
JĄVOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ SIŪLYS UŽ VOKIETIJOS SUJUNGIMĄ

KULKOS VIETOJ DUONOS
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susitarti galima.
optimizmo dau-

GAMAI. ABDEL NASSER.

• Sovietų spauda puola gen. 
Twiningą, aviacijos viršininką, 
kad jis rengiąs naują karą. O 
dar neseniai ji buvo pasikvie
tę į svečius.

• Metro - Goldwyn - May*r 
suka filmą iš Mau-Mau sukili
mo Kenya. Vienas iš aktorių 
bus ir VVinston Churchillis.

• Amerika pristatys Indijai 
javu pusketvirto mil. tonų, už 
360 mil. dof. Du trečdaliai tos 
sumos laikomi paskola Indija1.

delsia laiką ir leidžia susidary- tas aliarmavo savo kariuomėnę- 
ir įsakė jei būti pasiruošusiai 
atremti puolimą.

ti išvadą, kad 
Amerikoje 

giausia.
Prezidentas

kai kurie katalikų mokslinin
kai. kurie turi ryš'us su Vati
kano sluoksniais, susipažinimo 
tikslais vyko i Sovietus. Mask
voje jie buvo priimti bosų 
Bulganino, Chrušč:ovo, Miko- 
jano ir kt. Po visų apsilanky 
mų buvęs pasklidęs gandas, 
kad Chruščiovas noris audien
cijos pas popiežių ir kad galįs 
būti pasiūlymas sudaryti kon
kordatą, tarp Sovietų Sąjungos 
ir Vatikano.

• Egiptas pasiskelbė Ameri
kos, Sovietų ir Vokietijos laik
raščiuose, kad ieško uosto rei
kalui technikų. Juos pasiūlė ir 
išsiuntė Sovietai, amerikiečių 
unija atsisakė, Kol dėl to netu
ri direktyvų iš vyriausybės.

Vokiečių laikraštis 
-Ąband’' rugsėjo 4 paskelbė, glijai, 
kad Vckiatijos vyriausybė su
tinka padaryti Vokieti joje de- 
miUtariznotą zoną, jeigu už tai 
Vokietija bus sujungta.

Nuo dabartinės
‘Vokietijos ir Lenkijos toji zo
na tufėtų eiti Vokietijos pusė
je. Vokietijos kariuomenė bū
tų at.traukta iki Reino upės.' 
ŠĮ projektą Vokietijos vyriau-

Rytų Pakistane į sostinę at- 
žyg avo minia išalkusių žmo
nių, prašydami ryžių. N«o pas
kutinių potvynių kaimuose 
trūksta maisto. Policija juos 
sutiko šūviais. Penki užmušti, 
dvideš mt sužeista.

Prel. Ignas Starkus sun
kai susirgo ir suparaližuotas 
yra paguldytas Eiisabetho 
Alexian Brothers ligoninėje 
655 East Jersey St.

apie miestą. Apie 40 žmonių 
suimta. Neramumai apėmė de
vynias pietines valstybes.

Vietinė valdąa stoja griež
tai už teismo nutarimo vykdy
mą — kad toje pačioje mokyk
loje būtų baltieji ir juodieji 
drauge. Sargyba lydi juoduo
sius į mokyklas. Prezidentas 
Eisenhoweris įspėjo, kad būtų 
vengiama griežtumo ir kad 
būtu apsieita be fed. valdžios 
įsikišimo.

• Vokietijoje lankėsi eks
kursija iš Sovietų autobusu. 
Kišenpinig ų dienai jie gavo 
.tik po 7 markes (nepilnus 2 
dol.).

ŠEN. GEORGE atsisveikina 
vykdamas Europon, į Nato.

Min. pirm. Edenas pareiškė 
baimę, kad Amerika per švie
siai žiūri į Sueso konfliktą. 
Ypačiai jautriai Edenas priė
mė prezidento Eisenhowerio 
atsisakymą pasakyti savo nuo
monę dėl Anglijos ir Prancū
zijos karinių jėgų stiprinimo. 
Taip pat Amerikos •užuom na, 
kad Sueso klausimas galįs bū
ti svarstomas Jungt. Tautose, 
kelia Edenui baiminimąsi, kad 
Amerikos politika galinti nu
tolti nuo Anglijos ir Prancūzi-

niekas negali praleisti nepa
stebėjęs.
puikiai informuotas Vatikanas, 
kurio ryšių net giliai anapus 
uždangos negalima nuvertini’’.

.Taip informuoja ir vertina 
šveicarų laikraštis... Sovieti
nis koegzistencijos noras su 
Vatikanu labai aiškus. Maskva 
norėtų ir šiuo atžvilgiu aplenk
ti Ameriką, kuri diplomatinių 
santykių su Vatikanu neturi. 
Bet paskutiniai popiežiaus j- 
spėjimai dėl komunizmo gali-

Riaušės tarp baltųjų ir juo
dųjų kilo pereitą savaitę Tex- 
as ir Tennessee valstybėse. 
Teismo sprendimu, Clintone, 
Tenn., į mokyklą buvo priimti 
12 negrų. Antradienį ir trečia
dienį baltieji juos piketavo; 
minia surengė demonstracijas, 
daužė automobilius, kuriuose 
važiavo negrai, negrų gyvena- 
moj vietoj buvo susprogdinta 
bomba, o vienas negras palei
do šūvį į užpuolikus. Panašiai 
riaušės kilo Mansfield, Texas. 
ir kitur.

nustumta atgal. * Respublikonų 
pareišk mo autoriai klausia 
Stevensoną, ar jis rizikuotų 
pradėti naują karą ir įstumtų 
Ameriką į ketvirtą karą val
dant demokratam. Puola jau 
demokratus, kad jie Jaltoje ir 
kt. ątidavę 120 mil. Sovietam, 
o Eisenhoweris nė pėdos jiem 
neužleides.

"Tačiau Vatikanas — sako 
"Dio Tat" —■ niekada nepaliko 
jokios abejonės, kad ‘santy- no* įvėlus į pasikalbėjimus sū
kiam sanormuoti' yra sąlyga kompromituoti.
— garantuoti religijos laisvą “Tokios įvykių eigos pavo- 
Rusijcje ir rytų Europos vals- jus yra toks akivaizdus, kad jo

OLIVeR springs, Tenn, Karka atstato kariuomenė. Vedamas 
tardyti vienas iš dalyvavusių muštynėse su negrais.

Maskvos atstovas Italijoje 
padarė vizitą Vatikano atstovui 
Chruščiovas norįs vizito ų 
konkordato.

vąlstybės se
kretorius tai pabrėžė. Tik pa
stebėjo, kad reikia tinkamai 
pagerbti Nasserį ir Egipto rei
kalus.

Anglija daugiausia susirūpi
nusi.

Anglijos iniciatyva
Sueso klausimas buvo svar

stomas K’ato konferencijoje
rugsėjo 5. Anglijos —Pran

cūzijos nusistatymą stipriai 
parėmė Belgijos Spaakas, sa
kydamas, kad nereikia pas- 
duoti Egipto grasinimam. Ta
čiau apie Nato konferencijos 
kokius nutarimus n eko neskel

biama.
Kipro saloje Anglija sutelkė 

daugiau kariuomenės. Pirmuo
sius dalinius į Kipro salą atga
beno ir Prancūzija. Atsakyda
mas į tuos pasi mosimus, Egip-

IZRAELIO SKUNDAS
Izraelis atėjo į Saugumo Ta

rybą su skundu, kuriame kal
tina Egiptą, kad jo pažadais 
laikyti kanalą atvirą visom 
tautom, negalima tikėt', nes 
jau nuo gegužės Egiptas ne
praleidžia eilės laivų į Izraeli.

Buvo 'škviesta kariuomenė 
su tankais; buvo uždrausti su
sirinkimai, gatvės susigrupavi- 
raai, radijo garsiakalbiai gat
vėse; sustabdytas judėjimas 
per C'ięton miestą ir pasuktas

Der sybė įteiksianti| Amerikai, An- sukurstytiem vokiečiams paro- 
ir Sovietam dyti, kad tokis taik'ngas pla- 

ir prašysianti < konferencijos nas Vokietijai sujungti vis tiek 
tam reikalui aptvarstyti. ' bus Maskvos atmestas.

Dabartinis Vokietijos planas 
yra panašus J Anglijos min.

sienos tarp ; pirm. Edeno planą, kurį jis bu
vo pateikęs 1955 Ženevos kon
ferencijoje. Spėjama, kad pla
nas turi palengvinti Vokietijos 
vyriausybės padėtį ir viduje 
prieš rinkimus ir opozicijos

Rinkimų kova jau eina. Ste- 
vensonas puolėjo rolėje. Ei- 
senhoweris ir kiti respubliko
nai ginasi savo pozicijoje.

Ginčas tuo tarpu eina dėl 
taikos ir karo.

Števensonas kaltino respub
likonus, kad jų vadovaujamas 
laisvasis pasaulis pralaimėjo 
šaltąjį karą. Pasisakydamas už 
taiką, ragino susilaikyti nuo 
naujo šaukimo į kariuomenę.

Prez. Eisenhoweris spaudos 
konferencijoje atsakė, kad da
bar vakarų padėtis esanti sti
presnė nei 1953. O respubliko
nų spauda kaltina demokratus, 
kad jie įstūmė Amerką ketu
ris kartus į karą, kad demokra
tai tai esanti “karo partija".

Kitas ginčas dėl pavargtųjų 
aploidimo.

Demokratai savo platformoj 
kaltino respublikonus, kad jie 
sulaužę “išlaisv.nimo" pažadus 
pavergtiesiem. Dabar respubli
konų tautinis komitetas iš
siuntinėjo pareiškimą, kad de
mokratų kaltinimas esąs nesą
monė. Esą prezidentas ir valst. 
sekretorius pakartojęs nusi
statymą nepripažinti dabarti-

• Darbo švenčių metu ke- nes padėties rytų Europoje ir 
liuese Žuvo 424, taigi mažiau, visom taikiom priemonėm 
nei buvo laukta. 56 asmenim. veikti, kad gel. uždanga būtų

POPIEŽIUS ĮSPĖJO
Popiežius Pijus XII pasakė 

kalbą per radiją Vokietijos 
katalikam ir įspėjo dėl koeg
zistencijos su komunistais ap
gaulės. Pagrindinė ir būt na 
sugyvenimo .sąlyga — kad baž
nyčia turėtų teisę rūpintis sa
vo bažnyčios nariais ir jiems 
skelbti Jėzaus Kristaus moks
lą. Popiežius suminėjo, kad 
paskutiniais metais bažnyčia 
išgyvenusi , didžiausius perse
kiojimus.

Popiežiaus žodžiai vertina
mi kaip * atsakymas į oficialų 
Sovietų atstovo • prisistatymą 
Vatikano atstovui Italijoje 
prieš vieną savaitę.

PRANCŪZIJOS KOMU
NISTAS LIURDE

Nicoje, Prancūzijoje, Louis 
Olivari buvo komunistų rate
lio pirmininkas. Jį ištiko ne
laimė — suparalyžiavo jam vi
są dešinę pusę. Jį ėmėsi gydy
ti ligoninė, kurioje jis buvo 
elektrotechnikas. Po dviejų — 
trijų mėnesių, kaip jis pasako
jo laikraščiui “Par.s Presse”, 
jo sveikata negerėjo. Jam pa
tarė ligoninės kapelionas ke
liauti į Liurdą. Jis atmetė min
tį, bet paskiau persigalvojo ir 
nuvyko. Liurde jis nusileidęs į 
šaltą vandenį, kur buvo ir vie
nas aklas vaikas. Tas vaikas 
buvo čia jau penktas kartas 
ir jo besimeldžiančios lūpos 
jam padariusios tokį įspūdį, 
kad jis sušukęs: “Dieve, jei 
eši,' padėk Šiam vaikui, kuriam 
pagalba labiau reikalinga kaip 
man”. Kai tik tuos žodžius jis 
pasakęs, jis pasijutęs nusil
pęs, ir jį ištraukė iš vandens. 
Atsigavęs jis pasijutęs galįs 
vaikščioti ir vartoti savo deši
nę ranką.

Gydytojai sako, kad galėjo 
jam pagelbėti šalto vandens 
šokas, jei jis buvo paraližiuo- 
tas tik neuroziniu budu. Bet 
j s tiki stebuklu. Nuo jo dabar 
pasitraukę visi buvę draugai 
komunistai.

Kun. Justinas Lapis, buvęs 
Šiaulių šv. Jurgio parapijos 
klebonas, dabar yra prie tos 
parapijos altaristų, 1957 me
tų kovo mėn. švęs savo 50 me
tų kunigystės jubiliejų.

Egiptas kalbasi su Australi- 
jps min. pirm. Menzies vado
vaujama penkių komisija nuo 
pirmadieniu. Komisija pateikė 
jam 18 valstybių siūlymą duo
ti Sueso kanalui tarptautinę 
kontrolę, Egipto prezidentas 
Nasseris atsisako nuo kanalo 
sutarptautinimo, bet jis sutin
ka, kad kanalu galėtų naudotis 
visos tautos. Jis penkių komi
sijos projektą neatmetė, bet 
siūlo savo pakeitimus.
. Nasseris neužtrenkia dery
bom durų, vaišina komsiją

t INA TEISME NEPASIRODĖ
Nina Pononiareva. 27 metų, 

sovietų rutulio stūmimo meis
teris, padarė Londone tarptau
tinį skandalą. Ji krautuvėje 
nudžiovė penkias kepuraites už 
nepilnus 5 dol. vertės. Buvo 
sučiupta ir patraukta į teismą. 
Sovietų atstovybė mėgino iš
spausti iš Anglijos vyriausy
bės, kad pritaikytų Ninai dip
lomatinę neliečiamybę ir pa
le stų, bet anglų vyriausybė 
atsisakė kištis į teismo sritį. 
Ketvirtadienį turėjo būti teis
mas. Bet Nina ir atstovybės 
žmonės teisme nepasirodė, pa
likdami 14 dol, užstatą. Sovie
tai, protestuodami, kad anglai 
jų sportininkus provokuoja ir 
elgiasi nedraugiškai, išvyko iš 
Anglijos. Nina dar palikta at
stovybėje. Policija jos negali 
iš Ten išgauti ir pristatyti teis
mui. Esą vyriausybė įsakiusi 
policijai užmerkti akis ir dau
giau Ninos “nematyti”.

• . Prancūzai suėmė Alžire 
leitenantą L. Guerrab, kuris 
buvo kom. laikraščio redakto
rius, o nuo 1955 vadovavo ko
munistam sukilėliam Alžire.

katalikų bendruomenėm pačio
je Rusijoje, — visi tie paskiri 
pranešimai, kurie per eilę me
nesių eina vienas po kito, ro
do sąmoningą siekimą — su
daryti pagrindą santykiam su 
popiežium. ,

“Nėra lengva išaiškinti — 
sako “Die Tat” — šio siekimo 
motyvus.. Iš vienos pusės tai v 
tas pats ofenzyvinis ‘realiz
mas’, kuris Stalino įpėdinius 
paskatino kviestis Adenauerį į 
Maskvą. Iš kitos pusės nerei
kia išleisti iš akių, kad akivaiz
doje įvykių Lenkijoje,

*'Sovi*tei pajuto reikalą na- 
nuvertinti katalikų bažnyčios 
jėgos Sovietų valdomoj* rytų 
Europoje; tą jėgą reikia kokiu 
nors būdu neutralizuoti ir

Europos spauda paskelbė ir 
Vatikano pareigūnai patvirti
no naujus ženklus, kaip Mask
va mėgina užmegzti santykius 
su Vatikanu. Toks naujas žen
klas — tai Sovietų atstovo Ita
lijoje vaitas pas Vatikano at
stovu Italijoje Mons. Fiettą. 
Sovietų atstovo pareigas einąs 
Pogidajevas pasiprašė ir buvo 
priimtas rugpiūčio 21. Maskva 
tuč tuojau paskelbė, kad to vi- 
4 to tikslas buvęs įteikti Vati
kano atstovui Sovietų vyriau
sios tarybos (parlamentoj at
sišaukimą į pasaulio parlamen
tus nusiginklavimui paskubin
ti ir Sovietų pareiškimą Sueso 
kanalo klausimui išspręsti.

Vakarų spauda tuojau at
kreipė -dėmesį, kad Pogidąje- 
vo atsilankymas pas Vatikano 
atstovą diplomai joje buvo ne
įprastas, prasilenkęs su diplb- 
matijos tradicijom. Viena, jis 
kreipėsi į diplomatą tos valsty
bės, su kuria Sovietai neturi 
diplomai nių santykių. Antra, 
Sovietų diplomatas savo rangu 
yra žemesnis už popiežiaus 
nuncijų ir su juo d pamatinių 
santykių negali turėti. To ne- 
pa sė sovietinis atstovas. Bet 
prasilenkimo su d plomatija 
fakto neslėpė nuo viešumos 
Vatikano atstovas. ’

Tas Maskvos oficialus žygis 
buvo paruoštas eilės neoficia
lių žygių.

Šveicarų laikrašt s “Die 
Tat” kreipia dėmesį, kad per-

• Kipro sostinėje pašautas 
vienas anglų kapitonas, kitam 
pareigūnui, tardytojui, buvo 
pakišta po lova bomba; kai ji 
sprogo, pareigūnas jau buvo, 
iš kambario išėjęs. Uždrausta 
mieste pasirodyti su dviračiais 
ir motociklais, nes jais dažnai 
naudojasi pogrindininkai.

• Tarptautinės fibnos die
nos jau ketvirtos eina Vokieti
jos mieste Sazgitter. Dalyvau
ja 24 tautos su 350 filmų. De
monstruojama ir pirmas pa
saulio filmas, kurį susuko 
prancūzą Lumiere 1895.

• Greitumo rskordą lėktu
vu padarė Amer kos lakūnas 
R. VV. Windsor Oklahoma Ci
ty. Valandai 1015.428 mylias 
rugpiūčio 21. Pasaulinį rekor-, 
dą padarė anglas — 1132 my
lias.

• Geriausiai apsirengusius 
Amerikoj^ vyrų siuvėjų są
jungos pirmininkas James Sca- 
li rado 10. Tarp jų pirmoji 
vieta skiriama Eisenhovveriui.

Brštone, het dėl' susalpnėju- 
sips sveikatos net negalįs šv. 
mišių lakyti. - ..

Vysk. Y, Ramanauskas gyve
na pas Msgr.'Kuodį žemaičių 
Naumiestyje. < ••

Kun. VL Požėla grįžta iš Si
biro į Lietuvą.

Kun. J. Marcinkus ir kun. S. 
Telksnys taip pat turį daug 
vilties greitai grįžti.

