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Davėte estrada agentų šmeižtam
SAKO JUNGT. PAVERGTOS TAUTOS TARPPARLAMENTINEI UNIJAI LONDONE

PIJUS XII kalba tarptautinės šei
mų organizacijos kongreso daly
viam.

1
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Žodis esantiem 
kitoje gatves 

pusėje
PAVERGTIEJI DĖL ATSTO
VAVIMO JT, DEL VENGRU 
,JOS, DEL DEPORTACIJŲ

Rugsėjo 16 susirinko į ket
virtą sesiją Pavergtosios Eu
ropos tautų seimas nedidelėje 
salėj, kuri daro pogrindžio 
įspūdį. »

Gausiame pastarųjų susirin
kime, kur yra atstovaujamos 9 
pavergtos tautos (Albanija, 
Bulgarija, Čekoslovakija, Esti- 
ja/- Latviją, - Lenkija, Lietuva, 
Rumunija ir Vengrija) dėme
sio verti pareiškimai, skirti ir 
pasiųsti nuo rugsėjo 17 posė- 
džiaujantiem kitoje gatvės pu
sėje Jungtinių Tautų nariam. 
Jiem buvo priminta rezoliuci
joje:

“Estijos, Latvijos, Lietuvos 
valstybinis suverenumas, tau
tinė laisvė ir nepriklausomybė 
buvo brutaliai uzurpuota, jų 
teritorijos užimtos, okupuotos 
ir smurtu prijungtos prie So
vietų Sąjungos prieš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žmonių 
valią, be moralinio ir teisinio 
pagrindo, laužant tarptautinės 
teisės dėsnius, šiom trim val
stybėm buvo smurtu atimta ją

TOLIMO susisiekimo pasišne
kėjimas New Yorke prie tele
fono namų, sustreikavus Wes- 
tern Electric Co. tarnautojam. 
Beach, Catif.).

Vokietijoje taip 
niekas nebuvo 

laimėjęs
Vokietijos parlamento rinki

mų galutiniai daviniai toki: 
CDU-Bavarijos krikščionių so
cialų unija balsų gavo 51.8'c, 
atstovų parlamente turės 270, 
arba 54%, arba 17 atstovų 
daugiau nei turėjo.

Soc. dem. balsų gavo 31.75 
proc., atstovų turės 169, arba 
34%, arba 16 daugiau, nei tu-

APIE NAŠLES IR NAŠLIUS
Pijus XII rugsėjo 16 kalbė

jo apie našlius ir našles. Baž
nyčia nesmerkia antrų jung
tuvių, vyrui ar žmonai mirus, 
— kalbėjo popiežius. — Ta-

* čiau p labiau brangina tuo$» 
kurie lieka ištikimi savo miru
siam vyrui ar žmonai Tai yra 
tobulas jungtuvių sakramento 
simbolis... Tas mintis popiežius 
aiškino audiencijoje šeimų kon
greso atstovam.

P JT pirmininkas dr. V.Ma- Vakarus tarpparlamentinės 
į unijos 46-tos konferencijos ati

daromajame posėdyje Londo
ne. Jo tvirtinimai yra visiškai 
priešingi pavergtųjų Europos 
tautų tikriesiem jausmam. 
Pereitą rudenį šios tautos sa
vo solidarumą vengrų laisvės 
kovotojam įrodė masinėm de
monstracijom,_

sens ir Lietuvos de’egacijos 
P JT pirmininkas V. Sidzikaus
kas rugsėjo 13 pasiuntė Lon
done prasidėjusios tarpparla
mentinės. unijos 46-tos konfe
rencijos pirmininkui telegra
mą:

— Maloniai prašome pa- 
skelbdinti konferencijai šitokį 
pareiškimą:

“Mes griežtai protestuojame 
prieš lietuvių kilmės sovietinio 

" agento Justo Paleckio šmeiž
tus apie vengrų tautą ir apie

tančios Hagos konvencijos 
laužymas.

Galų gale mes pagarbiai pa
teikiame savo abejojimus, kad 
vargu parlamentarizmo idėjai 
pasitarnaujama, suteikiant Jū
sų garbingos organizacijos es
tradą agentam tos galybės, 
kurios tikslas sunaikinti visur 
iš tautos valios kilusias vy
riausybes’*.

NAUJI KARDINOLAI?
Spauda vėl mini, kad dar 

šiemet Pijus XII paskirsiąs 
trūkstamus kardinolus. Dabar 
jų yra 58. reikia dar 12. Bū
sią paskirti du ar trys ir iš 
Amerikos. Kalbama apie Bos
tono arkivyskupą Cushingą, 
Philadelphijos arkivysk. OHa- 
rą, vysk. Fulton Sheen. Dabar 
Amerika turi 4 kardinolus: 
Spellman. New Yorkas, Strich. 
Chicago, Mooney, Detroit. Mc- 
Intyre, Los Angeles.

Kad sovietinis pavojus nėra 
pasaka, kaip kad tvirtina Pa
leckis, o pasaulio taikai gre
sianti žiauri realybė, to geriau
sias įrodymas yra tebetrunkąs 
Rytų ir Vidurio Europos val
stybių pavergimas ir Sovietų 
Sąjungos atsisakymas ati
traukti savo kariuomenę bei 
leisti pavergtosiom tautom 
laisvus rinkimus.

JUNGTINES TAUTOS PRADĖJO DARBI VIENYBĖJE
Antrallienajaū ffiažiau vieiiHigciĮ o liaslius trečią?

teisė laisvai įsijungti į Jungti
nes Tautas ir būti atstovauja- 
mom savo teisėtų atstovų. So
vietų Sąjungos vyriausybė ne
turi jokios teisės šitom valsty
bėm atstovauti, nei jų vardu rejo.

Tain nnt nrimPMm kad Al- demokratai balsų JAPONIUKE Michelle Patricia,-P P P * » crciVr, 7otafntm tnrūe 13 menesių, gavo vizą įvažiuoti
į JAV pagal naujai pasirašytą 
prez. D. Eiscnhowerio imigra
cijos įstatymą. Mergaitę įduk
rino Sgt. Carl Hill iš Portland,* 
Ore.

kalbėti’

banijos. Bulgarijos, Čekoslova
kijos. Vengrijos, Rumunijos 
komunistinės vyriausybės ne
turi teisės atstovauti Jungtinė
se Tautose tiem kraštam. Jps 
nereiškia tautų valios, kaip tai 
akivaizdžiai yra parodę sukili
mai Vengrijoje ir Lenkijoje.

Pavergtosios Europos sei-

gaVo 7.17%, atstovų turės 41. 
arba 6 daugiau nei turėjo.

Viso parlamente bus 497 at
stovai. Viso balsavime dalyva
vo 88.23' e.

lakūną lėktuve

Kokiu pasekmių turės 
balsavimai?

Soc. dem, pirmininkas Ollen- 
haueris pareiškė, kad soc. dem. 

mas pasisakė ta^ppat dėl Jung- galės sulaikyti tuos parlamen
tinių Tautų rezoliucijos Ven- to kuriem reikalin-
grijos klausimu. Tą rezoliuciją 
seimas rado nepilną ir prašė 
Jungtines Tautas trijų dalykų:

• palikti Vengrijos klausimą 
Jungtinių Tautų darbų tvar
koje;

ga dviejų trečdalių balsų. Jis 
pats pasitrauksiąs iš partijos 
pirmininkų. Tačiau partijos 
komitetas jam pareiškė pasi
tikėjimą.

Adenauerio vyriausybėj bus 
•pritašyti Sovietų Sąjun- pakeitimų. Dėl vicekanclerio 

vietos dabar labiausiai minimi 
du vardai — ūkio ministeris 
Erhard ir apaugos ministeris 
Strauss,

Laisvieji demokratai pareiš-

gai kolektyvinio saugumo
sankcijas;
• nepripažinti Kadaro atsto
vo Jungtinėse Tautose.
Jungtinėm Tautom taip pat _________________

pasiuntė-raportą apie Sovietų kė, kad jie bus opozicijoje sy- 
vykdomas deportacijas prie- kiu su soc. demokratais.

Bet ši diena saugumo vyram 
tikrai nebuvo sėkminga — jie 
ir Meany nepažino, pareikala
vo. kad jis dokumentais įrody
tų, kas jis yra.

Didesnė nesėkmė tą dioją at
sitiko Nepalio atstovui Shaha.

Pavakare grįžęs iš sesijos, 
išėjo dar prasivėdinti į Central 
Fark. Ten jį paprašė cigaretės 
du vyrai, kurie paskui “jung
tinėm jėgom” Jungtinių Tautų 
atstovą smūgiu apsvaigino, su-

Jungtinių Tautų 12 sesija 
prasidėjo rugsėjo 17. Pirmas 
įtempimas buvo dėl sesijos pir
mininko. Amerika jau seniai 
rėmė Naujosios Zelandijos at
stovą Leslie Munro. Kitas kan
didatas buvo Lebanono atsto- 

. vas ir užsienių reikalų ministe
ris Charles Malik. Jį rėmė Azi
jos - Afrikos valstybių blokas. 
Prieš balsavimą Meksikos at
stovas prašneko apie vienybę, 
kurią reiktų pademonstruoti 
renkant pirmininką. Tada Ma- 

panto — Sovietų Sąjungos — lik dėkojo tiem, kurie jį pa- 
prievarta lietuviam dalyvauti laikė, ir paskelbė, kad jis savo 

kandidatūrą atsiima — var
dan taikos ir vienybės. Puolėsi 
tada kiti sakyti kalbas ir jį kaip Amerikos 
sveikinti, žadėdami jį paremti Jungtinėse Tautose narys, 
kitais metais. Taip buvo įtem- HoDywoodo artistai tuojau Kita diena jau buvo su gin- 
pimas atleistas visų džiaugs- įtariami komunizmu, bet Irena čais. Anglai turėjo gintis, kad 
mul Už likusį vieną kandida- Dunne nuo tokių įtarimų lais- nebūtų Jungt. Tautose svars
tą pabalsavo 77. prieš 1 ir 3 va — ji respublikonė, net va- tomas graikų skundas dėl Kip- 
susilaikė.

Kitokio įtempimo buvo už ir asmeniškai jo pažįstama, 
salės sienų. I^uke vengrų pike- Amerikos delegadjoje tar|) 
tai “sveikino Gromyko irasai-s . ., . , , 10 nariu buvo dar vienas nau-ir choru kartodami: . . . . ..jas delegatas — George Mea- 

“Gromyko į Mongoliją!” ny, darbininkų unijų prez’.den- 
Dar kitokio įtempimo būta

Mes taip pat protestuojame 
prieš sovietų praktiką savo 
marionetes tarptautinėse kon
ferencijose naudoti savo im- 
perialist*.iiam tikslam.

Lietuva, kaip kad ir kitos 
pavergtosios Europos valsty
bes, neturi pačios tautos lais- 
vai rinkto parlamento. Oku-

sufabrikuotuose ‘•rinkimuose” 
ir būti išrinktiem j sufabrikuo
tus Sovietų Sąjungos “parla
mentus” yra okupacinės galy
bės teises ir pareigas nusta-

• Nato manevruose Atlante 
dalyvauja 78 Amerikos ir An
glijos laivai Du anglų povan
deniniai laivai teko iš manevrų 
išimti, nes įgu as išguldė Azi
jos influenza. Amerikos 58 lai
vuose 85,000 vyru buvo pa- 
skiepinti nuo tos ligos.

prie salės durų. Ten stovėjo du 
milžinai saugumo pareigūnai ir 
žengiančią į salę panelę papra
šė dokumentų. Pasižiūrėjo do
kumentų abudu, ir gėda buvo 
prisipažinti, kad iš veido nepa
žino kino artistes Irenos Dun- 
ne iš Holiywoodo. “Mudu ją 
daug sykių esame matę kine”, 
o vienas pasisakė matęs ją net 
New Yorke priėmime. Abudu 
aiškinosi, kad artistė šią die
ną atrodė visai kitaip ir tikrai
— gražiau nei ekrane. Šią die- badė peiliu, atėmė piniginę su 
ną artistė Dunne turėjo atro- 95 dol. ir laikrodį.
dyti kitaip, negu “Karalienėje Tuo ir baigėsi Jungtinių 
Viktorijoje“, nes gi Tautų sesijos pirmoji diena,
ji pasirodė čia kitoje rolėje — Tarp kitko, joje dar buvo pri- 

drlegacijos imtas naujas narys, jau aštuo-
niasdešimt antras — Malajau

riusi agitaciją už Eisenhowerį ro; prancūzai turėjo gintis nuo 
Alžiro klausimo, kurio reikala
vo raštu Alžiro išlaisvinimo 
frontas.

Didieji klausimai atėjo su

inus

SESI KONGRESMANAI su savo žmonom (vienaas dar su sūnum Ir jo žmona) išskrido į Italija

valst. sekr. Dulles kalba ket
virtadienį ir toliau sovietų min. 
Gromyko pasisakymais.

|ĮS

vartos darbam iš Lietuvos, iš 
Vengrijos ir kt., su reikalavi
mu juos grąžinti.

Taręs žodį į kitą gatvės pu
sę. Pavergtosios Europos sei- Adrijos jūros, yra tokia 
mas tvarkė savo vidaus rei- valstybė, kuri pagarsėjusi la
katus. Jo vadovaujamieji orga
nai buvo perrinkti tie patys. 
Latvijos atstovas dr. Vilis Ma- 
sens tokiu būdu pirmininkaus 
jau ketvirti metai. Jo pavaduo
tojas bulgaras Dimitrovas. 
(Jen. sekr. rumunas B. Coste, 
pa vaduotojas albanas N. Kot-
,a ——.. daus. Vyriausioje taryboje yra pjausčius rankas. Jis buvo pu-

60 atstovų. Per paskutinius siau be sąmonės. Kai nugabe- 
dvejus metus dalis tų atstovų 
ėmė trauktis nuo komunistų 
išėmėt rugsėjo 17 pasitraukė 
lemiamasis atstovas Attilio
Giannini. Tai jau šeštas per leitcnantaš. Jis buvo įtikėjęs, 
tuos dvejus metus. Ir rezulta
tas tas. kad taryboje komunis
tų liko 29, o nekomunistų jau 
31.

* • Valstybės departamentas 
paskelbė, kad į 1960 olimpiadą, 
kuri įvyks Kalifornijoje, Ame
rika įsileis ir sjx>rtininkus iš 
Kinijos.

Lakūnui R. Loncteaux. pa
kilusiam iš Westchester Coun- 
ty aerodromo, rugsėjo 17 teko 
pergyventi nuotykį, kokį ma
tom. rodos, tik kine. Keturių 
vietų lėktuve jis turėjo tik vie
ną keleivį A. Miller, 38 skel
bimų prekybininką. I^ai lėk
tuvas pakilo iki 3000 pėdų, la
kūnas pajuto, kad keleivis 
smogė jam per galvą replėm. 
Lakūnas staiga paleido lėktu
vą žemyn kristi, keleivis ne
teko pusiausvyros, ir jam rep- pasidairyti po aviacijos ir atomines energijos įstaigas.
lės išlėkė iš rankų. Kai lėktu
vas buvo išlygintas, keleivis 
vėl puolė lakūną kumščiais.

MASKVA NETEKO 
MAŽIAUSIO SATELITO
Italijos vidury, kalnuose. Vėl pavertė lakūnas lėktuvą, 

ir kūnas nusirito. Pamatęs že
mę, lakūnas greitai susirado 
bulvių lauką ir jame nusilei
do, aplaužydamas lėktuvo 
sparną. Iki Iššokęs lakūnas 
prišaukė policiją, keleivis iš 
lėktuvo buvo dingęs. Policija 
jį surado po trijų valandų grio-

Šiemct raudonoji valstybė vy, nusimetus drabuž;us ir 
neteko savo raudonumo iš vi- batus ir butelio .šuke susi-

MASKVA NET NESUTINKA, KAD JOS KLAUSTU

Telefono streiką

Telefono tarnautojai nuo 
pirmadienio-streikuoja — viso 
per 23.000 tarnautojų, techni
kų. Reikalauja pakelti atlygi
nimą valandai 15 cn. Westem 
Electric sutinka pakelti 6—12. 
Ligšiol gauna valandai 1.39—- 
2.80 dol. Streikas apėmė 44 
valstybes.

AMERIKOJE KOMUNISTAM 
DAROS RIESCIAl

biausiai tuo, kad ji raudona 
jau 12 metų. Tai San Marino 
“valstybė”, kurios plotas 38 
kvaoratinės mylios ir 15,000 
gyventojų. Rinkimus vis lai
mėdavo komunistai.

Paterson. N. J. Marijos Sau- Vincas Šaulys buvo areštuo- Dar kovo 12 d. vietos ame- 
licnės ir jos sūnaus stud. Vin- tas 1941 m. gegužės 3 Skaud- rikoniškoji spauda, aprašyda- 
cento Algimanto viltys ir pa- Vilėje, Tauragės apskr. ir per- ma M. Šaulienės bylą, davė 
stangos surasti Sibiro taigose siiįstas i Kauno kalėjimo, iš jai vilčių, kad ji galės suradus 
savo vyrą ir tėvą Vincą Šaulį kur birželio mėn. buvo depor- vyrą vėl tęsti laimingos šei- 

tuotas Į Rusiją. Dar 1946 m. mos gyvenimą, bet dabar tos 
jis buvo matytas Kazakstane. viltys dūžta.

Kongresmanas G. Canfield

atsimušė į Kremliaus mūrus:
chruščevin’ai despotai atsisa

ko teikti bet kokių informaci
jų žmonai apie vyrą, o sūnui pakartotinai ragino valstybės

no ji j ligoninę, išaiškino, kad 
jis buvo baigęs George univer
sitete psichologijos -mokslūs, 

.tarnavęs. Korėjos kare kaip depa’ria^to^kad "jis

Komunistų dienraštis "Daily 
VVorker” pasiskelbė sumažinąs 
savo puslapių skaičių iš 8 iki 
4. Savaitėj vietoj 5 sykių išei
siąs tik 4. Laikraštis netekęs 
80'. skaitytojų. Kiti šaltiniai 
skelbia, kad 1930 skaitytojų jis 
turėjęs iki 100.000. dabar tik 
10—13.000. Skundžiasi pasun
kėjusia pinigine padėtim, nes 
netekęs daugelio skelbimų, ne 
tik skaitytojų.

Rugsėjo 16 d. Jūsų bendra
darbis ir p. M. Šaulienė vėl 
lankėsi didžiausiame šiaurės Texas lakūno Minks žmona 

ĮS New Jersey dienraštyje “Pa- 20 metų nuo liepos 3 buvo pra- 
o terson Evening News" ir pa- radusi regėjimą nuo autoka- 

informavo apie šios bylos ei- tastrofdSL Gydytojai sakė, kad 
valdvbės departamento atsa- Rą> Tą ,>al dfeną juodu buvo tai nervinę priežastis. Rugsėjo 
kvmk atnešė jai liūdna žinią: ir, 17 ją ištiko kita nelaimė - ją
Amerikos atstovybe Maskvoje don Canf,C,d Pr,vač,0> au* namų įgrobė. įsiodino į au- 
informuoja. kad diencijoje. kurios metu pade- tomobilį ir po 4 valandų išme-
Sorietu į^taigbs atsisako net kota už jo ž>’Kius- pasitarta ii tė laukan. Nuo to išgąsčio ji 

priimti užklausimus anie as- PasiRU«’ta. Kongresmanas. ku- atgarsi regėjimą.
r*s »au nuo 1941 m- vis per- „ .......TCnkanMS ir j ,Kto. •AmHjMkeli.umntan.tl.

P vauia «-ji New Jersey dkurik- l",r* •*?*«».»

departamentą daryti tuo reika
lu. Šaulienė ir jos sūnus, lu žygių ir M. Šaulienei para- 

kaip Amerikos piliečiai, š. m. šė net keturis informacinius 
vasario 9 kreipėsi į vietos kon- laiškus. Paskutinis — rugsėjo 
gresmaną Gordon'' Canfield. 9 d. laiškas, kuriuo persiųstas 
prašydami tarpininkauti vals-

padarytu žvgiu per Amerikos 
kad jis serga vėžiu, ir norėjo etstovą Maskvoj< nustatyti ad- 
nusižudyti. resa ar^a jikjmą jų vym ir tė-

. vo Vinco Šaulio, ištremto į Si-
pa nuo gripo birą. Kongresmanas laišką tuo- 

Daltimorės universiteto ty- jau persiuntė valstybės depar-

Pagrobta išgijo

MIRA KUN. J. GRIGAITIS
Chkagoje rugsėjo 17, pasir

gęs tik vieną mėnesį, mirė kun. 
dr. Justinas Grigaitis.

Kun. Grigaitis buvo gimęs • Kongreso komufija prieš-
1902, įšventintas į kunigus amerikinei veiklai tirti įspėjo, rimo institute dr. W. A, Price tamentui, o ši įstaiga — Ame- Atseit, Amerikos pilietė ne- ««’** •*-
1925, ilgj laiką profesoriavo kad Amerikoje yra 200 orga- išradę; skiepus-nuo gripo, ku- rikos atstovui. Maskvoje. Su- gali net teirautis per savo vals- »»* ateityje šiame .dabar neteks
Vilkaviškio kunigų seminari- nizacijų, kurias komunistai rį sukelia JH bacila. Nuo jos sirašinejime buvo nurodyta, tybės įstaigas apie savo vyro rp,kaIc M Šaulienei padėti. sa\*o pasų. Taip departamentai 
joje. kontroliuoja. yra 80rJ visų gripo susirgimų, kad likimą ar adresą. Jurą Ežer paskelbėkontroliuoja.
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Maskva nerimsta, kol nesu
galvoja naujos idėjos, kaip nu
stumti toliau Vakarų įtaką ir 
kaip daugiau paimti į savo 
įtakos sferą, šiuo tarpu sesto
jo prie sumanymo, kaip atplė
šti nuo Nato Norvegiją, Dani
ją, Vokietiją, a ir neutraliąsias 
Švediją bei Suomiją paimti la-

Galvojo ir sugalvojo: "neu
tralizuoti Baltijos jūrą"„.
* Apie tą sovietinį išradimą 
plačiau informuoja prancūzu

pondentas iš Stockholmo.

