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JT dešimta sesija prasidėjo

bu valstybės ir Izraelis sušilai-

Argentina jau yra be Perono

Du draugus supykdė balionėliai

VISI SERGA

Amerika ir Anglija svarsto 
pripažinimą naujai valdžiai

• Sovietų radomas dabar 
draugiškumas tėra tik naujas 
šaltojo karo tarpsnis.

juos leidžia “Laisvoji Europa”. 
Departamentas taip pat pripa
žino, kad Bohleno pažiūra Į 
Maskvos konferencijos vaisius 
buvo pesimistiška ir nesutiko 
su ta pažiūra, kurią buvo pa
skelbęs valstybės departamen- MOLOTOVAS (aukštai) jau pirmam Jungtinių Tautų posėdyje 

šaukė ne pagal Ženevos “taikią dvasią”. JAV atstovas Henry C. 
Lodge (apačioje) ji atvėsino.)

KUO BULGANINAS 
SUSIRŪPINO

Kongresmanas apie Soviety 
planą pabėgėliams demorali
zuoti. Sovietų karinis pajėgu
mas pirmaus 1960—65.

tas įsikišo ir paaiškino, kad 
Bohlenas ne kaltinęs paslap
ties išdavimu, tik aiškinęs, jog 
Amerikos vyriausybė neatsa-

• Maskvos ir Vokietijos su
sitarimas nepakeičia Vokieti
jos santykių su Vakarais.

vo balsuojamas, ir Molotovas 
net balsuoti nebereikalavo.

Prieš Amerikos siūlymą, tai
gi už komunistinę Kiniją, pa
sisakė. be penkių komunisti
nių valstybių, dar ir Norvegi
ja, Švedija, Danija, o Azijoje—

• Busimojoj konferencijoje 
Ženevoj Vakarai turi neatskir
ti saugumo nuo Vokietijos su
jungimo. Be Vokietijos sujun
gimo nebus nė Europos saugu
mo.

prezidento pavaduotoju.
Perono likimas galutinai dar 

nepaaiškėjęs. Tuo tarpu jis 
yra Paragvajaus karo laivę. 
Bet sukilėlių laivai užblokavo 
uostą ir neleidžia laivui iš
plaukti. kol neatiduos Perono. 
Paragvajaus atstovas stengiasi 
išgauti sutikimą laivui išplauk-

Kaip ir buvo spėjama, šioje 
JT sesijoje reiškiasi “Ženevos 
dvasia”. Molotovo kalba buvo 
švelnesnė nei anksčiau, kai jis 
Siūlė Kinijos nacionalistą pa
šalinti komunisto naudai. Į tai 
naconalistinės Kinijos atstovas 
atsakė: jei reiktų ką šalinti iš 
JT, tai tik pačios Sovietų Są
jungos atstovą.• Sovietai pripažįsta rytų 

Vokietiją nepriklausoma val
stybe, ir rytų Vokietija lei
džia Sovietų kariuomenei to
liau liktis Vokietijos žemėse, 
kol Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos kariuomenė bus vakarų 
Vokietijoje.

Jei viena liga pavadinta “po
lio”, kita “šienlige”, kodėl tre
čia liga negali būti pavadinta 
“Ženevos dvasia”. Tai tikrai 
“dvasios” liga, nes ji veda į 
Sovietų kraštus ir ten pabuvus 
kelias dienas verčia blūdyti 
maždaug tokiais žodžiais: So
vietuose gyventojai labai pa
tenkinti valdžia, o toji valdžia 
nesirengia su nieku kariauti, ji 
labai taikinga , tik šypsosi...

Tai pati madniausia liga. Ku
rie nėra dabar ja užsikrėtę, la
biau patiria ir specialiai pastu
dijuoja sovietinį gyvenimą, ne
randa to Sovietų taikingumo, o 
po šypsniu įžiūri klastingą ap
gaulę, tylią, bet stiprėjančią 
agresiją.

Štai pora tokių liudininkų, 
nepaliestų “Ženevos dvasios”.

Amerikos tautinio saugumo 
komitetas, vadovaujamas paties 
prezidento, buvo pavedęs spe
cialistam paruoš*! raportą 
apie Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos karinį pajėgumą. Tiem 
specialistam vadovauja J. R. 
Killian, Massachusetts techno
logijos instituto direktorius. 
Specialistai savo darbą atliko, 
ir jų raportas perduotas ko
mitetui.

JT dešimta sesija prasidėjo 
antradienį. Pirmininku išrink
tas Chilės atstovas Joze Maža. 
Sovietų atstovas Molotovas 
siūlė pakeisti nacionalinės Ki
nijos atstovą komunistu. Ame
rikos atstovas Lodge pasiūlė 
tada to klausimo šioje sesijoje Bumą, Indija, Indonezija. Arą- 
nesvarstytL. Už Amerikos siū
lymą pabalsavo 42, prieš 12. 
Molotovo siūlymas tada nebu-

• Derybos tarp Amerikos ir 
kom. Kinijos Ženevoje eina 
toliau. Derasi jau politiniais ir 
ūkiniais klausmais. Susitarė 
tuo tarpu nieko viešaHneskelb-

Spaudoje sukėlė susidomėji
mo tikri ar tariami konfliktai 
tarp Amerikos atstovo Maskvo
je Bohleno ir Vokietijos kancl. 
AdėnauerioT^Spauda paskelbė, 
kad konfliktas kilęs dėl pro
pagandinių balionėlių. Esą 
Bulganinas reikalavęs iš Ade
nauerio, kad jis sustabdytų iš 
Vokietijos leidžiamus ameri
kiečių balionėlius su propagan
da į anapus uždangos. Adenau- 
ers atsakęs, kad jis šio reikalo 
nežinąs, bet pakalbėsiąs su 
Amerikos vyriausybės atsto
vais. Kai tai buvo papasakota 
Bohlenui, jis kaltinęs, kad Ade- 
naueris išdavęs Amerikos pa
slaptį.

Dabar valstybės departamen-

AUTOMOBIL1Ų LENKTYNĖS 
SU GANDRU

PAKLYDO DU PASENĘ 
VAIKAI

Ch. Allger, 85 metų, ir Ch. 
Dickens, 70 metų, sugalvojo 
ieškoti uranijaus ir iškeliavo į 
šv. Elenos kalnyną. Miške pa
klydo, ir jau neturėjo vilties iš
likti gyvi. Juos netikėtai rado 
miško Idrtėjai. jau beveik ne
begalinčius pajudėti, ir urani
jaus ieškotojus reikėjo parga
benti į ligoninę neštuvais.

Kongresmanas Emanuel C*l- 
ler, dem. iš N. Y., mėnesį lankė 
Europoje įvairiose valstybėse 
pabėgėlių stovyklas. Grįžęs pa
reiškė, kad tuos

apie 900,000 pabėgėliu labai 
demoralizuoja komunistę agen
tai ir Amerikos netinkama imi
gracijos politika.

Komunistų agentai, sakė 
Celler, įsibrauja tarp pabėgė
lių kaip lankytojai ir jiem 
skelbia tokias mintis:

kad amerikiečiai jus apgaudi
nėja. Jie paragino jus bėgti, 
bet nenori įsileisti į savo kraš
tą. Amerikiečiai nenori tesėti 
savo pažadų... f Grįžkite atgal. 
Jum bus viskas dovanota. At
gausite savo darbą. Giminėm 
nieko už tai nebus”.

Celler tvirtina, kad
komunistai sudarę savo pro

pagandinę programa ir tikisi 
iki 1955 metę galo susigrąžin
ti iki 30,000.

Tai būsią smūgis Amerikos 
politikai. Celler pritaria Įvairių 
organizacijų reikalavimui, kad 
1953 migracijos Įstatymo tvar
ką reikia pakeisti ir sušvelnin-

NUO IONĖS IŠGELBĖJO 
KANADA

Devintasis uraganas lone, 
dėl kurio buvo daugiausia 
aliarmuota, rytų šiaurės pa
kraščius paliko ramybėje. Jis 
pasisuko atgal į Atlantą, susi
dūręs su šalto oro banga, atė
jusia iš Kanados. Tačiau šiau
rės Carolinoj ir Virginijoj dar 
pridarė nuostolių. Žinomi pen
ki žuvę, ir namų sugriauta- 
laidų sutraukyta, užtvankų iš
versta už milijonus.

Argentinos sukilimas baigė 
Perono diktatoriavimo dienas. 
Smarkiai lietui pilant, su liet
palčiu ir mažu lagaminėliu 
Peronas atvyko į Paragvajaus 
karinį laivą, kurio komendan
tas pažadėjo jam prieglaudą 
ir globą. Sukilėliai reikalauja, 
kad Peronas būtų išduotas. 
Bet pietų Amerikoje pripažin
tos azylio teisės laikomasi 
šventai.-Tuo tarpu iš buvusių 
Perono valdžios atstovų suda
ryta aukštųjų karių “junta”, 
kuri pasiūlė derybas su sukilė
liais.

Argentinoje didelės demons
tracijos prieš Peroną. Dabar 
jo paveikslus drasko, o dar 
prieš pora savaičių jis grasino 
priešus sunaikinsiąs. Perono 
diktatūra truko 10 metų.

Rugsėjo 21 vyriausybinė ka
riuomenė priėmė visas sukilė
lių sąlygas ir kapituliavo.

LAIKINĖS VYRIAUSYBĖS 
PIRMININKUIASKELBTAS 
GEN. EDUARDO LONARDI, 
vienametis su Peronu, bet 

senas peronizmo priešininkas. 
Perono akyse ypačiai jis nete
ko malonės, kai parašė Pero
nui laišką, pasisakydamas prieš 
siūlymą Peronienę paskelbti

Maskvos sutartis su 
ryty Vokietija

Maskva pasirašė sutartį su 
rytų Vokietija rugsėjo 20. Pa
gal tą sutartį

NERAMUMŲ ŽIDINYS 
TEBESIKORENA

Izraelio kariuomenė* užėmė 
demilitarizuotą zoną Negev dy
kumą. Egiptas kaltina, kad tai 
paliaubų sutarties laužymas. 
Ir paliaubų kontrolės komisi
jos pirmininkas pareiškė Izra
elio užsienių ministeriui griež
tą protestą.

• San Francisco 500 polici
ninkų ieško pagrobto iš ligoni
nės tik 4 dienų kūdikio. Tėvai 
paskyrė 5000 dol. už suradimą. 
Motina, kuri tebegyvena atmi
nimais, kaip jos tėvas ir brolis 
žuvo nacinėje dujų kameroje, 
dabar netekusi kūdikio, visai 
priblokšta. „

• Amerikos, Anglijos, Sovie
tų Sąjungos kariuomenės rug
sėjo 19 galutinai pasitraukė iš 
Vienos miesto. Prancūzai jai 
anksčiau buvo pasitraukę.

• Žydus ii šiaurinės Afrikos 
suplanuota iškelti į Izraelį. Dar 
šiais metais būsią pergabenta 
45,000.

-• Sovietai paleidžia vokie
čius karo belaisvius, arba tuos 
9626 “karo nusikaltėlius”.

Chruščiovas ta proga vėl 
reikalavo, kad dėl Vokietijos 
sujungimo tartųsi vakarinė 
Vokietija su rytine (Adenaue- 
ris tatai griežtai atmetė, nes 
tarimasis su rytine Vokietija 
reikštų . jos pripežžmmaj..

Paaiškino Vokieti
jos nusistatymą 
Vokietijos kancl. Adenaue- 

ris spaudai rugsėjo 20 pareiš
kė nusistatymą dėl tolesnės po
litikos:

• Tame raporte- kaip rašo J. 
Alsop, lygindami Amerikos ir 
Sovietų pajėgumą

jie skiria tris laikotarpius: 
persvara Amerikos, lygios jė
gos, persvara Sovietų Sąjungos. 
Dabar jau atėjęs antras laiko
tarpis, kuriame Amerika kai 
kuriais atžvilgiais jau prarado 
pirmenybę. Atominiai ir vande
niliniai ginklai Sovietuose ga
minami tokiu pat tempu kaip 
ir Amerikoje. Bet Sovietai jau 
pralenkę gamindami masiškai 
tolimojo skridimo bombone
šius ir sprausminius kovos lėk
tuvus. Daugiausia pažangos 
Sovietai padarę gamindami 
tarpkontinentines raketas ir 
čia pralenkę Ameriką.

Specialistai spėja, kad
Sovietai laikotarpyje 1960— 

65 bus Ameriką visai pralenkę 
ir galės siųsti atomines bei 
vandenilines bombas H už- 
daugelio tūkstančių mylių į 
taikinius Antorikoje.

Killiano specialistai pareiš
kė. kad norint Amerikai neiš
leisti vadovavimo iš savo ran
kų. reikia visai reformuoti 
biudžetą.

Jei specialistai teisingai įver
tino karinį pajėgų augimą, tai 
išvados aiškios: laikas dirba 
Sovietų naudai; vakarinių vals
tybių siūlomas nusiginklavi
mas sa vietinę persvarą tik la

biau pagreitins. Augančio so
vietinio pajėgumo akivaizdoje 
s u p rantomas nusilenkimas 
prieš Sovietus pirmiausia arti
mųjų sovietinių kaimynų, san
tūrumas ir palankumas tų Eu
ropos valstybių, kurios yra 
atokiau nuo Sovietų.

Prieš pusę metų tas pats 
Alsop rašė, kad dvasia, kuri 
pagavo Angliją nuo pereitų 
metų, netrukus apims ir Ame
riką. Baimės dvasia. Baimės 
ne prieš Sovietų taikingumo 
dvasią, bet prieš jos agresyvu
mą, kurio nenori matyti sualr-

Vokietijos ministeris šeimos 
reikalam Wuermeling pareiškė 
susirūpinimo, kad per pirmą 
1955 pusmetį Vokietijoje au
tomobiliai pralenkė gandrus— 
automobilių parduota- 439 000,7 
o vaikų gimė per tą patį laiką 
tik402,000. “Kol mokesčių į- 
statymas palankesnis automo
biliui negu kūdikiui, tol mūsų 
įstatymai yra netvarkoje,,” pa
reiškė ministeris. Jis rengiąs 
naujus įstatymus, kurie duotų 
daugiau palengvinimų šeimom.

SULTONAS TURI EITI LAUK
Prancūzijos vyriausybė davė 

įgaliojimus nušalinti Maroko 
sultoną Arafą. Bet jį kursto 
nenusileisti prancūzai kolonis
tai, kurie nenori nuolaidų 
arabam nacionalistam. Sultono 
vietoj bus trys regentai Dėl 
dviejų Prancūzijos vyriausybė 
jau susitarė su arabais.

KIPRO SALOS KLAUSIMAS 
ATĖJO Į JUNG. TAUTAS

Graikija pasiūlė, kad JT dar
bų tvarkos komisija įrašytų į 
šios JT sesijos darbus Kipro 
salos klausimą. Komisija, kuri 
sudaryta iš 15 valstybių, Grai
kijos siūlymą atmetė. Prieš 
siūlymą pasisakė Anglija; ją 
parėmė Amerika, Norvegija, 
Prancūzija, Luxemburgas, N. 
Zelandija. Čilė. Graikiją parė
mė Sovietai, Lenkija, Mexika, 
Egiptas. Tarp susilaikiusių bu
vo ir nac. Kinija.

• Jugoslavija pasisiūlė tarpi
ninkauti tarp Turkijos ir Grai
kijos dėl Kipro salos. Turkija 
žiūri į tą- pasiūlymą šaltai.

• Vokietijos socialdemokra
tai pasisakė už Vokietijos su
sitarimo su Maskva tvirtinimą. 
Dėl to nėra abejonės, kad su
tartis bus patvirtinto didele 
dauguma.

• Buv. prez. Trumanas pa
rašė savo prezidentavimo atsi
minimus. Juos skiria “visom 
tautom” — ir tom, kurios yra 
anapus uždangos. Tačiau nesa
ko, kad jom skirto ir honora
rą- kurio gaiš iš Life žurnalo 
600,000 doL

Tokio* premijos dar nebuvo
Berlyno senatas paskelbė 

premiją kasmet už gražiausią 
mieste pastatytą namą. O Ber
lyno architektai paskelbė, kad 
jie premijuosią per metus pa
statytą šlykščiausią namą ir 
skelbsią jo architektą.

• Nacionalinė* Kinijos karo 
laivas apšaudė Anglijos preki
nį laivą, plaukiantį į kom. Ki
niją. Anglija Siunčia karo lai-

Maskva gundo 
Japoniją salom
Maskvoje partijos bosas 

Chruščiovas patikslino, kad So
vietai galėtų grąžinti Japoni
jai pietų Sachaliną ir Kurilų 
salas, kurias jie išsiderėjo iš 
Roosevelto Jaltos konferenci
joje. Bet. Sovietai jas sutiktų 
grąžinti Japonijai “tam tikrom 
sąlygom”.

Kokios tos sąlygos, šiek 
tiek aiškėja iš Japonijos ir So
vietų derybų Londone. Ten So
vietai reikalauja, kad taikos 
sutartyje tarp Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos Japonai pasi
žadėtų į savo vandenis neįsi
leisti Amerikos ir kitų vakarie
čių karo laivų. Japonai atsisa
kinėja. Dėl to dabar Maskva ir 
meta naują kortą — grąžinti 
Japonijai kai kurias salas.

kaltina, kad Kipro 
austo nerimo suke-

• Sovietai buvo pilni savim 
pasitikėjimo, kai tarėsi su 
Adenaueriu. Tai buvo padaras, 
Ženevos konferencijos- kur 
prez. Eisenhoweris, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovai taip švel
niai elgėsi su Maskvos bosais, 
lyg būtų užmiršę Korėjos ir 
kitus šaltojo karo įvykius.

Sovietų min. pirm. Bulgani
nas išsiuntinėjo asmeninius 
laiškus Eisenhoweriui, Edenui 
ir Faure. Juose reiškia nepasi
tenkinimą, kad lėtai einančios 
nusiginklavimo derybos.

Tos derybos sustojo, kai Ame
rikos atstovas jose Stassenas 
reikalavo priimti prez. Eisen- 
howerio siūlymą iš lėktuvų 
kontroliuoti bazes, o Sovietai 
reikalavo, kad Amerika panai
kintų savo bazes užsieniuose ir 
atitrauktų kariuomenę iš Vo
kietijos.

• Jugoslavijos Tito* pranęiė 
Amerikai, kad Maskva tuojau 
panaikinsianti tarptautinę ko
munistų organizaciją komin- 
formą...

Tai jau nebepirmas toks 
Maskvos akių dūmimas.
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tame kaime ant kalvos, ten. 
kur giedriais vakarais raudo
nuoja saulėlydžiai, ir kaip pas
kui panašiomis naktimis gal
vodavote apie tą sodybą —
kažkodėl ne apie kitas, o tik
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vietos Istorijoįu, santyldę su 
valstybe ir kultūra.

Romoje buvo šiom dienom 
pasaulinis istorikų kongresas iš 
eilės jau dešimtas. $usirinko 
apie 2000 istorikų. Tarp jų bu
vo atvykusių ir iš {Sovietų Są
jungos bei jos 
kraštų. Jo narius 
diencijos popiežius 
specialiai atvykęs 
savo vasarinės
Castelgandolfo. Pijus XII prabi
lo į juos prancūziškai apie 
Bažnyčios “istorinę sąžinę”, 
bet toje kalboje buvo paliesti 
klausimai, įdomūs ne tik isto
rikam, o ir kiekvienam,. kas 
domisi Bažnyčios nusistatymu 
pagrindiniais gyvenimo klausi
mais.

