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Lenkų komunistai su sparnais

Amerikoje šneka apie nepripažinimą

Švediją sukasi į 
konservatorius

Kodėl jie taip bijo bendru 
mokyklų su juodaisiais?

Prancūzijos
Sovietai

LIETUVIU DARBININKU SĄJUNGOS 
SEIMAS POSĖDŽIAVO BOSTONE

artimą ryšį sų atstovybe, kuri 
pasistengs nurodyti,. kas pavo
jaus atveju daryti. Amerikos 
piliečių Egipte yra 2,200,.
- Konferencijos ir kiti žygiai 
laikomi šaltojo karo priemo
nėm, ir vis dar neprarandama 
vilties, kad Egiptas eis i nuo
laidas. < *•

Vokietijoje įvyko ir pirmas 
susirinkimas “mokesčių nemo
kėtojų”, kurie ėmė organizuo
tis Prancūzijos Poujade pavyz
di u. Jie rengiasi eiti į rinki
mus šūkiu: “šalin visi mokes-

• Bendra nuomonė cu*wl*- 
kad Eisenhoweris laimės 

rinkimus, bet kad Kongresas 
bus demokratų rankose.

kad jis galįs leisti kuo daugiau 
asmeninės laisvės. Tai sustip
rintų palankumą komunizmui. 
Jie, pasisakydami už bendrą 
užsienio politiką su Sovietų 
Sąjunga, siūlo daugiau nepri
klausomumo vidaus reikaluos.

Antroji grupė vadina tuos 
tvirtinimus demagogija ir no
ru laikytis valdžioje. Ji reika
lauja kuo artimiausių ryšių su 
Maskva tiek vidaus, tiek užsie
nio reikaluose.

NYT vedavajame teisingai 
pastebi, kad esamom sąlygom 
nėra pagrindo manyti, kad li- 
beralizacija Lenkijoje būtų į- 
manoma, kada Sovietai Lenki
ją laiko karinėje savo okupa 
djoje.

pažinimą Lietuvos, Estijos, La
tvijos* atplėštų jau per penkio
lika metų*'.

Sulzbergeris jau nebe pirmu 
kartu pasirodo įvykusių faktų 
pripažinimo šalininkas. Tokią 
opiniją ruošia per spaudą.

H tų lažų, kurias LDS cent
ro valdyba tebešauna iš tėvų 
pranciškonų, seimas paskyrė 
1000 dol. statomai seserų kop
lyčiai Brocktone, 1000 dol. Vy
ties Ulkrašfiui paremti ir 250 
dol. 'Mėlynosios Armijos lietu
vių sąjūdžiui. .

Sekantis seimas numatytas 
sušaukti po dvejų metu. Anks
čiau stirnai vykdavo kas metai. 
LDS centro valdyba palikta ta 
pati: pirm. Vincas Kudirka iš 
Norwoodo, dvasios vadas kan- 
Pr. Virmauskis. Kitame nume
ryje bus platesnė seimo apra
šymas.

Gyventojai taip negalvoja. 
Ir iš pamaldų išėjęs pastorius 
metodistas gyventojų pažiūras 
ir. turbūt, savo taip aiškino:

“Dievas padarė baltus ir 
juodus lyg us. Dėl to nėra jo
kios abejonės. Aš nenorėčiau, 
kad spalvoti žmonės būtų men
kiau vertinami Aš norėčiau, 
kad jiem būtų 'duotas geras 
auklėjimas. Norėčiau, kad jiem 
būtų duotos geriausios mokyk
los. Bet aš nemanau, kad yra 
atėjusia kas bendrom mokyk
lom. nes nemanau, kad vedy
bos baltųjų su juodaisiais yra 
geras daiktas“.

Vienas iš gyventojų pridū-

Te'egramosc buvo'prašoma pa
remti įstatymą. Pasirodė, kad 
iš 32 telegramos siuntėjų 15 
visai nieko nežinojo apie jų 
vardo panaudojimą.

.Valstybės departamentas savo 
leidiny Nr- 6346 skelbia galio
jančių Amerikos sutarčių su 
kitais kraštai sąrašą. Tarp jų 
ir sutartys su Lietuva. Rašo: 
“Jungtinės Amerikos Valsty
bės nepripažino Estijos, Latvi
jos, Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Valstybės de
partamentas la ko sutartis tarp 
JAV ir tų kraštų (Pabaltijo) 
galiojančias”.

Vokietijoje su dideliu susi
jaudinimu sekami įvykiai, kaip 
didesniuose Vokietijos mies
tuose gaujos užpuldinėja Vo
kietijos naujos kariuomenės 
kareivius ir juos taip sudaužo, 
kad teko kai kuriuos gabenti į 
ligonines.

POLITIKA IR PIN'GAI
Savo laiku prez. Eisenhowe- 

ris vetavo Įstatymą natūra’i- 
nėm dujom vartoti. Dabar se
nato paskirtas tikrintojas iš- 
a škino. kad Standart Oil Com- 
pany. norėdama tą Įstatymą 
paremti, paskyrė 1,500 dol. te
legramom, kurios buvo siun
čiamos šen. Thye (Minesota)

Švedijoje parlamento rinki
mai paliko saldžioje socialde- 
m o k r atus Soc.aldemokratai 
balsų gavo 41,2%, seniau tu
rėjo 45,2%,-ūkininkų ,partija 
gavo 21,9% turėjo 23,2%, li
beralai gavo 18,2%, seniau tu
rėjo 19,3%, konservatoriai ga
vo 16,3%, turėjo 11%. Komu
nistų balsų skaičius taip pat 
sumažėjo, takiau atstovų 1 ga
vo daugiau. Ta’gi priaugo bal
sų/ skaičius tik konservato
riam, kurie reikalavo sumažin
ti mokesčius.

Socialdejnokratai valdo Šve
diją nuo 1932.

turėtų geras mokyklas”.
Kovos taktika

Kova eina tik dėl dviejų Mrs. 
Gordon vaikų. Tik jie du nori 
mokytis baltųjų mokykloje. 
Esą Gordon vyras liepęs žmo
nai vežti vaikus, nes jis gavęs 
už tai dolerių ... Kai Gordon 
juos atgabeno į mokyklą, mie
stelio gyventojai mūru stovėjo 
prie mokyklos- Jie nepasakė 
žodžio. Žodis buvo nereikalin
gas. nes vieni kitus be jo su
prato: daugiau čia nesirodyk.

Po poros dienų atvyko 500 
vyrų kariuomenės'saugoti, kad 
tiem dviem Gordoniukam ke
lias Į mokyklą būtų laisvas. 
Niekas ir nekliudė. Gyvento
jai taktiką pakeitė. Iš 590 mo
kinių atėjo tik viena balta 
mergaitė — ir ta pati pama
čiusi. kad viena, ėmė kaukti. 
Iš lė mokytojų atėjo 13. 
Vienas iš jų viešai paaiškino, 
kad gyventojai jį supras, nes 
jam trūksta iki pensijos tik 
dvejų metų, o administracija 
pagtasino atimti mokytojų tei
ses.

Mažas yra tas miestelis Clay, 
Ky. Viršum tvarkingai suri
kiuotų namelių miškas televi
zijų ir radijo antenų, prie durų 
po automobilį. Pa*situri ten gy
ventojai — farmeriai, angl.a- 
kasiai ir kt. Ir jie nepanašūs į 
tuos, kurie kelia neramumus. 
O tačiau miestelis apšauktas 
visoje apylinkėje neramumų 
centru. Jame eina kova prieš 
bendrą mokyklą baltiesiem ir 
juodiesiem.

Užtai Clay gyventojai ne
mėgsta korespondentų, jaučia
si jų apšmeižti, ir pataria pasi- 
rodžiusiem korespondentam ar 
fotografam: neleisk žolei augti 
po tavo kojom vadinas, dink iš 
čia ... Tačiafū NYKT kores
pondentui F A. Sugrue pavy
ko su ja:s išsikalbėti ir parody

ti, kaip jie galvoja ir jaučia.
Mes nenorim ...

' “Tamsta atvykai net iš New 
Yorko. Ir ko? Nes ten jūs 
mėgstat neramumus. Tamstos 
rašot, kad čia neramumai. O 
vienintelis smurtas, kuris čia 
buvo, tik toks, kad viena mo
teris įsikibo kitai Į plaukus, kai 
toji norėjo palikti vaiką su ne
grais".

_ “Teko skaityti, kad ten Ne\v 
Yorke grobia vaikus, plikina 
žmonėm akis* Pas mus tokių 
neramumų nėra”, pridėjo kan
džiai kitas.

“Mes tik norim, kad negrų 
vaikai neitų į vieną mokyklą 
su baltųjų vaikais Tai ir vis-

• Egiptui pasisiūlė i kanalo 
specialistus ir eilė žmonių iš 
Amerikos.

EGIPTO PREZIDENTAS NASSERIS kalba avissijas kariūnam, 
kad Egipto teises gins iki paskutinio kraujo lašo.

• Burm?i vaisi/bėję vėl pa- 
sir.dė nauji būrai, anie 900, 
Kinijos komunistų. T:.i ženk
las. kaip n vi pala p niui užim
ti visą Burrną.

kas".
Išdėstė ir
kodėl jie nenori bendrų mo

kyklų:
“Dievas nebūtų padaręs bal

tų ir juodų, jeigu jis būtų no
rėjęs leisti jiem gyventi drau
ge ir vestis ... Aš nenoriu su
laukti dienos, kada mano duk
tė pareis namo su spalvotu 
draugu ir pasakys: ‘Tai mano 
vyras'. Tegul Viešpats apsau
goja mane nuo to".

Taip, ko žmonės labiausiai bi
jo, — tai mišrių šeimų, į ku
rias veda bendras mokyklos 
suolas.

Ar tai reiškia teisių ralygy-

Vakaruose sekami su dėme
siu įvykiai Lenkijos komunistų 
partijoj. Joje pasireiškia du 
sparnai. Vienas vadinamas 
centro — kairės sparnu, ant
ras dešiniuoju. Pirmojo prie
kyje stovi min. pirm. Cyran- 
kiewicz, partijos pirmasis sek
retorius Ochab ir kt- Antrame 
minimas gen. Witaszewski, ku
ris yra armijos propagandos 
šefas, o taip pat profesinių są
jungų kai kurie vadai.

Konfliktą tarp jų sukėlė la
biausiai Poznanės įvykiai.-Pir
moji grupė susirūpinusi gy
ventojų ūkine padėtim ir rei
kalauja galimai daugiau “libe- 
ralizacijos”. Esą Lenkijos ko-* 
munizmas jau tokioje padėtyje,

Prie nepripažinimo grįžta ir 
C. L. Sulzbergeris New York 
Times rugsėjo 1. Kritikuoda
mas Amerikos pripažinimo ir 
nepripažinimo politiką, jis kal
ba, kad Amerika neturinti 
principo tai valstybei pr pa
žinti, kitai nepripažinti. Esą 
“mes niekad nemėgome Pero
no, bet mes jį' pripažinome”. 
Tuo tarpu Vidur nės Mongoli
jos nepripažįsta Amerika, bet 
ją ruošiasi priimti į Jungtines 
Tautas Čia Sulzbergeris už
kliūva ir Baltijos valstybes;

Vokietijoje vidaus politika 
atgyja jpo atostogų- Kancleris 
Adenaueris pareiškė, kad jis 
nesiduos nukreipiamas nuo lig
šiolinės linijos ir sieks Euro
pos valstybių bendradarbiavi
mo, kurį vis labiau pripažįs
tanti ir Anglija. Tuo tarpu opo
zicijos vadas Ollenhaueris rei
kalauja toliau gilinti santykius 
su Sovietais ir tuojau priimti 
Maskvos kvietimą, kad atsi
lankytų Vokietijos parlamen
to delegacija. “Laisvieji vokie
čiai” (FDP) metė šūkį, kad 
atsistatydintų “senis” (taip va
dina Adenauerį) ir pasitrauk
tų visa CDU valdžia.

Dvi pusės
Gyventojai pareiškė ir da

bar: “niekas šioje amžinybės 
pusėje nepakeis jų nusistaty
mo priešintis bendrom mokyk
lom”. Tik jie pakeitę taktiką: 
kol kariuomenė bus laikoma, 
jie vykdys “taikingą rezistenci
ją”. 0 miestelio mayoras pa
reiškė korespondentui: “Ka
riuomenė pasiryžusi yra pasi
likti Clay mieste iki tos die
nos. kad negrų vaikai baigs 
mokyklą Apie tai gali tamsta 
parašyti”.

UŽSISPYRIMAS LAIMI?
Clay, Ky., miestelyje prane

šta, kad mokyklų administraci
ja Websterio srityje išaiškino, 
jog negrų va kai lanko mokyk
lą nelegaliai. Kariuomenę nu
mato atitraukti.

LDS seimas po 2 metų per
trauko* rugsėjo 15-^-16 posė
džiavo So, Bostone šv.y Petro 
parapijoj salėje. Dalyvavo apla 
50 atsiuvu ir svečių.

Seimą vedė Pr. Razvadaus- 
kas. Prisiminta LDS 40 metų 
sukaktis, Sibire miręs jo* stei
gėjas kan. F. Kemėšis ir Lie
tuvoje m'ręs buvęs Darbinin
ko redaktorius’ kun. V. Taškū- 
nas- Seimas entuziastingai svai- 
kino buvusį ilgame!Į LDS pir- 
minirka kun. J. švagždį, su
laukusi 50 mefjų kunigystės su
kakties.

• Indonezijai pasiūlė Mask
va paskolos 100 mil. dol.

• Irakas pažadėjo paremti 
"Kur yra logika tęsiant prL Jordaniją kovoje prieš Izraelį-

NUSKENDO AMERIKOS 
LAIVAS

Amerikos laivas “Pelagia”, 
7.238 tonu, su geležies rūdos 
krovimu šeštadienio vakarą 
audros buvo perlaužtas pu
siau if nuskendo prie Norve
gijos krantų. Jame buvo 37 
vyru i«ula. Paskutinis praneši; 
mas iš laivo buvo, kad vyra’ 
susėdę į keturias valtis. Ta
čiau tebuvo surasti ir išgelbėti 
tik penki. Kitus tenka laikyti 
jau žuvus.

