
AMERIKOS INICIATYVA DEL KONGO

slibino advokatu, kurie

Ką pasakys dabar apie

RINKIMŲ FRONTE

Švedijos rinkimai

Nusivylęs Vakarais

visai sugriauti".
Šiuo propagandos keliu vai-

— Laisvės statulą reiktų ap
taisyti purpuro spalva, reiškian
čia laisvės netekimą.

—Kiekvienas pataikūnas ti
kisi, kad jei krokodilą gerai pa
žersi, tai krokodilas jį suės pas
kutini. Tai reikia atsiminti pri
imant Rusijos reptiliją šiuose 
krantuose.

Gallupo institutas rugsėjo 15 
paskelbė, kad ginčas dėl reli
gijos sustiprino Kennedy padė
tį tarp protestantų, susilpnino 
tarp katalikų respublikonų.

Protestantų balsai dabar taip 
Lodge 56 

proc., Kennedy - Johnsonas 48,

Amerikiečiai suprato,

jau 50 Azijos ir Afrikos vals- Naujus sartas Jungt Tautų 
tybiu. Artimoje ateityje, 1962, pilnatjsprfena pagal Saugumo 
skaičius pasieks Jūngtinėse'Tau "Tarybos rekomeadaeiją. Saugu- 
tose 108, ir tarp jų Azijos, Afri
kos 58 nariai.

“Pravda” jau paskelbė, kad
greitai Maskva turės savo pu
sėje daugumą, nes ji tikisi tuos 
"neutraliuosius" turėti sau pa
lankius.

Tai prileidžia ir amerikiečiai.
A. Stevensonąs (NYT), G. E.
Sokolsky (J. A.) kalba apie ar
tėjantį pavojų, kad Vakarai at
sidurs mažumoje.

niso — Ceilono rezoliuciją, ku
ri draudžia siųsti paramą nė 
per Jungtines Tautas. T. J. pil
natyje neveikia jokis veto. Ta
čiau reikia dviejų trečdalių bal
sų. Dabartiniu metu — 55. Rug
sėjo 18 J. T. pilnatis jau po
sėdžiavo. Azijos - Afrikos blo
ko 16 narių jau pasisakė už 
Hammarskjoldą.

DEMONSTRACIJOS NEW YORKE rugsėjo 18. pašas “Chruš
čiovai, tavo vieta čia”. ‘

Kongo Saugumo • Taryboje
Kai pačiame Konge pradeda 

grįžti tvarka, kova įaštrėjo dėl 
Kongo Saugumo Taryboje. Rug
sėjo 15 Sovietų Zorinas kalbė
jo prieš Hammarskjoldą: jis iš
davęs Kongo liaudies reikalus, 
rėmęs kolonialistus. Zorinas rei
kalavo pašalinti, Jungt. Tautų 
kariuomenės Konge vadovybę 
ir toliau remti Lumumbą.

Amerikos" Wadsworth gymė 
Hammarskjoldą: Zorino užsi
puolimas veidmainiškas; Sovie
tai patys siekia paversti Kongą 
savo satelitu. Siūlė rezoliuciją: 
valstybės tesiunčia pagalbą Kon 
gui tik per Jungt. Tautas. Zo
rinas nesutiko. Tunisas ir Cei- 
lonas pasiūlė švelnesnę kom
promisine rezoliuciją, bet tos 
pačios minties,- Kaip Wadsworth

Jungtiniu Tautu penkiolik
ta sesija prasideda antradienį, 
rugsėjo 20. Prezidentas Eisen- 
howeris joje kalbės ketvirta- 
dienį. Chrtiščiovas po jo kitą 
dieną. —

Sesija traukia dėmesį labiau 
dviem dalykais. Viena, tai yra

Chruščiovo sušaukta komu
nistę vadę konferencija. Jos 
buvimą New Yorke vienas dip
lomatas palygino su Nato kon
ferencijos sušaukimu .. . Le
ningrade. Antra, šioje sesijoje 
Jungtinių Tautų organizacijos 
narių skaičius bus papildytas 
masiškai —14 ar 16 naujų 
valstybių, daugiausia Afrikos.

Su narių skaičiaus didėjimu 
keičiasi ir jėgos santykis tarp

KVIEČIA LIETUVIUS 
I PIKETUS

JOSEPH MOBUTU dabar valdo 
Kongą.

Rytę ir Vakarę. * bių buvo tik 15, o kai narių
Narię -skaičius keičiasi A- skaičius pasieks 99, tarp jų bus 

menkos, nenaudai, Maskvos nau jau 50 Azijos ir Afrikos vals- 
~~ • -

Jungt. Tautas įsteigus 1945 
narių buvo 51, o priėmus dar 
naujas valstybes, bus 99 Orga
nizacijos pradžioje buvo dvi 
jėgos: Rytai ir Vakarai. Dabar 
jau yra trečioji jėga — Azijos 
-Afrikos “neutralieji”; daugeliu 
klausimų “neutralieji” remia 
Rytus., Pradžioje Vakarai turė
jo aiškią daugumą, tik Amerikos 
kontinentas turėjo 43 proc. vi
sų r ariu, dabar jau tik 25; pra
džioje Azijos ir Afrikos valsty

bėm išklotas. Gyventojai vi
si > kaip vienas lygiai- liūdėjo. 
Kai Nikita ir jo lumumbos ėmė 
artintis į East River miestą A 
menkos kandžioti ir savo didy
bės demonstruoti, buvęs pre
zidentas . Trumanas patarė ty
lėti apie juos visai spaudoje.

Valst departamentas kreipė
si į pagrindines televizijos sto
tis, kad jos, skelbdamos Chruš
čiovo pasirodymus, nepatarnau
tų jo propagandai Trys tele
vizijos bendrovės paskelbė, kad 
jos teskelbs tiktai, kur Chruš
čiovas pasirodys viešai, bet at
sisakė nuo pasikalbėjimų su

Lumumba. kuris buvo pasi
slėpęs svetimos valstybės at
stovybėje, vėl pasirodė ir pa
reiškė, kad jis save laiko min. 
pirmininku, ir kreipėsi į Jungti
nes Tautas, kad jam duotų lėk
tuvą atvykti į sesiją.

— Chruščiovo buvimo metu 
reiktų juodas vėliavas iškabin
ti šalia Amerikos vėliavų.

— New Yorko miesto kiek
vienas pareigūnas, kuris skir
tas dalyvauti Chruščiovo suti
kime, -turėtų rankovę apjuosti 
juodu kaspinu. laisvę.

nių įstaigų, nes jose dar po
puliais noras kviesti Chruš
čiovą pranešimam ir diskusi
jom. Kapitalistai ir akademikai 
eina amerikiečių tautinio susi
pratimo paskoje.

Skaitytojų balsai dėl Ginisčiov
Laikraščiuose randam skaity

tojų balsų, kurie rodo, kaip ei
linis pilietis reaguoja į Chruš
čiovo atsilankymą. Keletas pa
vyzdžių iš skaitytojų gausių pa
siūlymų:

Praeityje katalikų balsai: 1952
— Stevensonąs v Sparkmanas
56, Eisenhoweris - Nbconas 44, 30 DIENŲ RAKETOJE

moja Chruščiovas. Jo atvyki
mas į New Yorką riekia pa
stiprinti propagandą per Juhg- 
tįnes Tautas suiviltim, kad dau- kęidmunibbs tebegyvena šmųr- 
guma atsidurs Chruščiovo pu- tu ,r yra atsakingi už pralie- 
se^e- tą ir tebeliejamą kraują. Prie

Šioje serijoje tenka stebėti, jų pritiktų-ir Mao Tsetungas, 
kiek Vakarai atsispirs Chruš- paskiausiai Tibeto kraują lie- 
čiovo propagandai ir kiek pa- jęs. Gal dėl to ir siūlomas taip 
suks Jungt. Tautų sesiją dar- į šį East River stiklinį basei- 
bų, o ne tuščių žodžių linkme, ną.

— Tai “nedraugiška” ir “ne
teisėta”, — atpylė Washingto- 
ne atstovas ryklio Nikitos, kū

mas:
— Amerikos pareigūnai ne-

RYKLIA1 > ; ‘ SPAUDA
J^kjiai nuo Volgos ir Brika- . Kai j pasakos miestą artinos 

nų, krokochlai nuo Nilo ir Ka- slibinas gražiausias mergaitės 
ribų susibrovė | East River ba- praryti, miestas buvo tylus, 
seiną, kur kraujo kvapą užuo- • kaip išmiręs, juodom gelųm- 
džia — kraujo paskutinių au
kų: vengrų, Bang Jenseno, Jor: 
danuos susprogdintų vyrų;krau- 
ją, kuris ištiško juodojoj Af
rikoj; Nikitos lumumbom kapo- 
jant žmonių rankas ir segan
tis prie diržo ...

Nikita, Titas, Castro, Nasse-
ris, Nkrumah ir kiti čia suplau- Lyg ir ris miestas turėtų būti 

IpkiotaS.’
“Tylėti? Ne — tai nusikal- 

tinias-spaudos paskirčiai; spąų7; 
da turi informuoti; informuoti 
apie viską”. Taip sakantieji 
spaudos vardu užmiršo, kad jie 
taip sako apie spaudos' paskir
tį. Bet jie patys ne viską in
formuoja. Nedažnai rasi jų in
formacijas,- pvz. iš Pavergtos 
Europos seimo apie padėtį Ni
kitos prarytuose kraštuose.

“Spauda laisva”, atsakė Her- 
teris, klausiamas, ar spauda tu
rėtų nerašyti apie Nikitą ir kį-. 
tus ryklius. Bet žinodamas šios 
spaudos palinkimą rašyti apie 
sensacijas ir kriminalinius įvy
kius, D. Lawrence (NYHT) krei
pė dėmesį į spaudos pareigą 
— nurodyti čia atvykusio kri
minalisto nusikaltimus.
POLITIKAI

Pasakos herojus atėjo Į juo
dą miestą, nukapojo slibinui 
galvas, išgelbėjo miestą iš už
keikimo, ir visi gyventojai jam 
labai dėkojo ... Gal ir gyveni
me atsiras tokis kada nors . . 
ateityje. Bet dabartiniu metu 
East River miesto gyventojai 
nėra tokie vieningi ir dėkingi 
herojai, šio miesto gyventojų 
tarpe atsirado šliaužtų, ryk-

bo žmonės stojo prieš Chruš
čiovą, kuris skelbiasi esąs "dar
bininkę" valstybės atstovas. Ir 
priešingai, vyriausybės sankci
jas Chruščiovui pasmerkė Mrs. 
Roosavelt, A Stevensonąs, Sea- 
ton ir kiti milijonieriai kapi
talistai, nors Chruščiovas ko
vojąs prieš kapitalizmą. Patrio
tiniame sąjūdyje nematyti a- — Kadangi Chruščiovas ne- 
merikiriHę studentę. Kokis skir- kenčia Dievo- Į° pasirody- 
fatnas, palyginti su Japonija, m0 metu reiktų giedoti God 
su Korėja. Trūksta ir akademi- Bless America”.

ŽUVO 77
Amerikos karinis lėktuvas su 

77 kariais ir civiliais kelyje iš 
Filipinų į Californiją rugsėjo 
19 sprogo.

— Amerikos raketom bazių 
statyba atsiliko 3 mėnesiais 
nuo plano.

mūsų demokratiją, — susirūpi
no senatorius, įsitikinęs, kad 
reiktų įsileisti Al Capone į ban
ką seifo apžiūrėti, kaip pato
giau jį išplėšti, nes neleisi — 
kaltins, kad esi nedemokratas 
ir varžai asmens laisves ir nu
kentės Amerikos vardas Afriko-

Apie šį pavojų prabilo ir A. 
Stevensonąs, prisiminęs šios 
sesijos Chruščiovo laukiant 
propagandą: "Organizacija bu
vo sukurta visę gerovei, žmo
nijos gerovei. Panaudoti ją kaip 
ginklą šaltajam karui yra tra
giška perversija. Panaudoti ją 
kaip aikštę pravotfEinei ir ne* ZorinėjĮ. ją vetavo ,{90 vėto!), 
atsakingai- propagandai, keliant Wadsworth pasiūlė perkelti 
netvarką ir ^neapykantą, yra Kongo klausimą į nepaprastą 
Jungtinię Tautę griovimas, jos." Jungt. Tautų pilnaties sesiją, 
vertės mažinimas, ir tai gali ją Zorinas prieš. Bet jo prieš ne

ryškia veto, nes tai tik pro
cedūrinis klausimas.

Amerika nori, kad Jungti
nės Tautos priimtų tokią Tu-

Kyla iš darbo žmonių, bet 
— slopinamas ntljmzeriŲ

Chruščiovo atvykimas. į N. 
Yorką labiau sujudino Ameri
kos visuomenę, kurios nesido- 
mėjimu politiniais reikalais 
skundėsi prezid. Ei$enhoweris. 
Protestui prieš Chruščiovą va
dovauja susidariusi American 
Action organizacija. Joje turi 
savo atstovus katalikų karo ve
teranų sąjunga, užsienių karo 
veteranų sąjunga, darbo uni
jos, 24 pavergtų tautų orga
nizacijos, Rytų ir Vidurio Eu
ropos kilimo amerikiečių kon
ferencija ir k.

Tai jau tikrų amerikiečių, 
ne naujai atsiradusių karo bėg
lių ir tremtinių organizacijos.

Mitingai ir piketai
American Action surengtas 

mitingas Centras Park reika
lavo pašalinti Sovietus iš Jung
tinių Tautų.

Demonstracijos prie Sovietų 
atstovybės rugsėjo 18 buvo mil
žiniškos. Daugelis demonstran
tų buvo su juodais raiščiais. 
Organizaco ukrainiečiai. Polici
ja sklaidė ir plakatus atimi
nėjo, kai kuriuos karštesnius 
suėmė.

Chruščiovas jau grasina ne tiem 
pavergtiem kraštam, iš kurių 
atsirado pabėgėliai, bet ame
rikiečiam. Amerikai, ir kelti 
balsą yra jų reikalas.

Pažymėtina, kad patriotinię 
sąjūdžię priekyje stojo karo 
veteranai ir darbininkai — dar-

Pulk. Mobųto rugsėjo 13 pa- šoko į akis, sakysim, Amerikos 
ėmės Kongo valdžią, jau rug- herojam, užsimojusieji _ bent 
sėjo 15 įsakė per 48 valan- užtvarą rykliui padaryti 
das išvykti Sovietų ir čekoslo- leisti jo po visus Amerikos van- 
vakijos atstovam bei jų “tech- der-is plaukyti. Ir tada prasidė- 
nikam”, kurių buvo prigužėję jo rėksmingas dialogas: 
apie 500. Sudeginę bylas, at- — Draudimas plaukyti ryk- 
stovai išvyko. Palikę 17 trans- liui, kur jis nori, yra “kvai- 
porto lėktuvų “Iliušinų”, 100 
sunkvežimių, 30 džipų, kuriuos 
buvo atgabenę Lumumbos ka
rui su Kasai provincija. Tai di
delis Sovietų pralaimėjimas.

mo Taryboje Sovietai buvo tiek 
veržlūs, kad jie įsiūlė daugiau 
sau palankių valstybių. Siūly- 
tojam buvo svarbi ne valsty
bės indėlis visam tarptautiniam 
gyvenimui, bet valstybės bal
sas, rankos pakėlimas. Dėl to 
Juntginių Tautų visuma virto 
kreivu valstybių reprezentavi- 
mo veidrodžiu. Pav., atstovau
jama maža Albanija, bet neat
stovaujama Vokietija; atstovau
jama Jugoslavija tik dėl to, 
kad ji komunistinė, bet neat
stovaujama Ispanija, tik dėl to, 
kad ji atstovauja diktatūriniam 
režimui ne tokiam, kaip Mask
vos, kaip Kubos, kaip Dominin
konų, kuriem diktatūros nekliu
dė tapti Jungtinių Tautų na
riais. '
JUNGTINES TAUTOS KELYJE 
I IŠSIGIMIMĄ — "PERVERSI-

tartis seniai buvo sulaužęs ir 
prarijęs ir nuliejęs ašarą, kad 
daugiau nebėra ko laužyti. ’O 
draugiškumą jis irgi buvo A- 
merikai užtikrinęs: “Aš tave 
suėsiu paskutinę, o kaulelius 
tikrai palaidosiu”.

