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Kelione į Paryžių, pagal Chruščiovo planą
Henry M. Jackson, Washing- ■■■■ - .■rim . farf'icilHifiB it SovMM Mvii

tono valstybės senatorius de
mokratas, staiga patraukė į sa
ve spaudos dėmesį: kaip jis 
laikysis dėl atominės sutar
ties? To klausimo nekėlė dėl 
daugelio kitų,- bet su juo su
stojo specialiai prie Jacksono. 
O tai dėl dviejų priežasčių. 
Viena, jis yra įtakingas sena
torius. Jau 20 metų senato
riaus pareigose. Dalyvauja ke
liuose svariuose komitetuose— 
ginkluotų pajėgų komiteto na
rys, jungtiniame atominės ener
gijos komitete vienos pakomi
sės pirmininkas ir t.t. Antra, 
jis yra aiškus amtikomunistas, 
neslepia nepasitikėjimo susita
rimais su Sovietais; prezidento . mu ir aukso širdim. Bet jeigu 
draugas, bet kritiškai buvo ver- jis mėgins susirasti kelią apie 
tinęs vyriausybės politiką dėl 
Jungtinių Tautų.

Rovland Evans ir Robert 
Novak (H. Tribūne) skelbė, 
kad Jacksono laikysena turės 
įtakos ir eilei kitų senatorių 
atominę sutartį tvirtinant. Jo 
laikysena ir jam pačiam esan
ti svarbi riba, nes esą, jei jis 
pasisakytų prieš, tai sudegin
tų tiltus su savo draugais 
šiaurės demokratais. Atsargia 
užuomina duota suprasti, kad 
jis pakenktų savo karjerai.

Klaidos, kurtam negalima grįsti, 

bis santykių su valstybe, siekiančia du^naiįo*

Tokioj padėty šen. Jackso- Paryžių pagal Chicagos žemė- 
nas tikriausiai balsuos už, bet bęį ar apie Hanoi pagal Ctok- 
jis pats išdėstė savo pažiūras land, Calif., žemėlapį, jis tikrai 
(N. Y. Times Magazine) daug nepasieks to, į kur jis taikė” 
plačiau nei tuo vienu atomi-

kad KIMltt » Sovttfy kivi^
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Mm TbetubgaB* kivirčijasi ne 
dėl klausimo, ar mus reikia pa-

12. pėdę duobę, o Chruščiovas 
tik 6 pėdę, bot abudu galvo

juos W. Lippmanno žodžius ja* apie tas pačias kapines, 
niu klausimu, pasisakė iš viso pakartojo Jacksonas, tarda ~ — -
dėl klaidų, nuo kūnų tun sau- mas, kad jeigu politika bus ver-dėl klaidų, nuo kurių turi sau
gotis vykdantieji Amerikos po- tinama svetimais jai mafaist 
litiką.

“Žmogus gali turėti puikiau
sią automobilį, būti geriausias 
vairuotojas, su tobulu regėji-

JUNGTINĖS AFRIKOS 
TAUTOS?

Senegalijos . sostinėje rug- 
piūčio 11 baigėsi Afrikos vals
tybių užsienių reikalų ministe- 
rių konferencija. Jos tikslas 
buvo sudaryti “Afrikos Vieny
bės Organizaciją”. Bet susitar
ti kliudė konkretūs klausimai 
dėl pirmenybės: dėl buveinės, 
dėl gen. sekretoriaus. Kai bu
vo pasiūlyta buveine Adis Abe- 
ba, Etiopijos sostinė, tai nepa
tenkintieji užblokavo Guinejos 
atstovą Į gen. sekretorius. Nie
ko nesutarę, ministeriai išsi
skirstė, palikdami tartis vėliau 
valstybių galvom.

AFRIKAI NEĮTIKSI
Afrikos 32 valstybių minis- 

terių konferencija Senegalijoje 
kritikavo Amerikos. Anglijos 
ir Prancūzijos susilaikymą Sau
gumo Taryboj balsuojant prieš 
Pietų Afriką ir Portugaliją.

— Valst. sek r. Rusk įsakė 
išduoti Venezuelai buvusį jos 
diktarorių Jimenez. Prieš 9 me
tus Amerika buvo jį apdovano
jusi garbės ženklu.

— Amerikos gangsterių sin
dikatas per metus turi 10 bili
jonų dol. už narkotikus, azarti
nius žaidimus ir kitą nelegalią 
prekybą. Jo vadas tebėra Vito 
Genoveze. nors jis sėdi kalėji
me 15 metų už narkotikų pre
kybą. Sindikato paslaptis, jo 
žudikus išdavė Joseph Valachi, 
kuris sėdi kalėjime- Sindikatas 
dėl to išdavimo paskelbė 100, 
000 dol. už Valachi galvą.
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kiuosa su rusais savo neofen- 
zyvine politika. — Tai klaida 
daugelio gerų, padorių žmo
nių, kurie savo širdžiai leidžia 
persverti savo protą ir galvo
jančių: “Jei mes pasitikėsime 
komunistais, tai ir jie pasiti
kės mumis”. Tokių žmonių į- 
prastinis aiškinimas: jei Jung
tinės 
imsis 
geras 
vietų 
mano 
bė nesistengė taip' užtikrinti 
sau saugumo neofenzyvine po
litika kaip Indija. Indija buvo 
pamokyta, kad ekspansijos sie
kiančios valstybės nepagerbia 
silpnumo. (B. d.)

Chruščiovas ir Mao, abudu, 
desperatiškai trokšta parodyti, 
kad kiekvieno jų politika Va
karam likviduoti yra geriausia. 
To padariniai gali būti mums 
įtampų ir pavojų periodas. Sta
linas buvo tiesus savo manev- 

siekiama paremti Amerikos po- ruošė, Chruščiovas yra suktas, 
litiką. Mes stovim prieš jo besišyp-

0) Yra išplitusi prielaida, santį veidą ir jo smogiantį ba
tą; mes regime jį vieną mėne
sį eksportuojantį taikos balan
džius, o kitą — atomines ra
ketas.

(2) Išplitusi yra prielaida, 
kad mes galime laimėti santy-

grindžiama klaidingom prielai
dom, sprendimai negalės būti 
teisingi. Ir jis sustoja prie daž
niausių dabar prielaidų, kuriom Valstybės vienašališkai 

mažinti savo jėgą, tai šis 
pavyzdys išblaškys So- 
įtarinėjimus. Senatorius 
priešingai, jokia valsty-

PREL. M. KEMčžIS audiencijoje pas pop. Paulių VI

KIENO EILĖ PO KUBOS?
, Rowland Evans ir Robert 
Novak (NYKT) skelbia, kad 
Britų Guiana vis labiau yra pa
vojuje virsti pietų Amerikos 
pirmu sovietiniu satelitu.

— R. Vokietija sutartį Mask
voje pasirašė. Tas faktas susi
laukė W. Lippmanno aiškini
mo, kad būtų paradoksas ne
leisti jai pasirašyti, nes tai 
reikštų, kad rytų Vokietijos te
ritorijoje gali būti bandymai 
tęsiami. Lippmannas betgi ma- 

k no, kad Vokietijos sujungimo 
klausimas esąs jau ne šios ge
neracijos klausimas. O D. Law- 
rence (NYKT) pasako tiesiai, 
kad rytu Vokietijos pasirašy
mas reiškia "pralaimėjimą pa
saulio laisvei". Esąs sudarytas

įspūdis, kad Amerika priima 
dabartinę Europos padėti’ kaip 
pastovų dalyką, siekdama “tai
kos bet kuria kaina". Taip su
tartį suprasdamas, buvęs Vo
kietijos min. Straussas, dabar 
Bavarijos CSU pirmininkas, pa
reiškė opoziciją savo partijos 
vardu Vokietijos prisidėjimui 
prie atominės sutarties.

KOEGZISTENCIJOS ffi LAISVES KOVOS KLAUSIMAI

rovės atitrūkimu tenka priim
ti ir čia veikiančių organizaci
jų rūšiavimą į “demokratines” 
ir “mažiau demokratines”. Bet 
gal didžiausias atitrūkimas yra 
pats svarstymas — reikia ar 
nereikia, kada per laisvinimo 
organizacijų viršų jau persiri
to gyvenimas ir virto faktu 
nauji veiksniai, kurie organi
zuoja rezoliucijas ą. Kongrese, 
plečia “laisvės knygnešių” tal-

Amerikos politinių idėjų sro
vės atsispindi lašais ir tarp 
Amerikos lietuvių. W. Lipp
mannas spaudoje, Schlesingeris 
Baltuosiuose Rūmuose, Rosto
vas valstybės departamente 
yra simboliai tos politinės sro
vės, kuri siekia Amerikos ko
egzistencijos ir bendradarbia
vimo su Sovietais; tą siekimą 
nori paversti bendra opinija ir 
vyriausybės politika. Jie turi 
savo tikėjimą, kuriuo grindžia 
praktinės politikos išvadas. Se
natorius H. M. Jackson nese
niai (N. Y. Times Magazine) 
parodė kai kurias to “tikėji
mo” tiesas, išplitusias masėse 
kaip prielaidas, kurios veda 
per koegzistenciją į kapitulia
ciją prieš Sovietus.

Ir tarp Amerikos lietuvių tos 
srovės galvojimas turi šalinin
kų, pasisukančių specialiu lie
tuvių klausimu:* už santykius 
su Lietuvos okupantu ir jo ad
ministraciniais pareigūnais Lie
tuvoje.

Naujienos liepos 29 sustojo 
prie vienos iš tokių prielaidų 
santykiam su okupantų ir ją 
apibūdino taip: “Santykiai su 
okupantu pasidarys geresni, jei 
mes juos girsime ir kelsime 
viešumon tai. kas okupuotame 
krašte yra gero, o nutylėsime 
blogumus. Tada okupantas pa
sidarys palankesnis — ir leis 
didesniam skaičiui amerikiečių 
pamatyti savo gimtąją šalį. Ši
tą idėją paskutiniu laiku uoliai 
skleidžia Brooklyno ‘Vienybė’, 
jos leidėja, redaktoriai ir ar
timieji bendradarbiai”.

Tokį elgesį Naujienos verti
na: “Bet tai jau aiškiai kolia- 
boracija — bendradarbiavimas 
su Lietuvos pavergėjais, talki
ninkavimas jų pastangose įti
kinti pasaulį, kad lietuvių tau
ta esanti ‘laiminga’ Sovietų Ru
sijos junge. Koegzistenciją, ku
ri yra šiuo laiku neišvengia
mas tikrovės faktas, panaudoti 
kaip pateisinimą savanoriškam 
bendradarbiavimui okupanto

SPAUDA 

politikoje, siekiančioje subolše- 
vikinti lietuvių tautą — tai 
tautos išdavimas”.
Laisvinimo veikla ar kalbos 
apie veiklą?

Kovos dėl Lietuvos laisvės 
klausimą iš naujo pajudino 
Lietuvių Dienos. Gegužės ir bir
želio numeriuose skelbė veikė
jų (S. Barzduko, A. Trimako, 
M. Krupavičiaus, P. Vainaus
ko, V. Šimaičio, V. Vaitiekū
no, J. Audėno) pasisakymus 
dėl Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės - vaidmens laisvinimo 
veiklos imtis. Tie, kurie kal
bėjo už, sakė, kad bendruome
nės charta įpareigoja ją daly
vauti Lietuvos laisvinimo veik
loje. Tie, kurie kalbėjo prieš 
sakė, kad yra Vilkas, Altas, 
Laisvės Komitetas , ir diploma
tinė tarnyba, kuriem priklau
so laisvinimo veikla.

Netenka

šie pasisakymai tariami gerais 
norais. Tenka tik suabejoti, ar 
jie šiuo metu prasmingi, tiks
lingi. Ar prasmingi sprendi
mai, kurie remiasi abejotinos 
tiesos prielaida, pvz. mėginant 
su m e n kinti bendruom e nės 
reikšmę (nes esą ji remiasi ne
dideliu narių skaičium) ir pa
didinti Vilko reikšmę (nes jis 
sudarytas iš organizacijų, ku
rios “turėjo ir turi gilias savo 
šaknis lietuvių tautos politinė
je ir kovos diferenciacijoje”). 
Tai prielaida, kuri nesiremia 
tikrove.

Tenka suabejoti, ar naudin
gi diskusijai toki tvirtinimai, 
kaip kad Amerikos Lietuvių 
Taryba, Lietuvos Laisvės Ko
mitetas, Pavergtų Europos Tau
tų seimas atliko “milžiniškus

ką, imasi akcijos prieš komu
nistų pasikėsinimą diskredituo
ti lietuvių veikėjus ir tt.

Gal ta nauja iniciatyva ir ne
būtų susikūrusi atitinkamų ko
lektyvų formom, jei organiza
cijos pašauktos laisvinimo klau
simam ,į tuos klausimus būtų 
laiku atsiliepusios ir juos pa- 
vertusios savo veiklos klausi
mais; jei būtų ėmęsi iniciaty
vos bendruomenėje, rezoliuci
jų komitete, ir privačioj inicia
tyvoj kylančius klausimus pa
svarstyti drauge su tų klausi
mų iniciatoriais, kiek sumany
mai vykdytini, kiek juos vyk
dyti drauge visiem, kiek pas
kirom jėgom.

DABAR JOS GAUT

Mūsų įstaiga taip pt 
visus Sovietų Sąjung 
sutvarkome rezervaci 
kite/skambinkite dauj
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darbus”. Noras atiduoti pagar
bą už atliktus darbus nerei
kalauja tvirtinti, kad tai “mil
žinų” darbai, nes ir tai atitrū-

abejoti, kad visi kimas nuo tikrovės. Nuo tik- nepriklauso?

Ar tai nebūtų labiau tikro
ve pagrįstas kelias, labiau ap
jungiąs ir vieningas ir su gy
venimu einantis negu ir dabar
tinis svarstymas, kur keno 
kompetencijos, kas priklauso 
laisvės veiklos sričiai ir kas
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Mes, Australijos lietuviai, pa- ja. Jos malonus sopranas, gra- 
•sigendame kultūrinių ryšių su 
Amerikos lietuviais. Nedaug 
kas iš mūsų, skaito Amerikos 
lietuvių spaudą. Gal dėl to, kad 
ji ateina jau gerokai pasenusi.. 
Ilgimės gyvų žmonių — meni
ninkų, kultūrininkų, visuomeni
ninkų, sportininkų. Negalime

A. MAURAGIS 
Laukas iš Sydnėjaus

Laikraš-j tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUtIBOtLIS

Straipsnius ir. korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saupomi ir gražinami "autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia teoakcijos nuomone. Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako.

Pažangi skalbykla
nereikia. Pakanka tik rašyti, 
kad tie ir kiti turi “nešvarią 
sąžinę“, kadangi netiki, jog 
apie Lietuvą švariai rašoma, be
veik nenukrypstant nuo Tėvy
nės Balso, vilniškės Tiesos ir 
maskvmės Pravdos. Kaip gali
ma netikėti, kad broliškoje ru
sų meilėje ir globoje Lietu
va ženete žengia į šviesesnę 
ateiti? “Atrodo, — taria Vieny
bė, — kad' jie jau nebetiki nė 
Lietuvos ateitimi”.

Tai tikra atžanga. Visą laiką

BUVO laikai, kai moterys 
skalbdavo žlugtą paupėm ir pa
ežerėm. Pliekdavo kultuve skal
binius, o liežuviu — savo ap
linką: tas anoks, anas toks, o 
ta — nei šiokia nei tokia. Du 
darbus drauge atidirbdavo: iš
plaudavo baltinius ir išjuodinda- 
do savo kaimynus.

Dabar laikai yra pasikeitė. 
Skalbia mašinos namie arba 
mieste. Jau negalima visuotinai 
sakvti, jog kam nors skalbiamas 
kailis, kai plauiami baltiniai.
Jei Lietuvos kolchoze moterys tikėję ir kovoję už laisvą Lie- 
dar neišsiverčia be. kultuvės, 
tai liežuviu jau mažiau bekulia. 
Pradžioje gerai apsidairo, ir 
tik tada pliaukšteri, kad žodis 
nenasiektų svetimų ausų. Kas 
galėtų sakyti, kad moralė ten 
nėra padariusi pažangos. Ano
je pusėje viskas pažangėja ...

tuvos ateiti, staiga pasidarė ne
tikėliai. Už tai reikia jiem kai
li ne tik išskalbti, bet ir išdžio
vinti kaip pelenus.

