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Prezidento sveikata gerėja

■ 3

mo, nepripažinti rytų Vokieti
jos ir vienintele Vokietijai at
stovaujančia vyriausybe laikyti 
tik vakarų Vokietijos vyriau
sybę, nelaikyti dabartinių Vo
kietijos sienų galutinėm.

it VON BRENTANO, vakaro Vokietijos užsienio reikalo rninis- 
teris su kitais vokiečio delegacijos nariais New Yorke; jis at
vyko tartis su JAV, Anglijos ir Pranranjos užsienio ministe- 
riais, kurie dalyvauja Jungtinio Tauto sesijoje.

Vokietijos užsieniu reikalu 
min. Brentano rugsėjo 27 at
skrido į Ameriką. Jis daly
vaus Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos užs. reikalų min. pasi
tarimuose, kurie turi paruoš
ti bendrą vakariečių nusista
tymą klausimais, kurie bus 
svarstomi Ženevos konferenci
joje spalio 27. Brentano čia 
labiausiai reikalingas dėl Vo
kietijos sujungimo.

Vokietijos sujungimas yra 
svarbiausias ’ Vokietijos politi
kai klausimas —

pareiškė spaudai tik atvykęs 
Brentano. Tačiau šiame sieki
me Vokietija bus ištikima Va
karam ir pateisins į ją deda
mas viltis. p

“Mūsų užsienių politikos pa
grindas yra ir bus Paryžiaus 
sutartis. Turi būti išlaikytas 
Vakarų* pasaulio solidarumas.

Argentina grįš prie 
demokratijos ir 

katalikybės
Argentinos naujasis vyriausy

bės galva Lonardi rugsėjo 27 
spaudai pareiškė, kad jo poli
tinis principas yra “meilė tei
sėtai tvarkai, demokratybei ir 
socialiniam teisingumui”. Tie 
principai esą nediskriminuoja 
nė peronistų partijos. Tačiau 
“manau, kad komunistų parti
ja yra grėsmė teisėtai tvar
kai”. Lig šiol Perono valdžioje 
komunistų partija turėjo lais
vę veikti: kaip elgsis Lonardi ...
— neaišku.

Lonardi pareiškė; “Esu karys

• Kelionėm į užsienius ame
rikiečiai šiemet išleido pusaiit- \ 
ro milijardo dol. Pernai — " 

1.358 milijonus. «

Prezidento Eisenhowerio 
sveikata eina gerėjimo krypti
mi.^ Jo temperatūra normali, 
pulsas ir kraujo spaudimas pa
tenkinami. Jaučiasi gerai.

Gydytojai mano,- kad prezi
dentas po mėnesio jau galės 
dalyvauti ir valstybės darbuo
se. Dabar visai nebevartojamas 
deguonis, kuris pirmom jo li
gos dienom turėjo palengvinti 
jam širdies veikimą.

Tačiau stiprėja Įsitikinimas, 
kad prezidentas, baigęs kitais 
metais prezidentauti, iš viešo
jo gyvenimo pasitrauks.

Iš prezidento aplinkos lei
džiamos žinios, kad susveikęs 
prezidentas siūlysiąs tokią 
tvarką:

1,' jis lieka, prezidentauti iki 
savo kadencijos galo; 2. jis at
sisako nuo kandidatų kitiem 
rinkimam; 3. jis taria svarų žo

dį respublikonam parenkant 
kitą kandidatą ir nustatant už
sienio ir vidaus programą; 4. 
jis lieka patarėju naujam pre
zidentui.

Tokiu būdu 
nori eiti į rinkimus, jei ne su 
Eisenhowerio asmeniu, tai su 
“Eisenhowerio programa”.

KAS TURI PREZIDENTĄ 
PAVADUOTI

Jei prezidentas mirtų, tai 
konstitucija aiškiai numato, 
kad tuo atveju prezidento pa
reigas perima viceprezidentas. 
Bet kaip šiuo atveju, kada pre
zidentas tik serga, konstitucija 
nieko aiškaus nepasakanti. At
stovas Celler, dem. N. Y., pa
reiškė, kadlaigali išaiškinti 
tik Kongresas. Praktiškai kai 
kurias prezidento pareigas jau 
dabar vykdo viceprezidentas 
Nixonas.

ti tokią valdymosi formą, ko- Js 
kios jie patys nori.

Jau rugsėjo 27 Maskva į tai 
atsakė kom. Lenkijos atstovo 
Naszkowskio lūpom. Girdi, 
Lenkija ir kitos “liaudies de-

LAIC pranešimu- New Yor
ke orkestrų festivalio koncer
te, kuris buvo Battery- parke-----
rugsėjo 20, buvo sugroti ir Bal
tijos kraštų himnai. Buvo gro
jama pavergtų tautų muzika. 
Savo kompozitorių kūrinių pa- 
baltiečiai nepateikė. Festivalį 
organizavo Downtown Manhat
tan Association, Ine. Koncerto 
pertraukų metu kalbėjo pa
vergtosios Europos tautų at
stovas St. Korbonski. -t

Kas iš šios bendruomenės no- 
■ rėš pasitraukti, kenks taikai ir 

laisvei".
i Tokis yra ir kancl. Adenau- 
• erio nusistatymas.

O KITI REIKALAUJA 
ATMESTI PARYŽIAUS

SUTARTĮ
Visai priešingas pačioje Vo

kietijoje pasirodė koalicinės 
•part. FDP pirmininko Dehlęrio 

pareiškimas. Jis tvirtino, kad 
Vokietijos sujungti nebus gali
ma, kol vakarų Vokietija lai
kysis Paryžiaus sutarties. Ji 
turinti būti pakeista. Kas pa- 
keistina, nepaaiškino nei jis 

. nei kiti Adenauerio politikos 
■į priešininkai. Tačiau Dehler to

liau reikalavo:
dėl Vokietijos sujungimo 

respublikonai reikia tiesiogiai tartis su Sovie
tais.

“Tiesioginiai pasitarimai bus 
svarbesni negu Ženevos konfe
rencija”.

Tuo atžvilgiu “laisvųjų vo
kiečių partija” artėja prie so
cialdemokratų. Dar labiau pa
žymėtina, kad to paties reika
lauja ir Maskva, tik ji pareiš
kė, kad tartis reikia ne su So
vietais, bet su “rytų Vokietijos

mokratijos” naudojasi visom 
nepriklausomybės teisėm ir | „ 
jų vidaus reikalus nesikiškit 
jokiu titulu, nes tokios kalbos 
apie rytų Europos valstybes 
“nekuria atmosferos įtempi
mui atleisti ir pasitikėjimo mi- 
nisterių konferencijai Ženevo
je”. Kitaip: to klausimo nekel- j 
kit, nes nieko nebus...

3. EGIPTE
Čia Sovietai laimėjo — So

vietai ir Čekoslovakija pristati- 
nės Egiptui ginklus, o ne Ame
rika ir Britanija. Koją įkėlė 
Maskva.

Amerika ir Britanija derėsis 
dabar su Maskva dėl to. Gal 
Maskva ir padarys Žingsni at- ; 
gal. Bet jau ne dovanai. Už tai . / 
pareikalaus tinkamo mokesčio. 
Ne kitaip.

.. r. Sios visos vietinio pobū- ‘

Amerika ir Egiptas
Amerika pasiuntė į Egiptą 

valstybės sekr. pavaduotoją G. 
V. Allen. Jis turi prikalbėti 
Egipto vyriausybę atsisakyti 
nuo sutarties su Maskva ginklus 
iš jos pirktis.

E Egipto skelbiama, kad 
veltui žygis. Egiptas negalįs 
leistis diktuojamas, su kuo jis 
turįs prekiauti.

Izraelis taip pat pasiuntė de
legaciją į Maskvą. Jam Mask- ir katalikas”, 
va pažadėjo parduoti aliejaus 
už citrinas. KONCERTAS SU

tų padėties supratimą.
Kita telegrama pasiųsta dėl 

prezidento ligos. “Mes mel
džiamės, kad Jūs kuo veikiau 
pasveiktumėt... Mes visi lau
kiame tos dienos, kada Jūs vėl 
galėsite pradėti uoliai ir atsi
dėjus vadovauti savo didžiam 
kraStui”.
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kraštus, bet negali grįžti tam, 
kad taptų bendrininkais savo 
tautų pavergėjų.

Jie grįš tik tada, kai bus at
statyta pavergtų valstybių ne
priklausomybė ir kai jų tautų 
politinė laisvė bus patikrinta 
laisvus ir nesuklastotus rinki
mus įgalinančių sąlygų.

Tremtiniai neturi jokių as
meninių užmačių, bet yra pa
siryžę prisidėti prie atstatymo 
tikrai demokratinių valstybių- 
laisvų nuo diktatūros ar sveti
mos priespaudos bet kuriuo 
pavidalu.
★ Tikėkite, kad tremtiniai 

laiko ir laikys savo šventa pa
reiga kovoti dėl laisvės. Jie 
niekada neišduos savo paverg
tųjų tautų. Netikėkite sovieti-

kimu: —
★ Sovietų ir jų marionečių 

didinamos pastangos įtaigoti 
tremtinius atsisakyti kovos už 
savo valstybių nepriklausomy
bės atstatymą yra Maskvos 
naujosios politinės strategijos 
svarbi dalis. Vienu laiku pra
dėta marionetinių vyriausybių 

, tremtinių grąžinimo akcija, be 
kita ko, turi tikslo ir palaužti 
pavergtų tautų išsilaisvinimo 
viltį. Tai yra bandymas įtikinti 
pavergtuosius žmones, kad jau 
ir tremtiniai ryšium su vadina
mąja Ženevos dvasia yra pra
radę tikėjimą bei viltį ir kad
Vakarų galybės yra atsisakiu- ne propaganda, tr silpnabū

džių ar tremtinių tarpan infil
truotų sovietinių agentų pa
reiškimais. Nepraraskite išsi
laisvinimo vilties!

sios savo laisvinimo politikos. 
Pagrindinė tos grąžinimo pro
pagandos mintis yra ta, kad 
tremtinių laisvės kova yra ne
prasminga, nes esą tarptautinė 
raida aiškiai rodanti pasaulį 
pradėjus ilgo laikotarpio taikų 
sambūvį. Vadinamos Ženevos 
dvasios priedangoje Sovietai 
nori sunaikinti politinę emi
graciją ir tuo būdu sužlugdyti 
pačią laisvinimo idėją.

Ar Mūsų atsakymas į šią ko
munistinę propagandą yra 
trumpas.

TRYS MINISTERIAI SUTARĖ
< DĖL VOKIETIJOS

Trys ministeriai — Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos — su
tarė Ženevos konferencijoje 
reikalauti Vokietijos sujungi-

"■ IŠĖJO, DEJA, SUGRĮŽO
JT sesijoje, kai pradėjo kal

bėti nacionalinės Kinijos ats
tovas, iš salės išėjo Sovietų 
Molotovas, Indijos atstovas, o 
paskui išsekė ir jų šešėliai — 
Lenkijos bei Cękoslovakijos 
atstovai. Baigus Kinijos atsto
vui kalbėti, vėl sugrįžo.

ŽUVO 200
Iš Meksikos miesto praneša, 

kad uraganas Janet rugsėjo 27 
28 nusiaubė Yucatan pusiasalį; 
žuvo 200, sužeistų keli tūkstan
čiai.

«: B d. j k.: Dulk**, Pinay, Eden.
TRYS DIDIEJI Ofa»enio n 
dėl būsimos Žmrvos konfei

PALEIDŽIA VOKIEČIUS
Maskva paskelbė paleisianti 

8,877 vokiečius belaisvius. Ki
tus 749 pasilaikanti, nes jie 
esą labai nusikaltę Sovietų 
Sąjungai.

PALEISIĄ IR KARDINOLĄ
Lenkijos kom. vyriausybė pa

skelbė “labai greitai’ paleisian
ti kardinolą VVyszynskį, kuris 
esąs laikomas Baltstogėje; su
imtas nuo 1953.

• Vokietija pareiškė, kad 
dabartinėm sąlygom ji nesie
kia sau vietos JT. Norą patekti 
į JT yra pareiškę 21 valstybė; 
tarp jų ir Ispanija.

Birža ir prezidento sveikata
Pirmadieni biržoje buvo pa- stambiąją pramonę. Preziden- 

nika. Niekad nuo 1929 metų to staigi liga ir galimybė, kad 
ateis demokratai į valdžią, gre- Californijoje, Stocktone, po 
šia nauja ūkine politika, nepa
lankia kapitalui.

NYKT apžvalgininkas D. 
Lawrence mano, kad iš dviejų 
demokratų kandidatų į prezi
dentus — Stevensono ir Hari- 
mano, šiom sąlygom būtų pri
imtinesnis Harrimanas, kuris 
ir pats . ilgai dirbo finansuose 
ir biznyje. Jis nuosaikesnis ir 
labiau tinkamas šiem laikam. 
Buvęs iš dešiniojo sparno tarp 
demokratų ir Stevensonas. Bet 
nuo 1952 jis pakrypęs į radi
kalųjį sparną, į “socializmą”, 
t. y. didesnį suvalstybinimą.

nebuvo taip žemai kritusios 
amerikinių firmų akcijos kaip 
tą dieną. Jau antradieni pra
dėjo taisytis.

Aiškinama, Icad tai dėl prezi
dento Eisenhowerio ligos. Pre
kybininkai nustojo pasitikėję 
Prekybininkai nustojo pasiti
kėję padėtimi. Prezidentas ir 
respublikonai remia * daugiau

Laisvas!* pasauli* negali at
sisakyti laisvinimo politikos ne 
♦ik dėl moraliniu principę, ku
riais jo politika atremta, bet

• ir dėl to, kad jis yra tikras ne
galint būti tikros taikos, kol 
tik pusė pasaulio laisva, o 
antroji — pavergta.

Rugpjūčio 24 d. prezidentas 
Eisenhoweris pareiškė, kad JV 
negali sutikti su Rytų Europos 
pavergimo kaina už pakenčia
mus santykius su Sovietais. 
Prezidentas toliau pareiškė 
tvirtą amerikiečių įsitikinimą, 
kad, buvę praeityje nepriklau- gumą ir devynių pavergtų tau- 
somos ir neteisėtai savo teises 
Į savivaldą atimtos, tautos 
turi atgauti laisvę, tavo tauti
nės kultūros garbę ir savo ne
priklausomybės stiprybę.
★ Tremtinių ši sovietinė pro

paganda nesuvedžios. Jie savo 
laisvės kovos neatsižadės. Nors 
jie ir labai nori grįžti į savus

PAVERGTŲ JUNGTINIŲ 
TAUTŲ

sesijai pirmininkauti išrink
tas latvių atstovas dr. V. Ma- 
sens, vicepirm. dr. G. M. Di- 
mitrovas, bulgaras, ’gen. sekr. 
Brutus Costa, rumunas.

Pasiųsta prez. Eisenhoweriui 
telegrama su padėka už svetin-

VIETINIO POBŪDŽIO KAUTYNĖS PRIEŠ SPALIO 27
Pro Ženevos dvasios nykstan

čius nikelius aiškėja vėl seno 
šaltojo karo nauji ženklai. “ 
Tuo tarpu jie rodosi lyg vieti
nio pobūdžio kautynės, iki su
sitiks pagrindinės jėgos spalio 
27 Ženevoje.

Dėmesio verti trys tokių vie
tinio pobūdžio kautynių barai.

1. VOKIETIJOJE
Joje Sovietai neatleido pa

grįžo su kūdikiu, vyras juo rū- stangų ištraukti Vokietiją iš 
pinosi kaip savuoju. Bet ji ma
tė laikraščių pranešimus; kartą 
prie jos tiesiog prikibo polici
ninkas, kuriam krito į akį pa- laimėti sau naujų šalininkę — 
grobėjos aprašymas. Ir tada ji 
neištvėrė — grąžino.

devynių dienų buvo sugrąžin
tas pagrobtasis dviejų dienų 
Marcus kūdikis. Jį grąžino vie
nam katalikų kunigui pati pa
grobėja, vieno laikraštininko 
žmona. Ji pasipasakojo tvirti
nusi savo vyrui, kad laukianti 
kūdikio. Kai jo nebuvo, norė- 
tėvus ir iš ten pranešusi, kad

■ jusi jį nudžiugintL išvykusi pas 
jau susilaukusi kūdikio. Kai

prieš Paryžiaus sutartį sto
ja ne tik socialistai, ligšiolinė 
opozicija, bet ir pozicijos par
tija “laisvieji vokiečiai” (FDP). 
Tokia opozicija Adenauerio pa
dėti sunkina.

Adenauerio opoziciją sustip
rino patys Vakarų politikai. 
Anglijos už. reik. min. Mącmil- 
lanas šiom dienom išaiškino, 

Adenauerio įpėdinis politinia- kad derybose su Sovietais rei- 
me gyvenime bus dabartinis kia atsisakyti nuo jėgos pa- 

iš Vokietijos dr. P. Karvelis ir užsienių reikalų min: Brenta- grindo, o remtis tik “jėgų ly- 
iš Prancūzijos E. Turauskas. no.

• Airijos vyriausybė išdirbo 
planą gyventojų prieaugliui pa
kelti ir emigracijai sulaikyti. 
Iš bendro gyventojų skaičiaus 
2,961,000 kasmet išemigruoja 
į Angliją po 10400. Dėl vedy
bų su anglais ten jie dažnai 
Airijai dingsta. • Populiarinamai mintis, kad

sisakyti nuo spaudimo gink
luota jėga.

Kas galima išsiderėti ilgose 
derybose, tas ir tebus laimėta.

Ženevos derybos parodė, 
kad Vakarai iš Sovietų nieko 
neišsiderėjo. Jei Vakarų jėga 
tik derybos, tai lengva ir vo
kiečiam pasidaryti išvadą — 
derėkimės mes patys tiesiogiai 
su Maskva be kitų tarpininka
vimo ...

Išvada pavojinga. Bet ji da
roma, o jos kaip tik britai la
biausiai bijojosi...

2. JUNGT. TAUTOSE
Čia skelbiamos dekliaraci- 

jos, tariant politine kalba, arba, 
užsiprašymai bei pasiūlymai, 
tuos pačius (Klykus vadinant 
derybų kalba. Čia valst. sekr. 
Dulles dekliaravo Amerikos 
pažiūrą, kad status quo nega
lima pripažinti nuolatiniu ir 
kad tebėra pirmiausia spręsti
nas Vokietijos sujungimas, o 
laukia sprendimo ir JT chartos 
pažadėta tautom teisė pasirink
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‘Well Done’

cijos kambario, ilgai tardė ir 
net uždarė į-kalėjimą.

turity a Senes E Bond pays an avvragą 
of 3% per year, compoundcd scmianno- 
ally. With the automatu- cstennion prh i- 
lege, it will go on paying t ha t interest for 
10 mote ycars.