Įsipynė į pasikalbėjimą žur
nalistas D. Lawrence, tarda-

Svedijos parlamento rinki
muose rugsėjo 17 daugiausia 
laimėjo soc. demokratai — 4 
naujus atstovus, komunistai 1 v*sas tcises ir teisėtas šu
naują, konservatoriai pralai
mėjo 9.

las”, — kalbėjo buvusi prezi
dentienė ir buvusi išmintinga 
moteris.

— “Neišmintingas”, — pri
metė žodį Nikita iš savo Balti-

juo.
— Nato manevrai prasidėjo 

rugsėjo 20. Jie apims plotus 
nuo Norvegijos iki Turkijos. Už
davinys gintis nuo invazijos iš

Washingtone rugsėjo 17 - 18 
buvo visos Amerikos katalikų

Lodge 26. Neapsisprendę 3. Pa- 
staruoius padalinus už Kenne
dy. 73, už Nizoną 27.

Praeityje protestantų balsai 
taip skirstėsi: 1952 rinkimuose 
— Eisenhoweris Nizonas 63,

Vid. ir rytų Europos ameri
kiečių konferencija kviečia:Pa- 
vergtųjų tautų žmonės pike-

Berlyro * burmistras Brandt tuos prie Jungtinių Tautų rū- dalinasi: Nizonas 
pareiškė nusivylimą Vakarais, kasdien vakarais tarp 6 ir 
kad jie nereagavo į rytų Vo- 7 valandos; prie Sovietų dele- neapsisprendę 6. Neapsispren- 
,. ... . , . .. gacijos namu tarp 7 ir 9 vai. dusins proporcingai padalinustaetojos provokacines taisykles, Uetu¥jų w Kenne<|y
kurios varžo Berlyno judėjimo Vetuoti kasdien iki Chruščio- Katalikų balsai: Kennedy - 

vas išvažiuos. Johnsonas 71 proc., Nixonas-
vyrų organizacijų konferenci
ja. Joje ALK Federacijai at
stovavo kun. L. Jankus iš Brook 
lyno ir J. Laučka iš Washing- 
tono. Organizacijai vadovauja turi būti pasyvūs. Yra pakan- 
vysk. Babcock. Konferencija nu karnai medžiagos jam pakaltin- 

Stevensonas - Sparkmanas 37; tarė katalikų vyrų organizaciją ti ir priminti apie teisių lau-
1956 rinkimuose — Eisenho- (National Coundl of CatboHc žymą.
weris - Nfronas 63, Steven- Men> prapūsti, priimant nariais _ Dar daugiau, - įsiterpė iš
sonas - Kefauveris 37. ne tik organizacijas, bet if at- užpaludio Pavergtų Eur. Tautų

sidrus asmenis. , f seimo lyderiai, kartodami savo
telegramos prezidentui ir abiem 

= kandidatam | prezidentus žo-
1956 — Stevensonąs Kefauve- Amerikos du lakūnai išbuvo džius: — Jungtinių Valstybių 
ris 51, Eisenhoweris - Nhonas kabinoje, skirtoje kelionei, sa* vyriausybė, kaip laisvojo pa-
49. 1958 kongresiniuose rinki- kysim, į mėnulį. 30 dienų, 8 šaulio lyderis, turi imtis iri-
kūnuose katalikai taip balsavo:, vai. 20 min. Išėjo iš kabinos ciatyvos ir įrašyti penkiolikto- 
už demokratus 75 proc., res- sveiki, tik kojos sunkiau iemę je Jungtinių Tautų sesijoje dafr-
pubHkonus Taigi dabartį- rėmė. Vienas buvo netekęs 10 bo tvarkoje klausimą "Padėtis
nėre nuotaikose katalikų 2 nau- svarų, kitas 5. Maisto jie turė- rytų ir vidurio Europoje”. Taip 
ji procentai nueina pas respub- jo 85 svarus, vandens 22 pat. tuo metu, kada ąuislingai 
Ukonus, palyginus su 1953 me-, Įlomis. Laikui užmušti turėjo bus New Yorke. tegul Ameri- 
tais. keletą knygų.



Eichmannas, žydai ir Lietuva

naikinimo istoriją.

ANTANAS VAITKUS, vedtja*

ZELENI3

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

VACYS STEPONIS, savininkas

Richmond Hill Woodhaven

with

Knygoj* api* Eichmaupą ra
šoma ir opi* žydę naikinimą 
Lietuvoj*

Mes tavoms užtikrinti, kad mfl» 
«ų valstybėms planuojamąja 
konferencijoje jokio pavojaus 
negresia.

Pastaruoju metu įvyko per
mainos dviejose Lietuvos pa
siuntinybėse — Washingtone 
ir Paryžiuje. Tų dviejų perinai-

Televizijas, HI-FI bei vekffkij aparatą taisymas atliekamas • RCA 
kvalifikuoto techniko

siaura 
Lietu- 
Antai,

Laimingas sutapimas, kad de
šimtmečio suvažiavimui pasi
rinkote Chicagą. Čia ne tik A- 
merikos lietuvių sostinė. čia iš
kilmingai bylojama ir apie pa
vergtą žmongų, nes Illinois — 
Unkolno valstybė. Ji, kalbėda
mas apie JAV nepriklausomy
bės aktą, išsireiškė, kad jis “su
teikia laisvę ne tik šio krašto 
žmonėms, bet viltį visam pa
sauliui, visiems laikams". Tad 
lankelius iš Illinois šviečia vil
timi ir Lietuvai.

Jūsų suvažiavimas vyksta ne 
tik Žalgirio lemtingų kautynių 
bei valstybės departamento gar
siojo 1M0 pareiškimo, kuriuo 
pasmerktas Sovietų smurtas, su
kakčių metais, šiemet taip pat

je latvių pagalbinės policijos 
vienetai. Egzekucinių junginių 
akcija buvo vykdoma sklandžiai 
nes lietuviai ir latviai tavo jo

tos gyventojų pirmom karo, su 
bolševikais dienom, ir sistema- 
tirgą ir totalini paskiau naiki
nimą, vykdytą tiesiog jau vokie
čių aparato. Tiek pogromus or
ganizuojant. tiek totaliai nai
kinant. ' -

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders spedal price for Weddtttgs and Parties 

34* Grand Street, Bresklyn 11, K. T. — TeL Stata 2-43»

Af laiminga, ar varguos*, 
visados tu miela, 
Atminimais tarp gausinga 
ir brangi, kaip siela. - 

..stata.'• (Maironis)

tizanų junginius rytų karo pra
džioje kovai su bolševikais. Ten
ka nustebti.— sako autorius, — 
kad pradžioje nebuvo lengva 
pastūmėti partizanus į plates
nio mąsto žydų pogromus. Kli- 
maitis (autorius rašo Klimatas), 
partizanų, apie kuriuos buvo 
minėta, vadas, buvo pinkliau
sia panaudotas tam reikalui ir 
pradėjo pogromą pagal nurody
mus, jam duotus iš nedidelio 
dalinio, veikiančio Kaune, — 
ir tai tokiu būdu, kad * iš ša
lies nebūto aįįurtėtapių jokis

Pinoo 
pogromo naktį, iš 25 Į 28 (bir
želio) lietuvių partizanai sulik- prabočięšalis, 
vidavo daugiau kaip 1,500 žy
dų, padegė keletą sinagogų ar 
sunaikino jas kitokiu būdu ir 
sunaikino žydų gyvenamą sri
tį apie 60 namų. Kitom naktim 
panašiu būdu buvo sulikvįduo- 
ta 2,300 žydų. Kitose Lietuvos 
vietose tokia akcija buvo vyk
doma Kauno pavyzdžiu, nors 
mažesniu maštabu, ir palietė 
taip pat pasilikusius komunis-

NACIŲ TAKTIKA BUVO:
Pradedant karą rytuose — 

pasakoja autorius (6546 pust), 
vokiečių slaptoji policija siekė vokiefių 
žydus naikinti vietinių gyton- 

Knygėlės greitas išleidimas tojų rankom, bent pradžioje 
rodo, kaip rūpestingai ir nuo- rengiant pogromus. Reikėjo- pa- 
sekliai per tą 15 metų Izraelio rodyti pasauliui, kad vietos gy- 
slaptoji tarnyba surinko žinias ventojai imasi apsivalomo kaip 
apie Eichmanną ir visą žydų reakcijos prieš komunistų te

rorą, kurį jie buvo patyrę anks-

reikšmingas dabartiniu metu 
reiškinys.

(Nukelta J 7 psl.)

• FecMers (gferlausioa rūMea) oro vEstntoval. lemtai sezono kainos
• 40% nuolaidos vokMkiems Blaupunkt radlo bei stereo HI-FI

aparatams ” :>:‘
• Didefi atpiginimai anMSausiat įvertintoms Ądmlral ir Motorai*

23 tačą tetevtajoma, bet stereo Hi-Fi

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

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

40 East 26th Street, Nevv York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETOS XR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Lietuvių Badto programa K stotie* WLYN, 1900 bangos, 
veikia sekmadieniais nuo 1:80 fid 2:00 valandos dieną.

Perduodamos kėliausios pasaulinių žinių san
traukos, dainos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į BALTIC FLORIST gėlių bei 
dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone — 
TeL AN 8-0489 . . Ten gaunamas ir "Darbininkas”
, STEPONAS MINKUS

Belaukdamas, kuo šios ryk
lių orgijos nusibaigs, imi į ran
ką Laiškų lietuviams numeri 
ir skaitai tėvo G. Kijausta raš
tą apie šėtono dalyvavimą is
torijai įvyktoese, Jbpp tai ma-

VYT. MAŽELIS
gyr. *<■>»■ St, Bidgcvoad, Brooktm N. T.

Skambinti teL HYaetot 7-4677

“ Jis buvo galvažudys nuo pat 
pradžios ir nepasiliko tiesoje, 
nes nėra jam tiesas. Kalbėda
mas melą, jis kalba iš to, kas 
jojo, nes jis melagis ir melo 
tėvas”.

LIETUVOJE REIKŪJO
YPATINGŲ PRIEMONIŲ:

Ypatingai aštrios ir. plataus 
mastė priemonės buvo reika
lingos, — sako Zeiger, Uetu-

Lietuviy Radio Valandos Programa 
Sekmadieniai* nuo 11. iki 12 vai dienosIzraelio slaptoji tarnyba ieš

kojo Eichmanno 15 metų. Tik 
spėjo šiemet surasti ir išvog
ti iš Argentinos, gegužės mėn.. 
o jau tuoj pat pasirodė knyga 
apie jo nusikaltimus — "The 
Case against Adolf Eichmann 
— pilna dokumentuota istorija 
apie negarbingą nacį pagrobtą 
Argentinoje, kad būtų teisia
mas už 6 milijonų- žydų nužu- 

Knyga kišeninio forma- 
•ašyta Henry A. Zeiger. 

Dokumentinė medžiaga paimta 
l a. grasia. iš Niurnbergo teis
me bylos ir iš gyvų likusių žy
dų kacetininkų.

. Jfcų veikla• nepriklausomoje 
Lietuvoje žinoma. Mes grožėjo- 
mės rūmMs, narnate, tiltais, ke
liais, ąųgatetektoto priemonėm, 
kylančia pramone, žodžiu, lai- 
mėjimais.jūsųir kitų specia
lybių srityse. Antai, buvs prez. 
Herbert Hoover Kersteno kon
gresinėje. Jtomisijoje galėjo su 
pagrindu tvirtinti, kad pažanga 

•Lietuvoje ir bendrai Baltijos 
kraštuose buvusi, palyginamai, 
didesnė negu bet kurioj kitoj 
valstybėj. Ne be, pagrindo ru
sai Lietuvą "mažąja Amerika” 
praminė, ir taip ją tebevadina.

Aš džiaugiuosi, kad lietuviai 
inžinieriai, architektai, nors li
kimo atblokšti nuo gimtojo ka- 
mieno, “didžiojoj kryžkelėj nė- 
pakiydo” ū nenuėjo kas sa
vu taki, bet suprato, kad vie
nas vyrąs ne talka, ir kad 
vienybėje į~ galybė, tą vieny
bę svetur įgyvendino.

Jūs neapsiribojote 
profesine veikla. Jūs ir 
vos iš akių neišleidote. 
pagaminote ir Lietuvos pasiun
tinybės Brazilijoje statybos pro
jektą. Jūsų darbų Lietuvos gar
bei esama ir kitur. Tai kalba 
už jūsų^toilę Lietuvai.

Šio sugavimo ir jūsų są- 
•jungos dešimtmečio proga ypa
tingai šventa, linkiu jam sėk
mės ir dėįbju už meilę Lietu
vai bei lietuvių tautai. Jūsų

O. A Z*ig*r mini dvejopus 
žydų naikimmo laikus — po
gromus. vykdytus tariamai vie-

Jis padaro savo įrankiu po
litinį bei tautinį tinonių gyve
nimą, pajungdamas ištisas tau? 
tas tęsti jo pradėtąjį* melo ir 
žmonių žudymo darbą, šventas 
Jonas savo Apokalipsėje rašė 
įvairių simbolių pagalba, kaip 
velnias paverčia bedievišką 
valstybę stabu, kuriuos žmonės 
didžiuojasi, stebisi, garbina. 
"Kas yra panašus į žvėrį (be
dieviškos valstybės simbolis) ir 
kas galės prieš jį kovoti” ...

Pamažu velnio veidmuo bei 
tikslas šioje žemėje pradeda 
ryškėti. Jis nori sukurti neti
kėjimo ir nepaklusnumo dva
sią; visuotinę dvasinę atmos
ferą, kuri paveikia visus žmo
nes, kuri valdo jų galvoseną, 
norus ir veiksmus. Jo siekimas 
yra valdyti žmones šia atmorfe- 
ra ... Jei žmogus prisiima šios 
karalystės dvasią, tuo pačiu jis 
tampa velnio apaštalu. Iš tie
sų, vien savo jėgomis žmogus 
n^aii išvengti šios įtakos. Daž
nai būtų lengviau’ gyventi.pa
gal šio liaujo’ gyvenimo prin- 
opus, nes tai atrodytų lyg ir 
nMBnnai juk, yįbt «aip sną. 
Tam, taria battetys priešintis

Sveikinimus ir pranešimua galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paitu programos vedėjui Jonui Romanui, 170 TT SL, So. Boston 
27 Mus. Skyriai: LJTHUANIAN FURNTTURE CO. — Ona 
IvašHenč, 3*S W. Broadway ANTANAS DAUKANTAS MARKET, 
187 Webster Avė., Cambridge, Mass.
— Telefonai: ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; Klrkland 7-8533

maloaisi aptomaujuno*.
Tik fta *kw prrktait kkmū patekinti mvo Minei* 

DOMT BŪT THB WR0NG WAY — BUY THE RITE WAY

71,I(». kusta į žmonių tatitue^a* ir 
tilte tavo vteą jų elgmeri btafc vteuo- 
ta mtetes- met tek* sutikti priekaištus ir 
W. ftpfgfrtyfc jo laikytai** tas Ud- 

Latvijoje tap pat žydai da- koma neprotinga, nętriifngi ir 
lyvavo sabotažo ir ptiteginėji- net klaidinga.
mo akcijoje po vokiečių mini- Laikas veiniui yra brangus, 
jos irivėtijto. Daugpfiy (auto- Jo dienas yra suskaitytos. Dėl 
iras: Duenestarg) tiek daug to fis nesnaudžia, o mobOteo- 
gaisrų puvo tyuų padaryta, Kad ja savo veisėjų pajėgas i* vt- 
raivo sunaikinta muztoji mies- sų- gyvenimo sncių.
to (tolu : . Velnio planų sėkmingas įvyk-

_ _ ... ______ Latvijoje sunaikinta vtob 30,- dymas priklausys nuo to, taip
toje. Kai tartose vietoto, ypa- 009 žydų. Pogtataese Rygoje jam parimk* apgauti žmonės 
&d Kaune, žydai apsigtokla- - 500. ir įtikinti juo*, jog tik šb le
vo ir aktyviai dalyvavo pasi- Estijoje dauguma* iž- miškasfei gyventa** yra amfi- 
priešinimo tavose to vykdė/pa- žydų rytų tarv pradžioje pabė- a* tikrovė. Savo pergalei už- 
dtatataffiSL' Salia Mm .