Kun. Juozapavičius paskir
tas Šiaulių šv. Juigio parapijos 
klebonu ir dekanu.
Kun. Mažonavičius klebonau

ja Šiaulių šv. Petro ir Povilo 
parapijoje.

Ku. J. Latvėnas jr kūjį. dr. 
Kliausis yra toje parapijoje al
taristai. -

Kun. Edv. Simaška yra alta
ristų prie Šiaulių šv. Jurgio 
parapijos.

Kun. Kleiba, buvęs Kužių 
klebonas, vėliau eidamas Ly
gumų klebono pareigas 1948 
m. mirė. Dabar Lygumuose 
klebonauja kun. Sirūnas.

Mirė tam. dr. Šova, pradė
jęs Šiaulių šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios atstatymą ir prive
dęs iki pašventinimo.

Radviliškyje klebonauja kun. 
D. Valančius, Kurtuvėnuose 
kun. Radzvilas.

Kun. Statfcavičius, Kauno šv. 
Antano parap. klebonas, ir 
tam. M. Gylys, Kauno Prisikė
limo parapijos klebonas, pas
kirti kunigų seminarijos pro
fesoriais.

Atsižvelg'ant į kai kurias 
demonstratyviai paskelbtas Ži
nias iš katalikiškų valstybių— 
Lenkijos. Vengrijoj ir Lietu
vos, — reikia daryti išvadą, 
kad Maskvos vyriausybė laiko' 
sau naudingu dalyku tartis su 
Vatikanu. Pranešimai apie 
Lietuvos katalikų vyskupų pa
skyrimą, apie didelę judėjimo 
laisvę, palyginti su ta. kurią 
jie turėjo, apie katalikų pa
rengimus Lenkijoj (Censta- 
chavas-h apie arkivyskupo ma vertinti kaip . netiesioginis 
Groesz paleidimą Vengrijoje, atsakymas Maskvai — nema

nai žiemą ir šiemet vasarą apie tam tikrus palengvinimus mas.
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Bagdonui ir Krėvei neduoda ramybės

Venskus,,iš Vokietijos dr. L.

nariai. Komiteto būstinė pasi
laka New Yprke. Caicagoje 
gyvenantiems centro komiteto 
nariams numatyta specialios

mitetas, susirinkęs pirmo ple
numo posėdžio, pirmininku iš- 
sirinko Pr. Vainauską.

mulionio — pirm., P. Klioro 
ir P. Gruodžio. Konferencijos 
dalyviai iš įvairių JAV ir Ka
nados vietovių clevelandiškių 
buvo dabai nuoširdžiai priimti.

Garšva, iš Brazilijos kun. P. , 
Ragąžinskas ir kt. Be to, kon
ferenciją sveikino Vidurio Eu
ropos Krikščionių Demokratų 
Sąjunga ir visos. Dėtuvių poli-

sti veikti organizuotai. Jau*
- preridiii- nima$ randa būtina jungtis į 

_ ____ _ __ kMrį sudijafe y. Užupis A. Lietuvos laisvinimo darbūš, 
ja. Nors tą savaitgalį įvyko ei- Repšys, V. Šmulkštys, Iz. Ma
lė kitų suvaSaivnnų, konferen- - tnsevičūtė. J. Gravrogkas 
cija buvo gana gausi, atstovų - L? Tomkus^ Sekretoriatą — 
dalyvavo.76, jaunimo 23. Kon- ^Saulius, O. Stankaitytė ir 
fereneiją sve kino vysk, V. "Žemaitaitis. 1 
Btizgys, ptoL ĮM. Krupavičius, - - šeštadienį, iš ryto : > 
prėl. J. Baįkūnas, prof. A. Ra- Rklausyte pranešinu 
mūnas - Paplauskas, dr. P. V. ’ centro komiteto pirm. 
Raulinaitis, LKDS atstovai iš Vainausko apie LKDS veiklą, 
Prancūzijos E. Turauskas ir A. JcĖJ vi. V.lianąo apie tarptauti- 
Venskus,,iš Vokietijos, dr. L. nę veikią ir dr. A. Trimako

tona, j. iMūnuŠis, p. Blynas ir 
į iwuję centro komitotą B- daugelis k'.tų.

rMde: < Konferencijos visu paruoši-
Pr. Vainauskas, St Rauck’- imi rūpinosi Cievelando krikš- 

nas, dr. Vi. Viliamas, St Lu- ^onių demokratų skyrius ir 
šys, A. Gražiūnas,- A. Repšys, ypafe'jo uoli valdyba iš P. Ta- 
K. Kleiva, <r. K. Sfcdla&kas, 
A. Vedeckas, E. Vitkus. Kon
ferencija suteikė centro konii-

studijuoti kr kščioniškąją de
mokratiją, jos valstybinio ir 
visuomeninio '■ gyvenimo pa- tetų) kooptavimo teisę ir to. 

dėl bus dar įtraukta kai kurie 
jo veiklai būtinai reikalingi , Vaišėms paruošti daug suma

numo ir širdies parodė visa ei
lė ponių ir panelių. Iš viso clė- 
velandiškiai pasirodė lietuviš
ko va šingumo aukštumoje.

Konferencija visiems paliko 
jaukų Įspūdį atsinaujinta ir 
pasiryžta dar didesnei veiklai. 
Kita konferencija bus šaukia
ma po dviejų metų. Tame lai
kotarpy numatyta ruošti rajo
ninės ir paskirų kraštu konfe
rencijos bei studijų dienos

Dalyvis

grindus bei jų praktišką pri
taikymą, jungtis Į plačiai iš- 

' plitusį krikščioniškosios de. 
mokratijos jaunimo sąjūdi. 

-Tolesnis jaunimo telkimas, 
organizavimas ir •veiklos koor-
d Davimas pavestas Chicagos funkcijos, kaip jaunimo orga- 

_ y. ___ ________ __ ________ Krikščioniškosios
Gronis šr A. Žemąit s, iš Aus- ąpift tarptautinę būklę, bei j°s Studijų Klubui, 
tialijbs. X Aranąuskas, iš Ko- . Lietuvos būsimus vsantykaus su ~ 
lumbijcs J. Totoraitis . ir Z. kaimynais. Išklausyta praneši- 
Garšva, iš Brazilijos kun. P. , imi iš skyrių ir diskusijų ben- 

dra s veiklos klausimais. Sky-

DIENOS ĮVYKIŲ ATGARSIAI IR PAVERGTIEJI
Atsiliepdama į partijų nuta

rimus dėl pavergtųjų lietuvių 
spauda taip pasisakė:

Naujienos rugpiūčio 27 ran. 
da, kad respublikonų platfor
moje pareiškimas dėl paverg
tųjų kraštų “pusėtinai palšas“ 
ir “nerūpestingai paruoštas”,

k Dabartinė respublikonų val
džia paskutiniu laiku nustojusi 
ir kalbėti -apie išlaisvinimą. 
Laikraštis randa, kad “demo
kratų pasisakymas kur kas 
stipresnis”. Jie pasižada ne tik 
“pasisakyti” už pavergtųjų lai
svinimą, bet ir imtis priemo
nių;

T. Žiburiuose rugpiūčio 30 
daroma iš platformų išvada, 
kad abidvi partijos “nedarys 
jokių su bolševikais susitari, 
mų ... kurie sankcionuotų bol
ševikišką smurtą”. Laikraštis 
patenkintas, kad p ą r t įjos 
“bent principe pasisakė” už 
pavergtų tautų reikalus.”

Sandara žiūri, su nepasitikė
jimu Į demokrą|ų nutarimą, 
kad pavergtųjų klausimas bū
tų iškeltas Jungt. Tautose, nes 
reikalas gali užkliūti už tech
nikinių reikalų ir neiškilti vie
šumon.^

Komunistinė Vilnis džiaugia
si, kad respublikonų dekliara. 
cija apie išlaisvinimą virtusi 
nublukusių frazių kartojimu.

galėsiąs būti atgaivintas 
me kongrese.

KOMUNISTAI SUSIRŪPINO 
GRĮŽTANČIAIS

Komunistinė Laisvė rugpjū
čio 28 pamatė, kad grįžimas i 
Lietuvą komunistų propagan
dai nėra naudingas. Esą kai iš
vyksta komunistų vadai, tai 

- x“susilpnėja veik.mas”. Dėl to 
siūlo: “reikalingi veikėjai vie
toje neturėtų grįžti, bet turėtų 
pasilikti ten, kur gyvena, ir 
veikti kartu su vielos liaudį, 
mi...”

“Argentinoje, pavyzdžiui, 
yra dalis prasilavinusių darbi
ninkų. kurie sako: palaukime, 
negrįžkime dabar, nepalikime 
tūkstančių savo 
rikalų įtakoje. Jie pripažįsta, 
kad gyvenimas Argentinoje 
yra sunkus ... Bet susipratu
siam darbo žmogui vis vien ga
lima gyventi”.. .

“Yra ir Jungtinėse Valstijo
se lietuvių, kurie galvoja apie 
grįžimą savo giriitbjon šalim.. 
Yra 
bet 
dar

ŠEN. DOUGLAS 
REZOLIUCIJA

Naujienos rug'p. 27 aiškinasi 
su Vilnim, kuri džiaugėsi, kad 
šen. Douglas siūlymas Atstovų 
Rūmuose nepraėjo. Pagal tą 
siūlymą laisvinimo reikalam 
turėjo tekti 20 mil. dol. Esą 
reikalas buvo svarstomas prieš 
pat atostogas ir nebuvo laiko 
prikalbinti atstovus, kad su-

tokių, kurie bandė grįžti, 
vėliau, apsižiūrėję, nutarė 
laukti”.
GIMINIŲ BYLA DĖL 

PALIKIMO
Amerikos lietuvių, soc alistų 

spauda polemizuoja su Lietu
vos komunistų spauda dėl Zig. 
mo Aleksos Angariečio po jo 

.. mirties. Aleksa buvo socialde
mokratas. buvo komunistas, 
pakliuvo Į Stalino nemalonę, 
dabar jis “reabilituotas”. Ko
munistų spauda stengiasi iš
kelti jo nuopelnus ’ ir atvaiz
duoti ji šviesų. Socialistų spau
da. polemizuodama su komu
nistais, dažus Aleksai juod na 
ir tirština. Toje polemikoje į.

manymą paremtų. Laikraštis domus faktelis, kad Aleksa 
pastebi, kad “niekas didelių dar buvo uolus socialistų vei- 
vilčių ir neturėjo.” Tačiau jis kėjas ir jau luo pačiu metu

Demokrati- 
, “Jaunimo 

Žygių” redagavimą pirmoje 
eilėje teks A. Kasulaičiui ir 
Clėyelando jaunimui; atstovą. 

__ ___________ _ __ vimu tarptautinėje veikloje, 
riuose veikla: gyvėja-, steigiasi .. kiek tai įmanoma iš JAV, rū- 
nauji skyriai; vis, didesnis pinsis A. Vedeckas, 
skaičius lietuvių susiriša rsu 
krikščionių demokratų veikla. ~ 
x Popietiniame posėdy ■ 

išklausyta eilės tpaskait^. 
Prof. Julius Gravrogkas iš

kėlė Lietuvių Krikščionių Ųę- 
mokratų uždavinius ryšium su 
pasiruošimu atstatančiai Lie- ' 
tuvai, Iz. Matusevičiūtė aktorė

buvo visu savo veikimu ir nu
sistatymu komunistas. Antai,

■ socialistinis. laikraštis Keleivis -
. rugpjūčio 29 aiškino, kad Alek- lietuvybės išlaikymo problęmą 

praeity ir dabarty, P. Starvin- i 
skas davė konstruktyvių ir 
konkrečių tarpgrupinio santy-

<■' kiavimo klausimais, Vliko pir
mininkas J. Matulionis nurodė 
Vliko nueitąjį kėlią ir jo toles
nius uždavinius.

Sekmadieni šv. Jurgio baž
nyčioje įvyko

pamaldos už žuvusius bei 
mirusius .

Sąjungos narius ir kenčian
čią Lietuvą. Pamaldų metu 
giedojo solistė A. Stempužie- 
nė ir Pr. Ambrazo vedamas pa
rapijos choras. Klebonas kun. 
Vilkutaitis savo pamoksle pri
siminė krikščionių demokratų 
veiklą nepriklausomoje Lietu
voje ir jų reikšmę ateities Lie-

• tavai. "'H ,
Sekmadienio popiečio konfe

rencijos darbai pradėti 
jaunimo posėdžiu.
Jis buvo itin gyvas, pilnas 

naujų minčių ir jaunatviško 
entuziazmo. Švarbesniais krik
ščioniško demokratiško jauni
mo uždaviniais pasisakė patys 
jaunieji: L. Tomkus, J. Grav- 

- rogkas, „O. Stankaitytė, Rim
kus, Povilaitis, Bagdanavičius. 
A. Vedeckas ir kt. Nusistatyta 
jaunimo veiklą dar labiau plė-

sa nuo 1905 buvo socialdemo
kratų partijos -eilėse; kad nuo 
1908 partijos pavedimu reda
gavo Darbininkų žodi, kad iš 
Sibiro, nuo Angaros (iš čia 
Angarietis) bendradarbiavęs 
dar apie 1915 P; Grigaičio ir 
V. Kapsuko redaguojamoje 
socialistų spaudoje. O Naujie
nos rugpjūčio 31 nurodo, kad 
1913 Aleksa, kritikuodamas 
Kazimiero Bųgos “Aistiškus 
studijus”, pasisakęs prieš ma
žųjų tautų kalbas ir skelbęs 
savo tikėjimą, kad ateity visos

■ kalbos susilies Į vieną “pasau
linę kalbą”. Tai komun:stinė 
pažiūra kaip ir Stalino. Ir ta 

tautiečių kle- pažiūra buvo skelbiama socia
listiniame Keleivyje. Taip pat 
laikraštis ^ašOį kad Aleksa bu
vęs imperialistinės komunisti
nės Rusijos šalininkas, kuriam 
nepriklausoma Lietuva buvusi 
svetima ... Tie smulkūs fak
teliai rodo, kaip tuo metu buvo 
susimaišę pačioje lietuvių so
cialistų partijoje socialistai ir 
komunistai. Tai paaiškina, ko
dėl toje partijoje sykį buvo 
pasisakoma už Lietuvos nepri
klausomybę. kitą sykį prieš 
Lietuvos atskėlimą nuo Rusi
jos. /

Wendell Berman
Chnirman

ck J. iS6nny> McDonough 
PreMck'nt

GAMBLERS DONT GAMBLE 
ir. nei jūs, kada ateinate j 
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nizavimas, organizaciniai LK- 
DS reikalai ir kt. Skub’ems 
reikalams aptarti numatytas 
statutu prezidiumas, kuris taip 
pat veiksNew Yorke. Į garbes 
teismą išrinkta , prof. J; Grav- 
rogkas, H. Idzelis, P.‘ Stravin
skas, kandidatais P. Balč.ūnas 
ir A. Gailiušis. Revizijos komi, 
sijon išrinkti bostoniškiai: dr. 
J. Leimonas, K. Mockus, dr.

, kiti new- 
yorkiškiai ir tie jaunimo atsto
vai, kurie jau senai šį reikalą 
tvardo Europoje.

Paskutiniame plenumo po- P. Kaladė, prof. J. Kuodis. Ko- 
sėdy išklausyta A. Gražiu no 
kruopščiai'paruošto referato

LKDS tolesnes veiklos
metodų ir priemonių klausi- . Ęonferenciįos posėdžiams 

mais. Paruoštas planas sky. 
riuose bus dar išdiskutuotas ir 
stengiamasi gyvendinti. Priim
tas naujas visą LKDS santvar
ką aptariąs statutas, priimta 
visa eilė rezoliucijų nusakan
čių Vliko veiklą, lietuvybės iš
laikymo svarbą ir" tarpgrupi
nius bendradarbiavimo klausi.

“Tiesa” rašė ir didžiavosi, 
kad Lietuvoje esą užtikrintas 
seneliam gyvenimo galas, nes 
esą visur pilna “senelių na
mų”. Bet tik po poros dienų 
jau liepos 29 Bronius^Raguotis 
užmiršo apie gerą gyvenimą 
“senelių namuose” ir piktina
si, kad z,Kliylande” mirė senas 
lietuvių -publicistas daktaras 
Juozas Bagdonas. Girdi, “skau
dus likimas... jis užmerkė 
akis visų apleistas ir užmirš, 
tas.. . Juo nesirūpino tie, 
kurie ji išviliojo iš tėvynės 
1944 metais. Ne, jie Įmetė ji, 
kaip nereikalingą daiktą; i se
nelių prieglaudą vargui ir 
skurdui”. Tokiais žodžiais iš
duoda Raguotis, kokios yra 
tos prieglaudos, tie , “senelių 
namai” Lietuvoje — tai vargo 
ir skurdo vietos, nes Raguotis

Kitose planetose negyvenama
T. Augustinas GemeHi, Mi

lano katalikuainiversiteto rek
torius, įrodinėja, kad, išsky
rus žem^, kitose planetose 
joks žmogus negyvena.

Didysis pranciškonų moksli
ninkas tvirtina:

— Ne tik Senasis ir Nauja
sis Testamentas nekalba apie 
kitus pasaulius, išskyrus žemę, 
bet visa visuma duoda supras
ti, kad Dievas parinko žmogui 
gyvenamą vietą žemę, , ir tik 
žemę. Tai įrodo ir tas faktas, 
kad Jėzus Kristus gimė žemė
je, prisiimdamas žmonių nuo
dėmes, ypač Adomo prigimtą, 
ją nuodėmę, ir mirė išganyti 
žmones, tai yra, grąžinti žmo
nes į antgamtinį gyvenimą, 
kuriam juos Dievas buvo su
tvėręs.

— Sutvėrime buvo ekono
mija, dieviškas planas, kurio 
centre stovi žmogus, ir gyveno 

priešam nerūpėjo su žmonėmis Dievas žmogus, 
Jėzus Kristus.

— Jei Dievas būtų sutvėręs 
kitus žmones ir juos apgyven
dinęs ant kitų planetų, nebe
būtų logikos dieviškajame pla. 
ne išganyti žmones, nes anie 
žmonės nebūtų iš Adomo, ir 
užtat neturėtų prigimtosios 
nuodėmės ir nebūtų išganyti 
Dievo tapusio žmogumi. Pri
leisti nelogiškumą dieviškaja
me plane reikštų nepripažinti 
begalinės Dievo Išminties.

pasibaigus įvyko. ,
jaukus ir draugiškas pri

ėmimas, ’ -.
kuriame be konferencijos 

dalyvių dalyvavo ir visa’ eilė 
svečių, kaip slovėnų krikšč. 
demokratų Clevelande vice- 
pirm. Sfilofoy, pulk. Ę. Žukas, 

"J. Daugėla, p. Šemeta, J. Sme-

O
Amerikos prieglaudų nepažįs
ta ir apie jas sprendžia iš tų, 
kurios yra Lietuvoje.