žiai ir laisvai valdomas, teikia 
malonumo klausytis. Tikimės, 
kad ir Amerikos lietuviai turės 
progos pasigrožėti ir pasigėrėti tralijos lietuvių kultūrinį bend- 
tolimos viešnios dainomis. " ’

Dainavimo studijas solistė 
pradėjo Kauno konservatorijo
je pas prof. Gedaną ir prof. V.

dar ir šiandiena užmiršti vysk. Grigaitienę. Vėliau mokėsi pas 
Vincento Brizgio, kun- dr. Juo
zo Prunskio, J. ir J. Bačiūnų 
malonaus apsilankymo. Bačiū
nai buvo jau du kartus ir pa
žadėjo dar tretį kartą apsilan
kyti. Nuoširdus jiems dėkui. O 
kaip su kitais. Laukiame!

Berods, lankė Australiją ir 
daugiau lietuvių visuomeninin
kų bei biznierių, bet stigo lai
ko ar noro keletą valandų pa
būti su lietuviškąja bendruome
ne. Jei jiems buvome nereika
lingi, tai jie mums tikrai būtų 
buvę reikalingi ir malonūs sve
čiai.

Australijoje turime tris dides
niu/ lietuvių centrus: Sydnėję, 
Melbourną ir Adelaidę. Šiose 
vietose kiekvienam meninin-

MtŠrtaiantt'bCTdradartna- 

vime. Tegul būna tai graži pra
džia.

prof. Krzyžanowską Vilniaus 
muzikos mokykloje. Tremtyje 
lankė Hamburgo konservatori
ją ir lavinosi pas prof. Bergen. 
Atvykusi Australijon, Įstojo į 
Adelaidės konservatorija ir pri
vačiai mokėsi pas dainavimo 
mokytoją A. Rinkevičiūtę^ Gu- 
čienę. *

Solistė dabar reiškiasi ne tik 
lietuvių, bet ir plačiame Austra
lijos kultūriniame gyvenime 
Jau šešti metai dainuoja Ade
laidės radiofone, tautų festiva
liuose, gėlių šventėse ir k. Jos 
ateitis dar tebėra prieš ją.

Linkime solistei G. Vasiliaus
kienei geros sėkmės koncertuo
se, o taip pat ir gero ryšio tarp 
Amerikos ir Australijos lietu-

mu, jaunamečiais nusikaltėliais, 
divorsais, perdėtu medžiaginių 
gėrybių vertinimu, prabanga 
ir kitais kraštutinumais mora
liniam bei socialiniam gyveni
me. Amerikoniška laisvė ir so
tumas, atrodo, liejasi per kraš
tus.

žinoma, pačių amerikonų. Mes 
tik keliame klausimą: Kur ei
ni Amerika? — (Juo vadis Ame
rica?

MASKVINĖ skalbykla turi 
dar kitų pažangių ypatybių. 
Be pasigailėjimo pliekia melą, 
šmeižtus, neteisybę, neapykan- • 
tą. prievartą, nelaisvę. Bet vis
ką skalbia atvirkščiai, kaip iš
verstas rankoves. Visos dorybės 
tėra už geležinės tvoros ir vi
sos nuodėmės — šiapus.-

Taip skalbti yra išmokyti tie, 
kuriuos Maskva išlaisvino ne 
tiktai iš laisvės, bet ir iš mora
lės bei etikos. Paimi komunis
tinį laikraštį arba jo satelitą ir 
skaitai: žudikai, skerdikai, niek
šai, išdavikai. Vis kiti, ne mes
— rausvi ir nekalčiausi. Kas ir
— nekaltų nekalčiausi. Kas ir 
kada matė tokią milžinišką mo-

ir laisviau, negu buvo Nepri- ralės pažangą?
klausomos Lietuvos laikais, li
gi šiol įrodinėdavo tiktai mask- 
viniai žmonės. Dabar atsirado 
talkininkų. Vadinasi ir čia pa
žanga.

PAŽANGA padaryta ir šioje 
pusėje. Čia kultuvės niekam ne
reikia kilnoti, nes visur vei
kia skalbiamos mašinos. Bet 
vis tiek tvirtinama, kad kapi
talistinis pasaulis pažangos ne
daro. Čia tiktai tie pažangūs, 
kurie žiūri pro geležine tvora 
ir mato, kaip ten viškas šuoliais 
gerėja.

Sakysime, paimi Vienybę ir 
skaitai: “Kai kurie asmenys tie
siog neperneša. kad Lietuvoje 
dabar geresnis gyvenimas”.

Kad Lietuvoje dabar geriau

KAILĮ dabar juodina nebe mo
terys skalbėjos, bet žurnalistės. 
Jos daugiau turi ir laiko, nes 
tuo pačiu metu žlugto skalbti

SENŲ laikų skalbėjos turėjo 
dar tiek moralės, kad liežuviu 
plakė* bet nieko nežudė. Mūsų 
laikų Maskvos skalbtuvai skal
bia krauju. Visi, kurie yra šia
pus geležinės sienos, turėtų 
rausti iš gėdos, kad taip toli 
atsilikę nuo pažangos, jog savo 
baltinius dar skalbia vandeniu.

užtikrirrtas pasisekimas ir nuo
širdi broliška meilė.

Ar nereikėtų mums pagalvo
ti apie studentę ir mokinię pa
sikeitimą vasaros atostogų me
tu? Manau, kad tai turėtų tei
giamos reikšmės mūsų jauni
mui. Apie tai gal reikėtų atski- 
nai ir plačiau pakalbėti.

MES ATSILYGINAME
Šiuo metu Amerikoje Sve

čiuojasi du žymūs Australijos 
lietuviai: kun. Pr- Vaseris iš 
Melbourno ir solistė Genovaitė 
Vasiliauskienė iš Adelaidės. 
Kun. P. Vaseris yra žymus mū
sų visuomenininkas. Tikime, 
kad jis užmegs ryšius su Ame
rikos lietuviais veikėjais, pa
ragindamas juos aplankyti Aust
raliją. G. Vasiliauskienė yra žy
mi mūsų solistė ir veikėja.

J. Bačiūnas, viešėdamas Aus
tralijoje ir išgirdęs scenoje ma
lonų G. Vasiliauskienės balsą, 
tuoj ėmėsi kalbinti atvažiuoti 
į Ameriką ir padainuoti. Pakvie
timas ir reikiama parama so
listei G. Vasiliauskienei buvo la
bai džiugi.. •

šia proga norėčiau Amerikos 
lietuvių visuomenę bent trum
pai supažindinti su mūsų so 
liste- Ji yra aktyvi mūsų bend
ruomenės narė — visuose lie
tuviškuose parengimuose bei 
iškilmėse dalyvauja ir dainuo-

radarbiavimą, prisiminiau ir 
neseniai turėtą pokalbį jauni
mo klausimais. Australų moky
tojas griežtai tvirtino, kad vi
sos blogybės ateina iš Ameri
kos- Negalėjau sutikti, kad 
visos... Jis faktąjs grindė sa
vo teigimą. Esą šių laikų Aust- nustebino JAV 
ralijos jaunimą apsėdusios blo
gybės esančios amerikoniškos 
kilmės. Teko girdėti ir iš kele- 
tos vokiečių, kurie kaltino ame
rikiečius. kad jie sugadinę Vo
kietijos jaunimą — nukreipę 
nuo dorų ir gerų tautinių pap
ročių bei tradicijų. Dėl to pa
ties nusiskundžia ir japonai.

Iki šiol buvome pratę žiūrė
ti į Ameriką, kaip į politinę, 
militarinę ir ekonominę galy
bę. Skeptiški buvome dėl jos 
kultūrinių, moralinių ir socia
linių vertybių ir pažiūros Į dau
gelį gyvenimo dalykų. Dabar 
plinta pažiūra, kad Amerika yra 
daugelio blogybių versmė. Nai- 

. kiną gražius kitų tautų papro
čius savuoju “amerikonizmu”. 
užkrečia naujomis palaidos 
laisvės idėjomis. Amerikoniz- 
mas yra rišamas su gangsteriz-

Bendruomenes
žinios *

VARDAN DIEVO AR BE 
DIEVO?

Paskutiniu laiku mus labai 
Aukščiausio 

Teismo sprendimas, uždraudęs 
viešose mokyklose kalbėti mal
dą ir skaityti šv. Raštą. Remia
masi sąžinės vardu. Girdi, mal
da esanti priešingas vaiko lais
vam apsisprendimui ir konsti
tucijai. Čia laisvė statoma aukš
čiau už Dievo įsakymus. Koks 
paradoksas ir koks nenuoširdu
mas principuose! Negirdėtos 
muštynės ir žudynės gausėja 
toje pačioje Amerikoje, kaip 
jos pačios laikraščiai rašo, o vertinga lietuvių veiklos ir kul- 
čia — laisvė nuo Dievo įsaky
mu. Rūpinamasi įstatymu suly
ginti valstvbės piliečių teises, 
už kurias kovoja negrai, ir čia 
pat daroma nelygybė, kaip 
mums atrodo:’ neleidžiama vie
šose mokyklose melstis tiem, 
kas nori.

NELAUKIAMI “SVEČIAI" ...
Užsiminęs Amerikos ir Aus-

SOLISTĖ G. VASILIAUSKIENĖ

KAS PASIKEITĖ?
Nežinau, kaip jūs, amerikie

čiai, išgyvenate tokius paro- 
doksus. Jie mus atstumia. Jei 
dabar negalima mokykloje 
maldos kalbėti, tai jos nebus 
galima kalbėti nei parlamente, 
nei kurioje viešoje instituci
joje tais pačiais motyvais. Dar 
toliau eidami, neišvengiamai 
prieisite, kad priverstinis vai
ku mokymas taip pat laisvam 
apsisprendimui ir konstitucijai 
priešingas. O jei norėsite, tai 
lengvai prieisite ir tokį įstaty
mą. kuris leis ar net Įsakys vie
šą nenadorumą, nes ir čia lais
vė varžoma tų, kuriem pado
rumas yra “prievarta” ...

Kiek žinome, Amerikos kons
titucija yra rašyta ne šiandie
ną, o prieš daugelį metų. Mels
tis viešose mokyklose nebuvo 
priešinga konstitucijai, o dabar 
pasidarė negerai- Rodos, nepa
sikeitė nei konstitucija nei mal
da, o tik žmonės, jų pažiūros. 
Ar dėl to, kad atėjo žmonės į 
Aukščiausį Teismą su kitomis 
pažiūromis, turėtų būti kitaip 
aiškinami Įstatymai?
čia iškėliau tokius reiškinius, 

kurie, mums iš toliau žiūrint, 
atrodo blogybėmis. Reikalas,

LB Centro Valdyba dirba ir 
atostogų metu. Praėjusiame po
sėdyje plačiai nagrinėjo PLB 
seimo, JAV LB darbuotojų su
važiavimų, lituanistinio švieti
mo ir kt. klausimus. Neakivaiz
diniams lituanistikos kursams 
paskyrė 500.00 dolerių-

Raimondas Radauskas, jau
nasis Hollywood Inn savinin
kas, LB Tarybos sesijos proga x 
paskyrė 100 dolerių auką Cen
tro Valdybos reikalam.

Pasaulio Liefuvię Archyvą, 
kuriame sutelkta ir telkiama

tūros istorinė medžiaga, jau 
antri metai išlaiko LB Centro 
Valdyba. Lietuvių visuomenė ir 
organizacijos prašomos parem
ti šios svarbios institucijos iš
laikymą. . Archyvo išlaikymui 
aukos siunčiamos iždininko ad
resu: Zigmas Dailidka, 5921 
So. Fairfield Avė., Chicago 29, 
Illinois. Tel. Pr. 6-5674.

Rašytojas Antanas Giedrai
tis paruošė dvi pasakų knygas: 
“Tėvelių pasakos” ir “Tėvų pa

pe ržiūri

gegužės

sakos”. Rankraščius 
švietimo Taryba.

LB Bendruomenės Tarybos 
rinkimai įvyks 1964
mėn. Rinkimams pravesti vy
riausią rinkimų komisiją Cent
ro Valdyba numato sudaryti 
Clevelande Praėjusių LB Tary
bos rinkimų komisija buvo su
daryta Chicagoje. Vadovavo• 
adv. Rapolas Skipitis. K.J.

— Amerikos eksportas į Eu
ropos bendrosios rinkos kraš
tus duoda metam 1.2 bilijonus 
dolerių. Muitus pakėlus viščiu
kam eksportas už juos iš 60 
milijonų nukrito iki 20 mil. 
Viščiukus daugiausia imdavo 
Vokietija. Amerika grasina ūki
nėm represijom, jei Europa 
muitų nemažins. Klausimas Eu
ropos rinkos bendruomenėje 
dar bus svarstomas rugsėjo 
mėn.

S. SUŽIEDĖLIS

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

I VA'NjO 
PIRŠLYBOS

rodė, kiek italai tebeturėjo į- 
takos anglų jūrininkystei, kaip 
kitados ispanam Kolumbas. į 
Ameriką plaukęs taip pat tri
mis laivėmis: Santa Maria, Pin
ta ir Nina. Nuo anos dienos, 
kai išplaukė iš Palos uosto Is
panijoje, buvo praėję 61 me; 
tai, bet tiesaus kelio į Indiją 
taip ir nerasta. Ar atras jį 
naują trijų laivų vilkstinė, pa
sinešusi priešingon pusėn — 
į šiaurės rytus? Su tuo dygiu 
klausimu minia išsiskirstė. Tik

skelbtas tiktai tada, kai lai
vai pajudėjo Temzės upe. Pa
kako savanorių. Tačiau įsaky
mas turėjo moralinės reikš
mės: ekspediciją patvirtino ka
rališku autoritetu.

EKSPEDICIJAI buvo ruošta
si trejetą metų. Tam tikslui 
Londone 1550 metais susiorga
nizavo būrelis pirklių, jūrinin
kų ir mokslininkų, pasiryžusių 
ieškoti naujo kelio į Indiją ir 
Kiniją. Kelionė būrėjo būti ne
paprasta, pavojinga ir nuoty
kinga, tad* ir draugija, surengu
si tą kelionę, pasivadino “Pirk
liais nuotykininkais” (The Mer- 
chant Adventurers).

Visuomenė reikalą suprato ir 
rėmė. Tik draugijos vardas kai 
kam rodėsi keistas: lyg būtų 
susimetę kokie nutrūktgalviai, 
padaužos. O galvota ir ruošta
si rimtai, pasitelkus labai rim
tus “nuotykininkus”: naujų 
žemių ieškotoją admirolą Se
bastijoną Kabotą, kuris dar 
jaunas su savo tėvu plaukiojo no, “pirkliai nuotykininkai” 
šiaurinės Amerikos pakran- klojo po 25 svarus. Pinigų už

gi vandens paviršiaus, kad ne- 
pravirbintų “marių kirminai, 
kurie sugraužia ir kiečiausi 
ąžuolą”. Maisto paimta 15 mė
nesių.

Vyriausiu ekspedicijos vado
vu paskirtas admirolas Sir Hugh 
Willoughby — aukšto ūgio ir 
subrendusio amžiaus kariškis, 
įgudęs valdyti laivų pabūklus. 
Vairą turėjo sukti pilotai. Vy
riausiu pilotu arba vairininku 
ir viceadmirolu buvo Richardas 
Chancelloras. Jie plaukė atski- ta tiktai 40 metų vėliau). Tuo- 
rais laivais: admirolas Willou- 
ghby — Bona Speranza (Ge
rąja Viltimi), viceadmirolas 
Chancelloras —

kiek toli į šiaurę laivas yra nu
plaukęs.