AMERIKIEČIAI PRISTATOMI 
LIETUVIAMS

DARBININKAS

SAVINOS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

Dcposits ma<lc on or before thc lOth bnsmcss <lay 
of Jammry. ApriJ, July and October and the 3nl 

busincue d»y of ajl othcr numtlm draw interest 
from thc first of s»»<-h month If Jeft to the 

cnd of thc ąiiartertv dlvMrM perto*!.
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FITZSIMONS ‘ karo ligoninė Denveryje, kur cy dosi susirgęs prez. D. Eisenboweris,

SPAUDA

advokatais, ar jis

buvo

VISI GARSŪSIŠ AMERIKOS IRTRYS VYRAI
DIENOS VEIDAI

M.

KĄ VAIDINA KLAIPĖDOS TEATRAS

dytė, M. Černiauskaitė,

SAVINGS BANK
Incorporated 18(0
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atrodo 
praėjo 
ateina 
“Deja,

LATEST INTEREST RATE FOR 
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žiseriai VI. Eimantas ir N. Voz- 
nesenski. Dekoratoriai: R. Luk-

i p i., jtto.mi 
K-«l- r.il I*

% 
paėmė valdžią, 
buvo pasiųstas 
1947 kaip Ar-

aukščio ir 66 metų amžiaus, 
buvęs mokytojas ir advokatas- 
nuo 1921 jau atstovas Chilės so nėra jokios naudos ir reikia 
parlamente, taip pat buvęs Chi- jį nutildyti.

Start investing tocfąy in U. S. Savings Bonds. 
Tomorrouf you’ll be glad you did.

teatras praėjusiais ir šiais me
tais statė ir klasikus Šekspyrą. 
Lermontovą, Moljerą ir kitus. 
Rugsėjo viduryje Klaipėdos yra B. Juškevičius, 
dramos teatras gastroliavo Vil
niuje. Repertuare buvo: “M.
Gorkio “Senis”* K. Simionovo 
(agitatoriaus) “Vienos meilės 
istorija”, K. Sajos “lažybos”, 
V. Šekspyro "Romeo ir Julija" 
ir V. Pislolenko “Anos Berioz-

Sūnaus”, šalia eilės “tarybi- šas ir J. Ceičytė. Teatre yra 
nių” veikalų Klaipėdos dramos rusų aktorių grupė. Kitiems

z “Įstojau į saugumą — pasa
kojo Petrovas — 1933 gegužės 
mėn. Tada man buvo 26 metai. 
Mano stojimo priežastis buvo 
paprasta — norėjau darbo ir 
norėjau užtenkamai pavalgyti”.

BUVAU LAIMINGAS, KAD 
GALĖJAU ĮEITI Į PUIKIĄ
SAUGUMO VALGYKLĄ

Buvo taip pat gerai maitina
mi jūrininkuose. Bet Rusijos 
liaudis, neturėdama šių specia
lių privilegijų, turėjo tenkintis 
žiauriai sumažintu maistu ir 
apranga tais sunkiais ir alka
nais metais ...

Petrovas buvo išėjęs kodu 
šifravimo mokyklą. Saugume 
jis gavo iššifruoti ateinančius 
slaptus MVD slaptų agentų pra
nešimus. Iš tų slaptų praneši
mų klojos jam prieš akis sovie
tų agentų veiklos vaizdai.

have hHpcd *cll Severai millkm dollars
svorlh of Bonds. ’ **** a *’P ’r®Ba Vour nrwsp>pcrbov

and inves* in Bonds. Join thc Payroll 
Savings Bonds are one of tite best invesf. Savings Plan where you work or imesC 
ments you can make. When held to ma- rvgularly in Bonds wherc you hank.

• Abtojy didžiųjų unijy 
(ALF ir CIO) konvencijos šau
kiamos New Yorkc gruodžio 1 
d. vienu metu. Jos turės pri
imti nutarimus, kad tos dvi 
unijos, kaip susitarta, toliau su

kos meilė". Klaipėdos dramos daro vieną uniją

miiĮjįbM'iĮiiuio L - • .1. į

Norėjau užtenkamai pavalgyt
Pasekta buvo aikštėn .iškilę < buvo visi nuginkluoti ir nuga- 

įvykiai; kaip Maskvos agentų 
ranka svetimose valstybėse 
gaudo ne tik paslaptis, bet ša
lina sau iš kelio pavojingus 
žmones, verbuoja į savo tink
lą net diplomatus ir juos persi
gabena į savo teritoriją- kovoja 
prieš tremtinius...

Bet užgriūva naujos informa
cijos apie Maskvos šnipinėjimą 
ir teroristinę veiklą. Jos pa
gauna akis ir jas nukreipia i 
pačius šnipinėjimo lizdus Mas
kvoje ar jos agentūrose užsie
niuose.

Naujų žinių pateikė Australi
jos vyriausybės pareiškimas, 
Anglijos vyriausybės paskelbi
mas, kurie remiasi Vladimiro 
Petrovo, buvusios Sovietų šni
pinėjimo organizatoriaus Aus
tralijoje, ir jo žmonos liudiji
mais. Jų liudijimai leidžia pa
žiūrėti į galingąją Sovietų NK
VD, dabar MVD (vidaus rei
kalų ministeriją), kurios žinio
je yra šnipai namie ir užsie
niuose, iš kitos pusės — pa
žinti paties šnipo kelią, kas jį 
nuvedė į šnipinėjimą, ką jis 
matė prieš savo akis, kaip jis 
žengė savo karjeroje per gyve
nimą ir lavonus ...

kenti Į Sovietų štabą. Genero
las buvo priverstas duoti klai
dingus įsakymus sukilėlių ka
riuomenei. Juos bevykdydama 
kariuomenė pakriko, ir sukili
mas buvo likviduotas.

Generolas buvo išgabentas į 
Maskvą. Ar jis ilgai buvo laiko
mas gyvas, priklausė nuo to- 
ar dar jis buvo kam naudihgas 
ar jau nė. Petrovas jo likimo 
toliau nežinojo ... Tuo tarpu 
jo akyse prasidėjo, sukilimą 
numalšinus, “valymas”. Buvo 
likviduojamas elementas palan
kus Amerikai, Anglijai ar ap
skritai ąntisovietinis. Užteko 
tokio apkaltinimo žmogui ir 
jis buvo likviduojamas.

Pačiam Petrovui neteko da
lyvauti likvidacijos veiksmuo
se. Jis tik šifravimu vertėsi. 
Bet jam sakydavo jo draugas 
Korpovas, kaip

KIEKVIENĄ NAKTĮ IŠ 
KALĖJIMO SUNKVEŽIMIAI 

PAIMDAVO PO 50—60 
IR IŠVEŽDAVO

už miesto, kur kirgizų karei
viai jau būdavo iškasę duobes. 
Suimtasis turėjo klauptis prie 
savo duobės surištom užpakaly 
rankom. Kirgizas kareivis iš 
užpakalio nušaudavo Į pakaušį 
ir įstumdavo Į duobę. Duobes 
paskui užkasdavo. Sykį kilo 
skandalas, kai nepakankamai 
užkastų lavonų tvaiką vėjas 
atnešė Į miestą. Kilo riaušės 
su naujais suėmimais. bet už 
kasdavo naujas aukas jau rū
pestingiau.

Buvo gautas iš Maskvos pra
nešimas. Iššifruotas jis pasiro
dė toks: “Baigti su agentu 063. 
kuris rastas esąs britų šnipas”.

Agentas 063 nebuvo pa
prastas agentas. Tai buvo labai

Maskvai nusipelnęs Yarkando 
gubernatorius kinas. Jis būda-: 
vo dažnai sovietų saugumo vir
šininko svečias, * ir žinojo dau
gel paslapčių.

Vykdant Maskvos įsakymą, 
GUBERNATORIUS BUVO 
PAKVIESTAS Į SVEČIUS

Kai tik jis atėjo buvo suimtas, 
per 45 minučių buvo apklausi
nėtas. Jį kaltino, kad jis britų 
šnipas. Jis griežtai paneigė. Kol 
dar jis buvo apklausinėjamas 
trim Petrovo radijo operato
riam buvo duotas Įsakymas to 
paties namo koridoriuje iškasti 
didelę duobę. Kai duobė buvo 
baigta, gubernatorius buvo at
vestas surištom užpakaly ran- 
kom; buvo paleistas sunkveži
mio motoras, ir vienas iš ap- 
klausinėtojų paleido iš užpaka
lio tris šūvius gubernatoriui Į 
galvą. Jo kūnas buvo Įverstas į 
duobę. Kad nebūtų atpažintas, 
buvo apipiltas žibalu ir pa 
degtas. Paskui duobę užkasė, 
sumynė, užtiesė bambukinį ki
limą, ir kaip nieko nebūta.

Petrovas šifravo pranešimą 
Maskvai, kad jos Įsakymas Į- 
vykdytas.

“Jei mane kas ten būtų pa
klausęs — sako Petrovas,—ką 
aš tada jaučiau, būčiau tiksliai 
ir drąsiai atsakęs: “Maskva da
vė mum Įsakymą. Maskva turi 
visas informacijas. Maskva 
mum pranešė, kad agentas 063 
yra britų šnipas: Daugiau netu
riu ko pasakyti.” “Tai būtų pa
reigūno atsakymas. Ką aš ma
niau savo širdyje, to anuo me
tu niekas nebūtų patyręs už 
visus Rusijos rublius. O ma
niau tada savo širdyje.
kad agentas 063 perdaug žino- 
1° "•

(Bus daugiau)

KAI ANAPUS SILPNINA, TAI ŠIAPUS STIPRINA
Drauge rūgs. 16 J. Daugailis 

džiaugiasi, kad lietuvių laikraš
čiai santykiuose vienas su ki
tu padarę ^didelę pažangą. Anot 
autoriaus, parmazonų bei cici- 
likų pravardžiavimosi 
jau 
kas 
bar 
lūs. 
aną pajmazonų—cicilikų 
dynęyra naujas Liudo Dovydė
no veikalas “Tūkstantis ir vie
na vasara”.

Pravardžiavimais, tikinčiųjų 
asmenų karikatūrinimu ir ne- 
fceletristiniais samprotavimais 
beletristiniame veikale autorius 
veda Į savo pagrindinį tvirti
nimą: “Karčiama ir bažnyčia 
savaip nugirdę,' organizuotame 
obskurantizme uždarė tuos, 
kuriems tik trūko šviesos, tie
sos”.

Laikraštis klausia: “Kas au
torių nugirdė, kad jis tokius 
niekus sapalioja.’ Bažnyčia, 
matyt, Įtakos neturėjo, tai gal 
kitos rūšies Įstaigos?”

laikai 
tolima praeitis. Bet 
laikraščiam, tas da- 
į literatūros veika- 
savotišku grįžimu Į 

ga-

Įdomus reiškinys šiame 
tremties gyvenime — kai ana
pus uždangos bolševikai pasi
juto- kad norint pasaulio bu
drumą užmigdyti, reikia apsi
mesti nepersekiojant bažny
čios, tai jos niekinimas sustip
rinamas čia, šioje uždangos 
pusėje...

ANKETOS DAVINIAI 
APIE SANTARĄ

Vienybė rūgs, 23 pranešė, kad 
stud. santariečių suvažiavime 
“ po debatų pravestoji politinė 
anketa parodė, kad dauguma 
santariečių tiek tautininkus, 
tiek liaudininkus laiko sau ar
timais; tik keletas pasisakė už 
vieną kurią iš šių grupių. Ki
tomis artimomis organizacijo
mis buvo mažiau pripažinti so
cialistai ir rezistentai”.

APIE BIRŽIŠKIENĖS MIRTĮ
Naujienose rugsėjo 20 dieną, 

rašoma, kad Biržiškienės 
mirties paslaptis nesanti išaiš
kinta. Jos lazda, baltos pirš
tinės ir rankinukas 
paliktas ant prieplaukos tilto. 
O jos lavonas rastas jūroje po 
tiltu. “Policija nustatys, ar

Biržiškienė nusižudė pati, ar 
buvo auka nelaimingo įvykio”.

Tame pat nr. laikraštyje ra
šoma apie “išvogtos kartote
kos atgarsius”. Vienas skaity
tojas pasakoja, kad po prane
šimo apie Vokietijos lietuvių 
bendruomenės sąrašų išvogimą 
jis jau pradėjo gauti iš Berly
no leidinį, raginantį grįžti na
mo. Vadinas, tie vagys buvo 
bolševikų agentai ir adresus 
nugabeno į Berlyną.

KĄ DARYS VALTERIS 
UŽ SUĖMIMĄ?

Tėvynės Žiburiuose rugsėjo 
22 dieną “Lietuviškuose ap
mąstymuose” rašoma, kad lat
vių spaudos atstovas Valters 
tariasi su
turi kelti bylą Šveicarijai, ar 
patraukti atsakomybėn visus 
keturis “didžiuosius” už jo 
asmens teisių pažeidimą. Mat žė Vyšniauskienė — po 3147 
Ženevos konferencijos metu, litrus pieno nuo karvės — lie

tuviškų juodmargių.

Draugas rūgs. 24 vedamąjį 
skyrė “Darbininko” 40 m. su
kakčiai. Priminė, kaip “Dar
bininką” leisti mintis išėjusi 
iš to paties “Draugo” redakc., 
pabrėžė “Darbininko” atliktą 
vaidmenį ir vertina dabartinį 
laikraštį:

“Šiandien šis laikraštis, tie
sa, yra pasikeitęs savo techni
kine išvaizda, pagyvėjęs turi
niu, tačiau nenutolęs nuo tų 
užsibrėžimų, kurie buvo pada
ryti prieš 40 metų. Jiems vi
siems jis tebėra ištikimas. -

“Sveikindami ir “Darbinin
ko” leidėjus ir redakciją šios 
retos sukakties proga, linkime 
ir toliau sėkmingai puoselėti 
visa tai, kas yra reikalinga lie
tuvių tautos gerovei, jos po
tencialui stiprinti ir Lietuvai 
išlaisvinti iš kruvinosios komu
nistų okupacijos”.

Už kolegišką prisiminimą ir 
gerą žodi “Draugui” dėkojame.

Pavergtieji lietuviai neseniai 
buvo “Tiesos” informuojami, 
kad amerikiečiai ūkininkai ir 
profesoriai buvę sužavėti Krem
liumi. “Tai puiki rusų naciona
linės kultūros paroda” — pa
reiškęs TaSsui William Lam- 
bert iš Nebraskos.

PIENO REKORDAI
Tarybinė spauda skelbia- kad 

rugpiūčio 21 d. daugiausiai 
pieno pagamino “Bolševiko” 
kolūkis prie Kauno, kurio .vi
durkis buvo 2763 kg nuo kar
vės. Daugiausia pieno primel-

Generolas , išėjo, generolas 
atėjo. Skiriasi vardai: vietoj 
Perono Argentinoj stojo Lo
nardi, kurio vardas Eduardas. 
Taip pat 59 metų kaip ir Pero
nas. Jo gyvenimo karjera pa- 

rgadino. o dahar gal sakytum — - 
pataisė irgi Peronas.

Kai Perpnas mėgino iššnipi- 
nėti Chilės karines paslaptis, 
tada Eduardo Lonardi buvo 
ten karo attache. Bet Peronui 
su paslaptim nepasisekė; turė
jo tada nešdintis iš Chilės ir 
attache Lonardi. Sako, kad to 
niekaip Lonardi negalėjęs do
vanoti Peronui.

Kai Peronas 
Lonardi tuojau 
i Washingtona
genimos atstovas į tarpameriki- 
nę apsaugos tarybą. — Nes jis 
mokėjo ne tik ispaniškai, bet 
ir angliškai. Bet Perono malo
nės neteko, kai aiškiai pasisa-

priešvalstybini žygi jis 1951 
buvo atleistas iš kariuomenės 
ir dar kelis mėnesius nutūpė Į 
kalėjimą. Kalėjimas yra reika- 
hngas stažas prieš pakeičiant 
Peroną valdžioje.

Dabar jis populiarus. Esąs 
nuoširdus katalikas, demokra
tas. Ir, reikia tikėti, išliks toks, 
valdžios nesugadintas. Tik iš 
pradžių ir Į Peroną buvo deda
ma vilčių ir ... pinigų. Bet jį 
valdžia sugadino, tie Amerikos 
sudėti pinigai nepasiteisino, da
bar būsiąs pakeistas ir Ameri
kos atstovas Argentinoje.

MAŽA
Tai ir antras dabar žinomas 

vyras iš pietų Amerikos— Jose 
Maža, išrinktas dešimtosios JT 
sesijos pirmininku. Svarbiausia 
— išrinktas vienu balsu. To
kio atsitikimo JT dar nebuvo.

lės atstovas Urugvajuje. Brazi
lijoje, Haiti ir Peru. Moka is
paniškai ir prancūziškai, tik 
nemoka angliškai. Bet jis yra 
vienas iš JT steigėjų. Jo ir pa
rašas yra po strigimo aktu.

Namie pagarsėjo, gindamas 
moterų teises konstitucijoje. 
Kuo garsės JT pirmininkauda
mas — pamatysim.