Panašiai ima aiškinti Raguo
tis, kad ir Krėvė buvęs užmir
štas, nes 
nei rašytojas nei jo kūryba”.

Kam visa tai rašoma? Tie 
žodžiai skiriami Lietuvoje 
esantiem rašytojam ir skaity. 
tojam. Jų akyse reikia parody
ti, kad kitur lietuviai, rašyto
jai ir kiti skursta. Tokiu pri
minimu turi būti padrąsinti 
esantieji Lietuvoje tenkntis 
savo skurdžiu gyvenimu, ne
reikalauti ir nenorėti geresnio.

Almus

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ PASISAKYMAS
Rugsėjo 1—2 Windsore (Ka

nadoje) įvyko JAV ir Kanados 
LFB konferencija. Rugsėjo 1 
konferencija išklausė LFB val
dybos ir LFB sambūrių atsto
vų pranešimų apie LFB veiklą 
ir santykius su kitais laisvini, 
mo veiksniais. Po diskusijų 
konferencija priėmė visą eilę 
nutarimų, kifrių turinys toks:

Pareikšta padėka LFB val
dybai už darbą ir visiems LF 
bičiuliams, aktyviai besireiš- 
kiantiems įvairiose visuomeni
nio bei kultūrinio gyvenimo 
srityse, ypač Lietuvių Bend. 
ruomenės veikloje. . t

Pritarta LFB valdybos poli
tinei linijai santykiuose su Vil
ku ir kitomis organizacijomis 
bei institucijomis. Konferenci
ja pakartojo LFB pasisakymą 
už vieningą bendrą laisvinimo 
kovos vadovybę, kuri demo
kratiniu būdu suteiktų visas’ 
gyvas, as lietuvių visuomenės 
jėgas. O kol tai bus pasiekta, 
konferencija pasisakė, kad LF 
B i č i u 1 iai vienodai teigia
mai veŲina ir vertins visų or
ganizacijų bei. institucijų Lie
tuvos laisvinimui ir išeivijos 
lietuvybei naudingas pastan
gas ir pozityvius žygius.

Konferencija pakartotinai 
priminė LFB nusistatymą, kad 
būtų sudarytos palankios sąly
gos Lietuvon laisvinimo darbe 
bei organizacijoje pasireikšti 
jaunimui.

Konferencija pabrėžė reika. 
lą visuomeniniame gyvenime

JUOZAS GRABAI) 
SEAL ESTATE BKOJSH 

Tarpininkavimas perkant ir parduodanŲnekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t 
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEBFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

sol darumą Europos LFB kon
ferencijos nutarimams.

Konferencijai pranešimus 
padarė LFB valdybos sekreto
riai A. Sabalis (LFB valdybos 
darbas b, I. Mikulskytė (“Į Lai
svę” reikalai), dr. V. Vygan
tas (generacijų bendradarb a- 

LFB valdybos 
pirm. J. Brazaitis (rezistenci- 

tautinės jai 15 metų), LLK pirm. V. Si
dzikauskas (politinė padėtis ir 
laisvinimo darbai). k , -
Rugsėjo 2 konferencija baig

ta Lietuvos Laisvės Kovų Są
jūdžio dalyvių trumpu pager
bimu. Solistas V. Verikaitis 
padainavo “Oi. neverk, matu- 
šėle”. “žemės sauja” ir “Į žy
gį". Dr. *A. Darnusis ir iš 
Stockholmo atvykęs J. Pajau
jis papasakojo rezistencinės 
kovos trumpus įspūdžius, o 
kun. Kriščiūnevičius paskaitė 
maldą už žuvusius laisvės ko
votojus. Užbaigiant sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Konferencijoje dalyvavo 117 
LF bičiulių ir 22 svečiai. Kon
ferencijos metu dviem studen
tėm įteiktos VVaterburio LFB 
sambūrio suorganizuotos sti
pendijos. LFB

tarpusavinius santykius grįsti 
teise bei teisingumu ir asmenis 
bei institucijas vertinti pagal 
jų atliktą darbą bei reiškimosi 
dVasią. o ne pagal raidę ar pri
siimtus titulus. ✓

Konferencija išreiškė pagei
davimą LF bičiuliams 
siems lietuviams, kad skirtų vimo gairės), 
daugiau nėi iki šiol dėmesio 
ir pastangų savosios 
bendruomenės organizacijai, 
veiklai ir lėšų telkimui, taip 
pat pageidavo, kad būtų in
tensyviau plečiamas vyresnio, 
sios ir jaunesniosios kartos 
bendravimas ir bendradarbia
vimas.

Konferencija pasidžiaugė 
LFB valdybas įsteigta rezisten
cijos stipend ja ir paskirtąja 
premija už literatūros veikalą 
aktyviosios lietuvių rezistenci
jos tema, kviesdama ir kitas 
lietuv ų organizacijas bei at
skirus lietuvius panašiu keliu 
dėtis prie lietuvių taut nės - 
kultūros ugdymo ir lietuvių 
jaunimo* mokslinimo pastangų 
parėmimo.

ir /vi-

Konferencija pagyrė “Į Lai
svę” žurnalą ir sugestijavo LF 
bičiulius skirti “Į laisvę” rei
kalams kasmet bent po 10 
dol. Idėjinei ir politinei bei 
rezistencinei sąmonei gyvini i 
konferencija išreiškė pageida
vimą, kad LFB valdyba pa
svarstytų atitinkamo turinio
studijinių dienų suorganizavi- jungos Literatūros Konkursas, 
mo klausimą. Savo nutarimuo- 680 Bushwick Avė., Brooklyn 
se konferencija pabrėžė savo 21, N. Y.

• Studentu Literatūros kon“ 
kurdas, kurį paskelbė Liet. 
Stud. Sąjunga, pratęsiamas iki 
spalio 20 d. Konkursui skirtus 
raštus siųsti; Liet. Stud. Są-

Norite geros—meniškos biografijos 
portreto, seimos, vaikų, įvairių progų 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir i»an.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Str., Ridgevrood, Rrook’vn, N. Y. 
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asa“l--'.

Amerikos devyni gvasinn-

vietų Sąjungą. Dalyvavo liute-

kopahj,

am

“Laisvė” apie siuntinius j Lietuvą .

TOK/

s&so 
s&so

sijoje 10 dienų ir kovo 23 jau 
buvo vėl New Yor^e. Po to

čių atstovai į Ameriką r- revi- 
zituoti. Dabar amerikiečių 
“National Council ofthe Chur_ 

' ches of Christ in the „IL&A.”
Visašp pašnekama, . kas da

bar, Sovietų Rusijoje/- darosi.

Sočiuose bažnyčių padėtį, 
dalyvavo ir antroje stalo pusė
je daugiau. Tarp jų buvo ir 
Estijos liuterių arkivyskupas 
Kiivit bei pastorius Toomin;

žmonių suiminėjimus, trėmi
mus. Įtarinėjimus- iri sekmų* C. . . J **** t
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kesniais Lietuvai pažadais gau
tų ir daugiau 1‘etuviškų balsų.
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PRENUMERATOS KAINA

Užsienyje

mas atrodo nuokrypa gerojon 
pusėn: bolševizmas, girdi, 
žmoniškėja ir liberalėje, daro
si vis laisviau gyventi pačioje 
Rusijoje ir jos pavergtuose 
kraštuose. Kitiem rodosi, kad 
Stalino kultą sumažinus, padi
dintas svoris pačio . komuniz
mo, kuris atsiremia ! ne tiek 
vienu asmeniu, kiek viena par
tija. * -

kių kraštutinumų čia prieina
ma, rodo Pragos komunistino 
savaitraščio “Dikobrac” išra
šas iš vieno buhalterio bylos. 
Tą buhalterį buvo pavesta se
kti keliem asmenim, štai ko
kie nusikaltimai jam užskaity-

Lyg pateisindamas faktą, 
kad Sovietuose negal ma jokia 
jaunimo bažnytinė organizaci
ja, baptistų atstovas Židkovas 
griebėsi remtis šventuoju Ra
štui Girdi, “mes neturime jo- 

atstovai. Jie i»rėjo susitktisu Kfivft bd pastorius Toomin;. kios jaunimo organizacijos,
misijos hRfmfa atstovais ir dalyvavo taip pat Latvijos hu. nes mes nerandame Šventaja-

- - “ - — =- —-v-—— «> ka? \ me Rašte, kad jis mums nuro.
. dytų tokias organizacijas turė

ti, įr mes griežtai laikomės 
Biblijos... Jauni žmonės dir
ba fabrikuose be to jie užim
ti aktyviai dar savo intelektua
linį išsilavinimą, praplėsti. Tad 
mes laikome netinkamu daly- 
ku atimti iš jų laiką papildo. ■ šviet mas, kurto turi sunaikin- 

mu mokymu”? ti religinį auklėjimą.

Kai išlieka partija, kuriai 
reikalaujama dar didesnio 
klusnumo ir pagarbos, išlieka 
ir visas jos /Vienašalis kietu
mas bei siaurumas. Išlieka 
partinė diktatūra, kuri be 
prievartos niekada ir niekur 
laikytis negali. Kas anksčiau 
Sovietuose galėjo būti palaiky
ta tiktai nepagarba Stalinui, 
kaip “darbo žmonių tėvui ir 
žmonijos genijui”, dabar už
skaitomą nuokrypa nuo komu
nizmo. Tai jau didesnis nusi
kaltimas. Stalinas galėjęs su
klysti, būti žiaurus ir patvir
kęs, kaip Chruščiovas apskel
bė, nes jisai buvo žmogus. Tuo 
tarpu komunizmas yra idėja, 
gera ir neklaidinanti idėja, 
kaip skelbia visų šalių komu
nistai. Kas tos komunistinės 
idėjos nesilaiko ir už ją neko- 

> voja, skelbiamas nusikaltėliu 
ir baudžiamas, nors valdo jau 
nebe Stalinas, o Chruščiovas.

c’jos susidarytus įspūdžius. .
—0-^ ’

VIENAS PRIEŠ DEVYNIS
Kai buvo svarstomi tokie 

klausimai kaip -^taika ir ką
ra^ vienoje stalo pusėje,sė-* 
dėjo devyni amerikiečiai, kito
je tik vienas metropolitas Ni. 
kalojus su Šavo vertėjais. Ni-: 
kalėjus vadovauja. Rusijos or
todoksų bažnyčios santykiam 
su užsieniais. Amerikiečiai pri
minė, kad būtų išmintingiau, 
jei ir kitoje stalo pusėje būtų 
daugiau bažnyčios atstovų. Ta
čiau Nikalojus rado geriau 
būti vienas.

Bibliotekoje pasiskolino pa
siskaityti knygą apie Bismar- 
cką; pasisakė mokąs angliš
kai; kai buvo diskutuojamas 
penkerių metų planas, kosėjo; 
du kartus su drauge Rezidova 
buvo kavinėje;; dažnai pasi
sveikina sakydamas “Labas 
rytas”, o ne “Lai gyvuoja dar
bas”; abejoja sovietų ekspedi
cijos į Marsą galimybe; pasa
kęs, kad jo įmonėje yra idio
tų; vienam piliečiui davė ame
rikoniškos kramtomosios gu
mos; politinių diskusijų metu 
užmigo; sakė, kad jam būtų 
labai malonu paatostogauti 
Paryžiuje; pareiškė, kad nė 
šuva uodegos veltui nevizgi
na; jo rašomajame stale ras- _ . .
tas kriminalinis romanas ang- Per aukšti; man rodos, kad ir 
lų kalba; abejojo rusų moksli
ninkų surinktais daviniais, 
kiek gili yra Kaspijos jūra; jo.
viršininkui nusilaužius ranką, muitus už paneš otus rūbus, aš 
neparodė, užuojautos; jo rašo
majame stale rasta miltelių 
vabzdžiam. I.

terių arkivyskupas Turs bei 
pastorius Matulis..

PRANEŠIMAI APIE 
BAŽNYČIŲ PADĖTĮ

Sovietuose, rodė '^didelius, 
gal ir tyčia padidintus skai
čius. Ortodoksų bažnyčia tu-’ 
rinti 20,060 .. parapijų, 35,000 
kunigų, 60 v.enuolynų (vyrų 
ir moterų!, 8 seminarijas ir .2 
akademijas. Teologijos stu
dentų turį;1546.

Estų atstovas pasakojo, kad 
trys ketvirtadaliai bažnyčių 
Estijoje karo metu sugriauta. 
Dalis pastorių pasitraukė.* Da
bar turį jau 100 bažnyčių, 150 
pastorių su 350,000 tikinčių-' 
jų. Latvijoje esą 300 parapijų 
ir tiek pat bažnyčių. Pastorių^ 
esą 110. Naujiem ruošti vei. 
kia kursai. *

Visi pasisakė, kad va kus ti
kėjimo tiesų pamokyti tegali 
tik tėvai namie ir bažnyčioje 
sekmadieniais po pamaldų.

NEGALIME UlMiRŠTI,BET 
GALIME ATLEISTI \

Metropolitas Nikalojus buvo 
uoliausias politinius klausimus 
svarstant — apie taiką ir ka-

“Laisvė”, komunistinis dien. 
raštis, rugsėjo 1, savo vedama
jame rašo, kad gavusi laiškų, 
kuriuose nusiskundžiama di
deliais muitais už siuntinius į 
Sov. Sąjungą. Siunčiami padė
vėti drabužiai, o vistiek jie ap
kraunami muitais. Pats Mizara 
pripažįsta, “kad mokestys už 
tokių daiktų pasiuntimą yra

muitai už juos imami per dide
li. Kodėl Tarybų Sąjungos vy
riausybė ima tokius aukštus

Taigi negali būti ir nereikia 
laukti jokių didesnių pasikei
timų, kol Sovietuose laikomasi 
komunizmo ir vienos partinės 
diktatūros. Užsienio politikoje 

' tų pasikeitimų niekur nesima
to, o vidaus politikoje tik 
didesnė kiek laisvė korespon
dencijai su užsieniu ir siunti
niam, nes Sovietų Sąjunga 
gauna krūvas pinigo savo sub- 
vėrsyvinei akcijai tuose kraš
tuose, iš kur tie siuntiniai 
ateina. - .

nežinau. Gal būt. todėl, kad 
kai kurie asmenys, turi gimi
nių Amerikoje, bando iš to da
ryti biznį: gautus rūbus, kurie 
jiems nieko nelėšuoja, parda
vinėja kitiems. Re kia atsimin
ti, kad Tarybų Sąjungoje dra
bužio — puošnesnio drabužio , 
-— dar vis nėra per daug, to
dėl ir kainos jo aukštos. Kai 
asmuo, nemokamai gauna iš 
Amerikos nuo savo giminių

Nors komunistinis laikraštis 
pasijuokė, kad taip smulkme
niškai pilietis sekamas, bet ji
sai ir parodė, iš ko gali susi
daryti byla net ir už šnipinėji
mą. Jei jau pilietis iš kažkur 
gavo miltelių vabzdžiam nai
kinti, "kas galėtų ' užtikrinti, ~ suknel ų ir ko kito, jie juos 
kad jisai vieną dieną negaus... 
bakterijų sukelti epidemijai 
Sovietų Sąjungoje. Žiūrėkime 
labai atsargiai į pagyvėjusius 
santykius su žmonėm už gele
žinės sienos.

gali parduoti kitiems. Tasai 
asmuo, gal net nežino, kiek 
tasai rūbas ir jo persiuntimas 
lėšuoja jo giminei Amerikoje”.

čia Mizara pats pripažįsta, 
kad Sovietų rojuje paprastas

skuduras brangiai kaštuoja. 
Nepriklaus. Lietuvoje skudu
rus supirkdavo žydeliai ar juos 
pakeisdavo į muilą, druską 
adatas. Dabar, kaip Mizara ra
šo, tais padėvėta s iš Ameri. 
kos drabužiais, — kurie ten 
yra brangenybė, — daro didelį 
bizni.

Toliau K. Mizara pasakoja, 
kad jis važiavęs į Lietuvą, kar
tu buvusi ir tokia moteris iš 
New Yorko, kuri vežės’ dau
gybę suknelių brangių daiktų; 
prie ios ir pristoję muitinin
kai. Bet kada R Mizara buvo 
Sov. Rusijoje? Ko jis poste- 
ringauja niekus. Juk ne jis, 
bet B mba kadaise važiavo per 
Suomiją į Sov. Sąjungą ir Lle. 
tuvą.

Be to, geriau Mizara rašytų, 
kad muitai ne dėl to tai o bran
giai “lėšuoja”, kad Lietuvoje 
žmonės nežinotų, kiek daiktas 
vertas, bet kad Sovietų Sąjun
ga lupa skūrą visiem, kam t k 
gali. Bolševikam nerūpi nei 
žmonėm varge padėti nei tei
singumas. Bet kad ir Ameii/ 
kos valdžia neįsikiša į tą lupi, 
kavimą, yra nesuprantama.

M. R.

£ ALOYZAS BARONAS

Fragmentas

Viena, meile ir drauge

Viena šoka, Viena dainuoja, šaus, automobilių ir ratų kurie 
Vieną į rūsius kiša ilgas dai- tave žiopčiojantį griebia, me-. 
nuojantis signalas. Paskui Vie- ta dangun, nori stverti už de- 
na vėl gyvena savo prateriu, besto krašto, o paskui vėl so. 
senu ir nauju. Dunojum, pras- dina purvinon žemėn, pamąs
to alaus barais ir netikros ka- tyri apie pietus be maisto kor- 
vos kavinėm. Viena linksma, 
Viena tiki ateitim. Vienai lais
vai būti lemta ir taip didžiųjų 
pažadėta. Išmintingų, kaip pir
masis iš Bremų miesto muzi
kantų, ’

Vasara traukiasi į savo Ža
lią sijoną. Ruduo meta rudą 
apsiaustą ant galvos. Vasarai 
gali labai blogai baigtis. Rugsė
jis paleido vęratinklių. Rugsė
jis visoj Europoj, vienodas. 
Rugsėjis baigiasi. Jam Įmerkia 
traškanotą akį spalis. Išeik, aš 
ateisiu. Bus ilgesni vakarai. 
Tegu Viena šoka. Viena šoka 
po bombom. Šitokio linksmu- 
mo nė pats Strausas negalėjo ėiame viršuje. Tuo pačiu metu 
numatyti. per vieną skrenda lėktuvai, ir

Parke daug visokių vežimų, trenksmas, ir dūmų debesys. 
Netikrų kalnų traukinių, vėjo O kitoj pusėj Dunojus. Žalias, 
pučiančio ft apačios ir iš vii- Neišsiskiriantis iš pievų. Tik

teles. Vėjas kiauliškas senber
nis. Vėjas griebia už sijonų, ir 
merginos klykia. Seniai pake
lia galvas į vėjo pasileidimą. 
Seniam, reikia skubinti gyven
ti. Jaunesni gali atidėti maigų - 
kelnaičių paradą vėlesniam 
laikui Parkas linksminasi kaip 
vaikas smėlio dėžėj. O kitur 
dunkso nesukalti į Žemę mū
rai. Išdraskyti. Ten buvo iš
spręstos visos problemos.