Sumo kanalo ginčas aštrėja. 
Iškonferfene jos jis einaįnau- 
jas konferencijas. \

NAUJA KONFERENCIJA
LOSJONE -

kviečiama šį trečiadienį. Joje 
dalyvaus 18 valstybių. Į Ją 
vyksta valst. se*kr. Dulles su 5 
savo patarėjais. Konferencijos 
svarbiausias* klausimas — siū
lymas sudaryt: Sueso’ kanalo 
vartotojų bendrovę, kuri ad
ministruotų kanalą, skirtų lai
vam palydovus, nustatytų mui
to kainas ir tt.Kitas klausi
mas, kas daryti, jei Egiptas at
sisakytų nuo tok os bendrovės. 
Numatomi du keliai: jei Egip
tas neleistų laivam plaukti su 
savais palydovais, tai gali būti 
skundžamas Egiptas Jungt- 
Tautom; antra, atsisakyti nuo 
kanalo vartojimo ir plaukti 
aplink Afriką, pro Gerosios 
vilties iškyšulį.

IR EGIPTO KONFERENCIJA
Egiptas kanalo vartotojų 

bendrovę atmetė. Pavadino jos 
siūlymą karo provokac ja. At
sakydamas į naują konferenci
ją Londone Egiptas šaukia ki- 
tą konfer enciją Kaire. 
Kviečia apie 20 valstybių. Tarp 
jų Sovietus ir kom Kin ją. 
Šveicarija jau atsisakė joje da
lyvauti. Toje konferencijoje 
Nasseris, Egipto prezidentas, 
norįs siūlyti kompromisą—«są 
tarptautiniu būdu gali būti su
tariamas muito už kanalą dy
dis. šiaip Egiptas laikosi agre
syviai. Vykdo karinius prati
mus vyram ir moterim; ruošia 
partizaniniam karui.

AMERIKOS VAIDMUO
Vis labiau iškyla Amerikos 

vaidmuo byloje dėl kanalo- Iš
kyla, kad vartotojų bendrovę 
sugalvojęs valst. sekr. Dulles, 
tik Anglijos min. pirm. Edenas 
jį paskelbęs. Dulles pas rengęs 
tą projektą ginti. Paskelbė, 
kad .Amerika .skirs pusę mili
jardo dolerių padengti išlai- 
dbm, kurias Europos valstybės 
turės kanalą boikotuojant ir

naftą užperkant Amerikoje ir 
kitur. Dulles planą tvirtai re
mia Anglija ir Prancūzija. Ta
čiau jį šaltai sutinka Vokieti
ja, Ispanija, Tifrkija, Persija, 
Pakistanas, d. jjpačiai Skandi
navijos valstybės. Į

SOVIETAI SUSTIPRINO 
KALTINIMUS AMERIKAI 

dėl vartotojų  ̂bendrovės pla
ne. Kaltina, kad Amerika žai- 
džanti dvigubą? žaidimą —kal
banti apie taiką, bet nekliu
danti Anglij 
karinio pasirudimo.
pakartojo savo į, paramą Egip- 
tui ir jau ^atsiuntė savo techni
kų uostui, jeigu jais norės pa
sinaudoti Egiptas- Egiptas taip 
pat pasisakė prieš Amerikos 
neapsisprendžiatičią politiką— 
giria Eisenhow|rį dėl jo tai
kingų norų ir smerkia Dulles.

Anglus nustebino

INDIJOS VAIDMUO.
Jie buvo prašę Indijos pirm. 

Nehru veikti Nąsserį, kad jis 
eitų į nuolaidas^ Bet Nehru at
sistojo Egipto pusėje. Jis at
metė 18 valstybių planą, at
metė vartotojų bendrovės pla
ną ir viešai kritikavo Edeno 
politiką. Pagaliau paskelbė, 
kad jis duoda Egiptui paskolą 
10 mil. dol. (nors pats pasko
lą ima iš Amerikos). Tokiu 
būdu Indija nori turėti Egip
tą savo įtakoje.

Kol politikai tariasi,

GYVENIMAS EINA SAVO 
KELIU

Rugsėjo 14 daugumas užsie
niečių kanalo tarnautojų pasi
traukė iš darbo Nasseris pa
skelbė, kad jau turįs savo spe
cialistų paruošęs, ir kanalo 
darbas nesutruks.

Anglų atstovybė trečiu kar
tu įspėjo savo piliečius, kad 
jie geriau padarytų išvykdami 
iš Egipto, kurie ten nėra būti
nai reikalingi — Iš 5,500 ang
lų jau 2,000 išvyko.

Amerikos atstovybė įspėjo 
savo piliečius, kad palaikytų

• Sovietų Bnlganiris^vėl at
siuntė prezidentui Eisenhoįve- 
riui raštą, siūlydamas tartis 
dėl nusiginklavimo.
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YRA BRANGESNIŲ DALYKŲ IR UŽ DU0N4

Bet kaip ten. atskirsi - 
pavėsy yra 45 laipsniai 
perkaista' ir galvoje.

Atsakė ir į klausimą kodėl. 
Kodėl jie simpatijas rodo So-

binės santvarkos sąlygomis.” 
Pasirašė: J. Čiurlionyte, J. Ju
zeliūnas, J. Lebedys, K. Korsa
kas, V. Mykolaitis - Putinas, A- 
Mockus, Z. Slaviūnas, X Šve
das, SL Vainiūnas, A- Vehclo-

J Būtėnas “Tiesoje”, aptarda
mas Prano Vaičaičo poezijos 
naujai pasirodžiusią rinktinę, 
randa tikslinga ryškiai pači, 
tuoti, tarp visos tos pol tgra- 
matos, šias eiles. . . “Bet geis
čiau žinoti labai aš širdingai. 
Ar bus nors toliau tau, tėvynė, 
geriau?, Kada o branginus a, 
tu būsi laiminga , Kada gi 
kvėpuoti galėsi lengviau? ”

Kodėl indai rodo daugiau 
palankumo Sovietam negu 

Amerikai?

ir šnipu. Kareivis busiąs griež
tai nubaustas. Nebaustas tur 
būt, ne už tai, kad jis tok s ag- 
resyvus buvo, bet už tai, kad 
jis neatskyrė šveicaro nuo

Regtne rinkti tautosaką
Dešimt pirmaujančių sovie

tinės Lietuvos kultūr ninku at
sišaukimu“Tiesoje” ragina vi
sus riųkti lietuviškąją tautosa
ka, nes, gūdi, “tautosaka ne-

Nemuno užtvanka
“Tiesos” korespondentas P. 

Krasauskas informuoja, kad 
Nemuno pakrantėje už Petra
šiūnų kelių kvadratinių kilo
metrų plote niašinos pila pir
mąją užtvarą, siekiant nukreip
ti Nemuno vagą. Rugpiūčfo 12 
jau buvo įsivaryta 70 metrų 
Į Nemuną. Dešiniajame krante 
kasama dauba šliužam.

yietam, iš kurių gavo 100 m li- 
jonų, o tų simpatijų nejaučia 
Amerikai, seniai Indiją gelbs. 
tinčiai ir davusiai, jai .per vię- 
ną milijardą? Atsakymas toks:

Sovietai tvirtai parėmė Indi
jos tautinius politinius intere" 
sus, būtent, Sovietai aiškiai at
sistojo Indijos pusėje dėl Kab- 
miro, kuris yra ginčijamas tarp 
Indijos ir Pakistano; atsistojo 
Sovietai pusėje ir dėl Goa, ku“ 
ri yra ginčijama tarp Indijos 
bai Portugalijos. x

Indijai javų už 305.1 mil. dol. 
(nors tie javai pačiai Ameri
kos vyriausybei atsiėjo 652.3 
mil.). Teko pavartoti kabutes 
žodžiui “pardavė”, nes tai ypa
tingai jau patogus Indijai pir
kimas. Tų pinigų 55*7 (234 
mil.) Indija sumoka Amerikai 
ne doleriais, bet savo pinigais, 
rupijom, ir tuos pinigus gauna 
atgal kaip Amerikos paskolą- 
Tų pinigų 15', Amerika visiš
kai padovanoja, o, likusius 74 
mil. palieka taip pat Indijoje 
išlaikyti Amerikos misijom ar 
užpirkti Indijos produktam. 
Be to, Amerika apmoka ir javų 
pristatymo išlaidas — 50 mil.

Indija esanti patenkinta su
tartimi. Ji trejiem metam iš
gelbėta nuo maisto • rūpesčių. 
Patenkinta ir Amerika politi- 
n ais sumetimais, nes tikisi, 
kad Indija bus sulaikyta nuo 
puolimo Į glėbį Maskvai. Tai 
esąs politinis laimėjimas.

• Praėjodainų šventė. Chica- 
goje. Ji susilaukė nemaža at
garsių spaudoje. Teigiamų ir 
neigiamų. Tačiau visi pripaži, 
no, kad tai didelis darbas. Ta 
pačia proga įdomu prisiminti, 
kokias dainų šventes turėjom 
Lietuvoje ir kokią muzikinę 
kultūrą Lietuvoje jos buvo pa
rodžiusios. Šį klausimą nušvie
čia vaizdžiai J. Kreivėnas Mu” 
zikos žiniose 1956 birželio nr.

“Tik nuo spaudos atgavimo 
laikų — raąo autorius — nuo 
1904 m. visoje Lietuvoje Įvai
riose vietose steigiasi chorai-.. 
Skaitant, kad pajėgiausi ir ak
tyviausi chorai dalyvavo dainų 
šventėse, yra pagrindo dainų 
švenčių statistiką laikyti išreiš. 
kiančių chorų ir dainininkų 
skaičiaus minimumą ir tų cho
rų vidutini lygį. Tam reikalui 
tinka sunaudoti 1924, 1928 ir 
1930 metų dainų švenčių ... 
duomenis”.

Kaip tie chorai augo, rodo 
tokie skaičiai dalyvavusių dai
nų šventėse. P.rmoje dainų

Ar bus nors tol

Tačiau Amerikos džiaugs
mas yra mažai pagrįstas. Tą 
džiaugsmą blaško k ti faktai, 
kuriuos buvo iškėlęs* NYT. Jis 
suminėjo, kad

Amerikos vyriausia teisėją 
Earl Warren, kuris i Indiją 
nuvyko su "gero< valios” rųi“ 
sija, indai priėmė šaltai- Jis 
suminėjo ir viešajai opinijai 
tirti instituto Indijoje davi
nius, kurie rodo, kad Indijos 
gyventojai turi didesni palan
kumą Sovietam nagu Ameri“

šventėje,. 1924, 8. 23—24, da
lyvavo:

bažnytiniai chorai 25 su 740 
dainininkų, p a v a sarihinkų, 
ateitininkų ir bendri su šau
liais chorai 13 su 442 daini
ninkų, ^šaulių chorai 5 su 197 
dain., Dainos d-jos chorai 3 su 
147, mokyklų chorai 15 su 696, 
įvairūs daugiausia atskirų vie
tovių pavadinimais chorai 12 
su 494;

taigi pirmoje dainų šventė
je viso buvo choru 77 su 2,856 
dainininkais..

Antroje dainų šventėje po 
šešerių metų, 1928, 7. 
kitok s vaizdas:

bažnytiniai chorai.
2528 . dainininkais, pavasari
ninkų chorai 15 su 576, pava
sarininkų — šaulių 1 su 67, 
mokyklų — bažnytiniai chorai 
14 su 1068, šaulių chorai 13 
su 554. mokyklų chorai 22 su 
1640, mokyklų — šaulių 4 su

Kokios nuotaikos rūgsta to. 
-. je ruuro atmosferoje, kuri kai- 

tina visus arabus, papasakojo
• - šveicarų “Di Weltfoche” ko- 
H respondentas Georg Gerster-

Po tetveriu metų revoliuci. 
jos minėjimo sostinė kaipriš- 
mirusi. Tebestūkso iškilm ū li- 

2 kilčiai — milžiniški Nasserio 
portretai, milžiniški iš kartono 

< ’ padaryti kareiviai. Bet dieną 
hiekas ^nesirodo gatvėje ir jų 

i: nemato, tik vakarais elektros 
J- Šviesoje jie atrodo kaip lengvų 
i ; pramogų vietovė, ne tarpiau.
/ Etinės politikos susidaręs žBi-

• * nys. ‘ >
Toje ramybėje ir tyloje pro- 

tarpiais susidaro įspūdis, lyg 
būtum ramioje uragano akyje. 
Užtenka mesti žvilgsnį į aerb.

Wjfcųmąf Vietoje turistų lėktu- 
vai perpildyti žmonom ir vai- 

- kais europiečių tarnautojų 
V ^Egipte. ' .
J Kai korespondentas ir jo 
T draugas fotografas pasiprašė 

informacijos ministerijoje lei
dimo apsilankyti uosto zonoje, 
ten tik nusišypsojo. Sakė, jo
kio leidimo nereikia, nors ir 
karo padėtis paskelbta. Kana- 
lo zonoje tikrai ramiausiai sau 
maudėsi vasarotojai. Tačiau 
kai kas kanalo zonoje ir pakei
sta. Protarpiais prazvimbia 
viršum kanalo Migas ar Vam- 
pire Nuo liepos 26 visi vyres
nieji pareigūnai kanaio zonoje 

” tik egiptiečiai karininkai. Inži
nieriai, technikai visi dėvi ci
viliškai bet visi tik karininkai. 
Kiekviename biure dabar tik 
Nasserio paveikslai. Jiem turė
jo užleisti vietą prancūzų ar 
anglų garsenybės, kurios pri
mena “imperialistine praeitį”. 
Prie Port Saido paminklas ka
nalo statytojui I^sseps sunkiai 
pakenčiamas. Jis dabar vadi- 

—- namas vergų pirkliu ir žmog
žudžiu. Reikia kuo kitu jį pa
keisti. Gal kokiu faraonu, ku
riem Nasseris turi didelę silp
nybę. Jie pastatė piramides, 

" ir Nasseris save mėgsta lyg n- 
ti su piramidžių statytojais.

.Gal paskelbs, kad kanalą pada
ręs kokis Egipto felachas, ūki
ninkas. Bet tik ne prancūzas 
ir anglas •..

Naapykanta prieš svetimša
lius pakilus. Ją sukurstė pati 
vyriausybė.

Žurnalistų akyse švietimo 
mįnisteris mokėsi šaudyti ir 

' pasirinko keturis taikinius.
Pirmas reiškė apskritai “impe
rialistus”. antras anglus, tre.

. čias prancūzus, o ketvirtas Iz- 
, raelį.

į amerikiečius nebuvo šau
doma, nors jie ir sudrožė.Izra- 
eliui antausį, neduodama pi
nigų užtvankai statyti. Egipto

daug kuo panašios į viena ki
tą. Jų sudėty vyrauja bažnyti
niai chorai. Jų grupė iš tikrųjų 
yra dąr didesnė, nes ... po kai 
kurių pavasarininkų vardu sly
pi taip pat bažnytiniai chorai.. 
Antrą stambią chorų grupę 
sudaro mokyklų chorai... 
Taip pat pastebimai per tris 
dainų šventes išaugo šaulių 
chorai. Kitų grupių chorai 
daug reikšmės neturi.