Štai jų keli, dėl kurių popie
žius pareiškė ‘savo' nuomonę, 
kaip ją referuoja “The Tablet”:

BAŽNYČIA IR ISTORIJA
Per 2000 metų Bažnyčia vir

to tokiu istoriniu faktu, kuris 
kaip galingas kalnas iškyla 
žmonijos likimo eigoje. Jos ne
galima apeiti, nepaisant, kokio 
nusistatymo dėl jos bebūtum.

Kai keno vartojama žodis 
“katolicizmas” — sakė Pijus 
XII — neišreiškia Bažnyčios 
padėties. Bažnyčia yra daugiau 
nei tik paprasta ideologinė 
sistema. Ji yra tikrovė, kaip 
regimoji gamta, kaip tauta, 
kaip valstybė.

Bažnyčios konstitucija ir 
struktūra, kurią jai davė jos 
dieviškasis Kūrėjas, nesikeičia. 
Bet Bažnyčia prisiima tuos is
torijos elementus, kurių ji rei
kalinga ar kurie jai naudingi 
jos plėtotei bei veiklai:

žmonės ir žmonių instituci
jos, filosofiniai ir kultūriniai 
siekimai, politinės jėgoš ir so
cialinės idėjos bei institucijos.

Dabartiniame ar praeitame 
šimtmety, kai šeimos, valsty
bės ir socialinio gyvenimo pro
blemos darės labai aktualios, 
Bažnyčia atidavė jom spręsti 
savo geriausią duoklę. Ir ma
nau — sakė popiežius — su 

riuL Diktatorius Peronas, vertęs save garbinti it kokį dievažmo- tam L®ru sėkmingumu.

VALSTYBE ir BAŽNYČIA
Bažnyčia dažnai intervenavo 

viešojo gyvenimo srityje, 
būtų

“išlaikyta pusiausvyra 
pareigos bei prievolės iš
nos pusės ir teisių bei laisvių 
iš antros".

Politinė - valdžia neturėjo 
niekada patikimesnio globėjo

- Perono diktatūra priėjo galą
Vargu kas galėtų greitomis suskaityti, kiek Pietų Amerikoje 

yra įvykusių perversmų. Viena tėra aišku, kad valdžios nepasto
vumu Pietų Amerika toli pralenkia kitas šalis. Priežastys tam 
yra dvi: karštas ir ūmus daugumos gyventojų charakteris, va
dinamas pietiečių kraujas, atitekėjęs čia iš Ispanijos, ir paly
ginti žemas dar kultūrinis lygis: didelės žmonių masės menkai 
apsišvietusios ir gyvena skurdžiose sąlygose, išskyrus tiktai di
desnius miestus. Perveršmų keliu ieškoma vis naujos valdžios; 
deja, žmonės ja greit apsivilia ir vėl griebiasi ginklo. Pagaliau, 
kokia valdžia ir kada visi žmonės buvo patenkinti?

Nepatenkintųjų susidaro jau didelės masės, kai valdžia grie
biasi prievartos nutildyti savo priešus, užgniaužia laisvę ir ne
leidžia ramiu įstatymų keliu jos pakeisti. Susidaro diktatūra, ku
rios galas beveik visada pasibaigia perversme arba kare. Tokiu 
būdu iš diktatoriaus kėdės buvo išverstas ir Peronas, kuris Ar
gentinoje gana ilgai laikėsi Bet ar neatsisės jo vietoje kitas, dar 
nėra aišku. Pietų Amerika to negali garantuoti, kol čia kada tvir
čiau įsigalės demokratinė santvarka ir bus įveikti sunkumai, ku
riuos sudaro ir pati gamta, daug kur dar džiunglių kraštas, ir 
nemažas pačių žmonių vargas.

Peronas skelbėsi esąs pašauktas socialiniam ir ūkiniam ša
lies gerbūviui kelti. Negalima sakyti, kad jis šioje srityje nebū
tų nieko nepadaręs: buvo pastatyta naujų namų, pravesta ke
liai geresni, rūpintasi darbininkų reikalais. Tačiau kai ūkinė pa
dėtis ėmė sunkėti, Peronas nerado recepto. Nenorėdamas taip pat 
iš valdžios trauktis nei su kitomis politinėmis grupėmis bendra
darbiauti, savo diktatūros keliu jis nuėjo iki kraštutinumo. O 
kiekvienas kraštutinumas valdžioje padaro galą ir jai pačiai.

gi, o savo buvusią žmoną Evitą laikyti tautos šventąja, šiandien 
yra paniekos susilaukęs: jų abiejų atvaizdai plėšomi nuo sienų 
ir jų vardu keikiamasi. Evitos vardas nubraukiamas gatėm ir 
miestam, kuriem jis buvo primestas, čia būdingiausia, kad Evi
tos vardu buvo praminta ir Laisvės alėja (Independencia), pa
grindinė gatvė viename pamario mieste.

Kai laisvė sutapdoma su vienu žmogumi, nors jis ir galėjo 
ką gera padaryti, neapykanta savaimi pritvinksta, žmonės, sta
bus nuverčia ir sudaužo, savo pagrindą turi ne diktatorių “nuo
pelnuose”.

I' --

| Rudens nakties garsai

kaip Bažnyčia, nes valstybės 
autoritetą Bažnyčia remia Kū
rėjo valia bei dieviškuoju įsta
tymu, bet priešinasi valstybės 
despotizmui ir bet kurios 
šies tironijai.

Bažnyčia ir valstybė yra ne
priklausomos galybės. Ir 
to jos neturi viena kitos igno
ruoti ar dar juo labiau viena 
prieš kitą kovoti. Net daugiau: 
pagal savo prigimtį jos turi 
bendradarbiauti, viena kitą su
prasdamos, nes abiejų veįklos 
sritis yra tas pats dalykas — 
žmogus. Tam tikri konfliktai, 
žinoma, gali iškilti ir iškyla, 
— Kai valstybės įstatymai pa
žeidžia Dievo teises, Bažnyčia 
turi moralinę pareigą tam 
priešintis.

Bažnyčios pastangos išlikti 
nepriklausomai nuo pasaulinės 
valdžios visados siekė to, kad 
būtų išsaugota religiniu įsitiki
nimų laisvė... Pijus XII primi
nė ir Kanonų 1351 straipsnį, 
kuris sako, kad niekam negali 
būti primetamas taip pat ir 
katalikų tikėjimas prieš jo pa
ties valią. / '

BAŽNYČIA IR KULTŪRA
Bažnyčios milžiniška įtaka 

per 2000 metų kultūros raidai mažėja,

kilo iš pačios Bažnyčios dvasi- - kai religinis bei moralinis 
nės prigimties. Ir kai ta įtaka gyvenimas silpsta, tai kultūri

nis spinduliavimas, pavyzdžiui,

KAM ŽEMĘ ARTI IR AKĖTI, JEI SĖKLOS NĖRA
KIAULEIKIO DAINA 
APIE KULIAMĄJĄ

“Tiesos” korespondentas 
Kiauleikis aprašo, kaip dar
buojasi tarybiniai valstiečiai. 
Pavyzdžiu jis pasirinko Mary-- 
tės Melninkaitės kolūkį prie 
Strėvos upelio. Jis su visa kol
ūkio vyresnybe atsitiktinai ap
lankė laukuose stūksančią ku
liamąją. Pasirodo- kad jau 10 
dienų stovi ir nekulia, nes bri
gadininkas nori mašiną perkel
ti arčiau rugių lauko, o maši
nistas nusprendė mašinos ne
tampyti. Galiausiai, kai valdy
ba, Kiauleikio paprašyta, išpra
šė mašinistą pajudėti, paaiškė- 
jo, kad brigadininkas Pikielis 
nesitikėjo taip greitai mašinis
tą perkalbėti ir žmonių nesu
šaukė. Nebuvo nei maišų, nei 
transporto, ir svirnas nepa
ruoštas. Net ir javai tebebuvo 
gubose. Kiauleikis šiame kol
ūkyje radęs jau antrą savaitę 
paliktų lauke 230 ha nukirstų 
rugių, nepajudintų pūdymų. 
Du MTS traktoriai taip pat 
džiūsta lauke. Kolūkio vyresny-

bė keikia traktorininkus, kodėl 
nearia. O tie sako, kam arti, 
jei dar nėra sėklos. Visoje zo
noje (rajonai išskystyti zono
mis) Kiauleikis radęs vieninte
lę dirbančią kuliamąją Moloto
vo vardo kolūkyje.

Mašinistas — Vladas Cesniu- 
kas — skundėsi, kad jis dau
giau iškultų, bet bėda, kad kol
ūkiečiai tik apie. T ‘ 
susirenka dirbti. Brigadininkas 
nei kalbėti nenorįs apie kūlimą 
naktim, nes girdi, pavasaris 
dar toli... Užpultas vyriausias 
agronomas Puokytė prisipaži
no* kad ši baisi netvarka iš 
pradžių ją stūmė visiškan nu
siminimai) — bet dabar jau

J. Dainys, kit Tačiau “Tiesa” 
randa, kad kolūkinio kaimo 
tikroji būtis nedrįstama at
skleisti. “Tiesa” norėtų, kad 
tuo susirūpintų rašytojų sąjun
gos valdyba.

Šienpiovėmis ir 3 traktoriais 
— grėbliais 600 ha plotą, nu
šienavo vos 26, o grėbti šieno 
net nė nepradėjo. Abiejuose 

10 valandą rajonuose kukurūzai yra pikt- 
”*** * žolių nustelbti. Raudondvario

MTS direktorius Balteris at
leistas iŠ darbo, nes to reikala
vo Maskvos mmisteris.

Būdinga, kad drg. Lucenko 
išjojo, lietuvį Balterį, bet ly
giai taip pat nusidėjęs žiežma-

apsipratusi.
LIEPIA RAŠYTI 

APIE KOLCHOZUS
“Tiesa” rašo, kad Putino-My- 

kolaičio romanas “Sukilėliai” 
kurio ištraukos neseniai buvo • 
paskelbtos žurnaluose susilau
kė teigiamo įvertinimo. Apie 
lietuviškąjį kaimą taipgi rašą 
J. Baltušis “Parduotos Vasa
ros”, J. Avyžius, A. Baltrūnas,

gedinčių laukų, tai argi naktis 
taip ir lieka be balso, lyg bai
mei visiems žadą užėmus?

Išsirinkime, mielasis skaity
tojau. pačią tamsiausią, pačią 
ilgiausią naktį kada nors Ad-

a • $ ventuose, įsitaisykime patogia-
me stebėjimo ar, geriau sakant, 
klausymo taške po patalais, 
antklode arba 
merkime akis tamsai, o vieton 
jų gerai atidarykime ausis — 
patartina gulėti aukštielnin- 
kam — ir klausykimės!

Ieškant tinkamos šiam tikslui 
vietos, tenka pridurti, kad 
kiekvienoje kaimo sodyboje jų 
prieinamos net trys: klėtis, 
kamara ir seklyčia. Gyvenamoji 
troba atkrinta dėl to, kad ten 
miegančių šeimininkų knarki-

Jei rudenį naktis užklumpa 
žmogelį kur nors pusiaukelėje 
iš jomarko ar malūno ir, vog
čiomis selindama krūmokš
niais, alksnynais bei pakelės 
sodybų patvoriais, netikėtai, 
kaip galvažudys, pastoja kelią, 
tai belieka viena išeitis — duo
ti valią arkliams, pasistatyti 
kailelio ar paprastą, milinę 
apikaklę ir laukti, kada vežimo 
rodiklis atsitrenks į p^įstamus 
vartos. Aplinkui juoda tamsa, 
lietus taiko lašą po lašo tiesiog 
į akis, o apačioj po ratais ir po 
arklių kanopomis nejaukiai 
šlepsi praskydęs purvas. Nie
kas nemėgsta rudens naktį 
kišti nosies iš savo pastogės.

Tačiau kaip ji atrodo iš pa
togaus, šilto guolio po vakarie
nės ir malonaus pasivakaroji- 
mo su kaimynu "ar. apsinakvo
jusiu pakeleiviu, kai* prieš už
miegant, ausyse dar šokinėja 
linksmi pasakojimai, o primerk
tose akyse tebegeltonuoja lem
pos šviesa,, kurios nesenai už
gesinto knato dūmelį dar su-

gauni nosimi net čia, lovoje?
Ar tikrai rudens naktis to

kia nuobodi, kaip apie ją sako
ma?

Kagi, apsivertei ant šono, ir 
pranyks visas nuobodulys — 
pranyks viskas..

Bet kartais atsitinka, kad iš
tiesus miegui sąnarius, kai vis
ką ima lieti ištisinė snaudulio 
srovė, nė iš šio, nė iš to pasi
priešina, sakysim, kairės kojos 
pats mažasis pirščiukas: “Ne- mas, visai ne rudens, o apskri- 
noliu miego,, neimliu!” Pajudi- tų metų garsas, vargu beleistų 
ni jį, po to visą koją* prasižio
ji subarti, ir miego kaip nebū
ta... O už sienos rudens nak
tis. Ar neprailgs, bežiūrint į 
tamsų, vos įmatomą langą?

Taip, lauke tamsu ir tuščia, 
tačiau kodėl sakoma, kad ru
dens naktis tyli? Gal taip jau 
priimta, bet kas gali patvirtin
ti? Jeigu, vasarai baigianti, 
mus palieka dagilis su lakštin-

rūmas, kuriam šiaip neištenka mas gulti būdon, per slenkstį į- 
vietos ar lovos troboje, arba 
žmonės, mėgstą grūdintis gry
nu oru, rudenį drėgnu ir žvar- 
boku. Langelį, tarp kitko, gali
ma užkimšti kokiu nors tuščiu 
maišu, kurių čia visada aibės
— užtenka siekterėti aruodam jančiai atsidus besimigdanti

Pirmasis garsas, atsigulus 
kailiniais, už- pasiekiąs jūsų ausis, kurį atpa

žinsite be jokios pastangos, 
bus trumpas, liepiamas “škac 
laukan” ir po to sausas geleži
nio kablio dzingsterėjimas —

suraukdamas ir savo saitą. 
Lyg jam pritariant, tvarte su
drebės žemė ir atsilieps toks 
pat čerkštelėjimas— ties ėdžio
mis pririštas arklys pakeitė 
koją. Karvidėje pusiau mauro-

socialinėje srityje ir taikos pa
saulyje labai nukenčia.

Priminė, kad religinis suski
limas nuo 16 . amžiaus atnešė 
“sekuliarizuotą civilizaciją” su 
jos baisiom nesėkmėm.

Bažnyčia nėra susirišus su 
vienu kuriuo amžium ar viena 
kultūra.

To neleidžią jos prigimtis. 
Bet ji yra pasiruošus palaiky
ti ryšius su visom kultūrom. 
Ji pripažįsta jose visa, kas jo
se nėra priešinga žmogaus pri
gimčiai. Bet taip pat ji kiek
vieną kultūrą papildo Kristaus 
tiesa ir Jo malone — taip tas 
kultūras^ sujungia vieną su ki
ta. Tuo keliu Bažnyčia priside- - 
da prie taikos skleidimo pa
saulyje.

tik “papeiktas”. Pačiam LTSR 
ministrui Augustinaičiui ir jo 
pavaduotojui Koniviščinski pa
reikštas Maskvos ministerio 
pavaduotojo nepasitenkinimas.

KAS KALTAS, KAD 
FABRIKAI BLOGAI DIRBA
“Tiesa” pasidžiaugusi, kad 

po 15 metų Lietuvos dabartinė 
pramonė dirba 4,2% daugiau

o
Baigdamas savo kalbą į isto

rikus* Pijus XII reiškė vilti, 
kad istorijos mokslo žmonės 
savo tyrinėjimus skirs bešališ
kai mokslo tiesai ir nesiduos 
subjektyvių motyvų jtaigcm.

(Iš lietuvių istorikų, kaip 
praėjusiame Darbininko nume
ryje buvo sakyta, kongrese da
lyvavo ir paskaitą skaitė dr. 
Zenonas Ivinskis).

nei prieš 1940 metus, skundžia
si, kad Kauno “Greifenberge- 
rio” vardo fabrikas daugumą 
operacijų vykdo rankomis, o 
“Priekalo” fabrikas iki šiol ne
moka gaminti kirvių serijoms.

“Tiesa” mano, kad visų pa
vergtos Lietuvos. pramonės 
nepasisekimų priežastimi esąs 
Lietuvos mokslininkų nenoras 
bendradarbiauti su “praktika”.

MIŠKĄ KERTA MAŠINOM
Pavergtos Lietuvos miško 

pramonės ministerijos vyr. in
žinierius J. Zenkevičius giria- 
sų kad siekdami kuo daugiau 
iškirsti Lietuvos miško* rusai 
siunčia į Lietuvą moderniau
sius dažniausiai iš Amerikos 
nusikopijuotus darbo įrankius. 
Miškui kirsti pelkėtose vietose 
atsiuntę TL—4 gerves su vi
daus degimo varikliais. Kaip

miškininkai buvo nuvykę Į Es
tiją — rašo Zenkevičius.

GYVENS VAGONUOSE
Vilniaus automobilių remon

to dirbtuvėms įsakyta viską 
metus gaminti cirko tipo va
gonus, kurie bus naudojami 
Kazachstane kaip skaityklos, 
radi jos stotys, ir t.t.^ ♦

(Bus daugiau.)

Po to jus sudomins asloje 
prasidėjęs keistas šnarėjimas* 
staiga prasidedąs viename kam
pe ir taip pat staigiai užsibai
giąs kitame, o gal net visai po 
lova. Lyg vėjas būtų pro lange
li įsukęs sausą lapą ir dabar jį tą vieną — ir apie jos gyven- 
varinėtų grindimis. Bet palauk 
— turėtų būti visas pundas! 
štai, du iš karto ritasi priešin-

toją — kažkodėl ne apie visus, 
o tik tą vieną, tą vieną .*..

Gi netrukus po to, mielasis 
skaitytojau, jau negirdėsite 
nieko, tačiau tai nereiškia, kad 
rudens naktis tyli!

nė iš šio, nė iš to ūmai toks 
siuvinėjimas į visas puses, kad 
jūs atsimerkiate ir pakeliate 
galvą. Aruode — tfu, kaip iš- 
gązdino — švysterėjo du žali 
žaibai, su minkštu Žnegterėji- 
mu nusileisdami ant žemės.