MALONE
Buvo garsus ir dar labiau 

išgarsėjo savo pareiškimais po 
kelionės Sovietų Sąjungoje se
natorius George W. Malone, 
respublikonas iš Nevados, 65 
metų, senate nuo 1946, inži
nierius, laikomas pramonės, 
elektrinių jėgainių, užtvankų 
specialistu ir dabar vadovaująs 
inžinierių kompanijai. Politiko
je jis buvo priešingas Marshal- 
lio planui ir kitom Europos bei 
Azijos tautom paremti progra
mom. O dabar pakeliavęs mė-

Ženevos konferencijos metu, 
kai prancūzai darė pranešima, 
spaudai, jis paklausė, ar Į dar
bų tvarką bus Įtrauktas Balti
jos valstybių klausimas. Tada 
kažkoks \Vilkinsdn. ėjęs spau
dos patarėjo pareigas konfe
rencijoje- iškvietė šveicaru po
liciją. ji pašalino iš konferen-

• Laisvos Meilės Komisaria
tą buvo Įsteigę bolševikai 1918 
metais. Visos moterys ir mer
gaitės. sulaukusios 18 metų, 
buvo paskelbtos “valstybės 
nuosavybe”.

pasiųstas Į Sinkiangą.
KINIJOJE, KUR SOVIETAI 

JAU MĖGINO ĮSISTIPRINTI
Sinkiange jau sėdėjo Maskvos 
pastatyta' liaudies* vyriausybė. 
Bet prieš ją sukilo kariuome
nė. Jai nuraminti Sovietai pa
siuntė raudonosios armijos da
linius su tankais, pirma pervil- 
kę juos kinų karių uniformom. 
Kad pakrikdytų sukilėlius. .So
vietų saugumo agentai sugal
vojo įsivilioti Į spąstus kinų 
sukilėliu kariuomenės genero
lą ... Generolui buvo pranešta, 
kad nacionalinės Kinijos šta
bas jam siunčia lėktuvą, kad 
galėtų apžiūrėti kovos pozici
jas iš oro. Visi Sovietų agenfni 
lėktuve buvo perrengti kinų kė prieš sąjūdi Argentinoje, Maža, sako, esąs 6 pėdų nesi po Sovietų Sąjungą ir Ju 

gosią vi ją pagarsėjo savo pa
reiškimu, kad iš Amerikos Bal-

uniformom. Kai generolas su kad Perono žmona būtų pa
savo palydovais įėjo Į lėktuvą, skelbta vicepreziden’u. Už tą

Klaipėdos griuvėsiuose alsi- aktoriai yra K. Juršys. E. Platu- 
kūręs dramos teatras 1946 pa- šaitė. V. Lietuvaitytė, K. Ker- 
statė “Eglė Žalčių Karalienė”, niūtė, J. Budrikaitė. V. Gruo- 
Teatras turi savuosius drama- dytė,' M. Černiauskaitė. Pet- 
turgus, kurių veikalus vaidino kevičius, Barauskas ir kiti. Re- 
pernai — tai K. Sajos pjesė 
“Lažybos" ir V. šatailos “Dėl

metams tarp kitų ruošiama 
Balio Sruogos drama “Apyauš
rio Dalia”. Teatro direktorius

The Tveasury Department joms General 
ISradl c y in this salutc. Thousands of 
ncwspaperboys are U. S. Savings Bond 
investors. I'hcv have distributed over 40 
million pievos of Bond Information and

“Have you ever tried to manage a bike. a bag 
of papers and a barking dog in the rain or snow?
That’s a big job. I tried it as a boy and I know. 

And that’s just part of the job of the boy who 
delivers the daily paper to your door.

“Besides bringing you the complete. un- 
censored news of the world, which is one of this 

country’s most essential Services, your newspaper- 
boy is setting us an example in foresight and 

thrift. Many of these young Americans are 
planning ahead for college educations, in- 

dependent lives in business for themselves— 
by investing in U. S. Savings Bonds.

“So to the American nevspaperboy 
on Newspaperboy Day—a merited salute 
and a much deserved



DABBIN1NKAS

Prel. Krupavičiui 70 metų

demo-

J. DOBILAS

Baįoriuno ir Jievutes

nūnui

PREL. M. KRUPAVIČIUS, 
Sargo”.

sakų, kuriuos istorikai aptiks 
net ir tada, kai bus dingę visi 
prisiminimai. Tai aišku štai iš

visa tai buvo iš- 
vaizdeliu kiauši-

buvo Ru- 
krikščio-

liepos 
rugius, 

tėvas

aikštėje pamačiau 
su apie 20 pakartu

Atsikėlė jis pavakaryje ir 
nors buvo nutaręs tos netikė
tos dovanos niekam nerodyti, 
betgi neiškentė ir pasirodė sa
vo motinai. Ir ta negalėjo at
sidžiaugti. Jis turėjo viską iš
aiškinti, o motina ta pradžios 
spėliojo, kas Čia būtų galėjęs 
tiek mitriai kiaušini ištaisyti. 
Subrazdėjo kažkas ant kros
nies, ir pasirodė skrebelius ant

visas nušvitęs,

Tada nedideli buvo jųdviejų 
santykiai. Ganydamas arklius. 
Petriukas nekartą sueidavo ir 
su piemenimis, kuriems, kaip 
žinoma* didžiausios įtakos turi 
tas, kas yra stipriausias. Mer
gaites priimta imti viena ran
ka. Petriukas mėgino kartą 
šiuo būdu parversti Jievutę, bet

(spėdamos dėl šios Sovietų apgaulės, JPT pažymi, kad So
vietų repatriacinė akcija laisvajame pasaulyje nesiseka: jiems 
nevyksta prigauti tremtinių, kad jie atsisakytų nuo laisvinimo 
kovos, ir jiems nevyksta įtikinti pavergtųjų, kad jie jau galuti
nai pasmerkti komunistinei vergijai.

Pavergtiesiem būtų didelė paspirtis, jei Vakarų pasaulis 
dar stipriau pabrėžtų, jog taika galima tik tada, kai Sovietai išeis 
iš užimtų kraštų. Tremtiniai ta prasme turi veikti visą laisvą pa
saulį. Tai jų atsakymas į kvietimą “grįžti namo“.

PKEL. M. KRUPAVIČIUS priimamas JAV 
prezidento R. M. Ntxono.

PREL. M. KRUPAVIČIUI, Vil
ko pirmininkui, spalių 1 suei
na 70 metų. Taigi, jo jaunystė 
siekia dar caro priespaudos 
laikus, o septintoji dešimtis 
metų sutampa su nauja rusų 
vergija ir kovomis už Lietuvos 
laisvę. Nebedaug iau mums pa
liko tų mūsų tautos. veteranų, 
kurių gyvenimas būtų paženk
lintas ta dviguba kova su nuož
miu Lietuvos .priešu. Prel. M. 
Krupavičius dar ir šiandien yra 
aktyviai įsijungęs į tą kovą.

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui jis vadovauja 
jau dešimti metai.

Tos vienos sukakties pakak
tų nepraeiti pro Jubiliatą tylo
mis. Tiesa, apie jį ir netylima. 
Retas kuris iš mūsų senesniųjų 
veikėjų ir kovotojų yra dažnai 
taip “tampomas” po laikraš
čius. Bet tai ir suprantama: 
kas veža,. tą ir plaka. Ptel. M. 
Krupavičius ryškiai atstovauja 
krikščioniškajai demokratijai ir 
dėl to, kam ji nepatinka, ne
įžiūri nei to, kiek jis aukojasi 
pačiai lietuvių tautai, jo pa
ties žodžiais tariant, “Lietuvė
lei”. Tuo maloniniu vardu, — 
dzūkai tokius meilius žodelius 
labai mėgsta, — preL M. Kru
pavičius išreiškia didžią meilę 
savo gimtajam kraštui.

Jis yra atidavęs jam visą sa
vo gyvenimą — visus tuos išgy
ventus 70 mėty.

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis 
Straipcnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
atraminiai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasiraSy- 
tt ctražpcnfai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone* Už skelbimu turini ir 
kalke, redakcija neatsaka.

kratiją, kaip * ją buvo išdėstęs 
savo socialinėse enciklikose 
popiežius Leonas XIII. Tai atiti
ko ir jo tvirtą katalikišką nusi
statymą ir karštą savo krašto 
žmonių meilę.

Jaunuolio religinė ’ kaitra 
prel. M. Krupavičių iš liau
dies mokyklos mokytojų nukė
lė į Seinų kunigų seminariją 
ir paskui — Dvasinę Petrapilio 
Akademiją. Vienur ir kitur jam 
teko susidurti su įsivyravusiu 
lenkiškuoju šovinizmu, kas tik
tai labiau kaitino ryžtą kovoti 
ne tiktai su pavergėjais rusais, 
bet ir su Lietuvos lenkintojais. 
Tam šviesesnių prošvaisčių su
sidarė kilus Didžiajam karui ir 
griuvus caro valdžiai Viltis 
atgauti nepriklausomybę padi
dėjo, bet reikėjo ir gerai orien
tuotis revoliucijos maišatyje, 
kad jos banga nenuneštų šalin 
nuo Lietuvos reikalų.

Čia didele atrama 
sijoje susiorganizavę 
nys demokratai.

Anie tai skaitome

šiurpus, juo labiau, 
kad ir aš buvau rimtas kandi
datas i toki “išaukštinimą”...

GRĮŽUS VĖL LIETUVON.
prel. M. Krupavičiui atsivėrė 
šviesesni vaizdai- apie kuriuos 
daug kartų buvo svajojęs. Jis 
buvo paskirtas dirbti prie Lie
tuvos Valstybės Tarybos Vil
niuje.

“Pradėjau gražiausi savo gy
venimo laikotaroį — laisvos 
Lietuvos atstatymo ir tvarky
mo".

Gražus jis buvo tuo. kad 
dirbta savam kraštui ir laisvai, 
bet ir nelengvas, nes tada Lie
tuvoje viską reikėjo iš naujo 
statyti. Prel. M. Krupavičiaus 
darbas čia paliko didelių pėd-
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nė pats nepamatė, kaip atsidū
rė žemėje. Supykęs jis čiupo 
abiem rankomis, bet ir vėl at
sirado apačioje. Petriukas su
sigėdo, ėmė į ją kreivai žiūrė
ti. vis taikė dar kartą su ja 
susiimti, net ir stačiai pyko, 
nors jos energija ir sveikata 
visados jam patikdavo, ir šalia 
tų jai nepalankių jausmų jis 
širdyje nešiojosi ir pagarbos 
jai jausmą.

Kada dabar, Velykose, pa
supta Jievutė, išsiskyrusi iš 
savo būrelio, prie Petriuko ar
tinosi su velykiniu kiaušiniu, 
kažko ji truputį užraudo. Pet
riukui tai patiko. Jis net nė ne
jausdamas džiaugėsi. Bet jo 
džiaugsmas nepalyginti padi
dėjo, pažvelgus į iš jos gautąjį 
kiaušinį.

Ko ten nebuvo?! Ir rūtų 
darželis, ir mergaitė, darželio 
savininkėj rūteles ravinti ir, 
suprask, nematanti bernelio* į 

to meto, kada ji tvorą atsirėmusio ir ją bekal- 
---- ' v — binančio; ir rūmelis, ir sodelis, 

ir tarp medžių vos matomas 
bestovįs kryželis, žodžiu, toks 
be tvarkos visas minčių ir spal
vų sugrudimas. kurio tiek tur
tinga galingoji mūsų tąutos 
dailė, visas tas švelnumas, 
liūdnumas, skurdumas, nors 
ir apyligotis, betgi estetiškai 
n e p e r dėtas jausmingumas, 
dvelkiąs iš mūsų poezijos, mū-

“Pranešė, kad nakčia bolševi
kų revoliucinis teismas nutarė 
mane sušaudyti... Apleidau 
Voronežą apie 16 vai. 1918 m. 
sausio bene 23 d. Tik išėjęs 
sutikau vieną mano buvusių 
teisėjų Butkų Juzę. Kiti teisę 
mane mirtin buvo marijampo- 
liškis Bendorius, lazdijiškis 
dzūkas Griškelis ir kiti. Ranko
je turėjau tik mažą ryšuliuką... 
Butkus mandagiai, kaip savo 
kapeliono, tą ryšuliuką paėmė 
panešti, o gal norėdamas pa
tirti, kas jame yra, ir pasisiū
lė palydėti. Išsiskyrėm arti
miausiam skersgatvy.

Stoties 
kartuves 
jaunuoliu.

Vaizdas

Per pastaruosius kelis mėnesius — sakoma JPT pareiški
me* — Sovietų Rusijos ir jos pavergtų kraštų komunistinės vy
riausybės ėmė plačių mastu raginti tremtinius grįžti į savo kraš
tus. Propagandoje už grįžimą nurodomi tokie motyvai:

1. Esą-prasidėjęs pasaulyje ilgo laikotarpio taikus sugyve
nimas, dėl to toji tvarka, kuri yra dabar vidurio ir rjtų Euro
poje, liksianti pastovi; taigi ir komunistinės tvarkos galo nesą 
ko laukti

2. Sovietinė tvarka užimtuose kraštuose esą stipriai pasi
keitusi; surandamas nutarimas tarp komunistinių reikalavimų ir 
žmogaus laisvės troškimų; žmonių persekiojimas po Stalino 
mirties esąs jau aprimęs.

3. Tokiom aplinkybėm palikti už krašto sienų, tremtyje, yra 
neprasminga; tremtiniai turį pareigą grįžti namo ir talkinti sa
viem žmonėm.

kuris tas sienas vedžiojo 
valstybės viduje.

Čia reikėjo didesnio sociali
nio teisingumo, ir prel. M. Kru
pavičius vienu metu skyrė tam 
darbui visą savo energiją. Lie
tuvą apklojo nauji ūkiai, o 
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pečių beužsimetąs tėvelis. Jis, 
matyt, viską girdėjo ir tiek jau 
viskuo domėjosi- kad net jam 
smalstumas viršų gavo. Paėmęs 
tą dovanų kiaušinį ir prikišęs 
prie lango šviesos, tėvas apžiū
rėjo jį iš visų pusių, susiraukęs 
nusispiovė ir išėjo laukan. Po 
valandėlės, pravėręs duris, jis 
rūsčiai tarė: “Petrai, arkliai 
paliuobti?” ir vėl nuėjo sau.

Petriukas gerai suprato, kad 
to dovanų kiaušinio išpuošinė- 
jimas ne Jievutės darbas, kad 
kokio galvoto meistro. — vis- 
dėlto jam ta dovana labai pa
tiko, ir jis ją stačiai pamėgo: 
dažnai pasiims, būdavo, ją sau 
vienas, žiūrinės. šypsosis, 
džiaugsis.

Kuria proga viena iš Jievu
tės draugių jam pranešė, kad 
kitoms Velykoms esanti ruo
šiama dar gražesnė dovanėlė. 
Jis pradėjo apie Jievutę dažny n 
galvoti, kaikada sujusdavo apie 
ją ir pasvajoti.

Buvo karšta karšta 
mėnęsio diena. Pjovė 
Petriuką subegėdino 
prieš šeimyną, ir subcgčdinta- 
jam ant širdies paliko baisiai 
sunku. Visi ėjo namo pietauti. 
Petriukas, apsimetęs pasakė 
noris kokia į jų javus beeinan
čią kumelaitę nuvaryti, pasili
ko vienas. (Bus daugiau!.
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Kun. Julijono Lindės-Dobilo 
(g. 1872. XII. 17 — m. 1934. 
XII. 2.) psichologinis romanas 
BLŪDAS, arba Lietuva buvu
sios Rusijos revoliucijos mete. 
(1905 m.), parašytas ir išspaus
dintas 1912 m., 428 psl., po 
dvejų metų bus 45 metų am
žiaus sukaktuvininkas, o šie
met pataiko į 1905 m. revoliu
cijos ir Vilniaus Didžiojo Sei
mo 50 metų sukaktį.

Romano kalba ir jos posa- 
kingumas dėl įvairių priežasčių 
vietomis yra gerokai apipainio
ti. Ir pats autorius romane sa
vo žodyje tuo nusiskundžia. 
Todėl gal dar ir dėl to kritikai 
nėra atkreipę dėmesio į to ro
mano kalbos posakingumą ir į 
šiaipjau kalbos stiliaus priemo
nes, o daug kas net nėrė pri
veikęs to kūrinio ištisai per
skaityti. Gi iš tikrųjų romano 
kalbos posakingumas ir gyvas 
stilius nenori užsileisti, pavyz
džiui, Kr. Donelaičio, vysk. M. 
Valančiaus, Vaižganto, 
šiliškio, P. Andziušio

Petrapilio 
seime, sprendžiant, 
n e p riklausomybės 
Jei buvo pravesta rezoliucija 
su aiškiu pasisakymu dėl Lietu
vos nepriklausomybės, tai krikš
čionių demokratų nuopelnas” 
(T. S., 1954. nr. 1).

Bolševikam siautėjant buvo 
labai pavojinga būti krikščio
niu demokratu ir dar jų pirmi
ninku. Nors ir buvo prisidėng- 
ta Liaudies Sąjunga, kun. M. 
Krupavičius vis tiek jau buvo 
žinomas, ieškomas ir pasmerk
tas mirti... savųjų bolševikų.

jaunajam Petrui Bajo- 
vienam Giedučiuose ko

jos įkelti nebuvo galima, kar
tais ten apsilankęs-su tėvu ar 
motina, jis negirdėtai džiaug
davosi tomis 
nėlėmis ir žaidimais, kokių jis sutikti su porcija, kurią išalkęs

jų savininkas jiems buvo pa
teikęs. Tad Petriukas turėjo 
baisų sapną, atbudo ir paskui 
jau nebegalėjo užmigti. Netu
rėdamas ko veikti, jis nuėjo 
pas tetulėną. Bet ir čia visi 
miegojo. Tada Petriukas nuė
jo į daržinę sūpuoklių žiūrėti. 
Nuėjęs jas pradėjo mėginti. 
Staiga, kaip iš po žemės būtų 
dygusios. atsirado trys mergai
tės. ..Jos visos buvo to pat kai
mo samdininkės, Petriukui ge
rai pažįstamos: pas savo tetu
lėną su jomis jis dažnai susi
tikdavo. Kaip tikras kavalie
rius, jis jas pasiprašė pasisup
ti, nors ir su kažkokia baime, 
nes buvo girdėjęs, kad Velykų 
pirmą dieną suptis nesą gali
ma. Jos, kur gi, tikte sutiko, ir 
jis pasupo visas tris. Už tokią 
paslaugą Lietuvoje priimta at
silyginti kiaušiniais. Iš tų trijų 
mergaičių jam teatsilygino tik 
viena Jievutė, pažįstama Pet
riukui nuo I
tame pačiame kaime ganė ban-

prel. M. 
Krupavičiaus pasakojimuose:

“Ten (Petrapilyje) Jau bu
vau politine ar partine prasme 
krikščionis demokratas... 
Krikščionys demokratai ano 
meto Rusijoje buvo pirmutinė 
katalikų organizacija... 1917 
metais Petrapilio lietuvių sei
mo metu buvo ... priimta 
krikščionių demokratų partijos 
programa ir sudarytas pirmas 
centro komitetas. Tų pačių 
metų rudenį jau Voroneže ta
pau to komiteto pirmininku. 
Ilgus metelius teko nešti tą 
sunkią naštą... Krikščionys 
demokratai suvaidino labai 
svarbų vaidmenį carų.žemėje. 
Pirmiausia jie apsaugojo trem
tinių mases (Rusijoje) nuo 
marksistinių socialistų Įtakos 
ir pargabeno ją i Lietuvą svei
ką bei tinkamą kurt) nepriklau
somai Lietuvai ir tiesti jos gy
venimui sveikus pagrindus. 
Antra, jie suvaidino lemtingą 
vaidmenį Petrapilio lietuvių

Lietuvos 
klausima.

sų dainų, — 
reikšta mažu 
nio lukšte.

Petriukas, 
pavartė, pavartė kiaušinį, pa
prašė paveikslėlio paaiškinti. 
Jievmtė, taip pat nedrąsi ir 
raudonuodama, aiškino kartu 
su savo draugėmis. Paskui 
jaunikaitis džiaugdamasis įsi
dėjo kiaušinį į kišenę. Mergai
tės* kaip staiga, lyg kad iŠ po 
žemių, būtų išdygusios. tiek 
pat ūmai ir pranyko.