“Visų šių trijų švenčių re
pertuaras labai nesudėtingas. 
Pažanga nedidelė. Naujai susi
kūrusi Lietuvos valstybė netu
rėjo tinkamų kadrų. Chorų 
vedėjais buvo vargoninkąi, 
mokytojai ir įvairaus pasinio. 
š mo savamoksliai.. • Be to, 
dainininkai tebuvo su gera 
balsine medžiaga, bet be jokio 
muzikinio lavinimo ...

.. buvo aišku, jog 
lyginant su kaimynais lat

viais ir estais; mūsų chorų ly-
(Nukelti į 4 psl.)

Pasirodė Jono Paukšt d 10 “Kai- 
mynar. -'z :>

Baigiamą Vil.ūaus TV stotis
“Tiesoj” čiuginou' informuo

ja, jog Vilniuje jau baigiamas 
montuot 180 metrų aukštumo 
TV antena, Šalia naujo gra. 
mėsiško sovietiškos architek
tūros TV stoties, Konarskio 
gatvėje. Pirmbji programa ti
kimasi pradėti po trijų mene-. 
šių. K tų meta/juradžioje tiki
masi gauti TV.mobilis, kas į- 
galins transliuoti programas 
iš stadionų ir įvairių kitų ne
paprastų įvy kių v etos. Televi
zijos aparatūra gaminama Le
ningrade ir bus viena iš mo- 
derųiausių TSRS Jos priga
utos bus tiesiai perduodamos 
Kaunui; Kitiem m estam bus 
parsiunčiama netiesioginiu bū.

380, Dainos d-jos 3 su 143, į“ 
vairūs 28 su 1515, kitokį 1 su 
54, Jaunosios Lietuvos 1 su 22-

Taigi viso antroje . dainų 
šventėje chorų - 173 su 8371 
dainininku. :

Trečioji dąinų šventė, Įvy
kusi po dvejų metų, 1930. 6. 
20 Vytauto Didžiojo garbei 
vaizdą rodo nelabai daug pasi. 
keitusį:

bažnytiniai chorai 89 su 
2792 dainininkais, pavasari
ninkų 20 su/715, ateitininkų 9 
su 449, bažnytiniai — šaulių 
chorai 2 su .143, mokyklų cho
rai 31 su 2648, šaulių chorai 
32 su 1318, mokyklų šaulių 2 
su 176, Dainos d.jos 3 su 118, 
įvairūs 12 sū 557, Jaunoji Lie
tuva 2 su 79.

Taigi trečioje šventėje buvo 
102 chorai su 8443 dainininkų.

Išvadas autorius taip api
bendrina:

“Visos šios dainų šventės

Ką žada išleisti
Vilniaus “Elta” informuoja, 

kad ateinančiais metais būsią 
išleista 2 milijonai 6 šimtai 
tūkstančių knygų lietuviškai. 
Jų tarpe būsią Vaižganto dvi
tomis, Balio Sruogos keturi to
mai, įskaitant “Dievų Mišką”, 
V. Mykolaičio - Putino “Alto
rių šešėlyje”, T. Tilvyčio “Ke
lionė apie stalą”, J. Marcinke
vičiaus “Benjaminas Kordu- 
šas”, I- Simonaitytės “Aukštų
jų Šimonių likimas”. Būsią iš
leista ir jaunesnių rašytojų. 
Būdinga, kad tai vis veikalai 
parašyti prieš sovietinį košma
rą. '“Elta” toliau informuoja, 
kad “Laisvės” New Yorke re
daktoriaus Rojaus Mizaros bus 
išleistos dvi knygos, o “Nau
jienų” bendradarbio A. Mar- 
gerio viena — “Čikagos šešė- 
liaį”. Ruošiama esą 6 tomai 
Žemaitės raštų, ir Maironio 
dvitomis, kuriame bus “Jauno
ji Lietuva”, “Nelaimingos Dan
gutės vestuvės”, kūginiai iš 
ciklo “Pavasario Balsai” etc.

’4*-' Egipto uostinėje Kaire—kar- spaudoje buvo uoliai hukrei- gui fotaįpndhii riri visai nusise- 
2c. šta. Temperatūra kartais pa pianu visi prakeiksmai nuo ne. rucugrAią sargybinis ka.

*ieKia iki 45 laipsnių* Celsi. Amerikos į anglus ir prancū. reivis riupo ir grasino nušau-
jaus. Ir politiniai karščiai nu- žus. Nemirę gandai, kadameri- siąs. Nieko nęgalėjo jo švei- 

/ kelti šią savaitę į Kairą. Arą- kiečiai pagal au duos Egiptui , carisKas pasas, tsesiaiskinant
2 bai. kurie, buvo laikomi atsili. pinigus užtvankai statyti. ' susirnKusr minia jau rengėsi 

V kėliais ir buvo reikalingi sveti- Pasirodyti s^iptiečių akyse nuuriciuou. Jai tą mątonųmą 
i mus globos, šiandien atmetė amerikiečiu riėra ta-p pavojin- 7 atome uk Port Saidų Posto di.

' c*, globotojus;ir sukėlė ant kojų * ga Ičatp angis. Tačiau geriau" rektorius. Po pusvalandžio*po
komunistinį ir vakarinį*'pašau- sias talisnunas, karis turi ma- lidjos vadovyue atvyko į vieš- 

giškcė galios įtūžusiai miniai būu atsiprašyti. Pas aiškino, 
paversti draugiška mjnia yra. kad kareivis palaikęs šveicarą
žodis — vokietis — alemauii. anglu, o dėl roto aparato dar

7 Kodėl simpatijas reiškia vo- 
kiečiam?' Esą paklaustas to 
vienas egiptietis trumpai pa-. 
aišk.no: “Nesė ji žįydus išmušė, 
nes jie anglus mušė, nes jie— 
kaip ir mes neboti kištis į 
konfliktą tarp rytų ir vakarų” 
, Tačiau kęltonė po kanalo zo- 
ėą anam šveicarui ir jo drąu-

Indijoje nuolatinė bėda — 
žmonės badauja. Kraštas nepą. 
jėgia dar taip susitvarkyti, 
kad išsilygintų, socialinis skir
tumas tarp dirbančių neturtė
lių ir tarp turtuol ų, tarp už. 
darbio ir pragyvenimo. Indija 
be pagalbos iš šalies negali iš
siversti.

Pradėjusi remti atsilikusius 
kraštus. Amerika ypatingai 
remia Indiją, žino iš vienos 
pusės jos skurdą, iš kitos dide
lę reikšmę Az jos ir arabų pa. 
šauliui.

Per 5 metus Amerika davė 
Indijai daugiau kaip vieną mi
lijardą dolerių. Tuo tarpu So
vietai, pradėję konkuruoti su 
Amerika, davė tik 100 mil. 
dol- paskolos geležies fabrikam 
statyti.

Šiom dienom Amerika vėl 
pasirašė sutartį su Indija. Pa
gal sutartį Amerika “pardavė"

Tautiniai politiniai interesai, 
yra pirmesni už ūkinius.

Šitas faktas ir jo aiškinimas 
griauja sovietų ir kitų marksi
stų tikėjimą, kad viską lemia 
ūkiniai interesai. Indijos ma
žutis pavyzdys rodo iš naujo, 
kad

esama interesų, svarbesnių 
už ūkinius; duona ne visada 
širdį paperka.

Tokią išvadą patvirtina ir 
pavergtųjų elgesys. Pavergtie. 
ji kraštai negauna jokios ūki
nės paramos iš Amerikos. Bet 
jie yra dėk ngesni Amerikai 
labiau nei, sakysim, pinigais 
pilamos Prancūzija ir Italija, 
nes Amerika vienintelė, kuri 
l;g šiol aiškiai atsistojo paverg
tųjų pusėje, jų kovoje dėl lais
vės.

Parėmimas interesų, kurie 
tautom yra principai, labiau 
patraukia tautas, net išalku
sio, nei duonos gabalas.

Tik Amerika pati ne visada 
tai supranta, ieškodama sąjun
gininkų kovai su bolševizmu,— 
jeigu ji pasiremtų ne tik tais. 
ktiFiuos ji apipila pinigais, bet 
daug labiau tais, kuriups jun, 
gia su Amerika kova dėl bend
ro idealo ■— laisvės, tai jėga 
jos būtų nepalyginti didesnė.

a hoosevrife” is a term we Bear too often. 
^JusC? Actually, the job of hous>ewifc is one of 
the most important in America today!

IFAo i« mmnly respontible fof’ yonr familys
It's you — the housewife..And our fine 

national health record testifies to the good job 
you're doing on this score.

VAe aeta your įamily't afandinį ut your 
tvmmunity? You do. You not only crcate aa 
attractive home for your faroily and plan the en- 
tertaining. būt also make most of the outside sočiai 
contacts in church, club and community.

And your family't financial ntandinf depondtį 
•a mttch upon your ability to manage monoy 
a» it doet your husbmuTt ability to tnrn it. 
Your farnily savings program is ks much yofir 
responsibility as it is your husband's.

That’s why so many womcn today are urging their 
hu’bands to invest in U. S. Senes E Savings 
Bonds. Thcv know that the principai invested in 
Ronds is sale not subjcct to market fluctftrtions. 
And the retumą are sure—an axrragc 3fė interest, 
compoundcd semiannually whcn held to maturity 
(9 Tears and 8 months).

Rcmrmbrr. you ean hrlp your farnily įriti Imančiai 
srenrily tomorroic — by rnrouragmg your hut- 
band lo invrst regularly in Sat ings Bonds lodrry.

Senienų radiniai
Etnografė P. Dundulienė 

“Tiesoje” didžiuojasi, kad Jo
navos rajone jos vadovaujama 
ekspedicija radusi senovini 
arklą, kuris buvo naudotas 19 
amžiaus pradžioje. Tai esąs 
unikumas. Trakų pilyje tiki
masi iki metų pabaigos atsta
tyti trečiąjį aukštą ir pastato 
viršutinę dalį. Tvarkomos ka
zemato sienos tvirtovės šiau
rės rytų pusėje- Atkasant šią 
sieną buvo rasti Kestuč o ir 
Vytauto sidabriniai pinigai, 
keramikos koklių, čerpių nuo
laužos iš 1644 metų. Kazemate 
rastas ieties antgalis, trys pei
liai, varinis žiedas, sviediniai, 
apyvokos daiktų liekanos.

ai%25c5%25a1k.no
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VAISTAI, KURIE ŽMOGŲ PRISIVILIOJA IR ŽUDO

Nepriklausomos Lietuvos dainę šventes

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

.^ELNIUS iš senos Radvilų mono
grafijos. .

Mažiausioj temojo
“Labąnakt, vaikuti- Matai, ir 

saulutė jau eina gulti už prūdo. 
Pasiųsk jai butuką".

Po kiek laiko saulė nusilei
do, ir prūde varlės suklego. 
Staiga iš lovytės balsas; “Ma
myte, saulutė, girdi, jau knar-

Dabar šie jauni vyrukai su
darė krepšinio komandą, va
dovaujant A- Mačulaičiui, ku
ris yra baigęs sporto mokyklą 
M. A. laipsniu, ir mokytojauja 
Branfordo, Conn., mokykloje.

Rugpiūc o 29 buvo išvažia
vę j Kansas City pasižiūrėti 
baisbolo žaidimo.

Visi dalyvaukime Federaci
jos skyrių, suvažiavime ir pa
čiame kongrese.

NERIS AR VILNELĖ?
Toliau keliautojas pastebi 

upę, kuri teka arti tos pilies ir 
bėga apačioje per miestą. Ko
kia čia upė, ar Neris, ar Vilne_

Panaudotas mecfis statyboje 
jam, matyt, buvo naujiena.

Jis stebis ne tik tais sutvir
tinimais, betir pačiais miesto 
namais, kurie esą mediniai, iš
skyrus keletą bažnyčių- Su. 
tvirtinimai jį patraukė ir savo 
statyba, nes jie buvo padaryti 
iš medžio ir “apmūryti” žeme, 
akmenimis. Pats miestas netu
rėjęs jokios gynimosi sienos.

Bet jis nieko nesako, iš ko 
pastatyta pati pilis. Jis tik mi
ni, kad ten gyvena Vytautas. 
Pripratęs prie mūrinių pilių, 
matyti, nerado reikalo apibū
dinti to, kas savaime buvo aiš.

^wg pil u * miestų la^ 
Patsbuvo didis kareiva, va. 
pjrmiausia domėjosi kario 

- įsais oaiy Kais, Kurie prilGaus^ 
jo procesija, o pasatu uk p t 
čiū miestu, gyvenimu. '

Ir dabar, atvykęs į svetimas 
žemes, tolimus nuėstus, mes 
pastebime tik tai, kas skiriasi 
nuo anksčiau matytų nuėstų. 
Kas kartojasi visuose kraštuo 
se, pasidaro kasdieniška, to ir 
mes nepastebime. Tad ir Gili-’ 

' berto užrašuose visai nėra to, 
kas buvo bendra ano meto gy. 
venimui. Užkliūva jis tik už to, 
kas skyrėsi iš kitų jo matytų 
vietų-

Kovodama su šia narkotikų 
blogybe, valstybė išleidžia įsta
tymus. Amerikoje vekia Har- 
risono narkotikų aktas, kuris 
reikalauja griežtos narkotikų 
kontrolės tiek gydytojams, tiek 
vaistinėms, tiek ligoninėms- O 
su juodąja rinka kovojama 
kaip su valstybės priešu. Taip 
ir turi būti, nes narkotikų var
tojimas veda tautą prie išsigi
mimo.

Apskrities vaidyba: dvasios 
vadas — kun. J.- Vaitiekūnas,

AMPHETAMINAS
Jis gali pavaduoti kokainą, 

šis vaistas, ypač Jo derivatai, 
gana plačiai sklinda Amerikoj, 
ypač jaunuolių kalinių tarpe.

Praeito karo metu vokiečių

. (Atkelta iš 2 psl.) 
gb nebuvo aukštas.

0 1930 metų dainų šventės 
pasisekimu mažino ir tai, kad 
buvo tais metais rengiama ne 
viena, p dvi dainų šventės. ■. 
Stambiausia grupė — katali. 
kiškų organizacijų chorai — 
rengė dainų šventę atskirai. 
Pagamino gan skirtingą reper
tuarą. Gegužės- mėnesį abiejų 
dainų švenčių rengėjai susita
rė,.. bet jau nebebuvo laiko 
tinkamai pasiruošti.

