, 
apsijuokti prieš 4atus, kai su
sirenka labai mažas žmonių 
būrelis. O juk visi lietuviškų 
pamaldų norėjome ir reikala-

sios reikalams aptarnauti sek
madieniais atvyksta kapelio^ 
nas. =.

Taip slenka drenos, mėne
siai, metai. Stovykloje nieko 
naujo. Tie patys veidai, tie pa
tys rūpesčiai, ta pati skurdi 
pašalpa, alkis, šaltis, ligos, tas 
pats laukimas iš giminės, drau
go ar Balfo pakietėlio ar kelių 
markių... Tas pats slegiantis 
ūpas, kad atmetus nuo emigra
cijos, iškrista iš kūrybingo gy
venimo, ta pati nežinoma atei
tis'ir baimės jausmas dėl sa
vo likimo.

J mūsų nedidelę lietuvių ko- tiem bažnyčioje lietuvišką pa- citatos noo socmgras, 
Joniją, paskendusią Maino miš- mokslą, rinkdavosi žymiai gau- prezidentą*, New
kų žalumoje ir tirpstančią sve- siau. Dabar, lietuviams palam- »if mimu asbamsta* at bh 
timybių jūroje, paskutiniu lai- kiam airių klebonui leidus tu- Klaida gabeatau*. 
ku pradėjo per dažnai Janky- rėti atskiras mišias 10:20 vai., 
tis juodoji viešnia — mirtis ir lietuvių tesusirenka juokingai 
retinti negausias gretas. Per mažas skaičius,
porą mėnesių amžinybėn pasi
traukė šie mūsų žmonės: J. 
Vendas, P. Merkelionis, P. 
Malušauskas, A. Koris, R Po
cius. Jų pėdomis “norinčių” 
sekti yra dar daugiau. Tie lė
tai vaikštinėją senučiai ir se
nutės, rodos, niekur neskuba, tuviškas na vai v mūsų pačių skirta. AL Dundulis. Sudaryta, 
bet į kapus bėgte bėga. Tai at- susiprato ir sa ir rinkai per 
rodo natūralu ir įprasta, bet bėgama surinkti kokį dolerį at- 
kai pagalvoji, kad jų vietų nie- vykstančiam iš toliau prandš- 
kas neužima, sielų užgula kaž
koks lietuviškas liūdesys.
Musą vietinis jausmas, nors 

jų tėvai nieko nesigaflė jo, kad 
jte Bktų Betartais kalba ir šir- 
dmi, nedavė laukta vaistą.

Jei mes dar susikalbam lie
tuviškai su savo vaikais, tai 
su anūkais nėra kalbos. To pa
sitenkinimo mums netenka pa
tirti. o koks jis (Fidelis, kai vome. Ateityje pasistenkime iškarpas, 
bent vienu lietuvišku žodeliu į būti uolesni, nes/bent pas mus, 
tave nrakafta’... bažnyčia yra toji rietą, kuri

Nedaro dideFo džiaugsmo ir 
kai kurių . "suaugusių” lietu
vių elgimasis. Seniau, kai sena
sis klebonas tetekdavo lietu
viui pranciškonui, atvažiuojan
čiam iš Grrcne viemiolvno. lai
kyti bendrai su airiais mišias rių parapijos bažnyčioje, 
ir po jų pasakyt pasiliekan- ftai

Darbai ir uždarbiai
Argi jau visi tik Hgon’ai čia 

gyvena ? Nevisai taip: trys 
vyrai dirba sargybų kuopose, 
keturi gavo darbo prie staty
bos. O kiek gražių vaikučių 
čia esama! Kad nors jie sveiki 
užaugtų. Stovyklos šalpos ko 
misijos pirmininkas jums pa
aiškins, kad čia. dauguma lie
tuvių, kaip darbui netinkami 
žmonės,' gyvena iš socialinės 
vokiečių pašalpos. Kiti turi iš
siversti iš bedarbio .pašalpos, 
karo invalidai,turi mažas rin
tes. Darbų sunku gauti. Tik 
jauni žmonės dažniausiai kokį 
pripuolamą darbą susiranda. 
Tačiau ir uždarbiai čia yra la
bai maži. Kai kuriose šeimose 
maistui vienam asmeniui per 
dieną telieka 55-75 pfenigų, 
kas lygu 12-15 amerikoniškų 
centų. Maisto kainos aukštos, 
pvz., sviesto svaras 3 DM arba 
75 centų, mėsos svaras 2.50—^ 
3 MD’arba 60-73 centai.

Lentiniai barakai, statyti 
prieš 15-20 metų, yra apipuvę, 
drėgni, dažnai skylėti, kirminų 
išlandžioti, todėl nei patalpos, 
nei maistas žmonių sveikatai 
išlaikyti nepalankios. Baldai 
labai pirmityvūs: lovos arba 
kariškos ar iš lentų sukaltos, 
suklypęs stalas, pora tabure
čių, tai,ir visas buvo įrengi-

jų Vokietijoje lietuvių. Tokių raščiai, retai užklystanti Setu- 
rasime daug visose stovyklose, viška knyga eina iš rankų į 
Vienas ar keli šeimos nariai y- 
ra nesveiki, o kadangi šeimos 
nenori išardyti, tai lieka skur
si visi ir laukia pasveikimo.

RBVMr IIRAGANE : ; 
f Atsitiko gi taip, kad mano 
spragas panoro patogiai gy- 
'venti. Peršokus vasarai į ant- 
rirų pusę, šoko ir jis » grand- 
J «tryčio į nuosavus kų t ik įsi- 
, taisytus namelius Jamaicoje.
i — Aplankyk, — atsisveftš- I

pvz. lietuvių, lenkų, vokiečių, 
rusų; gudų, ukraini-sčių, anglų, 
latvių, estų ir kt. Vilniaus 
klausimu -liečiančias spaudos 

Siunčiant iškarpą, 
jos kraštelyje įrašyti laikraš- 

bažnySa yra toji rietą, kuri čio ar žurnalų pilnų pavadini
mus jungia į darnesni viene- mų, datų, numerį, leidinio ad- 
tų, naudingų mums patiems h* resų. 2) Kas gali, 
Lietuvai. atsiųsti seniau, dabar ar vė- 2428 S. Lawndale Avė.