Karščiausia “nuotykininkų” 
širdis buvo lordas Henrikas 
Sydnėjus, matematiko Jono 
Dee mokinys. Jis savo moky
toją suvedė su Richardu Chan- 
celloru. Jiedu parengė ekspe
dicijos skaičiavimus, o Henri
kas Sydnėjus zujo visur, kur 
tik galėjo rasti kokios pagal
bos. Lakstė ir malė šmaikščiu 
savo liežuviu. Pirkliam jis kal
bėjo:

“Ko jūs galite nustoti? Krū
velės pinigų. 0 jie, jūreiviai? 
Jie stato pavojun gyvybę. Be
ieškodami naujų žemių ir ku
nigaikštijų, susidurs su barba- naventura, kurį lietuviškai ga
liškom ir žiauriom tautom _  lima būtų pavadinti “laimingai
nėra abejonės. Nežinomose jū- grįžtančiu Edvardu”. Pirmaja- 
rose jų tykų vandeninės pabai
sos (beasts). Tačiau jie ryžtasi 
keliauti Anglijos garbei 
bui”.

Anglijos garbei, bet 
labui, tikintis būsimojo

darinai su ilgom kasom ir šil
kiniais spalvingais drabužiais, 
bet audra.

Laivų vilkstinės vadovai, dar 
sukdami aplink Skandinaviją, 
buvo sutarę: jei pasikeltų to
kia vėtra, kad nebūtų galima 
palaikyti ryšio, kiekvienas lai
vas savo jėgom stengiasi pa
siekti Vardo uosta Vikingų 
(Varangerio) pusiasalyje, atsi
kišusiam į Barentso jūrą, (šiuo 
vardu toji arktinė jūra pramin-

stigo patirties kastis Į žemę ir 
dirbdintis krosnis. Europoje pa
sklido pasakojimas, kad nelai
mingus žmones rado negyvus 
su tuščiais šaukštais burnoje; 
taigi mirę iš bado. Iš tikrųjų 
jie mirtinai sušalo speige, kai 
pakrantėje apsupo laivus ledai 
ir užtvėrė kelią, o aplinkui ne
buvo nė gyvos dvasios.

Chancelloras, išplaukęs iš 
Vardo, laikėsi atokiau kranto. 
Dienomis miglijo, naktimis 
šalo. Baltojoje jūroje “laimin
gąjį Edwardą” vėl užklupo au
dra ir pasigavo jūros srovė, bet 
laimingai įbloškė į didelės 
upės žiotis. Ten išvydo nedide
lį žvejų laivelį. Pabūgęs “jū
ros pabaisos” — niekada nema
tyto tokio didelio laivo, stengė-

Edwardu Bo-

(2.)
DEPTFORDO uoste ( prie 

Londono) 1553 gegužės 10 liu
lėjo didelė minia. Atrodė, lyg 
būtų suėjęs visas miestas. 
Žmonių knibždynė trypčiojo 
pakrantėje, o namų languose, 
iš kurių matėsi Temzės upė, ky
šojo susigrūdusios galvos. Visi 
stebėjo, kaip upės vaga slydo šeimom ir giminėm liko apra- temis; matematikos daktarą ir vaizda buvo išrinktas Sebasti- 
trys laivai. Jų baltos burės, it sojusios akys ir baimingas ne- - - - ~ ......................................... .......
žuvėdrų sparnai, pleveno juos- rimas: ar besugrįš?. “Bless the 
vam vandeny. Nuo upės kran- Lord!”.
to ir nup laivų girdėjosi šū- Laivai išnyko iš akių su 116 
kavimąi, linkėjimai ir atsisvei- žmonių. Jų tarpe buvo vienas 
kinimai: “Bless the Lord!”. Mi- kunigas, 3 gydytojai ir vertė-

ir la-

savo 
pel-

nia mojavo rankomis ir skare
lėmis.

Pasroviui plaukė Bona Spe- 
ranza, Edward Bonaventūre ir 
Bona Confidentia.. Dviejų lai
vų grynai itališki vardai

jas totorius, paimtas iš karališ
kų arklidžių. Karalius Edvardas 
VI (1547-1553), sunkiai sirgęs 
džiova ir negalėjęs laivų išlydė
ti, buvo įsakęs laivam mobili
zuoti įgulas, bet įsakymas pa-

se vandenyse ir kilo audra.
Chancelloro laivas (Edward

Bonaventūre, 160 tonų), pasie- si pasprukti, bet buvo pagau- 
kęs Vardo uostą, kitų dviejų lai
vų nebesulaukė. Įgula buvo su
bruzdus! grįžti į Angliją, bet 
Chancelloras, kaip kitados Ko
lumbas, atlaikė jūrininkų bruz
desį ir po savaitės išplaukė to
liau. Niekur pakeliui anų dvie
jų laivų neužtiko. Gal juos au- siaiškino, kad buvo įplaukę į 
dra pavarė arčiau šilkų krašto 
— Kinijos? Visada dar lieka 
viltis, kai tiesa nežinoma, ir ji

tas. Žvejai puolė anglam į ko
jas: “Kokie čia viešpačiai ir ką 
jie mums žada — pikta ar ge
ra?”

me laive buvo 35 žmonės, ant
rajame — 50. Tretysis pagelbi- 
nis laivas Bona Confidentia 
(Viltingas Pasitikėjimas) plau
kė su 26 žmonių įgula.

Plaukti mariomis ligi Skan
dinavijos šiaurinio kyšulio ne
buvo baimės. Kelias čia buvo guodžia, kol paaiški, kaip žmo- anglų jūrininkai buvo nusivarę

Anglam taip pat reikėjo su
sivokti, kur jie atsidūrė. Kran
te rado rusų vienuolius ir iš-

Dvinos arba šiaurinės Daugu
vos žiotis. Nuo Vardo uosto, 
sukdami apie Kolo pusiasali.

išvažinėtas, nors vanduo visa- nės vildamiesi klydo. - apie 1000 kilometrų. Tuo pačiu
da “provėžas” užlieja. Dar IX- Negera žinia paaiškėjo tik keliu plaukė ir anie du laivai, 

po vienerių metų. Abudu laivus blaškomi audros. Kolo pusiasa- 
- “Gerąją Viltį” ir “Pasitikę- lio krante ieškojo prieglobs-

astrologą Joną Dee, ano meto jonas Kabotas, ėjęs jau 80 me-
Anglijos mokslo garsenybę; pa- tus. Toks amžius jūros audrom X amžiuje žvitriomis savo lai- i
tyrusi jūreivį Richardą Chan- ir “pabaisom” buvo per daug vėmis čia nardė vikingai. Jie- —
ceHorą, plaukiojusi Atlanto pa- trapus, kad leistųsi Į pirmąją pasiekdavo ir Angliją. Maini- jimą” — klajokliai lapiai apti- ties, nekreipdami dėmesio, kad
krantėmis ir Viduržemio juro- kelionę. Jis surinko 6000 sva- kavo norvegų, švedų ir suomių ko Virzinos upės žiotyse, Ko- pakrantės jau dengėsi ledu.
mis. rų ir surašė savo nurodymus, prekėmis. los pusiasalyje. Admirolas Will- Dvina ima užšalti spalio mė-

Toliau už šalto Skandinavi- oughby buvo nuplaukęs gero- nesį, o mažesnės upės — rug- 
jos viršugalvio, kur beveik pu- kai į rytus nuo dabartinio Mur- 
sę metų esti naktis, turėjo bū- mansko. Abiejų ‘laivų įgulos 
ti Rusijos žemė, o dar toliau— (65 žmonės) su savo admirolu 
Kinija (Cathay). Turėjo būti... sušalo į ledą. Amžininkas Hen- 

Pakeliui buvo ne kinų man- ry Lane aiškino, kad admirolui

Richardas Chancelloras do
mėjosi navigacijos instrumen
tais. Buvo pasigaminęs stambų 
kvadrantą skaičiuoti saulės 
aukščiui meridiane. Iš tų duo
menų galima buvo nustatyti,

“kaip pasiekti Kiniją”. Vėliau 
ir pats plauksiąs nupirktais lai
vais.

Laivai buvo apginkluoti pa
trankom ir apkalti metalinėm 
plokštėm — dugnai ir šonai li-

sėjo. Tuo metu admirolas Will- 
oughby įstrigo Varžinos žioty
se, o Chancelloras spėjo pa
siekti Dvinos krantą. Jis 
dūrė Rusijos šiaurėje. (B.

atsi-
d.).



Lasysiu šviesiuosius krislus
sitis krislus, Vaižgantas šaky* 
davo — deimančiukus, M. Vait
kus aprašinėja su poetiniu 
vaizdingumu, jausminiu susiža
vėjimu, refleksija. Barokinio

Try* knygos pasirodė tokia 
tvarka: Mistiniame sode (1957 
Immaculata leki.), Su Minija į 
Palangą (1963), Baltijos gražuo
lė (Liepoja) (taip pat 1963 — 
abidvi Nidos leidiniai) Tai at
siminimai — viso 748 pusla
piai. Kas nori juos skaityti į- 
vykių chronologine eile, turėtų 
pradėti nuo “Su Minija ...”. Jo
je autoriaus atsiminimai iš tė- ' 
viškės Gargžduose ir Palangos 
progimnazijos, kurioje mokėsi 
1895-8. Gimnaziją baigė 1903 
Liepojoje, ir tas laikotarpis ap
rašytas “Baltijos gražuolėje”. 
Paskiau Kauno kunigų semina
rija 1903-6 — jau “Mistiniame 
sode”.

Ačiū už tai, ką autorius da
vė. Norėtum betgi, kad savo 
darbą pratęstų. Norėtum susi
laukti dar studentavimo laikų 
Petrapily ir Insbrucke atsimi
nimų. Ypačiai būtų laukiami 
atsiminimai iš Petrapilio. Lie
tuvių augimas šioje vietoje, Pet
rapilio dvasinėje akademijoje, 
tėra mažai nušviestas, o jis la
bai svarbus tautos dvasinio au- ; 
gimo istorijoje.

ar rokokinio dailininko dvasia 
vaizdus duoda reljefingus, di
namiškus, detalėm žaismingus. 
Skaitai, seki juos ne dėl to, 
kad tai svarbus dalykas. Skai
tydamas pavirsti vaiku, kuris 
seka stiklo šukelės žaismą sau
lės spinduliuose. Tuo žaismu 
užkrečia autorius, nes pats 
juo gyvena. Užtenka prisimin
ti, kaip nupiešia savo draugus 
mokinius, o taip pat mokyto
jus, kaip apgaubai sentimen
tais ir Įvaizdžiais net 

. jaunų dienų muzikinius 
venimus.
Galima vienu ilgesniu 
džiy ir “pasmaguriauti":

Tiesa, Mykolo Vaitkaus atsi
minimai nepriklauso tai rūšiai, 
kuriuos vadiname objektyviais, 
t.y. vaizduojančiais gyvenamą 
laikotarpį ir rodančiais jame 
net save, autorių, tarsi pašalinį 
asmenį, kurio jausmais, min
tim skaitytojas neturėtų būti 
interesuojamas. M. Vaitkaus at
siminimai iššoka iš tokių ob- 
jektyvinių atsiminimų tvarkos. 
Juose autorius nukreipia žvilgs
nį į save, pirmiausia į save. 
Versdamas puslapį po pusla
pio, seki mokinuko, gimnazis
to, klieriko gyvenimo aplinky
bes, dar labiau seki, kaip tose 
aplinkybėse verda vaiko, vaiki
no dvasia, kaip bręsta jausmai, 
klostosi mąstymas; kaip Gargž-

anuos 
pergy-

pavyz-

“Smuikas ... Tas grakštus 
instrumentas — lyg kokia jau
na panelė ... Bet buvo instru
mentų, kurie mane mažą dar 
labiau žavėdavo. Žinoma, ne 
klarnetas, kur vestuvėse daž
nai kliurksėdavo šalia plona-

duose, Palangoje, Liepojoje. Hemenio gulbiasprandžio smui- 
Kaune literatūrinė, tautinė, pa- ko Ne Kad ir kažin kokie 
saulėžiūrinė aplinka laužėsi puikūs būdavo anie instru. 
pro individualinę autoriaus dva- mentai; kad ir kažin kokie šau. 
šią. Tad M. Vaitkaus atsimini- nds muzjkantai. niekas anuo

met man negalėjo susilyginti 
su ... triūba. vėliau vadinamuo
ju trimitu. Tik jau nė ker
džiaus triūba, o su maskolių 
učebnos komandos triūbom— 
triūbelėm. Kažin kas čia yra, 
betgi triūba turi nuostabios ga
lios žmogui, jei ne iš numiru
sių prikelti, tai bent paliegė
liui ir luošėliui išjudinti, kad 
atsigautų, pradžiugtų, bėgtų 
žiūrėt ir klausytis, ir virpėt 
energija ir drąsa draug su tuo 
variu, ir ryžtis, ir veržtis kaž
kur į nežinomą šviesų toli, į 
plačia laisvę. į šaunų žygį! Vai,

muose mažiau visuomeninės
aplinkos, daugiau individuali
nės reakcijos į aplinką, mažiau 
istorijos, daugiau biografijos ir 
poezijos.

Autorius nei savyje nei ap
linkoje nerodo įtampos, drama- 
matinių. sukrečiančių lūžių. Vis 
kas ramu, giedra, idiliška, net 
žaisminga. Kaip “Su Minija.. ” 
knygos “Pasiteisinime” rašo, 
jis ne viską aprašinėjo, ką pa
tyręs. pergyvenęs. Jis lasęs 
“ne visus gyvenimo momentus, 
o daugiau šviesiuosius krislus,
ir iš tų pirmiausia kas gražu, triūba, triūba! tu budintoja, ne- 
netgi kas labiau ar mažiau me- reramintoja. virpintoja, džiu- 
niškai gražu”. Tuos šviesino- gintoja, garsų fontanom trykš-

spindulių sriautais tvis- 
.. O kai visa triūbų san- 
trenkdavo mūsų gilioj 
mes visi vaikai mesda-

KAN. M. VAITKUS

tanti, 
kanti. 
tarmė 
rimty, 
vome ir, užmiršdavome viską 
ir bėgdavome galvotrūkščiais 
ten, kur tas garsų stebuklas 
mums grožio misteriją prave
ria... O tos triūbos skaistva
rinės viena kitai nelygios: ki
ta didelė didelė, kaip milžinas 
smauglys, apsivyniojus aplink 
kareivio muzikanto liemenį, 
taip jog iš to vidurio bekyšo 
vien žmogaus galva bei vienas 
petys su ranka; kita triūba ma
žesnė, ir triūbytojas abiem 
rankom ją glaudžia prie krū
tinės kaip kokį mylimą padarą, 
prie lūpų prispaudęs jo snapą 
— tartum bučiuojas” (Su Mi
nija ... 56 p.).
To paties muzikinio pergyve
nimo pagautas, leidžiasi auto
rius į apibūdinimus, vertini
mus, trumpus, vaizdingus. Pa
liesdamas himnus:

“čia jau žinoma, teko išmok
ti ir “Božė, caria chrani”. Nors 
jo, kaip priešų himno, nemė- 
gome, bet net anuomet jau
tėme jį esant gražų, galingą 
didingą... Turiu nūnai įsigijęs 
visus UN tautų himnus, tuoj po 
tos organizacijos įkūrimo ir 
juos esu pergrojęs ir pakarto
jęs. O anas įspūdis (apie Bože, 
caria Chrani) pasilieka. Neži
nau, kaip skamba bolševikų 
himnas, bet jų Internacionalo 
melodija, nors graži, vis tik per 
švelni. Mūsų Nepriklausomo
sios himnas (bolševikų įvesto 
nepažįstu) gražus ir melodija 
ir turiniu; tik deja, kad melo
dija vokiška. Latvių prieš-boi- 
ševikinis himnas labai gražus. 
Lenkų “Jeszcze Polska nie zgi- 
nięla” kažkoks nerimtas. Ame
rikos Jungt. Valstybių himno 
melodija pakili, didinga, tik 
ne kiekvienas gali pasistiebti 
į pusantros gamos aukštybes;

sitiktinįam atvejui pritaikyti. 
Ot, prancūzų Marselietė —tai 
bent himnas, originalus, galin
gas. galvanizuojąs. Tik bėda: 
žodžiai pritaikyti vienam Di
džiosios revoliucijos momentui 
ir per daug jau kraugeriški, 
tiktų puikiai kokiam Stalinui” 
(158 p.).