MASKVA SUGALVOK) PLANĄ 
BALTUOS VANDENIS IR JOS PAKRAŠČIO VALSTYBES 
• TUO NORI SUMAŽINTI NATO ĮTAKĄ IR PADIDINTI 
“NEUTRALIŲJŲ” SKAIČIŲ, o NEUTRALIZACIJOS KVIE
SLIU SUTIKO BOTI TIK RYTŲ VOKIETIJA o NATO PA
DEMONSTRAVO KAD BALTIJOS VANDENYS NĖRA 
TIK "SOVIETINIS EŽERAS".

Švedijos komunistam šita 
Baltijos neutralizavimo idėja 
jau seniai Maskvos buvo, pati-

ku, nes niekas Woo draudimo 
nėpaklausys.

Taip Švedija nesutiko būti 
“neutraliosios Baltijos” spon- 
sorius. Už tat ir teko Maskvai _ 
pavesti tą misiją Rytų Vokie
tijai.

Turint prieš akis tą sovieti
nę akciją, Baltijos jūrai “neu
tralizuoti’. o iš tikrųjų paimti 
ją išimtinai savo žinion, — ir 
suprantami du Nato žingsniai.

Vienas, sudaryti atskirą va- . 
doyybę Baltijos jūros sričiai

komu- Socialisto misija Maskvoje
žino, Japonų socialistų lyderis ir

epalan- buvęs min. pirm. Tetsu Kaya- 
tama išvyko į Maskvą. Jis sa-

Chruš-
čiovui, kad jis negirtuokliautų. 
Jis pastebėjo:

“Aš manau, kad įtikinti jį 
- atsisakyti nuo girtuokliavimo 

yra lengviau nagu atsisakyti 
nuo atominių ginklų

Kaip tie Baltijos pakraščių 
žmonės sutiks Baltijos neutra
lizavimo idėją? Yra aišku, kad 
Danija, Norvegija, Vokietija 
yra pasiryžusios rytų Vokieti
jos kvietimo neišgirsti. įdo
miau. kaip laikosi Suomija ir 
Švedija. Suomija birželio mė-' 
nesį nuleido tylom. Bet jos pa
dėtis labai sunki. Ją gali iš-

rytų Vokietijoje. Rytų Vokieti* . gelbėti tik Švedijos laikysena, 
ja pasidarė tuojau tos idėjos 
“sponsorius”.

R. Vokietija rugsėjo 3 for- 
maliai pasiūlė sudaryti nepuo
limo paktą valstybėm, esan-

Esą sovietinės “Izvėstijos” žiom Ba*tiios krantuose, 
ir kiti laikraščiai užsiėmę Bal
tijos neutralizavimo idėjos 
propaganda. “Izvestijos” įtiki
nėja. kad Baltijos neutralizavi
mas padidintų taikingą Balti
jos pakraštinių valstybių ben
dradarbiavimą.

“Krasnaja Zvezda” įspėja 
Vokietijos vyriausybę ir kitas 
Nato valstybes laikytis “išmin
ties” ir “nekomplikuoti” pa
dėties šioje erdvėje. Žurnalas
pasisako prieš Vokietijos bu
vusių karinių bazių Baltijos 
jūros atstatymą ir prieš “poli
tinės vadovybės” Baltijos jū
ros sričiai sudarymą.

Ta pačia tema prašneko ir 
Sokolovas "Sovietinio laivyno” 
laikrašty. Jis informuoja apie 
Vakarų vadovaujamųjų sluok
snių planus ir juos kritikuoja. 
Esą Vakarai ir jų propaganda 
stengiasi įtikinti kad

"Baltijos vadovybė" turi tik
slą suderinti Vokietijos, Dani
jos ir Norvegijos gynimą iš 
rytinės pusės. Tam tikslui Vo
kietijos didžioji laivyno dalis 
turėtų būti Baltijos jūroje 
priešais Sovietų Sąjungą ir 
"liaudies demokratijas",.

Taip aliarmuoja sovietinė \ 
spauda.

Anksčiau už spaudą buvo 
prašnekę diplomatai prašnekę 
tyliai be reklamos. “I..e Mon
de” informuoja, kad vasario 
mėn.

apie Baltijos jūros neutrali
zavimą buvo‘kalbėta Maskvoj, 

kaip ten atsilankė Suomijos 
ministeris pirmininkas Fager- 
holm. Tos pačios kalbos buvo 
tęsiamos paskiau Helsinky. Tai 
buvo biržely, kada Helsinky 
lankėsi “B ir K" — Bulgani- 
nas su Kruščiovu.

Su ta pačia idėja nešiojosi 
ir ją pardavinėjo vokiečiam 
Mikojanas, kai jis su Chruščio
vu lankėsi paskutiniu laiku

SUDIEV atostogom:
Atels diena, kad atostogų 

tevyks tik atsilikę nuo pažan
gos. Visi kiti atostogaus mo
derniškai.

Paryžiuje vienas restoranas 
jau dabar vaišina savo klien
tus šviežiu oru — deguoniu. 
Prieš sodinant už stalo, svečią 
valandėlei paguldo po deguo
nies palapine. Trumpas poilsė
lis atgaivina taip, lyg būtum 
atostogavęs tris savaites kai
nuose. Nepasakyta, kuo pakeis 
marių vandenį. Turbūt drus
ka pabrauks per nugarą.

Laiškas redakcijai
Savo rugsėjo 13 d. numery 

“Darbininkas” rašo: “Nuo 
reikalavimo (pašalinti iš savo 
tarpo agresorių) Lietuva... su
silaikė” Toji žinia yra netikra.

pasirodę kai kuriuose istori
niuose pastatuose termitai. 
Laikraštis “L’Umanitė”, pram 
cūzų komunistų organas, žinią 

, šitaip perdavė:

"Termitai yra socialistinio
charakterio vabalai. Jie skirs- - 
tosi į bendruomenės gynėjus 
ir darbininkus. Pastarieji su
daro absolučią daugumą ir tu
ri išlaikyti visus kitus veltė- 
džius—"

Nėra namų be 'dūmų. Gali.-. „PET rezoliucija, reikalaujanti, 
ma ir šeimoj atviriau pasikal- be kito, ir pašalinti iš Jungti- 
bėti, bet vis vien nepritinka 
savo tėvus viešai juodinti ir 
lyginti su termitais...

Socialistų spauda turėtų pa
siskardenti.

tarp pačių švedų. Jau pavasa
ri komunistų frakcija parla
mente siūlė, kad Švedija im
tųsi iniciatyvos organizuoti 
Baltijos neutralumą. O Švedi
jos kompartijos laikraštis “Ny 
Dag” viešai reikalavo, kad. 
Švedija imtųsi iniciatyvos su
šaukti Baltijos valstybių užsie
nių reikalų ministerių konfe
renciją, kuri aptartų tris klau
simus :

o sutartį tarp Švedijos ir 
Sovietų uždrausti karinei akci
jai Baltijos vandenyse;

-— •Baltijos —jūros uždarymą 
svetimiem karo laivam; — ,

e Baltijos jūros neutraliza
vimą tokiu pavyzdžiu kaip Su* 
aso kanalas.

Komunistai nesusilaukė su 
savo . propaganda Švedijoje 
pritarimo.

Parlamento komisija jų siū
lymą paprasčiausiu būdu at
metė. O vyriausybinės parti
jos. soc. demokratų laikraštis, 
argumentavo tokiu būdu:

Tarp Baltijos valstybių yra 
daug bendrų interesų, kurie 
verstų jas bendradarbiauti: 
bet atmetė draudimą plaukioti 
svetimom valstybėm Baltijos 
vandenyse: idėją uždrausti ka
rinius veiksmus Baltijos jūroje

bar sovietinės spaudos grasi
nimus bei Įspėjimus. Antras, 
Nato manevruose numatytas 
vienas • iš uždavinių įsiveržti 
pro Daniją į Baltijos jūrą.

Tai demonstracija, kad Bal
tijos vandenys nėra tik "sovie
tinis ežeras".

AKLOJO STUDENTO ameri
kiečio Jeff Duty, atvykusio stu
dijuoti Anglijon, šuva atskiria
mas 6 mėn. ir uždaromas ka- 
rantinoje. Teks jau yra Angli
joje “imigruojantiem šunim” 
įstatymas.

nių Tautų Sovietų Sąjungą' 
priimta PET rugsėjo 9 d. pil
naties posėdyje vienbalsiai. Už 
ją balsavo ir Lietuvos delega
cijos pirmininkas V. Sidzikau
skas.

IS LIETUVOS RAŠO ALMUS
V. Sidzikauskas

Lietuvių Delegacijos PET

LIETUVIU PASIRODYMAI MASKVOS FESTIVALYJE
“Tiesoj” V. Jakelaitis apra

šo,... kaip pasirodę .„. lietuviai 
Maskvos festivalyje. Jų sto
vykla buvusi prie beržyno So- 
lovninkų parke. Stovykla buvo 
pažymėta milžiniška antrašte': 
"Lietuva - Litva”. 21 valandą 
lietuvių stovyklos įnamiai su
sirikiavo į koloną vykti į par
ko centrą, kur buvo karnava
las atidaromas. Užtraukę “Kle
velį”. pirmiausia ėjo tautiniais 
drabužiais apsirengę trimiti
ninkai po jų velniukai traukę 
Gulbės vežimėli su gvazdikuo- 
ta lietuvaite gražuole. Šauk
liui — aktoriui B. Bratkauskui 
sukomandavus, nuaidėjo lietu
viški trimitai su <’ _ _ __
“Į svečius -pas mus”. Svečiam navalas. Lietuvių koloną vedė gaitės išpildo dainas ir šokius. 
“ ‘ ‘ ' Lietuviškoj stovykloj tuo me-

____  tu prasidėjo daina “Sakalėlis”

DIKTATŪRINE VALDŽIA NEKALTA NIEKADA, DEMOKRATINĖ—VISADA
vietų akcija. Esą Kremlius Lietuviška 
siunčia ginklus Syrijai be fan- patikusi Pietų 
farų. bet skelbia su fanfarom ^am- lenkam, 
savo pažadus suteikti Syrijai čiam. italam.
ūkinę pagalbą, nors tų pažadų lietuviai pasirodę pirmųjų ei- SlllOFgasbord 
greičiausia nevykdys (pažadė
jo pusę milijardo dol. Red.).
Amerika priešingai — melo
dramatiškai garsino ginklų 
siuntimą... O tame pat susirin
kime

sionistų kalbėtojas vyriausy
bės politiką vadino apeasmen- 
tu.

AIJBERT V. BRYAN. di$trik- 
to federalinio teisėjas, Arling- 
ton/ Vau įsakė baltųjų jnokyk- 
loni įsileisti negrus studentus.

sekant iš paskos, lietuviai su
grįžo savo stovyklon. Juos pa
sitiko orkestras. Estradoj pra
sidėjo programa: “Kepurinė”, 
šauklė G. Rankauskaitė daina
vo “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka”. Daina skambėjo per 
garsiakalbius visaifi parke. Jai 
atsakė choras J. Šimkaus'daina 
“Oželi”; po to estradon sušoko 
keturiese šokti “Oželio”. Vėl 
daina, o po jos “Lenciūgėlis”. 
Parodžius, kaip šokti “Klum
pakojį” estradoj, ‘klumpakojis’ 
masiškai buvo šokamas visoj 
aikštėj visų tarptautinio festi
valio žiūrovų.

Tuo pačiu metu centrine

“Bangpūtis” karnavalo kara
lius,ąnt jonugaros — “Gedi
mino pilis, vėliavos’. Bangpū- 
tį sekė “Lietuviškos Ves
tuvės”. Po to 
zės” klumpė, kurioj sėdėjo 
tautiškai apsitaisiusios lietu
vaitės. Kitame sunkvežimy di
džiulė lietuviško alaus statinė, 
ant jos lietuvaitė, šalia šoferio 
meška — “Atvažiavo meška 
su alučio bačka”. Žiūrovai 
mešką ypač entuziastiškai svei
kinę. Ketvirtoji "mašina — 
Marė ir Katrė — jos visą ke
lią mėtė į žiūrovus riestainius. 
Užgavėnių grupė su Lašininiu 
ir Kanapiniu, Gerve, Ožiu, Ka-

New Yorkas, 1957 m. 
rugsėjo 16 d.

Red. prierašas. Informacijos 
tikslui tenka paaiškinti, kad 
rezoliuciją priimant buvo du 
balsavimai. Pirma buvo bal-

‘Palangos Ju- suojamas Bulgarijos atstovo 
Dimitrovo papildymas, kuriuo 
buvo siūloma reikalauti kad • 
Sovietų Sąjunga būtų pašalin
ta iš Jungt. Tautų. Šiame bal
savime Lietuvos delegacija su
silaikė. kaip ir buvo rašyta 
“Darbininke”. Kada penkiais 
balsais papildymas buvo priim
tas. tada buvo balsuojama vi
sa rezoliucija. Ji buvo priim
ta jau vienu balsu, balsuojant 
už ir Lietuvos delegacijai, kaip 
tai jau mini Lietuvos delega- 

tinėliu. Pabaigoj — Rūtų Dar- cijos pirmininkas.
chorošūkiu parko alėja prasidėjo pats kar- _ lietuviškos gėlės mer- - '

Kai negerai, ieškoma kalti
ninko. O negerai "Amerikos 
politikoj pasidarė, kada Sovie
tai pasiskelbė “turį raketą, ko
kios Amerika neturi. "Nege
rai’’. kada Sovietai sustiprino 
savo įtaką Syrijoje. o apskelbė, 
kad Amerika rengia agresiją 
prieš Syriją ...

Kas dėl to kaitas?... Bepig 
sovietam jų valdžia moka nu
kreipti nuo savęs kaltes ir at
pirkimo ožiu apskelbti “sabo- 
tažninkus”. Amerika to “neiš
moko”. Demokratinėje .valsty
bėje visi kaltinimai ris nu
krypsta prieš vyriausybę.

Kritika, kad vyriausybė slėpusi nuo tautos tiesą • Pranašavi
mas nelaimės, jei politika nebus pakeista o Ar tas aliarmas 
sukrūs vyriausybę prašnekti aiškiai, o masę pabusti ir aukotis?

na “Sakalėlis . > w t K. .Z ftf JLft M
šokis Rezgi-

llRESTMRRRTprograma ypač
Amerikos neg- 

čekam. libanie- 
Pagal Jekelaitį Finest Swedish

labiausiai tuo. kad jie slėpė dina"., Tie prezidento, valsty- 
nuo tautos tiesą apie padėti.

Jie žinoję anie sovietu pa
žangą raketų srity, bet jie ra
mino ir tautai sakė "tik dalį 
tiesos" jie patys vykdė nusi
ginklavimą, bet tik vienpusį — 
Amerikos nusiginklavimą.

Gub. Avercll Harriman

Praleidžiant spaudos 
nekultūringus atsiliepimus a- 
pie Eisenhowerį ar Du lies, su
stoti tenka prie autoritetinges- 
niu žmonių...

Rugsėjo 12 prašneko sena
torius Stuart Symington, deni, 
iš Mo. Jo žodis autoritetingos- 
nis tuo. kad tai žodis buvusio 
aviacijos sekretoriaus.

Symington apkaltino prezi
dentą ir valstybės sekretorių

bės sekretoriaus ir apsaugos 
sekretoriaus pavaduotojo pa
reiškimai — sakoma aname 
žurnale — "buvo skirti tik po
litiniam efektui'.

OJikrają padėtį jie kaip ir 
Pentagonas tikriausiai žiną. Ją 
žino ir Sovietai. Tad kam ją 
slėpti nuo amerikiečių visuo
menės? klausia žurnalas. O 
padėtis esanti ta. kad Amerika 
esanti pralenkta. Už tat šiuo 
kartu Alsop klausimus duoda 
prezidento vardu 
į juos atsakymų 
konferencija.

Gubernatoriiis

kalbėdamas 1200 žydų sionis- sjaj susirūpine ne Amerikos 
tų susirinkime nigsėjo 15. kal
tino vyriausybės politiką vidu
riniuose rytuose. Girdi.

vadinama Eisenhowerio dok
trina pasirodė esanti “1 
gi" akivaizdoj komunistinės 
tiesioginės grėsmės viduriniuo 
se rytuose.

Kritikavo patį tos doktrinos 
vykdymą, lygindamas jį su su

Kam šita kritika yra skirta? 
Ar tam. kad paskatintų vy
riausybę imtis kitos politikos, 
ar tam. kad pažadintų visuo
menę susirūpinti politine pa
dėtimi?... Visuomenės opinijai 
tirti institutas kaip tik konsta- 

Harrimam tavo į.^ taU(OS 34-; labiau-

ir reikalauja 
per spaudas
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Priminė, kad panašiai elgėsi 
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Anglijos min. pirm, 
nas iki katastrofai 
ChurėhHlis pasakė 
tikrą tiesa.
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"Je* vyriausybė nepakeis 
savo politikos, tai tik laiko 
klausimas, kada mes neteksim 
savo krašto",

kalbėjo senatorius.
Aliarmą pakėlė žurnalistas

gi vyriausybė nedavė pinigų 
tolimojo skridimo raketos sky- 
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kartu. Pirma jis tik stebėjosi, 
kaip Eisenhoneris taip galėję 
raminti tautą. Dabar jis prisi
šaukė i liudininkus specialistų 
žurnalo “Aviation Week” ve
damąjį. kuriame taip pat kalti
nama vyriausybė, kad jos

''pareigūnų pareiškimai apie 
rusų raketas sąmoningai klai-

pirmumu pasaulyje, ne Veng- ; 
rija ir kitais politiniais klausi- 1 
mais, o tik pirmiausia, kad ne- 1 
būtų karo su Sovietais. Jeigu 
,a’P-

suprantamas ir vyriausybė
je pasireiškęs appeasmentas, 
daryti visokias. nuolaidas so
vietam, kad tik patenkintų 
masėj* pasireiškusias baimes.

Tad spaudos ir kongresma- 
nų ar senatorių kritika su
prantama ir pateisinama tuo 
atveju, jeigu ji nori atitiesti 
tai, kas yra tos pačios spaudos 
pagadinta: suklaidinta visuo
menė pasakom apie atomines i 
baisybes, naiviais pasakojimais 
apie kultūrinį ir ūkinį bendra- ; 
darbiavimą su Sovietais iv tt ;

Kritikam tektų betgi prisi- ; 
pažinti, kad

jie taip pat pavėlavo kriti* 
kuoti.

Pavėlavo pusantrų metų. ; 
Prieš pusantrų metų. 1956 va- : 
sario 20. US agentūra paskcl- !

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimai vilnonių medžiagų vyrų kostiumams š 

Ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms l>ci švarkams
Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

• 'i holcsalei kainomis. j

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabefh, N. J.
PRIE CITY SAVINUS BANK Tel ET. I 1711 Į

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilna eilutę ?

WEISS<XKATZ. 1XC.
H7 Orch.nl St.. N. Y. C.

Didelis pasirinkimai

AUDINIU
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos.
be žinią:

“Amerikos aviacijos buvęs 
tyrinėjimų direktorius Trevor 
Gardncr, kuris neseniai pasi
traukė iš savo pareigu, kadan-

šilko ir medvilnės.
Specialiai žemos kainos liem. kurie 

siunčia audinius į užsienį

Orch.nl
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Eina mm metų. 1851 M>jung* AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Septmtasb persekiojamo- 
sios Bažnyčios kongresas buvo 
sušauktas vakarų Vokietijoje, 
Keonigsteine (Taunus). Kon
grese* buvo atstovaujama 30 
tautų, kurios prisiuntė 700 at
stovų. Didžiausią grupę suda
rė vengrai — 120 asmenų. Lie
tuvių buvo atvykusių 15: iš 
Vokietijos, Belgijos, Olandijos, 
Šveicarijos ir Italijos.

Kongresą atidarė ukrainie
čių arkivysk. J. Bucko, iškil
mingas ^mišias aukojo vysk. V. 
Padolskis. Kongresas buvo pa
vestas Marijos globai.

Kongreso posėdžiai užtruko 
nuo rugpiūčio 29 iki rugsėjo 
t. Buvoišklaūšyta ir išdisku
tuota keletas pranešimų.

Pirmasis kalbėjo dr. Emilis 
Franzelis iš Muencheno.

.pranešimas lietė.
bolševikų strategiją ir jų 

pasaulinius siekimus
Prelegentas nurodė, kad 

daug kas klaidingai tebeverti
na bolševizmo ideologijos pa
grindus. Bolševizmas nesiekia 

«- naujos socialinės . santvarkos;
nėra jisai nė joks darbininkų 
sąjūdis, nors komunistai ir 
skelbiasi darbininkų reikalus 
giną. Praktika rodo ką kitą: 
darbininkai yra skriaudžiami 
ir išnaudojami. Tai gerai žino 
tie. kurie gyvena dabartinėje 
komunistinėje santvarkoj. To
kiuose kraštuose darbininkai 
komunistų partijos nelaiko sa
vo reikalų gynėja; ji laikoma 
darbininkų išnaudotoja. Ko 
tada pasaulinis komunizmas 
siekia?