Lietuviams mišios yra laiko- liau išleistus Vilniaus klausimu cago 23, Uit, USA. . 
moskiekvlenų pirmąjį mėnesio įvairius lekfinius, pvz. knygas, 
sekmadienį, 1020 vaL ryte ai- *

Besirengiant keliauti į kitas 
planetas, prisireikė tarpinės 
stoties — mūsų žemės satelito, 
kuris nuolat kybotų ore ir ku
rį lengvai būtų galima pasiek
ti. Ten bus galima stabtelti, 
pasipildyti kurą.

Svarbiausia —> šis kabantis 
satelitas reikalingas pirmie
siems erdvės stebėjimams. Mes 
nežinome, kas dedasi anapus 
mūsų žemės atmosferos, ar tik
rai saulės spinduliai mirtinai 
kerta, ar daug klajoklių mete
orų. Tik patyrinėję pasaulį iš 
šio satelito, bus galima keliauti 
ir toliau.

Dirbtinį satelitą reikia iškel
ti į tokį aukštį, kur jis pats lai
kytus, veikiamas tarplanetinės 
traukos jėgos. Ten jis suksis 
kaip mėnulis aplink žemę. Bet 
kada pagamins žmogus tokį 
mūsų žemės palydovą?

Tuo klausimu savo nuomonę 
pareiškė vienas vokietis, dir-' 
bęs prie raketinių ginklų, prie 
“V”, Hitlerio laikų bandomos 
stoties viršininkas ir genero- -fano paštais į§iais tuneliais o- 
las — Dr. Walter Dornberger. ro giurbgų pagalba jis siunčia 
Šiuo metu jis Amerikoje dirba įgiškų maišus ir kitus siunti- 
lektuvų įmonėse Buffalo. Ne
seniai jis keliavo į Austriją, 
kur Innsbrucke buvo tarptau- Naujas povandenmis 
linis tarplanetinio susisiekimo kabelis
kongresas. Ten šis raketų in- Tarp Amerikos ir Anglie 
žinisrius išdėstė savo pažiūras tiesiamas naujas povandeninis

Lietuvių Bendruomenės Pelnas pramatytas Dr. Bendo- 
parengimas • ravičiaus šeimai sušelpto, šo-

Rugsėjo 26 d. šv. Kazimiero kiams gros M. Krafto kapela; 
lietuvių par. salėje Amerikos pietūs, užkandžiai ir gėrimai 
Lietuvių Bendruomenės Los bus duodami nuo 1:00 vai po 
Angeles apylinkė rengia paren- pietų. Programą, atliks L. Žai
ginių su programa ir šokiais, kienės vad. tautinių šokių gru- 
Programos pradžia 3:30 vai. p. pė, smuikininkas prof. VL Mo- 
p., gi šokiai prasidės 6 vi. Pa- trekaitis ir kt. Visi kviečiami 
rengimo pelnas skiriamas lie- šiame parengime dalyvauti, 
tuvių kultūriniams reikalams šiuo metu apylinkės valdybą 
ir vietos lietuvių šalpai. Paren- sudaro: piro. J. Uždavinys, 
gimo metu M. Aftukianė, šal- vicepirm. dr. K. Alminauskis 
pos komisijos pirmininkė, or- ir dr. p. Pamataitis, sekr. V. 
garrizuoja daiktinę loteriją. . Vamauskas ir kasin. L. Valiu- 

kas.

WANTED AT ONCE!
CANDYMAKER

EXPERIENCED
Starch room—Specialist 

on cręam work with knoud- 
edge of Mbgul

Top wages to top man 
Mušt speak and ųnd^staųd 

Engtish. Apply iMMv!

Sisco Hamil ton

Isejnsi iš spaudos 
nauja knyga

KAROLfiS PAŽĖRAITĖS

Dr. P. P&nmtalčhii apylin
kės valdyba yra pavedusi pa
ruošti lapelį lietuvių ir anglų 
kalbomis apie Amerikos Lietu
vių Bendruomenę, jos tikslus 
bei paskirtį. Lapeliai netrukus 
bus atspausti ir paskleisti Los 
Angeles ir apylinkės lietuvių 

radijo va- tarpe.

Spaudos atgavfano 
paminsimas pramatytas 

gruodžio 5 d. Organizuoja ALB 
vietos apylinkės švietimo ir 
kultūros komisija, kurią suda
ro: pirm.Br. Budrūnas, nariai 
— L šdtąkienė ir K. Baraus
kas. Sausio 9 d. pramatytas su
rengti vakaras - koncertas, 
kurio metu bus pravedami pi
niginių laimėjimų traukimai. 
Apylinkė valdyba pasiryžusi 
soraati bs metais šaltinių, iš 
kurių nors ftek tiek būtų gak- 
ma psrenti materialiniai vte-

— Aš buvau Vokietijoje, — 
ūžė šeimininkas, — žinau, kas 
yra bombardavimas. O jei mus 
griebs uraganas, tas baisus hu- 
Eganas, kas tada...