O grįžteldamas prie muzikos 
ir bažnytinių giesmių savo 
gimtuose Gargžduose:

“Po sumos eidavo baigiamo
ji pamalda, Mišparai, kurią 
žmonės, o ir aš, tikrai mėgda
vome (ne vien dėl to, kad pas
kutinė). Tos psalmės tokios 
švelniai ilgesingos, beveik kaip 
mūsų liaudies dainos. Net 
džiaugsmingasis Magnificat tar
tum apsiaustas šviesaus liūde
sio. O Salve Regina! — tai jau

tikrai žemaičio pagrindinės 
nuotaikos išraiška: gilus šir
dies sopulys, slaptingas ilgesys, 
svajinga viltis. Anuomet aš tai 
vien jaučiau ir tik vėliau įsi
sąmoninau. Taip, Salve Regi
na... Tik gaila, kad uolūs baž
nytinės muzikos uniforminto- 
jai ir gregorintojai bei romin- 
tojai ilgainiui pašalino tą lietu
viškosios sielos išraišką, pakei
tė tą melodiją, tartum Dievulis 
būtų norėjęs, kad visos tau
tos savo intymius jausmus pro 
vieną dūdą pūstų ...” (32 p.)

Arba dar velykinis himnas 
“Linksma diena”:

“Reikdavo tik Velykų rytą į- 
sijungti į procesiją ir įliet sa
vo balsą į tą galingai švytintį 
himną “Linksmą dieną”. — ir 
štai entuziazmo jūroj, kuri ga
linga? šturmuoja* visus gyveni
mo krantus, triuškina uolas, 
kyla iki debesų ir verčias į pa
tį Aukščiausiąjį” (35 p.).

subjek- 
šviesu- 
riešku-

Galėtum semti tokių 
tyvinių, surefleksintų 
mu plazdančių vaizdų 
čiom. Supranti ir motyvus, ku
rie paskatino autorių taip
džiaugtis praeities krislais. Vie
nas — tas pats, kuris kitados 
paskatino Adomą Mickevičių 
džiaugtis Lietuvos idile “Pone 
Tade”. Tai emigranto nostalgi
ja, gimtojo krašto ilgesys. M. 
Vaitkus to ir neslepia. Sakos, 
jis pasijutęs pats esąs tik 
krislas svetimame krašte, tarp 
svetimų žmonių. “Ir stvėrė užu 
širdies toks ilgesys... Skristi 
tenai, ton Tėvynėn, ton bran- 
giojon! Skristi bent mintim, 
nes kūnu nebelemta ... Pergy
venti vaizduotėje tą ilgą savo 
praeitį, kur laiko perspektyvoj ir

CHICAGOS pakrantėje, dail. Jadvygos Paukštienės paveikslas. Jos kūrinių paroda rengiama Philadelphijoje 
rugpjūčio 24 - rugsėjo 1 d.d. lietuvių banko patalpose. Nuotr. Beatričės Kerbelienės

NAUJOS KNYGOS IR LAIKRAŠČIAI
Vaclovas Biržiška ALEKSAN- vimo politinės akcijos organai 

DRYNAS, H 
amžiai. 497 
LB Kultūros 
pažymėta.

Algimantas Mackus — NE
ORNAMENTUOTOS KALBOS 
GENERACIJA IR AUGINTI
NIAI; poezija, išleido Santara, 
73 psl., kaina nepažymėta.

Alfonsas Nevardauskas — 
PAJŪRIAIS, PAMARIAIS. Iš
leista autoriaus lėšomis. Kny- 
gon sutelkta daug medžiagos 
ir nuotraukų apie Klaipėdos 
kraštą. '317 psl., kaina nepa
žymėta.

THE REFUGEE by K. C. Gir
tautas. Išleido Citadel Press 
New Yorke, 160 psl., kaina 
3.50 dol.

LUX CHRISTI, birželio-rug- 
sėjo numeris. Numeryje Įdėta 
plati dr. J. Savasio studija— 
Religijos persekiojimas sovie
tų okupuotoje Lietuvoje. Pa
mokslų skyrius, knygos, kroni
ka. Redaguoja kun. Titas Nar
butas, leidžia Kunigų Vienybė.

TĖVYNĖS SARGAS: nr. 1. 
Pažymėtini straipsniai: Lietu
vos Krikščionių Demokratų Są
jungos .veiklos programa, M. 
Krupavičius — Lietuvos vada-

tomas, XVm-XIX ir jų tarpusavio santykiai; P. 
psl., išleido JAV Maldeikis 
Fondas. Kaina ne

Tėvų PRANCIŠKONŲ Kennebunkporte koplyčios projektas, kurj parengė dail. V. K. Jonynas.

tokia skaisti, kaip jaunas sap
nas ...” Ir antras motyvas 
krislais žavėtis — ta laiko am
žiaus perspektyva. Joje visa 
praeitis kyla šviesiais kontū
rais. Tai amžiaus svori paju
tusio žmogaus džiaugsmas.

Mykolas Vaitkus turi pagrin
do taip džiaugtis. Jis gi yra 
tremtyje esančių rašytojų mo
hikanas savo metais. Jam šie
met sueina 80 metų amžiaus, 
55 metai kunigavimo ir 25 me
tai kanauninkavimo.

Toje laikų perspektyvoje

Kas ciesoriaus 
ciesoriui, kas Dievo—Dievui; 
Dr. A. Trimakas — Laisvės 
gretų pranašumas; S. Raucki- 
nas — Lietuvių politinis susior- 
ganizavimas tremtyje; A.J. Ka- 
sulaitis — Lietūvos laisvinimo 
problemos iš institucinio-orga- 
nizacinio taško; kan. V. Zaka- 
kauskas — Krikščioniškoji de
mokratija tarptautinėje veiklo
je; kan. V. Zakarauskas: Loty
nų Amerika — ligonis ar gy
dytojas; dr. V. Litas — Veng
rijos katalikų drama; M. Kru
pavičius — A. a. dr. J. Leimo- 
nas ir k. Redaguoja dr. V. Li
tas ir kan. V. Zakarauskas.

Į LAISVĘ, birželio mėn. nu
meris. Rašo: V. Vaitiekūnas— 
Lietuva okupacijoje. J. Vidzgi
ris — Psichologinis karas, L. 
Galinis — Nuolatinis pančių 
traukymas; M. Musteikis — 
Kultūrinio gyvenimo apžvalga 
Lietuvoje 1962; V. Volertas — 
Reikalingas pasaulio lietuvių 
seimo žodis; P. Gaučys — Lie
tuvių bendruomenės Chicagoje 
pradžia; kun. L. Jankus — Bal- 
fo praeitis ir ateitis ir k. Re
daguoja St. Daunys ir kolek
tyvas.

jis pats gali pamiršti savo raštų 
vardus (o jų apie 30!). Bet li
teratūros ir Kauno gyvenimo 
stebėtojas negalės pamiršti, 
kad jis buvo ar gyvenimo ar 
darbų atrama kitiem dviem 
Kauno didiesiem: Maironiui ir 
Jakštui, šalia jų reikšdamasis 
savu originaliu pavidalu. Raš
tuose—barokiškai apkrauto, ro- 
kokiškai žaismingo žodžio kū
rėjas; išvaizdoje — tiesus, labai 
aristokratingas asketas, visuo
meniniuose santykiuose — 
tetas, elegantas.

es-

THE BALTIC REVIEW, nr. 
26. Numeryje sutelkta medžia
gos apie Baltijos kraštus. Apie 
sovietų valdymą Lietuvoje' ra
šo dr. Bronius Nemickas. Žur
nalo redakcijos kolektyve yra 
dr. A, Trimakas. andinama su naujomis staty-

------------------------------------------ bonus, iliustruota rėmėjų veik
los nuotraukomis.

Aleksandrui Ružaniec-Ružan- Mergaičių stovykla, kuri vy- 
covui, mūsų žymiam bibliogra- ko seserų vienuolyno sodyboje 
fui, rugpjūčio 12 suėjo 70 me- Putname, leido savo laikrašti 
tų. Savo kilme jis iš Gudijos. Kibirkštėlės, spausdintą spaus- 
Su Lietuva sutapo po pirmo- tuvėje. Laikraštėlyje skelbiama 
jo pasaulinio karo, čia įsijun- stovyklautojų sąrašai, mergai- 
gė į lietuvišką veiklą ir atsi
dėjo bibliografijai. Ir šiuo me
tu jis redaguoja bibliografijos 
leidinį ‘Knygų lentyną”.

— Dail. Pauliaus Augiaus 
grafikos darbų monografiją 
išleidžia velionės našlė Danutė 
Augenė. Spaudos darbą tvar
ko Vytautas Saulius ir dail. Al
girdas Kurauskas. Studijinius 
straipsnius rašo dail. Telesforas 
Valius ir dail. A. Kurauskas. 
Bibliografiją ruošia A. Ružan- 
ancovas. Leidinys turės apie 
280-300 psl. Kaina 15 dol. Mo
nografijos egzempliorių skai
čius spausdinamas ribotas. No
rintieji šį leidinį įsigyti, pra
šom nedelsiant pranešti D. Au
gienė. 6508 So. Talman Avė., 
Chicago 29. UI. Įmokėti prane- organizavo veikalo autorė, ak- 
Šant nereikia. tore Birutė Pūkeltvičiūtė.

Tokis liko per visą tą amže
li. 0 svargiausia liko dar ir da
bar kuriantis. J. B.

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

Dail. Jadvyga Paukštienė, gy
venanti Chicagoje rengia savo 
darbų parodą Philadelphijoje 
lietuvių banko patalpose, 202 
N. Broad Str. Paroda atidaro
ma rugpiūčio 24 7 v.v., tęsis 
visą savaitę, iki rugsėjo 1.

Izidorius Vasyliūnas, smuiki
ninkas, įgrojo lietuviškos ka
merinės muzikos. plokšteles, 
kurios greitai pasirodys. .

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys “Naktigonė” 
jau spausdinamas ir greitai pa
sirodys knygų rinkoje. Ilius
tracijas piešė dail. Telesforas 
Valius.

Dr. Adolfo Šapokos pomirti
nis veikalas Senasis Vilnius 
jau atspausdintas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne ir išvež
tas į ryšyklą. Knyga turi 336 
psl. Gale pridėta plati auto
riaus biografija, vardų ir vie
tovardžių sąrašai. Gausiai ilius
truota. Išleido Tėvai Pranciš
konai Toronte, Kanadoje.

Maironio gimimo sukakčiai 
atžymėti Aidų žurnalas išlei
džia knygą, kurioje bus sudėti 
straipsniai, tilpę specialiame Ai
dų žurnalo numeryje. Knyga 
turės per 200 puslapių. Išlei
dimą finansuoja kun. J. Pra- 
gulbickas iš Elizabetho, N. J. 
Knyga jau spausdinama pran
ciškonų spaustuvėje Brookly- 
ne.

Putnamo Nek. Pr. Marijos 
seserys leidžia savo rėmėjams 
laikraštėlį, pavadintą Bendra
darbio vardu. Šių metų 8 nr. 
aprašoma rėmėjų veikla, supa- 

čių įvairūs straipsneliai ir kū
ryba. Stovykla šiemet buvo ju- 
bilėjinė — dvidešimtoji.

J. Kidykas, S.J. parašė pla
tesnę studiją — "Nutautimas 
ir moralė", kuri pradėta spaus
dinti žvaigždės žurnale, lei
džiamame jėzuitų. Studijos pra
džia jau pasirodė dviejuose va
saros numeriuose.

Kun. dr. Jonas Gutauskas, 
Delhi. Ont., lietuvių parapijos 
klebonas, rašo mokyklai vado
vėlį — Lietuvos Bažnyčios is
toriją.

"Auksinės žąsies" filmavi
mas Mbntrealyje jau baigtas. 
Patikrinus filmuotas scenas, vė
liau bus padaryti papildymai 
bei pataisymai. Visą filmavimą
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Balio centras ir vasaros karščiai

rei-

pir-
su-

šiol pagal veikiančius JAV įsta
tymus, Amerikos priešai, ka
riavę antram pasauliniam ka
re turėjo atlyginti JAV pilie-

kauskui ir jo žmonai nuošir
džiai dėkojo. Nors • dėl opera
cijos prarado savo atostogas, 
tačiau su naujomis balso stygo
mis galės ryškiau išsakyti Bal
to šelpiamųjų bėdas.

šiuo metu Balfo Centre pa
stoviai dirba tik vienas tarnau
tojas. Tačiau darbas nesustojo 
ir vasaros metu. Pasikvietus 
talkos, liepos mėn. išsiųsta 123 
įvairus siuntimai. Tiek pat bus 
išsiųsta rugpiūčio mėn.

Liepos mėn. turėta arti 
8,000 dolerių pajamų, išleista 
6,309. Didžioji aukų dalis 
(3,258) atėjo iš Chicagos. Lie
pos mėn. baigta mokėti skolos 
likutis JAV iždui. Apie 1,600 
dol. išleista siuntiniam į Lietu
vą, 409 dol. išmokėta paštui 
už siuntinius į Lenkiją. Vasario 
16 gimn. ir Vokietijos lietu
viams šelpti išleista per 2000 
dol. *

Rugpjūčio pradžioje per de
šimt dienų pasiųsta Lenkijon 
54 medžiagų siuntiniai. Priva
čius šelpėjus norėtųsi įspėti, 
kad Lenkijoj vyksta didelė spe
kuliacija. Siuntinius daug kas 
parduoda, spekuliuoja. Ir tų 
siuntinių prašymai yra samdy
ti — dažnai lenkų rašyti.

Dabar jau girdėsite
Dr. Edmundas Lenkauskas 

žymus gerklės, ausų ir nosies 
ligų specialistas Cleyelande, 
padarė sunkią balso stygų ope
raciją Balfo reikalų vedėjui. Pa
rūpino puikią ligoninę ir prie
žiūrą. Chirurgui priklausančią 
apdraudos stipendiją paauko
jo Balfui. Balfo reikalų vedė
jas kun. L. Jankus, dr. E. Len-

Balfo namai remontuojami. 
Seni, bet nuosavi Balfo centro 
namai reikalingi nuolatinio re
monto. Paskutiniais metais re
montams išleista per *1,800 dol. 
už kuriuos atlikti daugiausiai 
dažymo darbai. Dabar Balfo 
namai yra šviežiai išdažyti iš 
lauko ir iš vidaus. Du aukštai 
naudojami išimtinai Balfo rei
kalams, o kiti du aukštai iš- 
nuomuojami už $90 mėn.

Septintas kardinolas — 
kinietis

Sibiro lietuvaičių maldakny
gė išleista kiniečių kalba For- 
mozoje. Įvadą parašė Kinijos 
kardinolas Tomas Tien. Tai 
septintas kardinolas, išgyręs 
liet, kankinių maldas. Mielie
ji Balfo rėmėjai, kurie renka 
suvenyrus, gali tų maldakny
gių gau|i Balfo centre. Nau
jos laidos lietuviškai ir angliš
kai gaunamos pas seseles Put- 
name (Immac. Conc. Convent, 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.)

Darai skriaudą — atlygink!
Dr. Eleną Armienė, Balfo 

vicepirmininkė, Balfo vardu pa
rengė ėr įteikė specialiai Sena
to komisijai memorandumą. Iki

ROCHESTEIL N.Y.
Rochester, N.Y. Pavergtų 

Tautų savaitės minėjimą ren
gė antibolševikinio komiteto 
skyrius, kuri sudaro 7 tautos. 
Šiemet buvo gautos erdvios pa
talpos naujam miešti dangorė- 
žy, kurį supa turtingos krautu
vės ir fontanai. Buvo pastaty
ta mažam maštabe Sov. Rusi
jos vergų stovykla. Vieno ban
ko languose išstatyta įvairių 
pavergtų tautų normalaus dy
džio merginų modeliai su tau
tiniais rūbais ir šalia padėti 
plakatai, kuriuose buvo surašy
tos pavergtų tautų trumpos is
torijos. Antrojo aukšti balko
no sienose buvo išlipytos foto
grafijos vaizdavusios, kas atsi
tiko su laisvomis tautomis, kai 
jas užgriuvo bolševikų raudo
nieji tankai. Parodos meniską 
išorę tvarkė dailininkas Alfon
sas Dargis.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais vidurmiesčio aikštėje, 
kur buvo pavaizduota sovietinė 
vergų stovykla, buvo tautinių 
šokių ir dainų vakarai.