Komunizmas pirmiausia sie
kia valdžios bet kokiomis prie
monėmis; dėl to gali bet ką 
prigaudinėti ir bet su kuo dė
tis. kad tik savo tikslo pasiek
tų. O tas galutinis tikslas — 
tai žmogaus atskyrimas nuo 
Dievo. Jei kartais ir 
religijai k’.ek nuolaidumo, tai 
tiktai tam kartui. Ateizmas 

kurie jas pakėlė, kai reikėjo jį bar jisai tą patį pakartojo yra pagrindinė bolševizmo žy- 
pasmerkti. Visi nutaria tai. ką tarpparlamentinės unijos kon- mė, ir reikia pribijoti, kad ne

visi vakariečiai tai supranta ir 
mano, kad bolševizmas tėra 
paprasta diktatūra. Ji baisi, 
atkakli ir veržli, ginkluota mo
derniškas pabūklas ir remiasi 
milijonine kariuomene. Reikia 
daryti visa, kad būtų 
didelės katastrofos, 
remiasi neapvkanta 
žmonių nepasigaili.

Marcb 3. W79, origlnalty «merrt m
K 1915. -
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Matulis prašneko iš Londono
Londone buvo sukviestas tradicijų, kai Sovietų Sąjungos 

tarpparlamentines unijos kon- atstovai susėda drauge su tik-

karalienė Elzbieta n, priminu
si savo kalboje, kad parlamen
to tradicijos yra labai senos, 
siekiančios 700 metų. Ji turėjo 
galvoje Anglijos parlamento 
pradžią, priėmus 1215 metais 
didžiųjų laisvių chartą (Mag- 
'na carta libertatum), kuria 
buvo aprėžta karalių valdžia ir 
užtikrintos didesnės laisvės 
žmonėm. Bet tai yra tik vėles-

skaičiuojamų, Europos parla
mentinės santvarkos pradžia. 
Graikai demokratinę santvar
ką žinojo jau anksčiau, o mū
sų laikais tie patys europie
čiai geba atsisakyti nuo demo
kratijos ir nusigriebti diktatū
ros.

KUN. BRONIUS LIUBEKAS (Eli)

Sovietų Sąjungai tame tarp
parlamentinės unijos kongrese 
atstovavo ir du lietuviai—Pa
leckis ir Matulis. Lietuvių tau
tai jie negali atstovauti, nes 
nei vieno nei antro niekas 
tam neįgaliojo. Jie teturėjo 
Maskvos įgaliojimus, kadangi 
Maskvai seniai ir uoliai tebe
tarnauja. Paleckis dar nuo

tremti į Sibirą dešimtis tūks
tančių lietuvių, o paskui tą 
savo brolžudišką veiksmą kelis 
kartus tebekartojo. Negi žudi
kas gali žudomąjį atstovauti ir 
dar demokratijos vardu? 
Matulis yra pastatytas Lietu
vos mokslų akademijos viršū
nėje. Už tai turi gerą atlygi
nimą ir gerus namus Vilniuje. 
Jisai šaukia “mokslo vardu”, 
bet Maskvos balsu, tos Mask
vos, kuria buvo didžiai pasi
piktinęs 1940 metų išvežimų 
metu. Gal Paleckis dabar jį 
jau apšvietė, kad tai buvęs 
“demokratiškas aktas”?

Diktatūrinių kraštų atsto
vai, įsileisti j tarpparlamenti
nę uniją, rodo, kaip mūsų lai
kais nebeskiriama juodo nuo 
balto. Kokie gali būti, pavyz
džiui, sovietai demokratai ar 
parlamentarai? Sovietų Sąjun
goje nėra laisvo valdžios pasi
rinkimo. Vadinamoji Sovietų
Sąjungos aukščiausieji taryba Matulis praėjusioje Jungti- 
nėra jokia žmonių atstovybė, nių Tautų sesijoje New Yor- 
o komunistų partijos parinkti ke stengėsi sulaikyti paramą 
statistai, kurie kėlė rankas, bėgliam ir priversti juos g-ą- 
kai reikėjo Staliną garbinti, ir žinti. Jam tai nenusisekė. Da-

vienas įsako, negalėdami to grėsė Londone,# kaltindamas, 
vieno nei pakeisti nei pašalinti, kad pabėgėliai sulaikomi grjž- 
Ką prireikia pašalinti, kaip ti.
pavojingą konkurentą vienam Galima Matulį suprasti, kai 
diktatoriui, nutaria nebe sovie- jis nesavo balsu šaukia, bet 
tų “parlamentarai”, o komu- negalima pateisinti žmogaus, 
nistų partijos centralinis ko- kuris nori kitiem užnerti kil- 
mitetas. Tai yra demokratijos P3- kad ji neužsmaugtų jo pa- 
ir parlamentinės tvarkos iš- ties- Nepateisinami nė tie va- 
juoka. Vakariečiai tartum ne- kariečiai parlamentarai, kurie
supranta, kad pasityčioiama iš savo susirinkiman priima me- 
visų šimtmetinių parlamento lagius ir prigavikus.

Jo

Antrasis pranešimas prof. 
dr. O. Forst de Battaglia iš

Viėnos buvo paruoštas apie 
Katalikų Bažnyčią Lenkijoje

Pačiam prelegentui negalė
jus atvykti, jo referatą skaitė 
dr. Braunsteinas. Referate bu
vo nurodyta, kad Gomulka yra 
priverstas skaitytis su lenkų 
katalikų pasyviu atsparumu. 
Lenkai tuo tarpu nereikalauja 
viso, ką turėjo, kad nepraras
tų to, ką yra gavę po didesnių 
persekiojimų. Kardinolo Wy- 
szynskio žodžiais, “reikia 
džiaugtis, kad Dievas leido tru
putį atsikvėpti”. Tam tikro 
palengvėjimo ženklai laikinai 
jaučiami.

Vengrijos sukilimo tragediją 
nupasakojo Monsgr. dr. Josef 
Kozi Horvath iš Muencheno. 
Jisai negailėjo priekaištų va
kariečiam dėl jų pasyvumo ir 
tik popierinio Sovietų . Sąjun
gos pasmerkimo. Bolševikai 
savo terorą, dengia,
šmeiždami ir vengrų kovoto
jus niekindami, o vakariečiai 

' savo kaltę nori* užtrinti pri-~ 
miršimu. Bet pavergtųjų tau
tų kančia tylėjimų negali būti 
uždengta, nes be išvadavimo 
kenčiančiųjų negali būti taikos

kitus

nė tiem, kurie bolševizmo te
roro laikinai yra išvengę. * 

Nacionalizmo keliai 
ir klystkeliai

buvo nušviesti prof. dr. Davi
do iš Zuericho, Šveicarijos. Jis 
konstatavo, kad perdėto nacio
nalizmo banga jaučiama visam 
pasaulyje, net ir ten, kur nėra 
vienalytės tautos, kaip JAV, 
Kanadoje ir k. Bet kaip beat
rodytų keista ir su bolševizmo 
internacionalizmu nesuderina
ma, patys didieji pikto nacio
nalizmo kurstytojai yra bolše
vikai. Pavyzdžiu nurodė bolše
vikų kmstomus afabūš. Bolše- 
vizmo siekimas palaikyti tau
tų nesantaiką. Tuo tarpu tau
tiškumas, kaip savo tautos 
meilė, neturi virsti neapykan
ta kitos tautos. Perdėtas na
cionalizmas kenksmingas pa
čiai tautai, nes veda į diktatū
rą ir tautą griauna * iš vidaus. 
Su kitom tautom nesugyvena 
ir veda Į karinius konfliktus.

ti krikščioniškoji meilė.
Katalikų Bažnyčios

* kančias Kinijoje 
nušvietė Monsg. dr. Inigo Koe-

nig, apaštališkasis prefektas 
Shaowu, Kinijoje, kur jis iš
gyveno penkerus metus, ko
munistam jau įsigalėjus ir 13 
mėnesių buvo laikytas kalėji
me. Prieš persekiojimus Kini
joje buvo 3 su puse milijono 
katalikų. Bažnytinę provinciją 
sudarė z.0 aiKivyskupijų ir 124 
vyskupijos. Veikė 3 katalikiš
ki universitetai ir daug kitų 
mokyklų. Komunistams užei
nant, savo vietose liko ne tik 
kiniečiai dvasiškiai, bet ir už
sieniečiai misijonieriai. Prasi
dėjo masiniai suėminėjimai ir 
žudynės. Vienam trapistų vie
nuolyne iš 75 vienuolių nužu- 

_dyta ^5,jo kiti suimti. Kai kur 
išžudyta ištisi katalikų kaimai. 
Dabartiniu metu mažiau žudo
ma, bet, nusikračius misijo- 
nieriais iš užsienio, stengia
masi vietinius katalikų dvasiš
kius ir šiaip inteligentus “per
auklėti” ir panaudoti savo tik
slams. Ta praktika vadinama 
“smegenų perplovimu”. žmo
gus sugriaunamas dvasiškai ir 
fiziškai. Mėginama steigti tau
tinę Kinijos bažnyčią. Tuo" 
reikalu buvo sušauktas katali
kų kongresas, kurio vardu, 
bet be dalyvių žinios ir prita-

išvengta
nes kas
Dievui.

3ESERI.M KAZĮMIERIETEM Sven&ant 50 metų jubilie • i rugpiji-o 30. procesija eina vienuolyno sodu. Prieky- pareikalauti iŠ Amerikos 
je, dešinėje, trečias iš eilės brolis Jurgis Petkevičius, O. F. M., kuris spausdina Darbininką. Žmonių aukotis. M.

rimo, buvo paskelbtos atatin
kamos rezoliucijos, smerkian
čios Vatikaną

Ką gali padėti persekioja
mai Bažnyčiai Kinijoje laisvo
jo pasaulio tikintieji? Pirmoj 
eilėj — malda, šalia jos tiesą 
skelbiančios propaganda.

Bažnyčia — laisvas gynėja 
ir nugalėtoja

Šia užbaigiamąja tema pas
kutinis kalbėjo Monsg. Otto 
Maąeris iš Vienos, Austrijos. 
Paskaitininkai pradžioje api
budino priežastis, kurios žmo
niją atvedę į dabartines nelai
mes. Jisai jų surado visą eilę:

Toliau dr. 0. Maueris iškė- 
lė Bažnyčios išlaisvinantį cha
rakterį žemėje. Bažnyčia ap
saugoja nuo diktatūros, nes nė 
viena žemiškoji karalystė nėra 

. Dievo karalystė. Kai yra trk 
vienas Viešpats,. tai jokiam 
ciesoriui netinka išganytojo ti
tulas. Bažnyčios pranašumas 
ir stiprybė yra jos įvairumas. 
Ta pati dvasia veikia daugybė
je tautų ir kalbų. Bažnyčia sa
vo buvimu riboja valstybes ab
soliutizmą ir neigia jos dieviš
kumą. Bažnyčia skelbia, kad 
prigimtis yra Dievo duota ir 
tuo aprėžia diktatoriaus valią, 
Siekiančią "žmogaus- prigimtį— 
laužyti. Taip pat Marijos kul
tas yra prieš diktatūrą, šiais 
žmogžudiškai vyriškais laikais 
Bažnyčia iškelia moteriškumo 
vertę ir groži. Bažnyčia skel
bia Dievo vaikų laisvę ir žmo
nių tarpusavio broliškumą.

Kas kaltas, jei 
ne valdžia ....

(atkėta iš 2 p.) 
riui organizuoti, — per tele
viziją pareiškė,

jog Sovietų Sąjunga šioje 
srityje yra Ameriką pralen
kus. Gardener reikalavo, kad 
Kongresas paskirtu naujus pa
reigūnus, kurie turėtų pilnus 
Įgaliojimus vykdyti 'žaibo pro-, 
gramą’ tolimojo skridimo ra
ketos gamyboje".

Buvo painformuota aiškiai 
prieš pusantrų metų. Kongre
sas tai žinojo. Jei aliarmas 
būtų buvęs keltas tada, ne da
bar, nebūtų prapuolę Ameri
kos pažangai pusantrų metų.

Bet geroji ir pažangioji A- 
merika yra papratus tikrąjį 
priešą ir jo pavojų praregėti 
pavėlintai, 
kad paskui turėtų progą rody
ti visą tempą ir sykiu su Al-

Į APIE UPELIUS I • •
ALB. BARANAUSKAS

5. ta paupio žole vos pastebimai

pių jai niekas nėprikasė. Pa
šiūrė užsipildys žagarais iki 
stogelio, tačiau per šalčius se
nutė vistiek turės ištisas sa
vaites praleisti lovoje po sku
durais, atgrubusiais pirštais 
vos sučiupinėdama rožančių, 
žvarbiam vėjui landžiojant per 
kiaurus pamatus, o kuro vos 
ištenkant kartą per dieną pa
sišildyti viralo...

krantu ir čiuožia per brastą, 
išskėtę rankas, suglaudę ko
jas, bent du kartu apsisukda
mi, kol pasiekia antrąjį kran
tą. Vaikai klegės paupyje iki 
vėlumos, kol danguje pasiro
džiusi vakarinė žvaigždė, o 
krūmuose sutirštėjęs santėmis 
jų nenutildys ir neparvarys 
namo, kur jau pliska žiburiai... 
Ar dar neužmiršote tų laikų

tis,' potvynis beregint atslūgs
ta. paupyje tepalikdamas ga
balus purvino ledo . ir sluoks
nelį dumblo trąšoms.

Ūkininkui iš to daugiau 
naudos, negu žalos, o galinga
sis vandenų ūžimas pripildo 
visų širdis džiaugsmo ir lūkes- 

„čio — tai visuotinio atbudimo 
įžanga. Visa apylinkė šniokš
čia. kliokia, šnara, net sunku

melsva tolumos migla aptrauk
tas kauburys, vainikuotas ne
pertraukiama juodo miško 
juosta. Praeina pora savaičių 
nuo ledų nešimo, pakrantėse 
ima geltonuoti snaudaliai, kar
klai pasipuošia baltomis purgo- 
mis, beržai apsikarsto žirge
liais, o tolimieji miškai vis 
dar pilni sniego, vis tebedvel- 
kia šalta rūstybe. Tik drung-

žynų ir alksnynų, o per vidurį 
rėžte perrėžtas sūkuriuojančia 
srove, kaip tik ką praplauku
sio laivo pėdsakas. Ties van
deniu laksto pempės, pakraš
tyje braidžioja gandras, o vie
tomis, gan toli nuo kranto, 
stovi medžiai su pumpuruoto
mis šakomis. Kaip jie galėjo 
išdygti ežero dugne? Ir koks 
čia ežeras? Niekad negirdėjo-

Ji laiko už apikaklės ir pama
žu traukia laukan, šarmo nuda
žytam vandeniui čiurkšlėmis 
krintant nuo sterblės ir ranko
galių. Ji drebia marškinius 
ant lentos, dešiniąja griebda
ma kultuvę, ir atsivedėjusi 
trenkia pamainomis tai iš vie
nos, tai iš kitos pusės, prisi
merkdama nuo į akis tyškan
čių muilinų pursalų, laikas 
nuo laiko kultuvės plokštuma 
užliejama vandens. Kai iš su
ploto skalbimo išvelėjamas 
vanduo pasidaro grynas, mote
ris dar kartą sūturiuoja marš
kinius upelyje, rūpestingai po 
to nugręždama ir, išlyginusi, 
paėmusi abiem rankom už pe
čių, pykštereja jais ore, kaip 
piemuo vytiniu su papliauška, 
išdulkindama paskutinius la
šelius. Tada meta geldon ir 
kartoja tą patį veiksmą su ki
tais skalbiniais.

Upelis tarnauja nevien savo 
šeimininkams bei kaimyninių 
rėžių savininkams. Nors netie
sioginiai, jis dalyvauja ir lab-

slenka sulinkusi, raukšlėta, 
languota skara apsigaubusi 
senutė. Tarsi grybaudama, ji 
dairosi pažeme, pakrūmėmis, 
lenda j karklynus ir kažko ieš
ko pakrantėse.

Susitikęs ją už vingio, ran
kose pamatysi kelias sausas 
šakeles. Ji neša jas prie bras
tos, deda ant žemėje ištiesto 
virvagalio ir grįžta ieškoti dau
giau. Gryname, balzganame 
danguje juoduoja belapiai me-
džiai; gelsvi vėstančios saulės 
spinduliai glosto padžiūvusius 
senelės skruostus. Jos kaulėti 
pirštai apsukti rožančiumi su 
stambiais vyšnios medžio ka
roliukais. Poteriaudama pavar
gėlė suriša virvute nedidelę, 
tačiau jos pečiams vos pake
liamą naštą, žegnojasi ir var
gingai dedasi ją ant nugaros, 
paskui dūsaudama paupio ta
ku grįžta namo į miestelį, nuo
lat sustodama atsikvėpti, atrė
musi naštą medžio kamienam 

žagarus ji sukraus pašiūrė
je prie lūšnos, o po piet dar

2iemą upelį storai aptrau
kia ledu, po kuriuo prieš sau
lę vos mirga nusekusi tėkmė; 
girdymui ir skalbimui reikės 
kirsti aketes. Paupio krūmus 
užguls neišbrendami pusnynai. 
Medžiuose, kur vasarą švilpa
vo volungės, burkavo lauki
niai karveliai, nėrėsi iš kailio 
dagiliai su lakštingalomis, da
bar pašiepiančiai rėkia šarka, 
spardydama nuo šakų sniegą. 
Tuščia ir nyku. Tačiau palau-
kitę vakaro — ar neprapliups 
krykštavimai ir juokas tenai, 
kur vaga tiesi, neužstota krū
mų, kur vėjas nuo ledo nušla- 
vėsniegus, kur stiklinis jo pa
viršius atspindi raudoną sau
lėleidį? Tuzinas vaikų, prisiri
šę Inte dešiniosios kojos medi
nę su p3važėle pažiūžą, tvir
tai brūzgulių užvertę virveles, 
pasivarydami kairiąja koja, 
laksto blizgančiu ledu, susi
durdami ir puldidėdami, vai
kydamiesi ir lenktyniaudami. 
Mažesnieji, kurie dar nemoka 
važinėti ant vienos kojos ar

laimės ir džiaugsmo, mielasis 
skaitytojau?

Tačiau kovo mėnesį po šv. 
Kazimiero kaskart aukščiau 
danguje pakylanti saulė taip 
įkaitina ledą, kad šis išakyja, 
supleišėjo ir prisipildo oro pū
slelių, kurios, lauždamos ir su
teikdamos vienan židinin spin
dulius, dar pagreitina upelio 
išsilaisvinimą iš žiemos varžtų. 
Ant ledo telkšo balos, dar ap
sitraukiančios Šaltomis nakti*
mis, tačiau kaskart didėjančios, 
kol vieną šiltą vakarą juo pasi
leis srovė, kaskart stipresnė 
ir gausesnė, siekianti krantus. 
Rytą ledas, plaunamas iš vir
šaus ir spiriamas per plyšius 
susijungusio vandens iŠ apa- 
čios, jau plaukia suskilęs, tru- 
pėdamas, grūsdamasis prie til
tų ir siauresnėse upelio vieto
se. Srovė šniokščia ir galvo- 
trūksčiais nešdinasi vaga, 
griaudama lyčių užtvankas, 
kur nekur prasiverždama į 
paupį. Ateina sunkios dienos 
lieptams ir skalbynėms lentom,

ant kiemo susikalbėti, gi nak
čia pavasario daina budina 
paupio gyventojus, priminda
ma jiems praėjusios jaunystės 
laimę, o miegančius verčia 
sapnuoti perkūnijas, vandens, 
malūną ar visomis dūdomis pa* 
leistus vargonus. Rytą ošimas 
jau ramesnis, o vakarop, žiū
rėk. slūgstąs upelis pleškena 
sau į krantus, lyg nieko nebū
ta. .šis pirmasis potvynis, visų 
laukiamas ir pergyvenamas su
dideliu jausmingumu, trunka 
neilgai, kaip ir visi mūsų ma
lonumai. Nors tai anaiptol ne 
pabaiga — didysis, visuotinis 
potvynis dar prieš akis, tačiau 
šio niekas nelaukia su tokiu 
ilgesiu, kaip pirmojo — grei
čiau; su nepasitikėjimu ir bai
me.

Visi apylinkės upeliai prasi
deda aukštumose, kurių pir
mosios kalvos puošia mūsų 
lanką ir derlingą lygumą, į 
pietus tankėdamos, jungdamo- 
si į grandines, keteras, kas
kart aukštesnės, pilkesnės ir

niems vakarų vėjams prasi
skverbus į tankumyną, vieną 
popietį eglynuose pasigirsta 
čiurlenimas. Dėmesio malūni
ninkai, viršaičiai ir paupio gy
ventojai! Atkelkite užtvankas, 
traukite šakėmis lauk po tiltu 
suneštus žagarus, rinkite iš 
upelio brankinamus ratus ir 
statines! Delsti nėra ko — ar 
nematote ties miškais iškilu
sio garų debesio, siaura juosta 
ištysusio per visą akiratį pie-
tuose? Ar nematote, kad upe
lio vanduo darosi rudas, kad 
per brastą plaukia pušų kon- 
korėžiai? Ar nejaučiate ky
lančio pietų vėjo? Rytojaus 
dieną jau neatpažinsite savo 
paupio, riė Jankų, nė visos apy
linkės...