Renkama medžiaga
Keisčiausia, kad geri katali- apieVilniŲ 

kai ir patriotai bažnyčion eina * “
tai anksčiau, tai vėliau. - VHniauš Krašto Lietuvių

Gal nuo lietuviškų mišių at- * Sąjungos atstovų suvažiavimas 
baido įprastinė airių klebono 1953 m. lapkr. 26 d. buvo nu
rinkdavau Nuo tos niekur ir taręs įstrigti satfo sąjungos siųsti, tai prašoma pranešti 
niekad neirhėg L Tz.per Be- archyvų, kurio«vedėju yra pa- nors tų leidinių pilnus pavadi

nimus, jų autorius, laidos me
tus, kainą, kur galima įsigyti 
ir bent trumpą leidinio apibū
dinimą. 3> Užregistruoti Vil
niaus klausimu pranešimus, 
girdėtus per radiją (radijo sto
ties pavadinimus, 
landei ė s pavadinimas, prane
šėjo pavardė ir jo visuomeni- 

>nės pareigos, tikslus kalbėjimo 
laikas, kokia proga kalbėjo), 
viešus parrištanus įvairių mi
nėjimų, paricaitų bei praneši
mų meta Tiksliai ir objdcty- 
viaf užregistruoti citatas ar iš
sireiškimus, iš kurių būtų ga
lima matyti kalbėtojo nuomo
ne Vilniaus klaus’mu. Archy- 

prašomas vc adresas: VKLS Archyvas,

Jei kviečia, tai tikriausiai 
bus balius. Bet koks -7- jo ar 
žmonos vardinės? Ne, grei
čiausiai įsivedė naują madą — 
švenčia vaiko gimtadienį. Bai
siai patogi proga suūžti. Pri
miršęs ir uraganą, linksmai 
žengiau į vidų.

Kambaryje buvo tikras “po
kylis”. Kilnojo ne stiklus, bet 
baldus..

— Sčiuli, stverk už kampo 
ir padėk, — šaukė šeiminin
kas. — Ateina audra, tikriau
siai stogą nuneš, ir mūsų to
kius brangius baldus sugadins, 
aplis.'

— O jei nenuneš? Aš gi po 
tavo pastoge atėjau prisiglau
sti, - - ginčijausi.

— Jis žino! — atšovė žmo
na, — esu tikra, kad ši kartą 
griebs iŠ pasiutimo: du šimtai 
metų taip nebuvo

Radijas gąsdiūo visu balsu, 
o mes kibome ir pakėlėme na
muose tikrą uraganą. Sustū- 
mėm į vidurį baldus, ištrau
kėm kilimą, ir tada ant minkš
tasuolių krovėm visą šeimos 
šlamštą; įsikarščiavęs užme
čiau ir jauniausią vaiką, kad 
raudonas aksomas neįmirktų.

Paskiri prasidėjo kiti paren
gimai. Į dėžes sudėjom lėkštes, 
šaukštus, stiklus; drabužius 
pamindami grūdom į lagami
nus ir nešėm į rūsį.

žmomėa ir ttsklaidy^ ipo 
das. Su juo gyvena inteligen- vk* Vakarų Vokietiją mažr>- 
tas žmogus ŠL, graužiamas r.u- grupelėmis, kultūriniai 
mato ir pairusias nervais. . reikštis nėra sąlygų. Persfcalto- 

Visi čia išvardinti yra cha- nū giminių ar draugų atefam- 
dėdamas, girdi, ką kaimynas rakteringi pavyzdžiai likusių- čį;ura Amerikos lietuvių laik- 
dar už dviejų kitų kaimynų su 
savo šeimos nariais kalbasi.

Iš apie šimto š:os stovyklos 
gyventojų nė vieno nėra ne
bandžiusio emigruoti. Rasime 
nemaža mėginusių \ po kelis 
kartus, po kelis kartus atidėtų 
ir pagaliau galutinai atmestų, 
atmestų'į Ameriką ir į Kana
dą, atmestų į Ameriką įr Aus
traliją, atmestų į Ameriką, 
Kanadą, Australiją ir Lt.

Sveikatos ir ligos
Pirmos aplankytos šeimos 

M. galva yra jau senaš žmo
gus, dėl amžiaus nedarbingas; 
vyriausias sūnus sanatorijoje. 
Motina sveika, bet duktė na
mie nesveika ir be motinos 
priežiūros negali apsieiti. Ei
name į kitą-šeimą N. Tėvas 
džiovininkas, emigruoti atmes
tas ir , dabar dėl nesveikatos 
dirbti negali. Vaikas taip pat 
džiovininkas. Trečiosios šeimos 
G. motina našlė serga širdies 
ir kitomis ligomis; sūnus jau 
beveik vyras, bet neišsivys-, 
tęs —■■ ligonis. Einame į ket
virtą šeimą D. Vyras tarnavęs, 
kariuomenėje, buvo patekęs į 
karo nelaisvę Belgijoje. Išėjęs 
iš nelaisvės, Vokietijoje vedė 
ir turi- penkis mažus vaikus. 
Širdis visai, šilima. Buvo gavęs 
darbą, bet dėl širdies visai 
negalėjo dirbti ir po trijų die
nų atsidūrė ligoninėje. Užėję į 
kitą baraką, randame kitą šei
mą K. Tėvas visiškas ligonis, 
trys džiova sergantys • vaikai, 
motina nusilpusi ir paliegusi. 
Tolesnė šeima B. gausinga: 8 
vaikai, iš jų du niokosi ama
tų, vyriausioji duktė sanatori- rn3S- 
joj, dar vienas vaikas serga Kai lietuvių Vokietijoje gy- 
džiova. Tėvas ligonis. Motina veno per 50 tūkstančių, kurių 
suvargusi nuo ligonių ir vaikų tarpe buvo daugybė intelektu- 
priėžiūros darbų ir pareigų, alų, rašytojų, dailininkų, dai- 
Toliau patenkame pas pagyve- nes ir muzikos meno žmonių, 
nusį vyrą' L., kurio šeima i£ tai tas bedarbes laikas mokėta

pirm.Br


nusi-

MO 5-9916

SCHOOLS

Motinos tūpestis
Brangioji ponia,

tas į atskirą dėžute su vteor 
nūs * garantijomis ir nurody
mais: “Si gyvulSį laikykite

669 Graad Street 
Brooklyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

1 year guarantee on all repairs 
Service charge—$3.00
Ask F« Mr. Prince

DE 9-9959

te, be to, jų važiausioji savy
bė — atitolina visokius vagis 
ir saugo jus nuo ligų.”