Visa savaitę šalia vergų sto
vyklos buvo išdėstytos anglų 
kalba knygos apie sovietinį im
perializmą ir dalinamos bro
šiūros apie kolchozinį žmonių 
gyvenimą Sovietų Rusijoje.

nukentėjusieji tuo metu buvo 
piliečiai. Dabar Senatas nori 
priimti įstatymą (987), pagal 
kurį būtų reikalaujama atlygin
ti nuostolius ir tiems nuken
tėjusioms, kurie tik vėliau ta
po JAV piliečiai. Tai apimtų 
daugelį naujai atvykusiųjų į 
šį kraštą. Įstatymo pravedimu 
rūpinasi senatoriai: Douglas ir 
Javits. Netrukus bus tuo 
kalu specialūs tyrimai.

Geras darbas nežūna
Chicagos lietuviai per 

mąjį pasaulinį karą buvo
organizavę “Lietuvių dienos 
komitetą“, kuris rinko aukas 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams. Chicagos First Natio
nal Banke užsiliko to komite
to pinigų, kurių dabar pareika
lavo Illinois valstybė. Dėka nuo- 
širdiem banko pareigūnam (Mr. 
Roy Kavalek), gen. kons. P. 
Daužvardžiui bei ano komiteto 
nariui M. Zaldkui, Valstybės de
partamentas išaiškino ir tuos 
pinigus iš 1916 metų ($1,842. 
23) perleido Balfui.

Nuogalius patys pridenkite!
Besikeičianti JAV politika 

nukreipė visą dėmesį į Afrikos 
bei Azijos kraštus ir pažadėtų 
kariškų rūbų Balfui nebedavė. 
Sakoma, Europa jau pakanka
mai atkutusi ir pati gali savo 
tremtiniais pasirūpinti. Be to, 
tebeveikia draudimas panaudo
ti JAV maisto atsargas ar rū
bus Sovietams ar jų okupuo
tiems (taigi ir Lietuvai) kraš
tams padėti.

Serga. Juozas Draugelis ir 
Mykolas Ventys serga. J. Drau
gelis po sunkios operacijos pa
lengva sveiksta ir tikisi greitai 
grįžti į visuomeninį gyvenimą. 
Mykolas Ventys. veiklus seno
sios kartos lietuvis, yra išvy
kęs ligoninėn pasitikrinti svei
katos.

Studentų susirinkimas. Pra
eitą savaitę vietos lietuvių stu
dentų susirinkime prof. dr. An
tanas Klimas savo paskaitoje 
“Lietuvis studentas kovoje dėl 
Lietuvos laisvės”, nusakė prie
monės ir būdus, kaip geriau 
įsijungti Į kovą dėl pavergtos
Lietuvos, tėvų žemės. Paskai
ta susilaukė gyvo pritarimo. 
1963-64 metams Lietuvių Stu
dentų Sąjungos skyriaus pirmi
ninku išrinkta Otisija Vosyliū
tė, iždininkas G. Vidmantas.

Antanas Žiemys, buvęs ak 
tyvus vietos lietuvių visuome
nės veikėjas ir susipratęs lietu
vis, prieš porą savaičių mirė.

Labiausiai perkamos knygos. 
Lietuvių spaudos kioske šiuo 
metu labiausiai perkamos kny
gos: St. Nevardausko atsimini
mai “Pajūriais, pamariais”, V. 
Kavaliūno premijuotas roma
nas “Kalnų giesmė”. Vyt. Vo-

Susituokė. Rugpiūčio 17 su- lerto “Upė teka vingiais” ir 
situokė Aldona Miškinytė ir kt. Lietuvių spaudos kioskas 
Raimundas Kiršteinas. Jaunieji veikia šv. Jurgio lietuvių para- 
yra aktyvūs vietos lietuvių ben- pijos žemutinėje salėje, sek- 
druomenės. choro, radijo ir ki- madieniais nuo 10 iki 12:30 vi. 
tų lietuviškų organizacijų na- Ten pat galima užsisakyti lie-

AKADEMIKŲ SKAUTŲ būrelis Maironio parke Worcesteryje rugpiūčio 10 ASS šventės proga.
Nuotr. G. Peniku

AKADEM. SKAUTU SĄJŪDŽIO ŠVENTĖ WORCESTERYJE

metu

Worcester, Mass. —Rugpjū
čio 10 čia įvykusi Akademinio 
Skautų Sąjūdžio šventė buvo 
visais atžvilgiais sėkminga. Da
lyvavo arti 60 narių ir įvairių 
rytinio pakraščio vietovių, dau
giausia iš New Yorko.

Iškilmingos sueigos
akademikių skaučių draugovės 
tikrųjų narių pasižadėjimą da
vė E. šikštėnaitė, V. Matulevi
čiūtė, Gražina ir Genė Cėsnai- 
tės ir G. Bartytė. Studentų 
skautų Vyties korporacijos sen
jorais buvo pakelti VI. Gedmin- 
tas, R. Jakubauskas, A. ir D. 
Glodai ir G. Klivečka. Sueigą 
pravedė Worcesterio ASS sky
riaus pirm. D. Palubeękaitė ir 
Vyties korporacijos pirm. V.K. L. J.

LIETUVIAI MENININKAI, koncertavę darbo kuopoje Uhierbor- 
ne, Vokietijoje. Iš k. j d.: L. Stukas, Pr. Bičkienė. A. Vasaitis. V. 
Žukauskas. Nuotr. Zigmo Venciai: •>

Bazeliauskas. Naujai pakeltuo
sius sveikino iš Chicagos atvy
kusi ASD centro valdybos pir- 
min. L. Petrauskaitė ir R. Ke- 
zys iš New Yorko.

Šventės dalyviai išklausė R. 
Kezio paskaitos, kuri lietė aka
deminės skautijos veiklą ir jos 
uždavinius lietuviškos skauti
jos ir mūsų visuomenės atžvil
giu. M. Lemanaitė iš Bostono 
suteikė informacijų apie aka
demikų pastovyklę jubiliejinė
je skautų stovykloje. Akademi
kų stovykla bus paskutinę rug
pjūčio mėn. savaitę Cape Cod, 
Mass. P. Molis kvietė visus da
lyvauti jubiliejinėje stovykloje 
ir painformavo apie stovyklos 
organizavimo darbus.

Po to R. Kezys papasakojo 
Įvairių nuotykiu iš pereitais

metais vykusio komunistinio 
festivalio Helsinkyje.

Vakare buvo nuotaikingi šo
kiai. perpinti lietuviškomis dai
nomis.

Worcesterio akademikai sve
čius vaišingai priėmė ir už tai 
jiems priklauso nuoširdi padė
ka. Taip pat ir mamytėm—Pa- 
lubeckienei, Cėsnienei, Kauše- 
vičienei, kurios nuoširdžiai tal
kininkavo.

Šventė vyko naujai atremon
tuotame Maironio parke. Šven
tės dalyviai turėjo laiko dar pa
simaudyti Quinsigamondo eže
re.

Worcesterio ASS skyrius yra 
įkurtas tik šiais metais, ir jau 
spėjo sujungti gražų būrį aka
deminio jaunimo, šia proga 
linkėtina jam visokeriopos sėk
mės. R. K.

ALRK MOTERŲ S-GOS 30-tas SEIMAS
Amerikos Lietuvių Romos 

Katalikių Moterų Sąjungės sei
mas šiemet įvyks Putnam. 
Conn., seserų vienuolyno sody
boje- Seimu rūpinasi Worces-

LIETUVIAI MENININKAI

Su lietuvių ekskursija liepos 
30 Europon išvyko ir keturi 
menininkai: solistė Prudencija 
Bičkienė, solistas Liudas Stu
kas, pianistas Alvydas Vasaitis 
ir aktorius Vitalis Žukauskas. 
Liepos 31 jie pasiekė Frank
furto aerodromą Vokietijoje. 
Ten menininkus pasitiko kun. 
dr. J. Aviža, PLB Vokietijos 
krašto valdybos pirmininkas, 
Tėv. Alfonsas Bernatonis, Lie

syti bet kurio amžiaus, prade
dant 16 metų.

Moterų Sąjunga šiandien sto
vi greta kitų didesnių lietu
vių organizacijų. Pripažinta sau-

terio kuopa. Atsovės 'pradės gį įr viena iš stipriausių lietu- 
rinktis rugpiūčio 21, trečiadie
nį; seimas užsibaigs rugpiūčio 
25. sekmadienį.

Moterų Sąjunga per 49 me
tus yra daugeliui savo narių su
teikus pagalbą ir pašalpą ligoje 
ir mirties atveju, sudariusi pro
gą savo narėm lavintis, dirbti 
kultūrinį lietuvišką darbą, per 
savo skyrius. Veikliai prisidėjo 
savo darbais ir aukomis prie 
palaikymo lietuvių parapijų, 
mokyklų ir svetainių. Moterų 
Sąjunga priklauso Amerikos 
Liet. Kat. Federacijai ir Bal
fui. remia Šiluvos koplyčios į- 
rengimą Washingtone. Sąjunga 
turi stipendijų fondą. Per ke
liolika metų yra sušelpus daug 
sąjungiečių dukrų ir sūnų.

Moterų Sąjungos kuopų yra 
Įvairiose lietuvių parapijose.

Aerodrome paaiškėjo, kad 
svečiai tą pačią dieną turi pra
dėti koncertuoti. Pirmasis kon
certas ir įvyko 8591 LS kuo
poje švecingene. čia koncer
tas buvo numatytas vėliau, bet 
kuopa rugpjūčio pradžioje tu
rėjo išvykti į pratimus. Kuopos 
vadas kpt. Jonas Valiūnas su
pažindino susirinkusius su me
nininkais. Koncerto pasiklausy
ti buvo susirinkę ne tik kuo- Lietuvės mergaitės ir moterys 

nuo 16 iki 50 metų gali ap
sidrausti nelaimės atveju ir mi
rus laidojimo išlaidom padeng
ti. Į švietimo skyrių gali įsira-

riai. Aldona mokytojauja vie- tuviškus laikraščius, pratęsti
noje aukštesn. mokykloje, o jų prenumeratą ir įsigyti nau- tuvių Sielovados direktorius, ir
Raimundas yra firmos buhalte- jausiąs ilgo grojimo lietuviškas kun. Bronius Liubinas, Vasario
ris. plokšteles. sb. 16 gimnazijos direktorius.

pos vyrai su šeimomis, bet ir 
svečiai iš Huettenfeldo, Vasa
rio 16 gimnazijos.

Rugpiūčio 2 koncertavo4204 
LS kuopoje Uhlerbome. Nedi
delė tai kuopa, bet ji mielai

f

. *

Dalyvaukime

PASAUL LIETIMU DIENOSE ir PLB SEIME
TORONTE, KANADOJE

rugpiūčio 30 - rugsėjo 1

vo Persekiojamos Bažnyčios 
dalyvauja visuose lietuvių kul- kongrese Koenigsteine. 
tūriniuose parengimuose. Kuo
pai vadovauja kpt. Juozas Ma
tulaitis.

Rugpiūčio 3 koncertavo 8593 
| LS kuopoje Kaiserslauterne. 
* Kuopos vado pavaduotojas Itn. 
a Jurgis Barasas menininkus pri- 

OAA Iri T

UTERATŪROS VAKARAS IR PIANO REČITALIS
Dalyvauja rašytojai: Alė Rūta. K. Graudienė, V. Alantas. K. Bra- 
dūnas, J. Jankus ir pianistas A. Kuprevičius.

’ statė 200 klausytojų
I ccrtą buvo susirinkę ir apylin- 
f kėje gyveną žmonės. Didesnė 
| jų M d i ii VId 
’ tuvos atvykę.

KONCERTAS IR AKADEMIJA
Dalyvauja solistai; St. Baras, A. Stempužienė. V. Verikaitis, L. 
Šukytė, smuikininkas Iz. Vasiliūnas ir Toronto “Varpo“ bei Hamil
tono Aušros Vartų parapijos chorai.

i

Meno paroda. Du tūkstantiniai pobūviai. Spaudos paroda. Seimo posėdžiai

— P. Liutkus, Prancūzijoje, 
Paryžiuje, baigė politinių moks
lų institutą. Universiteto yra 
pakviestas dėstyti valstybinę ir 
administracinę teisę.

— Sol. Aldona Stempužienė 
susitarė su Erie Pennsylvani- 
jos simfoniniu orkestru dainuo
ti Hendelio Mesiją ir Verdi 
Reguiem.

— Kostas Jurgeiiūnas, kilęs 
iš Vabalninko, 69 metų, mirė 
Brockton, Mass., rugpjūčio 8. 
Palaidotas iš šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčios rugpjūčio 10. 
Velionis buvo aktyvus Sanda
ros ir Alto veikėjas.

— Kun. N. Saldukas iš Me- 
delino, Kolumbijos, lankė sa- •- 
vo gimines ir pažįstamus Flo
ridoje: J. ir D. Tiškus ir bu
vusius kolumbiečius S. ir J. Jaz
bučius. kurie turi gražų mote
lį Miami (8910 Collins Avė.). 
Kun. N. Saldukas ne tik išrū
pino įvažiavimo į Kolumbiją vi
zas beveik, visiems Bogotoje 
gyvenantiems lietuviams, bet 
daugeliui padėjo įsikurti išrū
pindamas valdžios leidimus sa
vo profesija verstis. Kiek anks
čiau Floridoje buvo sustojęs 
taip pat daug nusipelnęs lietu
viams Kolumbijoje kun. Tarno? 
šiūnas iš Medelino.

— Marijampolės Rygiškių Jo
no gimnazijos ruošiamai mono
grafijai dar trūksta smulkio
sios medžiagos: gimnazijos bai
gimo vinječių, charakteringes- 
nių nuotraukų,. mokytojų ir mo
kinių sąrašų, Nepriklausomy
bės laikotarpiu ir t. Rygiškie- 
čai ir draugai maloniai prašo
mi prisidėti prie greitesnio mo
nografijos išleidimo, siunčiant 
medžiagą adresu: Vytautas Pau- 
lionis, 4407 So., Artesian Avė. 
Chicago 32, III.
reikalu prašoma kreiptis komi
teto pirmininko vardu: Jonas 
Vaičiūnas, 7221 So., Ciaremont 
Avė., Chicago 36, 111.

Informacijos

— Homestead, Pa., rugpiūčio
30. penktadienį, Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje prasidės 40 
vai. atlaidai. Baigsis sekmadie-

vių fraternalinių oiganizuc.- 
jų-

Norėdami ir toliau ją išlaiky
ti, nuoširdžiai kviečiame mer
gaites ir moteris stoti į sąjun
gos eiles, prisidėti prie lietu
viškų bei katalikiškų darbų.

Informacijų galima gauti 
vietos kuopose, lietuvių para
pijose arba adresu: American 
Lithuanian Roman Catholic 
Women’s 
Hermitage 
Illinois.

nį, rugsėjo 1 vakare..

— Naujoje Zelandijoje vei
kią baltų klubas, kuriam pirmi
ninkauja lietuvis J. Pečiulaitis.

Kon- 
žmo- -

Roman
Alliance, 7155 So.
Avė., Chicago 36,

Elzbieta Paurazienė 
Centro Pirmininkė.

Dėmesio Moterų Sąjungos 
Atstovėms

“Moterų Dirvos” rugpjūčio 
numeryje įvyko nemaloni klai
da. Transportacijos klausimais 
reikia skambinti Anne. D. 
Buckley PL 6-1121 o ne WA 8 
5828. Pastarasis numeris yra 
Putnamo seselių, pas kurias į- 
vyksta seimas. Atsiprašom!

Seimo Rengimo Komisija

2040 f 
prie i

certo klausėsi apie 1000 
nių.

Rugpjūčio 6 koncertavo 
LS kuopoje Miunsteryje
Dieburgo. Kuopai vadovauja 
Lietuvos kariuomenės ats. pik. 
Itn.. Viktoras Sutkus. Koncer- 

Į kon- tan atsilankė ir amerikiečių bū-

jų dalis yra neseniai iš Lie-

Rugpiūčio 4 ankstų rytą vi
si išvažiavo Į Hanau. Ten solis
tai giedojo lietuviškose pamal
dose per Tėv. Alfonso Berna- 
tonio mišias. Evangelikų salėje 
popiet buvo jų koncertas.