Įsivaizduokite, mielasis skai
tytojau, kad sekančią dieną 
kažkokiu keistu sutapimu jum 
tenka keliauti per mūsų vals
čių. Išvažiavęs iš beržyno ir 
pakitęs aukštumon. turėsite 
prisimerkti nuo sidabrinio 
spindėjimo po jūsų kojomis.

akmenuotesnės, kol galų gale 
‘akiratyje iškyla vienalytis,

kur telkšo didelis ežeras, iš 
visų pusių apsuptas kalvų, her

daroje. Štai rudenį, po naktį- kartą vyks į paupį — artinasi neturi pačiūžos, susitelkė pa- jei jų dar niekas neištraukė 
nių lietų ir vėjų, žatnos pakąs- žiema, trobelėje žalta, gi dur- brastyje. Jie įsibėgėja lygiu ant kranto. Tačiau, išnešus ly-

te jo minint, nė nematėte že
mėlapyje. Nebūdamas hidro
logas, pasitenkinsite tuo. kad 
sustojęs ilgai gėrėsitės atspin
džių žiburiavimu, vandens plo
tų ramumu bei sužaliavusiais 
krantais, daugiau nesukdamas 
sau galvos dėl ežero atsiradi
mo ar jo vardo. Čia jį radote, 
čia paliksite; keliaujate toliau, 
tačiau šio netikėto reginio 
džiaugsmas Įstrigs atmintyje, 
ir kitą savaitę vėl kur nors
vykdamas šia linkme, tyčiomis 
patrauksite mūsų keliais, no
rėdamas dar kartą pasigrožėti.

Štai tas pats beržynas ir kal
va; įtraukiate į plaučius oro 
atodūsiui ir pamažu kreipiate 
žvilgsnį į pietus, pasiilgęs mir
gančio bangi) žaismo, nes Šian
dien kaip tik traukia vėjelis. 
Pažvelgiate ir išsižiojate —ka
me gi ežeras? Pakalnėje tie
siasi plati lanka, padalinta į 
dvi puses dar gerokai pakilu
sio upelio su geltonų purienų 
apsėtais krantais. Nenorite ti
kėti savo akimis — išlėkė į
mą ar perskėlė kiton vieton? 

(Nukelta į 4 psl.)



(Bus daugiau)

voje aplinkoje.
VAIZDAS iš Ispanijos. Pampalcnos tvirtove.

(atkelta iš 3 p.) APIE UPELIUS
Ilgai kalbėjome apie upeliųTačiau kaip galėjo dugnas taip ežerėlis?”

čiam išgirsti berniukų chorą, 
kasdien 12 valandą giedantį 
lotyniškai ir katatonų kalba 
“Magnifieat”. Visa vietovė tar
tum alsuote alsuoja ne šio pa
saulio ramybe. ,

studijų dienos jau praeity

Arka, Senojo Testamento įvai
rios figūros, Naujojo Testa
mento evangelistai ir apašta
lai. Kostiumai vaizdavo seniai 
praėjusius amžins- Visi proce
sijos dalyviai nešėsi degančias 
žvakes ir vakarui atėjus yaiz= 
das susidarė neužmirštamas. 
Švenč. Sakramentui besiarti
nant, kurį nešė Valencijos vys
kupas, gatvėje, buvo klojamos 
žalios medžių šakos.

Kitą dieną mums buvo pa
rodytos įžymiausios Valencijos 
vietos, kaip turgavietė (labai 
moderni), Šv. Dvasios katedra, 
kurios vienoje koplyčioje yra 
laikomas šventasis Grail’is, ar
ba taurė, vartota mūsų Vieš
paties per Paskutinę Vakarie
nę. Matėme istorinę “biržą 
Težfchange) arba - “Lonja” ir 
aplankėme koplyčią, vadinamą 
Marijos “Desamparados”, tai 
yra, Marija tų, kurie neturi 
draugų. Vadovas mums papa
sakojo, kaip dar ir šiandien 
jaučiama VU amžiuje maurų 
okupacijos padaryta įtaka į 
Valencijos gyventojų papro
čius. -

spaudos ir informacijos sk. ve
dėjas.

Sekmadienio pavakarėj, po 
iškilmingo uždarymo ir pietų, 
stovyklautojai, ilgais nusiminu
siais veidais pradėjo skirsty
tis. Prižadėjom vieni kitiem

Vieni iš netolimo užsienio, 
o kiti iš artimo didmiesčio su
važiavome į šaltinių gaivinamą 
pušyną prie La Salette, Onta- 
rio. Suvažiavo viso 76 akade
mikai skautai ir skautės, toli- 
majai Chicagai nusinešant lau
rus su 22 dalyviais. Nors ka
nadiečiai ir buvo mažumoje, 
bet stovyklai vadovavo toron- 
tietis G. Šernas, padedant 

Stravins-

Franco dėjęs visas viltis į Die
vo Motinos užtarimą, melsda
mas pergalės prieš bedieviš
kąjį komunizmą.

Kas Liurdas yra Prancūzi
jai, Fatima — Portugalijai, tas 
Kolonos Madonos bazilika Za- 
ragozoje yra Ispanijai. Man pa
darė didelį įspūdį vokiečių 
maldininkai bazilikoje, vokiš
kai besimeldžią ir giedą — vi-1 
si tos pačios Marijos vaikai 

BARCELONA IR 
MONTSERRAT

Iš Ząragozos į Barceloną iš-v 
keliavome pirmadienį, birželio 
17, iš ryto. Tai buvo ilga ir 
nyki kelionė. Kraštas panašus 
į dykumą — be vandens, be 
augmenijos. Tiesiog nesupran
tama, kaip šioje Ispanijos da
lyje gali kas nors gyventi; vis
gi pastebėjau, nors ir retas, 
žmonių gyvenvietes. Pietavom 
Leridoje, ĮBarcetoną atvykom 
7 vai. vąk. Tuo metu Barcelo- 
noje buvo pats Franco, tai 
svečių viešbučiuose buvo dvi
gubai daugiau.

Barcelonoje, kuri yra svar
biausiu Ispanijos uostu ir kuri 
didžiuojasi turinti milijoną gy
ventojų, lankėme įžymias vie
tas ir buvome nuėję į parodą, 
kurioje ir JAV turėjo 2 labai 
įdomius pavilonus. Ten buvo
me iki vakaro, norėdami pa
matyti spalvingai apšviestus 
fontanus, kurie buvo panašūs 
į matytus, fontanus New Yor- 
ke 1933 m. pasaulinės parodos 
metu.

Birželio 19, nuvykome į 
Montserrat, pasaulyje žinomą 
benediktinų vienuolyną, į kurį, 
maždaug, prieš 400 metų šv. 
Ignacas atėjo melstis į garsią 
“Juodosios Mergelės” švento-

Valstybėse ir nematyti futbalo 
ar basebalo rungtynių.

Birželio 14 visai dienai iš
vykome į Segoviją pamatyti

lūs ir ideologiją. Tai buvo pui
ki proga susipažinti su kitom 
organizacijom ir bandyti ieš
koti bendrų veikimo kelių. 
Panašaus pobūdžio buvo kor
poracijų diena. Jos metu at
skirų korporacijų atstovai iš
dėstė savo veiklą ir atsakinėjo 
į iškilusius klausimus. »

Iš įdomenių vakarų buvo 
“fuksų krikštas”; Keli iš jų 
išmaudyti. Neteisingai atsakius 
į teisėjo klausimą, sugriauda
vo rūstus teisėjo balas. 'Iš
minties druskos.”
_ Įspūdingas- buvo Maironio 
vakaras, suruoštas Hartfordo, 
dr-vės, linksmas vaidinimėlis 
New Yorko dr-vės ir Tėvynės 
vakaras surengtas bendrom 
stovyklos jėgom. JO metu ak
torius Račkauskas deklamavo 
keletą baladžių.

Šeštadienį, rugsėjo 7, De
troite at-kai studentai suruošė 
koncertą, kuriame dalyvavo

ninkai A. Gaigalaitė, N. Am- suvažiuoti ir sudrumsti Spyg- 
brazaitė ir A. Karaša, dėklą- lio ežero ramybę.
matoriai I. Nikolskytė, A. Že- M. A. M.

... . rais liepsnojo laužai ir aidėjoStudija dienose buvo nago-J ® senos bei naujos damos, klege-

jums iš karto pragiedrėdavo 
akys, o sunkiosios mintys išsi
sklaidydavo, lyg paupio rūkas! 
O vėl paskui, likimui nuvedus 
toli nuo tėviškės ir jos upelių, 
ar nesugraudindavo kiekvie
nas čiurlenimas, nesvarbu, 
kur jis pasigirstų — amžino 
ledo apdengtuose kalnuose, ar 
gatvės griovelyje po lietaus?

Baltimoro apleidome birže
lio 11 iš ryto. Po pietų išskri- 

' dome~iš New York© “Pan A- 
merican” lėktuvu ir po 10 va
landų jau buvome Lisabonoje, 
Portugalijos sostinėje, kur lėk
tuvas buvo pakeistas kitu, 
skridusiu į Ispaniją. Madride 
atsiradome birželio 12 vidur
dienį. Turėdami laisvą visą 
popietę, lankėme garsiąją Pra
do galeriją ir susipažinome su 
Ispanijos sostine.

MADRIDAS
Birželio 13, šv. Antano šven

tėj, šv. Mišias aukojau šv. Mor
kaus parapijos bažnyčioj, ne
toli savo viešbučio. Tikinčiųjų 
buvo pilna bažnyčia. Likusį 
priešpiečio laiką praleidome 
lankydami karališkuosius rū
mus ir Prado galeriją, vado
vaujami labai gabaus, angliš
kai kalbančio vadovo, vadina
mo “Santi”. Vakare buvome 
pažiūrėti bulių kovų, nes būti 
Ispanijoj ir nematyti bulių ko- vę, ispanų švelniai vadinamą 
vų, būtų lygu būti Jungt “Morenita’. čia Jėzaus Draugi

jos įsteigėjas padėjo savo kar
dą ir savo durklą prieš Mari
jos altorių, praleido naktį bu
dėdamas ir po to pasitraukė į 

puikaus romėnų akvąduko — Manreso grotą pasiruošti savo 
Alkazaro ir gotikinės kated- didžiajai dvasinei misijai. Mon

tserrat yra žymi maldininkų 
lankoma vieta* Ispanijoj. Jos 
grožio neįmanoma aprašyti. 
Reikia pačiam ten būti, kad 
galėtum pajusti ir įvertinti vi
są šventovės grožį; reikia pa-

VALENCIA '
Iš Barcelonos nuvažiavome į 

Valendją, kuri vadinama tre
čiąja Ispanijos sostine. Kaip 
tik tuo laiku vyko Kristaus 
Kūno procesija. Tai buvo į- 
spūdingiausias pagarbinimas 
Kristų švenč. Sakramente, ko
kį tik savo gyvenime mačiau. 
Daugiau nei 4 valandas stovė- 
.jaujaenoję vatoje ir stebėjau 
pro šalį einančius vyrus. Pro
cesijoj nebuvo nė vienos mo
ters — vien tik vyrai: berniu
kai, jaunuoliai, seneliai, kariai, 
jūrininkai, civiliai, dvasiškiai. 
Visas Katalikų Bažnyčios mok
slas apie Tikrąjį Įsikūnijimą 
buvo pavaizduotas ant vežamų 
platformų atatinkamais kostiu
mais apsitaisiusių procesijos 
dalyviu.Teųbuvo Santarvės

PreL LtoMu* J. Memfalit, 
šv, Alfonso Sėtuvių parapijos 
Baltimorėje klebonas, su savo 
seserimi Felicija šią vasarą 
atostogas praleido keliauda
mas po Europą. Kelionė užtru
ko 8 savaites. Aplankė Ispani
ją, Italiją, Austriją, Vokietiją, 
Daniją ir Angliją. Savo įspū
džius iš tos kelionės preL L. 
Mendelis apipasakoja knygelė
je “Keletas prisiminimų iš ke
lionės po Europą 1957 vasa
rą”, Prisiminimai skirti šv. 
Alfonso parapijos lietuviam, 
bet, manome, jie bus įdomūs 
ir daugumai Darbininko skai- 
tytojį Vieni aprašomose "vie
tose bus gyvenę arba jas lan
kę, ir jiem bus malonu tai 
prisiminti; kiti patirs, kokių 
esama Europoje gražių mies
tų, kraštų ir. šventovių, čia 
duodame tos kelionės įspūdžių 
parinktas vietas. Red.

Labai įdomi ii nusisekusi 
buvo jaunimo organizacijų die
na. Stovyklon atsilankė skautų

Santara — T. Remeikas. Disku
sijose pasidalinta mintimis ir 
padaryta sugestijų ateičiai.

A. S. S. ateities veiklos pla
nus užbrėžė Vyties korporaci
jos pirmininkas A. Mickevi
čius. Numatyta žiemos stovyk
la ir kitos studijų dienos.

Šių pirmųjų studijų dienų 
programa galėjo būti dar 
sustiprinta, duodant daugiau 
laiko kalbėtojam pasiruošti.

muitaitis, pianistas M. Motie- 
kaitis ir akordionistas R. Kon
trimas. Po koncerto šokių me
tu pasirodė “Mėlynakių okte
tas”, susikūręs stovykloj ir 
ten keletą kartų stovyklauto
jus linksminęs.

Paskutinį sayaitgalį įvyko 
S. A. S. metinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo virš pen
kiasdešimt atstovų. Apsvarsty
ta daug organizacinių klausi
mų ir išrinkta 1957—58 metų 
centro valdyba Chicagoj, ji 
pareigom pasiskirstė šiaip: A. 
Liulevičius — pirm., R. Kriau
čiūnas — vicepirm., A Kate- 
lytė ir P. žumbakis ~ sekr., L 
Budrys-užsienio skyr^vecL, 
F. Palubinskas — ižd., J. Stuo- 
pis — narys organizac. kl. ir 
D. Staniškis, Clevelande —

Sekmadienį, rugsėjo 8, bai
gėsi studentų1 ateitininkų sto
vykla, kuri daugeliu atžvilgiu 
buvo vienintelė tokia. Pirmą 
kartą studentai pasinaudojo A. 
L. R. K. Federacijos jaunimo 
stovyklaviete prie?Mancbeste- 
rio, Mich, ir. pirmą kartą toks 
didelis skaičius studentų sto
vyklą aplankė ar joje stovyk
lavo.

Taip pat ši stovykla buvo 
'neįprasta dar tuo kad turėjo 
labai ilgą komendantą, Richar
dą Kontrimą. Kiti vadovai šiek 
tiek trumpesni, buvo D. Kara
liūtė — mergaičių ir D: Sta
niškis — berniukų. Dalia ry
tais žadino mergaites ir siun
tė stalų dengti, o Džiugas vis 
vaikščiojo su ilgu sąrašu savo 
pavaldinių, skirdamas juos 
šluoti, indų plauti ar stalus 
sustatyti. Stovyklos galva buvo 
A Gečiauskas SAS centro val
dybos pirmininkas.

Stovyklautojai turėjo progos 
pasireikšti savo talentais įvai
riose srityse, kaip pav. sporte 
— 1rpant rytai<; antro ^niršto visa eilė jaunų jėgų" - 
lovos, žaidžiant tinklinį ar fut
bolą, lošiant šachmatais, ar šo
kant. Aktualios problemos bu
vo išnarpliotas diskusiniuose 
rateliuose. Aptarta ateitininkiš- 
koji spauda, at-ko studento 
veikla savo organizacijoj, L. S. 
Sąjungoj, Lietuvių bendruo
menėj. Visa eilė vyresniųjų,— 
dr. J. Girnius, dr. V. Viliamas, 
dr. A. Darnusis ir prof. J. Ku- 
prionis — aplankė stovyklą ir 
skaitė paskaitas. Patys studen
tai skaitė referatus. Jie sukėlė 
gyvas diskusijas. A Liulevičius 
kalbėjo apie Kristaus pavyzdi 
proto amatininkam, o R. 
Kriaučiūnas apie eilinį stud. 
at-ką, koks jis yra ir koks tu
rėtų būti”.

amerikonam
kaitei ir J. Liubinskui. Progra
ma rūpinosi A Banelis, o vai- Paskaitas ir diskusijas per- 
giu — B. Bulotaitė ir Alf. Ku- pynė dainos, plaunamų indų 
lys. Nedėkingas administrato- barškėjimas ir Įbridusių į šal-

atstovai D. TaUat-Kelpšaitė ir ėj° B- Petrulytė. tą vandenį aiktelėjimai. Vąka-
Germanas, Santaros — Zenius 
Rekašius ir S. šimoliūnas. 
Ateitininkus atstovavo A Bar- 
zdukas ir dr. V. Vygantas. Or
ganizacijos nušvietė savo tiks-

nejamos
problemos .. tradicini ..Sumuštini” ir orą
Stasistas pateAe istormę A. & B;emo ; muzikan; 
S.« apžvalgą, Br. Vaškelis kal
bėjo tema “Pastabos ir mintys
apie A. S. S." veiklą”. Akade- Po triJU dienų darbo, saulės 
minio skautų sąjūdžio santy- t oro atgaivinti ir pasisėmę 
kiai su kitomis organizacijo- naujų idėjų.
mis palietė pašnekesiuose: su keliais berti naujas sėklas sa- 
L. S. S. — St. Kairys ir V. Ka- 
mantas, su Lietuvių Bendruo
mene — D. šeputaitė, su Liet.
Stud. Sąjunga — L Čepėnai- Iki pasimatymo dar geresnėse 
tė, su studentais ateitininkais ateinančiose studijų dienose!
— A. Avižienis ir su studentų D. š.

ros. Aplankėme Pilypo V La 
Granja rūmus su jų sodais ir 
fontanais, kurie galėtų su Ver
salio rūmais varžytis. Kitą die
ną aplankėme garsųjį EI Esco- 
rial vienuolyną su viena iš į- 
domiausių ir gražiausių bažny
čių Ispanijoje. Šios bažnyčios 
kriptoje yra Ispanijos karalių 
ir kitų karališkos Šeimos narių 
kapai, pradedant Karolio V.,
Pilypo H tėvo, laikais, baigiant greitai apželti žole? O gal ta- 
Alfonsu XII. da jums tik prisisapnavo —

ZARAGOZA - KOLONOS buvo ŠUta’ Fimpurais pakvipu- 
si, pavasariška diena, ir visu

Birželio 16 pradėjome dvyli
kos dienų kelionę autobusu po 
rytinę Ispaniją. Išvykome iš 
Madrido į Z^aragozą, kur yra 
garsioji Kolonos Madonos šven
tovė, viena iš trijų didžiųjų 
šventovių Ispanijoj. Vadovas

nekantriai mos-Ūkininkas 
rėja ta linkine, kuria teka upe
liūkštis, nesiteikdamas atsakyti 
į klausimą. Tik matydamas, 

keliu marino snaudulys. Be- kad vis dar neraginate arklių 
veik apsisprendžiate šia pras- ir spręsdamas iš jūsų veido, 

kad esate rimtas, doras žmo
gus, lėtai artinasi prie vežimo 
ir, įsikibęs rankomis atramė
lės, pradeda skųstis potvyniu, 
kuris jam nunešė lieptą, užsė- 
mė rūsį, išgriovė sodo tvorą, 
smiltimis užnešė atolinę pie
vaitę ir dabar dar tebemirko

me, net imate save kvailinti, 
kai netikėtai, važiuojant pačiu 
lankos pakraščiu, akis patrau
kia smėliu apnešti pabaliai, o 
už pakelės krūmų išvystate 
dar tebetelkšantį dūburį, ku
riame plaukioja, turbūt, viso 
kaimo antys. Netoliese ūki
ninkas kasa griovelį, krauda- kitą, prastesnę, ožkabarzdinę.
mas kupstais ant kranto velė-

damas, kad ši garsi šventovė 
atsirado, kai Dievo Motina ap
sireiškė šv. Jokūbui Vyresnia
jam ir paprašė, kad šioje vie
toje Jos garbei būtų pastatyta nas. Sustabdote arklius pasi- 
šventovė. Civilinio karo metu

grožį, naudą ir teikiamus pato
gumus, tačiau svarbiausia dar 
liko nepasakyta — tai čiurle
nimas. čia yra pati upelio es
mė — vienas žodis, kurio už
tenka vaizduotėje iššaukti bra
stas, vingius, alksnius, tiltus, 
daubas, potvynius, vandens 
malūnus, ir visa, ką atsimena- upfa atsptodi mįstus, lai-

vus ir žvaigždėtąjį dangų, tai 
upelis atspindi žmogaus širdį.

Ar jo nenutrūkstąs, švelnus

Upelio čiurlenimas yra kaip 
daina, kurios negalima papasa
koti — reikia girdėti. Viena 
tegalėtume pridurti, kalbant, 

apie šitą linksmąjį gyvybės 
ženklą, apie upeliškąją kalbą 
su kiekvienam būdinga tarme 
ir balso spalva: jeigu didžio-

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pa n.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

SIUNTIN1AI SIUNČIAMI 48 VALANDŲ MGYJE
— Siuntėjui įteikiamas palto pakvitavimas apie iSsIuntima. — 

— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — ‘
Siuntiniai, siunčiam! oro )>a4tu, pristatomi 7-10 dienų bėgyj 

Siuntėjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 

MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.

NEWARKT ATIDARYTAS OFISAS SIUNTINIAMS GABENTI | 
SSSR, UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVUĄ, ESTUĄ IR KT. KRAŠTUS

teirauti: “O kur dingo jūs

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai > vakaro. 
8efta<8eniafs nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba anglltkal 
Netoli Pennsytvanijos gettkello stoties Newarke.

me apie tėviškę. Upelio čiurle
nimas... Atsimenate, kaip vai
kystėje išsirengus kur nors į 
tolimą kelionę pas tetą ar at
laidus kitoje parapijoje, pavar- fr Jaminąs brastose, gūdus, pa- 
gęs žingsniuodavote karštu slaptingas tarp karklų ir link- 
vieškelio smėliu, tematydamas smai besijuokiąs per užtvan- 
aplinkui ties rečių akmenimis 1 *" “ x
virpantį orą, vos bepavilkda- 

netikėtai dulkė- 
krūmokšniuose 

tylią upeliuko

mas kojas,, ir 
tuose pakelės 
išgirsdavote 
šneką?