PO JUODA 
GELUMBE I
(atkelta iš 1 psl.) 

kos prezidentas priima paverg- | 
tų tautų demokratinius atstu- f 
vus Washingtone ...
IR VELNIAS |

Dialogą girdėdamas negali su * 
sirasti atsakymo — ar Amen- JT 
kos herojai norėjo apsaugoti 
gyventojus- nuo ryklių, ar ryk
lius nuo gyventojų. Negali su
vokti, ir artimos ateities — ar 1 
rykliai East River baseine su
siras naujų kraujo aukų, arJ ■ 
Amerikos herojai juos įvilios į 11 
maišą, užriš ir įmes į tą patį ■ i 
East River vandenį,kad gyven- i 
tojam būtų peace ir prosperi- 11

ši apsivalymo akcija -— tę
sia autorius — ėjo sklandžiai, 
nes kariuomenės vadovybė,'ku
ri buvo apie tai Informuota, pa
rodė šiai procedūrai pritarimo. 
E pat pradžios buvo žinia, kad 
tik pirmos po okupacijos (vo
kiečių) dienos galės būti palan
kios pogromam. Partizanus nu
ginklavus, apsivalymo akcija 
neišvengiamai nutrūko ...

TOTALINIS NAIKINIMAS:
K pat pradtių r^ėje- lauk

ti. kad žydų klausimas rytuo- te 40 metų nuo Lietuvos — Šo
se nebus išspręstas vienais po- vietų taikos sutarties, kuri bu- 
gromais. Pagal' pagrtattoins vo pasiratyta “visiems amžiams 
gautus nurddymus (supranta- bet, deja, už 20 metų buvo So
ma: iš slaptosios policijos va- vietų sutrypta ir Lietuva oku- 
dovybės. R*cL), slaptosios po- ptota. m* 
licijos apsivalymo akcijos .tiks- Tos okupacijos pasėkoje “mi
las buvo totaliai išnaikinti žy- rė Lietate* laisvės kūnas, bet 
dus. žydam naikinti miestuo
se ir kaimuose buvo sudaryti 
specialūs junginiai — Uetuvo-

Ypačiai to buvo laukiama 
Baltijos kraštuose, kur — sa
ko autorius — gyventojai la
bai nukentėjo nuo bolševikų 
bei žydų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą metu. Slaptosios 
policijos buvo pareiga pakursty
ti tokius apsivalymo sąjūdtius, 
sudaryti įspūdį, kad su jais ne
turi nieko bendro vokiečių val
džia. Savo įtaką vokiečių slap
toji policija reiškė per tam tik
ras gyventojų grupes, jas pasi
rinkdama pagal vietos sąlygas.

LIETUVOJE POGROMAM 
PASINAUDOJO PARTIZANAIS

Lietuvoje pagal Zeigerio pa
sakojimą aktyvistai ir naciona
listai susitarė į vadinamų par-

Knygdė kalba, kietai, bet ra
miai aiškindama dokumentus, 
be patoso ir pagiežos. Kalba 
ne tik apie ESchmanną, bet apie 
visą tą nacinį žydų naikinimo 
aparatą, kuriame Eichmannas 
buvo svarbus ratelis, direkty
vų vykdytojas, bet tik ratelis, 
ne spyruoklė. Kalba ne tik apie 
to aparato veikimą Vokietijo
je, bet ir Vokietijos okupuo
tuose kraštuose. Sustojame prie 
tos knygelės, kiek ji paliečia 
Lietuvą pirm* atpasakodami au
toriaus tvirtinimus, o paskui nu
rodydami, kas juos* prasitenkia 
su faktais.

«ta»jiaegp®a®eM®e®eea®«ee®a®®®ta

LAISVES VABPAS 
Naujosios AngSjo* Beturiu 
Kultūrinė radiju programa

WKOX, 1190 kflocykles 
Framin^iam, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 8 ligi 9 vaL ryte

VEDĖJAS —P. VIŠČINIS 
47 Batas 8t



ŽVAIGŽDE
VIRŠUM
GIRIOS

Tai ko teisybės nesakai, o vis išsisukinėji?

- Nieko — nieko

Žiopla lietuviai vadina išsi
žiojėlį, išsivėpėlį, kuris makli
nėja pravira burna, lyg norė

Uogelė su Rimgaudu, tarpais pasilenkdami ir 
skabydami smilgas, arba nusitraukdami kokį melsvą 
čiobrelį, ramunę, baltą dobilą, iŠ lėto žingsniavo į 
paežerę. Tasai lankstymasis ir skabymas buvo nesą-

— Taigi. O žiemą tai vis šilumos norim. Vis ar
čiau ugnelės spaudžiamės, — šyptelėjo Rimgaudas.

===== romanas

(36)

— Ai, kad gera, vėsu ... — džiaugėsi Uogelė, 
pakėlusi veidą augštyn ir užsimerkusi.

VATHKM
Jsp&inai

SUSIPAŽINIMO VAKARE

prieš 15 metų.

(Nukelta į 5 psl.)

apžvalga. A . \

AKADEMINIS posėdis
Ir taip Čion susirinkusi atei- 

tininkija buvo įvesta į antrąjį 
popietinį vadinamąjį akademinį 
posėdį, šiame posėdyje su pa* 
skaitomis išėjo trys jauni atei- 
-tirinkaimokslininkai ir veikė-

vių sostinę, ir tuo būdu vienu 
asmeniu padidintikongreso da
lyvių skaičių. ''

Iš Bostono į Chicagą yra ge
ras kelio gabalas. Jbpaųjbrau-

PREZIDIUMAS ir sekretoriatas. Ii. k. j.<L: J. Totoraiti», 8. Venskuvieni, J. Kojelis, dr. J. Girnius, V. Užu
pis, J. Pieinys, A. Norvilą, N. VinkinaltytS, V. Ribo kaiti, V. Mitkute, K. Skrupskells, Kalba dr. A. Mu
levičius. Nuotr. V. Maželio.

» Chicagoje •
• ‘v . nori su visa aplinka. O fia
bažnyčią pasimelsti už mirų- ypač tiko Ateitininkų Federa- 
sius ateitininkus. Sv. mišios, rijos vado Steįi Sužiedėlio gi- 
maldos, giesmės ir gausios ko- liai prasmingi įžangos žodžiai 
manijos sujungė amžinojo ir ir kuo. St. Ylea meistriška 50 
laikinojo gyvenimo ateitinm- ■, mėtų ateitininkijos veiklos 
kiją į vieną šeimą didžiam 
bendravimui ir didžiajai gyve
nimo misijai Iš čia sustiprinta 
dvasia išsiskirstėme jubilėji-

lankėsi Vokietijoje. Primename Kad lietuviai savo metu bu- 
vieną atsiliepimą iš “Laisvės vo nepatenkinti prosovietinėm 
Varpo” (1946.IB.19), leisto Lue- Eleonoros Rooseveltienės sim- 
becke. Tada buvo rašyta: “Roo- patijom, jie turėjo . pagrindą, 
seveltienė į Berlyną atvyko va- Dabar jos laikysenos negudru- 
sario 15 lėktuvu ... Jos apsi- mas dar labiau pasitvirtino.

įžau ir religinė programa, Mirta ken-
1 Chi- čiančiai Lietuvai ir dėl jos lais- . ..
r lietu- vės kovose* kritusiems partiza- juos visi žiūrėjo su pagarba 

nams ’ ir, kiek galėdami, stengėsi jų
- Atbildėjau į Chicagą kartu netrukdyti, nes žinojo, koks di- 

su savo geraširdžiu drangų ir delis darbas yra užgriuvęs ant 
kartu- nuskubėjau j Tėvų Jė- jų priSų.
zuitų sukurtą garsųų Jaunimo - Ir taip suteikėme pačių iš- 
Centrą, kur toji išvakarių pro- vakarių. čte «SoitMnMH9teris 
grama turėjo vykti. įaunimv skabė savo kūrybos nio kongreso darbams.

ATIDARYMA 
mis perteikė yyrasnipiv kury- - ,

Čia jau radome būrių tūrius ifsflinfrį. ysliliani liti ūiili i Susirinkome į^ didž 
ateitininkų, vyresniųjų ir jau- minosi ir ■ «* yn pirmiesiems svarsty] 
nesniųjų, kaip bites avily ūžian- žieme Jaunina Centro sodybos bams viename iš pu

ir

Tai ko raudi? Uogele! Ką? — Susirūpinęs

gerai suvokia dabartinę 
ir ateitininkijos misiją.

te. Todėl džiaugsmo tikrai bu
vo daug.

Bet buvo ir tokių, kurie ne
kantriai bėgiojo susirūpinusiais 
veidais. Tai ateitininkų vadai 
ir kongreso organizatoriai, ant 
kurių pečių krito kongreso or
ganizavimo našta ir kaitra. Į'

jai, visi neseniai įsigiję dokto
rato laipsnius, tai dr. Vytau
tas Vygantas, dr. Arūnas Liu- 
levičius ir dr. Antanas Sužie
dėlis.

Jie savo paskaitose lietė pa
grindines ateitininkijos proble
mas ir jas giliai, originaliai ir 
stipriai išvystė. Susirinkusieji . 
pajuto, kad ateitininkijoje au
ga naujos brangios asmenybės, 
kurios 
padėti

tipiška tarptautinio mąsto hu
manistė”.

Kas tada nepatiko lietuviam 
tos humanistės politikoje, ga
li paaiškinti tai, kas dabar ne
galėjo patikti daugumai ame
rikiečių.

mūsų dievų nebūtų: nei Perkūnas lietaus atneštų, nei 
' žiemyna užaugintų mums duonos, nei Miškinis tanky

nes Žvėrimis pripildytų ...
Uogelė ilgai mąstė/Paskui:

Eleonora Roocevoltienė, naš
lė Franklino D. Roosevelto, 
buvusio JAV prezidento, yra 
moteris su vaidu. Savo gyva 
veikla demokratų partijoje ir

gydamas, miegodamas ir vande
ny mukdamas pasilsėčiau ir 
būčiau stiprus kongreso metui

Taip atėjo ^istorinė kongreso 
išvakarių diena, kurioje buvo 
numatytas atvykusiųjų susipa
žinimas, ateitininkiško jauni
mo perteikimas meninės grožy
bės, vaišės, pasilinksminimas 

galop speciali patriotinė ir
Nikitos Chruščiovo, to lan

daus ir neprašyto bolševiko, 
apribojimą tik lankymu Man- 
hattano Eleonora Rooseveltie- 
nė. pavadino “visiškai žioplu”. 
Ji tai prikišo valstybes depar
tamentui spaudos konferencijo
je Londone. Jos argumentas: 
Chruščiovas jau lankė Ameri
ką,, tai kam jam drausti vėl 
važinėti, kur tik nori?

Argumentas iš tikrųjų “vi
siškai kvailas”. Kad Chruščio-

žiedkotelių medų; tiktai pešiojo ir metė ant savo prie
juostės, tiktai pešiojo ir metė ... Rimgaudas atsi
sėdo greta jos. Nedrąsiai pakėlė nedidelį, bet sugru
busį nuo darbo savo delną, virpančiais pirštais per
braukė per Uogelės kasas. Ji žiūrėjo į vieną skaisčiai 
baltą leliją, plūkiojančią tarp aplaužytų švendrių, bal
tesnė už kitas, gelsvu vidurėliu, nežymiai švytinčiu 
pro storų žiedlapių kraštus, žiūrėjo nemirksėdama, 
žiūrėjo ir 'žiūrėjo, kol jos lūpos ėmė virpėti, o ant 
blakstienų pakibusios dvi ašaros, didelės, pritvinku
sios, pradėjo ristis per skruostus.

Rimgaudas atitraukė ranką. Jis iŠ lėto aplaižė 
džiūstančias lūpas ir iš lėto atsikvėpė. •

čius. Linksmi, gerai nusiteikę, kiemą po žvaigždėtu dangum 
džiaugsmingais veidais jie gy- prio kritusi? už Lietuvos lais
vai šnekučiavosi, juokavo, svei- v* paminklo, kur pasigirdo karš 
kinosi . Matėsi, jog daugelis tos kalbos, maldos, giesmės 
iš jųjų seniai vienas kitą ma- ir himnai Lietuvos ir įos kar

žygiu garbei.
Taip buvome įvesti į didin

gą 50 metų Ateitininkų Jubi- 
lėjinį Kongresą. ,
MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMAS

Sekančios dienos šeštadienio 
rytą pirmiausia rinkomės

ATIDARYMAS -

- Susirinkome t didžiuię ^alę 
pirmiesiems svarstymo dar
bams viename iš puošniausių 
Chicagos viešbučių. Čia maišė
si visokio amžiaus iš įvairiau
sių šalių susirinkę ateitininkai 
Bet dominavo jaunimas. Nors 
ateitininkų sendraugių pagal pa 
skelbtus davinius buvo daugiau, 
bet jie savo idealų ir savo jau
nimo gaubiami atrodė irgi jau
nai ir žaviai.

Todėl kongresas dvelkė jau
natve. _ _______ ____________

Vyresnieji ateitininkai toje ‘ jįe> pavasario' saulės spin- 
į jaunatvės jūroje tartum įpynė buliai,

pasižiūrėjo kreivomis į Rimgaudą: — Kai jau man — Bet tavo tėvelis irgi tą vieną Dievą tikt AŠ 
būna labai gera, tai ir verkiu ... žinau. Jis galvoja apie Jį, kad ir nesako.

Rimgaudas pasislinko į ją arčiau. Paglostė jos — Negali būti! O, motulė supyktų, jeigu žinotų!
ranką. Motulė su dėde Mantvūu sutinka. Ji mums vis apie

— Ir man gera, Uogele. Labai gera. Su tavim. tėvelio dėdę, krivaitį, pasakoja, kaip tas dėl savų die-

pasilenkė į ją Rimgaudas. 
jį nusišluostė ašaras. - „ _

pasitaisė plautais. - Nieko. AJ tik taip sau ... - “ePtprfe
Dabar ji lengvai atsikvėpė, atsilošė į beržo liemenį ir dės Mantvflo tai, nekalbėti, jo neerzmti.

Rimgaudas ilgai žiūrėjo į papurusias ežero bange
les. Paskui pasilenkė, paėmė akmeniuką, nusviedė to
li į meldyną ... ' ;

— Ne, — atsakė negreit, bet aiškiai ir garsiai, 
nors nežiūrėdamas į Uogelę. Tenai buvo gyvatė, 
jau iškišusi gėluonį ...

— Ir ji šliaužė taip tėvelio ir Giedkanto, ar ne?
— Šliaužė - Būtų kirtusi

kė, dar neduoda jam teisės lan
kytis kada nori ir kur nori. 
Be to, Chruščiovas nėra joks 
svečias, o antra — jis ne
praustaburnis, iškoneveikęs J. 
A. V. prezidentą, vyriausybę 
ir užgavęs šio krašto žmones.

tarptautinėse organizacijose Tokiom aplinkybėm vadinti 
(nors eina jau 76 . metus) su-, savo vyriausybės veiksmus žiop- 
gebėjo išlaikyti aukštumoje, lais ir dengtis humaniškumu 
kurią turėjo Baltuose ^Rūmuose yra ne kas kita, kaip stoka tik

ro žmoniškumo, kuris rišasi su 
. . - - atsakomybės pajautimu už savo

1^tanai tremtine ją paip. k
ta dar iš 1946 metų , kai ji

kinin saulutei jau pavakarėn 
slenkant, ir kito^ dienos 16 vai. 
ryte buvau Chkagoje. Čia ma
ne sutiko mano mielieji gimi- . 
naičiai, gyveną ant ežerėlio 
kranto netoli Chicągos, ir nu
sivežė Jpa$. save namo, kad, už- 

____--------------------------------------------------------------------------------------------miršes visus žemiškus rūpes- 
voktų, kas aplink jį dedasi., ka amerikietė, tafiau kartu ir yiFn tik dykinėdamas vaL 
Bet tai nepavojingi vėplos. ♦—*-•-------
Lengva išskirti, ar jie kalba 
tiesą, ar jau kvailioja.

v i Pavojingesni yra tie vėpliai, 
kurie žiodosi tik tada, kai kal
ba. Nors Ūdrijos dzūkai sako, 
kad “gerai pažįsti kalboj, kas 
yra galvoj”, bet reikia turėti 
Naivią savo galvą, kad nepa
gautų.