Kamara. Rudens naktis ka
maroje pergyvena senatvėn 
pasinešę, rimties ir giedros pa
siekę žmonės. Kamara -turi 
kaikuriuos privalumus, lygi
nant ją su klėtimi. Joje du 

’ langai, vienas sodan, kitas na
mo gale, kur laiptai, takas ir

vieškelio klevų prapliumpa 
mišrus tarškesys, šlepsėjimas, 
arklių prunkštimas: kažkas pa
vėlavęs grįžta iš nuėsto. Keliu šuolis, cypterėjimas... Užsi- 
per dieną pravažiuoja tiek ir merkite, mielasis skaitytojau, 
tiek vežimų bei važelių, nie- ir nekreipkite dėmesio į se
kam | juos neatkreipiant dėme- kančios garsus, kad jums pas- 
šio, tačiau dabar jums staiga kui atsiminus dėl to nesugestų darias; Nuo kiemo ją užstoja 
pasidarys įdomu — kas toks, apetitas!
iš kur, kokiais arkliais, ar sėk- O ką dabar girdite lauke? 
minga! prekiavęs, su pinigais, o švelnią, migdančią, į svajonę 
gal po pralaimėtos bylos ar ap- įvedančią vėjo dainą ties Ne
gautas? Trukšmas įlėks pro ties stogu iškerojusiose liepo- 
vartus kieman, šuo miegūstai se. Ji jus lydės visą .naktį — 
suurzgės būdoje, vežimas įsuks budėjime ir miege. Susitaręs, 
alksnynėlin ir vėjas nuneš į 

Sekantis atbalsis, aiškiai gir- kitą pusę paskutinius keląįvio 
dimas per vienodą vėjo šiure- atgarsius, o jūs pagalvosite — 
nimą ir lašų teškėjimą tvenki- kaip gera čia po stogu lovoje.

juodmargė, vėjas girgštelės 
nakčiai užkeltus vartus* subarš
kės ant tvoros pakabinti, vėjo 
supami kibirai, į klėties galinę 
sieną kirs iš sodo atnešti sausi 
lapai...

trobos duris, kad kas neįvėž- 
liotų, ir išvarė katiną naktinei 
tarnybai kluone bei aruoduose. 
Jeigu pažvelgsite į vos įžiūri
mą sienoje langelį* matysite, 
kaip kažkas jį staiga užtamsins, 
paskui lept — šuolis žemyn, 
net krūptelėsite, mielasis skai
tytojau! Po to švelniai: tap, 
tap, tap grindimis tiesiog pro 
jūsų lovą pakampėm Aruode 
sučežės grūdai, žingsniai nutils; 
kai praversite akis, neišsigąski
te, pastebėję du nejudančius,

susikaupti. Kokios galimybės, 
kaip kluonas ar namo ankšte
lis, yra atsitiktinės, naudoja
mos nebent nakvojančio elge
tos. jei šeimininkams pavyksta 
atimti ir iki ryto paslėpti jo 
pypkę bei Žiebtuvėlį. Tai išim- žalsvus žiburėlius, 
tys, neleidžiančios daryti ben
dresnių išvadų. Dabar kalbėsi
me tik apie aukščiau minėtos

___ r_________ ______________ taškus, iš eilės, pradedant pir- n^je uj klėties, tai grandinės kai ten žmogelis klampoja, ne
gale, jei dingsta žiogai, kažkur terkštelėjimas patvartėje į ak- matydamas kelio, lietaus per-
pasislepia griežlė, ištuštėja pa- Klėtis. Iš čia rudens nakties menis, o po to barkštelėsimas merktas, neramiai dairydamasis 
trobiai ir dainos nebeskardena ganų Maudosi daugiausia jau- į medį'— šuo pasipurtė, eida- pakrūmėmis...

vieną ranką laikąs su vėsiai 
skruostus glostančiu rudens 
oru, traukiančiu pro langelį ir 
visus plyšius, vėjas ošdamas 
jums primins* kaip jaunystėje, 
skaitytojau, pro Metų ir ūka
nas akimis ieškodavote kažko
kio pilko stogo tarp medžių ki-

virtuvė, tačiau kamarą pasiekia 
kiekvienas garsas iš patvorin 
tokios balsingos, visokių šla
mesių ir čirškėjimų versmės. 
Be to, krosnies mūrelis, kampu 
įsikišęs iš virtuvės pakeliui į 
trobą, čia- palieka visą per die
nos virimus susikaupusią šili
mą, kurios trobon tepatenka iš
sigaravę . likučiai. Stebėtojas 
čia apsaugotas nuo betkokio 
sąlyčio su rudenišku lauko oru. 
Jo čia nedrumsčia nė katino 
medžioklės atgarsiai.
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LIETUVOS VAIZDU ALBUMĄ
Puiki dovana svetimtaučiams Įvairioms progoms, tiems, kurie
Lietuvos nėra matę, be to, ir mačiusiems gražus prisiminimas

ciu. ro ptetų d va . nenoras po- r L BENDRUOMENĖS 
sėdįs toje pat saleje; į posėdį 
'kviečiami dalyvauti ir neateiti- Bendruomenės Įstaty
ninkai. Pagrindinę paskaitų Komisiją,
skatys S. Sužiedėlis, bus ir ki- sudaryta Tarybos suvažiavime, 
tų kalbėtojų. Vakare 6 vai. šv. liepos 2—3 d., jau ėmėsi dar- 
Trejybės bažnyčioje (53 Capi- bo. Jos uždavinys Bendruome- 
tol Avė.) bus konferencija iš- nei įstatus peržiūrėti ir pritai- 
pažinčiai ir išpažintys. Pamoks- kinti prie gyvenimo reikalavi- reikalų vedėjas paskirtas K. tū
lą sakys T. Leonardas Andrie- mų. Į komisiją įeina pirm. Jo- kas.

LIETUVIU SPECIAUSTV 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£

Atliekami visi coBkino. dažymo ir mcch. taisymo darbai. 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

S. SUŽIEDĖLIS

tuvos kancleris Mykolas Radvi-

ŠIMTAI METUir jo prišnekėtas Lietuvos ir

KUN. V. CUKURAS

Jis

kūpąs V. Brizgys teiks Sutvirti-

Antram 
praskle-

kaip genialus karo vadas, ypač 
Salaspilio kautynėse.

antspauda, nepaklausė. “To
kia antspauda man negalioja. 
Turi būti Didžiojo Lietuvos

• Vargo mokyklų praeitais 
metais Vokietijoje veikė 18. 
šiemet išaugo iki 20. jose mo
kosi 338 vaikai.

šeši Rygos arkivyskupai turėjo 
baigti savo gyvenimo dienas 
tremtyje.

KARDUS IX, . Švedijos karalius, Zigmanto Vazos 
dėdė. ’ kliSė "Kario”.

Vos ižtilaikiau 
Po rūty paiakėliu- 
Po juodu vainikėliu.
(Lietuvių poezijos antologija, 

40—41 p.)

Manome, verta jį prisiminti, 
o gal būt, kai ko ir pasimokyti.

KAD MASKOLIAI 
IR ŠVEDAI

---------KOJOS NEKELTŲ...--------
Salaspilio mūšis su švedais 

nebuvo nei pradžia nei galas 
lietuvių kovos už Livonijos

15 KOVŲ DĖL LIVONIJOS (1)

-atskiri posėdžiai ateitininkų 
moksleivių, studentų ir sen
draugių; programos ruošiambs 
ir bus pravestos atitinkamų 
sąjungų centro valdybų rūpės- ~ 
čiu. Po pietų 3 vai. bendras po
sėdis toje pat salėje; į posėdį 

•kviečiami dalyvauti ir neateiti- 
ninkai. Pagrindinę paskaitą 
skatys S. Sužiedėlis, bus ir ki
tų kalbėtojų. Vakare 6 vai. šv. 
Trejybės bažnyčioje (53 Capi-

LIAUDIES DAINA

Dainuok, sesyte!
Ko nedainuoji?
Ko rymai ant rankelių? 
Rankelės užrymotos! 
Kur aš dainuosiu?
Kur linksma būsiu? 
Yra darže neganda, 
Daržely negandužė: 
Rūtos numintos, 
Rožės nuskintos, . 
Lelijos HUakštytos, 
Rasužė nubraukyta!

me išugdyti didžią vilti laukti 
tos dienos, kada mūsų tauta 
vėl atgaus laisvę ir nepriklau
somybę. To nuolankiai ir vie
ningai melskime Viešpatį.

Ar perkūnas griovė, 
Ar žaibas mušė?
No šiaurys pūtė,
No upė patvino, 
Perkūnas negriaudamas 
Su žaibais nemušė.
Barzdoti. vyrai,
Vyrai iš jūrų. 
Prie kranto leidžiant, 
| daržą kopiant,

* Rūtas numynė,
Rožes nuskynė, 
Lelijas išlakstė, 
Rasužę nubraukė. _

DABBININKAS 1955 m. rugsėjis 13 d. no. 68

Dabar jos vaizdas kiekRYGA, Latvijos sostinė, su bažnyčių bokštais pri eš praėjusi karu, 
tęs.

Erikas XIV patupdė į kalėjimą 
savo brolį Joną ir jo žmoną 
Katryną. Kalėjime jiems gimė 
sūnus — ’ Zigmantas Vaza, ku
ris vėliau buvo išrinktas Lie
tuvos ir Lenkijos karalium 
(1587). Motinos katalikės Kot
rynos jis buvo katalikiškai iš
auklėtas ir svajojęs ne tiktai 
gražinti į Katalikų Bažnyčią 
savo gimtąjį kraštą, Švediją, 
kuri buvo protestantiška, bet 
ir provoslavišką Rusiją. Dėl 
to jis Lietuvą ir Lenkiją įtrau
kė į karus su abiem tais kraš
tais — Švedija ir Rusija.

-Švedijos sostą Zigmantas Va
za gavo po tėvo mirties ir po 
dviejų metų buvo vainikuotas 
Švedijos karalium (1594). Da
bar jis ant savo galvos turėjo 

tris valdoviškus vainikus 
— Lietuvos, Lenkijos ir Šve

dijos; tačiau daugiausia būda
vo Krokuvoje ir Vilniuje. Šve
dijoje jį atstovauti pavedė sa
vo dėdei Karliui, Sudermanijos 
kunigaikščiui. Švedai tuo ne-

Pakeliui į Salaspilio mūšį
ir prasilavinti, pasiekė jis net 
Italiją, suko jau į Ispaniją, kai 
buvo pasuktas atgal — namo. 
O ^iia pasirodė, kad jis dau
giausia išmoko karo amato, 
kuris tiko

jo smarkiam būdui, narsu
mui, sugebėjimui greitus spren
dimus daryti.

Greitai jis iškilo į garsius ka
ro vadus, ypač pasižymėjęs ko
vose su kazokais Ukrainoje, o 
Lietuvoje — pakėlęs ginklą 
prieš Radvilas. Mat, Lietuvoje 
varžėsi dėl įtakos tos dvi ga
lingos ponų giminės. Katkevi
čiai turėjo savo rankose Že
maičius, o <>rie jų priglausta 
buvo Livonija. Radvilų pa
stangomis ji buvo Lietuvai te
kusi, bet dabar Katkevičiaus 
prižiūrima. Ten Jonas Karolis 
Katkevičius ir susitiko su šve
dais* vainikavęs save didelių buvo patenkinti: jie reikalavo 
kovų laimėjimais, toli pralen
kęs savo tėvą.

KALĖJIME GIMĘS KARALIUS
Anuomet Lietuva ir Švedija 

buvo susikibusios ne tiktai dėl 
Livonijos, bet ir dėl sosto, ži
noma, kur yra karaliai, ten 
būna ir ginčų dėl karaliaus vai
niko, ir sosto. Šiuo tarpu atsi
tiko taip, kad didžiojo Lietu
vos ' kunigaikščio Zigmanto 
Augusto sesuo Kotryna ištekė- sosto ir Livonijos. To karo me- 
jo už Jono Vazos, sūnaus šve- tu Jonas Karolis pasireiškė 

rie Lietuvą į Liublino uniją dų karaliaus Gustavo Vazos, 
suvarė (1569). ir prisistatė taip Kai tėvas mirė, karalium tapęs

• Barzdoti vyrai iš marlę laisvę. Kova prasidėjo daug 
• čia nevalia maskoliam kojos anksčiau, prieš penkiasdešimt 

* kelti • kada galima karaliaus metų (1556), kai latvių ir estų 
neklausyti • Lopšys kalėjime, žemėje susilpoilgai valdę vo- 
paskui trys vainikai ant galvos, kiečių riteriai ir čia pradėjo 

-o. -spraustis rusai ir švedai Lietu
viai šoko Livoniją ginti ir sau 
prisyungti.Senų senovėje, kai lietuviai 

dar nebuvo ^sujungti vienon 
valstybėn, kartais pas juos atsi
lankydavo “barzdoti vyrai, vy
rai iš jūrų”. Jie atplaukdavo 
iš už marių, iš Skandinavijos, 
kur dabar švedai ir norvegai 
gyvena. Tai buvo jų protėviai, 
šiaurės germanai, vikingai. 
Šiandien juos galėtume jūros 
plėšikais pavadinti Nedideliais 
laiveliais jie pasiekdavo tolimų 
kraštų pamarius, ir sau grobio 
prisiplėšdavo. Taigi, ne svečiai 
jie būdavo, o užpuolikai, ir ne 
viešnagėti atvykdavo, o siau
tėti Taip kartą (853 m.) šve
dai užpuolė garsiąją Apuolės 
pilį prie Skuodo ir po didžio 
mūšio jos žymės nebeliko. Ta
da lietuvaitė sesytė, paraginta 
dainuoti, tikrai galėjo atsakyti:

“Kur aš dainuosiu, kur link
sma būsiu? Yra darže neganda, 
daržely negandužė: rūtos* nu
mintos, rožės nuskintos lelijos 
išlakštytos“.. r

Rasi.ta dainelė ir nėra išli
kusi iš anų žilų laikų, bet jeigu 
ją švedam taikysime, tai visai 
tiks. Jie kitados braidė Lietu
vos pamariais ir daug negando 
pridarydavo. Paskui aprimo ir 
Baltijos pamaryje ilgai nesiro
dė, kol naujaisiais laikais jų 
valstybė ėmė vėl garsėti ir ju
dėti. Tada lietuviai su švedais 
susikovė dėl šiaurinio Baltijos 
pamario, latvių ir estų žemių, 
anuomet Livonijos vardu pra
mintų.

Iš tę kovy žinomiausias yra 
Salaspilio mūšis (1605 m.), ku
riam rugsėjo 27 sueina 350 
mėty.

Augustas, tasai, kuris buvo gra- 
»žią Barborą Radvilaitę , vedęs. 
Mykolas Radvila įtikinėjo: “Ne
galima leisti, kad maskoliai ko
ją pastatytų Dauguvos žiotyse; 
Lietuva tada būtų apsupta”.
-Po ilgų derybų ir kovų jam 

pavyko
prie Lietuvos prijungti kone 

visą Livoniją
(1561 ii.).

Maskvos catras Jonas Žiauru
sis nuo Livonijos buvo atblokš
tas; jam teko nežymios sritys 
prie Tartu, Estijos šalyje. Taip 
pat Estijos sostinė Tallinnas la
biau gūžėsi po Švedijos globa 
ir čia lietuviai turėjo trauktis. 
Vis dėlto jie didžiausią Livo
nijos dalį užvaldė, čia savo tvar
ką įvedė ir žemaičių seniūną 
Joną Katkevičių administrato
rium padarė.

Padarę būtų dar daugiau, 
bet visą laiką kliudė lenkai, ku-

karaliaus sėdėti Upsaloje ar
ka bent atsiųsti savo sūnų 
Vladislovą Vazą. Nebuvo pa
tenkinti ir tuo, kad Zigmantas 
Vaza buvo katalikas. Kai Zig
mantas Vaza vis dėlto nevyko 
švedijon ir savo sūnaus ne
siuntė, jis buvo nuo sosto nu- 
keldintas ir Švedijos karalium 
paskelbtas jo dėdė Karolis IX. 
Tada ir prasidėjo naujas karas 
su Lietuva bei Lenkija dėl

ZIGMANTAS VAZA, Didysis Lietuvos kunigaikštis ir
Lenkijos karalius. Klišė “Kario”.

RYGOS ARKIVYSKUPIJAI SEPTYNI
Šiemet Latvijos katalikai mi

ni 700 m. sukaktį nuo Rygos 
arkivyskupijos įkūrimo. Popie
žius Aleksandras IV ją įkūrė 
1255 m. ir jai pavedė visas to 
meto Livonijos ir Prūsijos vys
kupijas — viso 7.

Prieš šios arkivyskupijos į- 
kūrimą Livonijoje jau darbavo
si keturi vyskupai: Meinhardas 
— latvių tautos apaštalas, pir
mąjį vyskupijos sostą įkūręs 
Ikškilės mieste, miręs 1196 m.; 
Bertoldas, vos du metus val
dęs vyskupiją; Albertas iš 
Buxhoeven — Rygos miesto 
įsteigėjas, perkėlęs vyskupijos 
sostą į Rygą 1201 m., ir Nika- 
lojus, kuris valdė Rygos vysku
piją apie 23 metus.

Pirmuoju Rygos arkivysku
pu buvo Albertas II iš Suer- 
beer- dominikonas. Jis išbuvo 
arkivyskupijos soste 18 metų. 
Jo laikais Ryga įgijo miesto 
teises, buvo pastatyta pirmoji 
katedra, miestas apjuostas 
tvirta mūro siena, šio arkivys
kupo nuopelnų tarpe yra dar 
ir tai,

kad jis kelis kartus apgynė 
žemgalius nuo vokiečiu ordino 
užpuolimę.

Rygos arkivyskupija buvo 
panaikinta 1562 m., kada pro
testantizmo banga užliejo visą 
Livonijos žemę ir kai patys or
dino kryžiuočiai, žadėję ginti 
tikėjimą, perėjo į protestantus, 
virto dvasininkais ir į savo 
rankas paėmė visą to krašto 
valdžią.

Iki protestantizmo Įsigalėji-

-o-
zLatvijos nepriklausomybės 

metu latvių katalikų gyvenimas 
buvo aktyvus. Jie turėjo kuni
gų seminariją Agluonoje, Lat- 
galijoje, teologijos z fakultetą 
prie Rygos universiteto, aukš
tai pastatytą savo gimnaziją 
Agluonoje, atgaivino carų lai
kais uždarytuosius vienuolynus, 
užsiaugino katalikų inteligen
tų, kurie aktyviai reiškėsi kul
tūriniame bei politiniame Lat
vijos valstybės gyvenime. Iš 
latvių katalikų tarpo, kurių 
didelę daugumą sudarė Latga- 
lijos srities gyventojai, iškilo 
eilė talentingų rašytojų- meni
ninkų, muzikų bei kitų sričių 
kultūrininkų.

Dabartinis latvių likimas yra 
visai toks pat kaip ir mūsų. 
Ateitis tuo tarpu dar nėra gied
ri, persekiojimai okupuotoje 
jų tėvynėje, didelis išsisklai
dymas emigracijoje stato lat
viams katalikams daug milži
niškų kliūčių, bet jie. energin
go ir pasišventusio jų vyskupo 
J. Rancans žodžiais tariant, yra 
pilni vilties, nes tiki

j tiesos ir dvasiniu vertybių 
pergalę.

Vysk. J: Rancans sukakties 
proga tikintiesiems rašytame 
laiške rašo: “Mes turime gai
vinti tą tikėjimą ir įsitikinimą 
kiekviena proga mūsų susirin-

Nuo 1562 m. iki 1918 m. 
Latvijos katalikai neturėjo sa
vosios dvasinės nepriklausomos 
vadovybės, o jų vyskupijos po 
paskutiniojo.. Lenkijos—Lietu
vos padalinimo buvo taip pat 
padalintos ir išskirstytos. Šiau
rinė pateko Mohilevo arkidie- 
cezijai, rytinė — Vilniaus, gi

Kuršas ir Žemgaliįa buvo 
priskirta Žemaičiu vyskupijai.