“1930 metų dainų šventę 
rengė dar 1928 metais įkurta 
organizacija “Lietuvos Muzi
kos ir Dainos Centras”. Jos 
tikslas: ‘vienyti visus mūsų 
muzikus ir dainininkus... De
ja Šiame ‘centre’ nebuvo pa
ties stambiausio partnerio — 
katalik.Škų organizacijų cho. 
nį- Ir to meto politinių Lietu
vos vidaus gyvenimo nuotaikų 
fone prireikė ligi tol vieningai 
darbą dirbusius chorus ‘vieny-

mėgina kiek galima daugiau 
rodytis natūralios. Išimtis dau
giau — antakiai. Jie retai ka. 
da raujami, priešingai—pabrė
žiami. Amerikietės siekia uni
forminio tobulumo. Europie
tės pabrėžia savo netobulumą, 
jos nebijo išeiti iš rėmų ir 
normų, nes Europoje mėgsta
ma pabrėžti savo individualy
bę. Europietė didžiuojasi savo 
ypatybėm, ir grožio operaci. 
jos, nosies ar veido pataisy
mai jai retas dalykas. Europie
tė pasiryžus eiti iki kraštuti
numų, kad neatrodytų tokia 
kaip kitos. Amerikietės mėgs
ta kaimenės grožį-

Pagrindinis skirtumas tarp 
gražios amerikietės ir gražios 
europietės yra jų skirtingas 
nusistatymas vyro atžvilgiu. 
Amerikietė didžiuojasi savo 
nepriklausomybe. Europietės 
tikslas yra ištekėti ir ištekėju
siai liktis. Ar ištekėjusi ar ne, 
europietė galvoja kaip patikti 
vyruį Europietis vyras yra 
karalius, ir europietė moteris 
duoda tai jam pajusti. Ji gyve. 
na meilei ir dėl to myli patį 
gyvenimą.” (N.Y.H.T.)-

(Tąsa iš praeito nr.) •

. mar/huana
Tai žolė, auganti Amerikos 

valstybėse. Jos rūkymas sutei
kia malonų svaigesį. Šio nar
kotiko vartojimas yra paplitęs 
ypač jaunimo tarpe. Rūkančia
jam parausta akys, iš burnos 
sklinda savotiškas kvapas. Il
gesnis vartojimas veda prie 
kriminalinių nusikaltimų,, iš
tvirkavimo. Jaunuolis, turįs 
silpnesnę nervų sistemą, su
serga proto liga.

" PEYOTE
Šis narkotikas gaunamas iš 

kaktuso Vakarų valstybėse ir 
Meksikoje. Jo veikimas parei
na nuo mescaline, kurs iššau
kia haliucinacijas, ypač regėji
mo- Jį vartoja kai kurios indė
nų tautelės religinių apeigų 
metu.

pats Vilnius nepadarė keliai^, 
tojui ddelio įspūdžio. Stebis 
jis tik mediniais, namais, kurie 
nuo pilies traukė kalvomis į da
bartinių Aušros Vartų pusę.
' Bet kas nuostabiausia, kad 
jis pamato mūrines bažnyčias, 
šįtie '‘saracėnai", prieš kuriuos 
jis vyko kariauti, štai Vilniuje 
jau tari net kelias mūrines 
bažnyčias. X- ’

Lietuvos gyventojus jis va
dina . “naujais g inusiais krikš. 
čiąnimis per Prūsų ir Livoni
jos ordinų prievartą”. Šią pa
žiūrą ir patį terminą “naujai 
gimę” jam tikriausiai įkalė pa. 
tys kryžiuočiai Marienburge, 
kur jis svečiavos’. Kryžiuočiai, 
sumaniai varydami savo politi-

GYDYMAS
Narkotikų vartotojai 8až- 

niausiai gydomi ligoninėse. 
Yra du gydymo būdai: staigus 
nutraukimas ir lėtas. Dažniau
siai vartojamas antras būdas, 
nes staigiai nutraukus vaistus,

tintas 1907 metais. Į Ameriką 
atvyko savo giminių ir draugų 
kviečiamas. Pradžioje buvo 
Pennsylvanijoje, paskui kle
bonavo Rockforde, III. Nuo 
1919 m. spalio 19 buvo klebo
nu Nonvoode, Mass., prie Bos
tono, kur įsijungė į Darbinin
ko redakciją. Nonvoode pa
statė naują klebon ją, uoliai 
dalyvavo katalikiškų organiza-1 
cijų veikloje, buvo ALRK Fe
deracijos ir LDS centro valdy
bos narys- - >

1929 m. gegužės 18 išvyko į 
Lietuvą ir-įsijungė į TeEių 
vyskupiją. 1932 m. buvo Vė
žaičių filijoje, paskui Žarėnuo
se, Lieplaukėje, Alsėdžiuose. 
Alsėdžiuose jj buvo suėmę vo
kiečiai, uždarę Kauno kalėji
me ir nuteisę išvešti į Dachau 
koncentracijos stovyklą. Tel
šių vyskupui šiaip taip pavyko 
jį išgelbėti, bet vokiečiai nė- 
leido grąžinti į parapiją. Tuo
met jis gyveno Žemaičių Kal
varijoje marijonų vienuolyne. 
Antru kartu okupavus Lietuvą 
bolševikams, jis buvo paskir
tas Telšių katedros klebonu. 
Iš ten pasitraukęs gyveno Lau
kuvoje.

Buvo žmogus dosnus, di
džiai geros širdies, mylėjo 
vargšus ir nuskriaustuosius.
Nuolat pamėgęs knygą, jis bu
vo reto išsilavinimo vyras, mo
kėjęs daugel kalbų, pažinęs 
Vakaru ir Rytų Europos filo
sofiją, istoriją- Lietuvoje ne
priklausomybės laikais uoliai 
bendradarbiavo N. Romuvoje, 
pasirašydamas Ventos slapy- pirm- V- J. Kudirka, sekreto- 
vardžiu, ir Tiesos Kelyje. rius J. Bendorius.

Europos elegantiškiausios 
moterys amerikoniškuose gro. 
žio konkursuose liktų nepaste
bėtos, bet namuose europietei 
tektų pirmoji vieta. To pa
grindas — europietė turi kiti, 
ką spinduliuojančio. Europie
tė kitaip moka elgtis su savim 
ir su vyru. Ji nori ne tik atro
dyti moteriška; ji taip’pat mo. 
teriškai veikia ir priverčia vy
rą su ja elgtis kaip su mote
rim. Amerikoniška “Giri” tuo 
tarpu suardo vyro įslvaizdavi. 
mą apie moterį, norėdama ro
dytis lygi su vyru. Europietė 
yra moteris, kuri panaudoja 
kiekvieną moterišką triuką, 
kad duotų vyrui pajusti, jog 
jis yra milžinas, o ji tik nykš: 
tukas, ,kuriam reikalinga vyro 
pagalba ir globa. ,

Yra lengva su europiete kai. 
bėtis, nes ji moka būti įdomi. 
Tuo tarpu amerikietę reikia 
dominti. Europietės žvaigždės 
visos. tUTi vieną bendrą ženklą 
—jos nebėgioja pas psichoana
litikus. Jos rodosi savo darbe 
ir gyvenime laimingos, neturi 
dvasinių ir moralinių kompli
kacijų, kuriom serga amerikię. 
tės- Europinės ‘Glamour Girls’ 
atrodo neturinčios nervinio 
pakrikimo, atrodo laimingos, 
jei gali kalbėti aęie ką kitą, 
tik ne apie save. Amerikietės 
rodosi laimingiausios tada, kai 
yra kas klauso apie jų asmeni
nius reikalus.

Europietės vartoja labai
mažai grožio priemonių. Jos

r"'k -.' V 4• -
Kon. Janas ^ktoraitis, jau

nas ir energingas šv- Kazimiero 
parapijos vikaras, gražiai vei
kia'60 priaugančiu jaunimu. 
BentiiikHS tik išmokino 
tarnauti mišioms, bet juos su
būrė Į Altoriaus tarnautojų 
draugiją. Šiandien jau turi 25 
narius, ir visi lietuviai.

šiais metais tarėjo ir sto
vyklųnuo rugpjūčio 20 iki 25, 
gražąmę pušyne, Camp Cea- 
danerest, Orange, -Conn. Ten 
stovyklavo J. Ardenas, A. Gu
tauskas, P. Kasarauskas, * V. 
Kurielaitis, V. Leikus, P- Ma
kauskas, J. Mauras, Jonas ir 
Juozas Mikalavičiai, Juozas ir 
Vytautas Plečkaičiai, Povlas 
ir Rikas Radžiūnai, K. Samu
lis, Juozas ir Donas Stadalni- 
kai, P. Styra, Vytautas ir-An- 
tanas>Zasčiurinska;, ir G. Zem- 
liaskas. Visi buvo labai paten
kinti sveika ir naudinga sto
vykla, dėkingi kun. J. Rikto- 
ra čiui. 7 ..

skirti barbitura rūgšties prepa
ratus: phenobarbitol, liuminol, 
vernol, phanodorm ir kiti. Bar- 
blturata plačiai vartojama ne 
tik nemigai prašalinti, bet ir 
neėvams bei skausmams ra
minti. čią dar reikia priskirti 
ir kitos kilmės miego vaistus— 
adalin, sedormid, bromural, 
chlorai hydrat, amylenhydrat.

Ilgesnį laiką vartojant mie
go vaistas, prie jų pripranta
ma- Tada reikia didinti, o di
desnę? dozės veda prie svaigu
lio, apkvaišimo.

Pražioję miego vaistai var
tojami tik vakarais prieš mie
gą, vėliau ir dienos metu ner
vams nuraminti. Pakilios nuo
taikos, kaip morfijus ar kokai
nas, jie neduoda. Ilgas jų var
tojimas apnuodija organizmą, 
pasirodo neuralgijos, sklerozės 
reiškiniai, prasideda svaigi
mas it prie smegenų naviko. 
Vėliau silpnėja protas, akyse 
pradeda rodytis įvairūs daik- 

karo vadovybė tuos vaistus ta- - tai, pasigirsta įvairiausi garsai, 
blečių forma duodavo karei- Nuotaika tokių žmonių labai 
viams, kad pašalintu nugyargį nepastovi kaip ir narkotikų: 
ir nemigą. Jų veikimas ' kiek tai plepa be pabaigos, tai tyli, 
švelnesnis už kokainą. Be ma- tai visiškai be reikalo pradeda 
lonios nuotaikos jis organizmą bartis, o kartais įvyksta epilep- 
veikia neigiamai: gadina ape- sijos priepuoliai.
titą, iššaukia širdies plakimą, 
sukelia nemigą, padidina krau
jo spaudimą, kas senesniems 
žmonėms gali būti širdies prie
puolio priežastimi. Jis gali pa
aštrinti žmoguje esamą palin
kimą proto ligoms.

Liet. Enciklopedijos leidyk
la So. Bostone šią vasarą iš
leido Lietuvos žmėlapį. kurį 
dabar atsiuntė paminėti re
dakcijai. Žemėlapis yra didelis, 
su daugeliu spalvų. Čia atžy
mėtos Lietuvos lygumos, kal
niukai, aukštumos, mėlynom 
spalvom pravesti ežerai, upės 
Baltijos jūra- įvairaus ploč o 
raudonom linijom nužymėtos 
sienos: apskričių ir valstybės. 
Kairiajame kampe įdėti du is
toriniai žemėlapiai: baltų gen
čių* gyvenamasis plotas gele
žies amžiuje ir Lietuva 15 am
žiuje. Žemai lietuvių ir anglų 
kalbomis išaiškinti žemėlapio 
sutartinieji ženklai. -

šį puikų žemėlapį išleido J. 
Kapočius, Liet. Enciklopedijos 
leidėjas. Jį parengė Juozas 
Andrius, ilgametis Lietuvos 
topografas, vandenis tikrino 
prof. St. Kolupaila.

Prie žemėlapio yra atskira 
knygelė, kur surašyti Lietuvos 
vietovardžiai ir nurodyti raidė
mis bei skaičiais, kur juos že-

netkeistų 
___ _ ... ____ nini, kad 

» Lietuvoje jau. buvę 3 vysku-
gražių mū- P^i, o antrame net 12. Gėl jis 

čia turėjo galvoje stačiatikių 
vyskupus, kurių buvo Vytauto 
valstybėje. 6et griežtas kata, 
likas, kokiu buvo Gilibertas, 
ž nojo tuos skirtumus. Bus čia 
pagražinę ar suklydę nuraši- 
nėtojai. 0 tie trys vyskupai 
greičiausiai bus buvę Vilniuje, 
Volynijos Vladimire ir Lucke.

Šiaip ar taip, kariavęs prieš 
‘.‘saracėnus”, šaunusis riteris. 
turėjo pamatyti Lietuvą kito- 
k ą, nors žemaičiai tuomet dar 
tesikrikštijo.

Turėjo jis apgailėti savo 
troškimus pakariauti su lietu“ 
viais ir pasiryžti daugiau kar
do nepakelti prieš šį kraštą.

Toliau Gilibertas jau susto
ja ties žmonėmis, anų laikų 
apdarų, (bd )

apmokant jų instruktorius ir 
chorvedžius. /‘Ir vargiai kur 
pasaulyje rasime pavyzdį, kad 
valstybėje chorų kultūra ke
liama net iš krašto apsaugos 
ministerijos biudžeto, o ligi tol 
tautoje didžiausioji bažnytinių 
chorų bei katalikiškųjų orga
nizacijų chorų grupė palieka, 
ma likimo valiai. Tokie reiški
niai rodo, kad ,

chorais besirūpinantieji ne
turi tiesioginių tikslų, pakelti 
Lietuvos chorų kultūrą. Cho“ 
nai stengiamasi įkinkyti į kla
ne nors ideologinį ar politinį 
vežimą0.

Ketvirtajai 1938 dainų šven
tei jau buvo suregistruota per 
400 chorų. Bet jų lygis rastas 
per menkas, ir dainų šventę 
teko atidėti.

“Bendrai imant, Lietuvoje 
choram dainininkų netrūko •.. 
Bet provincijoje vis didėjo 
chorvedžių badas... Vis tik 
nepriklausomoje Lietuvoje pa. 