Irenos veidas įraudęs. Irena 
šaukia krisdama stačia galva 
žemyn. Kai sustoja įsodinti ki
tų, lopšys, kuriame sėdi Ire
na, Launys ir Abraitis yra pa-

Senojo Dunojaus mėlyni lopai. 
Liūdnas senasis Dunojus. Jis 
sugadintas, jis gėdinasi, jis 
toks pat mėlynas kaip ir eili
niai neapdainuoti vandenys. 
Irena krūptelia nuo trenksmų. 
Jai labiau patinka kita Vienos 
pusė. Romantiškoji.

— Bijai, pelyte? —- klausia 
Abraitis. Į

Kai juos nuleidžia žemėn, 
pavojus atšauktas, ir jie .visi 
trys iš lėto eina ūžiančiu par
ku. Išlindai mirčiai pro pažas- 
tį ir džiaugiesi.

— Bijai, pelyte, — pakarto
ja Launys, — žinot ką reiškia 
toks sakinys? įsimylėjimą. 
Kai įsimyli vyras netenka iš
minties. Jis nenori, kad ir 
mergina būtų protinga, todėl 
ją ir vadina pelyte, katyte, 
špokiuku, kurapka, paukščiu
ku ir visokiais ūkais ir ytėm. 
Na, įsivaizduok, jei šiaip pado
rią ponią kas nors kate pava
dintų. į teismą paduotų. Okai 
įsimyli, tada prasideda zoolo
gija. Visa graužikų giminė su. 

. šaukiama. Pelyte, pelyte, o 
kai ta pati pelytė pamato tik
rą pelę, rėkia kaip liūtą išvy
dusi. Meilė nepripažįsta logi
kos. Meilė spiauna visom teo
rijom į snukį.

Abraitis pyksta, nes ieško 
žodžio:

— Bet maloniniai kreipiniai 
galimi?

— Į ką? Į Ireną ar į pelę. 
Na, ir man patinka Irena. Jei 
ne ji, tai stovėtum kokioj vel
nio virtuvėj azoto junginius 
pilstydamas. Pirštus nusidegin
tum, ir kelnėse druskos rūgš
tis skylių pridarytų. Pirštai 
rudi būtų kaip pypkės galas.

— Toks čia mano nuopel
nas, — kreipia savo smulkią 
rudą galvelę, kaip saulėgrąžą 
Irena, — mano pareiga, kaip 
ir kiekvieno, sakyti, kad rei
kia studijuoti, o dirbti visada 
paspėsi.

— Ne čia, vaike, esmė, — 
paima Launys ją už smulkios 
alkūnės, bet asmė ten, kur 
rūksta, žinai ten, kur kala 
žmogų į žemę. Matai, atskrido, 
sumaišė žemes, kaip vandenį, 
ir vėl atskris. Fabrikas žmogų 
riša, o universitetas ne. Mes 
esam laisvi. Mes galim dabar 
visi trys išvykti iš Vienos, čia 
nebe valsų miestas, čia sire
nų. Perkūnėli šventasis, tiesa, 
yra tokia, kad reikia kuo grei
čiau spausti į Insbruką, yra 
tokia, kad net abejingųjų pa
tronas Pilotas .nebesūabejotų,

Abraitis nustebęs pažiūri į 
Launio akis. Sunku išskaityti, 
kada tas velnias tyčiojas ir ka
da teisybę sako. Šokinėja nuo

“Mes negalime to uąmirŠti,. * Tačiau kidk amerikiečiam 
mes tik galime atleisti", buvo, buvo stengiamasi rodyti , j*eįs*S 
jam atsakyta amerlkiečų. padėtį tokią, kokios non Mas.IJ 

• . , ••• kva, galima spėt ir iš kelių žo- . i
IŠVADŲ IŠVADOS del.ų: kai amerikiečių deiega- -I 

Savo išvadose amerikiečių dja pasisakė, kad ji nėra nei 
delegacija kalbėjo, kad Sovie- I savo valdžios įgaliota nei in- 

strukcijų gavusi šiai kelonąi, ^ 
tai ir metropolitas Nikalojus I-Ą 
atsakė: “...Mes kalbės.mė? 
kaip krikščionys... Jei jūs 
esate čia be politinių instruk- 
c jų, tai mes taip pat”.-Tie žo- 
džiai maždaug reiškia: aš neti. 
kiu, kad jūš esate be instruk
cijų iš savo valdžios, nes ir aš 
žingsnio negaliu be tokių in
strukcijų žengti...

iuose labiausiai bažnyčios įta
ka esanti išstumta iš auklėji; 
mo.

Paskutinias kelerials me
tais valdžia sulaikiusi perse
kiojimą, paskelbdama kunigus 
ir tikinčiuosius lojaliais pile- 
čiais. Bet tuo pačiu metu su
stiprintas tariamasis mokslinis

atominių bandymų uždraudi
mą, ir vis stojo, kad visos 
bažnyčios pasisakytų už tai. 
Kada jam priminė vienas iš 
amerikiečių, kaip jis buvo ajt- 
siliepęs apie Amerikos krikš
čionis ir jų bažnyčias Korėjos 
karo metu, Nikalojus dėjosi to 
negalįs atsiminti. Kai jam pa- _ _____
sakė, kad jis išvadino Ameri. rinkimuose 
kos krikščionis žmogžudžiais, 
kurie kursto dujų karą, Nika- 
įojus atsiliepė,, kad Korėjos 
karo dienos buvo visiem sun
kios ir kad geriausia būtų visa 
užmiršti, kas ką tada buvo pa
sakęs. Ypačiai dabar pradėjus 
naują susiartinimo erą...

Lietuviai Amerikos rinkimų kovoje
Amerikos lietuviai, JAV pi

liečiai, vis stipriau įsijungia 
į Amerikos politinį gyvenimą 
demokratų ir respublikonų 
partijose. Jie stengiasi, kad 
viena ir antra partija savo 
“platformose” įsirašytų ir Le. 
tuvos likimo klausimą. Už tai 
jie, žinoma, pažada ir daro pa-

* Wm. T. Kvetka* dalyvauja 
, respublikonų tautinio komite
to tautybių, komitete. Jis daly
vavo konvente. Jis dabar daly
vauja ir kovoje už respubliko
nų ląimėjimą rinkamuose. 
Spaudai išsiuntinėtame savo

MAKSUI artėjant prie žemės, WasbinKtone padirbtas mužuuSKas 
priimtuvas ‘‘žmonių marsieėių’’ radijo signalam priimti... O gal 
jie ir šauksis žemės?...

• •TO *

sąmonės ligi nesąmonės kaip 
kelmais baloj. Irena tyli. Iš jos 
vandens alyų negali suprasti, 
ką ji galvoja. Parke grūdasi 
žmonės. Parke lekia traukiniai 
į kalną ir pakalnėn, parke su
kasi dideli ratai įcąip diploma
to galvoj, parke tyška vanduo, 
pučia vėjas, parkas žmogų pa
daro šokinėjančiu asilu. Par
kas žmogui išmuša iš galvos 
mintį apie paskutinį apsiaustą 
vadinama grabu.

— Tu tikrai sakai taip? — 
klausia Abraitis, pykdamas, 
kad Launys vis dar tebelaiko 
Ireną už rankos, — tu tikrai?

— Galėtum, karo vadu būti, 
jei tiek tesupranti. Bolševikai 
šį miestą užims. Manai ne 
Laužiasi, brolau Ne tam mes 
bėgom 1š Lietuvos. Patekti ru. 
sui ir ten buvo padorių gali
mumų. — Launys paleidžia 
Irenos ranką ir nuo to Abrai- 
Čiui truputį lengviau.

— Aš manyčiau, kad tiesa, 
— pritaria Irena, — aš many
čiau, kad mes nieko gero ne
sulauksim.

— Gaila tik universitetą 
palikti, — sako Abraitis.

— O Kauno nebuvo gaila? 
O. dėl Lili nenorėjai šokti iš 
einančio traukinio? O motinos 
nebuvo gaila? Visko gaila, bet 
labiausia savo nuosavos gal

vos. Ji reikalinga įvarčiui į. 
mušti ir pasuotei gerai ir 
trumpai padaryti. Daug’au 
gal niekam, bet vistiek ir dėl
to verta ją nešti iš čia.

— O man dėlko verta? — 
šypsosi Irena.

— Tau, kad papuošalėliu 
žemėj būtum, kad Abraitis 
man pavydėtų ir aš jam. Nors 
iš esmės tai aš nenoriu jūsų į- 
kalbinėti. Iš viso aš perdaug 
kalbu. O kas man? Neįsakinėk, 
kas kur turi važiuoti, nepatark, 
kas ką turi mylėti, ir naktį 
miegodamas nevaikščiok. Vi* 
sus tuos dalykus praktikuoda
mas gali ,lik|i nusuktu spran
du. Išmintingiausias iš Visų 
sutvėrimų yra ožys. Jis galėtų 
būti mokslo simboliu. Profe
sorium. Dėvi barzdą, tik aki
nių reikia. Iš jo nei pieno, nei 
vilnų, nei patarimų. Tik kvai
liai mėto daiktus ar patarimus. 
Juo kvailesnis, juo labiau nbri 
sąvo smegenimis su kitu da
lintis, visokiausiais patarima s 
kitą aprūpinti. AŠ irgi pana
šus. Galite neklausyti Bet aš 
vykstu. Ir tai labai greit. Trep
sėti nenoriu. Pririštos karvės 
amatu nesiverčiu. Padarei ir 
baigta. O paskui gali džiaugtis 
ir gali gailėtis. Vis pozytyviau 
negu mainymas Žemės į žemę, 
žodžiu, kaip norite. Aš apsi.

pranešime jis tarp kitko paša- -.’.fl 
koja, ką jis darė respublikonų 
partijoje Lietuvos reikalu: ' j

“Prieš jrepublikonų part jos 
konvenciją, paruošiant partijos 
platformą, liečiančią užsienio^ 
politikos reikalus, aš, kaip 
partijas tautybių komiteto na
rys, buvau pakviestas konfek 
rencijon su pirmininko pagel- 
bininku Howard Pyle .ir rezo
liucijų komiteto pirmininkų 
senatorium Prescott Bush, kur 
turėjau pareikšti savo pozie ją 
dėl sovietų pavergtųjų tautų, 
o ypač dėl Lietuvos.

Šios konferencijos meta aš 
patiekiau ALT mintis dėl da
bartinio Lietuvos statuso, ir 
tos dienos sesijoje buvo aptar
tos visų už geležinės uždangos 
esančių tautų problemos. Aš 
iš savo pusės dėjau pastangas, 
kad Lietuvos vardas būtų mi
nimas reoublikonų partijos 
rinkiminėje platformoje, lie
čiančioje užsienio politikos 
reikalus. Ta pačia proga taip, 
pat bandžiau iškelti skirtumą 
tarp inkorporuotų Baltijos val
stybių ir kitų satelitinių vals“ 
tybių, tačiau dėl žodžio "in- 
corporated” aiškinimo dides
nio spaudimo nedariau ir bu
vau jau patenkintas tuo, kad 
Lietuvos vardas buj minimas 
rinkiminėje platformoje.

Tame susirinkime mums bu
vo pareikšta, kad rink minė 
platforma nebus koks nors 
bereikalingų žodžių ar išsireiš
kimų junginys, bet bus su 
užsimojimu..... pirmyn einanti
tiesiog pr e reikalo. Preziden_ 
tas Eisėnhoweris savo kalboje, 
priimdamas antrukartinę no
minaciją, taip pat kalbėjo apie 
“užsimojimą pirmyn” (forward 
look).”'

sprendęs. Galiu palaukti jūsų, 
galiu vilkti jūsų lagaminus, 
bet jūsų galvų nešti aš neno
riu. čia daug proto nebūtina. 
Du kart po du padauginti for
mulės išrasti nereikia. "

Visi galvoja. “Kiaulė tas Lau
nys”, mąsto Abraitis. Visada' 
ką norš išranda. O čia iš es
mės nėra bloga. Nereikia dirb
ti perdaug, nei mokytis. Tu. 
rim kambarį. Ir-vėl tolyn ir • 
vėl. Kažkur nuo juodplaukės 
-Lili. Naktelė. Balto veido. Lili. 
Vis*judam, kad tu nepagau- 
tum ir kad tavo veidą ir vardą 
pamirščiau. Vis kažkur. O Čia 
tyli, nepreterufnga Irena. Tavo 
draugė, mokanti paguosti. 
Glostyti, kaip vaikas katiną, 
anot kvailio Launio”. '

— AŠ irgi taip manyčiau, 
kad dar neverta galvą kišti po 
pjautuvu, — tyliai taria Irena.

Vėl visi tyli; Launys nebe
nori įkalbinėti. Jam ga la lie
žuvio ir smegenų. Ožys profe
sorius. Jis niekam nieko ne
duoda. Jis nesiūlo nei kailio 
nei išminties. Abra'tis galvoja 
apiė namus ir Lili. Jis parašė 
jai laišką. Trumputį. Tik ad. 
resą uždėjo. Ir dabar niekad ji 
neberas jo. Gal ir tas laiškas ' 
paklydo kažkur? Ir draugui Ig*

(Nukelta į 4 psL)
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torikai. Iš ten ir lietuviai suži
nojo, kad toks riteris lankėsi 
Lietuvoje, ir citavo jo ištrau-

Giliber 
vyksta i

SEBEJI AMŽIAI PRISIKELIA Iš PARGAMENTŲ. NE- 
JRAMA RITERIS — GILIBERTAS DE LANNOY — PA 
Ė^TURBTU IR KELIAUJA | PRŪSUS, | LIETUVĄ.

TĄ JIS ATVYKSTA KAIP AMBASADORIUS. 
J B VYTAUTO LAIKŲ LIETUVOS IR JO 
KELIAUJANT PER LIETUVĄ | KONSTANTI

Kun. J. Msčiuiionis, marijo
nas, pavadavęs šv. Alfonso 
parapijos v.karą ktin. J. Antio- 
saewskį rugpiūčio mėnesyje, 
išvyko tęsti savo misijos kitose 
parapijose. Kun. J. Mačiulio- 
nis savo pamoksluose aiškino 
ir . kvietė tėvus leisti savo šū-

Sruogienė rašo

Nepriklausoma s laikais P. 
Klimas, būdamas Lietuvos pa
siuntinys Paryžiuje, susidomė. 
jo šiuo riteriu. Ji^ išžiūrėjo 
Paryžiaus^ Belgijos ir kitas

Hendelio 
mokslus United States Navai 
akademijoje, Annapolis, Md., 
o jo sesuo Ona May pradės 
studijuoti Univeraity. of Mary- 
land. '

Tame pačiame universitete 
mokysis ir dr. Stasio ir Elenos 
Ankudų duktė Milda ir Nijolė 
Brazauskaitė, M. Z. Brazauskų 
duktė. x

gimė 
turtingoje feodalų 

kuri turėjo įtakos

Irena. Mes kalbam . apie tave 
ir man nuo to gera”. Abraitis 
žiūri į savo veidą vagono lan
ge, ir jam jis atrodo baisiai 
kvailai. Jis norėtų spiauti į jį. 
Vien todėl, kad jis buvo neryž
tingas, kad nemokėjo pasiimti 
Lili, kuri čia pat sėdėtų, dary. 
tų sumuštinius, juodos akys 
blizgėtų anglimi. Plaukus jis 
tamsoj glostytų ranka, ir iš jų 
šoktų kibirkštys. Ji miegotų 
jam ant kelių padėjus.galvą ir 
džiaugtųsi pievom šokančiais 
upeliais. Dabar viskas vel
niop”.

Abraitis žiūri į langą ir pir
mą kartą nekenčia taip bjau
riai savęs, nes niekas jam tiek 
žalos nebuvo padaręs, kiek jis 
pats. Abraitis nueina nuo lan
go, atsistoja priešais sėdinčią 
Ireną ir į ją žiūrėdamas jaučia 
kažkokį didelį palengvėjimą. 
Launys tai pastebi ir kraipo 
galvą. Paguodos ieškojimas, 
spąstų ieškojimas. Moteris dū. 
šios daktaras, kuris vietoj ho
noraro tave patį pasiima. Iš 
sterblės galvą sunku ištraukti. 
Paguodos virvelės stipriai ri
ša. . šitokiose sąlygose reikia 
būti vienam. 0 gal ir ne. Sijo
nas kartais visas vertybes, 
kaip bomba, apverčia aukštyn 
jcojom. Sijonas ’turi didėlės 
griaunamos galios. Sunku pra
simuši pro sijono jėgą, kaip 
pro diviziją, todėl, kad pralai- 
mėjimas ir apsupimas links. 
mas.

Traukinys lek:a į niekur ir 
nesuprantama kur ir iš jo te
galima išeiti tik mintimis, ku
rių kvailumas neapribotas,

— Taigi, — pasako garsiai 
Launys.
,— Kas? — pakelia Irena ir 

Abraitfe galvas.
— Nieko, — atsisuka į juos 

Launys, — žmogus dažnai šoki 
į kvailumą kaip purvą. Gaila,

naujiena_ rite
riam keliauti į Prūsus ir pagel
bėti kryžiuočiams prieš. pago
nis lietuvius. Kryžiaus karai 
buvo* pasiba gę. Riterių religi. 
nis entuziazmas dar buvo ne
atvėsęs^ tai mielai jie suko į 
Prūsiją, kad savo kardą išban
dytų į netikėlių lietuvių spran
dą. Iš Olandijos, Belgijos, Ba
varijos,^ Angljos, Škotijos, 
Prancūzijos traukė riteriai ir 
valdovai, vesdamiesi savo pul
kus. Jauniems riteriams tai 
buvo gera proga pasižymėti, 
kovose dėl relig jos.
_ 'Kryžiuočių ordinas, vilioda. 
mas riterius, dėngė. tikrąją pa
dėtį, kad. Lietuva apsikrikšti
jus, skleidė daug melagingų 
gandų, kuria's riteriai ir įtikė
jo. šiuo kartu ordinas kaip tik 
buvo Vytauto sutriuškintas, 
tad, žinia, norėdamas atsigau
ti, į V. Europą mėtė savo meš
keres ir kvietė riterius.

/Taip ir jaunasis Gilibertas 
1413 metais ankstų pavasari 
iškeliavo į Prūsiją ne tik ka. 
riauti, bet ir plačiau 
gyti.