Tretysis latvių katalikų gy
venimo perijodas prasideda su 
1918 m. atkurtos nepriklauso
mos valstybės paskelbimu. Pop. 
Benediktas XV rugsėjo mėn. 
29 d. 1918 m. restauravo Ry
gos vyskupiją ir jos ribas nu
statė tas pačias, kaip Latvijos 
valstybės ribos. Dabar pirmuo
ju vyskupu buvo paskirtas 
Eduardas O’Rourke, tačiau jis 
netrukus buvo paskirtas Danci
go apaštališkuoju administra
torium. gi Rygos vyskupo sos- 
tan popiežius 1920 m. paskyrė 
jau iš latvių tautos kilusį vysk. 
Antaną Springovičių. 1923 m. 
Rygos vyskupijai buvo suteik
tas arkivyskupijos titulas, gi 
vysk. A. Springovičius pakeltas 
į arkivyskupus. Pagaliau. 1937 kūnuose, mes turime ugdyti sa- 
m. Latvijoje buvo įkurta Liepo- Vyje nepalaužiamą dvasios 
jos vyskupija, kuriai priskirta jėgą ir tą dvasią skleisti į savo
Kuršas ir Žemgalija. o Rygos aplinką. Tokiu būdu, nors ir 
arkivyskupija pakelta i metro- didžiausiu sunkumu bei nepąsi-

Livonijoje lemiamos reikšmės 
visuomeninį gyvenimą tvar
kant: jis turėjo teisės leisti į- 
statymus. uždėti mokesčius, bū
ti vyriausiuoju teisėju savo te
ritorijoje. kalti pinigus, kurti 
miestus. Tuo būdu Ordino ma
gistras būdavo arkivyskupo va
salas. ši aplinkybė kaip tik ir cans ir iš Rusijos kalėjimų i 
buvo gausių užsipuolimų iš 
kalavijuočių pusės priežastimi. 
Ordino žmonės labai dažnai su
eidavo į aštrius ginčus, kartais 
net ir kruvinas kovas, su Ry
gos arkivyskupais. Dėl to net

fcažnytinę provinciją, 
pasauliniam karui 
dant. Latvijoje buvo iš viso 
keturi vyskupai: arkivyskupas 
Ai Springovičius. Liepojos vys- 
kupas Urbšys (kilęs iš Lietu
vos, Pandėlio valse.). Rygos ar- 
kivysk. augziliaras J. Ran-

Latviją sugrąžintas vysk. Sluos- 
kans. Dabartiniu metu Latvi
joje yra likęs vienas ark. A. 
Springovičius. kuris šiemet 
taip pat švenčia savo vyskupa
vimo 35 m. sukakti.

pat Livoniją bendrai valdyti. z '

VYSK- V, BRIZGYS HARTFORDE SUTEIKS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ
svetimieji ant jos deda ranką“. Rytiniu jAV pakraščiu atei- SPALIO 8—9 D.D. ĮVYKSTA ATEITININKŲ ŠVENTĖ lio ir autobusu stočių Peštiem

Kai kartą jis gavo karaliaus, tinjnkai ruoiia dide|f
įsakymą su didžiąja Lenkijos “ suvažiavimą Hartforde spaliy

8 ir 9 d. Suvažiavimas ruošia
mės paminėti ateitininkę orga
nizacijos 45 mėty sukaktį. Jo 
šūkis: 45 mėtai ateitininky ko
vos su ateizmu. Tuo klausimu 
kalbės Ateitininkę Federacijos 
vadas S. Sužiedėlis.

Suvažiavimas prasidės šeš
tadienį, spalių 8, 10 vai. pamal-

sau, ne Lenkijos karaliaus”. Ir 
jis gavo raštą, kokio norėjo. 
Toks buvo smąrkus ir užsispy
ręs Žemaičių seniūnas Jonas 
Katkevičius, Livonijos admi 
nistratorius ir gynėjas. , - - -

SŪNUS PRALENKIA TĖVĄ ' ^om^s šv. Trejybės lietuvių
Jonas Jeronimas Katkevičius bažnyčioje.. Jų metu J. E. vys- 

tarėjo sūnų, "smarkų vaikį” — v- Brizgys teiks Sutvirti- 
Joną Karolį Katkevičių. Augi- nuno Sakramentą, Po pamaldų 
no jį dideliu ponu ir mokė vi- 11 ¥al- Parapijos mokyklos ša
šų mokslų, kokie tik tada bu- 'ėję (339 CapitolAveJ prasidės 
vo žinomi. • Išsiuntęs buvo ir 
Voiyetijon “svieto pasižiūrėti”

z ~: /
kus, O. F. M. Susipažinimas, koncertas. Akademija truks 
susitikimai, pasilinksminimas 
ir lt prasidės 7 vai. vak. para
pijos mokykloje. Gros orkes
tras, veiks bufetas, bus šokiai.

Sekmadienį, spalių 9, iš ry
to 9:30 vaL išpažintis tiem, kas

• jos nebus atlikęs iš vakaro. Iš
kilmingos.. pamaldos 10 vai. 
šv. Mišias aukos ir pamokslą 
pasakys J. E. vysk. V. Brizgys, 
Mišių metu giedos Waterburio 
choras, vadovaujamas prof. A. 
Aleksio; jis taip pat gros var
gonais. Po pamaldų bendri 
pusryčiai po bažnyčia.

Po pietų 3 vai. Bushcll Me- 
morial didžiojoje salėje (telpa sais. Parapijos salė, teatro salė. 
3000 žmonių) bus akademija ir bažnyčia — visa arti geležinke-

45 min. Kalbės buvęs Ateiti
ninkų Federacijos vadas prof. 
K. Pakštas ir k. Po akademijos 
koncertas, kurk) programą iš
pildys: Stasys Baranauskas — 
tenoras, Lilija Mickevičiūtė — 
kontraltas ir Andrius Kuprevi- 
čius — pianistas. Akompanuo
ja ir visą meninę programą 
tvarko prof. V. Marijošius.

Prie koncerto salės yra vie
tos pasistatyti 2000 mašinų. 
Kas norės skubėti namo, ga
lės išvykti jau 6 vai. vak. Hart
fordą patogu taip pat pasiekti 
lėktuvais, traukiniais- autobu-

tik 10 minučių.
Norintieji gauti nemokamą 

nakvynę, ją užsisako iš anks
to. Bilietai į koncertą gaunami 
irgi iš anksto pas platintojus 
Jūsų mieste ir teatro kasoje.

Jokio registracijos mokesčio 
nebus. Reikės užsimokėti tik
tai už pusryčius ir šokius po 
50 centų.

Visi ateitininkai, jų bičiuliai 
ir besidomintieji ateitininkų 
veikla mielai kviečiami iš visur, 
kas tik gali atvykti. Visais kon
greso ir nakvynių reikalais 
kreiptis į vykdomojo komiteto 
pirmininką J. L. Giedraitį. 
1632 Broad St.. Hartford 6. 

’ Conn., telf. JAckson 5-0411.
V. K.

NEW HAVEN, CONN.
Beržinskai, gyv. 224 Fulton 

St., minėjo savo vedybinio gy
venimo 40 metų sukaktį.

Šv. Kazimiero par. choras 
kiekvieną penktadienio vakarą 
repetuoja 40 valandų atlaidams.

Kun. Kazimierui Bitinui 
rugsėjo 10 buvo suruoštos iš
leistuvės parapijos salėje.
rugsėjo 18 išvyko į šv. Kazimie
ro kolegiją Romoje.

Parapijos kunigai ragina re
gistruoti vaikus tikėjimo pa

mokom. kurios yra šeštadienių 
rytais.

Lituanistikos pamokos yra 8 
vai. ryte. Juozas šilkas dėsto 
lietuvių kalbą, literatūrą, isto
riją ir geografiją.

Lietuviai Stasys Aluška, Juo
zas Jončius. Julius Kašėta. Teo
doras Mickus- Feliksas Rums- 
kis. Pranas Taragauskas ir Vin
cas Zavorskas 25 metus išdir
bo VVinchester dirbtuvėse ir 
pateko į garbės sąrašą.
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BALTIMORES ŽINIOS

VAIKO DANTYS

4.860
3.600
2.000

2. Degamos alyvos 
čiui šildyti 2700 1.

3. Bulvių 600 cnt.
4. Vaisių ir daržovių

mūsų prašymas 
mieli lietuviai, 
valandą sumes- 
bent po maža

užbaigti mokslo

■ .OKU

(Jaunama "Darbininko* 
administracijoj.

SORUAN GASTON tMrvt l.omlnn. i |>riii«u«uias į
Oimnl K«"w rxr IIk«; ja nrpru iii.- .!.! S<>, ka.l motina
kmnimHė.

| Ką tik išėjo iš spaudos ’

Į KUN. VYT. PIKTI KNOS

AMŽINOJI 
AUKA

IMS m. rugsėjis 23 cL no. 68

DtKTCVH.’ viena šeima Vokietijoje, ji nogėtu atvykti j JAV.

PARBININKAS

masis krūminis prakiursta vos 
tik prasikalęs pro dantų smege
nis, net ir pas vaikus/ kurių 
pirmieji dantys sveiki. Jei jūs 
pažiūrėtumėt į šį danties kram
tomą paviršių pamatytumėt
mažas vageles ir įdubimus,.-ir >■- 
jei dugne šių vagelių ir Įdubi
mų emalis netinkamai sukal- 
kėja, tai gaunasi siauri plyše
liai ir duobutės, ir neilgai tru
kus prakiursta plačiau. Taigi, 
kiekvienos motinos pareiga 
savo vaikus vesti reguliariai 
pas dantistą patikrinti ir ma
žus defektus pataisyti. Vaikų 
dantimis pradedama rūpintis 
nuo dviejų ar trijų metų am
žiaus. kada visi pirmieji yra 
išdygę.

Priežodis sako: Gydytis —tai 
praeities klaidas taisyti; Išsau
goti sveikatą — tai žavingon 
ateitin keliauti.

Vaikus, kurių dantys labai 
linkę gesti, patartina tikrinti 
kas du ar trys mėnesiai- gi 
vaikus su stipresniais dantimis 
užtenka tikrint kas pusę metų. 
Turintieji vaikus tėvai tegul 
nekalba apie skausmingus per
gyvenimus iš jų pačiu patyri
mo. Modernus dantistas žino 
puikius apsiėjimo ir skausmui 
išvengti metodus gręžiant mū
sų mažyčių dantukus.

Vaikų dantų emalis ir den
tinas yra. palyginus su suau
gusių dantų atitinkamom da
lim. per pus plonesnis, o pats 
nervas su kraujo indais vadi
namas pulva. kuris yra kiekvie
no danties centrinėj dalyje, 
yra labai stambus.

(Nukelta Į 6 psl.)

Padekite išvykti
Europoje^ lietuvius lankyda

mas patiriu tokius nusiskundi
mus:

“Nusibodo mums klajokliais 
būti, be tėvynės, be pastogės, 
be darbo ir be geresnės atei
ties ir iš šalpps gyventi. Padė
kite mums išvykti į Ameriką”.

Tokių šeimų ir pavienių pra
šančių garantijų Vokietijoj, 
Austrijoj. Prancūzijoj ir Belgi
joj yra apie 1000 asinenų.

Jų vardu nuoširdžiai pra
šau Amerikos lietuvių ištiesti 
jiems pagalbos ranką, sutei
kiant buto ir darno garanti
jas, pasirenkant šeimą ar 
viengungį iš spaudoj skelbia
mo Balfo sąrašo arba kreiptis 
Į Balfo Centrą: 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Kan. Dr. J. B. Končius 
BALFo pirmininkas.

P Al EŠKOMAS
Jurgis Daugėla, Amerikoj* ž 

gyvenęs per 40 metų. (anks< 
čiau New Jersey valstybėje), i 
kilęs iš Lietuvos. Džendželau- 
kos km.. Marijampolės apsto*. 
Ieško: Juozas Simanaitis. 80— 
23 85th. Dr.. Woodhaven 21,

Į IŠ VISUR I
• Vokietijos Liet. Bendruo- 

menės Krašto Tarybos mėtinis 
sesijos posėdis įvyko rugpiūčio J 
27—28 d. d. Huettenfelde, 
apyskaitinį pranešimą padarė -3 
pirm. Zunde. Vokietijoje yra 
117 apylinkių ir seniūnijų. | / 
naują Krašto Valdybą išrinkti: W 
Apyrųbis, Aviža, Glemža, Si- e 
monaitis. Zunde; Į Garbės Teis
mą — Bataitis (pirm.), Jaks— 
Tyris. Survila; naują Kontrolės- /i 
Komisiją sudaro šlenteris, Šu
kys, Žukauskas.

• Tautos šventės minėjimas
Muenchene. Vokietijoje, su
rengtas rugsėjo 3 d. Mosache 
erdvioje svetainėje. Dalyvavo . 
gausus vietos ir apylinkės lie- 
tuvių būrys. Atidaromąjį žodį -į/ 
pasakė PLB Muencheno apy- 
linkės vicepirm. J. Barasas, 
paskaitą skaitė kun. Liubinas, 
Liet. Darbo Kuopų kapelionas. 
Meninę programą išpildė Liet. /SĮ 
Darbo Kuopų vyrų choras, 
vad. muziko Strolios. 'GjžĮjj

, •
• “inicium semestri" rengia

Hartfordo studentai spalio 1 d., 
šeštadienį, parapijos mokyklos 
salėje (kampas Broad ir Capį- 8 
tol Avė.) Vakaras su vaišėmis / 
prasidės 7 vai- šokiams gros 
mėgiami ir garsūs Brocktono 
studentai. Visi apylinkių lietu- . 
viai studentai kviečiami atsi
lankyti.

• Inž. Petras Vaicekauskas, 
gyvenęs Karlsruhe, Vokietijoje, 
atvyko į Ameriką ir apsigyve
no Detroite.

• Alina Grinienė, mokykto-
javusi Vasario 16 gimnazijoje, 
iš savo pareigų pasitraukė ir 
dabar dirba Muencheno Balfo „ . „ 
įstaigoje. ■,.

• Tėv. Bernatonis, Sielova- 
dos • Tvarkytojas Vokietijoje, / 

.vyksta į Romą lietuviams ku- -' 
nigams vesti rekolekcijų. ■

• Zenonas Ivinskis, skaitęs 
Romoje tarptautiniame istori
kų kongrese paskaitą, lapkri- 
čio 1 vėl išvyksta į Bonną, 
kur toliau pirmininkaus Baltų 
Institutui. ■
“ • Kun. dr. K. Gečys- studi-_
jiniais tikslais lankęs Europos 
karštus, jau grįžo į New Yorką.

• Liet. Enciklopedijos VI to
mas išsiuntinėtas prenumerato
riams. Tomą redagavo prof. J. , 
Puzinas. apima raides: Er — - 
Gardino gubernija. VII tomas 
jau renkamas, redaguoja Pr. ... 
Čepėnas.

i 200 puslapių, iliustruota. 
| Tai pirmas didesnis ban- 
= dymas lietuvių k. duoti gi- 
Į lesnį šv. Mišių aukos p 
Į t supratimą.

Į MIŠIOS.
| J V ESME.

VAISIAI.
Į MALDOS
Į IR APEIGOS

KAINA - $2.00

' Pranešimas buvusiems bolševikų ir 
nacių politiniams kaliniams

1. 1946 m. Vokietijoje buvo 
suorganizuota Lietuvos Antina- 
cinės Rezistencijos buv. Politi
nių Kalinių Sąjunga. 1947 m. 
visuotinio susirinkimo nutari
mu sąjungos apimtis buvo iš
plėsta ir buv. bolševikų politi
niams kaliniams. Pagal sąjun
gos Įstatus jos valdyba “eina 
pareigas, kol bus išrinkta nau
ja” (17 str.) Lig šiol dar Euro
poje rinkta vaidyba rūpinasi 
kiek pajėgdama buv. politinių 
kalinių organizaciniais reika
lais. Turėdama galvoje, kad 
buv. politinių kalinių vaidmuo 
Lietuvos laisvės kovoje nėra 
pasibaigęs, ypač turint minty 
tarptautinį buv. politinių kali
nių bendradarbiavimą kovoje 
su bolševizmu, valdyba priėjo 
išvadą, kad yra būtina kores
pondentiniu būdu išrinkti ben
drą buv. politinių kalinių vado
vaujantį centrą. Be to, yra bū
tina naujoms sąlygoms pritai
kyti sąjungos Įstatus. Tam 
reikalui sąjungos valdyba suda
rė ad hoc komisiją iš Kazimie
ro Brazausko, dr. Broniaus 
Nemicko ir Vytauto Vaitiekū
no.

2. Savo uždavinius vykdyda
ma, komisija maloniai prašo 
buv. bolševikų ir nacių politi
nius kalinius, kurių dabartiniai 
adresai nepranešti sąjungos 
valdybai iki š. m. spalio 31 d. 
juos pranešti raštu ar žodžiu:

AMERIKOJE (šiaurės ar 
Pietų) betkuriam komisijos 
nariui (K. Brazauskas, 680

Bushwick Avė., Brooklyn 21, 
New York; Dr. Br. Nemickas, 
71—67—58th Rd., Maspeth, 
N. Y., LeL Illinois 7-5817; V. 
Vaitiekūnas, 137—16 N. Hemp- 
stead Tpke, Flushing 55- N. Y., 
tel. Independence 3-1652) arba 
sąjungos valdybai — kun. V. 
Pikturnai, 213 So. 4th Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

AUSTRALIJOJE ir N. Zelan
dijoje — Pr. Sakalauskui, 137 
Wilbur St, East Bankstown, 
N. S. W., Australia.

EUROPOJE — P. /Naručiui, 
Reussensteinstr. 35 (14a) Boeb- 
lingen, Germany.

3. Pagal sąjungos valdybos 
atsiklausimą, kur turėtų būti 
naujosios sąjungos ‘valdybos 
būstinė, dauguma pasisakė už 
New Yorką. Komisija laikys 
visus sąjungos narius, gyv. New 
Yorke ar jo apylinkėse, kandi
datais į centro valdybą ir jų 
sąrašą pateiks balsavimui. Kas 
nenorėtų kandidatuoti, iki š. 
m. spalio 31 d. apie tai pain
formuoja raštu ar žodžiu bet- 
kurį komisijos narį, augščiau 
duotais adresais. *

4. Po spalio 31 d. komisija 
išsiuntinės visiems sąjungos 
nariams naujoms sąlygoms pri
taikytus sąjungos įstatus pa
tvirtinti ir pa^al juos praves 
sąjungos organų koreąponden- 
cinius rinkimus.

K. Brazauskas* Dr. B. Nemic
kas, V. Vaitiekūnas,

New Yojrkas, 1955 m. rugsė
jo 15 d.

Skautai tarptautinėj stovykloj

Šeštadieninė mūsų mokykla 
pradėjo septintuosius mokslo 
metus šeštadienį, rugsėjo 17 d., 
pamaldomis šv. Alfonso baž
nyčioje. Mokiniai, lydimi moky
tojų, organizuotai atėjo į baž
nyčią išklausyti šv. Mišių 8:30 
vai.

Po šv. mišių visi mokytojai 
ir mokiniai susirinko į vieną 
klasę, kur bendrai sukalbėta 
malda prieš pamokas. Mokyk
los vedėjas trumpa kalba krei
pėsi į mokinius paaiškindamas, 
dėlko ši mokykla yra reikalin
ga ir kad lietuviškasis jauni
mas privalo ją lankyti. Sugie
dojus tautos himną, pradėtos 
pamokos, kurių šią diena buvo 
dvi.