MMMMMMMMMNM

— Negali būti, juk tu gali 
išeiti, kada tu nori.

Aš tai taip, bet mano tėtė
. THOROSEĄL AND ■ 

WATERPLUG
Stop water and dampness in Cellars 

and Buildings. 
Free Literature.

DE PALMA CONCRETE CO.
257 Simonson Avė.. Staten Island 3, 

GI 2-9607' ' N. Y.

O, moterys,
jei norite išsilaikyti gražios, 

maudykitės kavoje! Tokį šūkį 
paleido Pietinėj Amerikoj dai
nininkė Abbe Lane. Ja pasekė 
šimtai kitų moterų. Iš pra
džios žurnalistai nenorėjo ti
kėti ponios žodžiais, bet vėliau 
įsitikino, kad ji iš tikrųjų sa
vaitėje kartą maudom stiprio
je kavoje. Pošio išradimo aiš
kėja ir mums kai kas, būtent 
— kad kava kasdien brangsta 
ir... dėl tų moterų grožio.

nys gerai nuo šąlčhj, kosulio ir 
reumatiŠkų rieairumų, ir suval- 
nmkno k lėtų vidurių. Pri- 

riųritite mtms $1.00, tai nes 
prisiusime jpms kvoterį svaro 
Pazstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $1-25; j Kanadą 
irgi yra$L25.

GAUNAMAS 
NAUJAUSIAS

ALOYZO BASONO
R O MANAS

Day or Night 
Strictly guaranteed in writing 

B & Z TELEVĮSION CO.
73—75 Clinton St.

GI 2-9344 Stapelton, Staten Island

Small 2 Rooms in Rear. Bent $40. 
Price >660.

212 E. 122 St. 
LE 4-0032

* CABPENTEB 
Alterations now—low cost.

Bath rooms, Kitchens modemized, 
Basements fimshed, Portches en- 

elosed, Cedar Closets, Celotex 
ceilings — FHA financed.

TE 1-4299

Baras, SzlLE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.

BGTCHEB-GBOCEBY — Very good 
bušness. Rent $50, 5 yr lease. Ėst. 20 
yr*. $1000 week guaranteed. Retiring 
because of iltoess.
8991—192 Avė. Osonė Park, L. I. 

VI 8-1794

Body and Fender Shop; 
Good opp’ty. Reliable.

M7 W. 1» 8t N. Y. C

-Ideal for slow leamers._Elementary 
A ffigh Scbool grades.
Reeding, Writing, Arith. Individual 
instruction A progress. Fmest expe- 
rienced teachers. Approved by Bd. of 
Ed. Also part Ūme tutoring and read-
iūg Clmic

129 Mnntagve Str. Didyn.
IX 8-8825

TOMS CABFENTBY
All kinds of 

Carpentry Work 
ATTICS - BASEMENTS

UŽGESUS 
SNIEGAS

285 p. Kaina — J250

mUJBRMr Corner, ex- 
cellent cundtti&n. 8 rms, screened 
portch, duoMe garage. G. E. ofl 
bot rcater beat. Easily converted 
professional ūse > or iwo fiamily. 
Five biocks ndlroad, uos, Stores. 
$18,000—

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Šefas sako sekretorei: “Va
kar leidau tamstai iš tarnybos 
išeiti, nes tamsta sakeisi ei
sianti pas gydytąją. O tamstą 
mačiau su jaunu vaikinu te
nisą žaidžiant”

“Bet, pone viršininke, tai ir 
buvo mano gydytojas.”

CBUlABS — YARDS — ETC.
Cleaned; Construction Rubbish
Removed. Reasonable Prices.

Ade for Anthony Carillo 
CTorcrdiIe 7-9779

— Na, kam tiek klapato, juk 
tu gali už pusę dolerio 
pirkti.*

turiu 
jums nemaloniai pasakyti, kad 
jūsų visi penki vaikai jau vėl 
sulipę į mano vyšnias.

— Ačiū brangioji už prane
šimą, bet kur tada mažoji Ni- 
jolytė, jei jos ten nėra.

GLENDALE — LIBERTY PARK
1 famfiy detached, 6 rooms. Fi- 

nished attic. Oil bent, Gerage. 
Privalė drive. Large rooms. Many

5®jncsį cellarcleIAning 
Rubbish Removal, Light Moving 

Freght. Contract.
MA BTINO

1989 Bernam *St. f Brooklyn 
MA 2-9126

/£? Be reikalo
i'. ) — Pradėjau rašyti savo pir- 
mą romaną, — pasigyrė jau
nas autorius savo būsimajai.

CONEY ISEAND W. 28 St. 3 Family 
Brick-OU. Near Bark, Beacb, Sb<q>- 
ping, Schools. Good incomo- Irom 
Basement, Decontroled 5% Room Apt 
A 6*4 Room Apt. for Buyer. Princi-

P & D ENPRESS
MOVING - HAULING

* Nothing Too Small 
24 Hr Service Law Rates

— DINNEB — 
sng established. * 2 yr. lease

Good Partners 
_ .Sacrifice — Ulness 

ASK FOR OTTO 
532 Atlantic Avė. Bklyn 

MA 4-9834

IPCUUT MU IITEL
Indoraed by OPEN AU. YBAB Indoned by Fonner

Chamber of Coriunerce Congraman WUUam F. Brunner

Live in Rockaway all year roond at our redvced winter rates. Eo- 
pedally suited ftr retired and bndDeae peopln. FoB botei todUtia. 
Teieviaion, recreetlon roo^n, endceed ac^Bdeck, all rooms wltb run- 
ntog water; bath and kftcbee faeUttls* avaitaMe. ftates trom $12.60 
week. For infocaaaUon and rf—irstkna cdB BgBe Harbor 5-0469

FUU.Y .EUCIPFED
IS CAR BODY SHOP

Bear Machine, Chassis 
StraigMener

3 officeė, mušt sacrafice—$5000
MO 5-3939

1796 East Traorad Avė. Bx, N.Y.
2159 Starting Avė. Bx, N.Y. 

f TA 2-5428

VBBTINSAS
KNYGAS

GBOCEBY - DEUCĄTESSEN
In populated Neighborhood. Good 
busąness — Rent $75. Priced for ąuick 
sale. Owaeaileaving’«city. .