(Kitame numeryje 
tas Prūsijoje, iš ten 
Klaipėda). ,(b.d.).

Senokai planuotas ateitinin. 
kų susitikimas, įvyksta rugsė
jo 9, Ravenhill Academy gra
žioje ir erdvioje vietovėje, 
esančioje šiaurės vakarinėje 
Philadelphijos dalyje — Ger- 
mantown, Pa. Susitikime daly
vaus moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai ateitininkai ir jų 
šeimų nariai. Susitikimas bus 
pradėtas pamaldomis 11:30 
vai. dieną, čia pat koplyčioje. 
Tikimasi, kad pamaldas laikys 
ateitininkų federacijos dvasios 
vadas Tėvas Viktoras Gidžių. 
nas. Po pamaldų seks pietūs, 
kalbos, sportas, žaidimai, pa
laiminimas. Susitikimas bus 
užbaigtas programa ir atsisvei
kinimu prie liepsnojančio lau
žo. Į susitikimą maloniai kvie
čiami ateitininkai ir šiuo metu 
organiškai neįsijungę į organi
zacijos padalinius, gyveną pa
sklidę New Jersey, Pennsylva- 
nia, Delaware. Ravenhill Aca
demy yra 3480 W School Hou- 
se La. ir iš Nevv Jersey ir Penn-

blbliotekas, aplankė jo tėviš
kę^ susipažino su likusiais ke
lionių nuorašais ir visą me
džiagą paskelbė 1930 m. “Pra
eities” n tome, kuris buvo 
skirtas Vytauto Didžiojo gar
bei. Ta -P. Klimo medžiaga 
inps Sa ir pasinaudosime, pa
sakodami riterio nuotykius.

Susitinka Baltimores, New Yorko 
ir Pliiladclphiios ateitininkai

tamlei- 
Vėliąu tas 

Ltetuva-irnats iss vai- Pats Lelevelis 1844 m. Pozną. 
dovas. Mūsų fia aprašomasri- nėję išleido ketionių ištraukas; 
ta*.
W kaiptik tuo laiku, W Vy- Rus% Lenkiją. B šio Jeidi- 

W daugiausiapasinaudojo is-

Procesija su Švč. Sakramentu ir 
palaiminimas •

kelionių užrašus, perrašė par- 
gamente ir savo didiko'kelio
nes išpuošė piešiniais, išmargi. 
ginto m raidėm; Vėliau, XVI 
amžiuje, jo užrašai dar. kartą 
buvo perrašyti ir paskleisti di
dikų dvaruose.

Tačiau jis pirmiausia buvo 
riteris ir kardu rašė savo gy
venimą. -

Jau trylikos metų būdamas, 
1399, jis dalyvauja Anglijos 
ekspedicijoje ir kaujasi kara
liaus • Ričardo II pusėje- prieš 
Henriką, šis gi Henrikas įdo
mus tuo, kad. su savo pulkais 
buvo ats.grūdęs iki Vilniaus. 
Tai buvo tuo metu, kai Vytau
tas su Jogaila varžėsi dėl Vii. 
n aus. Tuomet Vytautas susi
dėjo su kryžiuočiais, kuriems 
ir talkino Henrikas.
« Aname žygyje Gilibertas su 

Ričardu II prakišo prieš Henri
ką, kuris, laimėjęs karą, pasi
darė Henriku IV.

Iš Anglijos grįžo jis 1402 
m., po metų pasuko Ispanijon, 
kur dalyvauja turnyruose. Pas
kui — kaip tikram riteriui bu
vo privalu — padarė įžadą 
aplankyti šventąją Žemę. Grį. 
žęs su dar didesn.u uolumu, 
muša maurus, Burgundijoje 
gina vyskupą nuo Liežo pilie
čių, paskui vėl pasirodo ties 
Granada ir triuškina saracė
nus. iBet jo būta ir diplomato; 
1411 m. jau jis dalyvauja tai
kės sutartyje su maurais.

Prancūz'joje tuo metu suki-

sylvanijds Turnp ke patogiau
siai pasiekiama naujai pastaty
tu Schulkill Expressx\ay. Vyks
tantiems iš Notv Yorko šis ke
lias yra kiek ilgesnis, bet susi
tikimo vietovė juo pasiekiama 
važiuojant dideliu greičiu, ne
kliudant šviesoms ir todėl 
trumpiausiu laiku. Schulkill 
Expressway reikia važiuoti iki 
City Line Avė. Pervažiavus 
tiltu aukštai, iš Expressway iš
sukti dešinėn ir laikantis vis 
dešinės pervažiuoti tiltą per 
Schulkill upę. laikytis kairės 
įvažiavimui į East River Dri
ve, kurį pasiekus tuojaus per
simesti į dešinę įvažiavimui i 
School House La., kuris yra 
pirmasis išvažiavimas iš E. Ri
ver Drive į dešinę. Nuo tilto 
per upę iki t šios vietos yra tik 
apie pusė mylios. Išsukus Į 
School House La., perkertant 
RĮdge Avė., važiuoti tiesiai į 
kalną, pasisukus jperkirsti ge
ležinkelį, pravažiuoti pirmą 
skersinę gatvę dešinėje ir už

* Iš mūšio į mūšį
Gilibertas iš Lannoy 

1386 m. 
šeimoje, 
Burgundijos kungaikščiui. Jo 
kiti broliai buvo riteriai, gu
bernatoriai, patarėjai. Pagal 
ano meto papročius ir Giliber
tas jau trylikos metų užsėdo 
ant balno ir, išmokęs karo 
amato, per 46 metus uoliai ka
riavo dėl tikėjimo, bastėsi po 
pasaulį, buyo pats gubernato
rius, pilių valdytojas.

Po mūšių ir kelionėse mėgo 
plačiau pasižvalgyti, aplankyti 
žymesnes vietas ir pasižymėti 
užrašuose. Matydamas įvairias 
valstybių santvarkas, uoliai 
remdamas Burgundijos:* kuni
gaikštį, pats parašė teorėti, 
nius raštus apie valstybės 
tvarkymą; vienas jų — “Di
džioji taryba” — yra laikomas 
belgų konstitucijos užuomazga.

Nusenęs ir gyvendamas pi
lyje, nedaug aptvarkė savo ke
lionių užrašus, mat, nenorėjo 

Igarbės. Mirė 1462 m. Po jo 
mirties jo kapelionas sutvarkė

Salomėja Vaitekūnienė po 
ilgos ligos mirė ruąpiūčio 31, 
Bons Secour ligoninėje. Paliko 
nuliūdime dukrą Albiną ir šū- 
nųAntaną. Rugsėjo 2 ’pd iškil. 
mingu gedulingų mišių,, ku
rias atlaikė penki kunigai, iš 
šv. Alfonso bažnyčios palaido
ta Holy Redeemer kapinėse.

■ • •' .Z - ■
Vasaros karščiai, kurių ne 

vienas pasigedo, atėjo šiomis 
d enomis pagal vieno senuko 
pranašavimą, ir štai prakaituo
jame Baltimorėjė. .

Visu tautę dienoje dalyvavo 
didelė minia žmonių; buvo ma
tyti gana daug ir lietuvių. Lie
tuviai meno parodėlėje laimė, 
jo antrą vietą. Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama -Danutės 
Dulytės ir Balio Brazausko, 
laimėjo pirmą vietą.

Jonas Obelinis

k> baisios tarpusavio kovos. 
Burgundijos kunigaikštis buvo 
nužudęs Orleano princą. ’ Jo 
šalininkai, pasivadinę armaju- 
jakais, ir kilo- prieš burgundus. 
Gilbertas stojo į Burgundijos 
kunigaikščio pusę ir buvosu. 
žeistas. Pagaliau jam nepatiko 
ir tarpusavio žudynės. Jis mė
go tolimus žygius ir nenurim- 
damas 1413 m. palieka tėviškę nūs į kunigus, o dukras i vie- 
ir išvyksta į Prūsus. nuoles, jei jie turi pašaukimą.

’ Tai nebuvo naujiena ritė- Skaudu, kada tėvai pastoja 
kelią vaikams į dvasinį luomą.

Lietuviu melodijos valanda 
buvo pradėta 1948 m. * sausio 
mėn. P.rmieji programos ve.

.Ir vėl jie traukiny, ir vėl 
bėga kalnai trupės kaip žalia
sis Dunojus liaudies dainose 
minmas. Raudoni stogai, žali 
bokštai, prisimerkę, gilios se
nų namų akys, juodos pilių 
sienos ir pilki ramumo slėniai 
ir lygumos. Graži ir svetima 
žemė. Visas-šviesus Dievo pa
saulis. Tas pats kryžius bažny
čios bokštuose ir tas pats var. 

r pų- skarilbėjimas.
— Perkūnėli, senolių1 dieve,, 

nežinia, kur iš ten gausim 
. Z trenktis. Matot, kaip išeina. 
. Mes amžino žydo nuorašai. 

Tikrai Ahasveras buvo pra- 
- keiktas. Keliauti velniškai ne- 
t gera, — murma tyliai Launys 

žiūrėdamas kažkur į begalinę 

rusvą tolumą,
— Man nieko, aš myliu 

traukinj, —> sako Irena.
“žinoma, ta nepretenzinga, 

gera avelė, tai tau nieko. Jei 
vyras tau skaičiuotų kiekvieną 
šeštadienj j nugarą, ir tada 
tau būtų nieko. Sakytum toks 
šeimos gyvenimas. Geras tylus 
aukselis. Vatinukas”, pagalvo
ja Launys. Tik Abraitis tylus. 
Niekada jis negrįš i tą miestą, 
niekada nebesugrįš atgal. Gal JuA niekas nedirba kaliošų, 
tik po daug dienų jie susitiks saugojančių nuo kvailysčių, 
ir,nežinos, ką bekalbėti. Lili, Kas nors milijonierium pasi- 
Lili, Tokia gera tavo draugė darytų.

apie mažai kam - žinomą Vy
tauto Didžiojo išrinkimą Čeki
jos karaliumi, P. Būtėnas vie
tovardžių studijos pagalba nu
stato istorinės Vytauto Didžio
jo vasaros pilies vietą.

Eilė smulkesnių, aktualių ir 
diskusinių straipsnių vaizduo
ja politinę ir karinę pasaulio 
būklę ir mūsų visuomeninį 
gyvenimą, plačiau aprašomas 
Ramovės penkmečio sukakties 
minėjimas. Įvykęs čkagoje. 
Specialūs skyriai talpina infor
maciją jokiame kitame žurna
le ar laikraštyje nerandamą.

Visas žurnalas gausiai ilius
truotas puikiom nuotraukom. 
Centrinis paveikslas— A. Var
no Mindaugo vainikavimas.

K. Tr.

jos, per antrus vartus dešinė
je, įvažiuoti į Ravenhill Aca
demy. Važiuojantieji iš Balti- 
morės, aukščiau minėtą City 
Line Avė. ir tiltą per Schul
kill upę pasiekia keliu No. 1. 
Važiuojantieji per Philadel- 
ph'.jos miestą turi pasiekti 
East River Drive ir pasukus i 
dešinę juo važiuoti iki kryžke
lės ir tilto į kitą upės pusę. 
Nepasukus važiuoti tiesiai ir 
pirmasis išvažiavimas i dešinę 
bus School House La. Paklydus 
skambinti tel. — TE 9-7814.

K. Č-tas.

čiusir Juozas Ružga. Iniciato
rius šio gražaus lietuviško dar- - 
bo buvo Albertas Juškevičius, 
gimęs ir augęs Amerikoje. Al-' 
bertas yra uolus. išjos lietuv ų 
kolonijos veikėjas, dirbąs Die
vui ir tėvynei. Nors turi dau
gybę sunkumų, nenuleidžia 
rankų, deda visas pastangas 
išlaikyti šią lietuvišką radijo 
programą, vienintelę Marylan- 
do\ valstybėje.

J. Ruzgą, jo bendradarbis, 
gabus metalurgistas ir elektros 
inžinierius, gavęs gerą tarny
bą prie General Electric Co4 
Schenectady, N. Y., išvyko ir 
ten aps'gyveno. Juškevičius 
kurį laiką vienas vedė progra
mą, iki atėjo į talką darbštus 
ir malonus tremtinys Kęstutis 
Laskauskas. Jų pastangomis 
turime gražią, įdomią, lietu
višką radijo valandėlę, kurios 
galime pasiklausyti kiekvieną 
sekmadienį nuo 12 vai. 30 mi
nučių, iš WBMD radijo stoties.

Jonas Unitas, garsus futbo_ 
listas, iš Pittsburgho atvyko į 
Baltimorę, tikėdamasis gauti 
vietą Baltimorę Colts profesio
nalų futbolo ratelyje, žaidimų 
sezone išgirsime apie jo pasi
sekimus. Jonas nesigėdina pa
sisakyti esąs lietuvis. Gražus 
pavyzdys visiems, ypač tiems, 
kurie mėgsta pakeisti gražią
sias lietuviškas pavardes.

Mokslo metai jau prasidėjo, 
vaikučiai grįžo į mokyklos suo
lus. Ateinančią savaitę ir stu
dentai grįž į universitetus 
baigti aukštųjų mokslų.Viena, meile 

ir drauge
(Atkelta iš 3 psl.) 

nui vėliau parašė, kažkur Ba
varijon. Ir iš to negaus. Ir bus 
visi ryšiai nutrukę su artimais. 
Liks čia Irena, Launys ir am
žinas galvojimas kur LĄi, na
mai ir tolimą vaikystė, žalia, 
kaip futbolo veja.

Per keletą dienų jie apsi
sprendžia. Miestą kala į žemę. 
Per kiekvienas sekmadienio 
pamaldas vietoj vargonų groja 
sirenos. Labai jausmingos. Va. 
rančios tekėti kraują ir plakti 
širdį kaip Vienos miško pasa-

rnieširPf® paskelbimo prisidė- 
' kas nors i® Senkų isterikas prof . Lė

ti trauktL Tnlna tyai> .
j^abuvo Vytautesu-

Šauliy veikla 
Karyje

Atsikūrusios tremtyje Lie
tuvos šaulių Sąjungos metinei 
šventei paminėti rugsėjo mėn. 
Karyje yra specialiai padidin
tas “Tremties Trimito” sky
rius. Šauliai, išeidami visuo_ 
menėn organizuotis, ten ras 
eilę svarbių instrukcijų. Gau
sios ' iliustracijos vaizduoja 
šaulių,veiklą nepriklausomoje 
Lietuvoje ir tremtyje.

Papuoštas spalvuotu šauliš- 
ku vaizdu, naujas Karys turi 
įdomios ir vertingos medžia-

Ber;-Jmhūs- Riteris ; lankėa įr Vil- 
niuje, Kaune, kitose pilyse ir 

. tai aprašė. Tai įdOTnūs turisto 
kūrinos Jūatmne 

ai» meto gyvenimą ir papro- 
’ čius, taip nutolusią kasdienybę.

Jqmiražai prisildofia
ggZ:’
Z" Ilgai jo kelionės nuotykiai, 
ZZ surašyti pargamentubse, trū.

nyjo MMkitekase. Kėš Smt- 
mečiai užkrito šį šaunų 
gtmdįj(js*ntef£ O kąlta ča bu- 

IggZ "Vo jo gimtoji Burgundija, ku- 
rios kunigaikštis, siaučiant 

fe- - 100 metų karai, prisidėjo prie 
anglų. Prancūzai, karą laimė
ję, nusigręžė nuo burgundų. 
Nors ir-ragavo ją gardų vyną, 

Z. 7 bet jų raštus atidavė bibliote
kų kandims.

Anglai gi išlaikė Iričiulystę. 
' Jie pirmiejį, rausdamiesi ar 
r chyvuose, sutiko užmirštą ri- 

terį Gilibertą ir 1829 m. pa- 
skelbė jo kelionių dalį.

Tada sujudo ir kiti pasižval
gyti, ar nėra koks užtikęs par- 
gamentas. Rankraštis, kuriame 

ė . jis rašo apie savo keliones į 
Lietuvą ir žygius į Egiptą bei 

Z L Siriją, buvo paskelbtas 1840

Šiemet sueina 25 metai, kai a.a. vysk. P. Būčys, 
pašventino Marianapolio mokyklą. Atre

montuotame pastate bus vietos 30 studentų, o vasa
ros metu atostogautojams bei rekolektantams.

Kviečiame visus dalyvauti ir savo aukomis pa
remti. Vieno kambario įrengimas $250.

Laukia visų iš arti ir toli
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POLIO?

Vieną naktį buvusioji žmo- 
na pajuto, kad jos lova siū- 

' buoją ir išgirdo kažkokius de
javimus. Tai vaiduokliai. Ji 
šoko iš lovos ir norėjo elektrą 
užžiebti, bet vaiduokliai jr 
Z elektrą buvo išjungę. Buvęs 

vyras sakėsi n;eko nejautęs ir

kur prieš 10—15 metų niekas 
nemanė žemės dirbti, _

dabar jau sėjami javai.

GRANE CO.
4200 S. Kedde '

Pilto' fto ffcftiMr ttoa tntonnaUaa 
va po#® aatf pr*N*m Oavavaa

Spears Chtropracth- Kokpitai Drpt 
E -O95. Dcnver 20. Colorado.

mokslas tegalėjo; pateikti tik 
davinius. Metereologai, okea- 
nografa*', geofizikai ir astrofi
zikai yra priėję panašios išva
dos .

■ žemės atmosfera darosi iii“

. savo kampo nesirengė užleisti 
būsimajai žmonai. Tada buvęs 
vyras ir jo motina sugalvojo

skyrusi žmona, ki- 
& perskyręs vyras, 
taip, kad vyras nu-

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 ktlocyefe* — Medford. Mas*.

Kiekviena .<ekmadienj nuo 11 iki 12 va). vidurdienio. Jei norite ką 
nom pasveikinti ar pranerti, lai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. KNEmO — UthmntaO Itadk* Honr. M Cnt- 
C*ce M., N*rw««< M***. Skyriai: Lttbaafrian FnrnMnre Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Ma«s.; Antanas Daukantas Market, 187 WebMer Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrsroM 7-1449; SOuth Boston *-4*18 ar 
8-1919; Klrfctend 7-8M3.