Pavojingiausias gi tasai žiop
lumas, kuris dangstosi visuo
menėje susidarytu autoritetu. 

~ žmonės linkę patikėti dėl to, 
kad tai sako žinomas vardas. 
Dar prasčiau, ted tokie autori
tetai savo ruožtu yra linkę ki
tus laikyti žiopliais, užuot susi
mąstę dėl savo kai kurių įsiti
kinimų žioplumo.

šiom dienom vienas toks at
vejąs nuskambėjo pasaulinėje 
spaudoje ir Amerikos visuome- vas vieną kartą Ameriką lan- 
nėje.

gaivina ateitininkijos 
dvasią, parodo ateitininkijos i- 
dealų vertę ir grožį dabarties 
gyvenimo sutemose ir atidaro 

4-, ateitininkų .organizacijos- lan
gus ir duris į platųjį gyveni
mą ir pilnutinį veikimą. Tai 
buvo gal pats gražiausias ir įspū 
dingtausias šio jubilėjinio kon
greso momentas, nes čia at
siskleidė nauji gaivūs ateiti- 
ninkiškos minties polėkiai ir 
atsivėrė naujos viltingos ateiti- 
ninkiškos veiklos galimybės. > 

šioji diena buvo baigta gra
žiu koncertu, kuris nuvedė 
mus į žavius meno pasaulius 
ir pilnus gilių įspūdžių nuly
dėjo poilsiui, kad sekančią die
ną atgaivintomis pajėgomis į- 
stengtume sėkmingai baigti nu
matytąją jubilėjinio kongreso 
programą.

ATSKIRI POSĖDŽIAI
" Sekmadienį, paskutinę kon
greso dieną, vos saulutei pate
kėjus ir išėjus pasivaikščioti 
dangaus mėlyne, ateitininkų 
būriai rinkosi į atskirus savo 
posėdžius.

Jaunučiai, kurie ateitininkų 
istorijoje pasirodo pirmą kar
tą, moskleiviai, studentai ir

muose, tik tarpais atsibusdama ir su baime sekda
ma sparčiai žemyn riedančią saulę. Ar taip greitai 
turėjo baigtis Ši diena? Ar nebuvo galima kaip nors 
sulaikyti nuriedančią saulę ir sustabdyti atslenkančią 
po saulėleidžio tamsą? O, kaip ji troško, kad šita 
diena būtų pati ilgiausia, pati šviesiausia, kad jie ga-. .< 
lėtų taip sėdėti ir sėdėti be galo.

Rimgaudas nustojo švilpavęs; ėmė kratyti dūdelę 
į delną. Tada Uogelei staiga atėjo į galvą kausimas, 
ir ji pasakė garsiai: -

— O tas Dievas, ar jis galingesnis ir už Per
kūną?

— Tai galvoju, kad taip. Aš jo dar nepažįstu, ’O 
- Ar ta bijai, Uogele? Ar pyksti? Uogele. Kai anodu daugiau, tai ir tau pasakysiu.

__  Ne. __  Uogelė atsigręžė į jį ir nusišypsojo. — vistiek, tau atrodo, kad jis geresnis už
— Sakau teisybę. Tada pradėjo tikrai veikti. Ašaros tekėjo per veidus, • - už mūsų dievus?
— Tai kodėl apie mešką nuslėpei? krito ant spindinčios dagės, ant gintaro karolių, sun-
— Nuo tavęs neslėpiau. kėši į baltos palaidinukės drobę. Ji net kukčiojo, net
Uogelė neramiai sujudėjo, paskui, Žiūrėdama tie- visa drebėjo, lyg ją kas purtintų, lyg iš vidaus kas

šiai Rimgaudui į akis, tyliai pasakė: veržtųsi ir išsiveržti negalėtų.
— Aš manau, kad tu žalčio neužmušei, kaip Vy

das sako ...

— Tai ko tu nesakai visiems? Ko nesiteisini?
— pašoko Uogelė. — Dabar tau visi nelaimę prana-
šauja. Aš nenoriu, kad būtų nelaimė! — Uogelė nu- jo ant jos priejuostės. rim būti paklusnūs, geri dievams, aukas aukoti, kri-
leido galvą. Jos pirštai ėmė pinti išsidraikiusią kasą. Uogelė susijuokė skardžiai, linksmai. Tada susi- vio klausyti, žyniams tikėti, už savus dievus ir savą 
Veide buvo rūpestis ir susigėdimas, kad lyg ir per- juokė abu. Pro šalį praskrido dvi peteliškės. Beržo žemę gyvybę atiduoti nebijoti. Oho, žiūrėk, ką tau
daug pasakė. šešėlis gobė juos nuo karštų saulės spindulių. Toli Eikutis ar Gedai pasakytų! Net ir Siautiltakas — im-

— Dievas žino. Uogele. Ir kam aš turiu bėgti suulbavo volungė, čyptelėjo augštai vieversys. Rim- tų muštis, jeigu jam apie vieną Dievą, į kurį priešai
per žmones šaukti, kad nekaltas esu, kad gero norė- gandas išsiėmė iš kišenėj savo dūdelę. Pasirėmė vie- tikL prakalbėtum. Mūsų motulė tyki ir nepikta, bet,
jau, kad taip ir taip. Vydas manęs nekenčia. Tu ži- na ranka į žemę it pusiau gulomis ėmė švilpauti. kai mus moko, nori, kad be jokio abejojimo jos Liau
nai — kodėL — Patylėjęs: — Užtat, kad į tave įsi- Švelnios buvo jo dainos, glostančios. Uogelės širdį. sytume. Tėvelis irgi su ja nesiginčija.
aūrtj«i, - pmiė Švelniai. Neita* jo Mfcnte vertė mergaitę rauti ir nutatati _ Ub^ ta iftik, » neUMk, t«o

Vėjas, atrodė,- nustojo pūtęs ir nendrės Snarėję. galvy femyn. „mhriJdn ka tanu U tar
Vien jo balsas tesigirdėjo, kad ir švelnus, bet didelis, Saulė slydo įkypai dangumi, vis labiau rausdama V „** 7^?” ‘k” « 
pripildąs orą, jos širdį, plačią Ašuojos apylinkę, visą ir didėdama, vis artėdama į ežero bangas. Uogelė onos giraųjęs, neganu netikėti. Dievai
pasaulį^ Ji pešiojo dobilo žiedą. Nustojo čiulpusi iš skendo Rimgaudo dainose, skendo savo pačios jaus- (Btt

Kas B tikrųjų yra aopbs?
lankymas suteikė simpatijų vi
sų tautybių sluoksniuose, nors 
jos ginama politika kartais ir

— Tai jau ... — Mergaitė taisėsi apivarus, la
biau suverždama koją, išlėto megzdama virvučių ga
lus ... Paskui pakėlė galvą ir, tiesiai žiūrėdama Rim
gaudui į veidą: — O kodėl nepasakai visiems, kad 
mešką pats nukovei, o ne Vydas?

— O kam reikia sakyti, jeigu jis pats nepasisa
ko? Dievas, vistiek, žino, ir nepasakius.

— Dievas? Ar kryžiuočių?
— Rimgaudas prasijuokė:
— Tu m<anai, Uogele, kad vieną Dievą turi kry

žiuočiai, o* kitą tu, trečią aš, ketvirtą ... Ogi kam 
tiek daug. Vieno visiems užtenka.

— Kad tu iš manęs juokies ... — lyg ir supyko 
Raudė nieko neatsakė, tik -juos abu apžvelgė. Uogelė.

Ūkusi viena, ji nėjo prie merginų, o pasuko į pakai- — Nesijuokiu, 
nę. Jos akis buvo užmačiusi, kur nuėjo Vydas.

trošto būti kartu ir varžėsi būdami. Jie norėjo pasi
sakyti vienas kitam daugelį gražių žodžių, bet jų ne
rado ir nedrįso. O reikėjo ką nors veikti. Atrodė, ki
taip pultų vienas antram į rankas ir apsikabintų, ar
ba atsiskirtų ir nueitų kas sau. O jie abu nei vieno, 
nei antro nenorėjo. Troško tik būti kartu, daugiau 
nieko.

Arčiau priėjus, ežeras dvelktelėjo vėsa. Jų įkai- 
tustens veidams buvo tai malonus, gaivinantis pa-

— Tai žiemą! Tada čia, prie ežero, nei už ką 
nepastovėčiau. Tuoj pavirsčiau į ledą.

— Tokia mažutė ... Šaltis kai paspaudžia, tai 
Uogelės ir nebėr ... — Vaikinas priėjo arčiau. Ran
ka lyg kilstelėjo, bet vėl tuoj nusviro žemyn. Tik žiū
rėjo, žiūrėjo ir žiūrėjo į ją..

— Tai ... — Nuraudo Uogelė iš naujo. Greitai 
atsisėdo ant kupstelio, prie didžiojo beržo liemens.
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LIETUVIŲ MOTERŲ MINTYS APIE POLIT-K •

Namie ir už namų
Dr. Vitalija Kudirkaitė - Gi- 

riūnienė, baigusi odontologi
jos mokslus dar Lietuvoje ir 
ten nrakiikavusi, naujai juos
išėjo Aormern^e, ig_ ua..:;. u 
DS lapsni. Atidarė savo kabi
netą Rosemonde.

Marcelė Adžgauskienė, viena 
iš seniausių Lietuvių R. K. Su
sivienijimo narių (pirmos kuo
pos) mirė rugpiūčio 18, sulau
kusi 90. Gyveno Kingston, Pa.

Sesuo Felicija Rogalskytė nuo 
šių mokslo metų pradžios pa
skirta Putnamo seserų išlaiko
mo mergaičių bendrabučio ve
dėja. Ilgą laiką ji vadovavo Ne
kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolynui ir vaikų darželiui 
Montrealyje prie Aušros Vartų 
lietuvių parapijos.

Jadvyga Prancevičiūtė, gydy
toja, mirė liepos 14 Lietuvoje, 
Telšiuose.

Vita Valikonytė, gražiai už- . - 
sirekomendavusi Cosmopolitan 
School of Music mokslo metų 
baigimo iškilmėse, įstojo Į Chi- 
cagos konservatoriją mokytis 
dainavimo.

Judita M. Matuiionytė baigė 
Toronto universiteto odontolo
gijos mokslus DDS laipsniu; 
šiuo metu dirba su kitu dantų 
gydytoju, bet mano atidaryti 
savo dantų gydymo kabinetą.

ALR Kat. Motery Sąjungos 
naujų narių vajus pradedamas 
spalio 1. Vajaus metu yra di
deli palengvinimai įsirašyti Į ' 
šią seną savišalpos ir kultūri
nės veiklos organizaciją.

Birutė Šlepetytė - Vensku- 
vienė, atvykusi iš Prancūzijos, 
Paryžiaus, paviešėti pas savo tė- . 
vus New Yorke, dalyvavo atei
tininkų kongrese Chicagoje, bu
vo prezidiume ir vadovavo aka
deminiam posėdžiui.

Irena Stankūnaitė, jauna ky
lanti solistė (iš Linden, N.J.), 
dainavo Dainos draugijos kon
certe Sans Souci- parke prie 
Wilkes-Barre, Pa. Koncertą ren
gė Wyomingo klonio lietuviai.

Milda Pusdešrytė šoko didžio
je Toronto nacionalinėje paro
doje, vadinamoje ‘Grand Show’.

Daugelis mano, kad moterų 
paskirtis tėra vaikai, šeima, 
grožis. Moteris laikoma fiziškai 
silpnesne būtybe, ir jos vieta, 
tarytum, tik už vyro stiprių pe
čių. Bet į gyvenimo platesnius 
kelius prasiveržiančios moterys 
Įrodo, kad jos gali būti ir gre
ta vyrų, ne vien už jų pečių. 
Įvairių profesijų atstovės va
lios ir proto sugebėjimais daž
nai yra lygios, o kartais ir pra
našesnės už vyrus.

Lygūs sugebėjimai suponuo
ja . 1 g.as pa.eigas bei prievo
les. ŠLiaii imkime pmiriių gy
venimą. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse dabar pergyvenama 
didelis persiorientavimas, atsi
gręžimas sąmoningu veidu į 
komunistinį pavojų. Be to, pre
zidento rinkimų metai. Todėl 
daugelis protingų moterų įsi

A. ARBAČIAUSKIENĖ

jungia į aktyvią ir pozityvią 
politinę veiklą. Kodėl? Nes jau
čia, jog nepakaks jų grožio, jų 
tvarkingumo šeimose, kad vy
rai perneštų ir pasuktų tinka
ma linkme šiuos politiškai sun
kius metus. Reikalinga jų kon
kreti šioje srityje parama, pa
galba, talka.

Kam gi daugiau JAV tinka
ma politinė orientacija rūpėtų, 
jei ne mums — lietuviams, ne
tekusiems tėvynės ir laisvės? 
Juk nuo Amerikos vienokios 
ar kitokios orientacijos, nuo vie
no ar kito jos prezidento, nuo 
jos Kongreso ir užsienio poli
tikos darbuotojų priklausys ir 
Lietuvos likimas.

Užtat reikia džiaugtis, kad 
ir lietuvės moterys pradeda su

SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ

VEDYBOS VOKIETIJOJE
Vokiečių žurnalas “Sonne” 

paduoda šiek tiek statistinių ži
nių apie vedybas. Jo surinkto
mis Vokietijoje žiniomis, 52 
proc. visų moterų išteka už vy
rų, kurie nėra jų idealai. Ta
čiau jos turi vilti tą idealą su
rasti kada nors vėliau, laiky
damos dabartinį savo vyrą tik

KOBOS moterys po ginklu.

laikinu. Bet po daugelio vedy
binio gyvenimo metų apie 40 
proc. tų moterų Įsitikina, kad 
jų vyrai ir yra jų išsvajoti idea
lai.

Su vyrais yra kitaip. Apie 
78 proc. vyrų yra Įsitikinę, kad 
jų išsirinktos žmonos yra idea
lios. Tačiau po kiek laiko iš 
jų 33 proc. prisipažįsta, kad jie 
yra padarę didelę klaidą. Apie 
45 proc. vyrų savo vedybiniu 
gyvenimu yra patenkinti.

Moterys iš savo išsvajoto i- 
dealaus vyro reikalauja: pir
miausia ištikimybės, antroj vie
toj gero uždarbio, trečioje — 
geros išvaizdos, pagaliau, kad 
senatvėje būtų jos darbuose 
naudingu padėjėju bei pava
duotoju. Apie vyro inteligen
ciją ir gerą elgseną beveik ne
užsimena.

Vyrai iš idealios žmonos no
ri: pirmoje vietoje — grožio, 
antroje draugiškumo, trečioje 
gero šeimininkavimo, ketvirto
je ištikimybės, penktoje, 
neturėtų kaprizų, šeštoje, 
suprastų vyro silpnybes ir 
tintoje — inteligencijos.

Panašus apklausinėjimas bu
vo padarytas ir Prancūzijoje, 
tačiau buvo ten gauti visai 
priešingi rezultatai. Čia mote
rys iš idealaus vyro reikalau
ja pirmoje eilėje inteligencijos, 
o apie gera uždarbį nėra nė 
kalbos. Vyrai gi pirmoje eilė
je, pageidauja geros šeiminin
kės. Moters grožį jie stato ne 
pirmoj, bet penktoje vietoje.