. siekti dideli dainos kultūros 
“Ir taip sd 1930 metų dainų laimėjimai, Jais naudojasi šian- 

švente lyg ir užsiba:gia 1904 dieninėje Lietuvoje okupantai, 
m. pradėtas chorų veiklos lai. Betgi ir 1956 m. JAV ir Kana- 
kotarpis. Sekami dainų šventė dos lietuvių dainų šventė Chi. 
numatyta rengti 1938 metais", cagoje ir savo repertuaru ir

Rengiantis naujai šventei struktūra ir lygiu yra nepri
imta labai stipriai organizuoti klausomos Lietuvos tradicijų MIEGO VAISTAI choriiktans ligoniems gali pa- mėlapyje surasti* Vardyną pa
šaulių Ir jaunalietuvių chorus, tąsa”. A Prie šių vaistų reikia pri- kenkti sveikatai. rengė prof. A. Salys.

AUKŠTOJI PILIS
Prityręs kareivą pirmiausia 

pamato pilį. Lengva buvo ją 
pastebėti, kai ji stovėjo ant 
aukšto kalno. Tą kalną (kur 
dabar stovi Gedimino bokštas)’ 
jis vadina smiltiniu.

Ant jo stovėjo pilis, žemyn 
gi leidosi dviem šonais sutv±r- 
dn mai. jie sieke kaino pape 
dę, sudarydami aptvarą, kur 
stovėjo daug namų. Tais su. 
tvirtinimais ir susidomi rite
ris, pastebėdamas, , kad jie esą 
iš medžio, apkrėsti moliu, su
tvirtinti “mūro statybos bū.

ALRK FEDERACIJOS 
ANGLIJOS. SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Liet. R. Kat. Fede
racijos N. Anglijos apskrities 
skyrių > suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 23, šv. 
Petro lietuvių parapijos salėje 
prie 5 gatvės So- Boston, Mass. 
Federacijos skyriai maloniai 
prašomi suvažiavime gausiai 
dalyvauti. Bus renkami atsto
vai į Federacijos kongresą ir 
aptarti kiti svarbūs re'kalai. 
Federacijos jubiliejinis kongre
sas paminėti 50 metų sukak
čiai įvyks Bostone spalio 12 ir 
13 d. d. Kongresas užsibaigs 
spalio 14 šventąja valanda šv. 
Kryžiaus katedroje.

Neris, ta didžioji upė, kur ą 
kryžiuočiams reikėjo pereiti 
puola'nt miestą, dažnai sumini
ma senovės raštuose; lotyniš
kai ir vokiškai ji vadinama: 
Nerga, Nerge, Neria, Nergia, 
Neryne, Nerryne, Nere, Nerye, 
ir panašiais vardais. Taip ji 
buvo vadinama ir pačiame Vii. 
niūje. z

Tad keliautojas Gilibertas ne
galėjo suklysti ir Nerį pava
dinti Vilnele. Bet jis sako, kad 
Vilnelė tekėjo per miestą, 
plaudama pilies šonus. Tenkū 
spėti, kad tais laukais jos vaga 
ėjo pro pačius rūmus, kur 
šiandien katedros aikštė. Gal 
tai buvo trečioji upelė Vingre, 
nes pilis buvo apsupta iš visų 
pusių vandeniu, kas sudarė 
perkaso įspūdį.

Tokius vandenis mini ir 4394 
m. kryžiuočiai, kurie giriasi 
tvirtovės bokštą nuvertę van. 
denin, bet pačios pilies neįsten
gę paimti, nes perkasuose bu
vę daug vandens-

Bet kodėl budrusis keliauto“ 
jas nepastebėjo Neries? ,

Anuose metuose ji nebuvo 
taip arti prie pat miesto, kuris 
buvo išstatęs ne prie jos kran
to, bet kalneliuose į Ašmenos,

Gautomis žiniomis šią vasa
rą Lietuvoje, Laukuvos m este, 
mirė kun. Vladas Taškūnas, 
buvęs Darbininko redaktorius, 
ilgai gyvenęs N. Angį joje ir 
veikęs lietuvių parapijose, lie
tuviškose organizacijose.

Velionis gimė 1884 m. Kur
šėnuose. 1901 m. Šiauliuose 
baigė keturias klases ir įstojo 
į Kauno kunigų seminariją. Jo 
kurso draugai buvo šią vasarą 
New Yorke miręs prel- Ed. 
Stukelis ir Brocktono seserų 
kapelionas kun. J. švagždys. 
Seminariją baigė dar jaunas, 
šventimai buvo atidėti vėles
niam la kui. Į kunigus įšven-

nojo, kad tikrieji Lietuvos 
lorikštytojai buvo ne kryžiuo- 
ciai-

Ta&au dabar toje r netikėlių 
žemėje šaunusis riteris, žvalgo
si ir stebisi, kad ne tik Vanto
je, bet ir kitapise mtostaoše ir 
ka muose statomos bažnyčios.

bet ties Kernave, todėl ■ <
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tis primena Lietuvos mokyklų 
vidų. Tėvų krašto gafntovaizdį 
mokiniai matys dailia nkų pa* 
veiksluose. ■ "'s ’

Naujoji ' mokykla pradėta

Studentų ateitininkų Sąjun
gos naujoji centro valdyba su
daryta iš Philadelphijos ir New 
Yo?ko studentu ateitininkų. 
Valdybos branduolys paliktas 
Philadelphijoje. Valdyba jau 
planuoja savo veiklą.

Elvyra šikšniūtė, pasireiš
kusi lietuvių sportininkė bėgi
kė bei šokikė, Vl-jų žaidynių 
metu Windsore šokdama i toli, 
nusilaužė kairiosios kojos šlau
nies kaulą. Šios nelaimės su
krėsta mūsų visuomenė Sikš- 
nlūtę giliai užjaučia ir nelai
mėje paremia.

vaikų džiaugsmą.
Šiemet jau čia ne tik vasarą, 

bei ir rudenį jaučiama ta links
ma jaunimo nuotaika. Dabar 
tiek rudenį, tiek žiemą į šį ty
lų Atlanto pakraštį užsukęs ke
leivis išgirs lietuvių vaikų bal
sus bei krykštavimus. J.e čia,

Mokykla tuos didelius skir
tumus truputį lygina, pagal 

tvarką pramoko

Tos pačios 'valstybės .pilie
čiai visai nesusikalba, reikia 
kaip nebyliams piritais rody-

nuvažiuoji į Flami- 
prie jūros, čia nu- 
nei vaikai, nei se-

yra gcrtansfa dovana v tuokto 
progomis. Albumo vaizdai kalt* l 
Lietuvę visiems suprantama ka 
tndėl jis tinka visiems, kaa kc 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta A) graSų htkbH| 

«tam įsigyti ir kitam dovanot 
(Meldo; A TE I T I S, »1S

Rugsėjo .5 <Ltlevelando 
vyskupijos katalikų. mokyklos 
pradėjo naujus mokąk) metus 
Jų tąrpe taip pat yra ir šv. 
Jurgio lietuvių parapijos mo
kykla. Kaip kasmet, ir šiemet 
ji sutrauks nemaža- jaunimo, 
nemaža lietuvių arSėtuvių 
kilmės vaikų, -r

Mokslo metų pradžios fak- 
_ _ _____r _________w_______ tas buvo viešai skelbiamės^jis

kambarys/ Mokyklos klasėje .iškabintas džia pirmaisiais metais teikia atžymėtas mokinių pamaldo- 
snkslams arebit. V. KuĮpavi&aus men š- vilčiųšios mokslo įstaigos gra- mis ir kitomis iškilmėmis. Vf-

Vytauto Augustino 
IJttavon Vaizdų Albumas

LIETUVA

Metai nauji, bet rūpesčiai seni
džiaugsmas turėti savo mokyk
lą, talkinančią ir ugdančią jau-

šv. Jurgio parapijos mokykla 
tebeis, senuoju keliu — lietu
vių kalbos ir kitų litūanistnių

taip pat iš visų Amerikos bei 
Kanados vietovių, suvažiavo 
siekti mokslo. Kennebunkpori 
te prie lietuvių pranciškonų 
vienuolyno šiemet yra įsteigta i

vidurinė mokykla,
vadinama High School. Tai J 

didžiai svarbus žygis jų religi- i 
nėję — tautinėje veikloje. Su ’ 

x šia mokykla glaudžiai siejasi 'I 
visa lietuvių pranciškonų atei- 1

Bet kitas faktas viešai jau 
nebeskelblamas, tik visų žmo-

ktirios tik 
suprasti.

Bet kai 
ją, arčiau 
stembi — 
nieji nemoka nė žodžio pran- tyti, ją augins Lietuvos dvasia, 
cūziškai. nors ir slopinama. O Čia viskas

darome, kad tik ko greičiau ją 
užmirštume. S. Bandukes.

Iš VISUR

apie 20. .

Šitame benedikt nių vienuo- 
’lyne buvo ir dviejų lietuvių 
kunigų primicijos — kun- Dė
dino ir kun. Lukošiūno. Lie
tuvaitės vienuolės mielai pade
da lietuviams, domisi Bend
ruomenės gyvenimu.

Emigracija stipriai palietė 
Belgijos lietuvius.

Daug jų išvažiavo. Dabar be
liko apie 300, iš jų 200 ruošia
si išvažiuoti į JAV dauguma 
jau eina per visokias komisijas 
arba laukia vizų. Vien iš Lie- 
žo išvyksta ąpie 201 Šiaip ko
misijose praeina sklandžiai, 
beve k niekas neužkliūvazdėl 
sveikatos. Išemigravus liks ne
didelė saujelė lietuvių

Išvykstantiems nemaža pa
deda kun- Julius Danauskas. 
Gyvena jis tyliai, yra prisiekęs 
vertėjas, moka daug kalbų, ke
liose Briuselio gimnazijose dė
sto religiją. Daug jis po karo 
padėjo belaisviams, dabar 
mielai patarnauja savo pažin
tim. Jis ypač turi gerą varda 
Amerikos konsulate, kur jo' abiejų kalbu, 
rekomendacijos daug kam pa- Mokyklos daugumoje priva- 
gclbsti. Belgijon atvyko jis (Nukelta į 6 psl.)

lentelėje nebebus; mokiniai ir 
toliau tebus c vedami J tokias 
pamaldas, kur jie ne tik lietu
viško žodžio, liet net ir lietu
viškos giesmės nebeišgirs. Pa
rapija čia laikosi k etai ir drū- 

p:- tai: tokių dalykų lietuvių vai- 
L kadis bereikia!
L Yra dar ir trečias faktas, 
įl kurį minėti gėda ir apie kuri 
H kalbėti nebepatogu. Tai pati 
k\ gyvenimo tikrovė. Kad ir kaip 
p skaudu prisipažinti, bet tauti- 

nis išskydimas ir negalia, juo 
P . toliau, juo labiau jaučiamas.

Jei nieko, nebebuvo galima pa
daryti tada, kai šv- Jurgio mo
kyklą lankė apie pustrečio 
šimto lietuviškai kalbančių tik 

- tremtinių vaikų, tai kas ką be
galėtu padaryti dabar, kai lie
tuvių vaikų skaičius jau gero
kai aptirpo ir kai tautinės pas- 

Į tangos maurų sluoksnio apne- 
šąmos?

Vienintelis laukiamas šioj 
ų mokykloj pragiedrulis — tai 
F seselių mokytojų privati ini- 
į. ciatyva. Kad ir neturėdamos 
j lituanistinių dalykų pamokų. 
Į jos gali rasti progų prabilti j 
į- Letuvio jaunuolio dvasią i/šir

dį. Tikimės, kad jos surengs 
grynai lietuviškų mokinių pra
mogėlių su vaidinimėliais, su 

. deklamacijomis, su lietuvių 
dainomis, šokiais ir žaidimais. 
Juk šiam tikslui šiemet ir kur
sai Pittsburghe seserų pranciš- 
kiečių vienuolyne buvo sureng
ti. Kaip būtų lietuviškam mūsų 
reikalui gera, jei ir šv. Jurgio 
parapijoj padvelktų šių kursų 
dvasia.

Šv. Jurgio parapijos kunigai 
vasarą per pamokslus skelbė, 
kad nuo rudens prie mokyklos 
organizuojamas vaikų darželis 
ir kad tėvai registruotų savo 
vaikus. Jei atsirasiąs pakanka
mas skaičius, darželis pradė
siąs veikti.

Tėvai vaikus registravo, ir 
susidarė pakankamas jų skai
čius. Darželis pradėjo veikti 
kartu su mokslo metų pradžia.

Kai per pamokslus girdėda
vome. apie vaikų darželį lietu
vių parapijoj, mums nė į gal
vą neateidavo mintis, kad jis 
galėtų būti nelietuviškas. Bet 
viskas paaiškėjo patį darbą 
pradėjus. Jei teisingai esu pa
informuotas. vaikų susirinko 
apie 40, puse iš jų žmoniškiau 
nė angliškai nepramokę, bet 
save lietuviška laikanti parapi
ja, jiems pasamdė mokytoją 
nelietu ve! Taigi iš pat pirmo
sios diėnos pradedamas nutau
tinimo darbas. Už lietuvių tė-

ras Maželis.' Vysk. Pr. I |
nauskas grąžintas į Lietuvą

, vasarą.
•. LDS Conn. apskrities ^-^38 

rinkimas įvyks spalio 7 d.
Trejybės mokyklos patalpose^^^ 
339 Capitol Avė., Hartford, „ 
Conn. Mišios bus 10 vai už jip 
gyvus ir mirusius LDS^arius.j||||| 
Sesijos posėdžiai prasidės 1:30' ' 
p. p. Susirinkimas bus svarbus, 
bus padaryti pranešimai iš 
LDS seimo, apskrities valdybos-jĮaĮS 
rinkimas ir ir t.t.