Rugpjūčio 5 P. Bičkienė, L. 
Stukas ir A. Vasaitis koncerta-

rys.
Svečiai menininkai taip pat 

apsilankė ir Vasario 16 gimna
zijoje. Koncerto čia nebuvo, 
nes gimnazija atostogauja.

Menininkai visur buvo su
tikti labai nuoširdžiai, visur tu
rėjo programą pratęsti, nes tai 
pirma kartą, kad iš Amerikos 
atvyktų tokia grupė ir koncer
tuotų čia likusiem lietuviam.,

(ELI)

— Graciela Bukevičiūtė pir
moji iš lietuvaičių baigė Argen
tinos aukštąjį pedagogikos ins
titutą ir pradėjo dėstyti anglų 
kalbą gimnazijoje.

— Prof. Mykolo Biržiškos, 
Vasario 16 signataro, mirusio 
prieš metus, minėjimą rugsėjo 
29 rengia Los Angeles skautai 
akademikai.

— Jonas Navickas, 70 metų, 
liepos 22 mirė Los Angeles. Pa
laidotas liepos 27 iš šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčios. Lie
tuvoje buvo Raseinių apskri
ties valdybos 'pirmininkas.

— Los Angeles jaunieji atei
tininkai nuo rugpiūčio 11 iki 
18 stovyklavo Bernardino kal
nuose.

IR SUSIRINKIMAMS
Adresas: 40 E. ŽSth S... N.Y .C, N.Y.

Tel.: MU 3-2928
Savininkas VACYS ST E PONI 6

RUOSIAME LTETUVISK 
TU VES. SALES PA RE?

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pi’<sl. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli. Cinką kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBĖS
ŠALTINIS



1963 m., rugpiūSo 20 dL, nr.SS

f OMOKO!

NEPAPRASTAS KONKURSAS
1 2v. B . Pasfogts, pasitaikinęs
Z ekspertą iš užsienio — garsią-
- ją Įžymybę K. L., skelbia šį
: konkursą visiem, kurie neįsten-. 
. gia laimėti konkursų ir premi

jų, sakysime, ilgo posėdžiavi
mo be nutarimų, rimtos pas-

> kaitos be turinio, valdybos rin-
’ kimų be kandidatų, garbės
• pažymėjimo be nuopelnų ir t.
- t. šis konkursas duoda galimy

bę ne tiktai pamiklinti savo
2 maukaulę, bet ir pasidaryti žy-
• miu ekspertu tarptautinės po-
• litikos visuotinės istorijos klau

simais. Bandykite atsakyti Į 
klausimus:

LOS ANGELES. CALIF, prie tv. Kazimiero' parapijos susitiko ginklo 
draugai. Iš k. į d.: pulk. J. Rapšys, pik. ttn. Senbergas, gen. M. Rėklaitis, 
mjr. K. Liaudanskas. Nuotr. L. Briedžio

AUSTRALIJA
Adelaidėje Lietuvių Katalikų 

Centro salėje, liepos 7 buvo su-
* šauktas P.A.L. Katalikų D-jos 

ir šv. Kazimiero parapijos vi
suotinis metinis susirinkimas. 
Susirinkimas atsilankiusių skai
čiumi btrvo gana gausus. Susi- 
rinkiųią atidarė ir pradėjo mal
da kun. A. Kazlauskas, kuris 
pagal d-jos Įstatus yra neren
kamas tarybos pirmininkas.

H atominės srities —
Ar išnyks atominio karo pa- 

' vojus, jeigu telefonu sujungsi
me Washingtoną su Maskvą?
Iš karo strategijos —

Kiek iš viso buvo raketų Ku- 
; boję ir kiek jų liįo paslėpta

< kalnuose, jeigu Andriejus Gro-
" myko tvirtino JAV preziden-
■ tui, kad nė vienos raketos ne-
; Įvežta, o Chruščiovas užtikri-
2 no, kad visos išvežtos?
*. Iš aukštos matematikos —

Jeigu Sovietinė Rusija išsi- 
gabeno Į savo rojų.apie 2000 
kareivių, tai kuriuo būdu jų Ii- 

; ko Kuboje apie 30,000, kada 
> sakoma, jog buvo privežta 13, 

000.
5 Iš aukštos politikos —
*• . ' Kada Baltijos valstybės at- 
' gaus savo nepriklausomybę,
• jeigu jų prievartinis Įjungimas
• i Sovietų Rusiją iš vienos pu-
? sės nepripažįstamas, o iš ant

ros pusės “garsių ekspertų ir 
istorikų” Amerikoje skelbia
ma. jog tai yra “neatmenamų 
laikų Rusijos nedaloma dalis”?

Iš laisvinimo akcijos —
Kuo skiriasi Afrikos kolonia

lizmas nuo Sovietų Rusijos 
■ “Antikotonializmo”, jeigu juo-

» dieji žmonės išlaisvinami, o
• baltieji Europoje pavergiami?
’ Konkurso sąlygos:

Jury komisija nereikalinga. 
Geriausi atsakymai bus skel
biami spaudoje. Premijos bus 
Įteiktos Maskvoje, kai iš Krem
liaus mauzoliejaus bus išmes
tas ir Lenino lavonas, kaip tai 
padaryta su Stalinu. Dalyviai 

, pasirašo slapyvardžiais.

Bolševikinė pekla
Laisvėje (rugpjūčio 9) A. 

Bimba rašo: “I peklą su tokiais 
Įstatymais”. Kadangi draugas 
A. Bimba netiki nei dangumi 

5 ~triei pekla, o tiktai Sovietų Są- 
; junga, tai ten, tur būt. ir nori 
* kraustytis. Laimingos kelionės!

HOUSE FCR SALE -- Oakwood 
j Heights 4 yėar old Ranch 3 bed- 

rooms. 43x100 Plot fenced-in back- 
; yard. near transportation & stovės,

vrithin \valking distance of St. 
' Charles Parišk. Asking $23.500.

EL 1-5085

ŠILUVOS KOPLYČIA WASHINGTONE
PREL. J. KONČIUS

Marija apsireiškia vienai ar 
kitai, tautai, kuomet atsiranda 
tautai reikalas ypatingai tikėji
mą sustiprinti, šešioliktame 
šimtmetyje žmonių tikėjimui 
susilpnėjus, plačiai siautė indi
ferentizmas, kuris palietė ir lie
tuvių tautą. Dievo Motinos ste
buklingas apsireiškimas 1608 
metais Žemaičių žemėje, Šilu
voje, paveikė teigiamai ne tik 
žemaičius, bet ir visą lietuvių 
tautą-

Dabartiniu laiku Lietuvoje, 
kai siaučia komunistinis ateiz
mas ir tauta kenčia dideli re
ligini persekiojimą, Amerikos 
lietuviai labai tiksliai ir gerai 
padarė, pasiryždami švenčiau
sios Marijos vardu Įrengti Wa- 
shingtone. Nekalto Prasidėji
mo bazilikoje, lietuvišką koply
čią. Ji vadinsis Šiluvos koply
čia. Šiluva labiausiai surišta su 
religiniu lietuvių tautos atgimi
mu. Už 360,000 dol. nebūtų 
galima Įtaisyti paminklinės šven 
tovės Chicagoje. New Yorke ar 
kitoje labiau lietuvių apgyven
dintoje vietoje. Už šią sumą 
šiais laikais nieko žymesnio ne
galima padaryti. Steigiant kop
lyčią žymioje Washingtono 
šventovėje, jos viduje, yra ne-

paprastai mums lietuviams 
svarbus dalykas.

Toji šventovė yra visų Ame
rikos katalikų didžiausia ir gra
žiausia visame krašte. Ji kaina
vo kelis šimtus milijonų dole
rių. Ją lankys šimtmečiais visa 
Amerikos tauta. Visi matys ir 
puikią lietuvišką Šiluvos kop
lyčią. Koplyčioje bus atvaizduo
ta lietuvių religinių temų.

šios lietuviškos koplyčios Į- 
rengimas suartins lietuvius ka
talikus su Amerikos katalikų 
hierarchija ir visais katalikais. 
Kasmet čia visi Amerikos kar
dinolai, arkivyskupai ir vysku
pai suvažiuoja pasitarimams. 
Jie toje bazilikoje ir lietuvių 
koplyčioje aukos mišias ir ta 
pačia proga prisimins Ameri
kos lietuvių dosnumą ir solida
rumą.

Kai mūsų tėvynė nusikratys 
sovietų jungo ir kai ji atgaus 
tikėjimo laisvę, Lietuvos Baž
nyčiai ir lietuvių tautai bus rei
kalinga atstatymo pagalba. Aiš
ku, Amerikos episkopatas nuo
širdžiai parems lietuvių tautos 
reikalus ir per visą Ameriką 
sukels milijonus mūsų nu
skriaustos tautos atstatymo rei
kalams.

ECHO VALLEY lietuviška vasarvietė
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Jttlius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake, Pa. — Telef.: AReacode: 717-424- 1920.

DŽIAUGSMAS —POILSIS IR RAMYBĖ POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis. 20 akrų miško, visokiausias 
sportas vasarą, ir žiemą, šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

čius ir Pakalnis. Kandidatais 
liko Langevičius, Gudiškis ir 
Zareinas. Kaip tarybos pirmi
ninkas Įeina kun. A. Kazlaus-

GRANE SAVINOS & Loan Association

Sudarius darbo prezidiumą, 
sekretiriatą ir mandatų komisi
jas, draugijos vicepirmininkas 
B. Dičiūnas padarė platų meti
ni tarybos veiklos pranešimą. 
Tarybos iždininkas Zakis pra
nešė susirinkimui apie draugi
jos finansinę padėti. Iš prane
šimo paaiškėjo, kad draugijos 
sąskaitoje, (Savings Bank of 
S. A.) yra 91.10 svarų. Praei
tų metų bėgyje draugija turė
jo pajamų aukomis 2061.7. Už 
nekilnojamą turtą — Lietuvių 
Katalikų Centro namus, —sko
los bankui išmokėta 1700 ir 
procentų 210 sv. Draugija dar 
turi skolos už nekilnojamą tur
tą 2275 sv. Skola už nupirktus
bažnyčiai vargonus (kaina 600. kas. Revizijos komisiją sudaro 
sv.) į tą sumą neįeina, mokama L. Gerulaitis, Plokštis ir Pus- 
iš specialiai tam reikalui ski- dešris. Kandidatai Mainelienė 
riamų sumų, ir Jankauskas. V. Jankauskas.

Kun. A. Kazlauskas pasiūlė 
pakelti Į garbės narius B. Di- 
čiuną, kuris, tvarkant Lietuvių 
Katalikų Centrą iš savo darbo
vietės už 20 mylių, kas savait
galį važinėjo savo sunkveži
miais. buldozeriais ir kitomis. 
mašinomis, pats visą laiką dir
bo ir vadovavo darbams ir ne
sigailėjo lėšų, ir M. Varonecką, 
kuris atsisakė pasiūlyto 100 
procentų pelno, namus ir skly
pus savikaina perleido P.A.L. 
Katalikų Draugijai ir labai 
daug prisidėjo lėšomis ir dar
bu prie remonto. Pasiūlymą 
susirinkimas sutiko entuzias
tiškų rankų plojimu.

Į naują draugijos ir šv. Ka
zimiero parapijos tarybą išrink
ti: Dičiūnas, Zakis, Karvelis, 
Kubilius. Rupinskas, Gasiūnas, 
Veroneckas, Vosylius, Bogu- 
šauskas, K. Varnas, Binkevi-

Kun. Raimundas Klumbės, 
Van Horn, Texas, Fatimos Die
vo Motinos parapijos klebonas, 
Kolumbų vyčių vadovybės Tex- 
as valstybėje išrinktas didžiuo
ju vyčiu — Grand Knight.

Olandijoje pirmoji moteris 
katalikų universitete gavo teo
logijos daktaro laipsnį. Ji yra 
Lydi ja M R. Simons, priklau
so Betanijos seserų kongregaci
jai.

\ H x ! IIII

iii

llliimiii
I!1!".1'1' 

muilinom'

B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.
47 and Rockwell ^Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

4, ~ ON
1 / L % INVF.STMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pirtigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto - 8:30.vakaro: Antrad. ir. 
penktadienį 9:00 ryto — - 5:00 vakaro: šeštadienais 
9:00 ryto 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

Parduodu labai gražioje vie
toje Moriches vasarvietėje prie 
vandens 2/3 akro su kabina | — -- 
vasarojimui, nes išsikeliu i Ka- j c
liforniją. Kaina tik 4,500 doi., | Norite geros—.meniškos loto^rali|(»s 
pusę reikia Įmokėti grynais. į portreto - šeimos - vaikų
Rašyti. Dr. Zarskus, Moriches, = įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- 
L. I., N.Y., P. O. Box 41. Y traukų: norite atnaujinti senų fotografiją? Jums geromis sąlygomis

I padarys -

CHICAGOS Visų šventųjų parapijos šv. Vardo draugijos valdyba. Iš k. j d.: E. Dagis, E. Riškus, Pet
ras Rubinas — pirm., R. Meškis, A. žanšaitis. Valdybos su komosijomrs pilnas sąstatas yra 42 as
mens. Draugija turi 230 narių, bažnyčios statybai aukojo 5000 dol.

PASIRŪPINKIME BILIETAIS
DIDŽIULIS. NUOTAIKINGAS. TRADICINIS

LIETUVOS ATSIMINIMŲ

RADIJO PIKNIKAS
rengiamas NEW JERSEY lietuviams

Sekmadienį, rugsėjo 8
Tautos Šventėje

ROYAL GARDENS PARKE ir SALĖJE 
990 E. HAZELWOOD AVĖ., RAHWAY, N. J.

Į Pasaulio Lietuviu Dienos ir “Times” krautuvėje (Beržįns- 
Seimo parengimus, Toronte; ko) 1212 Dundas St. W. ir abie- 
Kanadoįe, rugpjūčio 30-rugsėjo jų parapijų knygynuose. Paš- 
1 tu galima užsisakyti, parašius

Bilietai’ yra dviejų rūšių — J Simanavičiui aukščiau nu- 
atskiri ir bendri. Bendras bi- rodytu adresu, 
lietas kaštuoja 10 dol. asme
niui ir tinka i visus keturis pa
rengimus. Įskaitant brangiąsias 
vietas koncertui O’Keefe salė- 
je. Atskiri bilietai:

f Literatūros vakaras ir piano 
'f rečitalis penktadieni Prisikėli-

Informacinė Komisija

'•>

Dl RUBBA’S RESTAURANT 
& PIZZERIA

Italian - American — Kitchen 
Wines & Liąuors 422 Menahan Streef, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.

Tel. HYacint "l-ĄbTl

810
Closed Sundays

Post Road Scarsdale
SC 3-9844

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge. Restaurant. Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. 
$1.75 tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue

PL 2-2234

For Eetter Wedding and 
Week-End Dancing 

TUYfDO BALLROOM 
Offer the Finest

CalI r re d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

H. W. MALĖ & FEMALE

SUPERINTENDANT

EXCELLENT SALARY 
Biiilding located in Manhattan 

West Side 
PL 8-0735

FUNERAL KOMES

EDWARD F. CARTER
PE 7-0900

TAVO FUNERAL HOMES 
Montrose — Croton-on-Kudson 
Funeral Homes of Distinction

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. I

200 Ofchard Sh Tel. AL 4-83H9 New York 2, N. Y.

Liųuor Store, Ine.
322 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 

TeL EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas

f
Pikniko pradžia 1:00 vai. popiet • Programa 5:00 vai. popiet 

šokiai nuo 4 vai. iki 10 vai. vakaro
> įėjimas $1.00, ženkliukas 25e (auka radijo fondui)

mo parapijos salėje — nuo 2 
£ iki 1.50 dol.. studentams ir

PRACTICAL
CIeaning Contractors

, ĖST. 1909

PRANAS BRUCAS. savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-9519
SALK VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

" Salėje gali tilpti 100. dalyvių

4. Programoje:
• Š'rknro varžybas
• Darbininko spaudos kioskas
• Laimėjimai ir kitokios įvairenybės
• Rūtas ansamblio daininkų grupe, vad. A. Kačanausko

i:
Pikniką* įvyks bet kokiam orui e.ant Visus maloniai kviečiame! <

.... - ' >■

moksleiviams 1 dol.
Didysis pobūvis Club Kings- 

way salėse šeštadieni — 3 dol.. 
studentams 2 dol.