Petriukas, nesulaukdamas nė 
vieno iš GieduČių atsikeliant, 
grįžo namo. Klėtyje, atsisėdęs 
ant savo lovos, jis dar ilgai žiū
rinėjo tą tiek netikėtai gautą 
gražią dovanėlę; džiaugėsi. 
Šypsojosi ir pasidėjo marguti 
spintoje, kur jau buvo didelė 
krūva kiaušinių. O ten būta 
tureckinių, kepėsių, cukrinių, 
teistinių ir taip kur miklesnių. 
Jį suėmė vėl miegas, ir jis pri-

JPT įspėja, kad po šiais argumentais yra paslėptas Sovietų 
tarptautinis sąmokslas, kurio tikslai yra tokie:

1. Pasinaudodami vadinama Ženevos “taikia dvasia” Sovie
tai siekia likviduoti politinę emigraciją, nes tai būtų beveik tas 
pats- kaip likviduoti kovą už pavergtų tautų laisvę.

2. Politinė emigracija Sovietam kenkia* užsienyje, nes savo 
darbu ir propaganda griauna jų “taikius norus” ir demaskuoja 
paslėptus tikslus, ir kenkia Sovietam viduje, palaikydama ten 
išsivadavimo viltis.

mūsų rašytojų raštų kalbos po- 
sakingumui ir gyvumui.

Man* kaip to romano auto
riaus tėviškos kaimynui, yra 
suprantami romano posakiai 
ar tų posakių • užgavimai bei 
šiaipjau kalba ir jos paskui at
siradę nelygumai. Todėl pasi
stengiau viso romano kalbą 
priartinti prie paties autoriaus 
pažintosios savosios kalbos ir 
jo norimo kalbos posakingumo.

Čia yra spausdinama ištie
sintos kalbos "Gludo" iširau- buvo supančiota ir kurios jis 
ka, kurios antraštė "Bajoriūno buvo tiek ištroškęs. Pas tą sa- 
ir Jievutės* susitikimai" nėra H vo tetulėną besilankant, jam 
romano: tėra dabar pramanyta buvo atsitikimas, turėjęs ne- 
pagal ištraukos turinį, nes ro- mažos įtakos visam jo gyveni- 

nebuvo skyriais suskirs- mul
Kartą Velykų rytą, sugrįžęs 

iš bažnyčios, gerai pavalgęs 
mėsos ir kiaušinių, Striukas 
Bajoriūnas nuėjo į klėtį 'prigul
ti. Visą naktį be miego bažny
čioje išvargęs, jis tuoj užmigo. 
Bet viduriai* per visą gavėnią 
nuo mėsiško ir pieniško atpra- 

visomis pramo- tę, matyt nieku gyvu nenorėjo

“Išskyrus trumpą kelių mė
nesių kairiųjų Lietuvos valdy
mą, visas demokratiškasis lai
kotarpis (1920—1926). buvo 
krikščionių demokratų vado
vaujamas",

o jiems vadovavo prel. M. 
Krupavičius. Jis buvo lyderis 
tos partijos, kurios balsais bu
vo priimta Lietuvos demokra
tinė konstitucija (1922), Že
mės Reformos Įstatymas, Įves
ta Lietuvos valiuta (litas), į- 
steigtas Lietuvos Universite
tas, sutvarkyta krašto adminis
tracija, priimta visa eilė kitų 
pagrindinių Įstatymų. Prel. M. 
Krupavičiui, turinčiam kalbė
tojo dovaną, dažnai teko sei
muose tuos įstatymus ginti ir 
pravesti. Ypač glaudžiai jo 
vardas yra susijęs su žemės 
Reforma, kurią prel. M. Kru
pavičius ir vykdė kaip žemės 
ūkio ministeris. Sakoma, du 
tebuvo tada svarbūs ministe- 
riai: užsienio, kuriam teko at
laikyti Lietuvos valstybės sie
nas iš lauko, ir žemės ūkio*

ten aptikdavo. Taip pat ir tetų? 
lėnas Giedųtis jam labai patik
davo. Jis visados Bajoriūniuką 
kuo nors apdovanodavo ir bū
davo tiek jau lipšnus ir ne
baisus, jog su tokių žmogumi 
svečias jausdavosi, kaip su ko
kiu sau labai artimu, su ku
riuo būdavo galima be baimės 
apie viską kalbėti ir visko 
klausinėti, o tuo tarpu Bajoriū
no tėvas kartais už menkniekį 
sūnų tiek subardavo, jog tam 
dažnai tekdavo grandžiai apsi
verkti. Dabar senasis Bajoriū
nas, nustojęs vilties matyti sa
vo sūnų kunigą arba bent ko
kį pusponį, numojo ranka ir 
nebegynė jam vaikščioti kur 
nori. Sūnus ypač pamėgo savo 
tetulėno kiemą ir negalėjo at- 
sidžiaugti laisve, kuri čia ne-

3. Sovietai nori likviduoti tą savo priešą, visus pabėgusius, 
įkalbinėdami, kad jiem nieko kito nelieka, kaip tik grįžti, jei 
jie nenorį susilaukti dar prastesnio likimo.

4. Sutvirtinę dabartinę savo padėtį užsienyje ir viduje, So
vietai atnaujintų savo pastangas galutinam tikslui — pavergti 
pasaulį.

SUKAKTUVININKO ilgam 
gyvenimo kely rastume daug 
minėtinų datų, bet neįįgam 
straipsny bus geriau atkreipti 
dėmesį tiktai Į patį prel. M. 
Krupavičiaus darbą, skirtą sa
vam kraštui laisvinti, ji kultu-' 
rinti ir tvarkyti.

Tąsai įvairus prel. M. Kru
pavičiaus darbas prasidėjo dar 
Veiverių mokytojų seminarijo
je, kuri ‘

"buvo nuolatinių bruzdėji
mų ir pasipriešinimų prieš vy
resnybę ir jos politiką židinys"

— pasakoja pats prel. M. 
Krupavičius (T. S. 1954, 1 nr.). 
“Baigęs seminariją. (1905), ak
tyviai dalyvavau Vilniaus sei
mo nutarimų vykdyme. Teko 
dalyvauti Jėstrakio ir Igliaukos 
monopolių likvidavime, Mika- 
liškių valsčiaus raštinės sulie- 
tuviniipe ir tt. Mano bendra
darbiai atsidūrė ar kalėjime 
ar užsieniuose. Man viso to pa
vyko išvengti tik dėl to. kad 
laiku išvykau mokytojauti į 
tolimą Lenkiją... Mūsų slap
tam būrely, kuriam ir aš pri
klausiau Veiveriuose, nuolat 
skambėjo demokratiški obalsiai 
ir siekimai”.

Tie siekimai paliko prel. M. 
Krupavičiui jau visam gyveni
mui, tiktai jie nenuvedė jo į 
socializmą^ kuris anuomet pa
traukė daug lietuvių inteligen
tų, o Į krikščioniškąją

Kodėl bolševikai ragina grįžti? .
Jungtinės Pavergtos Tautos, kreipėsi į pavergtuosius, liku

sius savo kraštuose, ir į tremtinius laisvajam pasauly. Pirmasis 
žodis paskelbtas šiame laikraštyje ištisai. Antrojo čia pakarto
jame svarbesnes mintis.
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Kalėjimais buvo paversti ir kiti 
namai.

Antrais komunistų valdymo 
metais visoje Kinijoje buvo nu
teista ir' sušaudyta apie 15 mi- 
lionų žmonių.

(Bus daugiau)

DARBININKAS

lenu.
Vis:

khr.ie Hartforde spalio 8—9 d.
Rengimo Komitetas.

Ūkininkai sukilo prieš komunistus
KĄ REIŠKIA JŲ PAVARDES? MANDAGUMO PAVYDŽIAI. UŽEINA KOMUNIS- 
TAL “MOKYKIMĖS IŠ SAVO VYRESNIŲJŲ BROLIŲ”. ŪKININKŲ SUKILIMAI. , 
SUŠAUDĖ 15 MILIJONŲ KINIEČIŲ. . ,

Palietėme ir kiniečių pavar
des, kaip i jos sudarytos ir ką 
jos reiškia? Paklausėm visiem 
žinomų vardų: Chang-Kai-shek, 
MaoTse-tung, Chou Ęn-lai. Žo
delis “Che” ar “Cha” reiškia 
vardą, o kitos galūnės yra jau 
pridėtinės su ypatinga reikš
me.

Štai generalissimo Chang- 
Kai-shek galūne “Kai-shak" 
reiškia kelty akmenys, kurie 
žymi mylias; o pavardė perkel
tine prasme reiškia — “pažan-

B

•-

Taip pat ir komunistai vadai 
įprasmino savo vardus (šio 

•meno jie pasimokė iš sovietų, 
pvz. Molotovas — reiškia plak
tuką, Stalinas — plieną). Chou 
En-lai — jo galūnė “En-lai” 
reiškia gerumo, nuoširdumo 
žmogų. Mao-Tse-tungas — ry
tinių šalių geradaris!

Pačią Kiniją vadina jie Chun- 
kok — centrinė imperiją arba 
Chun-va — centrinė valstybė.

Misionieriam daug vargo su
daro ir skirtingi papročiai.

Kiniečiai yra ypatingai man
dagūs ir savo kalboje nevarto
ja žodelio "ne".

Yra didžiai nemandagu kam 
nors pasakyti “nesutinku”, “ne
padarysiu”. Visada kinietis at
sakys mandagiausį “taip”. Vis
ką pažadės, o paskui nueis sa
vo keliu ir pamirš.

Europiečiai tuos linkčioji
mus ir saldžius “taip” ima už 
gryną pinigą, mano, kad pa
rems jų planus, bet paskui

nieko nesulaukia. Dėl to reikia 
nusivilti ir iš naujo kombinuo
ti. Patys kiniečiai yra kur kas 
apsukresni-ir jeigu jiems sako 
“taip”, jie supranta iš psicho
logijos* iš žodžio gaidos, ar tas 
“taip” nereiškia “ne”.

ATEINA RAUDONASIS 
MARAS

1946 m. iš šiaurės pradėjo 
veržtis komunistai, o 1950 m. 
jau užėmė visą Kiniją. Kun. P. 
Urbaitis buvo vienoje Siu 
Chiau vyskupijos misijoje, kai 
jį užklupo komunistai.

Atvyko'’ jie gerai pasirengę 
bet kokia propaganda laimėti 
masių simpatijas.

Kai iš misionieriaus mieste
lio traukėsi nacionalistai, vie
nas jų pašovė komunistų karei
vį. Sužeistasis pasivijo naciona
listą, pabučiavo ir pasakė:

“Eik, aš tavo brolis".
Skleisdami propagandą, vi

sas sienas nukabinėjo atsišau
kimais, kuriuose skelbė di
džiausius pažadus.

Pirmiausia ragino sunešti vi
sus ginklus. Girdi, jie nebus 
reikalingi, nes komunistai nuo 
visko apgins. Dovanojo senus 
nusikaltimus. Daugelis paklau
sė ir ginklus sudėjo. Pradžioje 
buvusiem nacionalistam tikrai 
nieko nedarė.

Tuoj uždraudė lošti kauliu
kais, kortomis, vartoti opiumą, 
nes tai esą imperialistų atnešti 
papročiai, kurie siekią susilp
ninti kinų tautą.

Visur skelbta pagarba žmo-

gui ir lygybė.
Kinijoje yra garsi “kuli” 

kasta, — vežikai kurie vežimė
liais vežioja žmones. Tuoj 
jiem buvo uždraustą vartoti se
nuosius vežimėlius, nes tai 
žmogaus išnaudojimas; liepė 
įsigyti kojom minamus dvira
čius ir tik jais vežioti žmones. 
Tačiau dviračiai kalnuotame 
mieste labai nepatogūs, ir ve
žėjai, kurie dabar mina savo 
ratus, turi daugiau vargo.

Propagandos pavyzdžiu gali 
būti ir toks faktas. Traukinio 
konduktorius pirma patikrina 
bilietus, paskui atneša kelei
viams arbatos- o vėliau, visiem 
matant, šluoja vagoną. Tuo jis 
nori pasakyti, kad komunistų 
tarpe nėra ponų, kad jie dirba 
visus darbus ir visiem patar
naują.

■ Visuose miestuose buvo iš
kabinti šūkiai

"Pasimokykime iš savo vy
resniųjų brolių" — t. y. iš ru
sų.

Ir šių rusų pradėjo plaukti į 
visą Kiniją. Jie nesėdo į pačias 
aukščiausias vietas, pasiliko ne
matomi “angelai sargai”, kad 
kiniečiai nenuslystų nuo Mask
vos linijos.

Pradžioje, komunistam užė
jus, gyvenimas veik nepasikei
tė. Nieko jie nedarė, nenorėda
mi sukiršinti masių. Kartu pa
tys porėjo susipažinti su pa
dėtimi. Bet maždaug po metų 
pradėjo jau gerai komunistų 
išbandytą spaudimą.

Viskas prasidėjo nuo duok
lių

Paprašė vieno ketvirtadalio 
viso derliaus. Gyventojai tam 
pritarė, juk ir anksčiau jie su
pylė duokles valstybei net 
30%. Dabar komunistai net 
mažiau reikalavo. Bet to ne
buvo gana, po poros mėnesių 
valdžia vėl įsakė sunešti vie-’ 
ną ketvirtadalį. Šį kartą gyven
tojai nebuvo patenkinti, bet 
paklausė ir supylė savo duok
les. Bet komunistai greit vėl 
paprašė to paties — vieno ket
virtadalio. Tai senas komunistų 
būdas nesibaigiamom pyliavom 
prispausti žmones, kad paskui 
galėtų iš jų atimti žemę ir su
varyti į kolchozus.

Paprašius trečią kartą pylia
vos, prasidėjo neramumai. Su
kilo ūkininkai.

Tą miestelį, kur gyveno kun. 
P. Urbaitis, sukilėliai apsupo 
ir net 7 valandas kovojo. Bet' 
tik dabar jie apgailėjo, kad bu
vo atidavę ginklus. Sukilėliam 
trūko ginklų ir organizacijos. 
Jie turėjo trauktis į kalnus.

Komunistai , griebėsi visų 
priemonių. Prasidėjo baisūs 
areštai. Beveik nebuvo šeimos, 
iš kurios nebūtų kas prisidėjęs

Kviečiame į Hartfordą
Spalio 8—9 d.d. Hartforde, 

Conn., įvyksta viso JAV rytinio 
pakraščio ateitininkų suvažia
vimas 45 metų organizacinio 
darbo sukakčiai paminėti. Į šią 
šventę kviečiami visi ateitinin
kai, jiems prijaučiantieji - ir 
bendrai vjsi lietuviai* ypač jau
nimas.-

Suvažiavimą pradedame šeš
tadienį 10 vai. šv. mišiomis 
lietuvių Švč. -Trejybės parapi
jos bažnyčioje. Pamaldas lai
kys ir sutvirtinimo sakramentą 
vaikučiams suteiks J. E. vysk. 
V. Brizgys.

Po pamaldų parapijos mo
kyklos patalpose vyks atskirų 
sąjungų moksleivių, studentų 
ir sendraugių posėdžiai.

Bendras visų sąjungų posė
dis bus 3 vai. po pietų parapi-

L MICKEVIČIŪTĖ. A. KIPREVIČILS.

M. KRUPAVIČIUS *u knnjęreMmanu Kejntena (vidury) ir Alto Informacijos Biuro direkto
re M. Kižytė.

PREL KRUPAVIČIUI SEPTYNIOS DEŠIMTYS METŲ
Atkelta iš 3 psL „ dešrą. Laiškely pažymėta: 

juos padengė naujas javo žel- nm buvom ubagai, tu
muo, kuris augino duoną ne mu* rėtnoi; kai tu ubSgas ta- 
sulenkėjusių ponų prabangai, pav nw» tave remsim... ' 
o alkanam lietuviui pavalgy
dinti. Kartais prel. M. Krupavi
čių už tai pravardžiuodavo 
“kumečių ministeriu”. “Man 
toks pravardžiavimas buvo gar
bė’* — prisipažįsta dabar prel. 
M. Krupavičius.

Kai antrojo Didžiojo karo 
metu prel. M. Krupavičius bu
vo vokiečių suimtas ir išvežtas 
iš Lietuvos, “iš visų Lietuvos 
kampų pradėjo man plaukti 
įvairaus dydžio ir įvairaus tu
rinio siuntinėliai. Vyravo do
vanos ūkininkų, darbininkų ir 
naujakurių... Zarasiškis nau- 
jakuris siunčia, matyt slapta, Tautininkam* įsigalėjus 
išrūki n tų lašinių gabalėlį ir prel. M. Krupavičius buvo išvy-

Kitas, bene uteniškis, 
siuntė ryšulėlį tabako .. 
bako lapuose ir popierėlis su 
įrašu: nenusimink, mes, kaip 
buvę, su Tavim”. Ir tai buvo 
jau po 20 metų, žemės refor
mą pravedus. Nors šėtiškiai 
lietuviai ir sako: “Geri darbai 
greit pamirštami”, tačiau ne 
visų. Prel. M. Krupavičius tik- . 
riausiai prisimenamas ir dabar 
tų naujakurių, kuriem bolševi
kai atėmė, kas buvo jiems duo
ta ir jų pačių prakaitu jau į- 
Želdinta.

luoti komunistai. Įtarė kunigą 
esant gydytoją ir teikiantį pa
galbą sukilėliams. Tik nuvestas 
pas karininką jis išsiaiškino 
ir išsivadavo.
Prasidėjus masiniam areštam, 

prie sukilėlių ar simpatizavęs ■ kalėjimai buvo pergrusti. 
nacionalistam. Komunistai vi
sur padidino įgulas, sargybas, 
prasidėjo sekimas* gaudymas.

Pats kun. P. Urbaitis tuoj
po sukilimo buvo pašauktas 
pas ligoni į kalnus. Grįžtan
čiam kelią pastojo keli gink-

Šv. Onos draugijos jubilejus Patersone
Rugsėjo 25 d. šv. Onos D-ja 

Įspūdingai paminėjo savo 50 
metų veiklos jubiliejų. Draugi
ja buvo Įkurta 1905 m. rugsė- 

it' jo 5 d. Įsirašė vos 10 narių, 
bet jos savo energiją, eidamos 
po namus ir kalbindamos kiek
vieną prisirašyti, draugiją neti
kėtai išplėtė. Ir šiandien d-ja 
dar turi 50 narių. Pirmoji 
pirmininkė buvo Elzbieta Jo
nikienė. Antrojoj valdyboj bu
vo: ta pati Jonikienė (pirm.), jų narių, kad neužgestų lietu- 
dvi Ulčiaskicnės, Jasiukevičie
nė ir Gavelienė. Jubiliejinę val
dybą sudaro: Domicėlė Obele
vičienė (pirm.), pirmininkavu
si d-jai apie 10 metų ir daug 
dirbusi kitose pareigose. M. 
Žalnierauskienė. Ona Stanulie
nė, O. I eznevičienė, B. Buš- 
niauskienė, K. Jusienė ir B. ‘ 
Baublienė.