Į mokyklą susirinko 45 mo
kiniai. Iš jų 39 mokiniai iš 
pereitų metų ir 6 nauji. Rei
kia nusiskųsti, kad labai mažai 
įstojo į pirmą skyrių — tik 2 
mokiniai. Ir iš viso mažas lie
tuvių tėvų skaičius savo vaikus 
pasiuntė į šią mokyklą, nes 
parapijos mokyklą lanko 87 
vaikai tik naujakūrių lietuvių. 
Į šį trūkumą atkreipė akį ir 
prel. L. Mendelis. Rugsėjo 18 
d. kalbėdamas iš sakyklos apie 
parapijos reikalus. Prelatas 
pasveikino mokyklą, pradedan
čią naujus mokslo metus ir 
kvietė visus lietuvius tėvus 
mokyklinio amžiaus vaikus į 
šią mokyklą siųsti. Tai kiekvie
no lietuvio tėvo pareiga. Pre
latas dar nurodė, kad moky
tojai, kurie šioje mokykloje 
dėsto atlieka labai svarbią pa
triotinę pareigą, dirba iš pasi
aukojimo ir dėlto verti pagar
bos. Toji pagarba bus geriau
siai išreikšta, pasiunčiant savo 
sūnelius ir dukreles į šią mo
kyklą.

švč. Vardo Draugijos 
gražus narių būrys vyksta Į šios

Tarptautiniuose skautų są
skrydžiuose z lietuviai dalyvau
ja nuo 1924, kada Olandijoje 
Įvyko II skautų jamboree. Ta
čiau nuo praėjusio karo lietu
viai skautai nebelaikomi pil
nateisiai tarptautinio skautų 
judėjimo nariai nes jie netu
ri savo laisvos tėvynės. Jie ir 
šiemet nebuvo oficialiai pa
kviesti i tarptautinę stovyklą 
Montrealyje. Kanadoje, bet vis- 
tiek ten pateko.

Kanados Prancūzų Katalikų 
Skautų Federacija priėmė dvi 
lietuvių skautų skiltis.

Šios dvi skiltys buvo sudary
tos iš 7 Bostono skautų, 6 Mon- 
trealio, 2 Niagara Falls, vieno 
iš Toronto. Bostono skautai 
stovyklai rengėsi net 6 savai
tes, išmoko tautinių šokių, su
rinko eksponatų parodėlei, pa
ruošė dovanų, surinko litera
tūros Įvairiomis kalbomis apie 
Lietuvą, šių dviejų skilčių pa
siuntimas Į jamboree buvo su
rištas ir su išlaidomis (apie 
2000 dol). Bostone buvo suda
rytas atskiras fondas. Gražios 
paramos sulaukta iš Lietuvos • 
ministerio P. žadeikio ir gen. 
konsulo J. Budrio.

Rugpjūčio 17 d. Montrealyje 
Įvyko skautų paradas. Parade 
dalyvavo ir lietuviai skautai

draugijos šeštą metinę konven
ciją, kuri bus Pittsburge rug
sėjo 29 d. ligi spalio 2 d. Grį
žę iš konvensijos nariai smul
kiai praneš apie konvencijos 
darbų eigą ir ateities veikimo 
planus. *

Balfo skyrius
rugsėjo 25 d. šaukia narių su
sirinkimą Lietuvių Svetainės 
salėje. Bus aptariami labai
svarbūs reikalai: aukų rinkimo su savo .lietuviškomis gairelė- 
vajus, rudens vakaro ruošimas mis.
pagalba lietuviams atvykti iš Rugpiūčio 18 lietuviai skau- 
Vokietijos Į ši kraštą. tai kartu su Federacijos skau-

tais įsikūrė Sub-Camp Aloutte. 
Ten įsitaisė ir daugelis kitų, 
kraštų skautų.

Lietuviai skautai gražiai Įsi
rengė savo stovyklavietę pa
statė vartus, kryžių, aukurą, 
pakabino odini Lietuvos žemė
lapi, padarė vyties kryžiaus 
formos stalus, išdėliojo Gedi
mino stulpus. Vartuose buvo į- 
rašas- “Lithuania" o medyje 
prie tako kabėjo lietuviška vė
liava.

Kartu su lenkais ir vengrais 
buvo įrengta parodėlė, kuri su
silaukė daug lankytojų, čia su
teikta Įvairios informacijos 
apie Lietuvą.

Lietuviai skautai, kaip ir vi
si kiti išviėtintieji skautai, nė
ra pilnateisiai (lygiateisiai su 
kitomis tautomis) Tarptauti
nėje Skautų Konferencijoje, 
todėl jie nebuvo oficialūs jam
boree dalyviai.

nebuvo oficialiai nei Lietuvos 
vardo nei vėliavos.

Bendrame stovyklos parade 
Lietuvos vėliavą nešė vyr. 
skautinink|s»T"Emanuelis, Lich
tenšteino princas. Vėliau lietu
viai skautai atidėkodami kuni
gaikščiui Įteikė lietuvišką al
bumą.

Lietuvių skautų stovykla bu
vo itin gausiai lankoma, ypač 
visus patraukė originalūs pa- 
puošimairApIankė ir vyriausias—ko-pora-tautiniu šokių, kuriuos 
jamboree viršininkas Jackson 
Dodds. Be to,

lietuvius aplankė Kanados 
kariuomenės vyriausias kape
lionas ir Ouebecko arkiv. Roy. 
Lietuvių skautų delegaciją pri
ėmė kardinolai McGuigan ir 
Leger ir perdavė savo laimini
mus lietuvių tautai ir jos skau
tams. Taip pat buvo pasimaty
mas ir su šv. Tėvo nuncijumi 
Kanadai.

Aplankė ir vokiečių vyr. 
skautininkas Kajus Roller, lie
tuvių didelis bičiulis, jam 
įteiktas Padėkos ordinas. Ap
lankė taip pat Suomijos. Pran
cūzijos. Meksikos, Kinijos skau
tų vadai.

Lietuviai iš savo pusės taip 
pat užmezgė ryšius su Įvairių 
tautų vadovybėmis, jas aplan
kė, Įteikė įvairių dovanų, pada
lino “Skautų aidų”. “Lithuan- 
ian Fine Art in Exile” ir kito
kiais leidiniais apie Lietuvą.

Išvietintieji skautai turėjo 
pasitarimą su Tarptautinio 
Biuro Direktoriumi, kuris pa

žadėjo apie išvietintų skautų 
-padėtį informuoti Tarptautinė

je Skautų Konferencijoje. Di
rektorius pakvietė viena at
stovą dalyvauti stebėtojų teisė
mis Tarptautinėje Skautų Kon
ferencijoje.

Pirmiausia lietuviai pasirodė 
Sub Camp Aloutte lauže, pašo-

Žiemos metui Vasario 
gimnazija turi pirkti:

1. Anglies virtuvei ir bara
kams šildyti 800 cnt. už

MD 4.000
bendrabu-

Kiekviena motina labai apsi
džiaugia ir su entuziazmu pa
sakoja • savo artimiesiems ir 
draugėms apie pirmuosius iš
dygusius savo kūdikio dantu
kus. Kodėl ji tokia laiminga? 
Ji yra laiminga, nes žino, kad 
tai yra ženklas, jog jos kūdikis 
vystosi normaliai. Pirmiausia, 
motina nori, kad jos kūdikis 
atrodytų sveikas ir gražus. Ir 
koks vaikas gali atrodyti gra
žus ir sveikas su kiaurais dan
timis? Antra, motina nori, kad 
jos vaikas būtų laimingas. O 
su jautriais ir skaudančiais 
dantimis jis negali būti laimin
gas. Ir jei dantys yra praran
dami peranksti arba jei jie yra 
nereguliarūs, veidas gali defor
muotis ir vaiko brendimas ga
li susitrukdyti.

Be to, su pirmaisiais danti
mis vaikas mokosi kramtyti 
maistą, ir kiekvienas dantys 
turi jam paskirtą uždavinį at
likti. Priekiniai dantys atkan
da- o krūminiai sukramto mais
tą. Jei nevisi dantys dirba, kaip 
gamta jiem paskyrė, dėl per- 
ankstyvo ištraukimo, dėl nere
guliarios žandikaulio padėties

DUODA JAM SVEIKATĄ IR GROŽĮ
Dr. Elena Vilčinskienė

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Mrnahan Str., RMgevrood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tek HYadnt 7-4677

arba dėl to, kad turi skaus
mingą kiaurymę. — tų sutruk
dymų pasekmėj normalus vei
do kaulų ir muskulų augimas 
bus sutrukdytas. Tai gali baig
tis nosies angų susiaurėjimu 
ir veido bruožų disharmonija.

Daugelis žmogų charakteri
zuoja ir jo asmenybę Įvertina 
pagal veido išraišką.

Žandikaulį gamta aprūpino 
dvidešimčia pagrindinių pirmų
jų dantų.. Nuolatiniai dantys 
pradeda dygti žandikauliui di
dėjant. Pirmieji nuolatiniai 
dantys išauga penktais ar šeš
tais vaiko metais. Bet jei jie 
nerūpestingai prižiūrimi, žan
dikaulis tinkamai nepadidėja. 
Jei dantys prarandami per
anksti. likusieji dantys pasen
ka arba palinksta Į tuščią tar
pą ir taip puikus žandikaulio 
augimas sutrukdytas. Sis su
trukdymas turi įtakos ir Į ki
tus veido kaulus ir muskulus.

Kiauri pirmieji dantys suda
ro geras sąlygas bakterijoms 
laikytis ir daugintis vaiko 
burnoj. Dėl tos priežasties vai
kai su kiaurais dantimis yra 
jautresni ligoms.

Labai svarbi yra > pirmojo 
nuolatinio krūminio priežiūra, 
šis išauga penktais ar šeštais 
metais tuoj už pirminių krūmi
nių kiekvienoj viršutinio ir 
apatinio žandikaulio pusėj. 
Pirmieji nuolatiniai krūminiai 
yra labai svarbūs, nes jie laiko 

^viršutinį ir apatinį žandikauli 
proporcingam nuotoly

Nelaimei, labai dažnai, pir-

stebėjo 5000. Pateko jie ir i 
visos stovyklos aikštę- 15.000 
žiūrovų miniai pakartojo tau
tinius šokius. Kanados CBC 
televizijos stotis pakvietė pa
šokti. programą davė visai 
Kanadai. Stotis taip pat nufil
mavo ir lietuvių stovyklavietę. 
Lietuviškos dainos perduotos 
per vieną Montrealio radijo 
siųstuvą ir per lenkų "Ame
rikos Balsą”.

Be Amerikos ir Kanados lie
tuvių stovykloje dar buvo lie
tuvių iš Venecuelos, bet jie 
buvo Įjungti į to krašto vienetą 
ir kaip lietuviai nepasireiškė.

Stovykla tęsėsi 10 dienų. Iš
kilmingai ji uždaryta rugpjū
čio 27 dideliu visos stovyklos 
paradu.

Lietuviam skautam prisi
glausti prie Kanados Prancū
zų Katalikų Skautų Federaci
jos ir dalyvauti jamboree daug 
padėjo kun. J. Kubilius. S. J. .

—as.

Viso DM 15.460
arba . $3.725

Reikia ir kitų dalykų. Šitos 
kuro ir maisto atsargos turi 
būti supirktos prieš lapkričio 
1 d. Tam tikslui gimnazija ne
turi pinigu nė cento. Be mais
to ir kuro gimnazija negalės 
tęsti mokslp. Ruduo yra kritiš
kas laikas. Vasarą aukų plauki
mas' buvo katastrofaliai kritęs. 
Buvo kalti Amerikos karščiai. 
Kitokių pajamų, kaip geros 
valios lietuvių aukos, gimnazi
ja neturi. Pati gimnazija veda 
desperatišką kovą dėl išsilaiky
mo. Nėra iš ko algos mokėti. 
Dabar trunka kelios savaitės 
kol ateina bent 20 dol. Čekis. 
Panaši padėtis buvo praeitų 
metų vasarą. Po atsišaukimo 

—aukų pkiukimas pasitaisė. Gim-.
nazija galėjo 
metus.

Šia proga 
vėl tas pats: 
sunkią mums 
kit gimnazijai 
auka. Jūsų aukos vėl leis 160 
mokinių tęsti mokslą. Kiekvie
nais metais žadam išleisti po 
10—15 abiturientų.

Gimnazijos rūmai Jūsų au
komis beveik išpirkti. Bet kam 
tie rūmai bus reikalingi, jeigu 
nepalaikysit pačios gimnazijos? 
Viskas bus veltui. Niekas dėl 
aukų gimnazijai nesusitrukdė 
namus pasistatyti ar automobi
li Įsigyti. Gimnazija laukia 
skubios Jūsų paramos.

Aukas siųsti per B AI.Fa ar
ba tiesiog gimnazijai Huetten- 
feld b. Lampertheim. ’Griinany. 
Už gerą lietuvišką širdį 'nuošir
džiai dėkosim.

Dr. V. Literskis 
Gimnazijos Direktorius



DABBlJHStAS

SPORTAS
VEDA ANT. BAGDŽIONAS

NORVOODE ŠVENTINS VIENUOLYNU

LINDEN, NEW JERSEY

Chicago, III
OMAHA

TELEPHONE
DEARBORN 2-0819

TOPLACE

tas Dieve.

HELP W. MALĖ

DISPLAY

HELP W. FEMALE
WE CATER FOR ANY OCOASSION

TALARSKIpasirodys skunke?
FUNERAL HOME

Hartford, Conn.

A YEAR

VINTER GARDEIN TAVERN, Ine.

THE

LATEST INTEREST RATE FOR 
OUARTER ENDING ŠERT. 30, 1»S5

SAVlNGS BANK

' Rugsėjo 25 d. Sopulingosios 
Dievo Motinos Draugija minės 
savo 40 metų gyvenimo sukak
tį (1915—1955 m.)

Ta proga ši draugija ruošia 
paminėjimą su atitinkama pro
grama ir vakariene Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Cent
ro salėje 6 Davis Avė. Kearny, 
New Jersey.

Draugija turi per 100 narių, 
yra veikli parapijos darbe ir 
savo aukomis daug parėmusi 
naujosios bažnyčios statyba. 
Taip pat yra viena iš seniau
sių parapijos draugijų ir jos 
40 metų sukaktis sutampa su 
parapijos sukaktimi. _
Draugijai jau daugiau 10 me

tų vadovauja darbšti ir ener
ginga pirmininkė Margaret Ma
tulaitis.

Šventins J. E. vysk. Jere- 
miah F. Minihan, kuris yra ir 
šv. Kotrynos par. klebonas.

vaisęs 
nyčia.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

Sekmadieninė lituanistinė 
mokykla pradėjo pamokas, ku
rios būna nuo 9 ligi 11 vai. 
Mokytojauja P. Adamonis, J. 
Sakalas, X Jonyka ir kit Mo
kinių susirenka gražus būrelis, 
bet galėtų būti dar daugiau.

Baraa»SALfi vestuvėms 
parengimam^ susirin

kimams, etc.

• Amerikiečiu filmu gamin
tojai bando prie “trijų mata
vimų” pridėti dar ketvirtą — 
kvapsnį. Kai pasirodys ekrane 
gėlės, jos pakvips rožėmis, le
lijomis, žibutėmis. Kai išeis į 
sceną išsikvepinusi artistė, nuo 
jos irgi padvelks nosį kutenan
tieji kvapai Bet ką reikės da
ryti, kai

talikiškas mokyklas. J. Novakas 
savo dukrelę išsiuntė į kazimie- 
riečių Marijos mokyklą Chica- 
goje. Regina Nelsaitė lanko 
Mercy kolegiją Omahoje. Mū
sų vargoninkės duktė lanko 
vietinę Notre Dame akademija, 
o sūnus benediktinų mokyklą 
Kansas

PITTSBI'RGH. Pa. 
Srpt. 2A _ Ort, 2nd. 

Spėriai Trata Lravr* P. M. 
Maturday Ort. I. Rrturn* mMnluht 

Sunday Oct. 2. Fare SIS.
Far Fnrtbrr Infarmattan Comnlt 

GEORGE T. ALTHISAR 
li» E. n Mt. RTdyn S.

* BV 4-4SSI.

jos vedamos choristės suruošė 
gimtadienio vaišes, kuriose bu
vo tradicinis tortas, rožės ir 
dovanos. Kitu atveju taip pat

Seselių namo pašventinimas 
bus rugsėjo 25, sekmadienį, 9 
vai. ryte. Iškilmingas mišias 
aukos kleb. kun. FXE. Norbu- 
tas, pamokslą sakys kun. J. 
Švagždys, Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vienuolyno kape
lionas Brockton, Mass.

Po pietų nuo 1 ligi 4 vai. no
rintieji galės apžiūrėti vienuo
lyno vidų bei kitus įrengimus. 
Seserys mielai kviečia ir su
teiks paaiškinimų. Vienuolyno 
šventinimo apeigos prasidės 4

ALE MOLY NAME MEN 
arr inritrd to attrnd the 

N4xth Annual National -Convention 
of the Holy vOT,. J'oeiety

Gėrė-pradžia
Pirmasis bingo lošimas, įvy

kęs rugsėjo 15 d., pasisekė vi
su 100 procentų. Parapijos sa
lė, kurioje vyko lošimas, buvo 
pilnutėlė žmonių, trūko vietų 
sėdėti.

Gryno pelno Bažnyčios Sta
tymo Fondui liko $405, — ge-

valstybėje. Parapinę 
lietuvių mokyklą lanko 302 
mokiniai, kurių 135 yra lietu
viai.

Vaiky dantys
(Atkelta iš* 5 psl.)

Taigi, ir dėl šios priežasties 
yra labai svarbu jau mažus 
sugedimus laiku pastebėti ir 
tuoj pataisyti Vaikų dantys 
daug jautresni infekcijai dėl 
esamos stambios danties pulpos 
(nervo su kraujo indais), todėl 
tik anksti pastebėti ir pataisyti 
maži kiaurumai gali palaikyti 
mažus dantukus.

Wells-Arens-Jokubaitis^ Gra
žys - Remėza - Sabaliauskas - 
Steponavičius - Baulos.

< Antroji vienuolikė, rezervi
nė, žaidusi su pavojinga Asto- 
ria, turėjo daugiau laimės. Ji
nai Bagdžiūno įvarčiu pasiekė 
pergalę (1:0) ir laimėjo du 
vertingus taškus. Atrodo, kad 
šiame sezone su rezervine di
delio vargo nebus. Didelę pa
spirtį jai suteikė Ramanaus
kas, Saveikis ir Didžbalis; be 
to, jauniai — Birutis, Starolis 
ir čenkus — vykusiai parėmė 
senuosius — Lapurką, Dauk
šą, Klygį, Bagdoną ir Bagdžiū- 
ną. (A. B., V. K.) ’

DR. HSCE SHENTSHEN, kinie
tis, 5 meta dirbės prie raketų 
KaHforuijM Technologijom Jn- 
Mitate, x Hprisprendė Itrižti į 
kom. Kinija. BoHevikai gauna 
dar viena agentą H Amerikos.

Naujas kapas
Rugsėjo 17 šv. Marijos kapi

nėse supiltas naujas kapas 
Praksedai Gotautienei. Liko 
nuliūdęs vyras, sūnus, dukterys 
ir brolis Juozas Navickas, ku
ris yra nuoširdus mūsų mo
kyklos rėmėjas. Tautietis.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE,

Depoaita made on or before the 10th burnines* day 
of Jnnuary. Aprii, July and October and the 3rd 

buaineaa day of all other montha draw intereat 
from the first of sueh month if left to the 

end of the ąuarterly dividend period.