Koncertas ir akademija O’ 
Keefe salėje sekmadieni nuo 
4 dol. iki 1.50 dol. student. 1.

Užbaigiamasis banketas sek
madienio vakare Prisikėlimo 
parapijos salėje 3 dol.

Bilietai iš anksto gaunami 
Toronte: “Dainos'’ krautuvėje 
(Simanavičiaus) 974 College St.,

WE MAINTAIN:
SCHOOLS — HOSPITALS 

OLD AGE HOMES 
INSTITUTIONS DAY NURSERIES 

BANKS — ETC.
ALL OUR 

BUILDING MAITENANCE MEN 
WINDOW CLEANERS — PORTERS 
OFFICE CLEANERS — WAXERS 

VVATCHMEN — ELEVATOR OPERS. 
SUPERVISORS

ARE FULLY INSURED & BONOED 
24 URS SUPERVISION

TRiangle 1 - 4600

WINTER GARDEN TAVERN

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. to. duodami polaido- 
t u viniai pietūs. F*irmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

t Ridgewood»
Tel. EVergreen 2-6440

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas
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ŠV. PRANCIŠKAUS MIESTAS TEXAS VALSTYBĖJE
Trečiojo Ordino Federacija 

Amerikoje vadovauja tretinin
kų apaštalavimui ir socialinei 
bei karitatyvinei veikiat JAV, 
Kanadoje ir Pietų Amerikoje 
veikia Sv. Pranciškaus valan
dos su meniškai paruoštomis 
radijo ir televizijos programo
mis. Šioms programoms pa
ruošti Federacija turi savo stu
diją Los Angeles. Talkininkau
ja žymūs Hollywoodo aktoriai. 
Be to, leidžia žurnalus, spaus
dina knygas, organizuoja stu
dijų dienas ir tretininkų kon
gresus.

šiuo metu Federacija stato 
senesnio amžiaus žmonėms po
ilsio miestą. Daug vyresnio am
žiaus asmenų išėjusių į pensi
ją ir išauginusių savo šeimas, 
norėtų likusias savo dienas pra
leisti jaukioje aplinkoje. Kai 
kurie, būdami tvirtos sveikatos 
ir įvairių sričių specialistai, no
rėtų dar būti kitiem naudingi. 
Tam ir statomi tie namai, pa
rinkus šiltą ir sausą klimatą 
Texas valstybėje, gražiame 50 
akrų plote, prie didelio Bend- 
brooko ežero, kurį supa keli į- 
vairaus dydžio parkai su golfo 
aikštėmis. Sv. Pranciškaus mies
to gyventojai turės puikios pro
gos ežere ir žvejoti, ir į pasi
maudyti ir laiveliu pasivažinė
ti. Vėsus ežero vėjelis nuolat 
gaivins Sv. Pranciškaus miestą.

Miestas turės savo bažnyčią, 
kur kasdien bus aukojamos

T. JUST. VASKYS, 0.FM.

mišios. Tretininkai galės susi
rinkti ir atlikti Trečiojo Ordi
no liturgines apeigas. Bus sa
lė Įvairiems susirinkimams, 
paskaitoms, koncertams ir vai
dinimams. Kas savaitę bus ro
domi filmai. Bus atskiras tele
vizijoj kambarys, įvairių rank
darbių kambariai vyrams ir mo
terims, keli žaidimų kambariai. 
Miestas turės 32 lovų kliniką, 
kurioje ligonius prižiūrės paty
rusios slaugės. Sunkiau susir
gę galės gydytis netoli esan
čioje modemiškoje Šv. Juozapo 
ligoninėje.

Kas norės, galės valgyti mo
derniškoje valgykloje arba sau 
pats valg g^inintis, nes 
maisto krai 
nės, kirpyklos, rūbų .valyklos 
ir k. Netoli yra ‘Fort Worth 
miestas (500,000 gyv.) žymus 
Texas valstybės kultūros, pra
monės ir prekybos centras.

Sv. Pranciškaus miesto bus 
nedideli vieno aukšto nameliai. 
Jų statoma 350. Kiekviename 
namelyje bus keturi butai. Vi
si butai (622 ar 850 pėdų di
džio) turės svečių kambarį su 
valgykla, didelį miegamąjį, mau
dymosi kambarį ir moder
nišką įrengtą virtuvėlę. Visi 
butai turės šiltą ir šaltą van
denį; bus žiemą šildomi ir va
sarą vėsinami. •

inintis, nes ras 
įves. Bus vaisti-

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

OH LO 3-7291

DISPLAY

LOOK Aluminum trim & skttng 
finished basement new kitchen in- 
stalled everything & anything in 
the contracting line special consi
deration to Religious groupa CaH 
VI 6-0500 — Paint &D contractors.

NAUJAS PLOVIMO - PURŠKIMO 
METODAS ŠUNIMS — nenuodingi! 
Koncentruotas skystis naikinti a- 
marui. Atskiedžiama vandeniu. Sū
nys tuojau išlaisvinami nuo blusų, 
utėlių, moskitų ir kitokio amaro. 
Padeda gydyti įdrėskimus. Išpurš- 
kus ir iššukavus šunys įgauna ži
bantį plauką. Pradingsta šuns kva
pas. Paštu siunčiama 4 uncijos už 
*1.49. Jokių kitų primokėjimų. Ga
lima atsilyginti pašto ženklais. — 
Thoroughbred Insectlcide Co, Ino.

174 Broadway Hicksville, N. Y.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartament* 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

* ALBERT F. PETERS - Petrauskas

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

84-09 Jamaica Aso.. Woodhaven 21, N. Y. • T*L VI *4077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tek STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVBMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus sklandžius Ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-M adė Bologna

SCAFFOLOINO
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
Longfellow & Vlite Avės. 

Bronx 74. N. Y. 
WY 1-2500

TERRACE ROOM
152 Washington St, PeekskiU, N.Y. 
One of the most beautiful Halis in 
Westchester for Weddings, Com- 
munions and Conflrmations. Seats 
150incomfort. Phone 914 PE 7-2783

Butai bus išnuomojami me
tams. Pigiausias butas sti vi
sais patogumais, šilima, elekt
ra mėnesiui kainuos 75 dol. Jei 
du asmenys gyvens viename 
bute, kiekvienam atsieis 37.50. 
Dviejų miegamųjų kambarių 
butas kainuos 98 dol. Butas 
su vienu miegamuoju ir valgiu 
vienam 150 dol, dviem —205 
dol. Į šią kainą įeina ir įvairūs 
patarnavimai. Butas be virtuvė
lės, bet su valgiu, tarnaite ir 
slaugės patarnavimu reikalui 
esant — vienam — 125 dol., 

-dviem asmenim 200 dol. mėne
siui.

Trečiojo Ordino Federacija 
yra gavusi federalinės valdžios 
garantuotą 4 milijonų dolerių 
paskolą, kurią teks išmokėti per 
40 metų. Miesto statyba prasi
dės š.m. rugsėjo 17. Apie 400 
asmenų yra jau padavę prašy
mus apsigyventi.

Chicagos tretininkų provin
cija yra gavusi 2 mil. doL pas
kolą ir netrukus Westmont, UI. 
(netoli Marijonų vienuolyno 
Hinsdale) ims statyti kitą se
natvės poilsio miestą.

Panašų miestą senesnio am
žiaus asmenims planuoja staty
to ir lietuvių tretininkų Sv. 
Kazimiero provincija Greene, 
Maine, ar kur nors Floridoje. 
Šiuo metu tyrinėjam miesto sta
tybos galimybės ir sąlygos.
_Kas norėtų gauti daugiau in

formacijų apie Šy. Pranciškaus 
miestą Texas valstybėje, gali 
kreiptis adresu: Rev. Philip 
Marąuard, O.F.M. 29 South La 
Šalie St., Chicago 3, III.

POULTRY FARM
3 bedroom house 10 aeres of 

land. 6,000 chickens 10 minutes 
Atlantic City 2 hours froiri N.Y. 
City. Low down payment Martin 
Taub RD 1, Box 435, Pleaaantville, 
New Jersey.

ELJON MOVING A STORAGE
Highest Prices Paid for U sėd Fur- 
niture. Local & Distance Transport 
by experts. No job too small or too 
big. Free estimates, Insurance. 7-day 
Service. 98-01 Northern Blvd., Coro- 
na, L.I., Phone Hl 6-2303. Serving 
Woodside, Bayside & Corona areas. INSURANCE REAL ESTATE

REAL ESTATE

Westbury, L. I. St. Brigidt's Parish 
$21,500. Owner transferred. 3 bed
room. 14 bath Colonial, panelled 
dining rm, kitchen A recreation rm, 
large living Prn. fireplace, floor-to- 
ceiling bookcases, patio, 2-car ga
rage, <fishwasher, vvashing machine, 
freezer and carpeting. E O 3-0564.

Vlrginia 3-3605 Photostats-framing 
LIBERTY ART PHOTO STUDlO

VVedding - Portrait - Candid 
Children - Communion - Confirma- 
tion - Graduation - Reproductions - 
Commercial. 125-11 Liberty Avenue 
Richmond Hill 19, L.I..N.Y. F. Erba 
Studio hours: 9:30 to9, Wed. 9:30 
to 6:30, Sun. 11 to 5:30.

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

Oueensvillage North, O. L. ofLour- 
des Parish. 7 rm brick Colonial, cor- 
ner. 2-car garage, screened patio, 
slate roofs, 4 bedrooms, 2% baths, 
living rm 16x21, fire place, dining 
rm, 14x18, finished basement, laigė 
attic, near all transit. Principais 
only. — GR 9-4458.

Whitestone vicinity — Queens, St. 
Fideles Parish. 3 bedroom Ranch. 
aluminum combination storins and 
screens. w/w carpeting, full base- 
ment, cyclone fence, washing ma- 
shine, refrigerator. air conditioner; 
landscaped. Lovely neighborhood. 
Asking $24,990. Owner. FL 9-4585.

Having a VVedding, Christening, 
Birthday or Party? For the finest 
Italian Pastries & VVedding Cakes, 
Party Cakes. Cookie Trays. Spumo- 
ni call U L 7-6960 — phone orders 
accepted.
LARINASCENTE PASTRY SHOP 

248 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

ALBERT SHERMAN, INC.
Life - Accident - Heatlh 

General Insurance 
107 Fifth Avenue. Pelham, N. Y.

914 PE 8-3131

DRESSMAKING A TAILORING
Simple Dressmaking and Repairs 
for Children and Adults. Ali work 
done at reasonable rates. Special 
consideration to religious groups.

Call ST 2-1358

FLAT AND SHINGLE ROOFING 
GUTTERS-LEADERS 
SKYLIGHTS - SIDING 

Guaranteed Repairs
AVĖ. M. ROOFING CO.

DE 8-1691

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomo*

jo brangiam tėvui mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Radk> Valanda

ST. FRANCIS CITY, Texas

šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

VVATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

hm rm/Tf sr. Musioe, h.j. 
TNAVEKLY COME JOf

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. AUNKUS
WLYN — 1360 kilocycles

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27. Mich.

321 Robinwood Road 
pran. E d v. Melninkas 

Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

Mūsų būrelio nariui

VYTUI SVALBONUI,

New York o skautai vyčiai

JAU 22 METAI!

^Lietuvos Atsiminimu

SESTADIENIAIS-, 5- 6
y.-

4

Fresh Meadovv — St John’s Univ. 
vicinity : - brick semidetached 
5 & 5 rrns; 2 car garage, big plot, 
manyextras; $24.000 mortgages, Ist 
floor apt. available; $35.500 Princi
pais only. Owner — TU 6-0372.

D O M’ S 
SERVICE STATION

2801 Tilden Avenue, Brooklyn 
General Repairs - Batteries - Tires 
and Accessories. Special considera
tion to religious groups.
........ Call BU 4-9677

Bring In This Ad For Your
Free Luggage Gift

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 

prašomas skambinti:

with purchase of any 3 Pieces 
of Luggage 

Wholesale Price at 
FARBER LUGGAGE

GLenmore 5-7281

(Nr. Farragut Rd.) 
U L 9-0775

BRICK & BLOCK WORK, PATIOS. 
Expert alteration roof to basement, 
bath and kitchen. Professional car- 
pentry. Low cost, quality work,

Remkite LITU ANUS, 
lietuvių studentų informa- Phone TW 1-2573

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St.. Brockton 18. Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7 
meg. iš WKOX. Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGCNAVICIUS

WP0P, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL CH 9-4302
C Sekmadienį —- 11 - 12 vai. dieną

anglų kalba.
LITU ANUS 

910 WiHoughby Avenue, 
Brooklyn 21. N. Y.

«rrf INTEREST

YOUR SAVINGS WILL 
GROW FASTER

MR. J U LI E
744 Utica Avė., BTdyn, PR 1-6450 
Working with a complete of Crea
tive hair stylists and experts in 
high fashion colors. Come in for 
FREE consultation.

Leam to Drive! CHASE DRIVING 
Ine. Auto School Lic. by State of

instructions. Nl 5-4660. Free book- 
let on written tęst. Door to door 
Service, low rates. Closed Saturday,
open Sunday.

NEW BONAPARTE 
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880 
Have You Tried Ralph Sorrentino's 
famous Italian Coisine ? “Where the 
Stars meet" A la Carte - Dinners -

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St.. Philadelphia 47, Pa.

■ HOward 7-4176

• CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis W0PA — 
Oak Park. III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai, r.: 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.: Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai.' v.

McKEESPORT, PA. 
WEDO. 810 banga 

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS 

706 TalboC Avenue. Brndock. Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:3O vai. p.p.

PAID ON 
12 MONTH

TIME DEPOSITS
*

for complete 
Information

or write

BONE INDUSTRUl 
BAIK

9975 Eat Colfax, Denver8, 
Colorado 366-3531

Please send me detailed Infor
mation about 5% interest on 
Time Deposits
Name .............
Addrcss .........
City
State Dept„NH L,

ASSOCIATED WASHER SERVICE 
Formerly with Bronx Elec. UtiMty 
"Šame Day Service" Expert repairs 
on Kenmore, GE. Frigidaire & all 
makes of vvashers serviced. Emer- 
gency calls — Bronx, Lower West- 
chester & Manhattan. 4432 3rd Avė. 
<at 184 th SL) — C Y 8-3333.

For Staten Island call AARON TV 
SERVICE Co. Day & Night servfce. 
Thoa. J. J a va ruski <owner». — Ali 
Makes of Teievision - Radios - Hi-Fi

anteed work on all sets. Call ELgin 
1-2233 — 951 North Railroad Avė., 
GRANT CITY, S I.

ALBERT MAIER, INC.

riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais.
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kielbassy". 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-819

AMBASSADOR CAMERA 
For the Flnert in Cameras 

Ūse otir special Lay-Avvay Plan 
Credit Cards Acceptėd . 

165* Bath Avė. — Brooklyn 
BE 6-8206

B. KUČINSKAS, sav.

RAY’S UQUOR STORF

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds -— Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet

Veltui —F.TD.

~ 8*-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. T.
TeL Vlrginia 9-3112

JOSEPH ANDRUSIS — R«al Estate — Insuranc*

HOLY LIGHT

280 BOERUM ST, BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resld. ILlinois 8-711*

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel. PR 4-77*8 
švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. Mačiuliai, savininkai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

HEVEN REALTY

87-09 Jamaica Are., Woodhaven 2I, N. Y. • Tel. VI 7-4477

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

JUOZO IR IZABELE. MISIŪNU

Jalima gauti įvairiausios rūšie* amerikiečių n* unportuo

Krt-55 LEFFERTS BLVD



DARBININKAS

ŽINIOS

PauHonb
Kun. Kazimieras Paulionis 

mirė rugpiūčio 18 vakare šv. 
Šeimos ligoninėje. Velionis bu
vo gimęs 1896 rugsėjo 22 Tho- 
mas, W. Va., Amerikoje. Mokė-

Bostone staiga mirą 
Balys Masiulis I

Rugpiūčio 2 Balys Masiulis 
paryčiu grįžo namo iš savo 
draugo ir sugriuvo gatvėje. 
Greitoji pagalba be sąmonės 
nuvežė į miesto ligoninę, ten 
gydytojas konstatavo staigią 
mirtį. Velionis, 73 metų, jau

Apreiškimo parapijos metinis
1 Franį~ 4*Jono’koteįjoTe'Brokb^e 

ir Angelų Karalienės kunigų se
minarijoje Niagaroje. Kunigu 
įšventintas 1928 birželio 2. Bu- 

______ vo Apreiškimo parapijos vika- 
išpildys dalį programos Angelų ^as 'r klebonas iki^ 1934, ^šv. 
Karalienės parapijos koncerte, ’ ~ ino>*
kuriuo bus atžymėta parapijos 
deimantinė sukaktis. Koncer
tas bus rugsėjo 22 5 vai. po
piet Bossert viešbučio salėje 
Brooklyne.

lin Sųuare, L. I. Kas norėtų pa
sinaudoti autobusais, prašom iš 
anksto užsirašyti.