Nelengva nustatyti,. ar tai 
priklauso nuo išorinių vėiks- 
nių, ar nuo pačias žemęs. Šių 
re škinių geresniam pažinimui 
prądėtos ekspedicijos ir tyri
nėjimai keliuose „ žemės kam
puose: Švedijoj, taurinėse sri
tyse, Aliaskoj, Kanadoj, Sibi- 
re, Afrikoj ir kitur. \ '

Pirmasis šį reiškinį pastebė. 
jęs yra švedų mokslininkas 
Saus ĄhTmann. Jo teigimu že- 
mėne tik atšylanti,; bet dargi 
šilima^ darąsis -ritmiškai grei
tesnis. Prie jo nuon^onės pris-

t Vaiduoklis teisme -**
•< Ne visur dienos giedrios. 
Daugeliui jos nėra giedrios 
Ans^joje. Graso elektros 
monteriui, jo motinai ir žmo
nai buvo ' tokios negtedrios, 
kad nuvedė visus tris į teismą. 3 
;;-Jau prieš metus etektrpmon- . |
terIšbuvo persiskyręs su.žmo- 

fĮŠa.( Bet vargas su butais. Ne- /.t 
galėdamas niekur kambario J | 
gauti, buvus žmona gyveno || 
buvusio vyro bute, kuris ture. 
jo visą virtuvę ir visą vieną ' 
kambarėlį. Virtuvėje levą ^bu- • 
vo pasidėjusi* motina, o kam-

Žemes klimatas keičiasi?
Nieko” arba 

noma apie pri

matematikai negalėjo išspręs.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

DISPLAY

H. W. MALĖ

HEAVY MACHINERY

H. W. MALĖ 54 HR. WK.

TOP RATES

VACATION & SICK LEAVE

IN T0WN

help w. Malė »

GRANE CO
HAS JOBS AVAILABLE 

2ND&3RD SH1FTS

TO PLACE HELP WANTED ADS ASK FOR AD TAK- 
ER. TELEPHONE: DEAB0RN 2-0819.

s:reiškime. Marija ir jos Meda- 
likėlis padarė šv. Alfonso baž
nyčią ne tik garsia šventove

rtt$.
Jei jau taip turėtų įvykti,- 

tai toje nelaimėje mūsiškė ir 
dar keliolika kartų gali būti 
vadinamos laimingom, nes dėl

MACHINE OPERATORS
TURRET LATHE

BORING MILL 
PRR L PRESS

UNDA FALCoA, Mismi tini, 
versite**. studente nustebino 
profesorius savo instemati.

Klimato keitimas s turi daug 
reikšmės kai kurių paukščių ir 
žuvų migracijai. Tuose atšils
iančiuose kraštuose ėmė rody
tis Į^ukščiai, kurių ankstau 
nei su pagaliu nebuvo galima 
ten nuvaryti. Visai priešingai 
daro žuvys. Sardinės, pav., 
prieš kiek laiko nelabai mėgu
sias toliau nusiirti nuo D. Bri
tanijos krantų, paskutiniaisiais 
dešimtmečiais pamėgo Portu. ' 
galijos pakrantes. Silkės, tos 
tikrosios Šaltųjų vandenų gy
ventojos,

trauku ir fos į šiltesnius

TALARSKI 
FVNEBAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M Maple Aveaoe, BartforC Cėnn.

Maloniai patarnauja lietuviam* naujai JruoAtose patalpose, 
prieinama kaina.

Bendruomenės gegužinė Detroite
Rugsėjo 9 d. Liberty parke ledais ir kt. Bufetui vadovauja 

įvyks pirmoji bet didelė Band- 
ruomanės gegužinė - piknikas, 
pavadinta Michigano Lietuvių 
Sąskrydžiu. į šią gegužinę 
kviečiami atvykti visi Michiga
no lietuviai.

Programoje matysime “Ga. 
bijos” skaučių tautinių šokių 
grupę, vadovaujama Aldonos 
Rastenytės, komišką - sportą, 
pravedamą sporto klubo “Ko
vas”, išgirsime mr -ų jaunuo
sius akordeenist s—Vyt. Mar- 
čiukaitį ir Vyt. .’etiauską. Ge
gužinėje išeis la krėštis, reda
guojamas žurn. Vlado Mingė. 
los ir Co., kurio vieną dalį ku
pletų formoje perdi os Algir
das Pesys. Be to, gegužinėje 
bus didelis dovanų paskirsty
mas, pravedamas Lidijos Min- 
gėlienės, todėl k ekvienas ga
lės išbandyti savo laimę. Ma. 
žiems vaikučiams veiks vaikų 
darželis, organizuojamas Vlado 
Paužos.

.Programai vadovaus Alber
tas Misiūnas, šokiams ir rate- 
1 ams — Leopoldas Heiningas, 
dainai — Pranas Zaranka.

Šokiams gros puikus orkest
ras.

Be šių visų gėrybių, veiks 
turtingas bufetas su lietuviš
komis dešromis, vėdarais, sū
riu, “cepelinai”, amerikoniš. 
kais bei užsieniniais gėrimais.

fe ;; I StepheitBredesJr
ADVOKATA S Py * ?

37 Sheridan Avė.
įjf * BrooHyn 8, N. N

; • Tel. APplegate 7-7083

|į<rkia gabenti į ligoninę Buvu- 
šioji žmona aprimo. Bet kitą 
naktį vėl “apsireiškė” viršum 

; jos lovas baltes pavidalas, o 
lyg iš po žemės kažkas verkė 
ir dejavo. Buvusi žmona neiš-. 

Bįv sigando: čiupo vaiduoklį, ir.
jos rankose liko marškiniai. 

£ Kai pasisekė šviesą įžiebti, 
paaiškėjo, kad vyras prie lu- 
bu buvo pritaisęs žiedą ir pro 

į jį, virvele traukė visą mecha- 
> nizmą apvilktą jo paties marš- 
- kiniais, o tyčia dejavo už šie.

nos jo motina. Tada į darbą 
ėjo keptuvas ir kiti kieti daik
tai, iki susibėgo kaimynai, ir 

, visa byla atsidūrė teisme. 
į Daugiausia vargo turėjo teisė-
;; jas, kad išlaikytų rimtą veidą,

skelbdamas ištarmę, kurioje 
buvusi žmona išteisinta, o pa
baudą turėjo mokėti motina ir 
sūnus.

Bames & Reinecke 
Ine.

230 E. OHIO ST.
DElawaro 7-6350

- . -i *■ > ' f

jungia ptof. Herald Swerdrup, 
Poliarinio instituto direktorius 
Oslo mieste. Jis pastebėjęs, 
kad Grenlandijoj, kur anks
čiau termometras nesiekdavo 
aukšSau kap vieno laipsnio * 
virš nulio, dabar jau pakyla li
gi 9—10 laipsnių.

* Antarktikos vandenyne, 
Maud srityje, ties Olgio linijaz 
O, jau anksčiau noi^vegų jūri. 
ninkai. pastebėjo, kad

ladynų masės mažta.
1938—9 m. vok ečių žval

gybiniai lėktuvai tas sritis fo
tografavo. Iš nuotraukų aiškiai 
matyti didžiuliai plotai be le
dynų ir sniego. V-sa, tai, paly
gimu nesenų laikų darbas.

Panašus' reiškinys pastebia- 
mas visur. Kalnų ledynai tirp. 
sta, Aliaskoje taip pat jie trau
kiasi net po kelis šimtus met
rų permetus.

Spltzbėtyjene ledynai tiek 
suptonėję, kad galima 7 mėne
sius per metus prieitt kasti 
anglį iš po žemės, kas anks^- 
čiau‘ tebuvo įmanoma tik per 
3 mėnesius. Rusijos ledynuose, 
kaip rodo nuotraukos iš lėktu
vų, peę 20 metų (nuo 1922 Ii. 
gi 1944) nutirpo milijonas 
kvadratinių km. žemės. Islan
dijoje, Švedijoje, Suomijoje,

(atkelta ^- 5 psL) s prie Genevos ežero) įvažiavo- 
priešai, padabinę Išganytoją į Prancūziją, atvykdami r 

_  __ _ ant kryžiaus, mane Jį pergalė. M 1 
nacijas. O jei taip, tai ją rei. -fe- Tačiau, išaušo. x Velykų ry- 
’ -____’ *• • -___ • ~____ ' tas. Kristus kėlėsi iš mirties

karsto. Aleliuja suskambėjo iš 
Kristaus sekėjų lūpų. Jų širdys 
buvo kupinos džiaugsmo. Tok
sai Pilotas, Erodas ir kiti Kris
taus priešai nebegalėjo Jam 
daugiau pakenkti Ta p ir jūs, 
mano mieli tėveliai, mamytės, 
broliai sesutės lietuviai, savo 
skausmų, vargų ir kančių va^ 
ląndoje pakelkite akis į dangų. 
Ten yra mūsų visų amžinasis 
miestas. Laikykitės tvirtai 
Kristaus tikėjimo. Dievas iš. 
klausys mūsų prašymą — Lie
tuva ir jūs būsite vėl laisvi”.

P rmadienį, liepose 9 anksti 
rytą autobusu išvykome i • 
Florenciją Pakelyje sustojome - 
aplankyti Asyžių, čia pasimel
džiau Porcijunkulės koplytėlė
je ir prie šv. Pranciškaus kar
sto. Pabuvę pora dienų Flo
rencijoj, vykome i Veneciją, 

. sustodami šv. Antano baziliko, 
je Paduvos nreste, kur matė
me to šventojo Mežuvi taip 
sveika ir raudona, kaip kad jis 
buvo 1231 m., kuomet šv. An- šv- Kotrynai Labourė ir liepė 
tanas persikėlė iš šios ^šarų

Dar galima pridėti ir tai, 
kad tos žuvys, kurios it*n mėg
sta sūrius vandenis, didesniais 
kiekiais ima rodytis Baltijoje, 
kuri yra viena iš priesk ausių

. „ . . .v...............suprantamų priežasč u mes toMofahmnkų iš^ojunais m.
remiantis, apie 2400 metų 
žemės atšilimas pasieksiąs 
aukščiausią laipsnį ir tu
rėsią katastrofiškai ‘ pradėti 
tirpti patys storiausi polių le
dynai,

užliedami didžiausius plotus 
žemės, lyg koks biblinis tva-

PAIEŠKOJIMAI
Jonas Gružauskas, esąs Aus. 

tralijoj, Juozo sūnus, gyv.
Kaune. AtsiFepti: Ieva Jesu- 
kaitis. 203 First St., Elizabeth. ... . .

- New Jersey. pakalnes , dangų.

'. ' Zenonas Baikis, sūnus Kaži.
> miero iš Kelmės v., Nirplių 

bažnytk. Ieško Jonas Antana
vičius. Teirautis pas Stef. Rie
kutę, 3230 S. Lituanica Avė., 
Chicago 8, III.

Banrytė ** Vakulskienė Anta
nina, duktė Justino, gyv. Sibi
re, ieško savo brolio Bauro 
Povilo ir Mockevičiaus Anta
no, anksčiau gyvenusio Brook- 
lyne. Rašyti Darbin'nkui.

GEORGE L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST.
CHICAGO 3, ILLINOIS

* FRanklin 2-7200

garsiąją Marijos šventovę Liur- 
de. Miestelis buvo prikimštas 
maldininkų. Iš Škotijos buvo 
tuo laiku atvažiavę 6 vyskupai 
ir 1,300 maldininkų. Buvo 
mald'ninkų iš Italijos, Belgi
jos, Vokietijas ir Prancūzijos. 
Virš 800 ligonių galima buvo 
suskaityti ant neštuvų ir veži, 
mėliuose. Šv. mišias šeštadienį 
aukojau, Rožančiau^ bazilikoje, 
o sekmadienį turėjau laimę 
aukoti jas prie šv. Bernadetos 

. altoriaus.
Iš Liurdo lėktuvu išskridom 

į Belgiją pamatyti Bruselio, 
Belgijos sostinės. Ten užtruko
me tik vieną dieną. P’rmadieni 
vakare, liepos 23, jau buvome 
Paryžiuje, čia užtrukom visą 
savaitę, nes Paryžius yra ne 
tik vienas iš gražiausių Euro
pos miestų, bet Paryžiuje yra 
šventovės, kurios man yra be
galo brang os. Liepos 25, šv. 
Jokūbo Apaštalo iškilmėje, 
man buvo leista aukoti šv. mi
šias prie Didžiojo altoriaus 

, virš kurio lapkričio 27 1830 m. 
Marija apsireiškė v:enuolei

jai kreiptis į Paryžiaus arki, 
vyskupą prašant, kad Medali-

Iš Venecijos važiavome i' R^Ds .būtų pagamintas taip, 
Milana. kur yra gražiausioji kaip Kotryna matė Mariją ap- 
16-to amžiaus gotiška katedra 
v same pasaulyje. Milane, sek
madieni. liepos 15, aukojau šv. 
mišias prie šv. Karoliaus Borro- 
meo karsto už visus kunigus, 
prašydamas daugiau pašaukimų 
į dvasini luomą. Rytojaus die. 
ną aukojau šv. mišias prie gra
bo šv. Ambraziejaus ir šventų
jų kankinu Gervazo ir Prote
zo. Tas mišias aukojau už vi
sas verkiančias motinas, kurių 
vaikai drasko jų širdis ir trum
pina jų gyvenimą savo nepa
klusnumu, nedėkingumu ir iš
tvirkimu,
PRANCŪZIJOJE IR BELGIJOJ

Liepos 17 traukiniu aplei
dom Italiją ir per Šveicariją 
(kur praleidom pora dienų

Baltimorėje, bet, ir visame pa. 
šaulyje. Koplyčioj yra gerbia
mi kūnai šv. Luizos MariĮlac ir > 
šv. Kotrynos Labdarė. Man bu
vo pasakyta, kad toje Apsireiš- 
k mo koplyčioje yra aukojama 
70 mišių kasdieną, šv. Onos 
diena, liepos 26, aplankiau šv. 
Vincento Pauliečio koplyčią* 
čia jo kūnas m'atosi’stiklinia
me grabe.

Du kartu aplankiau garsiąją 
švč. Jėzaus širdies bažnyčią 
pastatyta, ant kankinių kalno 
Paryžiuje, šioj bažnyčioj švč. 
Sakramentas yra _ garbinamas 
dieną ir naktį nuo 1885 metų,, 
tai yra per 71 metus. Antrame 
pasauliniame kare 13 bombų 
krito visai arti tos bažnyčios, 
bet nė vienas Jėzaus garbnto. 
jas nebuvo sužeistas ir nė vie
nas langas nebuvo išmuštas.

Antradienį, liepos 31, šv. Ig
naco Loyola diena, aukojau 
paskutines mišias Marijos Lo- 
retto bažnyčioje. Tą pati an
tradienį, 6 vai. vakare, išskri. 
dom Jš Paryž aus. Už trijų va
landų buvome Shannon, Irlan- 
dijoj. Už 8 valandų pasiekėm 
Newfoundland, dar po 4 valan
dų buvome New Yorke. Tai 
buvo 6 vai. ryto. Palaukę lėk
tuvo i Baltimorę iki 10 vai. 
grįžome sveiki į šv. Alfonso 
kleboniją.

Po tokių ilgų ir įdomių atos
togų jaučiuos pailsėjęs kūnu 
ir sTelą.

Jurgis Rekašius.
Gegužinė (p:knikas)' įvyks 

gražiame ir dideliame Liberty 
parke į kurį reikia važiuoti 
Expressway (galima ir 112 ke
liu) iki Middlebelt Rd., pasuk
ti į kairę ir maždaug už šešių 
mylių kairėje pusėje yra iška
ba “New Liberty Park”. čia 
keliuku sukti į kairę pusę (ant 
kryžkelės stovės mūsų žmo
gus) ir maždaug už 300 metrų 
nuo Middletielt Rd. yra pats 
parkas, ši vieta yra visai neto
li nuo daugumai detro tiečių 
žinomo Binkevičienės ūkio.

Tad iki, pasimatymo geguži, 
nėję. V. Katkus

Lietuvos Vyčių 1957 metų 
seimas Los Angeles mieste
Dėl 1957 metų seimo Chica. 

gos suvažiavime kovojo New 
Yorko ir Los Angeles miestų 
vyčiai. Ir viena ir kita pusė 
buvo pasiruošusi “kovai” ir ją 
vedė trejetą dienų. Visi suva
žiavimo delegatei, ir svečiai su
tiko, kad niekad praeityje dėl 
seimo taip nebuvo kovota, 
kaip kad'šiais metais Chicago- 
je. ši “campaign” įnešė labai 
daug gyvumo į visą suvažiavi
mą, ir visi delegatai ir svečiai, 
kūip vienas vytis . išsire škė, 
turėjo “a great deal of fun”. 
Galų gale, Los Angeles delega
tai laimėjo kovą 14 balsų per
svara. Lary Janonis, New York 
—New Jęrsey apygardos at. 
stovas sveikino Los Angeles vy
čių atstovą L. Valiuką su lai
mėjimu, spausdamas jam ran
ką ir kviesdamas visus vyčius: 
“Let’s go Hollywood in 1957!” .

Specialius laiškus Lietuvos 
vyčių suvažiavimui Chicagoje 
buvo parašę Kalifornijos gu
bernatorius Goodwin J. Kn:ght 
ir Los Angeles miesto burmis
tras Norris Poulson, ir vienas 
ir kitas kviesdami suvažiavi
mo delegatus pasisakyti už 
1957 metų suvažiavimą Los 
Angeles mieste.

Tokio įvykio Los- Angeles 
, lietuviai dar niekad nėra ture, 

ję: be abejo,'bus Lietuvos vy
čių organizacijos ir kartu visų 

. Kalifornijos lietuvių didžiulė 
šventė. Dauguma vyčių jau iš 
anksto planuoja praleisti 1957 
metų atostogas prie Ramiojo 
vandenyno ir kdrtu dalyvauti 
seime. Tiksli suvažiavimo data 
dar nenustatyta. Suvažiavi
mas įvyks tą 1957 metų rug
pjūčio mėn. savaitgalį, už kurį 
pasisakys daugiausiai kuopų. 
Suvažiavimo rengėjai jau iš
siuntinėjo tuo reikalu visoms 
kuopoms laiškus.

Suvažiavimo rengėjams (Lie
tuvos vyčių 133 kuop.) viso
keriopą paramą yra pažadėję: 
Dr. J. J. Bielskis, Lietuvos 
konsulas; kun. kleb. J. Kučin
gis, šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas; Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkė; Amerikos 
Lietuvių Tarybos vietos sky
rius; Amerikos Lietuvių Kata
likų Federacijos vietos sky
rius.

Suvažiavimas įvyks Statler 
viešbutyje, prieš porą metų 
pastatytame.

Los Angeles vyčiams Chica- 
gos suvaž.avime atstovavo L 
Valiukas ir Laura Jučius; abu 
buvo suvažiavimo prezidiumo 
nariai. Jie abu vedė kovą už 
1957 metų suvažiavimą Los 
Angeles mieste, abu apsiėmė 
vadovauti 1957 metų suvažia
vimui rengti komitetui. K.R.

“Excellent Opportunity!” 
Immediate Opening — 

MACHINIST K 
Understand ng of English and 

ability to read Blue Prints, 
Small Shop.