Taigi, pažiūros Į vedybas į- 
vairiuose kraštuose yra skirtin
gos P, S.

prasti politinės ta’kos vyrams 
svarbą. Štai, B:č-
kienė, ar jai neužteki ’. savo ža
vingu balsu džiugimi minias 
tautiečių' ir kitaerju į? Ar ji 
neiškelia lietuvio va lo į gar
bę savo daina ra o lietuviš
ka pavarde, išeit . ia Į tarp- 

. tautinius muzikos : Aus? Bet 
ji nuoširdžiai ati c. savo da
lį ir polit nio da - ičiai. štai 
ji, Prudencija Eičkbaė, žymi 
lietuvių dainininke yra lietu- 
tuvių komiteto Ni. 'n i, respub
likonų kandidatui i preziden
tus remti, viena iyi. iausių na
rių. Taip'"pat, k-eel, atrodo, 
galėtų rūpėti politika gabiai ir 
simpatingai filmų a^ tistei Rūtai 
Lee — Kilmonytei? Bet ji, kad 
ir būdama dar labai jauna, su
pranta politikos įeikšmę ir 
teisingos jos L^yptAs įtaka 
Amerikos, taip pat jos tėvų 
gimtinės Lietuvos likimui. Rū
ta Lee — Kilmonytė irgi yra 
veikli respublikonė, negailinti 
savo brangaus laiko Nixono kaa 
didatūrai paremti, šios abi 
garsios lietuvės menininkės — 
Bičkienė ir Kilmonytė — dar
buojasi, nešdamos žmonėm 
grožį; bet jos neužmiršta ir gy
venimo realybės, kuri gali bū
ti visiem geresnė ir gražesnė, 
tinkamiems politikams tvarkant 
šalį.

Gražų pavyzdį politinėje dar
buotėje rodo ir mūsų visuo- 
menininkės, kaip Pranė Lapie
nė, adv. Zuzana šalnienė, Li
gi j a Bieliukienė ir k.

Kas mums, lietuviams, šian
dien svarbiausia politiniame 
lauke? — Kad būtų teisingai 
išspręstos tarptautinės politi
kos problemos; kad komunis
tų pavergtieji kraštai grįžtų į 
laisvę ir gerovę.

Lygindami abu prezidenti
nius kandidatus, daug kas ma
no, kad Nixonas, daug keliau
damas, yra labiau susipažinęs 
su Įvairiais kraštais ir jau ne
kartą Įrodęs, kad užsienio po
litiką jis gerai permato. Lietu
viams bei kitiems komunistų 
pavergtiems kraštams palankus 
yra ir Cabot Lodge, kandida
tas į viceprezidentus.

Lietuvės moterys Amerikoje, 
bent žymi jų dalis, sąmoningai 
apsisprendžia už Nixono — 
Lodge kandidatūras ir, reikia 
tikėtis, savo pavyzdžiu paveiks 
kitas moteris ir daugelį vyrų 
balsuoti lapkričio mėn. už tuos, 
kurie dabar, gal būt, yra mū
sų tautos vienintele viltimi.

Rimgailė Kucinaitė iš Brock- 
ton, Mass., pavasarį baigusi pir
mąja Annhursto akademiją Put- 
nam, Conn., gavo šen. J. Dodd 
(Conn. — D.) asmeninį pagyri
mo ir pasveikinimo laišką. Šen. 
J. Dodd už nuopelnus Lietuvai 
Lietuvos vyčių seime Worces- 
teryje buvo apdovanotas 
bės žyminiu.

Jolanta Kaušienė, prieš 
nesi atvykusi iš Lietuvos
savo vyrą Chicagon, atidarė lie
tuviškų valgių valgyklą, pava
dintą “Kaunu”. Kaune ji dirbo 
“Valgio” treste.
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NAUJA PROFESIJA, BET SENA TAKTIKA
Kam teko skristi lėktuvu, ga

lėjo pajusti malonią globą lėk
tuvo palydovių — stiuardesių. 
Jaunos, žvalios ir mandagios 
mergaitės pasitinka, 'patarnau
ja, išlydi. Lėktuve jos siuva iš 
vieno galo į kitą: užrašo var
dus ir pavardes, prižiūri, kad 
keleiviai apsaugos diržus pri
sirištų; vienam kitam pakiša 
pagalvėlę; atneša kavos ir už
kandžių; pasiūlo laikraščių pa
siskaityti; pašnekina. Nelaimės 
metu ramina, padeda iš lėktu
vo išsikapstyti, jeigu jisai ne
sugūra į šipulius arba nepa
skęsta liepsnose. Prieš savaitę 
dvi stiuardesės daug padėjo 
keleiviams išlikti gyviems, kai 
New Yoike La Guardia aero
drome besileisdamas susikūlė 
i. užsidegė AA lėktuvas “Elec- 
t.a ’.

Ši nauja moterų profesija, 
kuri išsivystė kartu su civili
ne aviacija, yra traukli, Įdomi, 
bet ir rizikinga. Traukli dėl to, 
kad lėktuvu palydovės aplanko 
daug kraštų, susitinka ir pažįsta 
clair, Įvairių žmonių. Rizikinga, 
nes . _io ilgiau ir dažniau skrai
dai ;o didesnė galimybė su- 
6u.. arba suliepsnoti. Be to, 
ga.i-i dažnai padangėse įsilieps- 
i.c.^ jausmų ugnys. Čia mote- 
i;._ ..aka tos pačios, kaip se
no ■ i Akais, ir tos pačios, kaip 
žc .ėję. Jos turi seną taktiką, 
ku i pavaizduoja “Blondinė 
sr..,4. Gesė”.

3-DND1NĖ STIUARDESĖ
i. n avų bendrovės direkto

re ii pykčio buvo pageltęs. 
J. . į cigarą ne rūkė, o tie
si.ui imto.

-- Ar suprantate, kas daro
si.' -- rūsčiai kreipėsi į jau
nas merginas, kurios buvo su-

Dr. Ang. Kazlauskienė, prieš 
riebus baigu.-i odontologijos 
mokslus Toronto universitete, 
savo kabinetą atidarė Oakville, 
Cntaiio.

Aldona Stempužienė, solistė, 
rugsėjo 10 dainavo Sodus, Ind., 
santariečių suvažiavime.

PRAKTlšKA nuotaka: Pratau 
tumo bus mūsų namo langai.

nekirpti: Man dar nepranei*. kokio aukt-

stojusios ratu. — Ar supran- 
te, kad aš negaliu vežti kelei
vių dykai? Kas neturi pinigo, 
tegu pėsčiai ropoja. Aš turiu 
reikalo su pinigingais žmonėm. 
Ir čia visa bėda.

— Kokia bėda, jei yra pini
go? — neiškentė nepasiteira
vusi blondinė stiuardesė.

— Kokia bėda! Kokia bėda!
— šaukė direktorius, perstū- 
męs cigarą iš vieno lūpų kam
pučio Į kitą. — Dar nesupran
ta? O pabėgti su piniguočių 
tai visos supranta! Pernai iš
mokslinome 10-naujų stiuarde
sių, o beliko iš jų tik 4. Ką aš 
turiu daryti?

Iš jaunų merginų jokio at
sakymo nesulaukė. Ištraukė iš 
dantų cigarą ir sviedė žemėn.

— Aš dar kartą Įsakau, —=- 
pakilęs rėkė, — dar kartą įsa
kau ir draudžiu tarnybos me
tu Įsimylėti, susižadėti, ištekė
ti. Aišku?

Permetė visas akimis nuo 
galvos iki kojų.

— Ar aišku? — dar kartą 
paklausė. — Jei kuriai neaiš
ku, tai paaiškinsiu: pagal tar
nybos sutartį susirasiu bet ku
riam pasaulio kampe ir patrauk 
siu teisman. Meilė ar nemeilė
— man neturi gadinti biznio.

Direktorius nusisuko į lan
gą. Už jo burzgė motorai. Vie
nas lėktuvas buvo paruoštas 
skristi.

— Kuri iš jūsų skrenda su 
tuo lėktuvu? — pabrėždamas 
paklausė.

— Aš, — atsiliepė gražioji 
blondinė.

— Ar žinai su kuo skrendi?
— Su pilotu Džimu.
— Aš ne to klausiu. Lėktu

vu skrenda milijonieriaus H. 
sūnus, jaunas. Matei?

— Ne, dar nemačiau.
— Tai ir nežiūrėk.
Tuo tarpu direktorius pama

tė, kad įėjo pilotas Džimas. 
Rankos mostelėjimu atleido vi
sas merginas, o Džimą pritem
pė prie savęs už rankovės.

— Klausyk, Džimai, tu esi 
vyras ir mane suprasi. Pada
ryk taip, kad tas dolerinis po
naitis į merginas nežiūrėtų. Su
pranti?

— Suprantu.
Kai lėktuvas pakilo, direkto

rius trynė rankas, kad jam to
kia gera mintis atėjo galvon. 
Bus kratuiio tam ponui! Kad 
tik užtektų popierinių maiše
lių ...

Po trijų dienų Džimas par
skrido atgalios.

—Ar gerai supai? — direk-

torius paklausė nekantrauda
mas.

— Taip purčiau, kad pini
ginės lakstė iš kišenių.

— O tas milijonierius?
— Jam nieko. Bet stiuarde

sė ...
Direktorius klausiamai išsi

žiojo.
— Ji neatlaikė. Benešdama 

kavą krito tiesiai jam į glėbį.
H.H.

STIUAROES6S it virtau* j apa
tių; t vedų Unijos Liza. italų Elz
bieta. anglų — Joana, Indų — Ter- 
ry, airi, gimusi Ir augusi Indijoje.
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Pr. Bičkienes
koncertas IS VISUk
Phi ladelplii j o j e

Rugsėjo 25, sekmadienį, 4 
vai. popiet solistė Prudencija 
Bičkienė ir pianistas Manigirdas 
Motiekaitis koncertuos Pennsyl- 
vanijos universiteto muzėjaus 
salėje. Šio koncerto visi lietu
viai laukia su išsiilgimu ir vii-, 
timi. Mieloji mūsų dainininkė 
pasikvietė jaunąjį lietuvį muzi
ką M. Motiekaitį, kad atneštų 
tikrai nuotaikingos lietuviškos 
dainos ir muzikos garsų Phila- 
delphijos ir apylinkės lietu
viams.

Lietuvių Bendruomenė kvie
čia visus šioje dainų šventėje 
dalyvauti. Juk gal niekas taip 
visų nepatraukia, kaip lietuviš
ka daina. Kartais tenka nu
girsti skundų, kad nežinojo. To
dėl visų lietuvių pareiga ne 
tik patiems ateiti, bet ir savo 
pažįstamus bei kaimynus kvies
ti, raginti, priminti. O dar ge
riau būtų visiems iš anksto įsi
gyti bilietus. Būtų labai gražu, 
kad atsirastų daugiau garbės 
rėmėjų, po 5 dol. aukojančių, 
.nes visas pelnas eis mūsų L. 
Benruomenės svarbiems reika
lams. Bilietai gaunami pas LB 
vaidybą, organizacijų atstovus 
ir platintojus. (R)

Lione Juodyte dainuos Waterbury
Spalio 8, šeštadienį, Lietuvių 

Bendruomenės Waterburio apy
linkės kviečiama Lionė Juody
tė duos populiariųjų lietuvių 
dainų bei operų arijų koncer
tą. Dainininkė VVaterburio ir 
apylinkių lietuviškajai visuo
menei pažįstama iš jos įdainuo
tų plokštelių “Dainos iš Lietu
vos”. Ši plokštelė yra susilau
kusi nepaprasto pasisekimo ir 
laikoma viena įš populiariausių 
lietuviškų plokštelių. Lionė Juo
dytė yra imponuojančio balso 
— kontralto dainininkė, žemas, 
stiprus ir skambus jos balsas. 
Jos skambi gitara nukelia mus 
į gimtąjį sodžių ir mieląją tė
viškę, į tuščius paliktuosius na
mus. Lionė Juodytė yra daina
vusi įvairiuose lietuvių koncer
tuose Ne\v Yorke, Chicagoje,

Solistės PRUDENCIJOS BIČKIENES

KONCERTAS

stovėjo žmo
geliam susikau-

PHILADELPHIA, PA

tremties gyve-

EŽERAS M a ss. valstyboje. Nuotr. V. Maželio.

PENSILVANIJOS UNIVERSITETO MUZIEJAUS AUDITORIJOJ 
33-čia ir Spruce gatvė, Philadelphia, Pa.

MANIGIRDAS MOTIEKAITIS skambins pijanu

J.A.V. Liet. Bendruomenės Philadelphijos Apylinkė

- DARBININKAS

PRANCIŠKONŲ gimnazija Kennebunkporte rugsėjo 12 pradtjo naujus mokslo mitus. Suvažiavo moksleiviai iš Kalifornijos, Chicagos, Detroito, Clovelando, Pitts- 
burgho, Brooklyno, Bostono ir kitų Amerikos vietų. Beveik visi moksleiviai yra naujų ateivių vaikai.

ŠILUVOS ATLAIDUOSE MARIANAPOLYJE BUVO SUPLŪDĘ GAUSIAI MALDININKŲ
Šių metų iškilminga ir kas

metinė Šiluvos šventė Įvyko 
sekmadienį, rūgs. 11. gražiame 
Mariąnapoly, Thompson, Conn., 
tėvų Marijonų paruošiamosios 
mokyklos ir vienuolyno sody
boje. Nors diena buvo lietin-

Detroite, Toronte ir kitur su 
dideliu pasisekimu. Lionė Juo
dytė dainuoja ir amerikiečių 
publikai. Jos talentas ir balsinė 
medžiaga gerai vertinama New 
Yorko muzikos pasauly. Ji yra 
kviesta dainuoti eilėje koncer
tų Rossini Opera House, Roxy 
teatre, N. York City Orchestra 
Festival, per radijo ir televizi
jos programas.

Dainininkė atsilankys Water- 
burin pirmą kartą. Jos progra
mai akomponuos pianistas Al. 
Mrozinskas. Koncerto programą 
paįvairins Eduardas Radiono- 
vas — akordeonistas. Po kon
certo bus šokiai .geram orkest
rui grojant. Rengėjai kviečia 
nepraleisti progos išgirsti 
šaunų 
vak.

šį 
koncertą. Pradžia 8 vai. 

Apylinkės Valdyba

ga, gamta tiesiog verkė visą 
dieną, ir nebuvo galima atlik
ti programos, kaip norėta, bet 
susirinko nuostabiai daug žmo
nių — arti 2,000 tikinčiųjų, 
daug kunigų ir vienuolių.

Iškilmingos šv. mišios

Mišias aukojo tėvų Marijonų 
provincijolas kun. Jonas Jau
čius, M. I.C. Asistą sudarė: kun. 
S. Saplys ir kun. J. Augūnas. 
Pamokslą sakė kun. V. Pau
lauskas, Vila Marijos kapelio
nas, kuris priminė ir gražiai 
išdėstė kančių ir skausmų kil
numą ir naudingumą žmonėm. 
Visom iškilmėm vadovavo kun. 
S. Dambrauskas. Per mišias ir 
popiet Marijos valandoje giedo
jo Waterburio šv. Juozapo pa
rapijos choras, vad. muz. Alek
sandro Aleksio. Mišiose dalyva
vo Norwich vysk. Vincentas 
Hines su savo kancleriu prel. 
St. Onge. Po mišių vyskupas 
tarė žodį į gausiai susirinkusią 
minią. Priminė, kaip svarbu yra 
nuolatos gyventi Marijos prie
globsty. Ragino, kad visuomet 
rodytumėm Marijai savo tikrą
ją meilę.

Popiet, nors jau gerokai li
jo. daug tikinčiųjų, vadovaujant 

kun. P Remeikai, apėjo stacijas 
vienuolyno parke.

Marijos valanda
Programos buvo numatyta 

apeiti procesija keturias Mari
jos stotis: Šiluvos, Aušros Var
tų, Žem. Kalvarijos ir Pažais
lio. Dėl lietaus šios pamaldos 
buvo pačioje koplyčioje, kur 
tik trečdalis tikinčiųjų galėjo 
sutilpti. Bet garsintuvai perda
vė pamaldas į visą namą ir sa
les. Pamaldom vadovavo prel. 
Pr. Juras, šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas Lavvrence, 
Mass. Pamokslą pasakė kun. An
tanas Mažukna. Pamoksle pabrė 
žė Marijos nuolatinę globą žmo
nijai.