ĮVAIRIOS:
A. Vaifiulaitis, Valentina, romanas, 141 p. — 52.00 
A. Baronas, žvaigždės ir Yėjai, novelės, 240p. — 2.00 
A. Sabatianskas, Nuo Imsrės U Orinoko, lietuvio mi

sijonieriaus patyrimai ir išgyvenimai keliaujant 
per svetimus kraštus ir tautas, 225 p. — — 250

Stephen Bredes Jr< 
ADVOKATAI 

87 Sheridan Ave^ 
BrnoUyn 8, N. T. 
TaL APricvrte 7-700

ASPHALT SPECKAUST
Paving parking areas, Drivevvays,

Service Stations and
• Concrete Work.
CLEARVIEW PAVING CO.

JA 3-5277

DABBnnNKAS 
680 Bustarick Avė. 
Brooklyn M, N. ¥.

; ’ ~ - ĄXW3 ~ A1UI8 -
? Altemtions — Mason Work

Cellars Oeaned, Rubbish Re- 
moėred. Work Guaranteed i

MAin 2-2799 ’>

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVR. 

(prie Forest Pairkvvay Statioa) 
VFoočBiaven, N. T.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Ko^įyėku 
miesto dalyse; veikte ventilted-

weekly gross $1300, excel. buy, leav- 
ing country, mušt sėli. Reas.

BABASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNEBAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BAEACEV1ČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOnth Boston 8-2590

LONG ESTABUSHED - 
GOOD TERMS — $10,000 

CH 3-6343

varizdednns kaipo 
nuo EBppo- 

crito t laikų, nuo 
plaučių ligų, 
nuo širdies nesvei
kumų, nuo sunkių

TRACTCmS - TBAILEBS 
For Sale With Work 

Red JUne Fundtare Carriers 
198 Norih 5th SU Brooklyn 

EV 4-2713

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-9815 

SOnth Boston 8-2689

FILOSOFINIO TURINIO:
A. Maceina, Didysis inkvizitorius, antroji papildyta 

laida, 221 p. Kama — — —-— $2.00

— Paryžiaus Louvre muziejaus 
direktorius Charbonnsaux pa
skelbė atpažinęs Kleopatrą 
viename marmuriniame bius
te, kuris laikomas Cherchell 
muziejuje, Alžyre. Ligi šiol 
šios gražiausios pasaulyje ka
ralienės paveikslai tebuvo ži- 
ncąid iš rastų metalinių mone
tą, kaldintų Antijochijoje jos Pagaliau užmigdė

r,paskutiniaisiais karaliavimo Mažasis nenaudėlis nenori
Į metais. miego. Tėtis pasisiūlė papasa-

muziejuje esąs mo- koti pasaką. “Puiku, tė.
š teriškes biustas . buvo laiko- » Tėtukas seka valandą, 
I mąs vienos iŠ kelių buvusių vaikui patinka; seka antrą, pa- 
| Komos imperatorienių Agripi- ganau tyla. Motina kitam kam- 
j nų atvaizdu. Paskutinių laikų pagaliau atsidūsta. “Ty- 
į nuoseklesnės studijos tą teori- Įjai^ mamytuk, nepavadink, 
’ ją sugriovė. Biusto veido bruo- jau „žmign” taria, pirštuką

žai labai artimi ir panašus j pridėjęs prie lūpą, niažasi« ne
esančius piniguose. naudėHs su naktiniais marški-

Oierchell miestas yra kaip nukais pasirodęs tarpdury, 
ūk ta vieta, kurioje galima 
tikėtis rasti Kleopatros jamži- šventoriai drabpžhi 
nimą^ Ife&laaig 10 m. praslin- Rriii<ylk> laidotoyių 'biuro

4 kus po jos mirties, duktė Kle- vienas tarnautojas per savo 
epatra Selene, kurios buvo su- žmonos laidotuves pasirodė su 
silaukusi iš Antonijaus, ištekė- baltom kelnėm ir
jo už Jubos H, Mauritanijos batais. Ni įstebi ripma jis pasi- 
karaliaus. šis savo sostine pa- aiškino. «aš saro žmoną taip

■ sirinko lol miestą. Vėliau, at- myĮėjau, kad paskutimame su
sidėkodamas už paramą Ceza- •ibi sžma tyme npgalėjan pasi-

■ riui Augustui, jį pavadino Ce- rodyti savo kasefiamnais dra- 
zarėja, iš kurio šiandien pasi-

: daręs Cherchell.
{ Galima logiškai prileisti, kad 
; duktė Kleopatra Selene pasi

stengė savo motinos paveikslą
: įamžinti marmure, anų laikų 

geriausio skulptoriaus ranko- 
mis. *

A FBEE TV JOB! *
If Work.and Prices Fail to Satisfy 

How Can You Possibly Lose? 
VVrfttate Guar. en Ali Jote

Immediate Service. Brooklyn only 
EVEBĮjFADY TV

317 40th St.. B’kiyn
24 HES Son. Daily SO 8-5559

BDTCHEB SHOP— 
GBOCEBY SHOP

Low Rent- — Good Income 
Long Established 
WESTČHESTER

SCHOOL. FO* MASSAGE 
and ASM SaAjecta 

Anatomy, Physiriogy, Hygiene, 
Medical Ethics, Ortb^pedics, 
Massage, Hydro and Cbrrective 
Gymnastics . Day, Eve. CUnical 

N. Y. State Licensed 
SWEDKH n^SirHJTE 

practicė at leading hospitab 
17 R. 89ta SU N. Y. 22.