40 Hour Week.
Liberal Company Benefits. 
Good Working Conditions. 
Steady year round work. 

WILLIAM H. WELSH 
CO., INC.

2211 So. Indiana 
CA 5-5454

HARTFORD, CONN.

Šv. Jono Evangelisto draugi
ja rugšėjo 9 rengia metinį pik
niką lietuvių parke East Hart. 
ford, Conn. Ši draugija veik a 
jau 58 mėtai. Ji savo jjariųs 
aprūpina ir remia kitas labda
ringas įstaigas, .todėl verta pa- 
remti. Valdyba kviečia visus 
dalyvauti piknike.

LDS 6-fos kuopos susirinki
mas įvyks rugsėjo 15. Bus 
renkami atstovai į Conn. ap
skrities suvažiavimą, kuris bus 
spalio 7 Hartforde, Conn.

- Report.

ENGINEERS
DESIGNERS

Other Openings Available 
IS t.ZrNight Bonus

Steady \vorl: — good pay — liberal benefits. 
f Apply

Employment Depl—Monday thru Friday 
Mušt spės k and understand English



■įiMŠgrt-

Juraas Andriušis

VACATIONS

MODERN ROOMS

Tek VI 6-2164

po 6 vaL vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Tel. APplegate 7-0349

HELP WANTED FEMALE

DISPLAY M. and Z. Collision Works
^MDUA I LAISVĘ

Mašinistai, A
metu (visiem darbam)

BULOVĄ WATCH CO.
mams, etc.

MUSICAL INSTRUMENTS 
SALE! SAVE HUNDREDS OF

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto 
stiprintuvai (ainplifiers), plokštelių automataiOUB LADY OF THE ANGELS 

ACADEMY, 1879 EnfieM St, En- 
fleld, Conn.; FeHcian Sisten of St. 
Francis, Sister M. Viterbta, Princip
al ;129 Studento; Dsy.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. T.

4 bedrooms, 2baths, double 
' convient locatibn. '

$17,900 < ’ RO 6-2996

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui 7

A HAVEH FOR 
ITFMR SUFFERERS

YOUNG* MKN —16—19. De- 
Uver packages full time, 9 
A. M. to 6 P. M; days a 
week. Good pay. Applikations 
now bemg accepted for work 
startįpg Sept. 1.

. — Apply i—
105West 56th St. 

: NėwYorkCity

Greitas Ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. <-

Vl-s.ose Amerikos Sėtuvių 
žaidynėse futbolo varžybas lai
mėjus Toronto Vytis apgynė 
iheisterio titulą, pasmndama 
pereinamają taurę -- visiškos 
nuosavybėn. Kaip ir buvo ma
nyta, kelias į meisterius vedė 
per New Yorką, kurį baigmi
nėse, rungtynėse įveikę, kana, 
diečiai įrodė turį geriausią lie
tuvišką futbolo komandą šia
me kontinente, Varžybose da
lyvavo keturios komandos: To
ronto Vytis, Čikagos Vainutas, 
Detroito Kovas, New York© 
LSK. ' z-- > r -•

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NČTARY PUBLIC

čia rasite padėtį po juodu 
ėjimo 30... Kf7.

. PORTERS . ' • 
Full Time—6 AM 2:30 PM 
Part Time—6 AM 10 PM 

Apply 4th floor, Pėrsonnel Office 
ARNOLD CONSTABLE

9 East 39th Street

grounds. Sickness compėls sa
le. Price $22,500. Terms. Hen
ry J. Meyer, Smajlwood, N. Y. 
Phone White Lake 239.

If you are tired korklng in shops 
where you ttv regutary laid off 
every time bustaeas i* stow, if you 
are tooktng for a job wtth good 
worktng conditions and where you 
can 52 weeks a year at a 
g>nd watfe jn modom B'klyn fac 
tory and if you are a tat claa buf. 
fer and can color on copper apply. 
Mr Rosolia. *

YANEE GOLDSMITH 
Old Fashion Food c' 
Drink ftLodging 
Open Every Day 

WALUNQFORp, CONN.
Exft 66H 

Wilbur Cross Parkway

mĖcS li.- žf3,ža6 12. žg5, 
Vg613.2x6, v.-e6 u. g3, ŽS6 
15. 8^3, M5 16. Ve5 17. 
0-0, Kb8 Uį'Vėl! sų tikslu S. 
veft-jft&.iš rikiuotės, g6-19. 
M, BhėŠ 2i). a3, jjei V:e2, 
sektą V:e2, B:e2 ir Bfel užtik: 
rintų baltą persvarą) 21. Bfel, 
Ve4 $2 V:ė4, B;e4 23. f3,Be5 
24. e4, Kd8 25. e:f5, Ke7 26. 
f4, B?el-:- 27. Bazei] , Kf7 28. 
f:g6+, feg6 29. Re6^, Kf6 
30. Rd7, Kf7 3L Rb5! Bb8 32. 
Bdl; E£8 33. R:a6, b:a6 34. 
Bc6, Kf6 35. Kf2, Kf5 36. Kf3, 
a5 37. g4-r-, Kf6 38. b5, a4 39. 
Bc4, g5 40. B:a4, Bh8, 41. 
f:g54-, K:g5 42. Kg3, Bb8 43. 
Ba5, Be8 44. h4-r- ir juodi pa
sidavė.

BAYSIDE, L. L Income Producing 
2 famiiy corftėr 605100 detached, 
modern, five rooms each apt. Both 

available. G. E. oil heat, play room in 
basement, 2 refrigerators, alumin. 
storms and screans, venetian blinds 
patio, 2 car garage, private ent- 
rance each apt. Ndar catholic 
schools and churches. Convient lo- 
cation. $29,500, terms. Bayside 
9-2636.

ALBERT MAIEfL INC.
pork store < 

Feinstes Sęhvrinefleisch und 
"WursWaren

En gros und Detail 
IfiN Wadhgten Avenue 

TRemont 8-8193 
~ Bronx57, N. Y.

Aptarnaujami rajemai: Ęrooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Richmond Hffl, Ozone Pairk, Forest Hill, Jamaica.

DmIms atiielcMBM prityrusiu trrhBHro, pripafinto 
RCA Mttatob New Torte..

Darba Ir—iii ra ana • vaL ryta *1 • vai «■*.

MOUNT ALOYSIUS JUNIOR COL- 
LEGE, Cresson, P*.; Sisters ofMercy 
of the Union; Sister Mary Magda^ 
lene, R.SML, Preeident; Sister Ma
ry Anac, ILS3L, Dean; 157 Stud
ento;' High Sdioal and two-year 
eollege eourse; Conunercial and 
Fine Arto, High School $C1»; CoIlege 
$755—$845.

TEACHERS VVANTED
- . Part or Full Time 

PHYt3CAL EDUCATTON OR
;■ Instrumentai Music 

Academy of the Hely Angels 
Lee, Nevfr Jersey 

Phone: FO 8—0417

Kanados atviros p-bės.Mon. 
trealy, vyksta nepaprastai stip
rią varžybų ženkle jarp ge
riausių JAV ir Kanados šach- 
matininkų. Viso 88 'dalyviai, 
jų tarpe musą Povilas Vaito
nis iš Hamilton, Ont, Ignas 
Žalys ir Judzentavi&us (abu iš 

.Montrealio). Po 9 ratą pirma- 
,vo W. Lombardy ir J. Sher_ 
win (abu iš New Yorko) su 7% 
taškų. Jiems įkapdin sekė Lar- 
ry Evans, N. Y., . DiCamilo,, 
Philadelpsia ir Povilas* Vaitonis 
su 7 taškais. Kanados meiste
riai Frank Ąnderson ir D. Yan- 
ofski su JAV jaunių meisteriu 
(Benetu) Boby Fisher turėjo 
po 6^ taškų, žemiau jų Ed- 
mar Mednis, H. Berliner ir ei
lė kitų Įžymybių.

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

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbųrmio 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

laimėjo 
dalyvis 

Donald Byrne su 7.1 taškų. 
Latvis Dreiberg (pr. metų 
meisteris) 6^, Kazys Škėma, 
F. Foote ir R. Uhimann po 
6 tšk. Dalyvavo 58 šachmati
ninkai.

LITTLE FLOWER PARIŠK 
2 familly calder brick, possession 5 
rm. apt., plūs $85 rent income. Mo 
dem kitehens and baths, automatic 
heat. 2 car garage. screens, storms. 
Asking $18.500. Good Sheherd Par 
ish. Brick 1 famiiy. semi—detach 
ed. Need paint job. Oil heat, 1 car 
garage. Asking $14.000.

BROOKLYN HOME'SALES

Kazys Škėma iš Detroito 
puikiai pasirodė Michigano p- 
bėse. Pirmenybes 
Amerikos rinktinės

ŠTATEN ISLAND. ,2 familijny 
dom, 5 pokojow i lazienka na 
parterze, 3 pokoje i lazienka na 
pietrze. Caly pusty. Ogrzew. 
olejem, garaž. 2 wejšcia. 
Wlašc. HO 6-1618- (OE)

GIRLS
Conveyer line packageing au
tomatic the leases to $47 plen. 
ty overtime, good housekeep- 
ing Cafeteria on prėmises. 
Apply 9-r-lI A. M.

COTY'S
423 W. 55 N.Y.C.

212 E. Oak Ave^ Wildwood, N. J.
DAY, WEEK OR MONTH

Near beach, bus, railway . stations 
and Catholic church. Parking.

MRS. MARTIN - Phone 2-5722

Juozas Andriušis
238' Leonard Street . Brooklyn 11,. N.

EVergreen 7-8247.

dollars on the worid’s finest pi. 
anos, used only 6 weeks at the 
Berkshire Music Festival. Acroson.

> ic spinets and Baldwin grands in 
nearly all designs and finishes. 
Nev.pi ano factory guarantee. Sale 
on whi1e Ijmited supply ’lasts. Clip 
thls ad and mali with name and 
address for brochure and prices.

GOSS PIANO COMPANY, 317 
Asylum Street, Hartford—JAckson 
5^6696. Open Monday through Sat 
urday and Thursday nights.. Free 
parking beside store.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentaL

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių ^sakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuė 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, karta apmokant ir ligonines 

■ Išlaidas . .

BELLEROSE — Attranctive 4 
bedroom house- 60x100, 2 car 
garage, fireplace, extras. $15,- 
900. PRimrose 5-2710.

SOLICITED 
Send dietdc or M.O. to

U. S. Statuary Co~ Box 292.
Brighton 35. Mass.

šŪA^j^TATE

ST.AGNESPAR1SH 
RO(XVjLLECENTER

Baras Sale vestuvėms, 
parengimapis, susirinki^

Globė Lighting Products Ine.
1710 Flushing Avė. 

Brooklyn. N. Y.

New Yorke rugsėjo 21 d. 
7:30 v.v. šaukiamas visuotinas 
estų, latvių ir lietuvių susirin
kimas steigimui Baltic Chess 
Club. Susirinkimas įvyks Free 
Baltic House patalpose 131 E. 
70 St. New Yorke (kampas 
Lexington Avė.) Visi šio kara
liškojo sporto mėgėjhi prašomi 
prisidėti gausiai atsilankant. 
Phila. Pa.

INFANT OF PRAGLE 
Statue Dressed in Satin Garments 

—12” Tali— 
S3-95.Complete—postage prepaid 
INFANT OF PRAGUE STATUE 

complete with 7 changes of gar
ments — Mantle colors: Red. blue, 
whMe, gold, purple, rose. green. 
Complete — Poštage ppd. ...^9.95 
INF ANT OF PRAGUE __  .75

INF ANT OF PRAGUE 
JOBBER’S INQUIRIES

1491 Flatbush Avė. 
GEdney 4—2960.

MARINISTAI 
Visten darbam

Lathe & Turret Lathe Oper.
■ Tool Ma^er

i Ffcčtures
V43T ALLEB OOBP.

7-'> 691 Merrick jtaad
.? L$ubroo£ ,L. M. •'

Tel. LYnbrčok 0-9170 
, ' (24Jd)

Religinel-tautinel rimčiai
"Tomo žiūraičio knygą skaitai kaip kokį romanų. Mums kreą- 

'la į.alds autoriuos rąSymo meistrttkumas bei kūrybinis Sintetiiku- J 
įtoM: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” (Prof. Dr. A. Ramūnai).

“Autorius prasikasa pro šimtmečlji ttulkes ir senąsias tieaaa ' '-į 
sugyvenimina” (SaL Narkeliūnaitfi). z

Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder- 
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis).:'

“Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis). * •
“Naudinga knyga!”' (K&n. M. Vaitkus). '
“Daugiau pattaMcto vtertCs knygų” (D. Penikas). ,4

Knygai įvadų "paraSS Prof. Dr. A. Maceina. -
' Viršelis daiL V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.«L.A|

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

SCHOOkS

ANNHUBST COLLEGE, S. Wbod- 
stock, Box 56A Putliam, Conn.; Put- 
nam 8-4977; Daughters of the Baly 
Ghest; Sister Anne Emilienne, Pres- 
ident; Sfa$er Gertrude Emiliė, Dean; 
99 Studento; Counes leatBng to B. 
A-, B. S. Degrees in Liberal Arto, 
Sciences and Conunercial sabjecte; 
Tuition $259; Boėrd $559, arid In
cidentai Fees $199; for women only.

• Piltuvu* rityginiuMs,
• Atlygh^nas priklauso nuo kvalifikacijos
• Bondrovt duoda paramą, jei prireikia pasimokyti.
• Rūpinamasi gydymo, .pensija ir apdraudė
Kreiptis j V. T. PIDGEON

BEURBD P&DEST HOUSE 
■ • ■,' CATHOTJC CAMP ' 

SCHOOI.O& COUEGE
NEW BRUNSW1CK (6 mff, aouth) 
N. Y. commuting country estate 
for sale. 200 years old, oil teat, 7 
bedrooms, 7 doomstairs rooms, 2 
complete bathrooms, 1 w^hroom, 
2-car garage, bam space and 
facilities. Concrete swimming pool 
filtertdr Patio, bath house, 93 
aeres. Highway and country road 
frontage. Wooded area, brook. 
CHarter 7-5621.

SETON HALI. UNIVERSITY. 
SCHOOL OF NUESING, $1 Clinton 
SL, Newnrk2,N.^MltdMa 2-859S; 
Margnret C. Haiey, -R. N^ B. S< 
M. Dem; Basic coDegtote progr- 
•m leafing to B. S. N.; .Degree 
prognun for Grsduate Nuneš.

. Tartakoverio vardo turnyre, 
Detroite, po 5 ratų, pirmavo 
D. Byrne ir Theodorovich (To
ronto) su 5-0 taškų. Amerikos 
championas A. Bisąuier, Ship- 
man, Szabo, Dreibergs ir mūsų 
Kazys .Jakštas iš Chicagos tu
rėjo po 4-1 taškų.

New Enghnd p"bėse, PTovi- 
dence. R. I., 34 dalyviai, jų 
tarpe mūsų Kazys Merkis ir 
latvis Strazdins. Po keturių 
ratų po 4-0 taškų turėjo dr. 
Platz ir Massachusetts meiste
ris J. Curdo. Merkis, Strazdins 
drauge su buv. N. England 
meisteriais H. Daly, J. Bolton, 
Dr. Keilson ir kitais turėjo po 
2l/» taškų.

BAYUEY-ELEABD HIGH SCHOOL. 
Madfeon, N. MA «-24M; Dvmfan 
ican Steters of CoMureB. Sisten vt 
Chartty, Convent Statkui and Sis
ten of ChrMsa Chartty; Vary Bar. 
Denis A. Hayes, Ditectar; flteter Ba 
•e Marltta, Prtotfrti; Otadento; 
Day; $89 for Dieceean itsidtinta; 
$1*9 outoMe Dfocese.

RITA NAUJIENA, 3
tytojul rekomenduotų, tai — ? v

; ' TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P, 3

SULUVAN COUNTRY toUrist 
or ręst home near Catholic Se- 
idmary. 14 rooms, 11 bed
rooms, living room, dining 
room, kitehen, 2^ baths, lar- 
ge porch, oil heat, 7 aeres, im- 
maculate, furnished, 2-rm. 
bungalow, garage. Delaware 
River at door; shopping and 
railroad elose by; beautiful

? Now Yorkas —Detroitas

Šiose rungtynėse mūsi^i'ai, 
įrodydami savo pranašumą, 
aikšte^ dominuoja visą rung^ 
tynių laiką ir laimi-be abejo
nės. Gero mūsų gynimo drtą,- 
Detroitas negauna per daug 
pasireikšti, tuo tarpu kuomet 
mw§ų primirnąa Icėfia nemažai 
šūsiriipinimo. Pirmo įvarčio 
tenka laukti net 26 nūriučių, 
kol Steponavičius įstumia į 
vartus gerą Remėzos padavi
mą. Toliau Beleckas ir Butri
mas pakelia kėlinio pasekmę 
iki 3:0. Antrame kėlinyje ge
ras Detroito vartininkas ;bei 
mūs^kių nesugebėjimas gelbs. 
ti. Kovą nuo tolimesnių įvar
čių, ir tik 70 minutėje, saugas 
Didžbalis H, geriausias žaidi- 
kas aikštėje, iš toli ženklina 
4:0. Po kiek laiko Detroito de
šinysis gynikas nukreipia Re_ 
mėzos šūvį į savo vartus ir jau 
5:0. Jau pirmąme kėlinyje mū
siškiai netenka vartininko Kli- 
gio, kuris pasitraukęs-koją tu
ri apleisti aikštę. Antrame kė. 
linyje panašaus .likimo susi
laukia ir Beleckas. Rungtynės 
vyko šeštadienį po pietų, tikrai 
puikioje aikštėje- Detroite. Tuo 
pačiu metu, Windsore, Kana
doje, Toronto Vytis, įveikusi 
Čikagos Vainutą — 5:1, kva
lifikavai į baigmę.

Kitą dieną, ' sekmadienį, 
rungtynės vyksta Windsore, ir 
nebe taip geroje aikštėje. 
Rungtynėse dėl trečios vietos 
Čikaga įveikia Detroitą 3:2. 
Abi komandos parodo maž. 
daug mūsų rezervinės koman
dos lygį. --

Torontas — New Yorkas 
3:0 (1:0)

Saulutei gerokai kaitinant ir 
stebint apie 200 žiūrovų, trene- 

(Nukelta į 8 psL)



PADĖKA

NEW YORK

MIRUSIEJI

Zeventkauskas

EVergreen 8-9770

DIDŽIULIS LIETUVIŠKO RADIJO

m

Šokiai 1:00 vai.
ĮĖJIMAS $1.00, įskaitant visus taksus

JUS VISUS MALONIAI KVIEČIA RADIJO DIREKT. JOK. J. STUKAS

pamaldų šv.
bažnyčioje pa-

Pribu-
Sabec-

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. Y.