• P- A- Grušai, M. S., mate- 
matikas, penkeris metus dir- 
bes Syracuse universiteto tyri-
mo institute kaip mokslinis .-"’O 
bendradarbis, ši rudeni gavo" 
naują paskyrimą vienoje mil
žiniškoje Niagara Falls įmonė
je ir persikėlė į Buffalo mies
tą. Spalio 1—3 dienomis jis 
dalyvaus JAV National Elec
tronics draugijos metiniame 
suvažiavime ir parodoje Chica- 
goje. Suvažiavimo dalyviai iš
girs jo paskaitą, parašyta drau
ge su prof. David K. Cheng, 
tema “Defocus Characteristics a_ 
of the Luneberg Lens’’ (Lune- 
bergo lęšių nufokusinimo 
bruožai). ■"

• Kun. dr. VI. Jaskevičius, 
Fordhamo universiteto profe- 4 
šorius, šią vasarą buvo gavęs W 
vizą Į Sovietų Sąjungą ir"buvo 
išvykęs. Pas'.ekęs Stockholmą, 
rengėsi į Rygą, bet tuo me- -Ą <- 
tu jis gavo telegramą iš Ro- 
mos, jėzuitų generolo, kuris

* jam neleido keliauti į Sovietų 
Sąjungą Pavažinėjęs po V. Eu
ropą. kun. VI. Jaskevičius su- ■••• 
grižo atgal į Fordhamo univer- r 
sitetą New Yorke. •

• Liet. Seserų Institutas, pa^į^ĮĮ 
tartas vysk. V. Brizgio. spalio
7 (komunistų revoliucijos me
tinėse) skelbia Maldos dieną 
už kenčiančią, -persekiojamą 
Kat. Bažnyčią. Maldos progra
mą nustatys kiekviena lietu
vaičių seserų vadovaujama į- 
staiga (mokyklos, senelių prie
glaudos. ligoninės). Mokyklose 
pamaldos bus spalio 5. penkta- ' 
dieni. Taip pat norima per r- 
mokyklas, vaikų tėvus išpla- 
tinti protestų laiškus, kuriuos 
su parašais Įteiktų savo valsty- 
bės senatoriams- Institutas, pa- 5 
ragintas kun. A. Kontauto, - 
Liet, vyčių veikėjo, per savo 
mokyklas ragins vyresniuosius 
mokinius stoti į Lietuvos vy- 
čių organizaciją, bendradar- 
biauti Vytyje. Į vyresnes kla- i ; 
ses bus kviečiami vyčių veikė- į 7 
jai. kad supažindintų jaunimą į 
su vyčių organizacija.

• Didžiosios Britanijos Lio-
. tuvių Sąjungai sueina 10 metų. / 

Sukaktis bus paminėta atei- 
nančiais metais per Sekmines. 
Programos vieną dalį numato- 
ma atlikti Londone, o antrą 
dalį—Lietuvių Sodyboje. Lon- 
done bus atidaryta dailės paro-Jį 
da. suruoštas iškilmingas po* 
sėdis ir vaidinimas, numatomos 
pamaldos, paminklinio kry- 
žiaus šventinimas. krepšinio 
rungtynės, balius ir koncertas. 
Numatyta taip pat jaunimui 
leisti skaitymų chrestomatiją 
kurią redaguos K; Barėnas-

Mokyklos atidarymas
įvyko rugsėjo 12 d. Tuo tar- ■ 

pu atidaryta pirmoji klasė, į 
kurią įstojo 16 mokinių. Jie 
visi lietuviai -— tremtiniai ir J 
Amerikoj gimusieji Juos visus ' 
traukė čia lietuviškas auklėji- I 
mas ir noras šv. Pranciškaus j 
globoje ruoštis Lietuvos dvasi
niam atsistatymui. Mokykla ir 
šie pirmieji mokslo metai bu- 
vo pradėti iškilmingomis mi- | 
šiomis, kurias atgiedojo pro
vincijolas Tėv. Jurgis Gailiu- 
šis. Į atidarymo pamaldas susi
rinko visi mokiniai, mokytojai 
ir geras būrys pranciškonų, tą 
dieną atvykusių iš visų vienuo
lynų. Tėv. Provinciolas, kuris 
yra ir šios mokyklos rektorius, 
per mišias pasakytame pamok-

> sle iškėlė tos dienos reikšmę, . 
pažymėdamas, kad Lietuvoje 
prieš 16 metų komunistai atė
mė pranciškonų gimnaziją Kre
tingoje. Ji atgaivinama čia su 
tais pačiais tikslais ir viltimis 
— išauklėtų Lietuvai šv Pran
ciškaus serafiškos dvasios 
skleidėjų. Per mišias buvo 
nuoširdžiai melstasi, kad Visa
galis laimintų pradėtą darbą.

Po pamąldų, visiems susi
rinkus į didžiąją mokyklos sa
lę, rektorius pasveikino moki
nius ir mokytojus, linkėdamas 
sėkmės šiais mokslo metais. Į- 
domų žodį tarė Tėv. Justinas 
Vaškys, paskutinis pranciško
nų gimnazijos rektorius Kre
tingoje. Po jo kalbėjo Tėv. 

» Paskalis Sabas, pašaukimų di
rektorius, kuris, lankydamas 
lietuvių parapijų pradines mo
kyklas, į šią gimnaziją sutelkė 
tokį gražų mokinių būrį. Žodį 
tarė ir gimnazijos prefektas 
Tev. Bonaventūra Tamioliūnas, 
trumpai paaiškindamas tvarką 
bei dėstomuosius dalykus. Tuo 
ir buvo baigtas mokyklos ati
darymo aktas. Sugiedojus Lie
tuvos himną, mokiniai išsiskir
stė į pamokas-.

Naujai atidarytoji gimnazija 
yra patvirtinta pranciškonų 
ordino vyriausybės ir pripažin
ta Maino valstybės švietimo 
vadovybės.

, Ji turi visas viešųjų mokyk-

Joms gauti buvo reikalinga 
išpildyti sąlygas tiek patalpų, 
tiek mokytojų cento, tiek dės
tomųjų dalykų programos at
žvilgiu. Pažymėtina, kad

NAUJAI ATIDARYTOS PKANCISKONl.' GIMNAZIJOS PIRMOJI KJ.A SK — MOKYTOJAI IR MOKINIAI. Iš kairės j dešinę: Tėv. Gediminas 
Jočys, Tėv. Bonaventūra. Tanioliūnas — prefektas, Tėv.* Jurgis Gailintis — rektorius, Tėv. Gabrielius Baltrušaitis.-

BELGIJOS LIETUVIAI PASIRENGĘ IŠĘMICROTIĮ AMERIKĄ
Naujoji emigracija pamažu 

juda. Atvažiuoja užsilikusių 
lietuvių iš Vokietijos ir kitų 
kraštų. k

Štai šią savaitę New Yorko 
uoste išlipo Belgijos lietuvis 
Pranas Sekmokas, buvęs Belgi
jos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, išgyvenęs aname 
krašte lOmetv.

Atvežė jis redakcijon ir į- 
.domių žinių, pastabų apie Bel
gijos lietuvius ir patį kraštą.

Sekmokas, kilęs nuo Kėdai
nių, tarnavo Kauno Apeliaci
niuose Rūmuose sekrejoriumi. 
Bolševikams antru kartu oku
puojant, pasitraukė į Karaliau
čių, paskui bėgtis vedė pėr 
Vieną j Elzaso kraštą, į Pran
cūziją, kur po karo siautėjo 
Sovietų repatriacinė komisija, 
jėga išsiveždama žmones. Teko 
prisiglausti prie Amerikos ka- Lieže vertėsi fotografija ir po 
riuomenės dalinių, įstoti į ap
saugos kuopas. Joms 1946 ke
liantis į Vokietiją, jis pasuko į 
Belgiją. Neturėjo jokių doku
mentų, jokių vizų nei leidinių. 
Uniforma pravedė visur- Ten 
ją padėjo ir-griebėsi darbo.

Karo pibėgeliams buvo dau
giau laisvės, rsei įvažiavusiems 
tremtiniams.

Šiuos įkinkė dirbti anglies 
kasyklose, o Pr. Sekmokas ga
lėjo laisvai pasirinkti darbą.

Belgijoje daug fabrikų, di
delė industrija, o darbininkų 
maža. Jei kokį pasitveria. tai

nenori palęisti. Ir Sekmokas, karnų kelionės bilietų trauk-
patekęs į cinko fabriką, pra- niais važiuoti. Reikia tik iš
džiojė buvo darbu nepatenkiri- anksto laiškais pranešti, kad
tas. Tačiau jo nepaleido, sura
do toki darbą, kuri jis mielai 
dirbo ir geraPužsidirbo. Taip 
tame pačiame fabrike praleido 
devynerius ir pusę metų.

Lietuviai gyvena išsimėtę 
visame krašte.

Dauguma jų dirba kasyklo
se- Tai visi atvažiavę po karo 
iš Vokietijos, emigravę į Bel
giją. Senesnių emigrantų be
veik nėra. Yra toks Limantas 
Lieže, atvykęs prieš pat karą 
studijuoti ir čia pasilikęs. No
rėjo jis vėliau išvykti į Belgų 
Kongą, bet ten išvažiavimas 
dar sunkesnis, nei į Ameriką 
ar Kanadą, — reikalauja tvir
tų garantijų, geros sveikatos.
Taip jo ir neišleido. Kurį laiką nuošė, per visą Belgiją bus

šaukiamas susirinkimas. Tada 
žmonės suspėja išsirūpinti ne
mokamus bilietus ir laiku su
važiuoti. Dažniausiai susirinki
mus darydavo Lieže. kur juos 
priglausdavo vienas benedikti
nių vienuolynas, leisdamas 
naudotis sale.

Siame vienuęlyne yra 10 lie
tuvaičiu seselių, iš jų tik dvi 
tremtinės, kitos atvykusios la
bai seniai.

Viena jau per 40 metų gy
vena šitame vienuolyne. Visos 
jos žemaitės, gražiai moka lie
tuviškai. Tarp savęs jos visada 
kalba lietuviškai. Lietuvaičių 
seserų yra ir kituose vienuoly-

1938 studijuoti ir įstojo į Liu
veno universitetą. Karas taip 
ir .sulaikė jį iki šiai dienai.

Pati Belgija yra tankiausiai 
gyvenamas kraštas Europoje.

Čia miestai suaugę su kai
mais, su kitais miestais. Pra
džioje atrodo, kad ištisa mies
tų jūra tęsiasi par kraštą.

Tik vietiniai gerai skiria, 
kur čia kaimas, kur prasideda 
miestas- Dirbamos žemės ne
daug. Duonos valstybė pasiga
mina tik trim mėnesiam, o ki
tiems devyniems mėnesiams 
reikia pirkti užsieniuosę. Išsi
versti padeda didelė Belgijos 
pramonė, anglies kasyklos, 
ypač sunkioji metalurgija. 
Daug prekių išvežama į kitus 
kraštus. Patys belgai yra dide
li pirkliai, gudresni ir už žy
dus. Beregint jie kuria preky-

karo jam gerai sekėsi. Dabar 
jis turi moterų rūbų siuvyklą, 
pats kombinuoja naujas ma
das. Dirbtuvės neturi ir darbi
ninkų nesamdo, nes tokiu at
veju valdžia apdeda dideliais 
mokesčiais. Jis darbus duoda į 
namus. Taip ir pačios darbi
ninkės moterys, ir pats darb
davys išsisuka nuo gana dide
lių mokesčių.

Belgijoje veikia ir Lietuvių 
Bendruomenė, kuriai ir pirmi
ninkavo Sekmokas-

Kai taip išsisklaidę po kraš
tą, tai yra didesnis noras susi
eiti. susitikti savus žmones. Į 
Bendruomenės susirinkimus 
susirinkdavo nemaža lietuvių 
iš viso krašto, čia daug pagel
bėjo pati Belgijos santvarka: 
angliakasiai gauna daug nemo-

bos bendroves, daro visokiau- vų pinigus ir jų pritarimu, 
sius biznius. 1 ” • • •

Mums lietuviam^ "daro kais
tą įspūdį ir tai, kad valstybė 
nėra vienalytė.

Lietuvoje maždaug visur ga
lėjai lietuviškai susikalbėti; 
Kartais įstrigdavai į tarminius 
sunkumus. Belgijoje yra dvi 
kalbos: prancūzų ir v flamandų. 
Prancūziškai kalba prie Pran
cūzijos sienos. Pačiame Lieže

■ prancūzų kalba yra graži ir 
taisyklinga, be jokių priemai
šų. Bet yra tokia valonų kalba 
— prancūzų kalbos žargonas.

keletą žodžių tegali

Kokiu vardu šitokį patarna
vimą pavadinti? Į.tai teatsako 
paties skaitytojo lietuviška są
žinė.

Baigdamas geriau teprimin
siu vieną pavyzdį, mūs pasie
kusį iš už geležinės uždangos. 
Trėmimų metu iš Lietuvos į 
Sibirą buvo išvežta viena šei
ma. auginusi kitų vaikų būry 
ir mažą dukrelę, šiandien ši 
mergytė jau mokinė, šeimai 
giminės iš Amerikos nusiuntė 
į Sibirą siuntinį. Siuntinys bu
vo parduotas, ir už gautuosius 
pinigus susidarė galimybė duk
relę ’ mokinę parvežti į Lietu
vą, kad ji ten galėtų lankyti 
lietuvišką mokyklą. Ji galės 
išmokti lietuviškai rašyti, skai-
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CLEVELAND, OHIO

ENGINEERSTO PLACE
HELP WANTED ADS.

DESIGNERS

DEABORN 2-0819 HEAVY MACHINERY

54 HR. WK.

HELP W. MALĖ TOP KATES

VACATION & SICK LEAVE

IN TOWN

Many company benefits.

PORTABLE
ELECTRIC TOOL S INC.RELIGIJA IR FILOSOFIJA

GRANE CO

2.00
ANGLIŠKOS:

BORING MILL

POEZIJA
1.00

MALDAKNYGES

DRAMA
4200 S. Kedzie

MUZIKA
H. W. FEMALE

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

CIRLS—W0MEN1.50

Work Near Home2.00

Light Pleasant Factory Work
ĮVAIRIOS S.A.MAXWELLCOAmerikos lietuvių vardynas. 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

4 Martyred Bishops, T. Narbutas.............
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas

s or Evenings

pestingasis tėvas atsakė: “O 
if tai esu pramatęs ii“ dėl to 
paėmiau sūnui kitą trenerį 
turis jįpratina, kap reikia

Steady work — good pay — liberal benefits.

0.10
0.10

$2 00
$5.00

2.00
2.00

2.00
3.0C
5.00
6.00

2.00
2.00

o.no 
1.10 
1 PO 
1.25 
1.00 
1.00

1.00 
070 
1.00 
1 50

2.00
4.50
2.50
1 00

1.00
050
2.00
5.00

CUNTONE baltieji ir juodieji studentai vieni i kitus tebešnainin. 
ja> Clinton. TTenn., buvo kilusios riaušės.

bet ten maloniai buvo sutikti 
visi, kurie tik panorėjo pra- 
leisti savo aplinkoj, lietuv škai 
dainai skambant ir lietuviškam 
žodžiui besigirdint. Susirinko 
jaunnno irjų vyresniųjų drau
gų beveik visas 100.'

Lfr’ttn'os vaizdų albumas. V. Augustinas 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai). 436 p. 
Teisių kankiniai. 100 ir .....................................
Tolimieji kvadratai, J^Grismantas. 200 p. .....
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. Vac.