Esu tikras, kad jokiam dy-

Mėginate žmogų suraminti, ta
čiau greitai apsižiūrite, kad 
jis visai nenusiminęs. “Kagi, 
pas mus taip kasmet...” Įvedęs 
griovį upelin, ūkininkas dedasi 
kastuvą ant peties ir kopia kal
von, pasilenkdamas ir pirštais 
trupindamas purų grumstą. Jo
mintys krypsta kitur, apie sė- kūmų beduinui dar nepasivai- 
ją ir būsimą darbymetę: už- deno tokia viliojanti ir užbu

rianti fatamorgana, kaip jums 
tada tas čiurlenimas... Ir tai 
buvo tikrovė, ne vaidinys! Te
reikėjo praskleisti erškėtrožes, 
atsisėsti ant krantelio ir įmer 
kti šalton srovėn basas, dulkė
tas kojas — su kokiu budru

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Sti„ Rid<ewood, Brooklyu, N. Y. 

Skambinti tel. HYadnt 7-4677

kas ir akmenis čiurlenimas ne
turi tiesioginio sąskambio su 
mūsų norais, 

kesčiais? Iš 
reiškinių jis 
artimiausias;

troškimais ir lū- 
visų gamtos
yra žmogui

tai pati žmo
giškiausia gamtos kalba tarp
įvairių jos išsireiškimo būdų. 
Pavasario ūžimas primena jau
nystės svajones, o sausrų metu 
vos girdimas murmesys įdie
gia žmogaus širdin poilsio gei
smą, kaip tos malkaujančios 
senutės, kurią su šiuo gyveni
mu teriša plonas; kaip ta karo- 
liuota tėkmelė, siūlas... Tačiau

miršęs potvynį, jis kreipia ant 
ausies kepurę.

O išsišėlęs upeliukas ribu
liuoja ir Šypsosi jums iš tolo 
pro rausvus žilvičius...

Rudens potvyniai nebebus 
tokie gaivališki, nė nuostolin
gi.'Kasnakt lietaus p-r___  —----- --------- r ...
mas, upelis kartkartėmis išeis tęsdavote kelionę! Arba, jau čiurlenimas niekada nenutils* 
pasisukinėti į lankas, tuščias, paūgėjus, pirmųjų gyvenimo 0 tęsiasi per dienas ir nak- 
nušalnojusias ir parudusias, ta- audrų laikais, kai vaikščioda- t*®’ P®r užtvankas ir po ledu,
čiau be jokio ošimo, be verpe- vote sode, mąstydamas nepa- P®r kaimus ir lankas — per

tų — tylus ir ramus, kaip visa baigiamą, liūdną dūmą, ir iš pačią laiko ribą tiesiog amži-
rudeninė gamta, teįvairięami už slyvaičių užstojamos tvoros nybėn...
liūdnų, ilgų saulėlydžių ir iš- nelauktai atsiliepdavo sidabri- Ar dar atsimenate, mielasis 
lekiančių gervių rykavimo. nis srovės atbalsys — kaip skaitytojau, upelių čiurlenimą?

papildo- mu, visas atsinaujinęs, paskui nors *r ka>P upeliui nusekus, 
__ i___________________a-u- čiurlenimas niekada nenutils.

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
Tr*mnu«> » stiprio* nulijo stoties WLOA, 1SM kyloeyete* 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite Moję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHU ANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

44 MNMCS
BROCKTON 18, MASS. i

Tel, JUniper 6-7209

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa
WHIU 1430 kHocydM 

Bedford, Mm*.

VEDCJAS — P. VIŠČINIS
47 BaafeSt

WORC, 1310 kitocyklM 
Wor«Mt«r, Mm*.

Sekmadieniais
8 iki 8:30 vai. ryte
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Rugsėjo t Kennebunkport, visomis Hgomat vesti įauni- 
Maine, betariu pranciškonų mę HetuvyHs imliu.
iv. Antane pttssjoje buvo Mokiniai dar buvo supažiji- 

metai. Tai jau dinti su mokytojais, kurių
antrieji šm dar jaunutės auk- skaičius atidarius antrąją kla-

metai buvo
pradėti jau su dviem klasėmis 
ir su nemažu mokinių būriu. 
Jų į- šią gimnaziją suvažiavo 
dvigubai daugiau, kaip pernai.

Mokykloje šiemet yra 40 
uetnvių berniukų. Tenka pažy- 

x mėti, kad jie čia atvyko iš į-

naujoje, yra mokinių iš Kana
dos. Chicagos ir net Kaliforni-

Mokslo metai buvo pradėti 
pamaldomis vienuolyno koply-

Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė vienuolyno viršininkas 
Tėv. Jonas Dybuiys, iškelda
mas būtinybę ugdyti Dievo

Mokiniai dar buvo supažin
dinti su mokytojais, kurių 
skaičius atidarius antrąją kla
sę, padaugėjo, šiemet Tėv. Jo-' 
nas Dybuiys dėsto lotynų kal
bą; Tėv. Utenas Adomaitis, — 
Amerikos istoriją, lietuvių kal
bą ir tikybą; Tėv. Bonaventūra 
Tamoiiūnas—geometriją, gam
tos mokslą, visuotinę istoriją; 
Tėv. Gabrielis Baltrušaitis — 
anglų kalbą, algebrą, kūno 
kultūrą; Tėv. Rafaelis šakalys 
— lietuvių kalbą ir muziką. 
Visi .jie baigę aukštuosius 
mokslus ir tinkami dėstyti 
valdiškose mokyklose. Mokinių 
auklėtojo bei prižiūrėtojo pa
reigoms paskirtas Tėv. Rafae
lis Šakalys; mokyklos prefek- . 
tas yra Tėv. Bonaventūra Ta- 
moliūnas.

Kasmet viena klase augant

■ ■ ■£

tuose ir nuteikdamas visus 
uoliam darbui mokyklos suole. 
Po pamaldų mokiniai, moky

tojai ir svečiai rinkosi į gimna
zijos salę. Čia rektorius Tėv. 
Jurgis Gailiušis savo žodyje 
užkliudė pati svarbiausią rei
kalą — lietuviu kalbos varto
jimą, įsakydamas visiems mo
kiniams tiek tarp savęs, tiek 
su mokytojais šnekėtis
lietuviškai, čia ypatingai buvo 
iškelta aplinkybė, kad 
savo 
daugiausia atsiuntė dėl lietu
vių kalbos. Jos nepaisant, bū
tų griaunamas patsai šios mo
kyklos pagrindas — lietuvy- tuviai pranciškonai džiaugiasi, 
bės gaivinimas bei ugdymas 
krikščioniškoje dvasioje ir ap
linkoje. Rektoriaus žodis uždė-

tik

• Draugas, lietuvių katalikų 
dienraštis, leidžiamas Chicago
je. nuo rugsėjo 16 pakėlė pre
numeratą: dabar Chicagoje. 
Ciceroje ir užsieniuose metam 
— 12 dol. JAV ir Kanadoje — 
10; atskiro numerio kaina 7 c.,, 
šeštadieniais — 10 c.

• Benediktinės seserys Ne ■ 
. Hempshire valstybėje, prie

Manchestęrio. įsigijo ūkį. ku
riame kuria savo vienuolyną 
ir seneliam prieglaudą. Lietu
voje jų centras buvo Kaune, 
prie šv. Nikalojaus bažnyčios*.___
kurioje buvo įvesta nuolatinė 
Švenč. Sakramento adoracija. 
Toji benediktinių bažnyčia da
bar paversta šokių sale. Savo 
skyrius seserys turėjo dar čio- 
biškėje. Pernaravoje ir k. A- 
merikoje vienuolyno atkūrimu 
rūpinasi sesuo Rafaelė Šimo
nytė. OSB. Adresas: Benedict- 
ine Sisters. \Vallace Rd.. Bed- 
ford, N. 'H.

• Lietuviškas kryžius, kaip 
paminklas Lietuvos kanki- - 
niam. pastatytas Midland. On- 
tario. Kanados Lietuvių Kata
likų Federacijos. Toje vietoje 
seniau buvo nukankinti 8 jė
zuitai misionieriai. Kryžių rug
sėjo 8 pašventino vysk. F. A. 
Marocco. Iškilmėse dalyvavo 
apie 1-00 - lietuvių ir 500 kita
taučių. Kryžiaus projektą da
rė arch. A. Kulpavičiųs. ?

• Inž. 'Arno Funkas rugpiū
čio 5 mirė nuo džiovos Vokie
tijoje. Pinneberge. Jis buvo 
Pinnebergo apylinkės pirmi 
ninkas. Lietuvoje nepriklauso
mybės metais yra suprojekta
vęs daug valdinių ir privati
nių pastatų, kaip Vytauto Di
džiojo muziejų. Panevėžio 
cukraus fabriką. Lietuvos Ban
ko rūmus Kėdainiuose. Tau-

Sy^ANTA^OJGJMNAZIjpS.Kennebunkporte, M e., pirmųjŲdviejų klasių niekiniai ir mokytojai (iš k. i d.): T. Gabrielis Baltruš^tis, T. Bonaven
tūra Tamoiiūnas, mokyklos rektorius provincijolaš’'T. JCfrgis^GaiWt®is,~T.'~J<miasDybttrys, T. Jonas~Ado«naitis JrJT^Rafaeiis šakalys. _  ____ ,nebunkporte, rūpinamasi nau

jomis patalpomis ir gausesniu 
mokomojo personalu.

Naujai mokyklos statybai 
jau sudaryti visi planai ir šią 
vasarą iškilmingai prakasta 
žemė.

Darbas pradedamas šią sa
vaitę. Mokytojų skaičių netru
kus papildys dar naujos jė
gos: Tėvas Juvenalis Liauba 
ir Tėvas Gediminas Jočys, 
kurie šiuo metu studijuo
ja įvairiuose universitetuose.

Pradedami savo gimnazijoje 
antruosius mokslo metus, lie-

tėvai
vaikus j šią gimnaziją

jo sunkią pareigą 
jams

kad visuomenė nuoširdžiai re
mia jų pastangas, leisdama čia 
mokytis vaikus ir palengvin- 

ir mokyto- dama gimnazijos statybos bei 
išlaikymo, naštą aukomis. L.A-

MOKYKLA LAUKIA MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ, RINKLIAVA - RINKĖJŲ
Rugsėjo 14 pamaldomis šv. 

Antano bažnyčioje buvo pra
dėti Detroito šeštadieninės 
pradžios ir vad. lituanistikos 
mokyklos mokslo ' metai. Pir
mąją dieną teužsiregistravo 
apie 70 mokinių. Kiekvienam 
skyriui tenka tik apie 10. Per 
maži kiekiai kolonijai, , kur 
skaitoma vienų dipukų virš 
2000. Lietuviškoji mokykla po 
šeimos yra viena iš svarbiau
siųjų lietuvybės išlaikymo 
veiksnių. Labai retoj šeimoj 
ar organizacijoj vaikas išmoks 
lietuviškai skaityti ir rašyti be 
mokyklos pagalbos.

P. NATAS DETROIT, MICH.

Vieniem laiko stinga, kitiem 
kelių dolerių gaila, treti lei
džia savo 7—10 metų vaikus 
“apsispręsti”, dar kiti norėtų, 
kad jų vaikai būtų tik ameri
konai. Ir tai daro tie. 
prieš 
labai 
gimę 
kalba
kai, kai tuo tarpu reikia pri
pažinti, kad senoji ateiviu kar
ta lietuvybę kur kas ilgiau iš
laikė, negu paskutinieji pabė
gėlių — inteligentų karta.

Visi šie klausimai yra svar
būs mūsų lietuviškojo švieti
mo darbe. Tačiau grįžtant prie 
šio rašinio temos, norisi para
ginti detroitiečius. kad kuo 
daugiau mokinių šeštadieni- 
nėn mokyklon atvestų. Pra
džios mokyklos (I-IV skyr.) 
pamokų pradžia 9:30. gi aukš
tesniosios (V-VII)'.12:30 vai.

Abi mokyklos veiks kas šeš
tadieni šv. Antano parapijos 
mokyklos patalpose ir abi lau
kia mokinių!

tume, normalų švietimo dar
bą. Džiugu, kad šiemet LB 
Valdyba išleido naujas progra
mas, dar smagiau būtų, 
kas nors pasirūpintų naujų 
dovėlių ir naujų mokymo 
dų kūrimu.

Nelengva buvo švietimo 
dovui Detroite surinkti moky
tojų kadrą. Vieni pasensta, 
kiti pavargsta, treti nesupran
ta mokytojo darbo, o didžioji 
dalis jau nebesupranta šių lai- 
kų jaunimo, nežino kokiais 
metodais jie mokomi amerikie- />au.raz^enė jau ke^nt^
tiškose mokyklose. Metodo metai išsirūpina Balfo sky- 

dirbti pradžios mokykloje ir klausimas yra labai svarbus. rinkti aukas dežutė-
kaip svarbus ir naujų moky-

kurie 
9—6 metus čia atvykę 
jau piktinosi, kad čia 

Amerikos lietuviukai ne- 
“gramatiškai” lietuviš-

jei 
va- 
bū-

va-

—— ---------- -- ----- -------------------------------------------------■ Detroitiečiai gali džiaugtis
• šv. Antano parapijos klebono

MAUDOS DIENA NORVV OOD, MASS. Js- Boreišio, palankumu Lietuvoje, ir Vokietijos stovyk- kaip svarbus ir naujų moky- mis Detroito miesto gatvėse.
lose. ir čia. Ypač sunkus mo- tojų rengimo klausimas. Nors Tokia teisė nedaug
kymo darbas pasidarė perėjus nedaug, tačiau turime dar ir *
nuo 6 dienų mokyklos prie humanitarinius mokslus sttudi-

. šeštadieninės. Nekalbant apie juojančių. Ar nereikėtų, bene
bendradarbiavimas vadovėlius, ir naujieji Montrealio pavyzdžiu, sureng-

dar teberašomi, tartum gyven- ti kursai jauniems mokytojam.
tume laisvoj Lietuvoj ir .dirb- — studentam, abiturientam?

šeštadieninei mokyklai, kad 
siackas, V. J. Kudirka ir kiti. 
Autobusu važiavo 40 ir dar 

riaus iniciatyva buvo suruošta daugiau atskirom mašinom 
maldos diena, atgaivinant JAV Mūsiškis Federacijos skyrius 
Šiluvos Marijos garbinimo pa- gąna aktyvus, kur tik iškyla

Marijos gimimo šventėj, rug
sėjo 8, ALRK Federacijos sky-

proti. Ta intencija buvo šv. bažnytiniai ar lietuvybės reika- 
mišios. Pamokslui šakyti kle- lai. Skyriui priklauso visos 

katalikiškos mūsų parapijoj 
gyvuojančios organizacijos, 
kurių yra 12.

Vasarinė lituanistikos 
mokykla

bonas kun. F. Norbutas, kuris 
yra skyriaus dvasios vadas,
pakvietė kun. V. Martinkų, šv. 
Kazimiero parapijos vikarą 
Ptovidence, R. L Per 9 vai.
mišias svečias gražiai pamoks
le priminė Šiluvos bei joje į- 
vykusios Dievo Motinos apsi-
reiškimą.

Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Organizuotai dalyva
vo šv. Vardo vyrai bei kitų 
organizacijų nariai. Daug arti
nosi šv. Komunijos. Iškilmės - 
baigtos palaiminant švenčiau
siuoju.

Po pamaldų bažnyčioj Sv. 
Vardo draugijos vyrai susirinko 
salėn posėdžiui. Kalbas pasa
kė kun. V. Martinkus ir kun. 
J. Svirskas, draugijos dvasios 
vadas. Ta pačia proga buvo 
pristatyta naujoji draugijos 
valdyba.
Bundras Marijos pagarbinimas
Norwoodo apylinkės Sv. Var

do draugijos tą pačią dieną 
organizavo .visų parapijų ben
drą Marijos pagarbinimą, ku
ris įvyko St. Mary’s parapijoj 
Franklin, Mass. Iškilmės pra
sidėjo 4 vai. p. p. Dalyvavo 
Bostono arkivysk. R.-J. Cu- 
shing. Jį atlydėjo daugelis ku
nigų, Kolumbo vyčiai, Sv. Var
do skyrių atstovai. Lietuvius 
atstovavo kun. J. Svirskas ir 
Bronius K. Kudirka. Arkivys
kupas pasakė pamokslą, buvo 
suteiktas palaiminimas šven
čiausiuoju ir atkalbėtos Mari
jos garbei maldos. Pamaldos 
vyko miesto sode. Iškilmėse 
dalyvavo apie 5000 žmonių.

Nukryžiuotojo J4uu» «Mory

kam tei-
pomųju Kasų rūmus Kaune 
ir kt. ,

jau 7 metai leidžia naudotis 
parapijinės mokyklos patalpo
mis. Neužmirštinas ir seselių 
mokytojų
švietimo reikaluose. Visa tai
sukuria jaukias mokyklines są
lygas. Didžiosios kliūtys glūdi _ 
daugiausia šiuose.

Pirmoji kliūtis yra per dide
lis lietuvių išsibarstymas po 
didžiulį miestą. Mažesni vaikai 
nebegali vieni atvažiuoti, ne 
visi tėvai kas šeštadienį gali 
vaikus vežioti. Bet kur yra 
noro, susitariama kelių arčiau 

susirinkdavo per 80, buvo mo- gyvenančių šeimų ir pakaito
mis vaikai vežami.. Gaila, kad

BALT1MORES ŽINIOS

užbaigė mokslo metus. Jai 
vadovavo Nukryžiuotojo Jė
zaus seselės. Vaikučiai, kurių

komi lietuviškai kalbėti, skai
tyti, rašyti bei supažindinami to noro, to sąmoningo lietu- 
su kitais lietuviškais reikalais, viškų reikalų supratimo, vis

(Nukelta į 6 psl.) mažiau ir mažiau besimato.

Lietuvię meiiodijos valandėlės cija. pradės rudeninę savo vei- 
vedėjas A. Juškevičius ir K. klą penktadienį, rugsėjo 20.

Laskauskas pranešė, kad nuo 
rugsėjo 22 jų radijo pusvalan
dis lietuviams bus laikinai pa
keistas: nebegirdėsime tą sek
madienį jų programos vidur
dieny. valgydami skanius pie
tus, 
tų. 
per

PH1LADELPHUOS ŽINIOS

kiama. bet lietuviai jos pakan
kamai ir neišnaudoja. Per ma
žai susiranda rinkėjų.

Kai pabėgėlių dauguma dar 
buvo Vokietijoje, senieji atei
viai parodė daugiau artime 
meilės ir daugiau jų eidavo Į 
gatves aukų rinkti, šiandien 
tą pareigą turėtų atlikti nau
jai atvykusieji, nes jie geriau 
žino, kaip Europoje palikusieji 
vargsta. Senesnieji lietuviai 
teisingai pasiskundžia ir savo 
sveikata, bet nevienas dar 
išeina aukų rinkti. Graudu da
rosi. kai silpnokos sveikatos 
moterys vaikšto visą dieną, iki 
kojos patinsta, o žaliukai vy
rai ir merginos nedrįsta su 
dėžutėmis gatvėje pasirodyti. 
Reikia prisiminti, kad prašo
ma ne sau, o vargstančiam 
broliui.

Balfo skyriaus rinkliava — 
Tag Day — Detroite bus rug
sėjo 28. šeštadienį. Rinkėjai 
registruojasi pas E. Paurazie- 
ne (UN 2-3298). VI. Staškevi
čių (TE 4-0227). Dėžutės 'taip 
pat galima gauti A. Patalaus- 
ko ir J. Petrulionio krautuvė
je ‘Gaiva” (370 W. Vernor). 
Dėžutės sekmadienį dalins ir 
prie šv. Antano bažnyčios

Gera būtų, kad rinkliavoje 
dalyvautų kuo daugiau detroi- 
tiečių lietuvių. Kas negalėtų 
aukų rinkti dėl darbo ar kitų 
priežasčių, turėtų bent pats 
daugiau aukoti.

• Antanas Zubavičius, kū-
rėjas * savanoris, kilęs iš Mon- 
tagailiškių. Pabiržės valse..
mirė Anglijoje rugpiūčio 2. 
Jis dalyvavo nepriklausomy
bės kovose su bolševikais bei 
lenkais ir Klaipėdos sukilime. 
Buvo apdovanotas Vyties I 
laipsnio kryžiumi.

• Marianapolio tėvų mari
jonų aukštesnėje mokykloje 
mokslo metai pradėti rugsėjo 
17. šiemet makinių skaičius 
pakilo ligi 115. Dėl patalpų 

. stokos nebuvo galima priim-.
ti dar 38 kandidatų. Mokinių 
yra iš įvairių JAV vietų ir 
užsienio.

Parapijos jaunimas yra ' kvie
čiamas ateiti į mokyklos kam
barius ne tiktai ta penktadie
nį. bet kiekvieną penktadienio 
vakarą. Vakarai suteikia jauni
mui progos susipažinti ir gra
žiai pasilinksminti. Vakaro 
programos, kurias sudaro į- 
vairūs žaidimai ir šokiai, tęsėsi 
nuo 8 vai. iki 11 vai.

Vakaras

• Jonas Zadeikis išrinktas 
Moksleivių Ateitininkų S-gos 
pirmininku Centro Valdy
ba yra Chicagoje. Buvęs ligi 
šiol pirm. Jonas šoliunas iš 
vyko Į Detroitą.

bet nuo 5 iki 5:30 po plė
šis laiko pakeitimas truks 
kelias savaites.
Šeštadieninė mokykla

pradėjo naujus mokslo me
tus šeštadienį, rugsėjo 14. su 
iškilmingomis šventomis . Mi- 
šiomis. kuriose dalyvavo mo
kiniai ir mokytojai. Kun. K. 
Pugevičius pritaikė gražią kal
bą, pasveikindamas mokytojus 
už jų iniciatyvą ir mokinius 
vaikučius, kurie šeštadieniais 
lankys šią mokyklą. įgydami 
daugiau žinių apie savo tėvų 
žemę ir besimokydami gražios 
kalbos.