(Važiuojant U.S. Highway 1, pasisukite į kairę prie Lawrence SL Circle; pervažiuokite tiltą, ir 
prie šviesos vėl pasisukti į kairę. Autobusas nr. 62 iš Broad St, Newark, Elizabeth ar Linden 

priveža iki pat parko vartų). 1

V. Bacevičiaus penktoji 
simfonija

Komp. Vytautas Bacevičius pa
rašė šią vasarą Savo penktąją 
s’mfoniją, kuri turi tris dalis. 
103 puslapių partitūra jau ati
duota orkestro balsams kopi
juoti. Be to, V. Bacevičius su
kūrė šią vasarą porą stambes
nių, veikalų pianinui ir dabar 
rašo savo ketvirtą stygų kvar. 
tetą, kuris turės tris dalis.

darbą pradės" rugsėjo 15 Ap
reiškimo parapinės mokyklos 
patalpose, Nprth'5St ir Have- 
myer St kampas. Mokiniai pri
valo rinktis | mokyklą 8:45 v:, 
iš kur visi organizuotai eis į 
bažnyčią pamaldoms. Po pa
maldų prasidės pamokos. Mo
kiniai turi atsinešti po sąsiuvi
nį it pieštuką. Primenama, 
kad tą dieną bus surenkama 
mokiniams skirti. vasaros dar.

netvar- 
galvos 

ir skau-

'MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

1 W6rė Kazys Kalinauskas
Rugsėjo 5* Bostone mirė advo- 
kątasKaąys Kalinauskas, Siu 
shriem^oę^tJHuvų Ameriko- 
je W 
ĮŽjDįSĮl

Paliko žmoną, 3 sūnus 
dukterį..

KN1GHTS OF LTTHUANIA WL0A 
„ BRADDOCK, PA.

Pradžia — 1:00 vai.

Posėdžiaus jaunimas
Katalikų Federacijos kon

grese, kuris įvyks Bostone 
spalio 12—14, jaunimas turės 
savo sekciją ir atskirus posė
džius. Posėdžių programos pa
rengimui sekcijos komitetas 
rugsėjo 7 d. 7:30 vai. vak. šv. 
Petro 
turės

Hrao Klimejeris,
buvęs Lietuvoje rangovas, 

63 m., dirbęs Mineo’oje, L. I., 
prie statybos, eidamas gatve 
Mineolos miestelyje buvo sun- 
k:ai suže stas pravažiuojančio 
automobilio. Guli Mineolos li
goninėje, padarytos galvos, 
gerklės operacijos. Ligonis 
dar neatgavo sąmonės. Gydi
mu rūpinasi žentas dr. Dičpi- 
nigaitis. ,

kūbaitisir 
mas iš 4^

VAITKUS 
FUNEBAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. I 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
" NOTAKY PUBLIC

Alfonsas Jakutis su savo 
broliais Klemensu ir Jonu ato
stogų metu aplankė savo svai
nio Kerdėjaus šeimą Roches- 
ter, N. Y. K. Pr.

Stelmokas, Pr. Šveikauskas, 
Vembrė ir S. Vaitkevičius^

Lietuviškos televizijos ♦ 
; programa, kuriai vadovauja 
Jokūbas Stulas, bus rugsėjo 
8, šeštadienį. Tautos šventėje, 
per' 13 kanalą nuo 6 iki 6:30 v. 
v. Programoje šoks Liet, vals
tybinio. baleto artistas Stasys 
Modzeliauskas ir Amerikos 
lietuvaitė - baleto artistė 
Adelė čeraskaitė - DeAngelo. 
Dalyvauja ir Brųoklyno opere. 
tės choras.

Pakrikštyta
Rugsėjo 2 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje pakrikštytas 
Petro Biz nkausko ir Veroni
kos Ivanauskaitės - Bizinkaus- 
kienės sūnus Andriejaus ir Jo
no vardais. Tėvai gyvena 119 
King gatvė, Dorchester, Mass.

Redakcijoje lankėsi
iš Waterburio kleb. kun. J. 

Valantiejus, jo brolio sūnus 
dr. J. Valantiejus, advokatas, 
Vera Ambrazaitienė. Juos pa. 
lydėjo tuo metu Waterburyje 
pamokslus sakęs T. Kęstutis 
Butkus, DFM. '

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
ThumMoo> M HtlpriM redljt rtoUrs WLOA, 15M kylecyries 

KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas' Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir. j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TB 6-6434

LDS seimas -
Lietuv'ų Darbininkų Sąjun

gos seimas įvyks So. Bostone 
rugsėjo 15—16. Seimas prade
damas mišiomis 10 vai. ryto 
šv. Petro parapijos bažnyčioj. 
Po pamaldų seks seimo posė
džiai parapijos pobažnytinėje 
svetainėje.

$1150 Vakario 16 gimnazijai
Jau lygiai 4 metai, kaip su. 

organizuotas Bostone būrelis 
Vasario 16 gimnazijai remti. 
Būrelis išlaiko ketvirtos klasės 
mokinę Valdą Šiugždaitę. Per 
tą laiką iš būrelio narių su
rinkta ir gimnazijai pasiųsta 
1150 dol., iš jų 150 dol. asme
niškai mokinei, kiti gimnazi
ja’. šiuo metu būreliui pri
klauso: P. Ausiejus, Br. Ba- 
jerčius, A. Goštautas. M. Gru. 
binskienė, Jonas ir Lola Januš- 
kiai, St Jurgelevičius, Br. Iva
nauskas, A. Ivas, M. Kavaliau
skas, K. Krikščiukaitis, V. Ku
bilius, J. Koncait s, Al. Lap- 
šys, Br. Mickevičius, T. Mičiu. 
lienė. Pr. Mučinskas, A. Paliu
lis, P. Pilka, G. Stapulionienė, 
VI. SirutaviČ'us, J. Sonda, V.

Po gedulingų 
Petro parapijos 
laidoti:

Aleksandras
(rugsėjo mėn. 1 d.) 77 m. am
žiaus. Velion's gyveno 27 Dun- 
lap St., Dorchester, Mass. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse. ♦

Juozapas Pašakinskas (rug
sėjo mėn. 3 d.) 73 m. amžiaus. 
Velionis gyveno 197 W. 2nd 
St. Nuliūdime paliko dukterį. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Jonas Mikalauskas (rugsėjo 
mėn. 4 d.) 60 m. amžiaus. Ve
lionis gyveno 129 Pol Goze St. 
Jamaica Palai, Mass. Nuliūdi
me paliko žmoną, dukterį ir 
du sūnus. Palaidotas šv. Bene
dikto kapinėse.

ROYAL GARDENS PARK
990 E. HAZELWOOD AVĖ., RAHWAY, N. i.

, Jau prieš rungtynes buvo 
aiškoka,' kad be Kligiovartuo
se nrifeSakiar mažoka vilties 
laimėti tetari. N^jana to, vie
toj sužeisto Belecko teko grie, 
btis Saldaičio, kuris tik teniso 
žaisti teatvažiavęs ’ buvo! Vis 
dėl to -reikia pripažinti kana
diečių pranašumą. Kanadie
čiai jie pralenkę mūsiškius per 
100 mylių. Komanda išėjo su 
įsakymu laimėti, kovojo ambi
cingai ir tikrai pasigėrėtinai. 
Paprastas pavyzdys: mūsų gy„ 
nikai Vaitkevičius, Mileris, 
Daukša dažnai turėjo kovoti 
su* priešininko saugai^, kurių 
buvo pilna aikštė. Jau pirmose 
rungtynių minutėse mūsų puo
limui išleidus orą ir rezigna
vus, rungtynių našta visu savo 
svoriu krito ant mūsų gynimo, 
kuris darė ką galėjo, kad tik 
brangiau pardavus savo kailį. 
Puikūs Toronto pusiniai puoli
kai diriguoja žaidimą. Laimė, 
kad jaunasis Didžbalis II, ne. 
rodydamas veteranui Žukui jo
kio respekto “kariavo” su juo 
dėl kiekvienos žemės pėdos. 
Jokūbaitis laikė Preikšaitį, iš 
paskutiniųjų, šiaip jau rung
tynės aukštu žaidimo lygiu ne
pasižymėjo. Bet tas ir supran. 
tama — griežtas bei kietas 
dengimas neleido abiem pu
sėm per daug pasire kšti. Bai
mė rizikuoti būti “kietai paim
tam” vertė kiekvieną kuo grei. 
čiau atsikratyti kamuolio, ir 
č a aišku per greitumą nu
kentėdavo tikslumas. Proga 
laimėti meistęrystę pasitaiko 
tik kartą metuose. Tuomi gal 
ir būtų pateisinamas perdėtas 
kietumas. Jau pirmame kėli
nyje tenka gaivinti pritrenktą 
ir apsvaigusį New Yorko var
tininką Suveiki. Antrame kėli, 
nyje panašiai atsitinka ir Vy
ties vartininkui Kuliui. .

Pasiūlę pasiutišką spartą, 
torontiečiai išlaiko ją visą 90 
minučių, ir gale rungtynių, re
zignuojant net ir mūsų gyni
mui laimi 3:0. Nekeičia nieko 
ir faktas, kad su Kligiu var. 
tuose kitokia istorija būtų bu
vusi. Puikūs pusiniai puolikai, 
pasišventusiai kovojanti saugų 
linija, bei kietas gynimas su
daro Toronto. Vyties komandą 
be silpnų taškų. Komanda, ku
ri tikrai yra verta nešioti mū
sų meisterio vardą, ir prieš 
kurią pralaimėti nėra per daug 
gėda.

Daugiau apie žaidynes se
kanti kartą. A.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s 
(ARMAKAUSKAS)

Graborfau-BalMunuotojM
- MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

William J. Drake- 
' Dragūnas*

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBALHOME
M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas
660 Grand Street 
Brooldyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

- _^*fl** draugijos iiį»riai raginami gaū,
piknikas įvyksta šekmadie- ^dalyvauti: , • • & t

nį, rugsėjo 9 d., erdvianie ' - «
JEtoyal Gardens Parke, 990 E, 
Haielwood Avė., Rahwayį NJ.
Pradžia 1 v, p. p., šokiai 4 *v., 
programa — 5 v. šis tradici
nis “Lietuvos atsiminimo” ra
dijo parengimas kasmet pas’- 
žymi ne tik publikos įvairumu 
ir gausumu, bet taip pąt lietų, 
viška nuotaika. " , •

Josepli Garszva
G RABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Maironio mokykla kvieč’a 
visus mokyklinio amžiaus 
Brooklyno lietuviukus lankyti 
lietuviškas pamokas.* Ypatingai 
kreipiamasi į tėvus, nuo kurių, 
daugiausia pareina, ar vaikai 
lanko šeštadieninę ar ne. Juk 
lietuviška mokykla — tai vie
nintelė šiuo metu vieta, kur 
valkai mokomi taisyklingos 
lietuvių kalbos, Lietuvos isto
rijos bei geografijos, kur mū
sų jaunieji išmoksta daugybę 
bet. dainų, šoka tautinius šo
kius, vaidina,, deklamuoja, ku
rą. Šiam darbui pasišvenčia 
visa eilė prityrusių mokytojų. 
Reikia suminėti, kad šeštadie
ninėje mokykloje vaikai ne. 
vien mokomi lituanistinų da
lykų, bet dar ir auklėjami. 
Ypatingai daug dėmesio krei
piama į vaikų elgesį, draus
mingumą,* pagarbą vyresnie
siems, ir tok u būdu žymiai pa
lengvinama tėvams sunkus 
auklėjimą darbas. Mokytojams 
pavyksta pedagoginėmis prie
monėmis išgauti norimų auk. 
Įėjimo rezultatų, ką yra parei
škę daugelis tėvų.

Tenelieka Brooklyne nei 
vienos liet, šeimos, kurios jau- 
namečiai nelankytų lietuviškos 
mokyklos. Šia proga malonu 
pabrėžti, kad Brooklyne ne
trūksta ir labai susipratusių 
šeimų. Iš tolimų gyvenviečių 
tėvai rūpestingai savo mažuo
sius kas šeštadienį atveža į 
mokyklą. Bet tokių pavyzdin
gų šeimų galėtų būti žymiai 
daugiau. Mokyklos Vedėjo

parapijos klebonijoje 
pasitarimą.

Išvyko į Scrantoną,
A. Kučas, kuris kelias 

savaites buvo sustojęs Bostone 
tvarkyti spausd'namą jo para
šyta šy. Petro parapijos isto
riją, rugsėjo 6 išvyko į Scran- 
toną, kur nuo rugsėjo 10 vėl 
pradės paskaitas universitete. 
Likusį istorijos tvarkymo dar
bą toliau tęs kun. J. Klimas.

SPORTAS
/ (Atkelta iŠ 7 psl.) 

ris Brazauskas išleidžia sekan
čio sąstato ekipą: vartuose Sa. 
velkis, dešinysis ( gynikas — 
Vaitkevičius,. vidiirinis gyni- 
kaš-- Daukša, , kairysis gyni- 

saugai^Jo- 
ĮI, puoli, 
DidžbalisI, 

Remėza, Steponavičius, Butri
mas, Saldftttfe(SaroHs).

Visiems ir visoms, reikšda
mi savo tikrai nuoširdžią pa
dėką, .prašome Aukščiausiąjį, 
kad gausiai atlygintų už Jūsų 
pasiaukojimą.

T. T. Pranciškonai

Antano Vasio ir <hr' Antano 
SaEo iniciatyva kilo 

Icrganizuoti \kur-
;sus Fordhąipo universitete. 
Į^odradarhia^a preL J^ Bal._____ ______ _ ___  _
Tranas. Sumanymą visu nuošir- operacija. £ūnus Jmras, advo^ nį, rugsėjo 9 £ įfe 8 vi mišių
'jįmmr remia lietuvaičių Sese- Fįrįfos buvo atvykęs bus bendri pusryčiai, pėr-ku-. Idilei
rų Institutas. Kadangi seserys patvarkyti jos, įsikalu. riūos ir bus imasis po 

•įDoksto n^yra J : 1'11*11. -Viši 1 šios 1
'dėstydamas mokyklose, tai In
stitutas pageidauja, kad . tokie 

'kursai būtų vasaros mettL Ta7 
Ida jais galės pasinaudoti di_ 
Idesnis skaičius vienuolių—mo
kytojų. Vasarą iš kiekvienos 
vienuolijos apie 20 vienuolių 

IJankytu kursus. J

J. B. SHALINS- :
ŠALINSKAS , 

Laidotuvių Direktorius ! 
&1-02 JAMAICA AVĖ. ' 

(prie Forest Parkway Station) ' 
Woodhaven, N. Y.

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

1 Tel. Vlrginia 7-4499CAMBRIDGE, MASS.

G. ir P. Malinauskaitės išvy
ko atostogas praleisti Europo
je. Aplankys Vokietiją ir k1- 
tus kraštus. Norėtų pamatyti 
ir Lietuvą, kur jų tėvai gyve 
no, bet... ta geležinė uždan-

™ošiamaS “Lietuvos Atsiminimų” Radijo įvyks: 

Sekmadieni, Rugsėjo-September 9 d., 1956 metų

BARASEVi&US fr SŪNUS j
P1Č N EL H O M

25£,W1 Broadway I
SouthBoston, Mass. >

JOSEPHRARACEVlClUSį
Laidotuvių Direktorius i
TeL ANdraw 8-2590 <

‘ Nervin _
Alexander’s Nervi- 

Au ] nė veikia nuo viso- 
kių nervų 
tingumo, 
kvaišimų

\ dėjimų, rūpesčio ir
Oi susikrimtimo, iste

rijos ir bemigės, 
išgąsčio ir karščiavimų, Šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yrž 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
* 414 Broadway
So. Boston 27, Mass.

LAISVES VARPAS |
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa S

WBMS, 1090 kilocyclos S
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais s
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu g

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS. |

31 Bunker Avo.
BROCKTON 4, MASS. S

Te^Brockton 8-1159-R.

Praėjus mūsų piknikui,,kurs, 
nežiūrint nepalankaus oro, tu
rėjo pakankamai gerus rezul
tatus, jaučiame aiškią pareigą 
nuoširdžiai padėkoti visiems, 
kurie savo darbu, auka ar at
silankymu prisidėjo prie šio 
pikniko. Ypatinga padėka pri
klauso nuolatinėms mūsų šei
mininkėms, Lindeno sąjįmgie- 
tėms: Atutienei, Sabeckienei, 
Vikt. Plungienei, Kotr. Šukie. 
nei; darbininkams prie durų ir 
baro: Vai. Mėlinįui, O. Savei- 
kytei, Sevropolos, A. Baciuškai, 

... A. Nadzeikai, Bruzgiųi; už pa- 
3r. aukotus produktus ir fantus

traukimui — Balčiūnui, Hillsi- 
de, N. J., Rož. Yršienei, Zosei 
Pribušauskienei, Mar. 
šauskienei, Atutienei, 
kienei, A. Pilipaitienei, K. Šu- 
kienei. Aid. Dambrauskienei, 
Žemaitienei, Nadzeikienei,. Ur_ 

^7 banavičienei; už aukas pikniko 
proga: Jok. Stukui, kurs dar 
ypač puikiai garsino per savo 
radjo valandėlę šį pikniką, 

. T. Capsienei, John, J. Plun- 
giui, St. Saveikienei; už pagal
bą: A. Abromaičiui, Jc Prapuo- 
leniui ir M. Nekrošiūtei.

Pradada. darbą
Šv. Petro-parapinė mokykla 

rugsėjo 13 pradeda naujus 
mokslo metus. Visi mokiniai 
tą dieną 9 vai. ryto renkasi į 
parapijos bažnyčią mišioms 
paprašyti Dievą palaimos nau
jiems mokslo metams.

Mokysis lituanistikos
Bostone veikiančioji šešta

dieninė lituanistikos 'mokykla 
rugsėjo 15 mišiomis 8:30 vai. 
ryto šv. Petro parapijos baž
nyčioje pradės naujus mokslo 
metus.

S. Pafeček - Levickienė 
grįžo . iš atostogų ir nuo 5 

rugsėjo pradedą pąnįokaą savo 
piano studijoje. Užsiregistruo
ti galima telt VIrginia 6-5213 
nuo* 8—10 iš ryto arba po 9 v. 
vakaro. Adresas: 91—49 115 
Ričhmond Hill 18, L. L, N. Y.

Maspetho tiet. pari bazaras 
dėl svarbių priežasčių kiek 

pakeistas. Bazaras prasidėjo 
rugsėjo 6, ketvirtadienį, 7 v.v., 
parapijos salėje. Bazaras vyks
ta be pertraukos iki rugsėjo 
13 d. Kasdien vyksta laimėji
mai.
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