Marijos stotys
Šiai Marijos šventei kasmet 

pastatomos keturios stotys. Ši
luvos Marijos altorius įruošia- 
mas prie didžiojo namo. Čia

ĮSPŪDŽIAI IŠ ATEITININKŲ KONGRESO ČIKAGOJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

sendraugiai ^būriavosi atskiro
se vietose, kad čia susirinkę 
panagrinėtų savąsias proble
mas ir jas suderintų su visa 
ateitininkijos veikla.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Iš čia visi susirinko į vieną 

vietą prie lietuvaičių kazimie- 
riečių seselių vadovaujamos 
Marijos aukšt. mokyklos ir su 
savo vėliavomis, ženkleliais, u- 
niformomis, lygiomis, ilgai nu- 
sitęsiančiomis gretomis, šven
tas giesmes giedodami, nužy
giavo į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo lietuvių parapijos baž
nyčią iškilmingom pamaldom. 
Neabejotina,

tai buvo įspūdingiausia inte
ligentiškosios lietuvių visuome
nės eisena, kokia bet kada yra 
buvusi lietuvių 
nime.

Šaligatviuose 
nių minios ir 
pime stebėjo šį nepaprastą įvy
kį. O didžiulė bažnyčia vos su
talpino susirinkusius.

Prasidėjo pamaldos. Mišias 
aukojo dabar vienintelis trem
tyje gyvas likęs lietuvis vysku
pas J. E. Vincentas Brizgys. 
Pamokslą pasakė savo ugnin- 

DRUSKOME

HALI

šventės procesi- 
— Aušros Var
stotu kasmet į- 
Vartų parapijos

aukojamos mišios, čia praside
da ir baigiasi 
ja. Antra sotis 
tų. Šią gražią 
rengia Aušros
Worcester, Mass. vyrai. Trečio
ji stotis — Žemaičių Kalvari
ja ir ketvirtoji — Pažaislis, ku
rias paruošia patys tėvai Ma
rijonai.

Misiįonieriaus kryžius
Prieš Marijos valandą buvo 

retos čia iškilmės — kryžiaus 
įteikimas naujam misijonieriui. 
Nauju tėvų Marijonų viršininkų 
patvarkymu, kun. Stasys Sap
lys paskirtas viršininku tėvų 
Marijonų misijoje Argentinoje. 
Šia proga Marianapolio viršinin
kas kun. Juozas Dambrauskas, 
antrą kartą paskirtas šiom pa

reigom trejiem metam, ir nau- 
* j ašis misijų viršininkas kun.

S. Saplys padarė tikėjimo iš-

gaiš žodžiais skrosdamas susi
rinkusiųjų širdis prel. Mykolas 
Krupavičius. Kaip Mozė tiesda
mas kelius Į pažadėtąją žemę 
— Lietuvą. Mišių metu galin
gai skambėjo Dievo garbei 
giesmės, ir pamaldų dalyviai 
bangavo prie Dievo stalo pri
imti šventos komunijos. Tai 
buvo momentas, kuriame, ro
dos, dangus ir žemė susitiko 
ateitininkų širdyse.

BAIGIAMASIS POSĖDIS
Popiet ateitininkai susitelkė 

į paskutinį posėdį. Čia atsisvei
kinimui gilių minčių pabėrė J. 
E. vysk. V. Brizgys, Ateitinin
kų Federacijos Tarybos pirmi
ninkas prof. Adolfas Darnusis, 
Alto pirmininkas L. šimutis, 
Vliko pirm. dr. Antanas Tri
makas, Amerikos Bendruome
nės pirm. Stasys Barzdukas, 
Amerikos Lietuvių R. Katalikų 
Federacijos pirm. Antanas Ma
sionis ir kongreso prezidiumo 
narys dr. Juozas Girhius

Gauta galybė sveikinimų raš
tu, jų tarpe nuo JAV prezi
dento, garsiojo Amerikos vys
kupo Fulton J. Sheen ir kitų 
žymių asmenų bei organizaci
jų-

Padarius eilę svarbių nuta
rimų, kongresas buvo baigtas 

pažinimą. Priesaiką priėmė pro
vincijolas kun. J. Jaučius.

Padėka
Marianapolio namo vyresny

sis kun. J. Dambrauskas, ku
riam teko vadovauti šių Šilu
vos iškilmių prisiruošimui, sa
vo ir tėvų Marijonų vardu no
ri padėkoti visiem, kurie pri
sidėjo prie šių metų Šiluvos 
šventės Įvykdinimo. Ypač dė
kingas N. Anglijos klebonam, 
kurie bažnyčiose skelbė ir ra
gino tikinčiuosius dalyvauti Ši
luvos atlaiduose. Dėkingas spau 
dai, kuri visuomet remia ir 
skelbia šiuos atlaidus. Paminė
tina, kad per paskutiniuosius 
metus angliškoje spaudoje la
bai daug ir gražiai garsino mū
sų šventę Marianapolio mokyto
jas Alg. Mitkus. Dėkingas tiem, 
kurie rūpinosi sudaryti auto
busus tikinčiųjų patogumui. ,ui

AVM

visa pri- 
ir greit 
kartu ir

Lietuvos himnu.
Širdys liūdėjo, kad 

artėjo prie pabaigos 
reikės skirstytis, bet 
džiaugtasi, nes čia buvo ryškiai 
pajusta, kad ateitininkija stip
rėja savo jaunomis, brandžio
mis kartomis ir sėkmingai ver
žiasi pirmyn.

BANKETAS
Galop susitikome paskutinia

me kongreso momente — ban
kete, kuriame maloniai pavie
šėta, jaukiai pabendrauta, pa
silinksminta ir atsisveikinta. 
Kartu giliu susikaupimu išklau
syta Lietuvos atstovo Washing- 
tone Juozo Kajecko turinin
gos kalbos, stipriai paveikusios 
susirinkusius, taip pat prof. K. 
Pakšto ugningo žodžio, šaukian
čio ateitininkiją į didį žygį už 
Lietuvos laisvę ir jos švieses
nę ateitį.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
čia, kongrese, daugelis susiti
ko ilgai, kartais daugiau nei de
šimtmečiais nesimatę. Jau vien 
dėl to buvo prasmė kongresą 
šaukti, nekalbant apie kitus 
dalykus. Iš tikrųjų, kur gi ki
tur ateitininkija taip gausiai 
susitiktų, jei ne savo visuoti
nuose kongresuose.

— Vladimiras Šilkarskis mi
rė rugpiūčio 31 Bonnoje. Vokie
tijoje, sulaukęs 78 metų. Ne
priklausomoje Lietuvoje jisai 
Humanitariniame fakultete Vil
niuje ir Kaune dėstė filosofi
ją

— Prel. Mykolui Krupavičiui 
spalio 1 sueina 75 metai. Ne
priklausomoje Lietuvoje, būda
mas žemės ūkio ministeriu ir 
seimo nariu, rūpinosi žemės re
formos vykdymu. Vokietijoje 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininku. Dabar gyvena Chi- 
cagoje. Ateitininkų jubilėjinio 
kongreso metu iškilmingose pa
maldose sakė pamokslų apie iš
tikimybę Lietuvai.

— Stasiui Girdvainiui, Lietu
vos atstovui prie Vatikano, su
ėjo 70 metų. Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje yra jau 40 , 
metų. Lietuvai atsotvavo Ber
lyne, Paryžiuje, Romoje.

— Valstiečių Liaudininkų Są
jungos centro valdybon kores
pondentiniu būdu išrinkti: J. 
Audėnas, Z. Dailidka, J. Dau
gėla, J. Kardelis, K. Karvelis, 
A. Kučys, G. Lazauskas, J. Pa
jaujis ir L. Šmulkštys.

— Lietuvių socialdemokratų 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 4 
Paknių ūkyje prie Thompson, . 
Conn. Dalyvavo virš 40 atsto
vų. Pranešimą apie Alto veik
lą padarė dr. Pijus Grigaitis, 
apie socialdemokratų partijų 
reviziją St. Kairio pranešimą 
skaitė J. Pakalka, apie lėšas 
knygom leisti kalbėjo Kipras 
Bielinis. Liaudininkų vardu su
važiavimą sveikino dr. B. Ma
tulionis. Pirmininkavo J. Son- 
da ir F. Bronskis, sekretoria
vo J. Vilkaitis. Į naują centro 
valdybą išrinkti: pirm. J. Pa
kalka, vicepirm. adv. St. Bre- 
dis, sekr. J. Vilkaitis, ižd. B. 

’Spudienė, nariai — J. Sonda, 
dr. P. Grigaitis, K. Bielinis, F. 
Bronskis. Revizijos komisijon 
išrinkti VI. Barčiauskas, P. 
Kriaučiūnas ir Pr. Šulaitis. Gar
bės pirmininku išrinktas St. 
Kairys, vasario 16. signataras.

—Inž. Vytautas šliupas su 
žmona Vanda ir 3 metų sūnumi 
Kęstučiu po dviejų metų grįžo 
iš Afrikos, Liberijos, kur JAV 
vyriausybės buvo pasiųstas ty
rinėti sąlygas statyti elektros 
jėgainėm, varomom vandens. 
Grįžęs dirbs savo srityje Mus- 
cotive, Iowa.

— Stockholme, Švedijoje, pa
sauliniame istorikų kongrese 
iš lietuvių dalyvavo prof. dr. 
Z. Ivinskis, dr. J. Deveikė ir 
dr. J. Čeginskas — visi iš lais
vosios Europos. Iš pavergtos 
Lietuvos nebuvo nė vieno is
toriko.

— Prof. Petras Krapavickas 
Argentinoje dėsto filosofijos 
mokslus. Nuo rugpiūčio 1 jis 
dėsto Tukumano universitete. 
Prieš kurį laiką buvo išvykęs 
Ispanijon, kur visus metus dės
tė filosofiją.

— Adelaidės Lietuvių Sąjun
ga nutarė įsigyti dar vienerius 
namus, kurie stovi šalia dabar
tinių lietuvių namų.

— Kultūros Fondas išleido 
pirmą tomą Aleksandryno. ku
rį paruošė Vaclovas Biržiška.

I

ANdesN. Y. 7-2781

svečiams atdara visuose metų
sezonuose

Z. ir E. KRAUNAICIŲ 
rezidencija

CATSKILL KALNUOSE
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REAL ESTATE

HELP WANTED

POSITION OPEN

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18, N. Y.110-04 Jamaica Avenue

YO 3-1449 Tel. VTrginia 6-1800

CHILDREN 8OARDED

'/z■WOMAN wishes to care for „•M

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

Resid. ILCnois 8-7118Brooldyn II. N. Y.
RESTAURANTS

Electroshock

Turime didžiausią pasirinkimą vietinių bei importuotų 
medžiagų moterims ir vyrams labai žemomis kainomis.

N*WARK t, J. 
2Ū Marta* M. 
M Arta* MM

ORI PIRKTI AR PARDUOTI 
AMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ

INSURANCE - REAL ESTATE

bos darbams pravesti. Po šven
tinimo vysk. V. Brizgys žada 
pasakyti kalbą lietuvių, ir ang
lų kalbomis. Iškilmės bus baig
tos švč. Sakramento palaimi
nimu. Vėliau bus duodami už
kandžiai. ' /

Seserys kazimierietės kviečia 
visus lietuvius atvykti į šven
tinimo iškilmes ir taip pat no
rėtų priminti, kad senelių prie
glaudoje dar yra neužimtų kam
bariu. Kun. K. Š.

Ideal for Catholic Instrtution

PORT MONMOUTH. N. J.
16 Rooms. 5 Baths, Shover, 1 Bun- 
ra!ow, 1 Dancing Salon; Beach in 
front. Sandy Hook. Asking $30.000. 
Mušt Be Seen! Kensberg 6-0461 J 

N. J.

P S. Iš Bnoęklyno Darbinin
ko administracija spalio 9 
organizuoja į šventinimo iškil
mes ekskursiją autobusu. No
rintieji vykti prašomi kreiptis 
Į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn 21, N. Y. Tel, GL 5-7291.

Duodame dovanų tiems klijentams. kurie pirks nemažiau kaip 
už $10.00. — Ateikite ir įsitikinkite!

Konstancijoje, Vokietijoje^ 
prireikė statyti seneliam glo
bos namus. Pinigų vajui parink
tas gana originalus būdas. Iš
siųsta 300 laiškų. Kiekviena
me buvo. įdėta 10 markių ir 
paprašyta, jeigu yra vargas, tai 
prašoma tuos pinigus panau
doti; jei yra kitaip tai prašo
ma grąžinti su savo auka. Lig- 
šiol grižo atgal 200 vokų su 
15.000 markių.

KRAUTUVU: ATVIRA KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. 
IŠSKYRUS 4ESTADIENIUS nuo 9 ryto iki 6:30 vakaro

Catholic Mother 
WILL DAY CARE CHILDREN 

from 9 A.M. to 5 P.M. 5 days a week 
Ages 2tį to 5

Hot lunches and aftemoon snack. 
$20 week. Inspection invited.

Virš 21,000, 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

Turkijoje, Istambule, turtin
go pirklio žmoną ištiko dvi ne
laimės: mirė vyras ir mirda
mas uždraudė' žmonai juoktis 
ir linksmirtis. iki savo gyveni
mo galo. Našlė neturinti skai
tyti jokių juokų, žiūrėti links
mų filmų, šypsotis. Tik tokiom 
sąlygom jai paliekamas tur
tas. Dar nežinia, ką ji pasirinks: 
pinigą ar juoką.

St. Mary’s Parish 
CLOSTER, N. J.

7 year old Split. 3 bedrooms. 1’4 
baths, fireplace. garage, recreation 
room; adjacent to large picturesque 
vvooded area, plot 80x125. Conveni- 
ent to everything; $22.990. ’ Princi
pais onJy. Telephone PO 8-1009.

In St. John the Evangelist Parish 
in RIVERHEAD, L. I.

8 Rooms, lt4 baths, hot water heat, 
walking distance to town, 2 Catholic 
Churches, Parochial School, new 
High School under construction. 
Home in excellent condition. $18,500.

PA 7-0691

• In Catholic Area of
HAZLET, N. J.

8-ROOM SPLIT. corner. newlv de- 
corated, landscaped; extras. N.- Y. 
bus at corner. $17,750; 4’4 5^ G.I. 
mortgage. Fall occupąncy. Phone 

CO 4-0994

for convent in Yonkers, 
’ live in' 
referenees reąuired

In Saint Raymond’s Parish in LYN- 
BROOK, L.I. N.Y. — Large Family 
Home. 6 bedrms., 2 baths, 2-car ga
raže; gas hot water heat; 80x150 
plot; spacious rms. with full dining 
rm.; $22.000. 580 Scranton Avenue, 
Lynbrook. L.I.N.Y. L Y nbrook 9-8760

St. Mary’s Parish in 
CLOSTER. New Jersey 

Large 4 Bed Room Split,.2’į Baths, 
large -Family -Room. 2 čar Garage. 

Acre — Priced Right — $28,200.
PO 8-6185 '

Newtown, Pa. — Si pavasari 
čia buvo užbaigtas didžiulis ir 
puikus pastatas (statė J. Au- 
gustinavičius iš Clevelando). ku
ris kainavo apie 2 mil. dol. Sa
lia vidurinės mokyklos, pasta
tytos kiek anksčiau, kurioje šie
met mokosi 350 mergaičių, se
serys kazimierietės šiemet už
baigė Įrengti naują vienuoly
ną, mokinėms valgyklą, koply-

for experienced chambermaid 
waitress, Westchester reetory.

' TE 5-0677

Dideliam apdraudos sutaupytum, geresnei save- apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

St. Anastasia Parish
BERGENFIELD, N. J.

2 Family Brick, New 2 Large 5
Room Apartments. 2 car Garage. 

Ideal for Doctor or Dentist 
Corner plot. $35.500 

DUmont 4-6026

HILLSIDE, New Jersey
SOUTHERN COLONIAL HOME

— 3 rooms, 3 baths. powder rdom, 
porch. 2 car garage. Large corner 
lot Exclusive Westmirtster section. 