Jubiliejus pradėtas šv. Kazi
miero 
kun. 
laikė 
žų 
mas.

pikuose ir namuose, laikydamos 
nuomininkus, augindamos vai
kus, apskalbdamos rankomis 
ir išlygindamos ant ugnies kai
tinamais lygintuvais. Ir tada 
jos dar surasdavo daug laiko 
draugijų veiklai. O dabar, atsi
rado ir automatiškos skalbimo 
mašinos, elektriniai lygintu
vai, bet naujoji karta neturi 
laiko ir draugijos neteko prie- 
augliaus. Ragino įtraukti nau-

kęs Prancūzijon gilinti sociali
nių studijų, o paskui Lietuvoje 
profesoriavo Vilkaviškio ku
nigų seminarijoje ir dirbo pas-

at- toracijos darbą parapijose.
Ta- Prieš pat antrąjį Didįjį karą.

Lietuvai jau pavojun bepaten
kant ir tautininkam savo va
džias atleidus, prel. M. Krupa
vičius vėl jungiasi į politinį 
darbą, bet čia pat jau ir bolše
vikų grėsmė, nacių okupacija 
ir tremtis.

bažnyčioje, kur kleb. 
Kinta d-jos intencija at- 
šv. mišias ir pasakė gra- 
pamokslą. prisiminda- 
kad tik tokiomis draugi

jomis ir remiasi lietuviškos pa
rapijos. Po to buvo privatūs 
pusryčiai ir pats paminėjimo 
aktas įvyko 6 vai. Liet. Piliečių 
klubo salėje, kuri buvo kupinai 
prigrūsta narių ir svečių. Minė
jimą ir puotą pradėjo pirm. 
Obelevičienė. Klebonui kun. 
Kintai atkalbėjus maldą, visiem 
vaišinantis, čia gimusi O. Sta
nulienė gabiai lietuvių ir ang
lų kalba pravedė visą progra
mą. Draugiją sveikino ir nupa
sakojo jos istoriją kleb. kun. 
Kinta, šv. Kazimiero d-jos, 
BALFo ir choro pirm. J. Sprai- 
naitis, miesto majoras Lester 
F. Titus. Liet. Piliečių klubo 
pirm. A. Gudonis, kun. V. De- 
mikis, Pabaltijo Moterų Tary-

viški židiniai, o su jais ir iietu- 
tuviškosios parapijos bei lietu
vybė. Įspūdingai pakalbėjo ir 
miesto majoras Lester Titus, 
kuris, pabrėžęs gilią draugijų 
prasmę, raminančiai pareiš
kė: “Tikėkite, Lietuva netru
kus' bus išlaisvinta iš komuniz
mo jungo”. Tai tas pats ma
joras, kuris jau du kartus pa
skelbė Vasario 16 Lietuvos Ne
priklausomybės dieną.

Linksmai nuteikė simpatin
gas laidotuvių direktorius j. 
Kotran, kuris yra nuolatinis 
lietuvių katalikų d-jų ir para
pijos parengimų dalyvis ir rė
mėjas. “Nenusigąskite”, sako,
“kad aš čia esu”. “Kol jūs * 
esate dar čia. jums nėra ko 
susirūpinti”.

Meninėje programoje gražiai 
pasirodė trečios kartos lietu
vaitė M. Zelenytė (7 metų).
gražiai pašokdama ir padainuo
dama. Duetą sudainavo M. 
Yustienė ir I. Stanulytė (“Mo
tule mano” — S. Sunkaus ir 
“Šokinėjo jauns bernelis” — 
J. Žilevičiaus) ir solo padaina
vo M. Zdanienė (“Graži čia 
giružė — L. Šileilio ir “Nesi- 
graudink mergužėle” — A. 
Aleksio). Po to buvo visų daly
vių dainos.
akompanavo muz. V. Yustas.

Po gražių vaišių ir progra
mos publika nenoriai skirstėsi.

Visai programaiTremtyje jau dešimti metai
jis stovi priekyje Vyriausiojo bos Liet. Klubo pirm. Keraitie- 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, nė, Ig. Kulikaitis, šv. Rožan- 
antrą kartą bolševikų už akių čiaus d-jos pirm. V. Matonienė, 
pasmerktas mirti, o savųjų be Mr. Frapolli, J. Yesolitis. M. atšventusi labai daug pasidar- 
pagrindo užsipuolamas. Tačiau Ragauskas, B. Obelevičhts, J. bavusios parapijai, lietuvišku- 
vis tebemini “Lietuvėlę”, tą Jasys, vargonink. V. Yustas, mui, Lietuvai ir šalpos srityje

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams 
(platintojams nesiunčiame dėl mažo U rimo kiekio) 

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMU
Puiki dovana svetimtaučiams (vairioms progoms, tiems, kurie 
Lietuvos nėra matę, be to, ir mačiusiems gražus prisiminimas 

KAINA — $5.00 *•

DARBININKAS’
680 BUSHWICK A/E. BROOKLYN 21, N. Y.

gimtąjį savo kraštą, kuriam Mr. O’Byrne, parapijos soda- 
tenori gero ir laisvės. Kai ji lietės ir laidotuvių direktorius 
ateis ir nuslūgs sunkūs rūpės- J. Kotran. šv. Kazimiero d-ja 

įteikė .pintinę gražių gėlių, ku
rias nutarta pasiųsti sunkiai 
sergančiai narei Sasnauskienei. 
Dalyvavo ir seniausioji narė 
Ona Dutkuvienė.

Visų kalbos buvo puikios, 
linkėjimai gražūs ir jų visų 
nesuminėsi, bet kai kas pažy
mėtina. Kleb. kun. J. Kinta pa-

čiai, dėl kurių susikryžiuojame 
ir apsibadome Jame pat kelyje, 
tik tada pasirodys, kad prel. 
M. Krupavičius yra išvaręs dar 
viena plačią didelio darbo va
gą. Tenka tiktai palinkėti Ju
biliatui išvysti savo darbo nu
nokusius vaisius. Ilgiausių me-
tų!

S. S.

jos mokyklos salėje, 339 Ca- 
pitol Avė.

šeštadienio vakaras skiria
mas pasilinksminimui. Toje 
pačioje parapijos mokyklos sa
lėje vyks šokiai, veiks turtin
gas bufetas ir gros geras or
kestras.

Sekmadienį, spalio 9 d., 10 
vai. iškilmingos pamaldos. Jas 
laikys ir progai pritaikintą pa
mokslą pasakys J. E. vysk. 
Brizgys.

Sekmadienio popietyje (3 
vai.) ruošiamas didžiulis kon
certas — akademija miesto 
teatre. Dalyvauja St. Baranaus
kas, Andrius Kuprevičius ir L. 
Mickevičiūtė. Programą tvarko 
ir akompanuoja prof. Vyt. Ma- 
rijošius. Prieš programą į susi
rinkusius žodį tars prof. dr. K. 
Pakštas, Ed. Turauskas, tik 
šiom dienom atvykęs iš Vokieti
jos, ir k.

BARANAUSKAS.

Hartfordą labai patogu pa
siekti automobiliais, autobu
sais, lėktuvais ir geležinkeliais. 
Teatro salė koncertui, parapi
jos mokykla, kurioje bus posė
džiai, ir šv. Trejybės lietuvių 
bažnyčia yra visai arti geležin
kelio ir. autobusų stočių.

Norintieji gauti nemokamą 
nakvynę, ją užsisako iš anksto. 
Rašyti rengimo komiteto pirm. 
J. L. Giedraičiui. 1632 Broad 
S.. Hartford 6. Conn.. 
telf.: JAckson 5-0411.

Bilietai i koncertą gaunami 
irgi iš anksto, pas platinojus 
Jūsų mieste ir teatro kasoje.

Hartfordo &'■ 
sas pastangas, kad atvykusiem 
svečiam ’of—i čia miela ir ma-

iiinir.kai dės vi-

V. MARmOsH

v NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU
KULTŪRINE RADIJO 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.

Lietavių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai., vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokfte ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIZtUI — Lithuanian Radio Hour. 50 Cot- 
tare St„ Norvvood. Mas*. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 4fN5 E. Broad'.vay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 1Š7 VVebstcr Avė., Carn- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1419: SOuth Boston 8-4618 ar 
8-194*; Klridand 7-8533.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—\Voodhavcn, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
—■ greitai ir gerai.

draugijai, linkėdami jai sustip- j 
rėti ir ryždamiesi jai talkinti. ' 
pritraukiant naujų narių. Bet, < 
ar nepasikartos nors ir nema- 4 
lonus, bet teisingas muz. V. 
Yusto pareiškimas: “Per jubi
liejus gražios kalbos, linkėji
mai ir pažadai dirbti, o antryt 
viskas pamirštama ir vyksta 
vėl tas pats”. Tai gražus įspė
jimas visiems. Nepamirškim. O 
šv. Onos Draugijai ir jos vei- 

brėžė, kad jo jaunystėje, ypač kėjoms tarkom “Ilgiausių me- 
moterys buvo užimtos ir fab- tu”.

J. P. MACHUL1S
REAL ĖSTATE & INSURANCE

8656 85th Street, VVoodhaven 21, N. T.
Tel. VIrginia 7-1896

REAL ĖST ATE BROKER 
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir t.t.

Sąžiningas ir greitas patarnavimas.
227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. ¥.

TcL STagg 2-7524



IŠ KOVŲ DĖL LIVONIJOS (3) S. SUŽIEDĖLIS

Salaspilio kautynės su švedais
J

Švedijos karalius Karolis IX 
1605 metų vasarą vėl atsirado 

t Livonijoje. Dabar/ jisai buvo 
jau gerai karui pasiruošęs: pri- 
sisamdęs ne tiktai savo krašto 
vyrų, bet ir svetimų— suomių, 
vokiečių, prancūzų, danų, ško
tų. Viso jis turėjo apie 14 
tūkstančių vyrų, padalytų į 
tris armijas: vieną jisai vedė 
pats, iškopęs iš laivo pamaryje 
prie Pernavos, su kokiais 5000 
karių; kitai armijai vadovavo 
generolas Maųsfeldas, atsira
dęs prie Rygos šu 4000 vyrų; 
trečioji, vadovaujama gen. Lin- 
dersono, buvo išlaipinta, prie 
Tallinno, estų sostinės.

Užėmusi visą Baltijos pama
rį tarp Dauguvos ir Narvos* Ka
roliaus IX kariuomenė turėjo 
slinkti giliau į Livoniją ir iš 
jos veržtis Lietuvos linkui.

Padėtis susidarė grėsmi, nes 
švedam atmušti lietuvių kariuo
menės, taip gerai ginkluotos ir 
tokios gausios, kaip švedų, ne
buvo.

Jonas Karolis Katkevičius 
tuo metu buvo Tartu tvirtovė
je. Jo karines pajėgas sudarė 
nepilni 4 tūkstančiai vyrų, iš 
kurių apie trečdalis buvo jud
riosios kariuomenės — raite
lių. Kai jį pasiekė žinia, kad 
Ryga yra pavojuje, Katkus pa
liko Tartu pilį “DieVO Valiai” SALASPILIO KAUTYNĖS. Puola Katkaus raiteliai, 
ir su savo būriais patraukė Ry
gos link. Jam buvo svarbu 
sulaikyti gen. Lindersono armi
ją, kuri pamariu artėjo prie 
Rygos. Tačiau tasai švedų ge
nerolus, jau anksčiau patyręs 
Katkaus “kietą ranką, iš mūšio 
išsisuko. Dabar buvo eilė šve
dam užtaisyti Katkui pinkles.

GREIČIAU DAUGUVA 
TEKĖS ATGALIOS ...

Karolis IX, iš savo žvalgų 
patyręs, kad Katkus neturi ka
riuomenės nė trečdalio tiek, 
kiek švedai, savo karo tarybo
je pasiūlė paimti tik 8000 vy
rų, vadinasi dveja tiek, kiek 
lietuvių, ir priešą ištaškyti. 
Gen. Lindersonas Karolį IX 
įspėjo (jis buvo Karoliaus žen
tas), kad su lietuviais nejuo
kautų ir pultų visa savo stipry
be:

“Jūsų Didenybė — kalbėjo 
gen. Lindersonas — greičiau 
pamatysite tekančią atgalios 
Dauguvą, negu iš karo lauko 
bėgančius lietuvius".

Patarimas buvo visai geras, 
bet niekas iš švedų nenumanė- 
kad tuo būdu jie visą savo ka
riuomenę išstatė į didelį pa
vojų.

Abu priešai susitiko netoli 
Rygos, dešiniajame Dauguvos 
upės krante, kainuotoje ir 
miškingoje vietoje, kurią vo
kiečių riteriai buvo praminę 
Kirchholmu (ten buvo pastaty
ta bažnytėlė dar senais laikais,

tai “bažnytkalniu” ir vadinta); 
latviai ją vadina Salaspiliu.

Katkus išdėstė savo kariuo
menę mišku apaugusiose kal
vose, mažai matomas ir, dėda
masis, tartum lietuviai būtų 
pasiruošę trauktis. Savo kariuo
menės jis taip pat visos nero
dė, suglaudinęs dar eiles, kad 
ir tos, kuri stovėjo pamiškėje, 
atrodytų nedaug. Abu priešus 
skyrė slėnis, lygiai taip, kaip 
buvo ir garsiame Žalgirio mū- 
šyjė, kur Vytautas lūkuriavo,

o lietuvių raitų, tai šie prasiver
žė iki pagrindinės švedų ka
riuomenės stovyklos -y Salas
pilio kalnelio — ir sukėlė pa
niką. Abi kariuomenės susimai
šė kruvinose grumtynėse, sun
ku buvo atskirti, kur saivas, 
kur svetimas, švedai dar išsiun
tė kovon savo atsargas, bet ir 
tos buvo išblaškytos. Katkus, 
kaip viesulas, visur sukaliojosi, 
šaukė ir ragino savuosius ne
pasiduoti. Kovos laukas nusi
klojo lavonais, švedai pradėjo

kol priešas nusileis nuo kalvos. 
Slėnyje susikaudavo tik atski
ri kariai, vieni kitus viliodami.

Visi lietuviai
mišių ir pasiryžę laimėti 
žūti.

Trauktis nebuvo kur.

buvo išklausę 
arba

ne-
300

LAVONAI UŽKLOJO 
LAUKĄ

Kai Katkus sulaukė dar 
didelės paspirties, — apie
raitelių, kurie perplaukė Dau
guvą; (tai buvo Kuršo kuni
gaikščio G. Ketlerio talka). — 
buvo pasiryžta švedus išvilioti 
į kautynes 'pačiame slėnyje. 
Negausus lietuvių raitelių bū
rys švedus staiga puolė, susi
grūmė ir paskui ėmė bėgti 
šaukdami, kad ir kiti gelbėtųsi, 
nes priešas smarkus ir stiprus. 
Karolis IX tada įsakė vytis ir 
pateko į Katkaus pinkles: buvo 
užpultas iš visų pusių. Kadan
gi švedų buvo daugiau pėsčių.

krikti. Pergalė sviro lietuvių 
pusėn.

paimta keliolika patrankų* 60 
vėliavų, daug karinės- aprangos 
bei ginklų, Karoliaus fx iždas 
su brangenybėmis ir nemažai 
belaisvių. Švedų kariuomenės 
likučiai su pačiu Karoliūm IX 
išpląukė už marių. Visa Livo
nija buvo išvaduota.

Salaspilio laimėjimui (1605 
m. rugsėjo 27 d.) paminėti Ka
rolis Katkevičius Kretingoje 
pastatydino bažnyčią.

Garsas nueina per Europą
švedų kariuomenė anuo me

tu buvo viena iš geriausių. Vi
si bijojo bekylančios švedų ga
lybės, kurią Katkus supliekė 
tiktai su keliais tūkstančiais 
vyrų. Tas garsas plačioj nuėjo 
per visą pasaulį; buvo stebima-

KARALIAU, IMK 
MANO ARKLĮ!

Iš kovos lauko dar suspėjo 
atsipalaiduoti būrys švedų rai
telių, kurie apsupo savo kara
lių ir su juo spruko marių lin
kui. Lietuviai nusivijo iš pas
kos, norėdami pačiupti patį 
Karolį IX. Jau buvo jį benu- 
čiumpą, kai karaliui krito ark
lys. bet jam suspėjo dar per
duoti savo arklį vienas Livoni
jos riteris šaukdamas: 
liau. imk mano arklį!” 
IX tuo būdu paspruko, o už jį naudoti 
pasiaukojęs riteris buvo vieto
je lietuvių nukirstas.

Iš lietuvių pusės . Salaspilio 
kautynėse krito apie 100 karių, 
kaip liudijo pats Katkus. Iš 
švedų pusės 9000 nukautų, 
tarp jų ir Karoliaus IX žentas 
— gen. Lindersonas. Grobio

“Kara-
Karolis

Klišė “Kario”.

drąsa ir narsumu, 
ir pagyrimo raštai

si lietuvių 
Sveikinimo 
atėjo iš Anglijos karaliaus Jo
kūbo I, Vokietijos imperato
riaus Rudolfo, popiežiaus Po
vilo V ir net Turkijos sultono 
Achmedo I kuris paliepęs 
savo rūmuose iškabinti Katkaus 
“nepaprasto narsuolio” pa
veikslą.

Iš tikrųjų, tai buvo garsus 
ir retas laimėjimas. Livonijai 
atnešęs taiką keliolikai metų. 
Tiktai vėliau. Lietuvos ir Len
kijos valstybei iš vidaus vis 
labiau aižėjant. nebuvo galima 
tuo laimėjimu tinkamai pasi- 

ir Livoniją išlaikyti 
savo rankose. Didelė jos dalis 
vėliau vis dėlto atiteko švedam.

Salaspilio pergalė dar paro
do, kad kovose dažnai laimi ne 
skaičiai, bet narsa, ryžtas ir 
stipri dvasia tu, kurie dėl savo 
krašto reikalu ir laisvės eina 
laimėti arba mirti.

NUO ALTORIAUS PRIE ATLANTO
WORCESTER, MASS.