EL. 5-4565

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

balsamuotoas
* 231 Beuford Avė. 

Brooklyn. N. V

Teį EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMĄKAUŠKAS)

Graborius - Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (amplifiers)*, plokštelių automatai 

(record dhangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atitekamas prityrusio techniko, pripažinto 
‘ RCA Instituto, Nori Torke.

Darbo vateadoo: tuiltn nno 9 vaL ryto Ud 8 vaL vak.
ĮiruHįlnaiali nu* 8 vaL ryto Bd 6 vaL vak.

FUNERAL HOME
564 EAST BROADWAY

South Boston, Mass.
D. A. ZUetakae, F. E. ZaletakM 

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas diena ir naktį. 
KoplySa Šermenims dykaL
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LIETUVIŲ DIENŲ
LEIDINIAI

jimas, kurį skaitė VL Adam- 
kevičius iš Chicagos.

Filmas apie kazimieriečią 
veiklą Amerikoje

Rugsėjo 15 <1 atvyksta šv. 
Kazimiero kongregacijos ge
neralinė motina Juozapa ir ka- 
zimieriečių vedamos akademi
jos Chicagoje inspektorė sesuo 
Eucharista. Viešnios šv. Petro 
parapijos salėje po bažnyčia 
tą patį vakarą 8 vai. parodys

Rugsėjo 5 d. šv. Petro para
pijos bažnyčioje Moterystės 
Sakramentą priėmė Francis 
J. Fitzgerald su Marijona Nev- 
roniūte, rugsėjo 6 d. Gilbertas 
Gailius su Lilija Romanskyte.

parapijos metinis vakaras į-, 
vyks rugsėjo 26 d. šv. Stanis
lovo parapijos salėje. Vaidina
ma komedija “Narvai”.

Tautieti, 
ar jau įteikei savo auką Ral

fui? ' £-

MASPEIH, N. Y.
Kazimieras Kęstutis Vismi

nas, atsitarnavęs JAV laivyne 
ir gavęs valdžios kęturiems me
tams stipendiją, išvyko į Mon
taną valstybinį universitetą 
studijuoti miškų inžinerijos.

Kazimieras yra sūnus muzi
ko Antano ir Teklės Vismi nų. 
Linkime Kazimierui kaip ga- 
giam ir rimtam lietuviui pa
siekti savo tikslo.

12,500 tonų laivas prie Mia- 
mi su 12 keleivių ir 46 įgulos 
vyrais laimingai parplaukė į 
uostą, ir keleiviai- pasakojo 
hurrikano pergyvenimus jūro
je. Jiem rodės, kad hurrikanas 
juos užkhąpo, siausdamas 120 
mylių greitumu. Lietis pylė 
taip, kad iš laivo nebuvo ma
tyti juros nei bangų. Laivas 
buvo leidžiamas pilnu greičiu, 
tačiau nebuvo* galima laivo tie
siai išlaikyti. Jis pavirsdavo 
ant tono 25 laipsnių kampu,. 
Paskui staiga viskas aprimo. 
Tai buvo ženklas, kad laivas 
pateko j pačią hurrikano akį. 
Skubiai buvo sutaisyta, kas 
buvo aplaužyta. Tuo metu į

šią vasarą gavusi Mass. 
Technologijos Institute dakta
ro laipsnį, pakviesta dėstyti 
matematiką Comell universi
tete Ithaca, N. Y. šiomis (Be
namis ji ten išvyko.

kunigo Charakteris yra labai 
teigiamas. Aiškiai matosi, ko
kia sunki apaštalavimo dirva 
yra tokiomis sąlygomis ir kiek

“Edna” buvo pastebėta jau 
pirmadienį nuo Kautų jūros 
slenkant, ir pro Floridą ji 
traukė tiesiai New Yorko link, 
bet tik kairiuoju šonu palietus 
New Yorką,. pakrypo vėl į 
Natų. Angliją. Esą hurrikanas 
siautėjęs su mažesne jėga gal 
dėl to, kad viršuin Cape Cod 
jis perskilęs. <

On thė Waterfront. Tai yra 
-vienas iš geriausių ir realistiš- 
kiausių šių metų filmų, atsklei
džiąs gangsterizmą ir išnau
dojimą, vykstantį uosto dar
bininkų unijose. Konkrečiai 
filme vaizduojamas New Yor
ko uostas iš Hoboken pusės. 
Filmo turinys paimtas iš au
tentiškų šaltinių. Jau per eilę 
metų valdžios įstaigos daro ap
klausinėjimus-ir visaip barnio 
baisią pakrančių padėtį sušvel
ninti. Surinkta medžiaga buvo 
panaudota ir šiam filmui,-kuris daug pasišventimo reikalauja.

Daugelis kitų artistų filme 
•yra • patys uosto darbininkai, 
nes filmas buvo filmuotas tik
rose veiksmo vietose. Atrody
tų, kad todėl filmas tūtų per 
daug dokumentinis ,tačiau iš 
.tikrųjų Elia Kazan sukūrė vie-

nepaprastai geros, pav. scena 
karčiamoje ,kai Marlori Brando 
nori alum pavaišinti užmušto
jo draugo seserį.