Aktorius Henrikas Kačinskas,

Algis Jalinskas ir Irena But- 
rimaitė susituokia rugpiūčio 
24 11 v. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje.

MIRĖ KUN*. LEONAS 
VOICIEKAUSKAS

Kearny, N. Y., Sopolingosios 
Dievo Motinos parapijos klebo
nas, kun. Leonas Voiciekaus- 
kas, po ilgos ligos mirė rugpiū
čio 18 d. 4:30 v. popiet šv. My
kolo ligoninėje.

A.A. KUN. L. VOICIEKAUSKAS

Velionis buvo gimęs 1892 ko
vo 18. Kunigu įšventintas 1917 
rugsėjo 1, 1931 paskirtas Kle
bonu į Harrison lietuvių para
piją. Čia išmokėjo nemažas sko
las ir pradėjo telkti lėšas nau
jos bažnyčios statybai. Savo pa
rapijoje suorganizavo šv. Onos 
dr-giją. Moteris sodalietes, Bal- 
fo skyrių.

Lietuviškus reikalus nuošir
džiai rėmė. Savo lėšomis iš So
vietų Rusijos, Petrapilio, par
vežė kompozitoriaus C. Sas
nausko kūną ir Kaune palaido
jo. 1950 išleido jo kūrinius, pa
vadintus “Lietuviška muzika”, 
išleido dvi laidas J. Žilevičiaus 
parašytos monografijos apie 
C. Sasnauską. Parašė ir išleido 
dviejų veiksmų dramą “Gims 
tautos genijus” (antroji laida 
1954).

Jurgio parapijos klebonas 1934- 
1948, vėliau rekolekcijų namų, 
ligoninės ir senelių prieglaudos 
kapelionas. Paskutiniu metu bu
vo prisiglaudęs Angelų Karalie
nės parapijoje. Veikė Lietuvos 
vyčiuose nuo 1916 m. Kunigų 
Vienybėje ir k. Rašė lietuviš
koje spaudoje, vertė scenos vei
kalėlius iš anglų kalbos į lie
tuviu kalbą.

Laidojimas ketvirtadienį, rug
piūčio 22, iš Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčios Maspethe. 
Mišios 10:30 v.

Tradicinė ekskursija. į Tėvų 
Pranciškonų sodybą Kenne
bunkport, Me., bus rugpiūčio 
31, rugsėjo 1 ir 2. Kelionė, 
dviejų dienų valgis ir nakvynė 
vienam asmeniui 28 dol. Eks
kursijoje gali dalyvauti ne tik 
iš New Yorko, bet ir iš Linde- 
no, Elizabetho. Netvarko, Pa
tefono, Kearny, Bayonnės, 
New Haveno. Bridgeporto, ir 
kitų vietų. Visais kelionės rei
kalais rašyti: Darbininko admi
nistracija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221 arba 
skambinti GL 5-728.1, vakarais 
GL 5-7068.

Algis Gudelis ir Rūta Žukaitė 
susituokė rugpiūčio 17 Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje.

Elenos Sirgiedienės dvejų 
metų mirties sukaktyje gedu
lingos mišios bus rugsėjo 2 d., 
8 vai. tėvų pranciškonų koply
čioje Jei kam iš pažįstamų ar 
draugų būtų patogu, maloniai 
kviečia dalyvauti velionės vy
ras.

Dail. K. Žoromskis išvyko 
atostogauti Į Kennebunkport, 
Me, pas tėvus pranciškonus.

Newarko LB apylinkės valdy
ba rugsėjo 22 organizuoja 1863 
metų sukilimo šimto metų mi
nėjimą. Paskaitą skaitys Algis 
Budreckis, apie sukilėlius lite
ratūroje kalbės rašytojas P. 
Jurkus. Minėjimas bus po 11 
vai pamaldų parapijos salėje. 
Visos kitos New Jersey apy
gardos prašomos tą dieną nie
ko kito nerengti ir dalyvauti 
minėjime.

Velionis laidojamas ketvirta
dienį, rugpiūčio 22. 10:30 vai.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas 
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais — 

109 Warwick St 
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
' TA 7-9518 • PL 3-6628

APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
įvyks

Rugsėjo-September 1 d.
FRANKLIN SQUARE, L.I.

Gros Romo Butrimo orkestras

Labai gražus parkas, didžiulė naujai pastatyta salė, geras priva
žiavimas mašinomis ir autobusais, laisva aikitė mašinoms statyti. 

Nuo Jamaica traukinio paskutines stoties auto
busas atveža per 15 min. iki pat pikniko aikštės.

SOLISTĖ LIONĖ JODYTĖ

Sol. L Jodytės koncertas Town Hali
Town Hali vitrinas New Yor

ke visados puošia vardai pasau
linio garso muzikų, solistų ir ki
to žanro menininkų. Tokia gar
bė tenka ir solistei Lionei Jo
dytai, kurios koncertas Town 
Hali skelbiamas š.m. rugsėjo 
29 d. 8 vai. vak.

Kas arčiau solistę Lionę pa
žįsta, gerai žino, kad ji yra tik
ra Lietuvos laukų dukra. Ma
žytė likusi našlaitė ir perėjusi 
sunkią gyvenimo mokyklą, šian
dien yra aukštai iškilusi meno 
pasaulyje. Nuo žavingos Ute
nos laukų jos dainų kelias at
vedė iki aukštųjų New Yorko 
dangorėžių. Jos žaviąją dainą 
pianu palydi garsus Vienos

kompozitorius ir muzikas pia
nistas Fritz Kramer.

Belieka mūsų solistei palin
kėti geriausios sėkmės ir toli
mesnio Lietuvos vardo garsini
mo savo žavingomis dainomis, 
kurios šį kartą aidės garsioje 
muzikų pasaulyje Town Hali 
auditorijoje.

Jurgis Papartis

*
PLATTDEUTSCHE PARK RESTAURANT

1132 Hcmpstcad Trp. Franklin Sųuare. L.I., N. Y.

Kviečiame parapijiečius ir svečius dalyvauti

Vestuvės New Yorke. Rug
sėjo mėn. trys jaunos poros su
kuria lietuviškas šeimas: Vik
toras Kirkyla su Irena Petniū- 
naite, Jonas Reventas su Egle 
Žilionyte ir Rimas Klivečka 
su Andriušyte. Visi šeši jaunie
ji priklauso Akademinio Skau
tų Sąjūdžio New Yorko sky
riui. Be to, R- Klivečka yra pa
garsėjęs sportininkas tarp

NEWARK, N. J.

Komp. Jeronimas Kačinskas, 
nuo rugpiūčio 4 atostogaująs 
pas Tėv. Pranciškonus savaitga- .
liui grižo ir dalyvavo jubilie- ***“““» buvo gydytojo 
jiniame Lietuvos vyčių seime. 
Rugpiūčio 18, sekmadienį, diri
gavo parapijos chorui, kuris 
giedojo seimo užbaigimo iškil
mingom mišiom.

Pradėjo vajų. Rugpiūčio 11 
Šiluvos koplyčios įrengimui Wa- 
shingtone aukų rinkimui tal
kininkaujantis Bostono komi
tetas išdalino skelbimus ir 
specialius vokelius. Parapijos 
klebonas šiam reikalui per
spausdino ir išdalino pasikalbė
jimą su vysk. V. Brizgių, kuris 
buvo atspaustas Draugo dien
raštyje.’

Kun. Al. Kontautas rūgpiū- 
čio 9 d. užbaigė vasarinius 
prancūzų kalbos kursus Mont- 
realyje. Kanadoje, ir rugpiū
čio 11 jau talkininkavo šv. Pet
ro parapijos kunigams. Kun. 
Al. Kontautas prancūzų kalbą 
dėsto šv. Sebastijono aukštes
nėje mokykloje Bostone.

Mišių tarnautojų išvyka. Rug-
6 šv. Petro parapijos 

tarnautojai buvo išvykę 
dienos išvykai į Horse- 
paplūdimą pasimaudyti

piūčio 
mišių 
vienos 
necko
ir papikninkauti. Išvyką su
ruošė kun. J. Klimas, kuris 
globoja ir tvarko parapijos mi
šių tarnautojus. Išvykos metu 
vaišino Mrs. Davis, Mrs. Tors- 
ney, Mrs. Bazzinotti, Mrs. Alek
synas ir Mrs. Kirst.

pirmas iš 
Lietuvių 

tūkstanti

Juozas K. Vembrė 
bostoniškių įstojo į 
Fondą, įmokėdamas 
dolerių. Siųsdamas paskutinius
tris šimtus septyniasdešimt aš
tuonis dolerius, Vembrė rašo, 
kad “Bostone sunkiai sklei
džiasi Lietuvių Fondo idėja, ir 
dar sunkiau rinkti tam fondui 
aukas...” J. K. Vembrės pa
vyzdys ir rūpinimasis Fondo 
reikalais parodo jo vertinimą L. 
Fondo idėjos,

Buriniu laiveliu iš Chicagos į Bostoną

WILLI AM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue
Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220priežiūroje it skundėsi širdimi.
A. A. Balys Masiulis gimė 

1889 lapkričio 23 Lietuvoje, 
Užpalių par. Mikėnų km., ūki- 
je augo 4 broliai ir 2 seserys. 
Balys buvo jauniausias. Tėvas 
mirė dar vaikams mažiems 
esant. Motinai su gausia šeima 
teko daug vargo pakelti ir tvar
kyti didelį ūkį.

Atlikęs rusų karinę prievolę 
1913 gegužės mėn. atvyko į 
Ameriką. Kiek prasikūręs, 1917 
sausio 21 vedė Kotryną Sprin- 
gytę, kilusią iš Biržų par.

Springių šeimoje augo 7 vai
kai. Anksti mirus šeimos tė
vui, motina užaugino vaikus ir 
gražiai tvarkė savo pavyzdin
gą ūkį. Prieš pat Didįjį karą iš 
Springių šeimos atvažiavo į 
Ameriką'2 sūnūs ir 2 dukterys.

B. Masiulis gavo darba cuk
raus fabrike (Domino) ir ja
me išdirbo 44 m., į pensiją iš
ėjo 1959 m.

Masiuliai suprasdami moks- 
. lo aukštą vertę, savo sūnų Jur
gį ir dvi dukteris — Adelę ir 
Aldoną skatino siekti aukštes
nio mokslo. Vaikai baigė su 
pagyrimais kolegijas. Adelė 
Mažeikienė dirba sekretore vie
noj firmoj ir Aldona Tarisienė 
taip pat sekretoriauja. Jurgis 
Masiulis yrą menedžerio padė
jėjas didėliame trąšų fabrike. 
Velionis B. Masiulis buvo na
rys Šv. Jono pašalpinės dr-jos 
liet, piliečių klubo, šv. Vardo 
dr-jos. Uoliai rėmė šv. Petro 
parapiją.

Katarina Masiulienė dažnai 
būdavo vyriausia šeimininkė 
LRKSA kuopų banketuose, Lie
tuvos dukterų vakarienėse, vy
čių metiniame bankete, laikraš
čio Darbininki piknk.
šaFri o im-e ,

1937 _K. Masiulienė lankės 
Lietuvoje ir daug po kraštą 
keliavo. Parsivežė gražiausių 
įspūdžių iš Lietuvos. Matė švie
sią augančią ir laisve besi
džiaugiančią savo tėvynę.

Masiuliai, būdami gero būdo 
savo giminėms Lietuvoje yra 
pasiuntę daug siuntinių. Padė
jo Bostone įsikurti tremti
niams—savo giminėm. Masiu
liai visada dėjosi prie kiekvie
ni gero lietuviško darbo, lan
kė vaidinimus bei koncertus ir 
šelpė nelaimės ištiktus.

Kotryna Masiulienė niekada 
neišleisdavo aukų rinkėjų iš 
savo namų tuščiomis. įvairiau
siomis progomis rėmė lietuvių 
seselių statybas ir koplyčią 
Brocktone. Darbininką skaito 
nuo jo įsikūrimo pradžios

A.A. B. Masiulis palaidotas 
rugpiū- 

5 d. po gedulingų mišių 
šv. Petro bažnyčiije, kurias au
kojo preL Pr. Virmauskis. asis
tuojamas kun. J. žuromskio ir 
kun. J. Klimo.

Gailestingas Dievas tesutei
kia mirusiojo sielai amžiną ra
mybę. P. Kaminskas

A. ANNfflEKEYKflB
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS 1

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

‘ 231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie r orėsi ParKway siauon)
VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

tuvių ir amerikiečių. Kirkylai 
po vestuvių apsigyvens Los 
Angeles, Calif. Reventai pla
nuoja apsistoti Virginijoj, o 
Klivečkai pasiliks New Yorke.

DU CHICAGOS jūrų skautai, Julius Butkevičius ir Linas Jurcys, būriniu 
laiveliu keliauja j skautų stovyklą Bostone.

Švč. Trejybės liet, parapijos 
piknikas bus sekmadienį, rug
pjūčio 25, lietuvių Laisvės par
ke, 340 Mitchell avė., Linden, 
N J. Pikniko pradžia 1 vai. Nuo 
4 vai. gros puikus Gutauskų or
kestras. Piknike bus galima su
sitikti senus pažįstamus ir pa
sivaišinti skaniais valgiais ir 
gardžiais gėrimais. Pelnas ski
riamas naujos salės skoloms 
mažinti. Visus parapiečius ir
kaimynus maloniai kviečia da- barys su atskiru įėjimu Wood- 
lyvaūti klebonas preL Ig. Kel
melis.

Du jūrų skautai, Julius But
kevičius ir Linas Jurcys, iš Chi
cagos, pasiryžo vandens keliais

Išnuomojami 2 ar 3 gražūs 
kambariai su baldais prie 
susisiekimo 842 Glenmore 
Brooklyn, N. Y. Kreiptis 
7-5377.

gero
Avė.

AP

Išnuomojama* moteriai kam-

havene. Gali naudotis virtuve. 
Teirautis: tel. HI 1-1215

UEODORE WOLNUN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A -9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIOENCE ST. . 
Worcester, Mass. , 

PL 4-6757 PL 4-1165

Vienam ramiam senesnio 
amžiaus asmeniui reikalingas 
vienas ar du kambariai. Pagei
dautina su virtuve Woodhave- 
ne ar Richmond Hill rajone 
prie Jamaica traukinio. Šildyti 
laišku šiuo adresu: Mr- A.R., 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

C A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS 
41-40 74th Street

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

nukeliauti į jubiliejinę skautų 
stovyklą prie Bostono.

Jų laivelis pavadintas Ūdros 
vardu, birželio antroje pusėje 
pasileido į didįjį Michigano eže
rą. Perplaukę šiaurės ežerus, 
vandens keliais šiomis dieno
mis pasiekė New Yorką ir Čia 
Atlanto pakraščiais pasuko į 
šiaurę. Jie bus ilgiausiai ke
liavę į jubiliejinę stovyklą.

Apie jų kelionę rašė amerikie 
čių ir kanadiečių laikraščiai.

Mepnen Breoes, jt.
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį
ASBURY PARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių suritarti iš anksto.

515 4th Avenue, Asbury Perk, N. J. • ,TeL PR 6-9783
Įn -H-

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
S46 Eaat Broatfway 
8o. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus 
o

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
plikome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo' 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Direetor

Telefonas: 268-5185