Aušros Vartų lietuvių para
pijos 20 berniukų, kurie tar
nauja mišioms, buvo išvykę vi
sai savaitei atostogų pas' pran
ciškonus į Kennenunkport, Me. 
Visiems berniukams stovykla
vietė labai patiko. Vienas iš jų, 
Jeronimas Burdulis, apsispren
dė būti kandidatu į pranciško
nus ir jau mokosi jų gimnazi
joje. Stovyklautojai labai dė
kingi lietuviams pranciškonams 
ir šeimininkei R. Aleliliūnienei.

Lituanistinė mokykla 
jau pradėjo naujus mokslo me
tus. Mokyklą moraliai ir mate
rialiai remia prel. K. Vasys, jai 
vadovauja mokyt Pr. Pauliu- 
konis, pirmąsias pamokas dės
tė prof. J. Rauklys ir mokyt.
J. Bakšys. Darbas 
42 mokiniais.

Mokslo 
gausiai dalyvavo 
susirinkime 
tėvų komitetas: 
Vidūnienė- Vyt. Mačys, J. Pi
piras. EI. Račiukaitienė, L. 
Sprindžiūnienė, Br. Sviklienė. 
Ad. šermukšnis. Po pamokų ir 
susirinkimo visiems parodyta 
spalvotų kun. V, Martinkaus 
turimų Lietuvos vaizdų.

Tikybos pamokoms 
vesti ir vaikus pirmajai komu
nijai ruošti Aušros Vartų lietu
vių parapijoje šiemet atvyko 
dvi naujos Nukryžiuotojo Jė
zaus seserys — Asumpta ir 
Imakulata. Iš praėjusiu metų 
pasiliko sesuo Vincenta.

IS VISUR
Li.-------------- -----; ' . S

pradėtas su

metus pradedant, 
tėvai, kurių 

išrinktas naujas 
pirm. Marija

Išgražintoje par. salėje 
pirmasis pasilinksminimas bu
vo suruoštas katalikiškojo jau
nimo; šokiams grojo Rob. Zin- 
kaus kapela -

Aušros Vartę Draugija 
spalių 9 rengia maldininkų ke
lionę į naująją Marijos švento
vę Putnam, Cbnn. Kitą sekma
dienį draugijos narės Put namo 
seserims paremti ruošia paren
gimą.

Šieno vežimuose 
nuotaikingą iškylą suruošė Šv. 
Vardo Draugijos 40 vaikinų ir 
sodalietės. Po ekskursijos Ka- 
maičių ūkyje buvo laužas, kep
sniai ir žaidimai.

Ateitininkai
ruošia muzikalinį vaidinimą 
“šaltyšius”, kompozicija muz. 
Z. Snarskio; jis taip pat ir re
žisuoja.

Vyčię 116 kuopa
seimų Newarke ir Bostone, 
gegužinių, kuriose visi gau-

PO 
po 
šiai dalyvavo, šiuo metu orga
nizuoja vyčių chorą, kuriam 
ėmėsi vadovauti V. Burdulis. 
Choro repeticijos būna pirma
dieniais. Taip pat vyčiai smar
kiai ruošias “minstrel 
vaidinimams, kurie bus 
čio viduryje.

Meno ratelio 
pirmininku išrinktas 
Naikelis, choro vedėju — Zig
mas Snarskis, tautinių šokių 
vedėja — Izabelė Savickaitė. 
Meno ratelis nuolat vis auga. 
Bendruomenės suruoštoje rate
liui arbatėlėje Įstojo 20 naujų 
narių. A.

show” 
laokri-

Jonas

TONY MACĮ* ADO (Los Angeles) 
penki vaikai dėkoja Dievo Motinai, 
kad jų tėvas lakūnas, nukritę* su 
lėktuvu • l’aeifika. buvo išgelbėtas 
kartu su kitu lakūnu, o 3 žuvo. 
Lėktuvas buvo prekinis.

♦*W*-W*-^Jw>*W*>mJw*W*W*W********
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Į Ką tik išėjo iš spaudos
Į KUN. VYT. PIKTURNOS |

I AMŽINOJI I 
Į AUKA Į
i mišios, i
I JŲ ESME,
I VAISIAI, Į
Į MALDOS i
| IR APEIGOS I|
| 200 puslapių, iliustruota. 
Į Tai pirmas didesnis ban*
I dymas lietuvių k. duoti gi-
| tesnį šv. Mišių aukos 

supratimą.
Į KAINA — $2.00

| Gaunama “Darbininko” 
| administracijoj.

REZOLIUCIJOS KUNIGŲ VIENYBES SUVAŽIAVIMO,
1. Kunigų Vienybės Seimas 

nepaprastai brangina ir verti
na Balfo veiklą ir remia jo pa
siūlytą rezoliuciją padėti at
vykti dar 800 lietuvių, parū
pinant jiems darbo ir buto ga
rantijas. Tam tikslui parapijų 
klebonai prašomi išaiškinti pa
rapijiečiams to reikalo svarbą 
bei sąlygas per pamokslus ir 
organizacijų susirinkimuose if 
pabrėžti, kad tai yra paskutinis 
ir labai svarbus sponsorių va
jus, kuris baigiasi 1956 m., 
rugpiūčio 31 dieną, suprantant 
kad tas ateinančių metų rug
pjūtis yra galutinė data ir su
tartys prieš to mėnesio pabai
gą jau turi būti suinteresuotų 
asrtierių rankose —Vokietijoje.

2. K, V. Seimas užgiria ir 
pažada nuoširdžiai remti A. L. 
R. K. Federacijos numatytą 
programą:

a. įvairiuose miestuose steig
ti būstus lietuviškam ka
talikiškam jaunimui;

įvykusio rugsėjo 13, 1955 
Scranton, Pa.

prisiųstą sveikinimą. Sužinoję 
kad sekantieji metai LRKSA 
bus jubiliejiniai, t. y. 70-ties 
gyvavimo ir veikimo sukaktis, 
mielai sutinka Tarybos siūly
mą sekančiais metais ruošti tos 
sukakties minėjimus ir bend
rai sugyvinti LRKSA veiklą 
visose parapijose, K.V. Seimas 
tiki, kad kai tik LRKSA Valdy
ba gerb. klebonams primins 
praktiškus savo jubiliejinius 
metų planus, jie noriai tai pa
rems.

4. Išklausęs plataus veiklos 
pranešimo, K. V. Seimas 
džiaugiasi Lietuvos vyčių veik
la Amerikoje ir tvirtina jų siū
lomas rezoliucijas: a. prie kiek
vienos lietuviškos parapijos 
Amerikoje organizuoti Lietuvos 
vyčių kuopas; b. stiprinti ir gy
vinti katalikišką. lietuvišką 
veiklą jau esančiose kuopose;

b. steigti tos rūšies jaunimui c. organizuoti parapijų jauni
mą nuo 12 iki 16 metų, am
žiaus į Lietuvos jaunųjų vyčių

4^«e^*w*<M»*e**<M^****2**^$**X****'

vasaros stovyklą;
c. organizuoti Kristaus Ka

raliaus garbei minėjimus, kuopas, 
akademijas; * 5. K. V. Seimas reiškia nuo

ri. kartą metuose parapijų §ir(Jžią užuojauta kunigams ir 
bažnyčiose pravesti rinklia- tikintiesiems nukentėjusiems 
va Katalikų Akcijos Fon

dui.
3. K. V. Seimas reiškia padė

ką LRKSA pirmininkui L. ši
mučiui ir Vykdomosios Tary
bos suvažiavimo dalyviams už

nuo .neseniai praėjusių potvy
nių. ypač gi Waterbury klebo
nui kun. Juozui Valantiejui ir 
Ansonijos klebonui kun. Bene
diktui Gauronskiui bei jų para
pijiečiams.

Tautos šventė St. Catherine, Ont6. K. V. Seimas, išklausęs 
Kunigams šelpti Draugijos pra
nešimo, pritaria šios draugijos 
veiklai ir ragina kunigus stoti 
jos nariais.

7. K. V. Seimas, džiaugda
masis sėkminga ateitininkų 
veikla, pažadėjo jiems visoke
riopą paramą.

8. K. V. Seimas, išgirdęs Pa
saulio Lietuvių Skautų Sąjun
gos vyr. dvasios vadovo prane- _ .... ...
Šimą apie skautų religinį auk- Gylį,' kuris savo paskaita ap- jas Jurgis Jankus paskaitė sa- 
lėjimą. ragina kunigus paremti žvelgė dabartinę politinę padė- 
lietuvių skautų veiklą, ypač 
prisiimti skautų dvasios vado
vų pareigas.

9. K. V. Seimas pasigėrėjo 
gražiu “Lux Christi” leidimu 
ir prašė Gerb. redaktorių tęsti 
leidinio redagavimą. Jam su
tikus, Seimas pareiškė jam pa
dėką ir geriausios sėkmės lin
kėjimus.

10. K. V. Seimas reiškia bro
liška padėką kun. Jonui Baltu- 
sevičiui. Scranton liet. šv. My-

Rugsėjo 24 d., St. Catherino 
ir apylinkės lietuviai iškilmin
gai minėjo Tautos šventę, ku
rią pagerbė savo atsilankymu 
Lietuvos konsulas Kanadai Vy
tautas Gylys su ponia.

Šventę pradėjo St. Catherino 
lietuvių bendruomenės pirm. 
Stepas šetkus- pakviesdamas 
paskaitą’skaityti konsulą Vyt.

Vlada Sabaliauskienė. Nazereth 
College. Rochester. N. ¥.. dai
navimo ir vokiečių kalbos ass. 
profesorė ir 1954 metų L. Ra
šytojų Draugijos literatūros 
laureatas, rašytojas Jurgis Jan
kus. Sol. Vlada. Sabaliauskienė 
išpildė keletą lietuvių ir kitų 
tautų kompozitorių sukurtų 
dainų bei operų arijų. Rašyto-

• Vyriausioji pranciškonę^ 
vadovybė Romoje sekančiam " 
trimečiui vadovauti lietuviams 3^ 
pranciškonams patvirtino pro- 
vinciolu T. Jurgį Gailiušį, jo y 
patarėjais tėvus— Justiną Vaš--iSį 
kf, Viktorą Gidžiūną, Placidą 
Barisą ir Pranciškų Gedgaudą. JS
• '‘Darbininko“ 40 metę su-: .‘3 

kakties proga sveikino “Tėviš-^ 
kės žiburiai” 
siųsdami tokio

“Keturias
“Darbininkas” 
dovavo didelei 
ir Kanados ] 
palaikydamas juose jų iš tėviš- 
kių atsivestą lietuvišką ir ka- 
talikišką dvasia bei skiepyda-^/ 
mas jiems krikščionišką' so- ; 
cialinių problemų supratimą. ,^ 
Mes — “Tėviškės Žiburių” ko-’-.«|| 
lektyvas — su pasitenkinimu -j 
ir džiaugsmu stebime, kaip įl 
tvirtai ir užtikrintai '‘Darbi- \ 
ninkas” ir šiandien tuo pačiu 
keliu žygiuoja užimdamas vis į?® 
naujus ir naujus barus. Te—„3 
lengvina Aukščiausias Jūsų ke- - -gi 
lią ir tebrandina Jūsų darber. j|| 
vaisių! Jūsų nuoširdus ir daug 
sėkmės linkįs Dr. A. Šapoka, S 

“Tėv. žib.” redaktorius”.
• Kun. L. Musteikis pakeitė 

savo adresą: 649 South 40th 
St., Omaha 5. Nebraska. .

• “Moteris" Liet. Moterų^ 
žurnalas, pasirodys šio mėnesio 
gale. Jį redaguoja St. Prapuo- 
lenytė. Žurnalas eis 4 kartus į 
metus. Prenumerata metams 3 
dol. garbės prenumerata 10 v 
dol. Atskiras numeris 75 c. / 
Redakcijos adresas: 194 Charl- 
ton Avė.,. W. Hamilton, Ont., 
Kanada.

• Vasario 16 gimnazijai pra
dedant mokslo metus, nebeat- 
vyko 10 mokinių, kurie išemi
gravę. Vietoj jų įstojo nauji* 
todėl mokinių skaičius siekia ,~ 
apie 160. Su laiku, praplėtus 
patalpas, numatyta priimti dar 
daugiau mokinių. Vietoj kape-, 
liono kun. dr. Paškevičiaus pa
kviestas iš Romos kun. dr. J. 
Petraitis, o mergaičių bendra
bučio vedėja ir kūno kultūros 
mokytoja, vietoj pasitraukusios
A. Grinienės, pakviesta L. Skei- 
valienė. ■

• Sydnėjaus lietuviai Aus
tralijoje pasiryžę pasistatyti 
lietuvių namus. Grynais pini
gais surinkta per 1.000 svarų, 
tokiai pačiai sumai turima pa
sižadėjimų.

• Ed. Valevičius Kataboj, 
Austrą lijos Mėlynuosiuose 
kalnuose. įsitaisė pirmąjį lie
tuvišką viešbutį, kur sutalpina 
80 žmonių. z į

•Paieškomas Konstantas Gel- 
budas. gyvenąs Argentinoje. 
Prašo atsiliepti: Mrs. E. Kasoer. 
86—81 76 St.. \Voodhaven, 
v v ' -

iš Toronto* at->3 
turinio laišką: _ 
dešimtis metų , 
sėkmingai va-, j

daliai Amerikos ; f
lietuvių išeivių,

• vo naujausios kūrybos ištrau- 
tį ir tarptautinio komunizmo ką iš “Trumpa žemės istorija” 
grėsmę laisvajam pasauliui.

Meninę dalį išpildė solistė

kolo parapijos klebonui, už jo 
didį Svetingumą šio Seimo me
tu: miela priėmimą, nuoširdų 
bendradarbiavimą ir tikrai ska
nius pietus.

Prel. Jonas Balkūnas
K. V. Seimo Pirmininkas
Kun. K. Balčys 
Sekretorius.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, JVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Krutai Strn Ridgmood. Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL IIYacint 7-46 < <

iš netolimos pabėgėlių praei
ties. Abu menininkai šventės 
dalyvių buvo priimti su nuošir
džia pagarba ir dideliu entu
ziazmu. Pranešinėjo Aldona 
Dauginaitė.

Po meninės dalies įvyko vai; 
sės ir šokiai, kuriuos ypač gra
žiai ir vykusiai paįvairino ben
druomenės pirm. Stepas šet
kus. per šokių pertraukas pra- 
vesdamas žaidimus su Įvairiais 
lietuviškais rateliais.

Tenka pažymėti, jog šios 
šventės dalyvius kiek slėgė 
prasidėjęs G M fabrikuose strei
kas, kur. dauguma vietos lietu
vių yra radę gana pelningo 
darbo.

Šiuo metu St. Catherino Ben
druomenės valdyba sudaro: 
pirm. Stcp. šetkus. vicepinn. 
Petras Šukys. kasin. Juozas 
Vyšniauskas, sekr. Aldona Dau
ginsite ii‘ valdybos narys Alek
sas Paulionis. Šventės dalyvis

• Baltu klubas suorganizuo
tas Naujoje Zelandijoje. Lietu- i ;
vius atstovauja Žiginskas. Sen- 
kienė ir G. Procuta. Dabar 
klubui pirmininkauja Žigins- 
kas. i

• Aleksandras Flateris pa
kviestas moksliniams darbams 
Chicagos universitete, sociolo
gijos skyriuje. Tame pačiame 
universitete jis neseniai ap
gynė disertaciją tema “Proto ' 
darbininkų lietuvių buv. D. P. 
prisitaikymas Amerikoje“.

• Jonas P. Vaičaitis, baigęs
Clevelande inžinerijos mokslus. J 
jų pagilinti išvyko i Angolą. In- į 
diana. Tri-State College, kur 
studijuos mechaninę inžineri- 
ją. |

IEŠKOMAS
Mari inkus Liudvikas, sūnus 

Ferdinando, gimęs 1909 m.,, 
gyvenęs Vokietijoje. Frankfur* 
to apyl. Paieško seserys Euge
nija ir Adelė. Pranešti: Mrs, 
Juškienė, c o Franciscan Fa* 
thers, 32 Rusholme Pk. Cr~ 
Toronto. Canada.
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DISPLAY

YVE CATKR FOR ANY OCCASSION

COl’SIN BEN’S 
\Vashinxton & Park Avės.

NTTLEY. N. J.
. N’utley 2-9878.

HOROVVITZ & MANTZ. Ine.
Tool Headquarters For 

the DO-JT-Y’Ol'RSELF fans 
Gonte in and learn how faryour 

dollar can iro.
LEHIGH 4-1488 

2807 3rd Avė; (eorn. 125 St.), NYG.

Its Cousfa’s Ben’s for 
Fine Food 

Italian-American Favorites 
Our Specialty

Ponas. Toks išslimpino į gat
vę pasižmonėti. Ten vaikštinė
jo daug žymių ir nežymių bū
tybių. Nužiūrėjo vieną išpūsta 

. krūtine. Buvo matyt iš visko, 
kad tai būta didelio veikėjo, 
nes pro švarko atlapus tebeta- 

gK balavo laikrodžio grandinėlė. 
K?' " — Atleisk, — kreipėsi ponas 
glcLToks, jei valandėlę sutrukdy- 
gįj'lsiu. Gal žinai, kuri dabar va- 

landa?
Užkalbintasis oriu galvos 

įr- linktelėjimu davė suprasti “ži- 
nau”, ir ėmė kišti ranką į lie- 
menės kišenę, kitaip sakant, 

. siekė argumentų. Bet ponas 
Toks jam kapt už rankos: 

fe.!-'—'-r- Tamsta tur būt nenugir- 
g|| dąi! Aš tik paklausiau- ar žinai, 
|g[ kuri dabar valanda?

— Ką veiksi nenugirdęs, — 
į teisinosi žmogelis. — Bet jei 

.. tamsta neleidi man pasižiūrėti 
| laikrodį, iš kur aš galiu žino- 
ti, kuri dabar valanda?

||J" — Vadinasi- nežinai---- triunr
favo Toks.

— Kaip ne! Užmesiu akį ir 
pasakysiu, — spyrėsi žmogelis.

— Tai tau, — pradėjo ponas 
Toks niurgzti. — Aš balta — 
jis juoda- Jei tamsta turi žiū
rėti į laikrodį, tai reiškia, kad 
nežinai. Pasižiūrėjęs ir durnas 
pasakys...

— Bet tamsta juk norėjai 
žinoti laiką? — mikčiojo už
klaustasis.

— Norėjau, bet, pasirodo, 
užtikau ant žmogaus, kuris gi
riasi žinąs ir nežino. Ką tamsta 
i tai?

nieko — stenė-

Apply:

PADĖKA

a.

tremtinių)’.

t

RfDGKW<)OD AVK BROOKLYN. N. Y.848

t

Į 
Z i 
i

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

ko 
di-

ve-
Ta-

lietuvio širdis tačiau

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven. 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

PRESS-MAN 
COMBINATION 

SIMPLEX MAJOR
Good rate and year around 
work for competent man.Marija Kvaraciejienė, gyv. 