Amerikos meisteris 
laimėjo tik 3:1

Rugsėjo 18 d. LSK žaidė pir
mąsias šio sezono aukštosios 
lygos pirmenybes. Varžovu bu
vo JAV futbolo meisteris — 
Eintracht S. C. Prieš 700 žiū
rovų akis mūsų pirmoji vienuo
likė pasirodė kiek geriau, ne
gu draugiškose rungtynėse 
su German Ungarians (10-1) ir 
Blau Weiss Gottsher (7-1). 
Jeigu laimė dar būtų šyptelė
jusi, galėjo ir laimėti

Pirmasis kėlinys, tiesa, mū
siškiam praėjo sausai (2-0), bet 
antrajame kėlinyje mūsų vy
rai susiėmė ir priešininkui bu
vo pradėję rimtai grasinti. An
trasis kėlinys pasibaigė 3-1 
rezultatu priešininko naudai. 
Jis laimėjo du vertingu taš
kus, kaip sakoma, dėl to, kad 
Gražys ir Baulos neišnaudojo 
“auksinių progų”, o Arens pri
dėjo dvi sunkiai pateisinamas 
klaidas. Garbės įvartį pasiekė 
V. Steponavičius. Vis dėlto 
pasinyiė, kad su mūsų vienuo
like aukštosios lygos koman
dom gali tekti rimtai skaitytis, 
jei tik mūsų vyrai pasispaus.

Vienuolikės Veidas yra šį 
sezoną kiek pasikeitęs. Ją su
daro: Hunter; Mileris-Jegeris;

Its Couain's Ben’s for
Fine Food

Jaunimas mokosi
Mūsų kolonijos tėvai rūpina

si savo vaikams duoti ne tik 
mokslą, bet ir krikščionišką

LSK — New York S. C.
Ateinantį sekmadienį, rugsė

jo 25, 3:30 vai. savo aikštėje 
New Farmers Ovai Lietuvių 
Sporto Klubo pirmoji koman
da žais pirmenybių rungtynes 
prieš New York S. C. Rezervi
nės komandos žais 1:45 vai. 
Visi sporto bičiuliai maloniai 
kviečiami į šias rungtynes, 
žaidžiant savoje aikštėje, visos 
pajamos eina LSK naudai. 
Rungtynės žada būti Įdomios 
ir reikia tikėtis gausaus žiūro
vų būrio. New York S. C. pra
ėjusį sekmadienį supliekė stip
rius šveicarus ir dabar stovi 
lentelės priekyje.- (V. K.)

Lietuvių Sporto Klubas 
švenčia savo gyvavimo penkę- 
rių metų sukaktį. Ta proga 
lapkričio 4 d. Grand Paradise 
salėje LSK rengia minėjiml — 
vakarą su įdomia programa. 
Mūsų lietuviškąją visuomenę 
maloniai prašome šią dieną at
siminti, ją paskirti mūsų spor
tininkams pagerbti ir tą dieną 
kitu parengimu nerengti.
(V. K.)

Banketas prasidės 5 vai. 
šv. Jurgio salėj, kuriame daly
vaus vysk. Minihan ir kiti žy
mūs asmenys. Be įprastų vai
šių. bus taip pat ir graži pro
grama.

Banketu ypač daug rūpinasi 
kun. J. Svirskas, kleb. kun. F. 
E. Norbutas ir rengimo komisi
ja. Visi uoliai dirba ir platina 
bilietus. Moterų ir merginų so- 
dalietės sutiko pagaminti gar
džius valgius ir jos svečių ne
apvils.

Iš mūsų pusės tereikia .tik 
gausiai ir visiem dalyvauti iš
kilmėse ir bankete. Žvalgas.

CHINCHILLAS
REASONABLY

Moterų S-gos 53 kuopa~paaugo
Rugsėjo 12 kuopos susirin

kime pirm. K. Šukienė malo
niai visas nustebino, pristaty
dama net 29 naujas nares, ku
rias ji viena prie kuopos pri
rašė poros mėnesių laike. Jų 
tarpe daug čia augusių jaunų 
moterų ir merginų.

Susirinkimas praėjo' labai 
gyvai. Iš atskirų komisijų pra- 
nešimų paaiškėjo, kad Linde- 
no kuopa nesnaudžia. Dabar 
muz. M. čižauskienė, padeda
ma S. Zupkienės ir J. Stanio- 
nienės. ruošiasi meninei prog
ramai N. Y. — N. J. apskričio 
kuopų suvažiavimui, kuris į- 
vyks spalio 23 Lindeno Liber
ty svetainėj. Programa bus 
pranešta vėliau.

Po susirinkimo buvo gra
žiai pasivaišinta. Vaišes paga
mino Atutienė, Seveckienė, 
Plūngienė, Ramanauskienė, 
Strazdienė, Tratulienė ir kitos. 
Buvo pasveikintos naujosios 
narės, pianu paskambino Kris
tina Tamašauskaitė. Laimėji
mų dovana teko Atutienei.

Min. M. Cižauskienet

RROADWAY at BKDFORD avė 
539 Eaat^rn P«rkWay «t Nostrand Avenne 

ta*pr>P)t<t to Thls Bank Ar« Kuily Inauird 
Up «<■> 210 000. 

Jfeniber F-d*ral Depojrtt Insurance Corporation

gimtadienio proga sąjungietės 
choristės aplankė Juliją Staųio- 
nienę, gyv. Cliffwood Beach. 
Stanionienė ir jos kaimynė 
Zupkienė, nors už 25 myl. nuo 
Lindeno gyvena, bet niekad 
nepraleidžia choro repeticijų.

S. Strazdienė,
kuopos raštininkė, su savo vy
ru keliom dienom atostogavo 
Bostone. Strazdų sūnus lt. 
Evardas^tarnauja kariuomenėj. 
Paskutiniu metu jis parašė iš 
Portugalijos ir mano aplankyti 
ir kitus Europos kraštus.

Programos komisijos 
narės buvo susiėjusios pasitar
ti pas Zupkienę. Dalyvavo Šu
kienė, čižauskienė- Stanionie
nė, Stanionis ir šeimininkai 
Zupkai. Užbaigus pasitarimus 
dalyviai buvo pavaišinti.

S-gietė

BOLLY MOtNT 
MUŠIMI HOME 

2» Valley Roed, CHfton. N. -»■ 
t'nder State IJcense ' 

A newly estahHahed heme th»t h 
quiet. remtini and taanriom. Locatrd 
•n apartom irreanda. For the Mred; 
chrontcaRy IR; and coavaleacentn.

94 Ueer Nantas S**ff

Ruošiasi vargonų šventinimui
: Jau galutinai nustatyta, kad 

naujųjų vargonų šventinimas 
bus spalio 16 d. 7 vai. vak. Tam 
reikalui išrinktas komitetas, 
kurio pirmininku yra Petras 
Velevas, bažnytiniam koncertui 
vadovaus vargoninkas Alg. 
Kačanauskas.

Parapiečiam išsiuntinėti laiš
kai — kvietimai išklmėse da
lyvauti Tikimasi svečių ir iš 
kitur,

Šv. Vardo draugijų vyrų 
paradas

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
ruošiamas didžiulis šv. Vardo 
vyrų paradas Newarke, N. J. 
Šiemet šis paradas bus spalio 
9 d.

Lietuvių šv. Vardo draugija 
visada savo gausiomis greto
mis stebindavo kitus- tad ir 
šiemet numato gausiai daly
vauti Spalio 9 d. 1:30 po pietų 
visi vyrai renkasi prie bažny
čios ir pradeda žygį.

parado bus tradicinės 
parapijos salėje po baž-

LAIDOTITVIŲ DIREKTORIAI
3M Maple Avenoe,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

s? , — Et, žmogus surūgęs it 
g. barščiai! — pliaukštelėjo lie- 
; : žuviu ponas Toks ir pakvietė 

ponią Tokienę išsiblaivyti — 
t;. Važiuokime kur 'nors žmonės- 
s na. Gali galą gauti namie sėdė

damas ir vėtros laukdamas.
| Eiva!

' Eiti žinoma, nereikėjo. Jie- 
T du sutilpo vežime (tai ponas 

Toks visiem patartų vadinti 
g”'- amerikonišką “karą”) ir nu- 

birbė ten, kur šventvakariais 
visi birbia: kas krutamųjų pa
veikslų žiūrėti (ponas Toks 

|| tmano, kad jie nekruta, o yra 
krutinami)- kas kokio skysty- 
mo užtraukti, kas šiaip sau 
gatvėje pamaklinėti.

.—EI lysk šion skylėn, — 
dūrė jam į šoną Tokienė.

Ponas pasižiūrėjo į pačią ir 
„murmtelėjo:

— Pati gal ir įlystam, ne 
vežimas. Važiuojam toliau- 

k Pravažiavo -jie daug skylių, 
bet nerado tokios, kad tilptų.

< — Aš manau, — bambėjo
ponas Toks, — nebus bloga, jei 

| sustosime ir kiek toliau.
> —Žinia, paeiti žingsnį kitą

nebloga, — pritarė Tokienė.
' — Tasgotis, — tarė ponas 

Toks, išminties kupinas. — 
žingsnis ten ar čia nesvarbu. 

B?- - Svarbu, kad nėjome, o atva- 
gį: žiavome. Ana, už to namo jau 
H tikrai bus skylė vežimui pašta- 

tyti; o jei ne už to, tai už kito, 
arba už kito...

F-į Taip pravažiavo jie daug 
" gatvių, sukiojosi pirmyn ir at
gal kol ponas Toks- visai nu
švitęs, riktelėjo:

— Ot, čia tai vieta: gali įtilp- 
ti su visu namu. Na, Ievos duk- 

ar nesakiau: ieškok ir rasi. 
Tai radom vietelę, kaip prie 
savo durų.

— Bet, diedai žiūrėk, čia ir 
yra mūsų namo durys! — žiop
telėjo gyvenimo draugė iš nu
stebimo.

— Ar tu norėtum, kad ne
būtų? Vėtra nuneštų?

— Nė, aš to nesakau, bet gi 
mes važiavom į teatrą, o par- 
siradom namie.

— Tai pasakė, — pyko po
nas Toks visa savo tulžimi. — 

/ Ne namie, o mes tik “pasipar- 
kmome”. žinia, toloka, bet ge
riau negu niekur. Na. rangy
kis iš vežimo! Atvežiau kaip 
ponią ir parvešiu taip pat. Tik 
gerai įsižiūrėk, kur pastatėm 
vežimą, kad lengvai rastum. 
Pėsčia juk nenorėsi namo eiti..

Itattan-AmrricM Favorites 
Our Speciatty

(VM SIN BEN*X 
Washin<ton & Park Avrs.

NI T’JCI N. J.
Ntrt ry r -W.

Owmd and eperstad by: 
SYIATA NOLL BOLSTER, B. N. 

MARY BOL8TER VADNAI8, R. N. 
Trirphaf LAmtort S-7C77

Giedojimas bažnyčioje 
vėl prasidėjo pasibaigus vasa
ros sezonui Ypač gražiai skam
ba visų bendrai giedamos gies-

P RESS-MAN 
COMBINATION 

SIMPLEXMAJ0R 
Good rate and year around 
work for competent man.

Apply:
J. S. PALUCH COMPANY 

1800 W«t Winnemac

ra pradžia. x
Tolimesni lošimai vyks kas 

savaitė ketvirtadieniais 7:30 v. 
vak.

Didele padėka priklauso bin
go organizatoriams ir darbuo
tojams.

Spaudos platinimas
Parapijos salėje po bažnyčia 

kas sekmadieniais po 9 vai. mi
šių atidarytas knygynėlis, kur 
parduodama lietuviškos kny
gos, maldaknygės ir kt

Ypatingo dėmesio verta kun. 
Vyt. Pikturnos parašytoji kny
ga: “Amžinoji Auka”, kurią 
kiekvienas lietuvis katalikas 
būtinai turėtų įsigyti

Knygynėli tvarko K. Barzdu- 
kas, Lietuvių Bendruomenės 
Kearny - Harrison Apylinkės 
Kultūros vadovas. •

Parengimai
1. Lietuvių Bendruomenės 

Kearny - Harrison Apylinkės 
Valdyba spalio 23 d. 5 vai. po 
p. šaukia visuotinį narių susi
rinkimą įvairiems apylinkės 
reikalams aptarti ir naujiems 
valdomiems organams išrinkti.

Susirinkimas įvyks Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Cent
ro salėje 6 Davis Avė. Kearny, 
N. J.

2. Lietuvių šventojo Vardo 
Draugija lapkričio 26 d. Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
centro salėje rengia tradicinį 
pasilinksminimo vakarą. Pel
nas Naujosios Bažnyčios staty
mo Fondui.

3. Lietuvių Katalikų Ben
druomenės centras ruošia nau
jų metų sutikimą. Pirmenybė 
draugijos nariams. Vietų skai
čius ribotas.

Mirimai
Nyksta senesnioji lietuvių 

karta. Tik per rugsėjo mėn. iš 
šios kolonijos pasitraukė .am
žinybėn: Juozas Maleckas, Do
mininkas Mareevičius ir J. Ta- 
muliūnas. J. M.

WIRERS 
SOLDERERS

Oran... Light... Sitting work ta Small Parta Di\isio<» 
of our matau, woil Equipped plaut.
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BEUGKNJS VOCAHONS SEAL ĖST ATEDISPLAY

VEDA K. MERKIS

.uu utucį .oris m an. Appiy tu: nev. . 
MOTHER PR1ORESS. 14th and W<U Sts..
Union City. N. J. <

DISPLAY

WE BUILD NEW HOMES
CARPENTER—BUILDER ACADEMY OF THE SACRED‘HEART OF MARY. Sag Harbor, L LFori

2

VACATIONS

SCHOOLS

BUS. OPPORTUNITY
GREEN ACRES

A distinetive

right off

MERGAITES.

REAL ESTATEHELP WANTED FEMALE

DISPLAY MORR1STOWN. N. J. far Entranoe esama and Regentą (Alsa faJI-tfane Elementary and High

Charity of Convent Station. N. J. lUter 3-8825

Far rrservations phone ANNTR

Re 4-6448

RICE HIGH SCHOOL, 124 St. A Lenas Ase. N. Y. 23 N. Y.Cmductrd byStatėm of Charity of

Swtenming poaL

Fully Aeeredited. Addrem the Dean.

GILBERT SCHOOL Education SpeetaHsts. Part-time Tutorint De-pt. and 
Rrading Clinta Aftar sehool and Satusdays for chfidren sttendin* other

LACORDAIRE SCHOOL. Upper Moatdair, N. J. Ideal sehool for giria, 
Small elasses, Sisters of St. Dominta, Montclair 2-M248. Aeeredited by MML- 
College Prep. and Elementary Departs. Mušta, Athlettas, Drama, I^pingy, 
dle State Assoc.

S35.0O
I7.5O 
ia.oo

GEORGIAN COVRT COLLEGE, Laketvood, N. L Lakevood €-4946; «stei-s 
of Merey; Sister Marie Anna, President; Sister Mary Giovannt Dean j 
256 Studente; A. B., B. S. Degrees; Day and Resident; Tuition $500; Board 
and Room $756. Address. Secretary.

ST. BONAVENTŪRE VNIVERSITY, SL Bonaventūre, N. T.Otamn 4157 
Franctaean Fathers; 1.4M Studente, Rev. Jurėnai Laior, O. F. Ph. D.

ACADEMY' OF NOTRE DAME. Tyngsboro-on-tbe-Merrimack Mass. 
Resident and Day Sehool for Giris. Etementary and High Sehool Depa-rt- 
ments. Condueted by Sisters of Notre Dame of Namur. Adress: SISTER 
SUPERIOR. Academy of Notre Daine. Tyngsboro, Mass.

AVHOLESALE-RETAIL Beverage, 
Pick-up delivery. Established. Fully 
eąuipped. Growing community. Call 
Linden Kurst 5-3634.

MOUNT ST. MICHAEL. A Country Boarding and Day Sehool For Boys 
Within N. Y. City Limite Condueted by the Marist Brothers. Wriie Yor 
Catalogne or phone 4306 Murdock Avė. Brons, N. Y. (66) Fairbanks 4-1400.

CALDWELL COLLEGE, CaldweH, N. J. A four-year LiberaI Arts CtUegre 
condueted by the Sisters ot St. Dominta, Aeeredited by Middle State Asso. 
Humanities, Sciences, Business, Mušta, Teaeher Training, Liberary Seience, 
B. A* B. S. degrees. Associate in Arte, in Gen. SeeretariaL Catalogue: 
Registrar, CaldweU, N. J.

SAINT MARY'S ACADEMY
. LAKEWOOD, NEW JERSEY

Boarding & Day Sehool for GIRLS. Pre. Primary. Primai? nd Element 
ary. Condueted by the Sisters of Merey. Write for CaUlojue .*L"

250 Forest Avė. Lakewood. N. J.

STAR OF THE SEA ACADEMY
LONG BRANCH NEIV JERSEY

Boarding and Day Sehool for GIRLS. Affiliated with the Catholic 
University — YVashington, D. C. Condueted by Sisters of Charity.

Te!.: Long Branch 6-6434.

JIFFY CREATORS, INC.. 
418 Atlantic Ave^ Brooklyn. N. Y. 

MA. 4-7803.

MARYMOUNT COLLEGE 
NEW YORK CITY

Condueted by the Religious of the Sacred Heart of Mary. Four yesrs 
LiberaI Arts, B. A; B. S. Degrees. Aeeredited Information. Secretary:

Marymoimt CoBege. 221 East 71st SL. N; Y. C.

ST. JOSEPH HILL ACADEMY
ARROCHAR PARK STATEN ISLAND 5, N. Y. TeL: SAinf Geone 7-1904 
Condueted by the Doughters of Divine Charity. Chartered by University 
of the State of New York. Primary and Elementary Day Sehool for BOYS.

Primary, Elementary, Grammar and High Sehool Boarding and Day

Offr r* a hatancrd pm<nim of 
< Tirtai i au Hlghcr Education. 
C’atelog and Vtaw Book on

Rrgtatrar Safnt Joseph Collegr 
Box E, Emmitsburg, Md.

ST. MARY’S VILLA ACADEMY TABLE BOCK ~ SLOATSBURG, N. Y. 
Boarding Sehool for High Sehool Giris Aeademie and Commercial Comes 
Affiliated wtth the University of the State ot New York. Condueted iy the 
Sisters Servante of Mary Immaeulate Address Sister Superior Telephone

Jourmdtam. R. O. T- -A Tuttlen, $14 eredtt hour; Boavd; $315 per semert- 
er; Srnnmcr Sesolon, Board $166. For men only.

GAS STATION. IVith pronerty and 
living quarters, Excellent location on 
.Route 25. Priced right, Phone:

James Port 2-3994

ELIZABETH SETON SCHOOL, 16C1 North Broadvay, Yonkers 3, N. Y. 
Reddedt PupBs, YOnkers 9-4666; SeheoL YOnkers 9-5966; Sisten of

1.ET RALP1I...
( phdstar your choir ; 
Mllp Cover for chatr 
Piillry Dnapen np to 108
Chair Bottonm mvebbrd and

Rrtlrrd . 4.00
Ralph dora hta own nork

Call aftar 0 p. m.
RALPITM TA. 3-6518

Writa or phone Sister Alke
Eugenia. R. N. BS. N. ED.

Jcffcrson 8-0900

CATHOLIC — DAY — BOARDING — MtURARY BOY8 — GJBLS 
COED — ELEMENTARY A PREPARATCttY

3S36N3C3C3Č9S9£3C3t9CN3C 3J3636S63£3SS63S3S3S300ūiV

— ---------- HOLY FAMILY ACADEMY
BAYONNE. ^t*J. Telephones HE 6-4447. FE 9-7341
A Day High Sehool for GIRLS. Condueted %by the Sisters of St Joseph 

Courses Aeademie and General with Commercial Subjects.