Kęstutis ir Valerija 
Laskauskai

Lietuvių Bendruomenė Ub- 
tuvių svetainės didžioje, puoš
nioje salėje rugsėjo 28 ruošia 
linksmą vakarą pasveikinti iš 
tautinių šokių šventės sugrįžu
sią ir pasižymėjusią mūsų tau
tinių šokių grupę. Programa 
prasidės 7 vai. vakare. Tai bus 
pirmas rudeninis pasilinksmi
nimas Baitimorėje. Visiems 
bus proga linksmai pašokti, 
nes gros geras orkestras.

Dėmesio Vilai Joseph Mary!
Statant aukštesniajai mokyk
lai patalpas, per praėjusius 
metus čia išleista milijonas do
lerių. Senelių prieglaudos ir 
kiti statybos dailiai bus pradė
ti dar šį rudenį. Kol jie bus 
baigti, teks pakloti dar antra 
milijoną. Visą šį milijoninį 
reikalą suka lietuviškos sme
genys — prieš 25 metus čia 
įsikūrusios seserys kezimierie- 
tės. Statybos moderniškos. į- 
domios. Mokyklos įrengimas 
baigtas ir joje laukiama mūsų 
dukrų. __—, ...-------

Rugsėjo 29 d. 4 vai. popietų StroUa skaitys paskaitą-“Lie- A. Juskevičiu suteikdami lie- ka gyveno Baitimorėje. Šven-
iwirc mnirvUnc tuvė moteris ir menas”. Pa- tuviams daug malonių valan- tos Mižios už jos siela buvo
įvyks iškilmingas mokyklos skajtą užprašė Pabaltijo mote- dėlių savo lietuvių melodijos Ajfonso bažnvčiojc rugsėjo
pašventinimas. Pašventinimą rų, Philadelphijos skyriaus --------------- c’~"-1 

valdyba. Be to. galima bus 
laimėti dailininkės A. Smailys 
tės paveikslą (Nature morte), 
nes. tose pačiose patalpose bus 
dail. A. Smailytės kūrinių pa
roda.

Programos iniciatores steng*
• Elenos Tumlents pirmą- sfa lfetuviSkoje aplinkoje at- 

, ,, . „ vykusius svečius ir viešnias
Ją poezijos knygą •Karaliai pavaišinti.

leidžia “Uetu-

atliks J. E. arkivysk. John F. 
O’Hara. Tuo pat metu bus pa-< 
minėta ir vilos įkūrimo 25 me
tų sukaktis. Ta proga seserys 
kviečia lietuviškąją visuomenę

vilą aplankyti. Vilią Joseph 
Mary yra prie Newtown, Pa.

Didysis koncertas "Litua- 
nus" naudai įvyks spalio 5 d.. 
7 vai. vak., šv. Andriejaus pa-
rapijos salėje. Rengia studen
tai ateitininkai.

L. Bendruomenės Balso ra
dijo valandėlės piknikas su
traukė neįprastai daug svečių.

k. e.
Mirė 

Alosė Kiaunranė, kuri nega- 
džiaugiasi. susilaukę naujos !ojo ilgus mctus pasimirė šc- 

Lietuvių Banko patalpose (202 dukters trečiadienį, rugsėjo 4 stadienį. rugsėjo 7. Velionė. 
N. Broad St.) muzikas Juozas Kęstas stropiai dirba kartu su senos kartos lietuvė, visa lai-

Paskaita ir paroda
Rugsėjo 28 d.. 7 vai. vak.

programom. Sveikinam linkė
dami viso gero.

Maldininkų kelionė
rengiama autobusu i seserų 

kazimieriečių vilą Nevvton. Pa. 
Išvykstame sekmadieni, rugsė
jo 29^ nuo šv. Alfonso mokyk
los 8 vai. ryte. Kelionei klebo
nas prelatas L. Mcndelis vado
vaus. Kas planuoja dalyvauti, 
gali bilietus Įsigyti pas parapi* 

{ėjimas — auka, kuri bus jos seseris arba klebonijoje

10. Palaidota Holy Redecmcr , 
kapinėse. Paliko dideliame nu- I 
liūdime dukras — Juliją. Ago- » 
ta ir Elena, ir sūnus — Ed- i 
vardą ir Povilą.

Kelionės Įspūdžiai
šiomis dienomis šfr. Alfonso I 

parapijos klebonas prel. L. I 
Mendeliš išsiuntinėjo visiems { 
parapiečianis laišką, kuriame i 
labai įdomiai aprašo savo įspū- J 
džius iš Įvairių šventovių, kū- ’ 
rias aplankė šią vasara Euro-

• Vytauto Mačernio, lietu
vių poeto, žuvusio Lietuvoje 
1944. visus poezijos kūrinius, 
dar ir nespausdintus, leidžia
“Literatūros lankai" savo 
bibliotekas antruoju leidiniu.

• Lietuviškas filmas ruo
šiamas ir gaminamas Los 
Angeles. Filmu daugiausia 
rūpinasi Paulius Jasiukonis. 
kuris filmii meną studijuoja 
Kalifornijos universitete. Jam 
padeda A. -Gustaitis, V. Pe
trauskas ir kiti

SITEKIOR PIECEGOODS (.OKI
Urmo uvliolesalci bei .smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS I LIETUVĄ
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Ponui Tokiam nusibodo vie
nam austi svajas ir mesti met
menis apie sutartinę vienybę. 
Jis nusprendė susirasti prasi- 
trynusios galvos vyrą ir dis- 
kusu'oti rimtai, be argumentų.

— Jei aš sakysiu “taip”, tu 
turi rėkti “ne”, o jei tu už- 

-• bliausi “taip”, tai ašai panę- 
- niuosiu. — nusprendė ponas 

Toks pasiūlyti vienybimam 
pasitarimui pagrindini princi
pą.

Po to greit iškako pro duris, 
smukte įsmuko pirman kie
man ir palypėjęs laiptais 
čiupt už skambučio ir kad 
spaudžia, kad spaudžia.

— Ko čia zirzini* — rikte
lėjo iš apačios durininke. — 

. Nieko nėra namie. — dar pri
dūrė.

— Tai kur?
— Atostogauja, — paaiški- 

no.
—"— Tai ir gerai! — atsipūtė 
ponas Toks. — Kad saulutė 
pagriebtų juos per visą kūną.

— Bet... — išsižiojo mote
rėlė. — Ar tamsta nenorėjai 
ką-aplankyti?

— Tai mano reikalas! — at
šovė ponas Toks. — Tamsta 
gali girtis girdėjusi skambi
nant. o nepretenduoti i mano 
minčių labirintą.

e- Atsiprašau, jei užgavau 
kilnius jausmus. — teisinosi 
durininke. — Jei . skambini, 
pamaniau, nori, kad atidarytų.

— Kaipgi atidarys, jei atos
togauja. — nustebęs paklausė 
ponas Toks. — Juk pati sakei, 
kad yra kažkur toli toli...

— Taip, sakiau, — prisipaži
no.

— Vadinasi nėra man jo
kios vilties, idant duris atver
tų.
‘ — Bet tamsta juk nežino

jai. kad jie atostogauja? —

LIETUVIŲ DIENA LOS ANGELES
Rugsėjo R Los Angeles įvy

ko didžiulė Kalifornijos lietu
vių diena. Ji prasidėjo pamal
domis už Lietuvą šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Pamaldas laikė 
kun. dr. A. Bučmys, pamokslą 
sakė svečias kun. L. Jankus. 
Pamaldų metu gražiai giedojo 
B. Budriūno vadovaujamas 
choras ir solistė L Zaikienė.

Po pamaldų visi rinkosi į 
Los Angeles Breakfast Club, 
Los Feliz Blvd., kur 2 vai. įvy
ko oficialioji dalis ir meninė 
programa. Dalyvavo apie pus
antro tūkstančio žmonių ne tik nešdama brangios tėvynės šilų 
iš Los, Angeles, bet ir iŠ Long irc’ Baltijos jūros pasiilgimą.

gausią auditoriją ir iššaukė 
gausių plojimų.

Muziko B. Budriūno vado
vaujamas šv. Kazimiero choras 
pasirodė su nauju repertuaru. 
Buvo padainuota Račiūno 
“Daina mylimajam” su soliste 
L. Zaikiene, Banaičio . “Po auk
štus kalnus,* G. Bizet “Haba
nera” iš operos “Carmen”. 
Bet ypatingai giliai patriotiš
kai nuteikė nors kai kuriems 
jau nebe pirmą kartą girdėta . 
B. Budriūno “Mano protėvių 
žemė” su soliste F. Korsak,

WLXTER <; ARDEN T\\ ERA !n<.

KABARETAS

VYT BELECKAS savininkai

>ara>

inanis. **t<

1883 MADISON SI. BROOKLYN 27, N. Y.
Tel. EV i-»!UW (Prie Avė. •SoUeel Kidcrwoed

įero
fornijos vietovių. Solistei Flo- choras, žinovu

miesto 
teisinin-

tarybi- 
ir S. J. 
lietuvių

paklausė durininke.
— Iš kur aš galėjau žinoti, 

kol nepasakei. Bet tai padė
ties nekeičia. Pagaliau, kas 
man darbo! Tų žmonių aš nė 
nepažįstu.

— Nepažįsti?! — sumykė 
moterėlė.

_ — Niekad nesu jų sutikęs.
— didžiavosi ponas Toks.

— Tai ko iš jų norėjai?
— Ko norėjau?! — pastatė 

akis ponas Toks. — Iš atosto 
gaujančių nieko negalima no
rėti. O jei ir norėtum, kas iš 
to? Nei tu. nei aš jų nesugrą- 
žinsim?...

— Bet tamsta skambinai,— 
spyriavosi durininke.

— Nu, tai kas? — juokėsi 
ponas Toks. — Ar jiem ne
sant, man negalima skamb- 
telt?

— Galima, bet iŠ to nėra jo
kios naudos.

— Kad tu suruktum su ša
bo nauda! — susiraukė ligi 
ausų ponas Toks.

Eidamas namo, rankiojo iš 
makaulės dugno pažangios fi
losofijos aksiomas:

“Vienybė it ta durininke, 
su kuria neįmanoma susišne
kėti, o iš visų šnekų pasitenki
nimas toks, kaip ir iš solidaru
mo mokesčio”.

rence Korsak sugiedojus Ame
rikos himną, atidarymo žodį 
tarė šv. Kazimiero parapijos 
komiteto ąpirm. F. P. Speecher. 
Los Angeles miesto majoro ir 
savo vardu * sveikino 
transporto viršininkas 
kas Bonpane, miesto 
ninkas E. E. Debs 
Johnson, nuolatinis
bičiulis ir svetys, kurs taip 
pat įteikė kun. J. Kučingiui. 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nui..Kalifornijos^ valstijos “As- 
sembly Prayers” knygele. - zZ

Svečiai savo kalbose užjautė 
lietuvių tautą, netekusią lais
vės ir kenčiančią už geležinės 
uždangos, ir pareiškė viltį, ‘ 
kad laisvojo pasaulio pastan
gomis, Dievui laiminant, smur
to veiksmai bus atitaisyti. La
bai gražią telegramą atsiuntė 
senatorius T. H. Kuchel iš Wa- 
shingtono. didelis pavergtų 
tautų užtarėjas, kuris labai ap
gailestavo dėl nenumatytų . 
kliūčių negalėjęs su lietuviais 
dalyvauti šioje iškilmingoje 
dienoje.

Tautos veteranas prof. M. 
Biržiška kalbėdamas pažymė
jo, kad jis kaip senas žmogus 
ir turįs didelį gyvenimo paty
rimą. sekdamas politinio vys
tymosi raidą, prieinąs išvadą, 
jog Lietuvai laisvė artėja ir 
mes vėl sugrįšim į gimtąją že
mę. Dar sveikino ALTo Los 
Angeles apyl. pirm. A. Skilius 
ir LB pirm. K. Liaudanskas 
pažymėdamas, kad ši lietuvių 
diena sutampa ir su tautos 
švente.

Po kalbų ir sveikinimų bu
vo meninė dalis: solo dainos, 
duetai ir mišrus choras. Jau 
ne kartą Los Angeles visuo
menė turėjusi progos gėrėtis 
Florence Korsak dramatiniu 
sopranu, ir šį kartą nė kiek 
nebuvo nuvilta. Tai buvo jos 
pirmas didesnis pasirodymas, 
grįžus iš rytinių valstybių. Ji 
išpildė solo G. Puccini operos 
“Manon Lescaut” ištrauką. 
Gruodžio “Burtai’ ir Strauss 
“Czardas”.

Šventės dalyviai taip pat

vienas iš geriausių tos rūšies 
chorų, tiek parenkamo reper
tuaro, tiek meninio išpildymo 
atžvilgiais. »

Programa baigta Lietuvos 
himnu ir klebono kun. J. Ku
čingio užbaigos žodžiu. Prog
ramą meniškai pravedė filmų 
ir televizijos artistė lietuvaitė 
Rūta Kilmonytė. Koncerto me
tu akompanavo George Pur- 
nell ir Alice Dotts.

Po to visi dienos dalyviai 
erdviame parke prie stalų, da
lydamiesi įspūdžiais, vaišinosi 
ar salėje, grojant M5 Kraftu 
orkestrui, linksminosi. .?

Ig. Medžiukas

mokyklos Litlle Kock. Ark.

ŽINIOS IŠ LAWRENCE, MASS.
Vienuolyno namai, kuriuose 

gyvena Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys, dirbančios parapinėje 
mokykloje, prel. Pr. Juro pa
šventintos rugsėjo. 15. Iškil
mėse dalyvavo miesto majoras 
John J. Bucklėy, daug lietu
vių ir kitataučių. Svečiai buvo 
pavaišinti - kavute, - kurią pa
ruošė moterys: J. Radwill, J.' 
Bush. I. Bush. V. Jaskal, Ė.

................CLEVELAND, OHIO
Naujas Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas

Clevelando apylinkės valdy
bos posėdyje kelintą kartą 
grįžus prie to paties klausimo, 
rodos, paprasto ir lengvai su
tvarkomo. tarp pirmininko ir 
kai kurių narių buvo pasikeis
ta aštresnėmis replikomis. Pir
mininkas atsistatydino. Visos 
pastangos grąžinti pirmininką 
nebedavė vaisių. Valdybai tepa- 
siliko viena išeitis — persi
tvarkyti. Rugsėjo 7 posėdyje 
nauju pirmininku išsirinktas P. 
Balčiūnas, ėjęs pirmininko pa
reigas K. S. Karpius pasiliko 
senajame vicepirm. poste, se
kretorium tapo F. Eidimtas. į 
valdybą įėjęs kandidatas Z. 
Dautartas, pasiėmė tvarkyti 
kult, reikalus. Kiti valdybos 
nariai pasiliko prie senųjų pa
reigų.

apylinkės 
komisijos paskelbtasis 

su 1000 do-

Dramos veikalu konkursas
Bendruomenės 

kult, 
dramos konkursas
lėriur premija randa gyvo at
garsio: jau yra atsiųsta 13 vei
kalų, bet iki termino pabaigos 
jų laukiama dar daugiau. Ver
tinimo (jury) komisija, i ku
rią Įeina Aid. Augustinavičie- 
nė — pirm. P. Maželis — 
sekr.. V. Kavaliūnas. Ig. Malė- 
nas ir J. Stempužis — nariai, 
darbą jau pradėjo — veikalai 
skaitomi, kad laiku paaiškėtų 
ir dramos konkurso rezultatai.
Premijos įteikimo 
rengiamos spalio 13 d. lietu
vių salėje, ir šia proga Bend
ruomenės apylinkės Vaidilos 
teatras stato Vydūno dramą 
‘.‘Ne sau žnjones” (iš “Prabo
čių šešėlių”). Dramos konkurso 
vykdytojai laukia ir tikisi sa
vos bendruomenės efektyvios 
paramos: aukų konkurso pre
mijai. gausaus atsilankymo į 
premijos įteikimo iškilmes ir 
vaidinimą.

iškilmės

Hobitz, EI. Dvareckienė ir M. 
Bingelienė. Jos pačios sunešė 
ir produktus.

Parapinėje mokykloje nuo 
šių mokslo metų veikia I ir n 
skyrius ir vaikų darželis. Se
serys dar dėsto lituanistikos ir 
katekizacijos pamokas. Viduri- 
nes mokyklas, lankančius tiky
bos moko kun, A, Janiūnas.

Prel. Pr- Juras, šv. Pranciš
kaus parapijos klebonas, išvy
ko rekolekcijom i šv. Jono se
minariją Bostone. Iš rekolek
cijų grižo vikaras kun. Aloy
zas Klimas.

Vyfents Vasyliūnas, gavęs 
stipendiją, lankė vasarinius 
vargonų instituto kursus, skiri 
tus pažengusiems vargoninin
kams pasitobulinti. Kursus 
lankė iš įvairių Amerikos vie
tovių ir Kanados atvykę vargo
nininkai. S. J.

Norv ood, Mass.

4^ ‘ -------------
EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
~ "7uuuš~MAnMnTs ------------------

savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

£ ---------- -77-, ■ ....... . ------- „

TALARSKI
ROME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
386 Maple ’Avenue, Hartford. Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose.- 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

Draudimo reikalais, taksu (Iiirome

menty tvirtinimui
kreipti^ pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKtR 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC
(Atkelta iš 5 psl.)

Įdomu paminėti, kad vienas 
kitas svetimtautis atsiuntė sa
vo vaikus pasimokyti lietuviš
kai. Ar neturėtų būti gėda 
tiem lietuviam, kurie nesirūpi
na, kad jų vaikai išliktų lietu
viais. t-'nt savo širdyse!

Nors oficialiai vasaros mo
kykla laikoma uždaryta, tačiau 
seselės kiekvieną ketvirtadieni 
3:45 vai. šv. Jurgio par. salė
je mokys ir toliau vaikus lie
tuviškai. Padėka seselėm už 
tokį pasišventimą, o tėvam — 
rūpestingumo siųsti savo vai
kučius! Žvalgas

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- į 
mi įvairūs dokumentai. Į

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, • 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių i 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo * 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės į 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELE.RS INS. CO., Hartford. 
Connecticut

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

V-ji lietuvių diena
Rugsėjo 2 lietuvių dienos 

programą pradėjo apylinkės 
valdybos pirm. par. einąs K. 
S. Karpius. Dienos žodį tarė 
kun. dr. K. Širvaitis. Juliaus 
Kazėno vadovaujami akordeo
nistai (V. Benokraitis, K. 
trimaitis. B. Rutkauskas. 
Rutkauskas. V. Šlapelis. 
Vaitėnas, J. Vyšniauskas) 
ko Sadutę, La Spagnolą ir 

turėjo progos išgirsti plačios tuvišką polką, jo paties vado
vaujamas Ąžuolų oktetas (P. 
Petraitis. V. Jurgelis, A. Kava
liūnas, F. Zylė, L. Kazėnas, 
Pr. Stempužis. F. Kaminskas, 
J. Kazėnas, papildyti kviesti
niais dainininkais), akordeonų 
orkestro palydimas, sudainavo 
Pociaus Močiute mano, emi
grantų dainą Menu aš namus 
ir Gailevkiais R m >vėnų mar
šą. Be to. vyko V? t. Jokūbai
čio vadovaujamas vaikų spor
tas. dovanų traukimas, veikė 
bufetas ir kt Programą ir kt. 
pranešinėjo dail. 
lis.

Kaip pasisekė? 
apie 500 žmonių, 
maža. Į buv. dienas rinkosi 
gausiau. Bet šiemet nebebuvo 
palankus ir laikas: daugelis 
klyvlcndicčių, naudodamiesi 
trijų dienų savaitgaliu, buvo 
išvykę kitur: į Kanados lietu
viu dieną Niagara Falls. gydy
tojai — į savo suvažiavimą 
Chicagoje. sportininkai — į 
sporto varžybas Rochesteryje. 
ateitininkai — į ateitininkų 
studentų stovyklą, skautai — į 
skautų stovyklą ir t. t. Progra
ma buvo priimta su dėmesiu 
ir įvertinimu. Nuotaika pakili, mūsų jaunimui, tiek senimui, 
draugiška. s. P.

balso skalės galingą baritoną 
John Lombardi, San Francisco4 
operos dainininką, ką tik grį
žusi iš Europos po eilės sėk
mingų koncertų. Jis atliko so
lo Kahlman “Play Gypsies", 
Esposito “Anima e Cuore” ir 
Rossini “Largo ai factotum” iš 
Sevilijos kirpėjo. Be to, drau
ge su Florence Korsak išpildė 
duetus: ištrauką iš G. Verdi 
“II Trovatore” ir S. Rombergo 
“Miela, miela’’ iš “Maytime”. 
Paskutinis duetas lietuviškai 
tikrai romantiškai nuteikė

ARTHRITlS
A Vorom/ Arthritic

Bu- 
A. 
R. 

atli- 
Lie-

V. Kaulinai-

Keliasi lietuviai
Juodųjų antplūdis į Cleve- 

landą toks didelis, kad ištisi 
seniau baltųjų gyventi rajonai 
šiandien jau jų rankose. Ban
ga palietė ir lietuviškus rajo
nus. ir lietuviai daro tą pat. 
kaip ir kiti baltieji: bėga. Ma
žiau pasituri sėda arčiau, tur
tingesnieji leidžiasi Į priemies
čius. Apskritai vyksta visuoti
nis išsibarstymas, gresiąs lie
tuviškų parapijų. draugijų, 
kultūrinio gyvenimo menkėji
mu ir net sunykimu. Iš tikrų
jų nereikia savęs apgaudinėti: 
tas. kuris išsikelia toliau, jau 

. sunkiau bepaslenka važiuoti i 
lietuviškas pamaldas, jau re
čiau vyksta i lietuviškus pa
rengimus. su didesniu vargu 
prisiprašomas imtis kurio tau
tinio darbo.