New Haveno priemiesty Bran- 
fordė, mirė ir buvo palaidota 
rugsėjo 28 šv. Agnietės kapi
nėse.

HELP W. MALĖ

R

MKIUHil Vi* •/

— Aš irgi nieko, tik tamsta 
nežinai taiko, prikaišiojo jam 

gį por.es Toks.
— Eik sau su savo laiku! 

riktelėjo jam žmogus. — Man 
Ž-a* visiškai nereikia žinoti, kuri da- 

bar valanda. Aš niekur nesku- femu.

— Tai kam tą cibulį nešioji, 
J — parodė į laikrodį ponas 

Toks. — Dėl gražumo? Geriau 
pasikabintum skambalą, tai 
ir aklas girdėtų, kad tamsta 

' eini, o dabar... Čia veliesi ki- 
į tiem po kojų- ir iš to nėra jo

kios visuomeninės naudos.
Nei sudiev nesakęs, ponas 

Toks nuėjo į subuvimą, sekda
mas rudeninės saulutės krypti.

Vincas Kapsukas, bolševikas, 
kuris 1919 metais vedė Į Lie
tuvą pirmus raudonosios armi
jos būrius ir buvo Įsikurdinęs 
Vilniuje prieš tai gyvendamas 
Amerikoje (1917) redagavo 
Socialistų Sąjungos organą 
“Kovą”. Už tuos nuopelnus da
bar Marijampolė ir Vilniaus 
universitetas perkrikštyta Kap
suko vardu.

TALA.RSKI 
FUNERA L HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA| 
3S0 Majrfe Avenne, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. (flapcl «. 1377 '

WTNTER GARDEN TAVĖKN. Ine

*'VT BELECKAS. ssvininkft*

Baras, SALE vestuvėm*
pa rengi mama, ouainir 

kiinaniM. eU*.
imn NAIMSON -

r*t <V ’Hn.

ĮSPĖJIMAS per greitai važiuojantiems. Netoli Los Angeles per greitai važiavęs šoferis Victor 
L, DeČasaus sukūlė 5 masinas. Užmušta vienos šeimos 5 asmens (tėvas, motina, du broliai ir se
suo) ir dar vienas žmogus; sunkiai sužeisti 4. Šoferis traukiamas i teismą už žmogžudyste.

Klimaus-

PRADĖJO DARBĄ LITUANISTINE MOKYKLA
Lietuvių kalbos ir kt. dalykų 

pamokos šv. Jurgio mokykloj 
pradėtos rugsėjo 19. Kaip yra 
prieš kelerius metus Clevelan- 
do vyskupo patvarkyta, jos ir 
šiemet ims po kitų (“norma
lių”) pamokų. Taigi naudosis 
tik antraeilio dalyko padėtimi. 
Reiks grumtis ir su tais pačiais 
sunkumais. Kadangi pagal to
kią tvarką pamokos įvairiose 
grupėse tegali vykti tik vienu 
ir tuo pačiu metu, tad ir vėl 
reikės verstis su keliais moky
tojais.

Kad ir stovi napajudinama 
siena,
džiaugiasi šiomis pamokomis: 
jos yra tie tautiniai žiburėliai, 
kurie mūsų mažiesiems rodo 
kelius į savo tėvų kalbą, litera
tūrą, istoriją, geografiją, dai
ną, muziką, papročius. Todėl 
sveikiname visus mokinius,
kurie į tas pamokas ateina, di
džiuojamės mokytojais, kurie 
šviesą skleidžia. Visiems 
geriausios nuotaikos ir ko 
džiausiu darbo vaisiuj

Lituanistinės mokyklos 
dėju šiemet sutiko būti A. 
mulionis.

Pradinės mokyklos moki
niams, kurie nelanko šv. Jur
gio mokyklos, lietuvių kalbos 
pamokos bus šeštadieniais. Jų 
vedėju bus J. Žilionis. Augš- 
tesniųjų mokyklų mokiniams 
pamokos bus ketvirtadieniais 
Nonvoodo bibliotekos patalpo
se. Jų vedėju bus V. Kavaliū
nas.,

Dail. Ad. Varnas atvyksta j 
Clevelandą, kur tapys muz. Alf. 
Mikulskio portretą, užsakytą 
jubilėjaus rengimo komiteto..

Naujosios parapijos karnava
las rugsėjo 15—18 d. praėjo su 

. dideliu pasisekimu: visomis

CLEVELAND, ORIO

dienomis lankėsi daug žmonių, 
tad buvo nemaža ir triukšmo. 
Girdėti, ir pelno gauta apsčiai 
(jis skiriamas parapijos mo
kyklos, salės ir klebonijos sta
tybos fondui). Stambiausia lai
mėjimų dovana — Chevrolet© 
firmos automobilis — atiteko 
nelietuviui; lietuvis užtat pasi
džiaugė • kitu laimikiu — iš
traukta gėrimų dėže.

Aldona Stempužienė sekma
dienį, rugsėjo 25, dainavo Ni- 
cklauss partiją Offenbacho 
“Hoffmano pasakose”. Operą 
statė Caffarelli Opera Co.

Donato Balčiūno ir Nijolės 
Žydavičiūtės vestuvių pokylis 
rugsėjo 17 sutraukė daug sve
čių. Buvo matyti jaunojodėdė 
dr. J. Balčiūnas su žmona ir 
jaunimu iš Cambridge- Ohio, 
Repšiai iš Chicagos ir kt. Baž
nyčioje gražų įspūdį darė tau
tiniais drabužiais apsitaisiusios 
pamergės, šliūbo metu giedo
jo solistė A. Stempužienė ir 
čiurlioniečiai (abu jaunieji pri
klauso Čiurlionio ansambliui).

Bendruomenės apylinkės 
valdyba iš apylinkės iždo pa
skyrė $70 lituanistinės mokyk
los tautinių šokių grupės Gran
dinėlės parengimų išlaidoms 
mokėti ir. $50 Neringos skau
čių tunto stovyklos išlaidoms.

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj yra įregistruota: 
spalio 29 bendruomenės apy
linkės vakaras senosios emigra
cijos lietuviams veikėjams pa
gerbti lietuvių salėj; lapkričio 
24—26 metinis Lietuvių Stu
dentų Sąjungos suvažiavimas 
kroatų salėj, 6314 St. Clair Av.;
lapkričio 26 Ramovės skyriaus dvį ba nelaimė: 
rengiamas Lietuvoj kariuome
nės minėjimas lietuvių salėj.

Lietuvių salė yra naujai iš
dažyta (negalima pasakyti, 
kad spalvos būtų skoningos ir 
gerai parinktos' v lietuvių 
klubo pat~'p* ; r u i atremon
tuotos (d;, fra s atL',p; daug 
geriau ir skoningiau). Ryšium 
su tuo spalio 1 d. (šeštadienį) 
įvyksta banketas su šokiais 
(pradžia 6 vai. vak. vakarienės 
7:30 vai.). Dalyvauti kviečia-

Tel. APplegate 7-0349 . ,

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

DARBININKAS

mi visi lietuviai, įėjimas asme
niui $2.50. .. -

Dirva, Clevelande einąs tau
tininkų savaitraštis, spalio 9 d. 
mini 40 metų sukaktį. Minėji
mo aktas ir koncertas įvyks 
slovėnų auditorijoj St. Clair 
Avė. Kalbėti pakviesti Lietuvos 
konsulas dr. Petras Daužvar- 
dis ir A. Olis, koncertinę pro
gramą atliks solistai Aid. 
Stempužienė ir Pov. Stogis, 
šoks lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos L. Sagio vado
vaujamos tautinių šokių Gran
dinėlės šokėjos, akompanuos 
R. Brazaitienė. Pradžia 4:30 
vai. po pietų, biletai po 2, 1.50 
ir 1 dol.

Mirtis šienauja: mirė J. Puš- 
korius, O. Telyčėnienė. Z. Am- 
šiejięnė, mokyklų inspekto
rius J. Bendleris, pereitą savai
tę vėl iš gyvųjų tarpo išsisky
rė šie lietuviai:

Antanas Svetkauskas, 
Amerikoje gimęs, šv. Jurgio 
parapijos komiteto narys, su
laukęs vos 41 metų.

Juozas Žiburis, 
gimęs Lietuvoj (Virbalio para
pijoj), į Ameriką atvykęs prieš 
50 metų- vienas iš pirmųjų šv. 
Jurgio parapiečių, sulaukęs ži
los senatvės— 86 metų. Domė
josi lietuvišku gyvenimu, buvo 
geros širdies (pvz. atsikvietė 
iš Vokietijos 12 
Mirė rugsėjo 16, palaidotas 
Kalvarijos kapinėse 19. Būdin
ga, kad velionio karstą nešė 
tik tremtiniai.
Sofija Monstavičiūtė-Šijinienė, 
gimusi Lietuvoje (Šiauliuose) 
1902 m., į Ameriką atvykusi 
1949 geg. mėn., mirė rugsėjo 
1,9, palaidota Kalvarijos kapi
nėse 22. šią šeimą užgriuvo 

kai žmona 
gulėjo mirties patale, vyras K. 
Šilinis laukė operacijos ligo
ninėj (jam taip pat fabrike bu
vo nupjauti keli vienos rankos 
pirštai). SP 

• Namų statyba sumažėjo 
liepos mėn. 1000 vienetų, paly
ginus su pernykščiais metais. 
Sumažėjo dėlto, kad reikalau
jama turėti daugiau savo su
taupytų pinigų ir duodamos 
mažesnės paskolos.

Žinios iš Rochester, N. Y.
Sumainys aukso žiedus. Irę 

na Arlauskaitė ir torontiškis 
Edw. Punkris spalio 8, Roches
terio lietuvių katalikų parapi
jos bažnyčioje sumainys aukso 
žįedus. Irena Arlauskaitė yra 
veikli skaučių draugovės ir 
vietos choro dalyvė.

Lietuvių kalba šv. Jurgio pa
rapijos pradžios mokykloje ir 
šiais metais mokoma normalių 
pamokų metu, kasdieną. Mo
kytojos yra seselės pranciš- 
kietės. Lietuvių kalba moko iš 
Kregždutės I, H ir III d.; be to, 
vyresniuose skyriuose Lietuvos 
istoriją iš Sruogienės Lietuvos 
istorijos ir geografiją iš A. 
Bendoriaus geografijos vado
vėlio “Lietuva”.

— Jonas Žurauskas Dariaus 
ir Girėno skautų draugovei nu
pirko ir padovanojo vėliavą. 
Vėliavą, Jonas Žurauskas įteikė 
vasaros stovyklos užbaigtuvių 
laužo metu.
— Augustinas Juodvalkis, šv. 

Jurgio liet parapijos 5 klasės 
mokinys, laimėjo piniginę dova
ną už tai, kad lietuvių skautų 
stovykloje visą laiką kalbėjo 
tik lietuviškai. Dovaną per 
vietos lietuvių skautų vadovy
bę paskyrė kleb. kun. Jonas 
Bakšys.

— Baltui 400 dol. Rocheste
rio skyrius Balfo Centrui per
siuntė 400 dolerių, prašydamas, 
kad šie pinigai būtų paskirti 
patiems reikalingiausiems Vo
kietijoj gyvenantiems lietu
viams.

Nauji studentai, šiais metais 
gražus būrelis Ręchesterio lie
tuvių jaunimo įstojo į Roches- 
terio aukštąsias mokyklas. 
Štai jie: Gražina Musteikytė į 
Nazareth Colege, studijuos pe
dagogiką, Jonas Apanavičius į 
Rochesterio universitetą, stu
dijuos fiziką, Saulius Jankus iš
vyko į New Yorką studijuoti 
baleto, V. Draugelis, Algis 
Druseikis, A. Grybauskas* Al
binas Kurkulis įstojo, Roches
terio Technologijos Institutan, 
Algis Naujokas įstojo į Roches
terio universitetą, studijuos 
techniką. Malonu pažymėti, 
kad Algio Naujoko tėvas, An
drius Naujokas, jau treti me
tai kaip studijuoja Rochesterio 
Technologijos Institute che
miją.

BRIDGEPORT, CONN.

Parapijos atlaidai
Praeitą savaitę mūsų bažny- 

' čioje buvo 40 valandų atlaidai. 
_ Rytais ir vakarais pamokslus 

sakė kun. dr. Jonas
kas, MIC. Procesija rūpinosi 

i kun. F. Pranckus. A. Stani- 
šausko vadovaujamas parapijos 
choras giedojo iškilmingus 
mišparus. Vargoninkas nuošir
džiai dėkoja choristams už jų 
atidų repeticijų lankymą. Į at
laidus atsilankė kaimyniniai 
lietuviai kunigai ir uoliai talki
no.

Choro koncertas
Visi nekantriai laukia meti

nio parapijos choro koncerto, 
kuriame čia pirmą kartą daly
vaus solistė Lilian Mickevičiū
tė iš VVorcesterio, Mass. Cho
ras* ir vyrų kvartetas ruošiasi 
naujom dainom. Nemira Lam- 
bergaitė suorganizavo šokikių 
grupę, kuri pašoks lietuviškų 
tautinių šokių. Koncertas įvyks 
spalio 29 vakare parapijos sa
lėj. Vietiniai ir apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti Po 
programos bus šokiai kur jau
nimas ir senimas galės links- solistai 
mai praleisti taiką. O.

Mano mylimai žmonai Zofi
jai Amšiejienei mirus 1955 m. 
rugpiūčio mėn. 27 dieną esu 
labai dėkingas už man padėji
mą toje sunkioje valandoje 
kun. J. Angelaičiui, šv. Panelės 
Nesiliaujančios Pagalbos para
pijos klebonui, už velionės lan
kymą su Sakramentais ir pa
skutiniu patarnavimu mirties 
valandoje, už pasakytą bažny
čioje pamokslą ir visiems trim 
kunigam už atlaikytas šv. mi
šias velionės intencijai. Nuo
širdžiai dėkoju ir šv. Jurgio pa
rapijos kleb. kun. Vilkutaičiui, 
jo gerbiamiems vikarams už 
maldas, užuojautą ir paskelbi
mą bažnyčioje apie velionės 
mirtį.

Ypatinga padėka p. Simonui 
Laniauskuį už pasakytus žo
džius prie kapo, p. p. Iz. Na
vickienei, A. Staškūnienei už 
ligos metu slaugimą ir darbą, 
Balfo 55 skyriui, Moterų 35 
kuopai, Labdarybės draugijos 
v-boms ir nariams už vainikus, 
gėles, šv. mišias ir užuojautas, 
M. Cicienienei, K. Magilienei. 
Garnienei- Drasutinei ir kitoms 
ponioms už darbą paruošiant, 
po laidotuvių. pusryčius, grabo 
nešėjam: J. Žukauskui, F. Na
vickui, J. Venclovai. L. Staškū- 
nui, St. Mažintai ir A. Spira- 
kaičiui.

Dėkoju visiems, kurie auko
jo šv. Mišias už jos sielą, už 
prisiųstas gėles, visiems lanky
tojams koplyčioje ar dar gyvai 
esant namuose, pareikštas 
užuojautas žodžiu ar raštu ir 
palydėjusiems į amžina poilsio 
vietą — kapines.

Ačiū ir laidotuvių direktorei 
Mrs. Jacubs ir sūnui už malo
nų patarnavimą, visiems tiems, 
kurie prisidėjo vienokiu ar ki
tokiu būdu prie laidotuvių esu

Sb.

NEW HAVEN, CONN.

Ona Norkutė šv. Kazimiero 
bažnyčioj naujiems suolams ir 
šildymui įrengti paaukojo 500 
doL Tam pačiam tikslui ir kiti 
parapijiečiai gausiai aukojo.

40 valandų atlaidai mūsų pa
rapijoje bus spalio 2, 3, 4 dd. 
Iškilmingi mišparai vakarais 
7:30 vai., kurių metu giedos

Inunediate openings for

MEN
at

MUNTZ TV 
for 

PRODUCTION WORK
Steady employment. good wages, automatic inereases.
Free life and hospital Insurance. Good transportation.

1000 Grey St., Evanston
Employment Office open Sat. to noon. 

For Information call
HOllycourt 5-1800 or DAyLs 8-7002

HELP W. FEMALE

GIRLS &WOMEN
YOU ARE N EEDED AT

A
l>

ASSEMBLERS WIRERS 
SOLDE RE RS

Clrai... UgM... Sttttn, nork ta Small Parto DtvMfta

Apply ai
4151 NO. D(OX AVENUE

t KfoekEMtof Cicero

The Cloistered Contemplative 
DOMINICAN NUNS OF THE 

PERPETFAL ROSARY
form a Guard ef Honor to the Most 
Holy Virgin MARY MOTHER of 
GOD, with the perpetual recitation 
of the Rosary day and night. in the. 
Presence of the Most Blessed Sacra- 
ment. The Divine Office is chanted. 
The characteristic spirit IS the of- 
feringtoGod THROUGH MARY. IN 
MARY, WITH MARY the perpetual 
prayers, spiritual exercises, and 
manual works. The Immaculate 
Heart of Mary has given us a pledge 
of salvation, the MOST HOLY 
ROSARY.

Vocation Brochure on reųuest 
REVEREND MOTHER 

PRIORESS, O. P.
Perpetual Rosary Monastery

802 Court St,. Syracuse 3. N. Y.

Chicago, III.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

J. S. PALUCH COMPANY 
1800 West Winnemac
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Hartford, Conn,

ACADEMY OF THE SACRED HEART OF MAKT, Beg L. L For
Giris only. TeL 5-4*87; Mother Tfeomes, Pritepi; 225 Studente; Element- 
ary and High School; Couunercfal ISecttve*; Diy $25* and Boarding $804.

rmation 
rya 163
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DOBBS FERRY 5-bedroom House 
Dining rotnm, kitehen, Hving room, 
fireplace. tile bath. Espanafos fan 
in attic. ’4 acre of land. Rock gard- 
en and lily pond. Two-car garage. 
Near catholic school and chureh. 
Asking $28.004. Owner Do 3-4038.

CARPENTER—BUILDER

s. all without 
t Welcome.

su Vai- 
rlausko, 

Yorko, 
mmandų

GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakevvood, N. J. lakewood 6-0040; Sisters 
of Mercy; Sis te r Marle Auna, President; Sistear Mary Giovamd, Dean; 
250 Studente; A. R, B. S. Degrees; Day andBeddent; Tuition $500; Board 
and Room $750. Address. Seeretary.