SAINT JOSEPH (’OLLFJiF 
Emmitaburg. Mary land.

Foumlcd 1806 by
- Mother EHzabrth Ann Srton.

LADIES — Make money for your- 
setf. chureh -or cjub, making and 
seHng coatume jewelry. Eaay to 

jnake lutf profit. Instruction free.

DIRECTORY OF DiSTINCTIVE »

<W
iH

i ■

rotum, kitchen.

FARMS
Valley. Pneonn Mta. Near Erie Stat- 
k»n, Post Office, selrnoK, store*, 
camps. 3 Catholic. Ownrr UI. imnt 
narrlHr. leaving soon for Florida. 
Tema* arranged. Ideal for rrtrrat 
house. M'rite for appotatmrnt.

UHtan Coteman. Rep.
HARRY FOSS AGENCY 

Port JervK N. V.

SAINT MARY'S ACADEMY 
1,EONARDTOWN — MARYLAND. Boardiag Seimai for Girta Elementary 
and Hlffli MehaaL Departmrnfr. Stata AftltaUou. Tema, Nederate. Appiy 
ta the Dlrtctoma. SMAU. FARM. 4 aeres, lira ho«M» 

1000 chiekrn, ? car garage, aR tar- 
provrmmts. 3I1JI00. Also *4brr 
farrm. homes, temt.

ROMAN CHARKOWSKI 
R. F. D. L Box 350 
Famdngdale. N. J.

CHINCHILLAS
HIGH OFAUTV BREEDING 

SACRIFKTNG AT $250 
PER PAIR AND l'P HIGH SCHOOL GRADUATES — COLLEGE MEN 

destHng to serve Chrlat lo the South a* Priests «r Brothrm. wrlte to 
1-athor* of the Oratory. Roek Hill. South Caroiina

DOBBS FERRY 5-bedroom House

fireplace. tile bath. Expansioa fan

SULLTVAN COUNTY—Health Rea- 
ort; $35.000. Vatar far $25.000. Uot
ai fully rtmipprd, accommodata?* M 
prnons. 5 arrrs. In Itatanarr Rivrr

rochia! sehool 3 Mlcs; puMic sehool 
4 Mks. Srlrct nrw homrs in are*. 
Meni for rrtrrat honsr. RooseveR 
(midwa>- bctwcen llentpstrad aad 
Frcrport). $10.066. Principais eaty. 
Phone FRerport 6-6720. day or er- 
rning.

rooms) and bath. furnished or un- 
■ furnished. Oil heat, near all trans- 

portation and Stores. Residential 
Mušt be seen to be appreciated. In 
Catholic Area. TO 8-2283D—J.

LA M irs 
BUSINESS TRA1NING SCHOOL 
Typing, Shorthand, Aecounllng, 

Indi v Mitai inotrnrtton and progres 
DAY and EVENING SESSION 

Adnlt Clasara. Entar any Monday 
370 Nlnth St.. Cnt. Slxth Aire. 

Brooklyn 15, N. Y. SOuth 8-4236

LARGE BEAI TH-TL HOMESITE 
210’ averagr deni h to vvinding 

brook. 
106’ frontage; 120’ w. at rrar. 

1’ to 2* top sali.
lairgr fruit trres. shrubs, planti

en and lily pond. Two-car garage. 
Near catholic sehool and chureh. 
Asking $23.000. Owner Do 3-4939.

HOLLIS—St. Pa«cal’s parish: 7-room 
m ylerr detached: 20-ft. livi-T room. 
14-ft. dining room. 13-ft. kitchen, 
upholstered horseshoe breakfast 
nook. 3 bedrooms. finished base
ment. expansion attic: garage, j
$15.000. Parish has started to bUild
high sehool. Owncr. 113-12 202 St.
HOllis 4-5229. o

NEW Sl*MMER BUNGALOW
Orange County — Nicely located <m 
hill top w. grounds 80x100 w. Olf 
Oak Tree and Birch Trres. 43 
miles from N. Y. C. Living room, t 
bedrooms. bath and kitchen wifil 
refrigerator, stove, bot watar heat 
er, living room and kitchen te Knot < ą 
ty pine. Privatc Beach right* O* 
beautiful J*ke. t'/z miles from Ca
tholic Chureh.

Spėriai FaU Price. $6.875.
(Suhstanttal Mortgage Available) 

MAN HELMUT WESSELS
( mmwcll Road. Monroe. N. Y. 

TeL 3-1092
Ucensed Real Estete Brncker ___
Salcsman for John F. Brocker

____________________ _

HEMPSTED. W. Brick bungalow. 7 
rooms, newly decorated. Conven- 
ient to ai) trans. schools. near ca
tholic institutions. Extras. $14.800. 
Chvner. IV 6-5304.

TO PLACE, 
YOUR AP 

CANCE1. OR CHANGE 
CALL LO 3-7201

$2.66 SERVICE CALL 
on any make Television Sėt 
Phone: BE 8-2868. Ask for 

NORMAN

PARKWAY TELEVISION
Authorized Admiral Dealer 

8401 3rd Avė., Brooklyn. N. Y.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL. ROSARY

Ooistered, Contemplative Conununity 
turming: a Guard ot Honor for Mary, by 
redtation of the Roaary every hour day 
and night. Staters also chant the Divine 
Office. -Are engaged in making Vestmeuts 

' and other works of art. Appiy tu: Rev.

FLORAL PARK—Nassau, 2-storJ 
detached slate roof, doubta garage, 
laigė plot., fin, bamL, 3 baths. Walk 
to wonhip> schools & R. R. Ideal for 
prof. ūse. Walidng distanee te ea> 
tholfc Institutions. 326A60. w 
FL. Pk. 2-3776.

Vaitonis.
Vancouvery:
Vaitonis, 2. F. Ander-
Dr. Bohatirchuk, 4.

P. Vaitonis š. m. Kanados 
pirmenybėse Ottawoj pasirodė 
silpniau, negu ankstyvesnėse. 
Štai palyginimai:

1949, Arvidoj:
1. M. Fox, 2. Dr. Bohatirchuk, 
3. Anderson, 4. D. Yanofsky, 5. 
Povilas

1951, 
Povilas 
son, 3.
Yanofsky, 5. Divinsky.

1953. Winnipege:
1—2. F. Anderson, D. Yanofs
ky, 3. Povilas Vaitonis, 4. G. 
B^rner, 5. G. Fielding.

1955, Ottawojo:
1. Anderson, 2. R. Šienams, 3. 
Dr. Bohatirchuk, 4. Joyner, 5. 
Suk. P. Vaitonis aštuntas, o M. 
Fox (1949 čempionas) — vie
nuoliktas.

- Vaitonis pasisako, kad jis 
niekada nėra lošęs taip blogai, 
kaip ši kartą. Vaitonis pasipio- 
vė pirmame ^rate, lošdamas 9 
valandas partiją su Draxl, kai 
salėje temperatūra buvo virš 
šimto laipsnių. Joyneriui Vai
tonis “pakišo” figūrą, su Ivan 
Suku, Vaitonis pasidavė geres
nėj padėty (!), galvodamas, 
kad sekančiu ėjimu jis bus su
matuotas.

Vaitonis nusprendė atsipa- 
laidoti nuo eilės pareigų. Taip 
jis perdavė Andersonui vesti 

' šachmatų skyrid “The Hamil
ton Spectator”, kuri Vaitonis 
vedė apie 3 metus.

Ignas Žalys iš Montrealio ir 
toliau minimas Kanados spau
doje- kaip vienintelis Kanados 
atstovas šių metų JAV “Open” 
p-bėse, kuriose jis sukūręs 
“honourable score” 8:4. tose 
p-bėse buvo 156 žaidėjai. Ža
lys atsistojo 19-ju, gaudamas 
72 dolerių prizą. Jis įtrauktas 
Į p-bių “Ranking Players” są
rašą (Chess Life, rug. 5.).

Tas pat “Chess Life” pa
skelbė, kad Žalys laimėjo Mon
trealio* miesto žaibo p-bes su 
4’£,:lr^. Toliau randame, kad 
Ivan Suk laimėjo Ontario p- 

___ bes. turėdamas lygiai taškų su 
buv. Kanados meisteriu Povi
lu Vaitoniu. Montrealio Pre- 
mier Reserves p-bėse 2—3 vie
tas pasidalino G. Aleksis ir V. 
Judzentavičius.

Tarpzoninėse p-bėse Švedijoj, 
Bronštein baigia laimėti pirmą 
vietą, turėdamas 2.
Estas Keres 12:6. argentinie- 
tis Panno 12:7, toliau Petrošiau, 
Szabo, Geller ir kt. Amerikos 
meisteris Bisguier turi 7r-_. taš- 

- kų.

MAKE MONEY. FOR YOUR 
Chureh. Sehool. Scout Troop 

or yourself
Sėli Christmas Cards Our 

Extcnsive Quality Line Includes 
The Years Finest Assortment of 
Catholic Cards Plūs Gift Wrap 

On Rolls.
Write. Phone. or Come in 

' HOLIDAY CARDS
153 Main St. Hempstead, N. Y.

IV 9-1808

PHOTOGRAPHY
BEDDING — CLUB GROUPS 

Anniversary dt Children Portraits 
Specializing.in Chureh Activities
— PHOTO-STAT SERVICE —

LUBECK
22OJĄ E. Main St. Bound Brook 
Ask for MR “L” ELiot 6-3598.

RODGERS TELEVISION 
Guaranteed Service in Electronic 
Field 17 Years. Admiral, Crosley, 

Philco, RCA, Zenith, ETC. 
$300 plūs paris. 
406 East 78 St. 

For prompt Service Call 
LE 5-1920 

Ask for Bob

TV—SERVICE
Prompt, Ethical, Economical. 
Unconditionally, Guaranteed. 

COLONY RADIO & TELEVISION 
1491 Second Avė. 

Television-hi-fi-systems 
Tapė recordings-am-fm-radio 

TR 9-8214

RELIGINIAI ATITRUKAI 
14 skirtingu progų atvirukai 

$1.00 Postpaid
Siusk pinigus ar money orderi: 

Patey’s
CARD AND GIFT SHOP 
217 Boulevard, Dept “L”. 
Hasbrouck Heights, N. J.

WOODED HILLS ON THE 
TOMS RIVER • 

Located on Route 70 
Half-vvay betvveen Routes 527 and 
571 with ąuick access to Garden 
Stale Parkvvay on super highvvays. 
Large Modestly Priced Lots. Budget 
Plan Available. Restricted Bathing 

Area.
BUILD AND INVEST IN ROOM- 

ING OCEAN COUNTY

to Green 
turn left

DIRECTIONS:
From the North — turn 
the Parkvvay or Routc 9 at Routc 
70. then follovv Routc 70 
Aeres. From the VVest —
off 571 at Route 70; or turn right 

off 527 at Route 70.
JOHN G. CORRIGAN 
TOMS RIVER. N. J. 

Phone for Information Tums River 
8-2072/ Ask for M R “I.".

Contracting. Alterations, Repairs
DANZA SA. 7-4263

SELL CATHOLIC CHRISTMAS 
CARDS

MAKE $50 EASY IN SPARE TIME 
Lovely Nevv Religious Cards. Sėli 
21 for $1.00. Make 100% profit. 
Write for Samples. Excelsior Greet- 
ings. 99 St. Andrew Place. Yonkers,

HOROVVTTZA MANTZ, Ine.
Tool Headquarters For 

the DO-IT-YOURSELF fans 
Conte in and learn how far your 

doBar can go.
LEHIGH 4-1488

2307 3rd Avė. (corn. 125 St.), NYC.

MANHATTANVILLE COLLEGE OF 
THE SACRED HEART, 

Purchase N. Y.:
IVHite'PIains 6-9600;

Religious of the Sacred Heart; Mo- 
ther Eleanor M. O’Byme, President; 
Mother Cora Brady, Dean; 523 Stud
ents; Art. Classics, Eeonomies, En- 
glish, Historj'. Math, Modern Lan- 
guages, Music. Science, Philosophy, 
Political Science, Psychology, Relig-

Tuition, Room. Board and General 
Fee for Resident Studente $2,600; 
Tuition, Luncheon and General Fee 
for Day Students $1.000; Women 
for all courses. men and women for 
mušta courses.

ST. JOHNS PREPARATORY 
DANVERS, MASS. 

Naverian Brothers, Headmaster 
Brother Gilroy. 430 students, 

Nigh Sehool Board and Day Tuition 
and Board $1175. 

Telephone DAnvers 1050.

Evening High Sehool 
Classes Start Sept. 19th 

7 to 10 p. m. 
Men and Women

Aeademie Evening
Sehool. Classes for Beginners and 
Advanced Students. Time saving in
struction. Experienced Faculty.
ALL HIGH SCHOOL SUBJECTS

Aoproved by the Catholic Sehool 
Board of Nevv York City Aeeredited 

by the Board of Education of 
Nevv York Cit v.

DR. HERMAN E. MANTEL.. 
Principal

I,OW TUITION FEES
VVrite or Phone for Book'ct CN

B( tterfield 8-4155
Th'' On'v Catho’ic Evcning High
Sehool in the City of New York

NEVV YORK FOUNDING 
HOSPITAL

175 East 6Sth St.. Nevv York 21. NY.. 
TRafalgar 9-2200; Condueted by 
Sisters of Charity; one year course 
in child care for those vvho desire 
to be trained as Infant Care Tech- 
nicians. Courses begin in Sėptemb- 
er and February. Studens mušt 
be high sehool graduates betvveen 
the ages of 18 and 25. For further 
iriformat ion, appiy to the Director of 
the Sehool.

WIN YOUTH 
FOR CHRIST
IN THE CLASROOM 

IN THE SHOP 
ON THE PLAYGROUND

AS A
BROTHER OF CHARITY
For Information. Contract: 

THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhaven, West Newbury, Mass.

LOVE FINDS A WAY 
to serve Christ and save souls in 
Hospitals, Schools, Day Nurseries 
and th.e care of orphans and un- 
derprivileged children. Young ladies 
are invited to"“fihd this way”.

Write to: Vocation Directress 
Sisters of SL Francis 

Immaeulate Conception Mother- 
house, Hasting on Hudson 6. N. Y.

SMITffS ADARE MANOR 
Box 52 Purling NY. 
Tek: Cairo 9-2467 

Hot-Natural swimming pool. 
Lawn sporte. Good American 

home style meals. 
Innerspring mattresses. 
CoM uafpr, bicyries. 

horses. Near ViHage and 
nathnlic chureh. Reasonable 

rates. Open during sept. 
Write for booklet “L”

SHERMAN HOUSE
Route 17, 7 miles 
Comers. Beaverkill 
Brook, both noted 
hunting in season. 
Friendly, courteous 
comodations for vvhole family. 
Rates you can afford. For inform- 
write for booklet “L”. Near catho
lic chureh. Sept. rates reduced. 
Helen La Nave, Mgr., Roscoe, N. Y.

west of Rescoe
River, Russel!

trout streamš.
Excellent Food.

> Service. Ac-
vvhole

GYPSY CARAVAN 
“Where OM Friends Meri" 

Home Cooking. Bar and 
Restaurant. 

No Cover Change.
Our Sprcialty, Gypsy Music 

1571 — 2nd Avė, (81 * 82 Sts.)

The CarmrlHr Gulki 
Cardially Kxtands InviteHon to 

CARO PARTY BENEFIT 
St. Patriek’s Home 

For the Agrd
66 Van < »rtlandi Park South 

Brons 63, N. Y.
FRIDĄ Y. SEPT. 23 
Subseriptlon. $1.00

Tablo and door prisės rrfrrehmirnts 
Plrasr bring cards

Near Jcromr Avr. Sub-Moshnla 
l*kwy. 23lst Street Bm to 

Suson Avrnur

PORT WASHINGTON
New Colonial Ranch. Living room, 
fireplace, dining room, kitchen, 2 
bedrooms, bath, Full dortner up- 
stairs, garage, basement, in eatho- 
Ita area. Reasonably priced. 
PO 7-0187.

THE PELHAMS
“Nice Homes For Nice People” 
30 minutes irom Grand Central. 
Fine Parishes. Highest Education- 

al Facilities. All Listings.
RAYMOND W. MANEY 
“Ive Seen Pelham Grow” 

570 Fowler Avė. PE 8-6897

QUEENS VILLAGR— 6 sunny nmu, 
spacious living and dining room, en- 
closed poreh, Sbedrooms, oil beat, 
garage, bus —door to subuays and 
L. L R. R. Incaruation Parish and 
sehool, 2 blocks publta sehool $13,- 
500.

HOLUS—St. Pascal’s parish. 
$14.500 8 rooms, 1*4 baths, 2 car 
garage. Many extrps, parish Gramar 

and High Schools nearby. Call 
HOllis 5-8170

ĮVEST HEMPSTED L. L 
6 rooms, partial basement, plot 

75x245, near Kleins dept. store L. L 
Railroad and walking distanee to 
catholic sehool and chureh. Mušt 
be seen $15.000— 86 Mayfair Avė. 

(IV 1-3525)

FLUSHING, MURRAY HILL.
Income o< $138.00 plūs 5 rooms on 
title, house in excellent condition. 
Convienent neighborhood, walktng 

distanee to catholic sehool and .
chureh, principais only, mušt be . 

seen, $17,000 
FL 9-0042

MT VERNON. Interacial Grabam 
Sehool. English stucco, 7 rooms. l*/z 

bath, excelent eond: new oR. gar 
eštras. Conv. low tax. $18300, near 

catholic institutions. Owner: 
MO 8-4109

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalik'ška ligoninė, 
pripažinta Nevv Jcrscy slaugy
mo bordo.

St. Francis ITospitai and 
Sehool of Nursing 

25 East Hamilton Placc 
Jersey City, New Jcrsey.

Don’t shop Around Town. ('all 
ROUND TOWN ROOFERS 

H'atar-Proofing—Estarior Painting 
REPAIRS OUR SPECIALTY 

Lraders. Gotten, Shingllng, SMing 
Easy Thne Payments 
No Down Paymcjit 

GEdney 8-6158 
Ask for ‘'Bob”

ALL SOULS HOSPITAL 
SCHOOL OF NURSING

CHAMINADE
MTNEOLA, LONG ISLAND

A high sehool for boys taught by MARIANISTS. A high sehool that 
emphasizes reUgion and religious practices. A high sehool fully Kcredited 
by the New York. State Board of Regente and the Middle Atlantic States 
Association of Secondary Schools and Colleges. A high sehool that offers 
a complete extra-curricular program. A high sehool that features speech 

and speech activities.

OURLADYOF V1CTORY
SCHOOL OF NURSING

Brnedtetine Hospitel Kingston. N. Y. Kingston 2-500. (tadueted by 
Staten of St. Benedtat. Classes stert te Septcmber Rcąuheme'nts.

Aeeredited High Sehool Diplomu wHh tuo years of Sėtame, n'/a to SS
------- --- - A - * ------— M — - O - O -

PAINT STORE & BLOG. ĖST. 34 
¥RS~ Low overhead. income $45.900 

Yearly Selling Only Because Of 
Dlness. Sacrificing for $25.000. 

EV 8-1881.
55 Tompkins Avė.. Brooklyn, N.Y.