Biržiška. 100 p. .................................................
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p.........
Česlovas Sasnauskas. J Žilevičius. 127 p.........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas 
P,ūk mums malonus. Kan. F. Bartkus. 413 p 
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla, 

133 p. ..... 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Viešpaties Angelas,, kan. A. Sabaliauskas 
de luxe. ........1............................... ...... ..’..............
Odos imitacija
Apsaugok Aukščiausias. Kun. Dr. P. Aleksa

Missa in honorem Intm. Cordis __ ____ ..
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas, 133 p.

Rugsėjo 9 gražioje Raven- 
hffl akademijos apylinkėje„f n- 
kosi katalikiškasis lietuvių jau
nimas ir vyresnieji išPhladel- 
phijoš irNew Yorko. Šįsusi
važiavimą ir visą programą

į ateitininkų studentų sto
vyklą prie Baltimorės buvo iš
vykę: A. Orintaitė, D. Prikoc- 
kytė, R- Staniškytė, D. Staniš- 
kis, A Barzdukaitė, O. Barzdu- 
kas ir Arv- Barzdukas. Sa
vaitgaliu lankėsi Vyt. Valaits, 
V. Kasperavičiūtė, Kersnaus- 
kaitė. Visi grižo patenkinti.

Aldona Stempužienė, “Ch‘- 
cago Tribūne” suorganizuota
me muzikos festivalyje kotral- 
tų grupėje laimėjusi pirmąją 
vietą, yra kviečiama koncertuo
ti į Pietų , Ameriką- Sol stė 
kvietimą priėmė ir pirmiausia 
vyksta į Kolumbiją.

Rugsėjo 8 d. sumainė žiedus: 
dr. Viktoras Puškorius su Da
lia Bartkute ir Vytautas Valai
tis su čikagiške Vanda Tarase
vičiūte. Visi jie yra gyvi mūsų 
bendruomenės nariai, tad tiki
mės, kad ir jų šeimos bus ne 
tik laimingos, bet ir lietuviš

kos. St.P.

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo. L. Pelėda
Lapės pasaka, V. Pietaris
Vaiku knygelė. Vyck Valančius
Pasakos, Haufas. 93 p...........................
Velykų pasakos. N. Butkienė, 32 p......
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p..............

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.

Sėtuvių, dabar traukia ten, 
kur lietuvių tiršta. Jis išvažia
vo | CHcagą.

tų, kaip lietuviai jį turi, pir
muoju direktorium buvo J. 
Šalčius, sekretorium — J. Urb- 
šaitis- Buv.' d rektorių vardu 
kalbėjo F. Baranauskas.

' Meninę iškilmių programą 
atliko E. Bridžiuvienė, Ig. Ga- 
tautis ir Em. Skujeniekas, su
vaidindami vaizdelį “Moteris 
ir vagis” (režisavo akt. P. Ma
želis) ir Grandinėlės grupės 
šokėjos, vadovaujamos L. Sa- 
gio, sušoko “Grandinėlę”. J- 
Gailhišytė padeklamavo J. Vai-

4.00
2.00

taip sėkmingai susitelkė bend
ram jaunatviškam džiaugsmui, 
darbui ir maldai- Visų sunku
mų ir nepatogumų, berengiant 
panašias jaunimo dienas, ne
reikėtų žiūrėti, matant kiek 
daug gera pasiekta tokiu nau
dingu susivaž'avimu. K. Rasa

HAS JOBS AVAILABLE 
2ND k 3RD SHIFTS

GEORGĖ L. DECKER, JR- 
, I N S U R, A N C E

135 SOUTH LA SALLE ST. 
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

Vienas iš lietuviškų židinių 
Clevelande yra lietuvių salė. 
Čia vyksta daugumas lietuvių 
pareng mų, susirinkimų,, posė
džių, pasitarimų ir Lt. Deja, 
salė ir kitos jai priklausančios 
patalpos buvo gerokai apšepu
sios. Dėl to nejaukios ir ne
mielos. Nepraėjus sumanymui 
lietuvių salę atnaujinti iš pa
grindų, pati salės direkcija^ 
ėmėsi dalinių atnaujin mo dar
bų. Ligi šiol atremontuotas 
klubas ir vadinamoji žemutinė 
salė. Ir reikia pastebėti, kad 
darbas attiktas neblogai- Dabar 
ir pačiam užeiti malonu, ir 
svečią užsivesti negėda. '

Rugsėjo 8 <L salės direkcija 
surengė žemutinės salės atida
rymo iškilmes, ša.proga buvo 
prisiminti ir pagerbti salės pir
mūnai. Pagerbimo iškilmėms 
vadovavęs Z. DuČmanas per
skaitė kel'as dešimtis jų pa
vardžių. Didžiosios jų dalies 
jau nebėra gyvųjų eilėse. Iš 
jų ir į pagerbimą teatsilankė 
vos keturi. Tai J. šalčius, J- 
Urbšait s, J. Montvila ir F. Ba
ranauskas. Pakviestiems į gar
bės prezidiumą susirinkusieji 
sukėlė ovacijas.

Be jų, į garbės prezidiumą 
buvo taip pat pakviesti Bend
ruomenės apylinkės ^valdybos 
pirm. J. Virbalis, lietuvių ban
ko (šiuo vardu jau seniai nebe
sivadinančio) d'rekt. J- T. De 
Righteris (buvęs Deraitis); 
Lietuvos Vyčių 25 kuopos pir
mininkė M. Trainauskaitė (j'.e 
visi tarė ir po sveikinamąjį žo
dį), taip pat ir visa salės di
rekcija — p'rm. J. Baltrus, J. 
Gražulis, A. Banys; A. Buknis, 
P. Šukys, J. Kulboką, Em- Ša
mas, Br. Buknis, Z. Dučma-

Semeniškių Idilės, Jonas Mekas...................
.Šventieji akmenys. F. Kiršą, 112 p. ........

Be tėvynės brangios. J. Aistis, ..........
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p. .......................
Vai lėkite dainos f 200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p. .............. .

Laukų liepsnos. A. Tvruolis, 44 p................
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p...... ..

pasikalbėti, susipažinti k nau- tomotnOiiiOfi 
dingai praleisti vieną s^kma- darni O či 
dienį- Dalyvavo tik- neseniai ’ Mišių aute 
atvykusieji. Gi mūsų vyčiams pritaikytą : _ „ . 
panašus susivažiavimas ir lie- taikytas pamaldas, šv. Mišias 
tuviška nuotaika yra artima ir giedojo iš New Yorko atvykęs 
jie mielai galėtų pritapti prie Ateitin nkų Federacijos ę^a-

lietuviško, {ftiumno pąna^p* 
mis pmgrtons Panašiai ir nau
jieji galėtų pas vyčius užsukti, 
kad jie dabrp^savo jaunimišfrą 
pobūvį suvažiavimą. Dfiugu 
pažymėti/ kad ate'nan&amę 
KataRkįų -Federacijos seime 
bus svarstoma mūsų jaunimo 
bendravimo klausimas?

Diena pradėta sekmadienio 
dvasioj, kaip ir turi būti kiek
vienam katalikai lietuviuL Juk 
taip daug sekmadienių jauni
mas pragyvena be š ito dvasi- 

. Gal būtų galima pastebėti, nio atsigaivinimo, be gilesnės 
kad ten galėjo susirinkti ir kekm^Heninės nuotaikos, tik

WILLIAM H. WELSH 
CO., INC. 

2211 Šo. Indiana 
CA 5-5454

nas."
Iš pranešimo buvo matyti, 

kad dabartinis pastatas buvo 
nupirktas 1919 m„ taigi grei
tai bu%jau keturiasdešimt me-

‘Excellent Opportunity 
Immediate Opening —

MACHINIST

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė...............
Gabija, metraštis ........................................
Medinis arklys, E. Williams, 192 p............
Susitikimas, J. Gailius, 155 p.....................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p.....................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p.
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p...... ..........
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p.....................
Žirgeliai padebesiais, P. Tarutis, 99 p. ...... 
Algimantas, V. Pietaris, 267 p. ..................

1.50
3.50

1.00 
6.00 
2.00 
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
1.50
2.00

1.50 
0.50 
1.25
1.00 
3.00 
100
2.00

Gims tautos genijus. L. J Voicekauskas, 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera. J. Grinius, 120 p. ........... ,t....... 1.50

sios vadas T- V. Gidžiūnas, 
pranciškonas. Jis pasakė ir 
jam^mui pamokslėlį Su didžia 
nuotaika klausėsi ta’p nepap- 
prąąto, bažnytinio sielių vie
nuolių giedojimb. Kai kurie 
girdėjo tik pirmą sykį ir žada 
jo klausytis dažniau. Po palai- 
miiūgto visi užgiedojo “Marija, 
Marija”.

Tiesa, ir čia reikia pasakyti; 
kad. jaunimas turėtų labiau 
kreipti dėmesį į lietuvišką 
giedojimą. Savo susirinkimų 
progomis, jie būt'nai turėtų 
sutarimai ir bendrai pagiedoti 
mūsų lietuviškas giesmes, ku
rios nekartojamos taip lengvai 
užsmiršta. O.-mes neturim 
leisti joms išnykti iš mSpsų lie
tuviškų bendrų pamaldų. Ka- 

-taSlaško lietuviško jatmųno 
pareiga mokytis tu g esmių, 
giedoti, palaikyti ir kitus už
degti to giedojimo meile?

Visa diena buvo labai tinka
mai praleista — užkandžiai, 
trumpos ideologinės kalbelės, 
sportas aikštėj, pasivaikščioji
mas puošniose alėjose, bend
ras da-'navimas, šokiai ir žaidi
mai jaunimo nebuvo pamiršti 
Vėsiam orui vakare' užėjus, vi
si susirinko prie karštos ugne
lės — laužo, kur tarp aukštų 
medžių, liepsnoms kilstant į 
aukštybes, v'sį nuotaikingai 
praleido užbaigimo valandėles. 
Programa prie laužo turėjo 
būti įvairesnė, dalyvaujant 
daugiau jaunimą. O juk taip 
nesunku ką nore kiekvienam 
pasakyti ar “pavaidint.”. Ta
čiau ir čia mėginta išlaikyti 
nuotaiką,* linksmumą, rimtį, 
susikaupiant už kenčiančius 
lietuvius. ,

Rengėjai dėkingi savinin
kėm seselėm ir tai judriajai 
lietuvaitei seselei Bernardai, 
kuri ir čia daug sielos ir darbo 
įdėjo, kad mūsų jaunimas ge-« 
riau praleistų dieną. Vietoj 
gyveną Čikotai nus'pelnė ypa
tingos padėkos, nes jie tikrai 
turėjo “sunkią” dieną, nes ten 
ėjo visas judėjimas, posėdžiai, 

.užkandžiai, pasirengimai. O jie 
visus norėjo pamatyti, priimti. 
Jiems tai jau buvo darbo ir 
triūso sekmadienis. Bet tai ne 
nauj'ena,. nes ne pirmą sykį, 
kada jų malonioj viešnagėj 
būriai jaunimo ir kitų susiren
ka ir pasidžiaugia gamta.

Nuoširdžiai sveikinu rengė
jus ir visą jaunimą, kad jis

Di« Cast operatore, polishers 
General Help

Naujasis Testamentas ..................... .........................
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. ..................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.........
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio gala. Prel. P. Juras, 

111 p. .. .......... ............ ..................................
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p. ...... 
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p........
Laisvė ir būtis, Dr. J? Girnius, 151 p..................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.......... .............................
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p........
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa.....

įrišta....
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija..................... ...................................
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna..................

buvo parodyta filmą iš salės 
direkcijos veiklos (matėme jos 
narius puotaujančius su sve
čiais). • *

St. Barzduko, JAV LB cent
ro valdybos pirm., pagerbimo 
arbatėlę rugsėjo 9'd. apatinėj 
lietuvių salėj surengė Atities* 
klubas. Sendraugių vardu svei
kino pirm. B- Graužinis, stu
dentų ateitininkų . vardų L. 
lešmantaitė ir moksleivių atei
tininkų kuopos pirm. V. Grau
žinis. bei Žilionytė, (visi viene
tai įteikė ir bendrą adresą). 
Sveikino taip pat .kepelionas 
kun. dr. K. širvaitis, atvykęs 
iš Akron. Atsakydamas jub.- 
liatas plačiau išryškino tai, kas 
prasidėjo prie jo kaip spec a- 
listo lituanisto ir žmogaus for
mavimo. Į arbatėlę atsilankė 
apsčiai dteitininkų...

tu taip prastai atrodai ir tzup 
kosti, kad aš išdrįsau pakvies
ti . •.” Vyras buvo sujaudintas 
žmonos rūpestingumu h*, ją 
pabučiavęs pasakė: “Na tęgul 
gi įejaa tas tavo pakviestasis 
daktaras”, žmona sumišusi pa
aiškino: “Brangusis, aš pakvie-, 
Čiau draudimo agentą”.

Milijonieriaus žentas
Milijonieriaus duktė įs.mylė- 

jo. Savo mylimąjį pristatė tė
vuk Tas pasisakė mergaitę 
mylįs ir paprašė jos rankos. 
“at tamsta mylėtum mano 
dukrelę, jeigu ji būtų netur
tinga? pakiausė milijonierius. 
Jaunas vyras, net akis primer
kęs, prisiekė, kad ją mylėtų 
ir visai be nieko. “Taip? — 
nustebo milijonier.us, — tai 
aš tokio kvailio į savo šeimą 
neįsileisiu”.

Sūnus su aiškia ateitimi
Kai sūnus baigė pradinę mo

kyklą, rūpestinga motina ap
lankė mokyklos vedėją ir tei
ravosi, kokiai profesijai palin
kimo jos sūnelis rodęs per vi
są mokyklos eigą. Raukdamas 
kaktą, mokytojas atsakė: ‘{Jis 
tikriausias gydytojas”- Kai nu
stebusi motina paklausė kodėl, 
mokytojas paaiškino: “Jo raš
to negalima išskaityti”.

Apply
Employment Depti—Monday thru Friday 

Mušt spesk and understand English

Belgijos lietuviai
/' (atkelta iš, 5 psl.)

. čiose rankose. Belgijoje stip
riai veikia katalikai, bet val- 

*7/ džioje sėdi liberalai, šie per
nai ir norėjo apkarpyti katali- 

/ Kiškų mokyklų teises. Dėl to ir
t-' kilo didžiulės riaušės ir de-

monstracijos visame krašte. 
Lr. Vyriausybė susilaikė nuo savo
5/ , i žygių, bet vis dėl to paramą
f/" katalikiškoms privačioms mo-
į./Ž • kykloms sumažino.