ELizabeth 2-7264 (NJ)

čią ir šv. Juozapo senelių prie
glaudą su moderniais patogu
mais. Naujų pastatų iškilmin
gas šventinimas bus spalio d, 
sekmadienį, 3 vai. popiet.

Pastatams šventinti yra pa
kviestas J. E. vysk. V. Briz
gys iš Chicagos. Į iškilmes yra 
kviečiami visi lietuviai kuni
gai ir visi lietuviai katalikai. 
Tai bus šventė, kurioje lietu
viai, ypač Pennsylvanijoje gy
venantieji, galės pasidžiaugti ir 
teisingai pasididžiuoti savo pa
stangų didžiuliu paminklu. Iš 
tikro, šv. Kazimiero seserų gau
sus* rėmėjai yra daug padėję 
įvykdyti šią didelę statybą. Spa
lio 9 jie galės pamatyti ir šiuos 
pastatus jau galutinai įrengtus 
ir apgyventus. Tačiau reikia pri
minti, kad seserys yra užtrau
kusios labai didelę skolą staty-

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas) 
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS

186-53 — 95th Street Ozone Park H, N. T.

Catholic Mother 
WILL DAY CARE FOR CHILD 

4 years and older 
Bensonhurst area. Reasonable rates. 

Inspection invited 
CL 6-9821

In Sacred Heart Parish 
in MERRICK. L J. N.Y.

Walking distance to Sacred Heart 
church; 4 bedrooms, 2 baths; Cape 
Cod. finished basemenL corner lot. 
trees, many extras; $25,000. Phone 

FReeport 9-6476

AR JOS NEPERMOKATE 
už savo autombbilio apdraudę? 

automobilių savininkų

In Saint Patrick's Parish in Bnook- 
lyn. N.Y. Bay Ridge—1 famify semi 
detacbed. 3 bedrms^ modern kitchen. 

[| finished basemenL dosed porch, par- 
quet ftoors. oil heat. garage, storm 
wtadows, near SL Patrick’s Church 
and School. Vacant on title. Asking 
$25.000. TE 6-9311 or SH 8-3945.

Varšuvoje, Lenkijoje, sureng
ta originali paroda:' išstatytos 
prekės, gamintos komunistinių 
valstybinių įmonių, čia buvo 
elektros lempos, kurios nede
gė, švarkai su labai trumpom 
arba labai ilgom rankovėm 
(sumaišytos išmieros). batai su 
atsiknojusiais padais, pjūklai, 
kurie neturėjo dantų ir t.t. Tuo 
norėta atkreipti dėmesį į įmo- 
riių administracijos ir darbinin
kų nesąžiningumą. Trūko tik 
vienos prekės: komunisto be 
galvos ...

. Ugandoje, Afrikoje, vyriau
sybė išleido įsakymą, kokių gy
vulių negalima laikyti namuo
se. Uždrausta namie laikyti liū
tus, leopardus, raganosius, go
rilas. dramblius. Galuųa laiky
ti krokodilus, gyvates'..

STONEY LODGE
Owining-on-Hud$on, New Y ori

A Private Psychiatric Hoepital, completely eųuipped for 
Diagnosis and Trvatmcnt of Mestai and Nervoua Conditions. 
In-ulm Coma Electroshock Psychoiherapy 

Macscs and Sacraments Availablė
•LEO i. 9ALMER, M.O. 

Mečiai Dlrector
Charlea A. BriflM, M.D. Mavrtoe J. O’Connor, M.O.

As*oe5ate Dfirctor

1991 BrMdaey 
NEW YORK M, N. v. 
LYcmm SM800

namų — šeimininkę, čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty-

tdeal for Catholic Institution. Putnam 
Valley—Stone house on lake, completely 
furnished. 23 acres. jwimmh>g. boat. Ali 
vear accessibility. Two bedrooms. tile 
bath. paoelled living & din. rooms. fire
place. mod. kitchen. beat. large basėm., 
guest cottage. bath house. bara, tool- 
sbed. garage; 55 miles from Nf-w Yo-k. 
S45 onO. Tpyea $675. Call New York BU 
8-4448 or PEekskiU 8-4458.

ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis. Old Town Farm. Terry- 
vilie. Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

child of working mother, daily. 
Williston Park vicinity, — $15 
weekly. Phone Pioneer 2-5347.

716 Watout 8L 
PH1LAOCLPHIA «, PA. 
WAInut 5-3485

Herman Wedel’s 
SUNRISE VILLAGE

Sunriae H’way. Beltnore L. I. 
SU 5-1132 - SU 5-9573

2 Shows and Dancing Nitelv. GALA 
CONTINENTAL REVUE. Excellent 
Ciūsine. Ltmcheon served from 11:30 
A.M. — Piįvate Banąuet Facilities.

DĖMESIO!
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio

DOVANŲ PAKETUS J UASJL
1-Ar firma yra įtikta.?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus

reikiamus dokumentus? : ( \
4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus shjsite per bet 
kurį iŠ skyrių: >'

84-14 Jamaica Avė.. VVoodhaven 21, 

N. Y. — (Forest Parktvay stotis) 

Tel. Hlckory 1-5220 

WILLIAM J. DRAKE

4102 Archer Avs. . 
CHICAOO * ILL. 
FRonttar 6-8338
1313 Addtaee Rd. tir.



Telefonas: STagg 2-5938

® s®©®®® - -j®®®®®® >

ROMAN FUNERAL CHAPEL

FUNERAL HOME

PL 4-1165

WM4~

Martinkus, Mrs. ir Mr. Tumas, 
Mrs. ir Mr. Raila, Mr. Raila jr 
Mr. Matačinskas, Mr. ir Mrs. 
Svirskis, jr. ir kiti.

__ Stoughtpnas šiais metate be-

kristi.Taftm rugsėjo 5-tojiS- 
aušo graži ir giedri. Paskam
binau * vienam ir kitam iš 
Stoughtono, kur gyvenu, jau 
buvo išvykę. Išvykau ir aš.

Kur vienuolyno sodyba? Šie
met jau buvo lengviau suras
ti, nes kelią rodė didelė iška
ba. Reikėtų dar kelių iškabų, 
kad ir nedidelių: bent prie 
Main St ir prie 27 kelio atsi
šakojimo.

Tbatcher Street — toks keis
tas vardas! Pažiūrėjau į žodyną, 
paaiškėjo, kad lietuviškai būtų 
“šiaudinių stogų” arba lūšnų 
gatvė. Taip buvo sfeniau, Da
bar jau aplinkui statosi moder
niški mūriniai namai. (Gatvės 
pavadinimas primena ne šiau
dinius stogus ar lūšnas, o pa
sižymėjusį jūros admirolą Hen
ry Knox Tbatcher, kilusį iš 
Maino valstybės ir mirusį Bos
tone 1880. Red.).

\

Privažiavęs vienuolyno sody
bą, pamačiau didelėmis raidė
mis parašyta: “Our Lady of 
Sorrows Convent”. Kitur skai
čiau, kad tai Nukryžiuotojo Jė-

Didelte pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokiom -prugoim*

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

M-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. T. TeL Virgiui* 6-9519

SaM nstsvta, sasMakinuun ir kitiem pobūviam

Salėje gaH tilpti 100 dalyvių

—HAVEJI REALTY — 
KELIONIŲ-'BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS 

Namų.pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas 
Mutual -Funds — Pinigų investadjoe

87-09 Jamaka Ave^ Voodhaven 81, N. Y. TėL VI7-4477

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
UIS Mt VerMR St Pfafladeiphia 28, Pa.

POpbr 54110

SEKMADIENIO popietėje senelių namuose Thompsone, Conn. 
. . S Nuotr. Beatriče* KerbelienAs.

! 18-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DEtAhlCY, N.Y.C.

Parduodama: Mikas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVfiS ATVIROS KASDItN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO ©RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckentdno krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt_

Audiniai yra angliškos ir vietines vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 

/ kurie siunčia audinius į užsienį.

Wine & Liųuoi jtore
822 Union Avė. Brookiyn 11, N 

Teu: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Vokiet. Šiemet pamaldos bu
vo atviramejąuke. Daugiau da
lyvavo žmodĮį te jautėsi erd
viau. Galėjo £ūti pamaldom ir 
pamokslui garsintuvai, o vė
liau — ir kitiem pranešimam.

PETRO LISAUSKO

DOVANOS G I M ,l N t M 

' IŠSIUNTIMU REIKALINGA PA8IROPINTI JAU DABAR! 

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lieta- 
|f Ą voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO- 

- NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
'IflTI? galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IkVllk įiojn žemiausiom ketinom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai 

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.
36-38-46 8TA6G 0T. ' —'~r.' BROOKLYN «, N-Y-

krautuve
64-09 CliAton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-8087 

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
Perkant dMranists kiekiais pristatoma J namus nemokamaiDOVANŲ SIUNTINIAI l LIETUVĄ

ir į kitus Sov. Sąjungos valdomu* kraštus. Garantuota* pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apšokami čia. Gavėja* NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mfiaų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.

lADMbVIV tilHlTORftm m baiaavuotojas 
*Tr0vW0DW Ksccl 

I^ereeabc®, Mbob.

Išnuomojamas didelis saulė- /.
tas kambarys. Galima naudotis Moteris — auklė reikalinga 

įsteigė savo valstybėje sovietų vonia, virtute te šaldytuvu. Ad- lietuvių šeimai vaikams prižiū- 
valdžią”. reso reikalų kreiptis į Darbi- rėti. Dėl sąlygų skambinti: VI

Pagaliau rugpjūčio 23, valsty- ninko administraciją. 94)099.
bės departamentas, atsakyda
mas į Lietuvos atstovo memo
randumą iš š. m. liepos 28 d., 
pakartotinai pareiškė, kad JAV 
Žmonės te vyriausybė tebėra gi
liai susirūpinusi Lietuvos liki
mu ir laukia tos dienos, kada 
Lietuvos žmonės vėl galės vyk
dyti savo nacionalines teises ir 
pasirinkti pagal savo valią po
litinę, ekonominę bei kultūrinę 
santvarką.

Tad Lietuva tebegyva ir dva
sia ir teise. Ji gyva pavergtoj 
Lietuvoj. Ji gyva Washingtone 
ir eilėj kitų sostinių. Jį tebegy
va ir lietuvio širdyje svetur.
te kol Mfchigauo ežero pakran

tėje vyksta tokie, kaip šis, su
važiavimai ir juose skambės 
Lietuvos rauda ir Birutės kal
ba, .bukite tikri, ateis diena, 
kad Lietuvos bus išauštanti me
tai O iki tai įvyks

Uetevi, luntio* tštromtyję

J. Ka jecko kalba . •.
(atkelta iš 2 psl.)

Prieš trejetą savaičių prez. 
D. ESsenhovreris pareiškė, kad 
nežinąs pasaulyje tautos, ku
ri savo valia laisvų rinkimų ke
liu pasisakytų už vergo grandi
nes vietoj laisvės.

Rugpjūčio 24 valstybės sekre
torius Herter Amerikos užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencijoje San Jose pareiškė, 
kad kur rytų Europoje komu
nistų partija, Sovietų ginkluo
tų pagalba, įsiveržė į valdžią 
ir komunistų režimas įsigalėjo, 
tokia valstybė nustojo politi
nės asmenybės ir veikimo lais
vės demokratijoje. Kitais žo
džiais giriant, ne lietuvių tau
tos valia, bet Sovietų kariuo
menė nusvėrė Lietuvos dabar
tinį likimą. Kremliaus iškamša, 
tariamasis liaudies seimas Kau
ne 1940 liepos 22 savo deklia- 
radjoje tai patvirtino. Joje juo
da ant balto parašyta, kad Lie
tuvos “liaudis, galingosios rau-z 
donosios armijos padedama ...

<• -

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkiną vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RATS LIQUOR STORE

Griežia J. Mortotalfio lietuviškas orkestras 
Ssr. P. VnSNIAUSKAS 

TeL BA 3-9771

Liceoed by Intourist
• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Te!.: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 100 Sutter Aveflue — TeL: Dl 5-S806
• LAKEW00D, N. J. 120 - 4tti Street — Tai.; FO 3-S56Š
• PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street — TeL: MU 4-461®
• NEW HAVEN, Conn., I Oly Street — TeL: LO2-1446
• PITTSBURG 3, Pa^ 101S E. Canon Street — Tel.: HU 1-2780
• VVORCESTER, Mas*, 171 Mlllbury Street — TeL; 8WS-2S88
• HAMTRAMCK, Mlch^ 9150 Jo* Campan — TU.: TR 3-1SM
• CLEVELAND 13, Ohio, 2983 W. 14th Street — TeL: TO1-10ŠS
• CHICAGO 22, III., 2222 W. Chfcago Avenue — Tel.: BRS4966
• SAN FRANCISCO, CS, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N.J., 428 IpringfleM Avsnue — T«L: Bl 3-17S7
• PMILAOELPHIA 41, R, 4925 OM York R<L — Tel.: DA 4-4401
• SPRINGFIELD, Mas*, 1716 Main Street — T*L: RE 2-7163
• WATERBURY, Conn^ I JoNn Street — Tel.: PLaza 6-6796
• GRANO RAPIOS, Mich, 414 Sertbner Av*, N.W. — GLS-2296

(GLS-flBOS
• PASSAJC, N. J, 211 Marse Strset — Tel.: PR 3-W7»
• DETROiT, Mlch, 7300 MMiIflan Avsmis^ — Tsl.: VI
• VINELANO, N. J^ Wen Lartel* Avėtus, Grask OrtboBo* B»o.

PAUL’S RE9TAURANT 
UQU088

19B3 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. V. 
(Rk^ewood) 

T«L EVergreen 2-6440

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
M0 OBCHABD STKEET

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sotrarko pramogines ir biznio kelione* | 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname viza* 
sutvarkome rezervacijas ir rt. Smulkesniems infonnacijtnns ra^r- 
kite/skambinkite daugiausiai patymisianr kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. e TriL Cfrcte 5-7711

VYTAUTAS BELECKĄ?
SAVININKAS

virtuve ir vonia prie gero su
sisiekimo East New Yorke.

Įima naudotis ir virtuve. Mrs. 
Dome, 414 So. 5th Avė., Brook- 
lyn 11, N. Y.

Išnucm*jąmi 4 kambariai su Išnuomojamas kambarys su 
baldais ir visais patikimais 
vienam ar dviem asmenim. Ga-

Skambinti HY 8-2991 300 Penn- 
sylvania Avė.



NEW YORK
Dr. St Bačkis apie tarptautinę padėt; ir Lietuvos reikalus

Since 1889

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

Visi lietuviai.

JOHN J. TORMEY

Lietuviu Demokratų komitetas

Sįį&?i

‘FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
ta arba užsisakyti naujai.

270 B R O A D W A Y 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

Jei norime matyti savo tau
tą gyvą ir nešančią dvasinį tau
tos lobį iš kartos į kartą, ug
dykime su rūpesčiu ir meile 
jaunąją kartą. Viena lietuviš
koji generacija po kitos turi 
nuolatos tautos gyvastį stiprin
ti dvasiškai ir fiziškai. Jei to 
testamento nėra, paveldėjimas 
ir perdavimas kultūrinių gėry-

Mišrus choras vasaros atosto
gas baigė ir naują dainavimo 
sezoną pradeda rugsėjo 25, 2 
vai. popiet Tautinės S-gos na
muose visuotinu susirinkimu, 
šio sezono metu bus rengia
mas naujas koncertinis reper
tuaras ir taip pat paruošiamos 
dainos Chicagos dainų šventei. 
Ta proga choras kviečia Bosto
ne ir apylinkėje gyvenančius ir 
lietuvišką dainą mylinčius įsto
ti į choro eiles naujais choris
tais ir choristėmis.

MALDININKŲ eskursijoe i Kennebunkporfc) dalyviai. Ekskursija buvo rugsėjo 3-5. Dalyviai pernai ir šios 
išvykos gali gauti gražių didelių nuotrauką (8x11) Darbininko administracijoje, 910 Willoughby Ave„ 
Brooklyn 21, N. Y. Tel. GL 5-7281. Kaina persiuntimu — $1.50.