CHINCHILLAS, 10 PAIR
• Very reasonable

196 Charles St.
Staten Island 21. N. Y.

Glbraltar 8-2967

ROCKVILLE CENTRE — St, Agnės 
grūde and H. S. commuting and 
shopping. Whita shingle colonial on 
1.25’ frontage. Ist fl. cnt. hall; liv- 
ing rm. irtel. hroadloom and firc- 
ptece;- dining rm.. lincn and china 
cupboartfe; kitchen. two oven range, 
ref.. dishwasher; panclled den re- 
cesscd TV desk and cahineta; 
comfortable screened poreh, 2nd fl. 
— tile bath: lincn c'.. 3 bedrooms. 
4 walk te elosete, alum. comb. H.VV. 
oil heat, oversized 2 car garage. 
RO. 4-3659 $18.500

MILFORD, PA. — Colonial home 
conristing of 15 mis. and baths, 4 
fum. Ali year business. gond locat- 
apte. modern. eonvenient. niostly 
ion. Ideal for retreat bonse COR- 
CORAN HfM SE, 109 Broad St. 
MILFORD 5131.

FLUSHING. One faniily detached, 8 
rooms, 5 bedrooms, oil 2 rar garage 
S*xte0, Exeencnt condition. Near 
Catholic Chureh A Sehool $15250. 
FlosMng, detached tetek, 7 rooms. 
4 tedrooim. ftetated basement, with 
complete kitchen. Near Catholic 
Sehool A Chureh. S18500.
DUGAN. BROKER Fl. 9-2188
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BOSTON, MASS.

EVergreen 8-9770

281 Bedford Are.
Brooklyn, N. Y.

Woodhaven, N. Y. J 
Suteikiam garbingas laidotuves.] 
Koplyčios nemokamai visose] 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.]

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)

DAttttfttĄB

WOODHAVEN

i

ANGELŲ KARALIENES PARAFUOS
metinis

KONCERTAS
• DISPLAY

JUOZAS GRABAU
SEAL ĖST ATE BROKER

Nine Tuesdays 
Beginning Sept. 13th

St9fl9 WEVD

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEBTCI — Utbuaaian Radio Hour, M Cot-

ir dailininkams, savo 
pradžiuginusiems pas- 
velionies gyvenimo

1M4WHHE'fr. MU«X,NJL

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL ST»« 2-7524

MACHITO KYO, Japonijos filmų žvaigždė, New Yorke pirmą 
- kartą susitinka su savo tėvu, kuris atvyko iš Sao Paulo. Jis emi

gravo dar jai negimus.

Kunisykiu
ATSIMINIMU*.

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.

FALLNOVENA 

in Honor of the 

INFANT JESUS OF PRAGUE

riams 
parama 
kutinės 
dienas.

Žmona Vassia 
Kiaulėnienė, duktė 
Laura ir sesuo 
Elzbieta Vilkienė.

Brooklyn 11, H. Y. 
Tolu STegg 2-7524

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnvbod M«l; SOath Boston 8-4618 ar 
S-1M6; KErkiand 1-8533.

Darbininko 40 metų sukaktk 
pirmadienį rugsėjo *19, prisi
minta redakcijos patalpose. 
Atsilankė gen. konsulas J. 
Budrys, Liet. Bendruomenės 
Tarybos pirm. J. Šlepetys, 
vienuolyno viršininkas T. Įdau
ba, Kario redaktorius Z. Rau- 
linaitis, Aidų redakcijos atsto
vas T. L Andriekus, Ateities 
redakcijos atstovas A. Saba
liauskas, žurnalistai S. Narke- 
liūnaitė ir A. šalčius, T. Pr. 
Gedgaudas — spaustuvės ve
dėjas ir Darbininko redakcijos 
bei spaustuvės personalas.

Angelę Karalienės 
parapijos koncertas 

nukeliamas iš rugsėjo 25 d.
spalio 2 d. Koncertas vyks toje 
pačioje šv. Stanislovo salėje 
Greenpointe.

M. E. Čižauskienė, 
"negalėdama būti Darbininko 
piknike, atsiuntė 3 dol. auką, 
už kurią nuoširdžiai dėkoja
me.

mokyklos
vedėja pakviesta Irena Banai
tienė, inspektorium mokyto
jas Petras Gaurys, buvęs Šiau
lių berniukų gimnazijos direk
torius. Su šiais mokslo metais 
pradėjo dirbti ir eilė naujų 
mokytojų: 41 klasei lietuvių li
teratūrą dėstys dr. A. šešplau- 
kis — Tyruolis, Kolumbijos

ir šiais metais ruošia Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko 
apygarda su Kultūros Taryba, 
talkininkaujant visoms kultū
rinėms organizacijoms. Sutiki
mas bus tose pačiose Saieva 
Parkview salėse. Sutartis su 
salės savininku jau pasirašyta. 
Salės naujai atremontuotos, 
įvesti vėdintuvai ir kiti pato-

un-to profesorius. Tautinių šo- bulinimai. 
kių mokys S. Jankus. I ir n 
skyriui pakviesta mokytoja 
Ruzgienė, dainavimo mokys P. 
Sakas, lietuvių kalbą ir litera
tūrą dėstys L. Žitkevičius.

Prof. Adomas Galdikas 
rugsėjo 20 d. grįžo iš Maino 
valstybės. Dailininkas vasaros 
atostogas praleido Lewistono 
apylinkėje. Gyveno Greene, 
Maine, pas lietuvius pranciško
nus. Visą laiką praleido pieš
damas, fiksuodamas to krašto 
gamtą. Grįžo pilnas kūrybinės dovanų, 
nuotaikos. Jo adresas: 186 
Hale Avė., Brooklyn 8, N. Y.

Dail. L. Vilimas, 
iš Rochesterio, N. Y., buvo at
vykęs į New Yorką ir svečia
vosi pas dr. Br. Nemicką. Su 
savim buvo atsivežęs ir naujų 
kūrinių. Apsilankęs mūsų laik
raščio redakcijoje, vieną pa
veikslą padovanojo. Už jį dail. 
L. Vilimui nuoširdžiai dėkoja
me.

Muz. Adomas* Jėzavitas . 
su šeima nuo praeitos savaitės 
išsikėlė į Chicagą. Gyveno Ozo
ne Park. Jėzavito žmona yra 
kilusi iš Chicagos.

Lietuvių Piliečių 
klubas Maspethe sutaisė “bow- 
ling” platformas ir pradėjo 
žaidynių sezbną. Kviečiami 
lietuviai atsilankyti ir varžytis 
su kitomis komandomis. Sezo
nui pasibaigus laimėtojai gaus

Gen. kon. J. Budrys 
rugsėjo 20 d., baigęs atosto
gas, vėl pradėjo savo darbą. 
Atostogas praleido Atlantic Ci
ty-

Atvyko iš Australijos
Šiomis dienomis iš Australi

jos atvyko N. N. Varnauskie- 
nė ir apsigyveno pas Jasėnus, 
pas savo ištekėjusią dukterį 
Australijoje- Adelaidėje, ji iš
buvo septynerius metus ir 
dirbo kaip “sočiai worker”, 
taip pat ji lankė lietuvius li
goninėse ir padėjo daugeliui, 
atsidūrus vargę. Apie 60 lietu
vių bendruomenės narių, jų tar
pe ir . daug buvusių ligonių, 
jai surengė išleistuves ir už 
labdaringą veiklą įteikė dova- sinį patarnavimą, ir laidotuvių 
nų. Jos išvykimą aprašė di- direktoriui J. Garšvai, rūpes- 
džiausias Pietų Australijos tingai tvarkusiam laidojimo 
dienraštis “The Advertiser”. Į reikalus; taip pat kun. S. Ylai, 
New Yorką atskrido lėktuvu. Putnamo Nekalto Prasidėjimo 
P. Varnauskienė yra našlė, vienuolyno seselėms, velionies 
apie 60 metų amžiaus.________ koleg. architektams, inžinie-

PADĖKA
Didžio liūdesio valandą, mi

rus brangiam vyrui, tėvui ir 
broliui dailininkui ir archi
tektui Petrui Kiaulėnui. vi
siems mūsų nelaimę išgyvenu
siems — mus visokeriopai rė- 
musiems ir guodusiems — reiš
kiame nuoširdžiausią padėką, 
ypač tėvui L. Andriekui, tėvui 
B. Bagdonui, kun. V. Dabušiui 
ir kun. V. Pikturnai, teiku- 

, siems velioniui paskutinį dva-

Jurgis Diržis
su savo dukterim Eleonora 
rugsėjo 17 kartu minėjo gim
tadienius savo namuose Baysi- 
de, N. Y. Susirinko apie 50 
artimųjų ir palinkėjo laimės 
ir pasisekimo. J. Diržis yra 
lietuvių siuvėjų kontraktorius.

įvyksta

SPALIŲ-OCT. MĖN. 2 D.
6 vai. vakare

£V. STANISLAVO patapijot salėje
(Driggg Avė. ir Newell St., Greenpoint, L. I.)

PROGRAMOJE DALYVAUJA:
KAZYS VASILIAUSKAS — Lietuvos Valstybinio 

Teatro aktorius.
TOSKA DAUBARAITE-SKOBEIKIENE — Lietuvos 

Valstybinio Teatro aktorė.
ROŽE MAINELYTE — solistė.
SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS.
ANGELŲ KARALIENES PARAFUOS CHORAS.

(Oktetui ir chorai vadovauja vargonininkas Mykolas 
Liuberskis)

Maironio ŠeštadieaMs Mokyklos mokinių Tautinių šokių
Grupė, vadovaujama Birutis šetikaftėa.

PO KONCERTO
Gnm R. Kontrimo vedamM orkestras

Bilietų kaina $1.25 (kas bilietą pirks iš anksto — 1 doleris. 
Bilietai gaunami parapijos raštinėje pas choristus ir pas 
p. Ginkų).

Iki pasimatymo koncerte!

MasKscracMcmoucKNSBSBscmnsMaaaaMsoo^

Tas pats klubas : šaukia 
svarbų susirinkimą spalių 14 d. 
8 v. v. Namui pirkti bus par
davinėjami nauji bonai. Visi 
nariai prašomi atsilankyti ir 
atnešti pažadėtus pinigus, kad 
bonų pardavimas nebūtų ati
dėliojamas.

Dr. Antanas Musteikis 
rugsėjo 21 d. išvažiuoja su šei
ma į Buffalo, N. Y., kur D’You- 
ville kolegijoje dėstys sociolo
gija.

Afeitininkę Federacijos
Valdybos posėdis įvyko rugsė
jo 21 d. Susipažinta su visom 
vasarą buvusiom moksleivių 
ir studentų stovyklom, nutarta 
parengti stovyklų statutą. Svar
styta Šalpos Fondo reikalai, 
nauji ateitininkiški leidiniai, 
Hartforde vykstanti ateitininkų 
šventė. Prel. J. Balkūnas pain
formavo apie ateitininkus Pie
tų Amerikoje. Nutarta visus 
ateitininkų vienetus paraginti, 
kad švęstų Kristaus Karaliaus 
šventę.

Rugsėjo 20 d. Jonas ir Ona 
Grabauskai minėjo savo vedy
binio gyvenimo sukaktį ir ta 
proga gavo gražių sveikinimų 
ir vertingų dovanų. Jų vientur
tė duktė Aldona, nesenai bai
gusi aukštesniuosius mokslus 
(kolegiją), pradėjo darbuotis 
knygynuose ir dabar yra Rich- 
mon Hill knygyno vedėja.

Petras ir Izabelė Švitrai jau 
įsikūrė nuosavuose namuose, 
8567 84th St.

Petronėlė Lenkauskienė (Bea
triče Lenk) nuo gegužės mėn. 
guli New York ligoninėje. Lan
kymo valandos šeštadieniais ir 
sekmadieniais -2—3 po pietų.

Buvęs kriaučių kontraktorius 
p. Beržietis gydosi Mary Ima- 
culate ligoninėje, Jamaica, N. , 
Y., kur jam buvo padaryta vi
durių operacija.

Laidotuvių direktorius Juo
zas Shalins su savo žmona Ma
rijona gryžo iš kelių savaičių 
atostogų, kurių proga aplankė 
ir žmonos gimines Philadel- 
phijoje, Pa.

Namų savininkai rengiasi 
dalyvauti savo organizacijos 20 
mėtų sukakties minėjimo ban- 
kiete, kuris įvyks šeštadienį,

PARDUODAMA: spalių 8 d. Belecko salėje,
Ridgewoode. J. P. M.

1- no buto 6-šių kambarių na- 
mas, uždara veranda, šildy
mas, variniai vamzdžiai, parke
to grindys. Kaina $12.500. 
Grynais $3.500.
2- jų butų namas, pusiau at
skiras, aliejum šildomas, gana 
geras, pirkėjui 5 kambarių bu
tas. Kaina $7.000. Grynais 
$2.000.
2-jų butų mūrinis namas, gra
žus daržas ir jame maudymosi 
baseinas, pirkėjui 5 kambarių 
butas. Kaina $10.500.
Mūrinis namas, gerame stovy
je ir geroje vietoje, 16 butų. 
Kaina tik $15.000. Apmokėjus 
visas namo išlaikymo išlaidas

ŽINIOS.

kos mokykla rugsėjo 24 d . šv. 
Mišiomis 9 vai. ryto pradės 
naujus mokslo, metus. <

Paminės P. Kiaulėną
Lietuvių Kultūros Klubo pir

masis susirinkimas spalio 16, 
3 vai. po pietų, International 
Instituto patalpose skiriamas 
dail. Petrui Kiaulėnui paminė
ti. Programoje numatoma dail. 
Viktoro * Vizgirdos paskaita 
apie Petro Kiaulėno kūrybą, 
dr. Marijos Gimbutienės ap
žvalga apie Petro Kiaulėno 
gyvenimą ir atitinkama meni
nė programa, kurią atliks Va
lerija Barmienė ir smuikinin
kas Herkulis Strolia. Tikimasi, 
kad į akademiją atvyks daili
ninko žmona architektė Vassia 
Kiaulėnienė .ir dukrelė Laura. 
Į šį minėjimą kviečiami atsi
lankyti ne tik Bostono lietu
viai, bet ir visi neseniai miru
sio dailininko gerbėjai ir bičiu
liai iš kitų kolonijų.

Lietuvių Kultūros Klubo 
programoje šiemet jau yra 
pasižadėję dalyvauti kan. M. 
Vaitkus (atsiminimai ir poezi
ja), p. Lidija Čepienė (Europos 
ir Amerikos mokyklų sistemos), 
prof. Vaclovas Biržiška (Myko
las Roemeris, sausio mėn. susi
rinkime, rengiamame drauge 
su teisininkų draugija) ir dr 
Martynas Yčas (apžvalga apie 
biologijos mokslą, jo dabartinę. 
pažangą ir ateitį).

Klubo nauja valdyba
Lietuvių Kultūros Klubo 

(buv. Rašytojų) valdyba savo 
pirmajame posėdyje taip pasi
skirstė pareigomis; dr. Marija 
Gimbutienė —pirmininkė, dail. 
Viktoras Vizgirda — vicepirm., 
Jackus Sonda — sekr., Pranas 
Lembertas — ižd., Genovaitė 
Mickevičienė — narys ypatin-

BARASEVIČIUS ir SŪNUS] 
FU N E R A L H O M F 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICniS 
Laidotuvių Direktorius 
Tol. ANdrew 8-2590

WAITKUS Į
F UNE R A LHO M E 

197 Webster Avenue į
Cambridge, Mass. i

PRANAS W AITRUS ♦
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotc-ias 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 
pačios ir į kitus Yniestus.

. Reikale šaukite: Tel. TE 6-6*34

Pradėjo kalėdoti
Šv. Petro parapijos kunigai, 

kuriems talkininkauja jėzui
tas kun. Gutauskas, pradėjo 
lankyti parapijiečius.

Aplankys Aiaską
Dr. A. Kapočius su žmona 

išvyko atostogų į Amerikos va
karines valstijas. Aplankę Yel- 
lowstone kalnus, jie žada ap
lankyti ir Aiaską.

Vyčių suvažiavimas
Naujosios Anglijos Apskri

ties vyčių suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 24—25 dd. šv. Petro 
parapijos patalpose. Visi šio
suvažiavimo dalyviai dalyvaus giems reikalams, 
šv. Mišiose sekmadienį 10 vai. 
ryto šv. Petro parapijos bažny
čioje. Pamaldas atlaikys Ame
rikos vyčių dvasios vądas kun. 
Albertas Kontautas, o pamoks
lą pasakys N. A. Apskrities 
dvasios vadas kun. Jonas Žu- 
romskis.

Mokykla pradėjo darbą

Registracija
į vakarines mokyklas So. Bos
tone bus atliekama So. Bosto
no ffigh School patalpose rug
sėjo 27 vakare. Nauji mokiniai 
galės registruotis visais mokslo 
metais antradienių ir ketvirta
dienių vakarais. Pamokos pra
sidės spalio 4. Veiks gimnazi- 

Šv. Petro parapinė mokyk- jos (high) ir pradinės mokyk
la rugsėjo 22 d. pradėjo nau- lu kursai, kuriuos atitinkamai 
juosius mokslo metus. Taip baigę gaus valdžios pripažin- 
pat ir šeštadieninė lituanisti- tus pažymėjimus.

Tonikas viduriam
čia 'yra namine 

gyduole: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk- 
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš

bėrimo, gerklės užkimimo, 
plaučių uždegimo, vidurių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykime, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožes, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 BROADWAY 

South Boston 27, Mass.

7 SERVICES
7:15, 8 & 12:15 with Mass

2,5:30, 7:15 & 8 p. m.
INFANT OF PRAGUE SHRINE 
323 East 61st St (between Ist 

and 2nd Aves.y Manhattan.

-v-----------i--------------- , ■ir remontus, per metus lieka p 
2329.00 gryno pelno. Tatai ; 
graži pensija nedirbant. ; 
Mano rinktiniai namai yra : 
gražiame Woodhaven’o, Rich- : 
mond Hill, Jamaica, Astorijoj, ■ 
prie Bensonhurst Parko, Fiat- : 
bush’o Flushing’o ir kitose ■ 
gražiose vietovėse.
Kuklesnių užsimojimų pirkė- : 
jams, norintiems turėti gyve
namąją vietą arčiau prie savo 
darboviečių, parenku kiek ga
lima geresnėse vietose pagal 
kiekvieno norą gerumo ir pigu
mo atžvilgiu. Turiu ir labai 
pigių namų/o taip pat ir di-. 
desnės kainos, bet labai mažo 
įmokėjimo ($1.500 ir panašiai). 
Pastarieji tinka tiems, kurie 
nori turėti gerus namus, bet 

_ negali daug įmokėti iškarto.
Kas nori didelių bei pelnin- 

- gų namų, kad galėtų iš jų tu
rėti pragyvenimą (20—50 bu
tų ar daugiau, kainos $15.000 
—200.000 ar daugiau), prašo
ma kreiptis, — turiu neblogą 
pasirinkimą.

JUOZAS GRABAU

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 1

423 Metropolitan Avė. |
Bn oklyn, N. Y. |

| TeL APptegata 7-0349

The Men’s Sodality Of The 
CHUBCH OF 

ST. 1GNATIUS LOYOLA 
Invttea you to hear 

PROF. LOUIS F. BUDENZ 
Lecture on

i
t 848 RIDGEWOOD AVĖ.

MeKtaMa Aadltortam, 
8L Igaatho 8elM*l

50 East 84th SL, New York City 
Every Tuenday Evenlng at 8 P. M. 

Oeplember 13 Through November 8

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R. ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

Joseph Garszva
GRABORIUS

VARPELI”

BANGA
BROOKLYN, N. Y

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,