FALL VACATIONS

ASBURY—IIOLLYWOOp HOTEL
220 4th A’--.. Asbnrv Park.

Block to Ocean. Free Parking. 
Restaurant. Private baths. 

Ilouble room $5 to $12 daily; 
$30 to $60 viykly. 

Ocean bathing privileges. 
Catholic oivnership. 

Frcd J. Erichsen. 
Chvncrship—Mgt.

Tcatsilankč
Clevelandui

Deja, tuo tarpu nėra jėgos, 
kuri lietuvių kėlimąsi sulaiky
tų. .Juo labiau, kad juodųjų 
rajonai ne tik nemalonūs, bet 
ir pavojingi gyventi (ir pasku
tiniu laiku buvo užpulti, su
mušti. apiplėšti net keli lietu
viai). Vieno ko. tegalinta pagei
dauti: kad keldamiesi, lietuviai 
keltųsi bent i tuos rajonus, kur 
yra mūsų tautiečių daugiau. 
Didesniu skaičiumi vienoje ku
rioje vietoje gyvenant, leng
viau susitikti ir bendrauti tiek

FOR YOUR GOOD HEALTH
SPEND SOME TIME AT THE

Saratoga Spa 
and the 

Hotel Russell
Saratoga Springs. N. Y.

Pleasant Living 
Catholic Management 

Free Parking 
TeL: Saratoga Springs 

29 or 4381

VENETIAN BLINDES

VENETIAN BT.INnS

Cusfom Msdc BUnds 
\Vashing. with tapęs. corrfs 
Rcpninfcd vvhh tapęs, cnrds 
(Jom iręs 
Shnrics 
Tablo I’.kIs <6 ply> 
Radlntnr Cover.* 
FoMIng Doors 
Alumlnum Screens 
Sform VVindmvs 
Sinrm I>oors

3.95

2.5S
11.95

• 14.95
6.95
3.50

1.195
39.50

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė. \Voodhaven. 21. N. Y

VTrginia 7-4477

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR IŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain. Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos. Fountain, Mlch.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SCRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys Mes norhnc. kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad. Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį "

MICHIGAN Farm cheese DAIRU. INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

TFTER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avrnuc. Maspelh, N. Y.

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street. New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
631 N Drnison Street. Balthnore. Md. Tel. Longwood 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
24 Pro^prrt Street. II)de Park, .Mass. Tel. Hyde Park 

GEORGE GAI.UNAS 
Caniff. lietroit. Mirti. 

STANLEY METRICK 
W. 47th SI.. Chicago, III. 

JOHN SIIURNA 
So. Albany, Chicago. III.

AI.LAN STEM ART
Ne. Broad SU Phila., Pa.

Tel. TW 4-8687

Tel. B A 3-1342

6-2622

ll»n

1X91

5418

4316

TH. T. O. 8-1662

Tel. Yards 7-8393

Tel. Grovehill 6-7783

Tel. GlaiMone 5-1319
HYednlh 2-9167 H v orda Ir 9-9664
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“Vytis” rengia 
krepšinio tumy- 
Maironio parke. 
LAK krepšinio

išvykęs Davis, 
palikti nemažą 
žinant brookly- 

žaidikų pajėgu-

ŠACHMATAI CATHOLld COLLEGE H: W. MALĖ SCHOOLS COLLEGES

Veda K. Merkis

Povilas Vaitonis, laimėda
mas 1957—58 Kanados pirme
nybes, su nuostabia pasekme 

antrukart paglemžė 
šachmatų čempiono 

pereinamąją taurę 
1904 m.), kurioje P.

ST. DOROTHY ACADEMY,
1200 Hyland Blvd., Grasmere 5, 

Statgn Island; EL 1-0939; Sisters 
of St- Dorothy; Mother Jane Sil- 
vestris, Principal; 420 Students;

Boys and Girls; Primary and 
Granunar; Piano Lessons; Foreign 

Languages Lessions; Day; $100.

LANDSCAPE MAN
Experienced Nursery
N-ew Rochelld 2*2647

Any Time

ATLETAI I 
WORCESTER, MASS.

šį šeštadienį ir sekmadie
nį Worcesterio lietuvių spor
to klubas 
tinklinio ir 
rus vietos 
Brookiyno
turnyre dalyvauja, nors ir 
negali pasiųsti savo stip
riausio vieneto. Karinės prie
volės atlikti 
atrodo, gali 
spragą, bet 
niečių kitų
mą, baimintis nereiktų. Vis- 
tik būtų sveikintina, kad 
meisterį, bent rytų Ameri
koje ilgokai karaliaujantį, 
kas nors pagaliau, apipešio
tų.

šeštadienio popietėje pra
dedamos varžybos žada pa
rodyti Worceserio lietuvių ko
lonijai mūsų krepšinio bei 
tinklinio lygį.

Futbolas
Pereitą šeštadienį pralai

mėję prieš lygos naujokus 
Giuliana FC, mūsų LSK šį 
sekmadienį stoja pirmeny
bių kovon prieš stiprų Ger
man — Hungarians SC. Pe
reitais metais prieš šį prieši
ninką teko pralaimėti 1:5 ir 
antrame rate išplėšti sensa
cingas lygiąsias 0:0. šių 
rungtynių pradžia New Far- 
mers Ovai 3:15 vai. Rezer
vinė taip pat pereitą sekma
dienį žaidė. Be jokios tvarkos

ŽMONA džiaugiasi savo vyru 
Robert E. Spang, sportininku 
žuklautoju, kuris su kitais 17 
asmenų jūroje apsiverto su lai
vu, bet buvo išgelbėtas (Long

bei noro žaidė ir gavę 11 -į- 
varčių mūsų rezervistai tik
rai užpykino žiūrovus, šį sek
madienį priešžaismyje ir vėl 
matysime mūsų rezervinę 
prieš German — Hungarians 
rezervinę 1:30 vai,, prieš ku
rią jau pernai 11 įvarčių ga
vome.

Atletas

John Krauss, Ine 
11709 Liberty Avenue 

(Retail Store) 
Richmond Hill 

MĖSA

DEŠROS

CATHOLIC SCHOOL
NURSING HOME

NAZARETH COLLEGE of Roches- 
ter, N. Y. 4245 East Avė.. Rcches- 
ter. N. Y. LUdlow 6-2525. Sister of 
St. Joseph. Rev. Mother Helene. 
Pres. Sister Rose Angelą, Dean. 
491 Studens: Liberal Arts and 
Science . Art Music, Nursing, Soč
iai work, Speach correction. Speech. 
Medical Technology education. Sec- 
retarial. Science A.B.—B.S. degree. 
Tuition & General Fee $550. Rcom 
& Board $700. For women only.

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME

For Elderly People 
Excellent care. Good food 

Reasonable rates, 
Day and Night Service 
Beautiful Surroundings 

For More Information Phone 
East Hampton, L. I. 4-1303

IMMACULATA COLLEGE, Imma- 
culata. Pa.; Malvem 2201: Sisters. 
Servants of the Immaculate Heart 
of Mary; Sister Anastasia Maria, 
Dean; 600 Students: A.B.. B.S.. 
B.M. Degrees in Pre-Medicine. Pre- 
La’.v. Liberal Arts. Home Econo- 
mies. Business: Tuition $500; Board 
and Room $800—$900; for vvomen 
only.

SICK OR WELL 
ELDERLY PEOPLE

Can be cared for In nurses 
home at reasonable rates.

Visits by priests and sisters 
regularly. For more 

informaticn
Phone MO 5-7749

8^-y2, 
Kanados 
titulą ir 
(įsteigta 
Vaitonio vardas dabar jau du
kart įrašytas (1951 ir 1957).

P. Vaitonis atsiuntė mums 
laišką, prašydamas padėkoti 
visiems Bostono ir Nevv Yorko 
lietuviams šachmatininkams, 
sveikinusiems jį Kanados p- 
bių laimėjimo proga.

Vaitonis, laimėjęs šias pir
menybes, gavo teisę dalyvauti 
kitais metais tarpzoninėse pir
menybėse Europoje, kaip Ka
nados meisteris. Be to, Kana
dos rinktinė numatoma siųsti į 
1958 komandines pasaulio pir
menybes Vokietijoje. Vaito- 
niui tektų lošti pirmoje lento
je.

Brookiyno LAK rungtynėse 
su So. Bostono šachmatinin
kais puikiai sulošė V. Kulpa* 
vičius, laimėjęs abi partijas iš 
Andriaus Keturakio; Juozas 
Vilpišauskas paglemžė iy»-yš 
iš Rimo Karoso ir A. Ratas į- 
veikė Alg. Ivašką 2-0, be to, 
labai ambicingai sulošė Edv. 
Staknys, baigęs abi partijas 
lygiomis su Kaziu Merkiu. Bo
stono komandoje pasižymėjo 
jaunieji: Gediminas Šveikaus
kas įveikė A. Šukį 2*0, Saulius 
Vaičaitis sukorė 2-0, Įveikęs 
M. Slapšį ir K. Kulpavičių. 
Leopoldas Šveikauskas Įveikė 
R. Prapuoleni. Bendra pasek
mė 1-1 iš rungtynių ir 7y2-612 
iš partijų Brookiyno naudai. 
Bostoniečiai labai pasigedo sa
vo komandoje 13*mečio Gedi
minų Kuodžio.

Bostoniečiai buvo apdovano
ti LAK ženkliukais, buvo šil
tai priimti ir pagloboti Brook- 
lyne. Už tai padėka reiškiama 
Edv. Stakniui, A. Ragažinskui, 
J. -Vilpišauskui ir kt.

OUR LADY OF MERCY 
ACEDEMY

Syosset, Long Island, Nevv York 
Day and Boarding School for Girls 
Affiliated with the State Univers. 

ity Grades 7 through 12
Fireproof building on beautiful 
T20 aere campus, 30 miles from 

New York City. Bus Service from 
Jamaica and other points on the 

Island, Bus also meets tralu at 
Syosset.

School Seaslons 10:00 a. m.- 
3:40 a. nL Conducted by the 

Sisters of Mercy.

H. W. FEMALE

HOUSE KEEPER

5 Day week, Sleep in or out,

Lynbrook, L. I. References.
Phone Lynbrook 9-5354.

H. W. MALĖ - FEMALE

HOTELS

ASBURY AURORA HOTEL
214 4th St. Asbury Park, N. J.

Low VVeekly Ration. Homey 
atmosphere. Compli’try B’kfst. 

Free Parking. Bathing from room. 
$2 per day. Double Occupancys. 
Jesephine Farriello Owner-Mgr.

PRospect 5-9635.

NURSES—R. N.
Malė or Female k-

Newly organized šmall research 
ward, exclusively. Excellent pay- 

educationally stimulating, interest- 
ing and pleasant working condit- 

ions. HO 4-7500. Ext. 280. 
Greedmoor Institute For 
Psychobiologic Studies.

Oueens Village 27, N. Y.

RESTAURANTS

Catholic Schools and Colleges

Bostonas, Bostono CC spa
lių 5, 6, 12 ir 13 d.d. rengia 
šiemet mirusio dr. Putzmano 
vardo turnyrą. Kviečia daly
vauti visus Bostono šachmati
ninkus. Mokestis $10 — A 
klasės ir $5 — B kl.

ST. LEONARD HIGH SCHOOL, 26 Brevoort PI., Brooklyn 16, N 
NEvins 8-9023, Franciscan Brothers; Brother Aųuinas, O. S. 
Principal: 390 Students; Commercial: Day; Tuition $300.

GVVYNEDD-MERCY JUNIOR COLLEGE. Gwynedd Valley. Pa.; 
Sisters of Mercy: Mother Mary Bemard. President; Sister Mary 
Gregory. Dean; 136 Students; Tuition $400; Room and Board 
$1.000-$1,200.

LA SALLE ACADEMY. 41 East Second St.. Ncw York 3, GRam- 
- ercy 5-8940; Christian Brothers; Brother A. Charles. F. S. C., Prin

cipal; 800 Students; High School; Day; $250.

ST. JOHN'S PREPARATORY SCHOOL, 82 įkuria Avė.. Brooklyn 6. 
N. Y.. GIxjnmorc 2-0700: Vincentian Fathers; Rev. John T. Nelson, 
C. M., Headmnster: 1,200 Studentą; High School; Day; $300.

Baltijos klubas Nevv Yorke 
rugsėjo 20 šaukia visuotiną 
susirinkimą. Priimami nauji 
nariai, taip pat pradedama re
gistracija pirmenybių varžy
boms. Susirinkimas įvyks klu
bo patalpose Free Baltic Hou
se 131 East 70 St. (kampas 
Lexington Avė.) Pradžia 8 v.v.

Rugsėjo 27 tuo pat laiku 
pradedamos klubo pirmenybės. 
Pradžioje vyks' preliminarinės 
varžybos dėl teisės kvalifikuo- 
tis finalui.

NOTRE DAME COLLEGE OF STATEN ISLAND, Grymes Hill. 
GIbraltar 7-4313; Sisters of Congrcgation of Notre Dame; Mother 
St. Egbert, President; Mothcr St. Mary Caroline, Dean; 300 Stu
dents; B. A., B. S.. B. S. in Education, Commercc Degrees; Day, 
Tuition $500; for womcn only. Fully Accredited.

CATHOLIC SCHOOLS

CALDWELL COLLEGE, Ca1dwell, N. J.
A four year Liberal Arts College conducted by the 
Dominic.
Business,
Associate
Caldvvell,

Sisters of St.
Accredited by Middle State Asso TTumanities, Sciences, 
Music, Tgacher Training. Library Science. B. S. degrees 

in Arts, in Gen. Sccretarial. Catalogue: Registrar

ORATORY SCHOOL Catholic Preparatory for Boys, 14 Bedford 
Road, Summit. N. J. CRestview 3-1085. Accredited all Sports. PricKts 
and Laymen; Rev. John J. Bain, Principal; 200 Students. 8th Grade 
through High School; Boarding and Day Sch.

ANNIH RHT COLIJEGE
Four-year Liberal Aria College 
for women—South VVoodstock, 

Conn. B. A. program in languages,
TNCLUDLNG LITHUANIAN,
sočiai and natūrai Sciences, 

mathomaties, business.
Tnacher training on secondary 

level. A. A. program in 
secfet ariat studies.

For Information wrlte: 
The Rogistrnr 

Box 569, 
Putnam, Conn.

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE. 700 Prospect St., New Haven, 
Conn. STatg 7-1196. Dominican Sisters: Sister M. Luise, O. P., Prea. 
Sister Thomas Albert. O. P. Dean of Studies. Sister Mary Patricia, 
O. P. Dean o f Students. B A. Dogree Day summer Session. Tuition 
$-150, Board $850 — Fee all students $100 plūs.

DVCireSN'E RESIDENCE SCHOOL. 1 East 91 St.. N. Y. C. SAcnv- 
mrnto 2-1715, Rgligious of thc Sacred ITcart. Mother Margret Sheot 
Pres. 35 Students. Rcgular T.iborai Arts course plūs spccialized vo- 
cational training Junior College training. $2100.

LADY CLIFF COLLEGE. Highland Falls, N. Y. Franciscan Sisters, 
Sister M. Jane 'Thomas-. President. Sister M. Immaculata Dgan — 
B. A. Degree, 175 Students, Day and Boarding — Tuition $450. 
Room and Board $750. Address Rogistrar or phone Highland Falls 
6-2060.

GEORGIAN < OVRT COLLEGE, I>akewood, N. J. Sisters of NJercy, 
Mother Marig Anna. President. Sister Mary Giovanni Dean • 250 
Studeptr. .A. B., B. S. Degrees. Dny and Boarding. Tuition $550. 
Board and Room $8tW». Addrrss Secretary or phone I-Akcwood, 
<N.J.) 6-O940.

R OS A R Y HILL COLLEGE,
4380 Main SL. -Buffalo 26, N. Y.; 
Orele 3600; Sisters of St.’ Francis 
of Penancc and Cristian Charity; 
Sister M. Angelą, President; Sister 
M. Gcorgia, Dean of Studies; 388 
students. A fully accredited liberal 
arts college for day and resident 
studentą whlch grants B. A., B. S. 
and B. M. degrees in thc following 
ficlds of conccntratlon: art, Eng. 
lish language and literature, mod
om languages, music, history, soč
iai studies, sociology. mathematlcs. 
biology, chemistry and sccretarial 
Science- Hospltal afflliation for 
training In X-ray or medical tech- 
nology and medical record Ifbrar- 
lanship. Tuition $300: room and 
board $650; for women only.

The veli establishgd 
NINA TEN0VA

School of Academic Ballet 
presents

Teen-Age Ballroom Classes 
eondueted by top New York in- 

structors. Dance etiąuette is 
taught along with the Waltz, 

Lindy Hop, Cha-Cha steps et.
REGISTEB NOW, DON’T WAIT 
Seasonal registration of Ballet, 

Ballroom or both substantial 
savings. Steinway Hali, 
W. 57th St., N. Y. C. 
For appointment call 

COlumbus 5-7450.

JUNKCARS WANTED

W. FALIK USED CARS

Mokamos aukščiausios kainos 
už betkurių metų automobilius 

ir sunkvežimius.
W. Falik. • LU 3-4873

JIMMIE AUTO WRECKING

Naudoti automobiliai ir sunk
vežimiai perkami aukščiausiom 

v kainom
60*15-62 Avė., Maspeth

L. L, N. Y. • HY 7-1046

YOUR
CANCEL OR

CALL LO

AD
CHANGE

3-7291

REAL ĖSTATE

ACREAGE 4 HOME SITES 
NEAR GRAYMOOR
GARRISON, N. Y.

Home Sites and Acreage on beau
tiful mile long private lake.

54 feet. 3 bedroom ranch. From 
$4990. Shell construction. 2 Miles 
from Graymoor-Peekskil Route 
No. 6 Yorktown Heights. Sites 

extra. Drive out — Take Taconic 
State Highway exit Rt. No. 6 left 
to Berger St., right on Berger St.

Follow sign.
Taconic Lakęs Estate

19 Main St.—WH 9-3410 
MTite Plains, N. Y.

VVTLLISTON PARK 
St. Aidan’s parish 

65x100, comer Cape Cod. Living 
room, wall to wall carpgt, kit
ehen, dinette, 2 bedroom. bath, 
Ist floor. Bedroom and Den Up- 

stairs, finished playroom and Bar. 
$19,990. Owner in Huntington. 

Hamilton 7-4851.

ALBERT HOTEL 
In Greenwich Village 

23 East lOth Street 
Near Washlngton Square Park 

One block from Fifth Avė
FOR SINGLE MEN OR WOMEN

Nevvly furnished rooms, 
share a bath. vvall-to wall 

carpeting, sitting room, ar- 
rarigement, telephone in 

every room.
$3.50—$3.75—$4.00 daily 

$17.50—$19.25—$21.00 weekly
VVeekly rates — Minimum 

stay 4 wgeks. VVrite or apply 
in person

The VILLANOVA Restaurant
Famous for Italian Cuisine 

Over 1/4 Century on W. 46 SL 
New York

1750 NORTHERN BLVD., 
ROSLYN, L. I.

(1 block east of Roslyn By-Pass) 
Complete Dinners from $4 

AIR-CONDITIONED 
DINERS CLUB 

BANQUET FACILITIES 
Open Daily from 3 p.m.

Clcsed Monday
Free Parking RO 3-2800

Barra’s for Banguets and Weddings
COMPLETELY AIR CONDITIONED

. 39OO Liberty Avė.
North Bergen

Consult Banąuet Mgr. & Bridal Consultant Mrs. Barra

L'Nion S-6758
UNion 3-979

NEW BRONXWOOD INN.
3821 Bronxwood Avė., 2 blocks East White Plains Road at 220 St. 

CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES
Ralph and Lucille Porco, Mgr. OL 4-2400

Brothers of S t. Paul
Esate 15 ar 35 metų, jeigu norite tarnauti Kristui -vienuolyne, kvie
čiami stoti pas šv. Povilo brolius. Jie aukojasi skelbti Dievo žodžiui 
spauda, radijo, televizija, scena. Su tuo modernišku apaštalavimu su
jungta malda, darbas, studijos ir poilsis. Broliai neskiriami namų 
ruošos darbam. Rašyti:

Rev. Father Snperior, 2187 Victory Blv.z Staten Island 14, N. Y.

DOMINICAN SISTERS OF THE PERPETUAL ROSARY
Kontempliatyvinis vienuolynas teikia garbe Marijai recituodamas 
rožančių kas valandą dieną ir naktj. Seserys taip pat gieda Divine 
Office. Jos siuva dar liturginius drabužius ir atlieka kitus meniškus 
darbus. Rašyti:

Revered Mother Prioress, 14th and West Sts. Union City, N. J.

Parish visitors of Mary Iminaculate
Seserys Misionierės lavina katechetės, Trained ir ruošia profesona^ 
les specialiem darbam. Central Massion House: 328 West 71 St. 
New York 23, N. Y. Novitiate-i Marycrest Convent, Monvoe, Orang-e 
County, N. J. Teirautis raštu nemokamos informacijos.