Ateities žurnalo koncertas 
ruošiamas spalio 30, sekmadie
nį, Webster salėje, New Yor- 
ke. Programą išpildys Danutė 
Stankaitytė, sopranas, ir Jonas 
Vaznelis, bosas, spalio 29-30 
visi Nęw Yorko ateitininkų vie
netai ruošia metinę šventę ir 
50 metų organizacinės sukak
ties minėjimą.

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

STASYS DĖDINAS, baigęs tėvų 
pranciškonų gimnaziją Kenne- 
bunkpbrte, Me., iš trijų pasiūlymų 
pasirinko St. John’s universitetą Ir 
studijuos p-JchologIJą.

Ieškomas Jurgis Raulinaitis, 
(apie 70-m. amžiaus), seniau 
gyvenęs Hartford, Copn. Ieško 
žmona ir dukterys. Kas žino jo 
likimą arba, dabartinę gyvena
mą vietą, prašonfrašyti: O. Rau-

Kultūros Klubas pfbdeda sa
vo ll-tuosius metus. Susirinki
mai vyks tarptautinio instituto 
patalpose kiekvieną mėnesio 
ketvirtą šeštadienį. Pirmasis su
sirinkimas bus rugsėjo 24. Pro
gramoje šalia paskaitos bus ro
domos šių metų spalvotos nuo
traukos iš Vilniaus ’r Trakų.

‘įšaldytas” pas 
laisvoje knygų 

rinkoje jo nebus, nes jo nedi
delis tiražas jau baigiamas pa
skirstyti poezijos mėgėjams. 
Jei kas iš knygos mėgėjų ne
būtų rinkinio gavęs, yra prašo
mas kreiptis tiesiog į autorių: 
Pranas Naujokaitis, 73 Hemlock 
St., Brooklyn 8, N. Y.

gyveno 847 Hendrix St., Brook
lyn, N. Y. Mirė rugp. 31, palai
dotas šv. Karaliaus kapinėse. Maironio mokykla, pradėdama bių su prieauglių nyksta. Ko- 

vienuoliktus mokslo metus, va dėl priaugančios kartos lie
tuviškumo svetimoje aplinku
moje yra dabar pagrindinė pro
blema mūsų tautiniame darbe.

Tremties sąlygom šią misi
ją atlieka šeima ir šeštadieni
nė mokykla. Mokykloje jaunas 
lietuviukas išmoksta savo tėvų 
kalbos, susipažįsta su tautos is
toriniu palikimu, jos kultūra.

Lietuvių tėvų uždavinys yra 
atsverti svetimą aplinką ir ne
leisti jaunoje kartoje lietuviš
kumui 'uždusti. Kas neleidžia 
vaiko į lietuvišką mokyklą, nu
sikalsta lietuviškai sąžinei.

Būtų daugiau džiaugsmo, jei 
šiais metais Maironio mokyklai 
pradedant antrąjį darbo de
šimtmetį, išgirstų visi pirmąjį 
mokslo metų skambutį, pajustų 
giliau tautinę pareigą ir atves
tų daugiau naujų mokinių. Mo
kykloje surasite lietuvišką nuo
taiką, daug naujų draugų, kur 
be pamokų būna įvairių būre
lių susirinkimai, minėjimai, vai
dinimai. Čia mokinys gali daug 
ko išmokti, įsijungti į lietuviš
ką jaunimo bendruomenę ir 
nešti savo tautai naudą. A.S.

džiaugiasi pasiektais darbo vai
siais, dideliu mokytojų ir tėvų 
pasiaukojimu, Apreiškimo par. 
klebono kun. N. Pakalnio, N. 
Yorko Benruomenės parama, 
šeštadieninė mokykla, betęsian- 
ti lietuviškos mokyklos tradici
jas tremties sąlygom, ir pasi
ėmusi sąlygą tarnauti lietuvy
bės išlaikymui, dirba kilnų dar-

leškomas Jonas Pilkauskas, 
sūnus Antano, gimęs 1926 Gi- 
kių km., Svėdasų vlsč. Rokiš
kio apskr. Ieško sesuo, gyve
nanti Kaune. Prašome praneš
ti: M. Slavinskui, 200 Highland 
Blvd., Brooklyn 7, N. Y. -

Mirusieji: Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
palaidoti šie asmens:

Katarina Jasienė (rūgs. 1) 76 
m. Velionė gyveno 39 Old Har- 
bor St. Nuliūdime paliko duk
terį. Palaidota N. Kalvarijos 
kapinėse.

Pranas Balčiauskas (rugsėjo 
12) 72 m. Velionis gyveno 61 
Hancock St, Dorcrester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną, dukte
rį, sūnų, dų brolius ir seserį. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi
nėse.

Simonas Jarvas (rugsėjo 14) 
76 m. Velionis gyveno 27 Se- 
vant St., Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, tris duk
teris, brolį ir seserį. Palaido
tas N. Kalvarijos kapinėse.

gailina gautj butyl moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės. virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

388 Weet Broadway, 
Su.* Boston 27, Mana.
Otf. TM.: AN 8-4618

Ree.: AN 8-5661

KEARNY, N. J.
šv. Onos draugija. Sopulin

gosios Dievo motinos parapijos, 
minėdama savo 28 metų gyva
vimo sukaktį, rengia pokylį lau
ke, rugsėjo 24, 1 vai. popiet 
Hoyt St. ir Schuyler Avė., Kear- 
ny, NJ., ant L. A. P. C. par- 

linaitienė, Tarybinės Armijos duodamo sklypo. Pokily bus ska 
?4, Prienai, Lietuva, arba: Miss nių valgių, gėrimų, laimėjimų 
M. Kazlauskas, 674 N. Elizabeth ir dovanų. Visus kviečia atsi- 
St, Lima, Ohio. lankyti. W5>

OUR ONL/ STORE
We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers

. Ąnįffchere 

Weddinq$ & FuneTals 
our specialty

Ieva Bieliauskienė, 90 m. Gy
veno 800 McDonough St, Brook 
lyn, N.Y. Mirė rugsėjo 2. Palai
dota šv. Jono kapinėse.

Ona Raubūnienė, 68 m. Gy
veno 118 Norwood Avė., Brook
lyn, N.Y. Mirė rugsėjo 3. Pa
laidota Kalvarijos kapinėse.

m. gyveno 3227 Greenpoint 
Aye. Mirė rugp. 25, palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Stanislovas Gaučius, 75 m.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

džiu apibudino dr. J. Leimono, 
sulaukusio 60 metų, ir K. Moc
kaus, — 50 metų, lietuvišką 
visuomeninę, veiklą. Kaip vieno 
taip ir antro veikla yra buvusi 
gana šakota ir 'gana reikšmin
ga lietuvių, visuomenei, ypač 
katalikiškam jaunimui. Spaudo- 

grynai kapitalistų je gana plačiai apie tai jau bu
vo rašyta.

Prisiminimui jubiliatams bu
vo įteikta po dail. Petro Kiau- 
lėno reprodukcijų knygą su vi
sų susirinkime dalyvavusių pa
rašais.

Ir jubiliatai tarė savo trum
pą žodį. Susirinkime dalyvavo 
ir Fed. vadas S. Sužiedėlis.

Po susirinkimo vyko vaišės 
Šeimyniškoje nuotaikoje. (B)

Laisvės Varpas FM bango
mis. Nuo rugsėjo 4 Laisvės 
Varpo programa perduodama 
ne tik AM, bet ir FM bango
mis 105,7 mgc. Naujos bangos 
gautos norint praplėsti Sos kul
tūrinės programos girdėjimą. 
Tačiau tai gerokai pakelia Lais
vės Varpo išlaidas. Todėl vi
si klausytojai kviečiami kuo gau 
siau pasisakyti — pageidauja 
jie FM bangų, ar ne. Jei ne
susidarys didesnis skaičius pa
geidaujančių, tai bus atsisaky
ta. Dabar tos bangos paimtos 
tik rugsėjo mėnesiui, mėgini
mo reikalui

demokratų kandidatą į State Assembly 
iš 13 A-D

110 Wyckcff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atldara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki filmos pabaigos.
Trečiadieniais — 13 vai. dienos 

Penktadienį, rugsėjo 23 iki — 
Trečiadienio, rugsėjo 28, 1960 

spalvotas mizikinis filmas 
“DIE GESCHIEDENE FRAU” 
Vaidina: Marika Roekk - J. Heesters 
Hans Nielsen - Hans Leibelt - Gusti 
Wolf - Trud Ehesterberg.

Du priediniai filmai 
“Der Pfarrer von Kirchfęld” 

ir “Naujausia Vokietijos Įvykių 
savaitinė apžvalga”

valdžios. Tos naujos valstybės 
yra daugiau ar mažiau Sovietų 
Rusijos įtakoje ir jaučia dide
lę neapykantą. Vakarų valsty
bėms už kolonistinį išnaudoji
mą. Vakarų „ pasaulis, atrodo, 
esąs be ypatingo plano ir nu
sistatęs bendrauti su Sovietų 
Rusija, 
biznio-reikalu. Lietuvos išlaisvi
nimo "klausimas, jei nepablo- 
gėjęs, tai nėra pagerėjęs. Per 
daug dideliais optimistais, bent 
šiuo metu, neterįka būti. Lietu
vos okupantas Sėtuvių tautos 
naikinimo darbą varo gana spar
čiai. Slavų nutautinimo poeti
ka yra gana žiauri; ji vartoja 
ne tik kultūrinės priemones, 
bet ir fizines: mirties bausmę, 
kalinimus ir ištrėmimus. Į iš
tremtųjų yretaį^fRįunčianū ru
sai. Jei 1939jcUptuvoje buvo 
tik 65,000 rusų, tai šiandien, 
po 20 metų, jų yra apie 250, 
000, o lietuvių skaičius ne tik 
nepadidėjo, bet sumažėjo. Lie
tuvių pareiga -kelti aikštėn bol- 
ševikų juodus dąrbus Lietuvo
je ir kultūriškai?, stiprėti. Tik 
kultūrinėmis vertybėmis at
kreipsime kitų tautų dėmesį ir 
įsigysime daugiau simpatijų.

Po pranešimo vyko gana gy
vos diskusijos, buvo daug klau
simų, į kuriuos pranešėjęs ga
na patyrusio diplomato orienta
cija vykusiai atsakinėjo.

Pr. Pauliukonis' trumpu žo-

Dr. S. BaSda/ Uetevos pa
siuntinybės Washtogtone patač- 
rėjas, iki šių metų vasaros Lie
tum, atstovavęs Paryžiuje, rug
sėjo 10-11 lankėsi Bostone pir
mąjį kartą. Čia kalbėjo Tautos 
šventės minėjime, Laisvės Var
po ir J. Romano radijo pro
gramose, ateitininkų sendrau
gių susirinkime ir. Brocktone 
Romuvos parke, kur buvo Bos
tono mišriam chorui surengtos 
pagerbtuvės.

Koinp. J. Kačinskas yra pa
kviestas diriguoti Melrose sim
foniniam orkestrui Sis orkest
ras veikia jau daugiau kaip 40 
metų. Savo sąstate turi per 60 
muzikantų. i

Bendruomenės vakarienė ruo
šiama spalio 9 lietuvių piliečių 
klube. Programą išpildys Onos 
Ivaškienės tautinių šokių gru
pėj ateitininkai ir skautai. St4l 
lūs galima užsisakyti iš anksto 
O. Ivaškienės baldų krautuvė
je arba teL AN 8-4618, 8-7885. 
Banketu —. vakariene rūpina
si studentas Romas Bričkus. 
Įėjimo kaina 2,50 dol.

Alto skyriaus susirinkimas 
šaukiamas rugsėjo 20 d. 8 vai. 
vak. lietuvių piliečių klube. 
Prašomi dalyvauti visi nariai. 
Bus tariamasi dėl Žalgirio su
kakties ir Vasario 16 minėji-

Rugsėjo 12 dr. J. ir St Lei- 
monų bute įvyko,Bostono atei-' 
tininkų sendraugių susirinki- 
rhas, kuriam pirmininkavo dr. 
Juozas Girnius. Susirinkimo 
darbų tvarkoje buvo du klau
simai: Lietuvos min. St. Bač- 
kio paskaita “Tarptautinė pa
dėtis ir Lietuvos išlaisvinimo 
klausimas” ir dviejų jubiliatų 
— dr. J. Leimono bei K. Moc
kaus pagerbimas.

Dr. St. Bačkis buvo atvykęs 
į Bostoną skaityti paskaitą su
rengtame Tautos šventės mi
nėjime. Ta proga buvo ir atei
tininkų pakviestas daryti pra
nešimą. Dr. St. Bačkis savo pra
nešime nurodė, kad pastaruo
ju laiku iškilo daug nepriklau
somų valstybių Afrikoje ir Azi
joje, išsivadavusių iš kolonistų

organjmnjįarna Darbininko 
mmi^raeMes spalio 9, sekma-^ 
dienį, 7 vai rytoj Nonntieg£į 
vatiuoti, prašome kreiptis toį 
lefonu GL 5-7281, vakarai^ 
GL 5-7068. .1

MaH žlnesniai. Kultūrinto daę| 
bo baruose New Yorko apyga®- ] 
da žengia nedideliais, bet tvto^ 
tais žingsniais. Vasarai haiganH 
tis į jaunimo rankas duodamai 
graži kultūrinė dovana ~ Pra-^ 
no Naujokaičio pasakojimų kny-J 

Apreiškimo parapijos vasari- ga jaunimui —\"Mafi. . žings
nius piknikus ruošiant, už viso- niai”. leidinys ūiustruotas daiL. 
kęrinpą talką ypatinga pade- P- Osmolskio piešmiais, turi 
ka priklauso K. Dobrovols- 120 pusi. .
kiui, Rogers — Račauskui, Akmene šircfo — naujasis 
Maslauskui, A. Kubiliui, Claps, Prano Naujokaičio poezijos rin- 
Grušauskui, Poderiui, Nadzei- kinys nebus 
kai, Urbonui, Bruzgiui, 2dana- • platintojus - 
vičiui, J. Mardosai, Onai Mon- 
touri už pagaminimą užkandžių, 
E. Kašetienei, O. Kubilienei ir 
O. Claps už parengimą laimėji
mų krepšių ir uolų platinimą 
bilietų. Tai pat padėka pri
klauso Plaktonienei, Jockienei 
ir A. Andriušytei. Rožančiaus 
draugijai ir Kat. Moterų Sąjun
gos kuopai už suaukotas lai
mėjimams dovanas., .. biznie
riams: K. šimanskui, M. Jokū
baičiui, Vaicekauskienei, St. 
Misiūnui, Borton ir Vaitkui. Vi
siems kitiems, kurie prisidėjo 
prie, pikniko didesnio pasise
kimo savo darbu ar atsilanky
mu, nuoširdus ačiū.

Iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios palaidoti mirusieji:

Marija Daugirdienė, 67 m., 
gyveno 86-75 96th St., Rich- 
mond Hill, N. Y. Mirė rugpiūčio 
21, palaidota šv. Karaliaus ka
pinėse.

Kazys Margaitis, 36 m. gyve
no 199 Atkins Avė., Brooklyn, 
N. Y. Mirė rugp. 22, palaido
tas šv. Karaliaus kapinėse.

Boleslovas Dobkevičius, 70
Lietuviu piliečię klubas nu

tarė užsakyti žymesnius lietu
vių laikraščius bei-žurnalus, ku
rie yra leidžiami JAV. Laikraš
čiai bus įsprausti į lazdeles ir 
tvarkingai sukabinti, kad užė
jusieji į klubą galėtų lengvai 
susirasti ir pasiskaityti.

Adv. Antanas Jankauskas — 
Young buvo išvykęs į Washing- 
toną dalyvauti Amerikos advo
katų draugijos suvažiavime. Be 
to, adv. A. Jankauskas yra ga
vęs teisę ginti bylas Aukštaja
me JAV Teisme Washingtone.

Cambridge, Mass» 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienę Ir nakt| 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že-‘ 
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-8434

«3 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Suteikiam garbingas kddetuveo 
Koplyčios aemokamat eime 
miesto dalyse; vefloa ventiliacija

TeL Vlrgtoto 7-4^9

8442 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Torest Parfrw*y Stattoa) 

WOOOHAVEN. N. V.