Mergaitę vaidina artistė E- 
va Marle Saint, • kuri atneša 
daug kažko naujo ir nematyto 
kituose filmuose. Puikus yra ir 
uosto katalikų kunigą vaidinąs 
-Kari Maldai Iš viso sukurtasis

Cromes, V. Ramono, angliškas vertimas romano 
“Kryžiai”; graži dovana angliškai kalbantiems 
mūsų bičiuliams; 329 p< gražiai įrišta ra 
iHustradjomte S. Makarevlčiaus — $4100

kelnių būdu, nepaprastai gra
ži fotografija, daug nuotaikin
gos muzikos ir šokių. Turinys 
paimtas iš Stephen Benet ro-' New Yorko aerodromų negalė- 
mano ‘Sabinų moterys”, ku- jo pajudėti pusdienį. Bet tai 
riam vėl pagrindu buvo paimta maži nuostoliai, palyginti su 
sena istorija iš romėnų laikų. “Carol” puse miliardo nuosto- 
Oregono valstybėje, kalnuose, 
gyveųa septyni broliai, visi 
kaip vienas , viengungiai. Ka
dangi taip gyventi nusibosta, 
jie pasigrobia septynias mer
gaites iš miestelio, viskas bai
giasi laimingai ir gražiai Vy
riausiose rolėse vaidina 'Ho- 
ward Keri ir Jane Povėfl. Ta
čiau ir visi kiti artistas puikiai 
šoka ir dainuoja. Yra keletas 
labai pasisekusių scenų, pdnų 
poezijos ir romantikos. 'Dau
gelis atsimins sceną, kur sep
tyni broliai, kirsdami miške 
medžius, svajoja apie pabrink
tąsias mergaites. jb

Lietuvių šokiai filme
55 St Playhouse (kino te

atro vardas, priešais City Cen- 
visuomenės ir tautinių or- ter pperąlatemantį,programa 

ganizadjų veikėjas, šifo me-1T —

tąfe mini savo amžiaus' 65 me
tų sukaktį. J. Ginkui pagerbti 
rugsėjo 18 d. 6 v.v. Baltic.Free- 
dom Housė, 131 E. 70 St New 
Yorke ruošiamas atitinkamas 
mmėjiroas. Minėjimą ruošia 
Amer. Liet Tautinės S-gos 1 
skyrius. Draugai ir bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

PIGU- PATOGU
Išnuomojami 2 kantarai ra 
baldais ar be baldų Ozone Bark 
rajone. Kreiptis: VIrgtaia 
6-1429.

praeitą savaitę pranešė apie 
Liet Vyčių seimą Pittsburghe, 
apie Liet. Socialdemokratų su
važiavimą New Vorke ir vals
tiečių liaudininkų suvažiavimą 
Clevelande.

Sekmadienį buvo platus re
portažas iš Ateitininkų kong
reso Chicagoje ir šiaurės A- 
merikos sportų varžybų To
ronte, Kanadoje. Iš at-kų kon
greso buvo girdėti T. Gidžiūno 
invokacija, himno žodžiai, svei
kinimas Lietuvai, Uragvajaus 
atstovo kalba, Liet Konsulo 
Daužvardžio sveikinimas ir t. 
t. Iš sporto šventės buvo gir
dėti Liet, konsulo Gylio, V. 
Sidzikausko sveikinimas ir 
jaunųjų sportininkų pasižadė-

cent S, Waters. ir -Wprcester surinkti, aukų fovpda-
’abdaroS ir

nihan vyskupu, kuris bus ar
kivyskupo Cushing pag.lbinin- 
kas. Vyskupas Minihan yra 
dešimtas vyskupas, kuris buvo 
konsekruotas Bostone per 
146 m. Bostono vyskupijos gy
vavimą.

Konsekracijos pamaldos ir 
apeigos prasidėjo 10 v. ryto. 
Jose dalyvavo 48 vyskupai ir 
1200 prelatų bei kunigų iš Bo
stono arkivyskupijos. Kiekvie
nas vienuolynas ar kongr^a- 
cija buvo atstovaujami 
iškilmingose apeigose.

Orkestro praktika
Parapijos naujai įsikūrusio 

orkestro (Band) praktika į- 
vyks rugsėjo 15 d. 730 v. v. 
Visi orkestrantai, kviečiami da
lyvauti.

Stasio Liepos
nuotrauką ir jo trumpą bio

grafiją įdėjo Boston Sunday 
Post, ryšium su jo dalyvavimu 
arkiv. Cushingo fondo ruošia
mame koncerte, kuris įvyks 
spalio 3, John Hancock salė

toms yra parašęs keletą 
įstatyminio ir visuomeninio 
pobūdžio knygų, šia’s metais 
baigė Institutą New Yorke, iš
laikė valstybinius egzaminus ir 
atidarė nekilnojamojo turto 
pirkimo - pardavimo įstaigą 
Brooklyne, 168 Grand St

Moterų S-gos 29 kp.
praneša, kad rugsėjo 17, 

ketvirtadienio vakare 7:30, 
Apreiškimo par. salėje, šaukia
mas svarbus susirinkimas. Vi
sos narės prašomos būtinai da
lyvauti.

Koncerto programą išpildys 
pianistas ir kompozitorius Vy- . 
tautas Bacevičius, oparos so
listas Stasys Liepas ir šv. Pet
ro par. choras, vedamas komp. 
Jeroniino Kačinsko. Koncerte 
dalyvaus ir kalbės pats arkiv. 
R:chard J. Cushing. , Bilietai 
jau pardavinėjami. Juos gali- 
ria gauti: Lithuanian Fumi- 
ture Co., Petchell batų - par
duotuvėje, Galės Drogstore, 
šv. Petro parapijos klebonijoje 
ir rengėjų susirinkimuose tre
čiadienių vakarais 8 vai para
pijos salėje.

Tikybos painokos 
nekatalikams

Po vasaros atostogų Tėvai 
Paulistai, kurie vadovauja Ka
talikų Informacijos centrui 
Bostone, kiekvieną savaitės 
pirmadienį ir trečiadienį duoda 
katalikų tikėjimo pamokas ne
katalikams, kurie nori pereiti į 
katalikų tikėjimą. Pirmoji po 
atostogų tokia pamoka įvyko 
rūgs. 13 d. Norintieji tokias 
pamokas lankyti ,gali kreiptis, 
į parap. kleboniją arba tiesiai 
pas TT. Paulistus, 5 Park St., 
Boston 8, Mass.