Belgija yra monarchija- Jos 
hp karalius — jaunutis princas
šit Baudouin, varu atvarytas į ka-

raliaus vietą. Pats norėjo būti 
t kunigu, tad ir dabar pas jį 

svečiuojasi nemaža aukštųjų 
? dvasininkų, šiaip jis visur va- 

žinėja, dalyvauja tautos gyve- 
? nime. Yra paprastas ir simpa- 

I?' ti'ngas.
Sekmokas matė ir pergyve

no anas didžiąsias demonstra
cijas, kada vertė princo tėvą 

, nuo sosto, šiurpios ir klaikios 
buvo tada demonstracijos, or
ganizuotos socialistų. Priminė 
anas dienas, kai Kaune užėję 
siautėjo raudonieji.

Belgijai tai buvo kritiško* 
<Benos, vos nesutprogdinę pa- 

' 6os valstybė*.

-Tos audros ir iškėlė jauną 
princą, ir ministeriai, parla- 

„ mentas ir valstybės vyrai rado 
jį švaru,, nesusitepusį su na- 
c'ais, ir įsakė jam būti kara- 
lium. Karalių jis ir vaidina, ne- 
drąsiai, kiek baimingai.

Vabtyb* vėl gyvuoja, pirk- 
Bai prekiauja, H Kongo *u- 
krauna dideliu* turtus-

Taų> Belgija, maža savo plo- 
^7/. tu, su 9 milijonais gyventoju 

yra tvirta valstybė, atš gavusi 
3P5 ® tero.

' Pranas Sekmokas neilgai 
mčhvofli New Yorke. Gyve- 
nūs tokiam krašte, kur maža

ASK FOR AD. TAKER 
TELEPHONE:

v
; j 1



kreiptis pa-

Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164DISPLAY
po 6 vaL vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

ALBERT MA1ER, INC

Tel. APplegate 7-0349H. W. MALĖKalvaitienė,

VIEŠPATIES ANGELAS

M. and Z. Collision Works

REALESTATE

mams, eta

‘Darbininke

987 GRANU STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

iš Būdų.
Aleknienė,

TALARSKt 
FŪN^RAi EO1B

Nors maldaknygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame it 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė-

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 val.vak šešta 

^dieniais 9 vai. ryto iki 6 vaL vak.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Banys, Jonas ir Grigalienė 
—Banytė, Monika. (

Blažys, Jonas, iš Rekaviškio 
k., Sasnavos v.^ Marijampolės Rubin, Stanley, gyvenęs

iš Mažo, 
ir vaikai 
ir Mage,

Pittston, Pa.
Šimkus, Liudvikas, iš Viduk-

Valteris, Kazimieras, gydy
tojas. > • '

Vasil'auskaitė, Viktorija.
Velvikaitė, Adolfina, duktė

Antano. - - •
Vikertas, Vincentas, gyve

nęs Čikagoje.
Zalatorienė - Palionytė, Gra.

Mokslo specialistai pradėjo 
duoti praktiškus patarimus. 
Pirmieji mėnulio kolonistai tu
rėsią bėdos su mažais meteori
tais, krintančiais ant mėnulio, 
bet galėsią puikiai slėptis

ALENIAN BROTHERS RĘST HOME
100 James Boulevard Signal Mt., Tenn.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS , 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Šukytė . Pinkuvienė, Marija 
(buvusi Kurutienė).

šule, Vladas.
Tumosa, Vihcas, iš Smilgių 

k, Sasnavos v., Marijampolės

<nrrA naujiena, 
rašytojai pasirodžiusią knygą vispusiškai akai-

Žemaitis, Kazys, sūn. Petro, 
iš Kaimelio parap., vokiečių 
išvežtas iš Praveniškių.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

CONSULATE GENERAL 
OF LTTHUANI?

-41 West 82nd Street
New York 24, N. Y-

THE ALEXIAN BROTHERS
vvho eonduet the hospital at 655 East Jersey St., Elizabeth, N. J., 
ha ve the Signal Mt. Hotel for a permanent homeiformtn. Nine 
miles from Chattanooga. Ali rooms large with baths. Miid elima. 
te, elevation 2300 feet. Bus to Chattanooga aC front door. Mass 
and rosary if desired daily. Nursing care by the Brothe rs. medical 
and physiotherapy if needed novf or inlater ^ears, when infirmi.- 
ties come on Meals—cafeteria'-style. For Information and rates 
ivrite to * t

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORK E 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

TUTORS
Ezperienced Coaching in 
Elementary arithmetic & 

Reading. Also Night School 
Algebra & English. 

$2.00 per hour. 
Agnės Gregory 

1560 Brooklyn Avė. 
Brooklyn 10, N- Y.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai 

— $4.50 
Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

—— $2.00

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” U dalis, 
' ; kaina $3.00
Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis;

dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

FEMALE HELP
Reikalingos arbatinės prižiū

rėtojos. Turi mokėti anglų 
kalbą. 37% darbo valandų 

. savaitėje.
B. Altman & Ca. 

Employment Office
5th Ava and 34th St., N.Y.C.

Kreiptis tarp 10—1 v. 
9-me aukšte.

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

Apply 4th floor, Personnel Office 
ARNOLD CONSTABLE 

9 East 39th Street

Šimonytė . Gasiunaitė - Mar- 
tinkienė, Emilija, vyras Mar- 
tinkus, Stanislovas, duktė Mar- 
tinkaitė, Vanda. . >
- šimulait s, Juozapas . ir jo 
seserys, vaikai Pranciškaus Ši- 
mulaičio, kuris buvo kilęs iš 
Vilkelišk’ų k., Sintautų vai., 
šakių ap.

Skirmontas, Juozas.
Stačiokas, Juozas, iš Kazliš. 

kių k., Kazlų-Rūdos vaL
Stonytė -Petkunienė, Elz

bieta, if jos seserys Jadvyga ir 
Juzefą, gyvenusios Braddock,

' Maldaknygė mūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant į naujausį^ liturginį 
sąjūdį ir mišių gydomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salys.

galimas pasiekti nuo tirppla. 
netirKs stoties — kokios nors 
platformos 3000 km aukšty.
' žinią pasigavę bįznieriai bei 
šiaip mėgstą sąmojų ėmė kom
binuoti biznį, kas juokais,kas 
visai rimtai. Mėnulis atsistojo 
ne erdvės toly, o tik jžkelio- 
likos milijardų dolerių storu
mo sienos, kurią pramušus, 
išlaidos sugrįš str disžiausiais 
pelno kaupais. , s

Mokslininkai, amerikiečių 
atsiyilioto vokiečio ~dr. Ernst 
Stuhlinger vedami, laužo gal. 
yas ir braižo modelius, kai tuo 
tarpu Amerikoje jau gerai klė-

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N. 1.

EVergreen 7-8247.

Portretas./vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs “Buo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, ^erai 

ir pigiau nei kas kitas.

GI RL S
Conveyer line packageing au- 
tomatic the leases to $47 plen. 
ty overtime, good housekeep- 
ing Cafetėria on premises.
Apply 9—11 A. M.

COTYS
.423 W. 55 N.Y.C.

Baras? Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki'

Aleksienė - Fridmanaitė, Ire
na, iš Panevėžio.

Alutius, Anthony, 
nų, Tauragės ap., 
Charley, Joe, Elene 
gyvenę Pennsylvanijoje (“Rei- r Penkuvienė - šukytė, Marija 
nerton”?) (buvusi Kurutienė).

Radžiūnas, iš aSudžių — An- 
talkių k., Vilkijos vai., Kauno

.... Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai. •

. prairtose draudimų įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
natriai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuc 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

Ciglerytė, Elvyra, gyvenusi 
Anglijoje.

Dauda, Jokūbas ir Jonas .
Daugvilas, Stasys,

Fridmanaitė - 
Irena.

Gaižauskaitė .
Pranė. ‘ “

Gajauskas, Adomas, Justi
nas ir Kazimieras, sūnūs Liud
viko, iš Švenčionių vai.

Gajauskas, Krisiukas, sūnus 
Mateušo, iš Švenčionių vai.

Gasiūnaitė - Šimonytė . Mar- 
tipkienė, Emilija, vyras Mar- 
tinkus, Stanislovas, ir duktė 
Martinkaitė, Vanda.

Girdzevičius, Juozas, gyve
nęs Anglijoje. -

Gložeraitė - Mamkevičienė. 
Magdalena, vyras Pranas, ir 
vaikai Pranas bei Emilija.
. Grigalienė - Banytė, Moni

ka, ir Banys, Jonas-
Jakštonienė, Liza, gyvenusi 

Anglijoje, Šilsden.
Kacevičius, Jurgis.
Kalvaitienė - Gaižauskaitė, 

Pranė.
Kasiulis, Augustas, sūnus 

Miko. *
- Katiliūtė . Penkaitienė, Mag
dė ir jos duktė Izabelė Pen- 
kaitytė.

Kemėšis, Viktoras, iš Pane- 
vėHo.

Martinkienė - Gasiūnaitė-ši. 
jnonytė, Emilija, vyras Martin- 
kus, Stanislovas, ir duktė Mar. 
tinkaitė, Vanda.

Palionytė ' - Zalatorienė, 
Grasė.

Papinigis, Kazimieras, iš 
Švenčionių val-

Paserpskis, Juozas (Joe Pa- 
sepsky), gyvenęs Čikagoje, S. 
Campbell Avenue.

Pečukauskaitė, Petronė ir 
Pranciška, seserys Onos Sau- 
kienės w Pečkauskaitės.

Penkaitienė -- Katiliūtė, Ma
gdė, ir jos duktė Izabelė Pen- 
kaitytė.

Petkunienė _ Stonytė, Elz
bieta, ir jos seserys Jadvyga ir 
Juzefą, gyvenusios Braddock,

Draudimo reikalais? taksy (Income 
Tax) paruošimui, notorinm dokn- 
fnentu /

mėnulinė pramonė bei spe- 
kufiacija.

Pirmiausia idėją pasigriebė 
kinas, televizija ir pradėjo ro
dyti erdvės užkariautojus ir 
herojus. Po to įxdarbą stojo 
žaislų dirbėjai, paleisdami i 
rinką įvairiausių šios srities 
žaislų, drabužių ir kitų reik, 
menų, sukėlusių vaikuose tokį 
entuziazmą, kad\ legendarinis 
Davis Crocket nudardėjo į už
marštį ir sunkiai besilaiko tra
diciniai kaubojau

Viena išgalvota fantazija, o 
visai kita mokslininkų apskai
čiuota tikrovė. Nors kelionė į 
mėnuli laikoma galimą, bet 
dar lieka pašalinti daug neaiš. 
kūmų. Tikra, kad- pirmiesiems 
keleiviams teks patirti malonių 
ir nemalonių staigmenų, pav-

tuštumoj nustos svorio, dra- 
bužtof lėks nvo kūno, ant gal
vos atsistos plaukai (no iš bai
mės), nustos orientacijos jaus-

Enturiastai tačiau tvirtina, 
kad viskas bus nugalėta.

Į darbą nugalėti šoko laivy
nas, išrasdamas tinkamus dra
bužius, aviacija — aparatus, 

‘privačios firmos — kitokius 
reikmenis.

RIVERHEAD MOTEL 
Riverbead, L. I.

“Modem as To-morrow'’ 
Restaurant, Sback bar Fishing 

Boating, Golf, Tennis 
fadlities nearby. Send for 

photo or Brochure.
PArk 7-2704

Al Mages (owner) 2704 z

TO PLACEi 
YOUR AD

PORK STORE 
Feinsteš Schweinefleisch und 

.i. Wurstwaren
En gros und Detail 

1927 Washington Avenue 
TRemont 8-8193 
Bronx 57, N. Y.

BAYSIDE, L.'I. Income Prodadne 
2 farntly comer 60x100 detached, 
moderrt flve rooms esch Apt. Both 

nvtftabte. G. E. o»l hest. ptey room in 
bnsement. 2 refrigerstora.. alumtn 
Dtorms and aereana, venetian Minda

340 R1DGEWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto 
st^Mdntuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers). t

Aptarnmijami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaver
Ridunond Hfll, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darijus attiriramss prityrusio techniko, pripafinto
- EGA bstttatob New Toris*.

kurną persimesti vienu kitu 
skiemeniu/.ar gestu, bęt sun- 
kiau su vyrais. Atsargos smpe- 
tirnais tas pats matematikas 
išrado naują kalbą, davęs jai 
vardą^ **astraglossa”. Ji esanti 
tokiai paprasta ir/lanksti, kad 
jos pagalba bus įmanoma susi- 
kafiiėti su visų planetų gyven
tojais, nors jie būtų nelankę 
jokios šeštadieninės mokyklos 
arba ir visai beraščiai.

Norinčiu keliauti į mėnulį 
netrūksta.

Kai 1950 m. Haydęn plane
tariumas New Yorke juokais 
paskelbė priimąs kelionei re
zervacijas, tai per trumpą lai
ką jų suplaukė per 35 tūks- 

(Nukelta į 8 psL)’

Gripsholm 
Restaurant

INC. 
324 East 57th Street 
NEWYORK 22, N. Y.

Finest Swedish Smorgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner 
Air Cooled ‘ PL 9-6260*

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Klemenis, Feliksas, iš Židi
kų vai, Mažeikių ap.

Kulišienė, Marijona, iš Dar. 
gūžių k., Valkininkų vaL

Kumpytė (Kumpys), Elė, 
duktė, Simo Kumpio ir E14s 
Kumpienės - Juozaitytės, gi
musi 1881 m-, Alangos k./Tau
ragės ap. Prašomi atsiliepti 
jos giminės.

Lukošius, Kazimieras, iš Pu. 
tokšlių k., Sartininkų par.

Majauskaitė, Magdė ir Ona, 
gyvenusios Vokietijoje.

Mankevičienė - Gložeraitė, 
Magdalena, vyras Pranas, ir 
vaikai Pranas bei Emilija.

Markeliūnas, Vincas, sūn. 
Jono, iš Alytaus.

—romo zjuzau^o Knygą sKaitai icaip romanu muim ktto- 
" -ta;4 akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku?- 
i- mast daįs^is, .išminčiaus ir karžygio" (Prof. Dr. A. Ramūnas).

“Ajutprius fradkasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
jugyvcniniina." (Sal Narkcliūnuite) ■

> “T. \2tūjraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui”. (Kun. Dr.-A. Baltinis).

“Vikriai parašytą knyga (A. Rimydis).
- < -> “Naudinga knyga!" <Kan. M. Vaitkus).
/ . “Daugiau panašios vertės knygų” (D. Penikas).

; Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
’' • Viršelis daii. V. K. Jonyno.

Knygą gaunama "Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75

V J