LACORDAIEE SCHOOL Upper Moatelair, N. J- Ideal school for girta, 
Stnall elasses, Sisters of St Dominte, Montetair 2-1*248. Accredited by MM- 
College Prep. and Elementai? Departe. Mmie, AtUeties, Drama, Typing, 
dle State Assoc.

HEMPSTED, W. Brick bungalow, 7 
rooms, newly decorated. Conven- 
ient to all trans, schools. near ca
tholic institutions. Extras, $14,800. 
Owner, IV 6-5304.

MJNDAY
SEPT. 25

OCT. 2

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

ST. MARFS VILLA ACADEMY TABLE BOCS — SLOATSBURG, N. Y. 
Boarding School fer High School Giria Acetate aaad Conmereial Courses 
AffiUated wtth the University et the State et Neo Torte. Conducted by the 
Sisters Servante of Mary Immaeulate Atarai Siater Ssperior Telephone 
Number Sloateburg 32378. .

McKinnon Auditorium, 
St Ignatius School

50 East 84th St, New York City 
Every Tuesday Evening at 8 P. M. 

September 13 Through November 8 
All are welcome. Donation $1.00.

MACHINE shop for sale, 
private owner. 

Dealers welcome.
„ Unusual Bargain. 

HI 6-3154

GENERAL HOUSEWORKERS
Immedlately; sleep In: $30—45 

weeklv. Saavedra Agcy, 145 E. llt 
SA’ 2-7180. .

EUZABETH 8ETON SCHOOL, 1081 Nerth toteoray, Yonkers 8, N. Y. 
Resident Pup&s, YOnkers 0 1000; Sėbrai YOtaera 8-5000; Sisters of 
Charity; Mother Mary Berehmans, Diroetrem; M Studentas CoEege Pmv- 
aratory, fleereteriai and Home EeoMud^a; Briėat Studente $1000; N<A- 

ResMent $500.

dfrtanne to eathoHe sehool and 
ohurch, principais only, mušt be 

seen. $17,000 
FL 9-0042

ruDios 
ticles 
Avenue

FLCSHING, MURRAY HHJL /. 
Inėome of $188.04 plūs 5 romus 4* 
title, hoose in exceUent eonditton.

Don't shop Around Town. (all 
ROl ND TOWN ROOFERS 

AVatop-Preofing—Evtcrior Painting 
REPAIRS OI'R SPFCLM.TY 

Leaders. Guttors. Shingiing. Siding 
Easy Time Payments 
No Down Paymcnt 

GEdney 3-6158 
Ask for “Br>b"

MT VERNON. Interacial Grabam 
SchooL English stucco, 7 rooms. 

bath, excelent eond: new oiL gar 
extras. Conv. low tas, $18300, near 

catholic Institutions. Owner: 
MO 8-4109

RELIGINIAI ATVIRI KAI 
14 skirtingu progų atvirukai 

$1.00 Postpaid
Siųsk pinigus ar mohey orderi 

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

PAINT STORE & BUKI. ĖST. 34 
YRS^ Low -overhcad. income $45.000 

Yenriy Selling Only Recmne Of 
Dlness. Sarrificiiųt for $25.000. 

EV 8-1881.
53 Tompkins Ave„ Brooklyn. N.Y.

NEW BOARDING HOME FOR 
the aged at 30 Davis Avė. Rock- 
ville. Large spacious rooms, also 
private rooms to accommodate 
couples. Reasonable rates. Tele- 
phone Rockville, TRemont 5-1011, 
Massack Memorial Home.

DAY AND EVENING CLANUR
N0W FORMINO <

I m medin t e conversatton. Group 
and private lesaons. Classra 

for chlldren.
TRANSLATION BURBAU 

Free Literature On Reųoesl

MOUNT ST. MICHAEL A Country Boardng and Day School For Boys 
Within N. Y. City Limite Conducted by tiie Marist Brothers. Write for 
Catalogue or phone 4300 Murdock Avė. Bronį. N. Y. (66) Fairbanks 4-1400.

The Men's Sodality Of The 
CHURCH OF

. ST. IGNATIUS LOYOLA 
Invites you to hear 

PROF. LOUIS F. BUDENZ 
Lecture on

“The Techniųues of Communism’

SMITITS ADARE MANOR 
Box 52 Purling NY. 
Tel.: Cairo 9-2467 

Hot-Natural swimming pool. 
Lawn sports. Good American 

home style meals. 
Innerspring niattresses. 

CoM vrater, hjeycles, 
horses. Near VUlage and 

cathnlie chureh. Reasonable 
rates. Open during sept 
Write for boeklet “L”

I.ADTES — Make money fer your- 
setf. chureh nr club. niaking and 
seling costnme jewelry. Easy te 

make large prnfit Instruction free.: 
JTFFY CRF.ATORS. INC., 

418 Atlantic Avė.. Brooklyn. N. Y.' 
MA. 4-7303.

SAINT MABFS ACADEMY
LEONARDTOWN — MARYLAND. School fer Giris ISementary
and Hlgh School. Departanents. 8Wr Afnihtioe Terms Moderate. Apply 

to the Directress.. •

HOUSES FOR SALE PENNSYLr 
VANIA. FTVE Room dwelling. All 
conveniences. 2 acres of ground. 
To close estate S9.500.00 Situate 
at Greeiey, Pike County, Penn- 
sylvania.

FOUR (4) Room bungalow - 
breeze-way garage. New. To close 
an estate. $9300.00. Situate at 
Millford, Pike Co., Pa.

Both Komes in Catholic Arreas. 
Thos. A. Casey, Broker Matamo- 
ras, Pa.

»rowing 
lonthly 
IES
ested in Combining 
s and Vitai Form of 
j For Full Time Re- 
•cticut.

LOVE FINOS A WAY 
to serve Christ and save sonls in 
Hospitals, Schools, Day Nurserics 
and the care of orphans and un- 
derprivileged children. Young ladies 
are invited to “find this way'\ 

Write to: Vocation Directress 
Sisters of St. Francis 

Immaculate Conceptton Mother- 
house, Hasting on Hudson 6, N. Y.

ARE YOT A
COOK—MAID NVRSE 

HOVSEWORKER VVAITERSS? 
NEED A GOdD JOB?

VISIT THE 
FINNTSH AC.ENCY 
860 MAD1SON AVĖ. N. Y. C.

BU 8-656 2 
Ymi’ll be so glad you did.

PRIVATE TEACHING ’LESSONS 
INDIVIDUAL instructlons. Eng- 
llsh (Remedial readlng. Gram- 
mar and Composition >, Math 
(Arithmetic - Algebra’. Elemen- 
tary through Junior Hlgh. Rea
sonable Cost. INgersoll 2-8305.

MTLFORD, PA. — Colonial bouse 
eonsisting of 15 rms. and baths, 4 
furn. All year business, good loeat- 
apt&, modem, convenient, mostly 
ion. Ideal for retreat house COR- 
CORAN HOUSE, 109 Broad St. 
MILFORD 5131.

COLLEGE MISERICORDIA. Dalias, Fenosylvsniau A Residential and Day 
College for the Hlgher Education et Wwneo. Conducted by the Sisters of 
Mercy of the Union. Incorporated l'der the Laws of the State of Penn. 
Fully Accredited. Address the Dean.

RICF HIGH SCHOOL, 124 St. £ Lf»t A ve. N. Y. 27 N. Y. Conducted by 
the Chrfetlan Brothers of Ire1an<L fiymnmsium. Auditorium. Cafeteria. 
Swimming pooL

MANHATTANVILLE COLLEGE OF 
THE SACRED HEART,

Purchase N. Y.:

•vERRTK — Cnre of Ars pa- 
urh sehoo’. 8 r-oms. 4 bed- 
ręe-r’s. brick ard «t~ne frcnt. at- 
fachrd grrn«re, 75x109. storins, 
s-rrens. fullv lands-a’red. Fre- 

vaik to ra’lr--»ad. shopping. 
S'"*’.PPO. Ne?r rothotic school and 
chureh. CaB FReeport 3-5735.

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

* St. Francis Rospital and 
School of Nursing

25 East Įtamilton Place 
Jersey City, New Jersey.

GREAT RIVER. 5VATERFRONT. 
Bulkheaded. 400‘ Dock — 50 miles 
from N. Y. C. 17 rooms. .full attic; 
6 baths, pmvder room. 2 car gar- 
agc. almost 5 acres lawns and larįe 
trces, įveckdays PL 3-8477 9 A. M. 
to 5:30'P. M.

DOMIN1CAN SISTERS OF THE 
■ PERPETUAL ROSARY

Cloistered. Coatemplatlve Conununity 
tonning a Guard of Honor < for Mary, by 
reeitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other vorks of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and Wast Sts., 
Unloe City, N. J.

WIN YOUTH
FOR CHRIST...
IN THE CLASROOM

- IN THE SHOP
ON THE PLAYGROLND

AS A
BROTHER OF CHARITY
For Information. Contract: 

THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhaven. West Neivbury, Mass.

HIGH SCHOOL GRADUATES - COLLEGE MEN 
desiring to serve Christ in the South as Pritttn or Brothers, write to 

Fathers of the Oratory, Rock Hill, South Carolina

ACADEMY OF NOTRE D AME. TyBpboro-on-tbe-Merrimack, Mass. 
Resldent and Day School for Giris. Ele<n«tary and Hlgh School Depart- 
ments. Conducted by Sisters of Notre Dsme oY Namur. Adress: SISTER 
SUPERIOR. Academy of Notre Dame. Tyugsboro, Mass.

CHINCHILLA BARGAIN
Mušt sėli at once 3 pair and 

tuo femaies — for $806 — Price 
includes all eųuipment. James 
O’Sullivan, 5838 Catalpa Avė., 
Ridgeuood, N. Y. HE 3-0588.

HOSPITAL
.VENUE

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

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

For prompt Service Call 
LE 5-1920 

Ask for Bob

CiaNCHlLIAS 
RFASONABLY

WOMEN
Jll As For YourseM?

C O Lt M BI A N
Evening HCgh Sc.hool 

(Tarmes Start Sept. 19th 
7 to 10 p. m.

Men and H omcn
A disiinctive Academic Evening 
School. Classcs for Beginners and 
Advanced Students. Time saving In- 
strttction. Expericnced Facully.

ALL HIGH SCHOOL Sl BJECTS 
Chartercd by the Board of Regents 
Approved by the Catholic School 
Board of New York City Accredited 

by the Board of Education of 
New York City.

DR. HERMAN E. MANTEL., 
Principal

LOVY TUITldN FEES
Writc or Phone for Booklet CN 

189 E. 76th SL, N. Y. «f, N. Y.
BLttrrfield 8-4455

The Only Catholic Evening High 
School in the City of New York

ESTKAS
rsenyo Rodre- 
r weddings — 

sočiai 
phone 
E. 116

DOLLY MOUNT 
NURSING HOME

20 Valley Road. Clifton. N. J.
Under State License

A newly estabZished home that is 
ųuiet, restful and luxurious. Located 
on spacious grounds. For thė aged; 
chronicaSy iii; and convalescents.

24 Hour Nursing Staff 
Owned and operated by: 

SYLVIA NOLL BOLSTER, R. N. 
MARY BOLSTER VADNAIS. R. N.

Telephane LAmbert 5-7677

SPEAK
French — Spanteh — Italian 

German — Rvsrian — Engltoh 
Hebrew — Arablc — Greek 

Chlneae — Armenian — Swedtoh 
Portuguese — Poiish — Japsnse

CHAMINADE
MINEOUUHNG HLAND .

A bteh school far boya taugM by 1UHANK18. A high school that 
rmphaohteo t'Iigfon and i tBgliuu yrititlkta, A Mg* school Mty accredited 
by the New Yotflr, State Board et Resvais aad the Mlddle Atlantic States 
Asoociatien of Seeondary Scheebind Collegra. A Mgh nchool that offers 
a compiete ertra i m įk alni- prepm. A high aehooi that features speech

XEW ROCHELLE.
Interested in spacious Westchester 
living ideal for your young child

ren? Then come see our lovely 
spacious home sėt on 2 acres 

vvithin walking of catholic institut- 
ions. (urbesline convent. lona Col
lege >. Please Phone for appoint 
ment from 9 A. M. to Noon and 

from 1 P. M. to 8 P. M.

CHINC1IILLAS 
HIGH QUALITY BREEDING 

SACRIFICING AT $250 
PER PAIR AND UP 

JA 6-0153

SULLIVAN COUNTY—Health Res- 
ort; $35.000. Value for $25,006. Hot- 
el fully eųuipped. acconunodates 36 
persons. 5 acres. In Delaware River 
Valley. Pocono Mts. Near Erie Stat- 
ion. Post Office, schools, steres, 
camps, 3 Catholic. Owner iii, mušt 
sacrifie, leaving soon for Florida. 
Terms arranged. Ideal for retreat 
house. Write for appointment.

LiHian Coleman. Rep. 
HARRY FOSS AGENCY 

Port' Jervis, N. Y.

HICRSUILLE. Mušt sėli—Deluxe 
ab brick—^split leveL corner house 
nr. Northern. State Pkrvay. 7 months 
old—3 bedrooms—2 baths—2 car 
gar.—finished recreation room—
many evtras inchide stomis—screens 

—refrg.—u ashers—Venetians. Est- 
ablished communitv, excel. sbsoping 
—shools, transo. Near catholic In
stitutions. $21.500. Arrange ovrn 
mortgage. Principais only. 
WE 1-7488.

MARYMOUNT COLLEGE 

NEW YORK cme
Conducted by’the Religious of the Sacred Bart of Mary. Four years
Liberal Arts, B. A; B. S. Degrees. Aeeredited Information. Seeretary; 

Marymount College. 221 Eist 71st St, N.-Y. C.

SELL CATHOLIC CHRISTMAS 
CARDS

ST. MARY’S HOSPITAL SCHOOL OF NURSING, 

1298 St. Mark's Ave^ Baaok^it, N, Y. FRerident 4-R600; Conducted by 

Francirnaa Sisters of St. Joseph; Sirter M. SHvcrine.

OUR LADY OF VICTORY
_ SCHOOL 0F NURSING

Benedictine Hospital Kingston. N. T. Kingston 2-5*0. Conducted
Sisters of St BenedicL Classcs start in September Reųuirements.

Accredited High School Diplomą vitt turo years of Science, 17J4 t® 
years of age. Apply now for admission.

ST. JOSEPH HILL ACADEMY
ARROCHAR PARK STATEN I8LAND 5, N. Y. Tel.: SAinf George 7-1904 
Conducted by the Doughters of Divine Charity. Chartered by University 
of the State of New York. Primary and Uenaeutary Day School for BOYS.

Primary, Elementary, Grammar and High School Boarding and Day 
for GELS

TteVMH Boofc Behnr 
of Madera Langnage*
5 Haynea St. Hartford

RdlgSotn «f the Saered Henri; Mo- 
ther neanar M. OByrue, President; 
Mather Cnra Bnriy, Dean; 523 Stori
nate; Art, Clnaaica, Ecanonrirs, En- 
gthh. Htatory, Math, Moriern Lan- 
gaa*eit Mmrie, Science, Phileaophy, 
PaHtiral Science, F^riMtagy, Rellg- 
lea. Sodai Stodlea; M. B. B. 
Mna- B. F. A, B. S. M. Degrees: 
Tattten. Room. Benori and General 
Fee for RenHent Storirate $2.***; 
Trition, lunriiOn and General Fee 
for Day Studentą $1.000: Women 
for nB taniau, raen and wemen for

NEW YORK FOUNDING 
HOSPITAL

175 East 68th St„ New York 21. NY., 
TRafalgar 9-2200; Conducted by 
Sisters of Charily; oho yoar course 
in child care for those vvho tiesire 
to be trained as Infant Care Tech- 
nicians. Courses begin In Septemb
er and February. Studcns mušt 
be high school graduates betvveen 
the ages of 18 and 25. For further 
Information, apply to the Dlreclor of 
the School.

PHOTOGRAPHY
WEDDING — CLUB GROUPS 

Anniversary & Children Portraits 
Specializing in Chureh Aetivities
— PHOTO-STAT SERVICE —

LUBECK
220'/2 E- Main St. Bound Brook 
Ask for MR “L” ELiot 6-3598.

HOLY FAMILY ACADEMY
BAYONNE, N. J. MepBones HE 6-4447. FE 9-7341
A Day High Sėtino! for GIRLS. Conddrted by the Sisters of St. Joseph 

Courses Academic and General vith Comznercial Subjects.

$2.** SERVICE CALL 
On any make Television Sėt 
Phone: BE 8-28*8. Ask for 

NORMAN

PARKWAY TELEVISION 
Authorized Admiral Dealer 

84*1 3rd Ave„ Brooklyn, N. Y.

LAMB’S 
BL SINESS TBAINING SCHOOI/ 
Typing. Slmrthand, Aceonntlng, 

Indlvithml instrnetlon and progre* 
DAY and EVENING SEMMION 

ArinH Chmes. Enter any Monday 
87* Nhith SU ('or. Stath Are. 

Brooklyn 15. N. V. SOath 8-423*

tnd Materiali? 
m Write: .
tet Manager

SAINT MARY'S ACADEMY
LAKEWOOD, NEW JERSEY

Boarding & Day School for GIRLS. Pre. Primary. Primary and Element. 
ary. Conducted by the Sisters of Mercy. Write for Catalogue “L” |

256 Forest Avė. Lakevvood. N. J.

I

Jokūbas Sh

• Minas suka
- Spalio 2 d. įvyk 
kimo parapijos Gyi 
Saus draugijos 40 į 
vimo paminėjimas, 
mišios 8 vai. ryto, 
bendri pusryčiai p; 
Įėję. Įžanga 1 dc 
turi 300 narių, jai 
Zuzana Gudaitienė.

Angelę Karalie 
Spalio 2 Rožančia 
metinė šventė, 8 
bendri pusryčiai.

Rožančius per 
kalbamas kasdiei 
niais, trečiadienį 
dieniais — vakarę 
dieniais, ketvirtad 
tadieniais — po 
iš ryto, sekmadie; 
P- P-

Ed. Tu raus1 
atvykęs iš Vokietijc 
tųjų Jungtinių Ta 
spalių 8—9 dalyvai 
Hartforde ateitinin 
vime. Ed. Turausk 
nas iš pirmųjų ate 

. buvęs Ateitininkų

“Lietuvos Atsimini 
direktorius spalių ] 
da Chicagon. Te 
Alice Stephens sui 
bankiete ir lankys 
tarnus.

Bilietus j koncert; 
galima gauti Dai 
dakcijoje (tel.: GI 
pas kun. J. Pakali 
5th St. (tel.: EV 7 
certas įvyksta spal 
p. p. Bushnell M( 
je. Programoje ds 
sys Baranauskas, 
čiūtė ir pianistas 
aus. Solistams ; 
Vyt Marijošius.