Pakrikštyta
' Rugsėjo 2 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pakrikštyta 
Walter Murphy ir Marijos Ne- 
vuliūtės - Murkly duktė Jake- 
linos ir Klaros vardais. Tėvai 
gyvena 4 Delesio g., So? Bos-

Marijos metą karaertea
;N- Anglijos lietuviai spalio 

'• “ ■ 3 d. v vai. p.p. J<rfm Hancock
salėie’ 180 Beripjfey

Richard J. Cushing, konceleb-

vusieji ir naujieji mokiniai nu- rugsėjo 15 d. kalbės per J. 
bų »Stą dieną susirenka 8:45 yaL G nkaus radijo programą Bal- 

r. ApreMkimo par. mokyklos fo vajaus reikalu 10 vai va- 
patalpose, Brooklyne. ’ kare.

Mokios

ApreBtimo parapijos Kra^SeHinalOs
" metinis piknikas įvyksta ■. išvyko studijucti į St Jo- 

ątanantį sekmadienį parapijos seph kolegiją, Mount St. Jo- 
ir aik&^e 'prie matyk- sėpiv-CMno.

w los. Pradžia 2 v. p.pų šokiai
r" m»6,vaL

Ateftininloi Šventė
Ryšium su Ateitininkų kon

gresu Chicagoje rugsėjo 5 d. 
Bostone įvyko N. Anglijos at
eitininkų diena. Sekmadienį 10 
vaL r. įvyko iškilmingos pa
maldos, kurias atlaikė ir pa
mokslą pasakė Bostono ateiti
ninkų dvasios vadas kun. Jo
nas žuromskis, po pietų para
pijos salėje įvyko iškilmingas 
posėdis, kurio metu pakaitas 
skaitė kuri.'V. Paulauskas ir 
Kazys Mockus. Literatūrinę 
programos dalį išpildė poetas 
Bernardas Brazdžionis, šventė 
užbaigta pasilinksminimu San- 

___  daros salėje.
LAIVAS PAKLIUVO I “E»- laivą suskrido ir sutūpė apie 50

NOS” AKI paukščių, dalis, matyt, iš kran- Kun. Juozas Vaikys, SJL,
to atneštų. Jie buvo tokie ne- vyriausias lietuvių skautų 
bailūs, kad davėsi rankom ^o- dvafios vadas, visą savaitę 
stomi ir lesinami. išbuvęs lietuvių skautų sto

vykloje prie Plymouth, rugsė- 
PoBeijos pagalba jo 6 d. atvyko, Bostonan ir 

Kai New Yorko radijas i- apsistojo šv. Petro par. klebo- 
liannavG, kad budi policija, B apJankė Jėzaus
Raudonasis Kryžius ir pasiry- Nukryžiuotojo seserų pikniką 
žę visiem padėti, tai kai ku- Brocktone, dalyvavo Bostono 
rios šeimininkės, ta pagalba arkivyskupijos kunigų proce- 
pasitikėdamos, pradėjo skam- ir Mišiose Marijos 
binti policijai, ar jos gali skal- Mission Church baž-
binius džiauti ar ne. '- nyčtoįe. Rugsėjo 7 d. lėktuvu 

NstyM hurritarais ' iSskrido atgal j Chicagą.

’ vardu “FTorenceT jau pra- Dr. Evctina Bendoraitylg, 
nešiąs. Kada jis ateis, paklau
stas apie tai metereologijos 
stoties viršininkas Christie, 
kuris bestebėdamas "Edną” 30 
valandų išbudėjo, atsakė: “Ne
noriu nieko apie jį girdėti.”

režisoriaus Elia Kazan ranko
se išėjo puikus ir menišku at
žvilgiu.

Pagrindinį vaicknenį . turi 
Marlon Brando. Jis filme yra 
uosto darbininkas, įtrauktas į 
galingos gangsterių bandos 
veiklą, pats prisideda prie ną g meniškiausių visais at-

Stadijų tęsti išvyko: draugo sulikvidavimo, bet pas- žvilgiais filmų.
žibutė Daugėlaitė i Washing- kūi, įsimylėjęs į to paties drau- Rodomas Astor teatre^ prie 

toną, D C. Išvyksta: Danutė go seserį, pasikeičia ir stoja Times Sq.
Aleksandravičiūtė, Bronė Ku- prieš banditizmą. Brando čia , ••M» ir Gaiina VaceMė - v’- net aertsnfe. neCT nrieš kete- J*?*“ Semet Wo daugiauma
sos 1 Mount St. Joseph kote- ta metu “Streetcar Named De- 8 e5tadKn< P”’
aiia. Ohio. sire.” Kai kurios virtos yra “etu vis dar rodomas ne- Sjo ramiau u-ąi mamsmais
• b-ogas muzikinis filmas, ku- nuostoliais nei pnes porą savai-

riame vaidina ir lietuvaitė ar- čių pritriiikšrnsvęR -hurrikanas 
tistė — Rūta Kilmonytė. Ar- “Carol”, kurio metu žuvo 69 
tistų sąraše jos vardas para- žmonės. Dabar žuvusių pra-

H šitas lietuviškai Rūta. Ji vai- nešta tik 7, daugumas keliuo-
( d;na mergaitę taip pat vardu se. Connecticut valstybėje ke-

Ruth. liais judėjimas buvo sutrukdy-
) Filmas pagamintas einamas- tas 120 mylių pajūrio ruožu.

Dešimtys tūkstančių gyventojų 
sėdėjo be elektros, be telefonų, 
prirauta medžių; ^lėktuvai iš

Amerikos Uetavią Vardynas, visų žymesniųjų 
lietuvių biografijos. 279 d. p. $5.00

įrišta — $7.00