SISTERS OF REPARATION OF THE CONGREGATION OF MARY 
Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosios varg
šais ir draugiškumu. Rašyti: N.-:

Rev. Mothcr Mary Therese, St. Zita’s Vilią, Monscy, N. Y.

Jauniem vyram ir berniukam specialios galimybės mokytis i kuni
gus. Pinigų stoka nėra kliūtis. Priimami ir kandidatai i brolius. Dėl 
informacijos rašyti: .mm mm
Fr. Stephen, T. O. R., Franciscan Preparatory Seminary, P. O. Box 
289. Hollidaysburg 2, Pa.

Karmelio Karalienė gal būt, nori jus apgaubti savo specialiu mei
lės ženklu — savo škapleriais. Jei nesate linkę mokyti arba globoti 
senelius ir ligonius, tai yra daugybė kitų galimybių jūsų talentui. 
Mergaitės nuo 15 iki 35 metų iš gerų katalikiškų šeimų, jaučiančios 
religini pašaukimų ir norinčios uždaraus gyvenimo, skirto Kristui ir 
Marijai, kviečiamos stoti pas karmelites. Teirautis raštu arba kreip
tis asmeniškai j: - mmmmmm
Mothcr Angeline Teneša, SL Teresa Mothcrhousc, Avila on thc Hud- 
son, Gemiantovvn, N, Y. ’

^Franciscan
Fathers

Kandidatai j kunigus arba brolius 
maloniai laukiami ir prašomi ra
šyti :
Father Lco, T. O. R.. Dircctor of 
Vocationa. Mount Antai Monastery1 
Ix>rctto, Pennsylvania.

OAVGHTERS OF ST. PAUL 
Mimionaries of the Catholic Edition 

(Press — Radio — Cinema) 
Girls. who desiro to spread the word of God by \vriting, printing, 

iUustrating and distributing Catholic Litcynturc and are 
interested in doing sočiai work. VVrite for furthcr informatipn to 

Mothcr Snprrlor.
78 Fort Place, Staten Island. N. Y.

FOR SALE MISCEL.

BUMPER POOL TABLES
Used—Good Value

$50 and up, Excellent condit- • 
ion, For Your Recreations 
Room, 4 Side Play With 2
Or 3 Pockets. Cost up to 

$400 in 1956. Call
Henderson 5-4986. (N. J.)

7 ROOM HOL'SE
In Beautiful Valley Stream 

Large living room with wood 
buming fireplace. 3 bedromms. 
Dgn. Library. Dining room and 

kitehen. Refrigerator, large bath. 
Oil heat. Aluminum. Screans and 

doors. Garage. 45x100. $18,900.
20 Keller St., Valley Stream,

REAL ESTATE

ST. RAYMONDS PARISH
Lynbrook, Charming 7 room 
Colonial. Large living room 

» and full sized dining room.
Nevvly decorated, convenient 
to R. R., shopping and paroch- 

ial school. LY 9-3565

Long Branch, N. J. 
PARDUODAMA

Sklypas 100x200 pėdų, namas su 
dviem mažais butais ir 7 miegam., 

gy\-. namas, valgomasis, didelė 
virtuvė. Kieme mažas dvigjų šei

mų namas. Aliejaus šildymas.
Pakenčiama kaina.

Skambinti A. Boselli 
AR 1-1497

JN BEAUTIFUL

Skai* Vite Mus" 680
Avo Pmokl''^ 71

g

SS

S

in St. Ann’s P-.rish
8 room split-lev-»l house, 1% bath,

3 bedrooms. playroom, utility room 
living room, diuerte, kitehen.

75x125 plot Vroperty is fensed in. 
Refrigerato”, vasher, dryer, Fruit 

trees in back vard. 
BRentvrood 3-9129.

4421 White Plains Rd. Near 238 SL, Bronx 70, N. Y. FA 5-9222
CATERING \VEDDINGS & BANQUETS

Fully air-conditiened. ultra modern, private banąuet rooms; ample 
parking facilities. Convenient to Transportation. Capacity 800.

“Let us plan your affair, the pleasure is yours. work ours”

RALPH PORCA, Prop. JACK FUSARO, Mgr.

BANGA TELEVISION SERVICE
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodam)

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai- bei 
vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai ryto iki 7 v v

pirmadieniais nuo 9 vai. tylu iki o >

g?

Mb AM & A A A A A ft A & A' A A A AAA A A A A $ ’A* 
<......................................................

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventom- 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai

5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerj V. E. Ml-

KAI.AUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį
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(BIELIAUSKAS)

M. P. BALINAS—Direktoriui

Moksleivių tautinių

kun. Pr. Jakimavičius ir kun.

vardu.

LAISVĖS STATULOS sargo 
duktS Betty Considine, -lankan
ti aukštesniąją mokyklą New 
Yorko mieste, pamokas ruošia 
saloje.

sudėti urnoje ir įleisti pa
minklo grindiniu.

kauskas, tėvai jėzuitai
brangiausiam sūnui ALGIMANTUI mirus, 

Jūsų skausmo valandoje giliai užjaučiame ir liūdime VI.' Jaškevičius, tėvai mari
jonai — kun. J. Dambraus-

231 Bedfurd Avė.
Brooldyn, N. V.

EVergreen 8-9770 <

josepli Garszva j
G R A B O R I U & ■

gėsi atsilankymu garbingų 
svečių, tarp kurių buvo prel. 
Pr. Strakauskas, kleb. kun. 
J. Vaitiekūnas, kleb. kun. Pr. 
Juskaitis, kleb. kun. V. Kar-

1. Atidarymas,
2. Protokolo skaitymas,
3. Naujai gauti raštai,
4. Metinė apyskaita:

Išvyko studijuoti j 
Vokietiją

laivu iš New Yorko uosto iš-

Činše, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjo J. Kapočiaus duktė. Ji 
trejas metus studijavo Putna- 
mo Annhurst kolegijoje. To
liau germanistikos studijas tęs 
Vokietijoje, Muenchene. Išly- 

___ dėti buvo atvykę tėvai ir -se- 
. . . vadovauja-’ N^intieji dalyvauti prašomi sup Ta proga šei‘
mas A. Vismino, dainuos An- tefefonuoti yidai Lužytei, EV ‘Jankė# Darbininko redak- 
gelų Karalienės parapijos kon- 7.5575. Jei oras būtg lietingas, eij°j®- '
certe spalio 6 d., šy. Stanislo- ekskursija nevyks. ’ " ~
vo parap. saleje, Greenpoint, *
L L, N. Y. Paulius Jurkus,

Lituanistinės grupės
Apreiškimo parapijos mo-

parapijos choras,

Kun. dr. Vincas Bartuška 
keletą metų dirbęs San Die
go, Cal. vyskupijos kurijoj ir

Darbininko redaktorius, išvy- profesoriavęs kunigų semi- 
kęs atostogom, rugsėjo 21 narijoj, persikėlė į Brookly-

mokyklos „ patalpose. Tėvai Dariaus ir Girėno paminklo 
kviečiami būtinai dalyvauti, statymo komitetas praneša, 
nes yra svarbių reikalų aptar
ti. Tėvų komitetas susirūpinęs 
naujos mokytojos suradimu. 
Jei kas žinotų tinkamą kandi
datą, tegul praneša k-to pirmi
ninkui J. Andriušiui, tel. VI

Į 7-4477.
Piknikas

Paskutinis šio sezono pikni
kas įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 22, šv. Mykolo par. aikš
tėje, Boyonne, - N. J. Jis yra 
rengiamas lietuviškai radijo ir 
televizijos programai paremti. 
Pradžia 2 vai. popiet; šokių

-■ pradžia 4 vai. Auka $1.00. Vi
si kviečiami dalyvauti.

New Yorko skautai
spalio 12 Apreiškimo parapijo
je rengia viešą vakarą. Prašo 
kitas lietuvių organizacijas at
sižvelgti į tai, kad nesutaptų 
jų parengimai su skautų vaka
ru.
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. Katalikų Federacijos"
Bostono skyriaus susirin

kimas įvyks rugsėjo 20 d. 8 
vaL vak. šv. Petro par. salėje. 
Bus aptarta Kristaus Ka
raliaus minėjimo programa.
Jurgis ir Julija Kazlauskai 

rugsėjo 28 švenčia 55 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jų ., intencija šv. Mišios tą 
dieną bus šv. Petro bažnyčio
je 7:30 vai. ryto.

Laisvės Varpas 
dabar bus girdimas iš dviejų

..Amerikos veteranų 
suvažiavime

Atlantic City rugsėjo 14 
, įvykusiose benų varžybose 

šv. Petro parapijos CYO be- 
nas laimėjo 5 vietą iš 80 ten 
dalyvavusių vienetų.
Atlanto rajono skautų suva
žiavimas bus rugsėjo 28-29 
tautininkų namuose.

BARASEV1ČIUS ir SCNU& j
F U N E R A L H O M K

25* W. Broadvvay
South Boston. Mass

JOSEP1I BAKACEVTČIUJ
Laidotuvių Direktorius
Tel ANdrow 8-2590

Padėka
Nukryžiuotojo Jėzaus sese

rys didžiai dėkingos visiem, 
kurie savo darbu, žodžiu, ge
ra valia ar atsilankymu pa
rėmė Darbo šventės pikniką 
Brocktone.

Ypatinga, padėka priklauso 
pikniko rengimo, komisijai: 

"pirm. JIipoiitiri"MOnčėvičTuTr 
kun. J. žuromskui, sekr. Ju
lijai Jakavonytei, ižd. M. Tu- 
moniui ir J. Neverai.

Nuoširdžiai dėkojame iškil
mingas mišias aukojusiam 
prel. Pr. Jurui, seserų rėmėjų 
pirmininkui, ir prel. M. Kru
pavičiui, sustiprinusiam savo 
pamokslu.

Dėkojame Brocktono mies
to majorui H. R. Petersonui 
ir šv. Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone CYO vado
vui kun. A. Kneižiui už dūdų 
orkestrus, kurie teikė malo
numą susirinkusiem.

Didelė mūsų padėka prik
lauso stalų rengėjom ir dar
buotojom: M. Pilypienei iš 
Lawrence, Railų šeimai iš 
Stoughtono, Neverų šeimai

F U N E R A L HOME; 
197 Webster Avenue į 
PRANAS WAITKUS j 
Laidotuvių Direktorių? | 

ir Balsamuotojas į 
Cambridge, Masa.

-—NOTARY PUBLIC | 

Patarnavimas diena Ir naktį - * 
Nauja modernižka koplyčia Ser- | 

menims dykai. Aptarnauta Cam • 
bridęe Ir Bostono kolonijas že- J 
miausiomis kainomis. Kainos to t 

pačios ir j kitus miestus

1430 iš Medfordo. Mass. ir 
WORC, banga 1310 iš Wor- 
cesterio, Mass. Pradedant 
ateinančiu sekmadieniu, rug
sėjo 22 d. per š-ias stotis Lais
vės Varpas bus perduodamas 
kiekvieną sekmadienį nuo 8 
vai. ligi 8:30 ryte. Dvi stotys 
paimtos todėl, kad negauta 
tokios stoties, kuri būtų ly
giai gerai girdima Bostone 
ir Worcesteryje. Dabar Bos
tono, Brocktono, Lawrence

.ir kitų kolonijų lietuviai ge
rai girdės Laisvės Varpą iš 
radijo stoties WHIL, banga 
1430, o Worcesterio ir kaimy
ninių kolonijų lietuviai klau
sysis jo iš radijo stoties WOR/ 
C, banga 1310. .

Sol. Stasys Baranauskas __________ _____ ______
pakviestas į Bostoną koncer- So. Bostono, Girdvainiam, 
tui, kurį rengia Laisvės Var-

Avė., BrooklynN- Y.
Kun. Antanas Rubšys, 

dėstęs šv. Raštą kunigų se
minarijoj Kalifornijoj, rugsė
jo 17 italų linijos laivu iš 
New Yorko išplaukė į Romą, 
kur gilins biblines studijas.

kad paminklas jau paruoš
tas statyti Lituanica aikštė
je, Brooklyne. Architektas 
pagamino projektą pagal N.- 
Yorko miesto parkų parei
gūnų reikalavimus. Pamink
lo modelio planai 1957 lie
pos 8 buvo patvirtinti New 
Yorko miesto parkų parei
gūnų ir dailės komisijos. 
Dabar galima pradėti statyt 
paminklą. Be lakūnų veidų 
(kurie bus galima pridėti 
prie užbaigto paminklo) ir 
be arhitekto užmokesčio pa
minklo kaina nustatyta $6,- 
250.00. Kadangi komitetas 
turi surinkęs 6,739.02, kurių 
neužtenka minėtam „ pa
minklui pastatyti, tai reikia 
skubiai surinkti pinigų dar 
nemažiau $1,000.00.

Kreipiamasi į organzaci- 
jas, draugijas, kuopas ir 
visus lietuvius ir prašome, 
prisidėti savo aukomis prie 
šio kilnaus reikalo. Už auką 
bus prisiųstas pakvitavimas. 
Be to, aukotojų vardai* bus

TeL EVergreen 7-4335

(ARMAKAUSKAS) i 
Graborius-Balsamuotojas I 

MODERNIŠKA KOPLYČIA į
423 Metropolitan Avė. !

Br. oklyn, N. Y. ,

NEW YORKASŽINOJIMAS NEŠA 
GERBŪVĮ

Amerika gyvena ekonominį 
gerbūvį; dirbančiųjų uždarbiai 
geri ir žmonės gali savo su
taupąs didinti. Tačiau visi pa
stebime, kad su ta pažanga 
ypač paskutiniais metais pra
dedame justi $ vertės — pir
kimo galios sumažėjimą.

Kas reikia daryti?
Norint tinkamai sutaupąs ap- 
saugotir kad jų vertė nemažė
tu, o kapitalas nuplat augtų 
patartina sumaniai pinigus in
vestuoti.
Mes jums nurodome pastovu 
investacijos būdą — Mutual 
Funds. Per juos taptute bankų 
bei didžiųjų industrijos įmo
nių bendrasavininkai. Infor
macijas teikiame lietuviškai 
bei angliškai be jokių įparei
gojimų.
Vardas, pavardė 
Amžius ......

Aukos prašoma siųsti išra- Adresas 
šant čekį ar Money Order 
vardu: Darius Girėnas Mon-

RUGSĖJO ATEITIS
Po vasaros atostogų Ateitis 

išėjo pasipuošusi V. Valaičio 
nuotrauka iš jaunimo stovyk
los prie Spyglio ežero, žalsvai 
gelsvam vaizde jauti tikrą va
saros šilimą. Kiti vaizdai rodo 
taip pat vasarojusi, tautinius 
šokius šokusį arba mokslus 
baigusį jaunimą. Palangos kon- 

. ierencijos 30 metų sukakčiai _ _ ___ ______ __________ ______
skirtas dr. VI. Viliamo straips,. p© radijo programa. Koncer- Cambridgę^ ,Q. Cesnienei | Matlhew P. 
nis turi ir nuotrauką pirmos'■~tas’įvyks lapkričio ■ 10^’di ^s ^ocSimo,- »
Ateitininkų Federacijos Vaidy- High School salėje, Thomas 

Park, So. Bostone. Koncertu 
visuomenė gyvai domisi.

Sv. Petro parapijos . 
CYO benas 

rugsėjo 29 aukštesnėsės
mokyklos salėje, Thomas
Park, rengia beno koncertą. 
Pradžia 3 vai. p.p. 

šv. Kryžiaus katedroje 
KING MERRITT & CO„ INC. Giatart^Bapiukaitytė, Dalia arM’’skuPas Mchard 

J FOREIGN LANGUAGE DEPT. * ’
- - a. - ument Fund. Adresuokite

organizacijas bei paskirus lie- komiteto iždininkui P. J c , ~
tuvius. Susirinkimo darbotvar- Montvila, 85—66 98th St., En9’ewood' New Jersey 

Woodhaven 21, N. Y.

NEW YORKO AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA 

rugsėjo 20 7 vai. 30 min. va
kare, L. Atletų Klube, 1332 
Halsey St., Brooklyne, šaukia 
visuotini — metinį susirinki
mą Ir kviečia į jį atvykti Alto 
Tarybos narius, bendradar
biaujančias su Altu lietuvių

Ateitininkų Federacijos Valdy
bos. Ada Korsakaitė yra da
vusi . “galvą” Onos Ališytės 
“Paskutiniam laiškui”. Tačiau 
pačiu pirmuoju straipsniu eina 
St. Ylos “Instanracija: ko mes 
siekiame ir kokiu būdu?” To
liau daug kas ir apie daug ką 
rašo, o redagavo: Juozas Bau
žys ir kolektyvas: Danutė 

....... Aleksandravičiūtė - Bobelienė, 
INC.

taip pat prie 
stalų dirbusiem: F. Bortkevi- 
čiui, Moterų S-gos 15 k. pirm. 
K. Keblinskienei ir S. Man- 
tautienei, B. Meižienei už 8 Reikalų vedėjas
lietuviškos kavinės įrengimą, | Grand Street
nenuilstamai darbuotojai B. 8 Brooklvn. N. Y.
Milerienei iš Worcesterio, Pa- | NOTARY PUBLIC 
zniokaitei ir Kanauskaitei iš
Norwoodo, Kazlauskienei iš 
Waterburio ir k. Nuoširdus 
dėkui visos programos vado- 

shing rugsėjo 22 d. 2 vai p.p. k pranešėjui adv. A. Jan- 
Karaliūtė, Sigitas Leimonas ir suteiks Sutvirtinimo sakra- kauskui iš Bostono. 
Gediminas Naujokaitis. mentą suaugusiems. Seserys nuoširdžiai džiau-

šokiŲ grupė
po atostogų vėl pradeda dar
bą. Visi šiai grupei priklausą 

c) sekretoriaus, d) kitų narių nariai prašomi rinktis rugsėjo 
ir veikusių komisijų mėn. 20 d. 5:30 v. v. Apreiš-

5. Naujos Tarybos rinkimai: kimo parapijos žemutinėje sa- 
a) nominacijų komisijos su- ]ėje. J. Matulaitienė, Vadovė

darymas, b) naujos tarybos są- - 
stato tvirtinimas

6. Ateities darbai:
a) ALTo inkorporavimo klau

simas, b) 40 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimui 
pasiruošimas.

7. Kiti reikalai.
New York Alto pirmininko

Mieliems

STASIUI IR ELENAI SANTVARAMS

■ ■ s

''‘Išnuomojami atskiri kam* 
bariai su baldais. Gražus rezi-

Išnuomojamas kambarys
8407 89 St. Woodhaven 
Tel. : VIrginia 6-5311

mentą suaugusiems.

Brangiems

STASIUI IR ELENAI SANTVARAMS

jų myliniam sūnui ALGIMANTUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Gimbutai, Lembertai, Mickevičiai, 
Vaitkevičiai ir Vizgirdos

pavedamas nuoširdžiai prašau dencinis Flatbusho rajonas. new yorko daktaras Man- 
visu dalyvauti. Subway iki Times Sq. 30 min. pra<**2!T <,»ar u927

stzcfrenlkus gydyti insulinu, 
Dr. Vladas Viliamas, —iki pajūrio 10 mm. Tel. Jiomis dienomis pagerbtas Vie-

Sekratorius UL 9-4039 po 6 vai. vak. noje gydytojų suvažiavime.

ANGELŲ KARALIENĖS PARAFUOS

METINIS KONCERTAS
į vyksta

SPALIŲ-OCTOBER 6 

SV. STANISLAVO PARAFUOS SAUDE
Driggs Avenue ir Newell Street

PROGRAMĄ IŠPILDYS:

Greenpoint, L. I.

Parapijos choras, vadovaujamas Myk. Liuberskio
Skautų vyčių oktetas
V. J. Atsimainymo parapijos choras, vadovaujamas Ant. Visminb 
Kanklininkas J. Olšauskas, iš Amsterdamo, N. Y.

Programai vadovaus aktorius Vitalis Žukauskas 
Akompanuos muz. Aleksas Mrozinskas

Gros R. BUTRIMO ORKESTRAS
Bufeto salėje bus galima pasivaišinti

PO PROGRAMOS ŠOKIAI.

Salė pasiekiama Driggs ir Graham Avė. autobusais bei GG traukiniu iki Nassau stoties
Pradžia 5 vai. vakaro

Visus maloniai kviečiame dalyvauti

Jonas, Elena ir Algimantas Žukai 
Stepas, Matilda ir Nijole Zobarskai

Mirus brangiam sūnui ALGIMANTUI,

STASIUI IR ELENAI SANTVARAMS
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Bostono Vyrų Choras

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iŠ 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol; abu tik 85 dol), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti fotodarbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur

•5—27 Mth S». Woodh«vMi 21, N. Y

<BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis. 1
ToL- VI 6*2164

pu 6 vai vakaru, nedarbo dienom visa dieną

nigai — M. Vembrė, J. Kli
mas, A. Janiūnas, S. Saulė- 
nas, A. Baltrušiūnas, A. Ben- 
dzevičius, J. Steponaitis, A. 
Janušonis.

Visiems, kurie savo atsilan
kymu Brocktono seserų so
dyboje pagerbė ir įvertino 
vienuolyno darbą ir parėmė 
koplyčios statymo fondą, ta
riame nuoširdų ačiū. Mūsų 
maldos už visus geradarius.

Motina M. Anunciata 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų

J. Drake-j

Dragūnas <
e >

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

J. B. SKALIAS
JALINSKAS

Laidotuvių Direktorius
81-02 JAMAICA AVĖ.

• prie Forest Parkway Station>
W oodhaven, N. V.

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

Tel. VIrgniia 7-4499

RADIJO VAIANDA J AU/dlUS ME 
1US SKRIEJA PAS KIEKVIENA, 

^LIETUVI DIDŽIOJO N EU? YORKO
N-3. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.


