
Kalinių profists*

2 mili-

URAGANŲ LAIKAS 
PRASIDĖJO

• Maskva atšaukė žinią, kad 
Sovietai pažadėję pinigus Egip
tui užtvankos statybai.

Konfederacijoje buvo apie 
6 miL Italijos darbininkų. Tai 
pati didžiausia darbininkų or* 
ganizacija. 1948 nuo . jos atski
lo darbininkai nekomunistai ir

gyrė 
reiškė 
darbu

nauja: komunistus vadinti nekomunistais

P»EZ. J>. ETSENJJOVVEBIS 
buvo'. atskridę* i W«nhinston* 
H tava aido tarife aei komunis
tu jstrerthno I Bartn* Ir Sosto 

.onalo nusavinimo. •'

• Prezidentas Eisenhoweris

Arabuose pradėjo veikti po
grindinis radijo siųstuvas, ku
ris tvirtina, kad Nasseris grei
tai bus nuverstas. Kaltina, kad 
jis sugriovė .Egipto gyvenimą, 
eidamas išvien su komunistais 
ir atstūmęs Vakarų pagalbą.

♦ Indijos pirmininkas Nehrii 
Sueso kanalo kompanijos na
cionalizavimą sutiko kaipženįj^- 
lą, jog nyksta Europos domi
navimas arabuose, trukęs tesi 
daugiau kaip šimtą metų,

Sesato valstybėse kilo pikto 
pasitenknmmo, kad Burma ga
vo parinką už savo “neutralu
mą”. Burma 1954 sutarė su 
Kinijos pirmininku Chou En- 
lai, kad Kinija . pagerbs savo 
kaimyno teritorijos neliečia* 
mybę, nesikiš į vidaus reikalus, 
laikysis “taikingos koegzisten
cijos” — panašiai kaip Mask
va tavo sudariusi sutartis su 
Baltijos kraštais.

Ryšium su Burmos užpuoli-

sudaryti “liaudies frontų”, tai 
jie imasi kitokio būdo tokiam 
frontui — mėgina sutraukti 
darbininkus į komunistų vado
vaujamą konfederaciją šūkiu, 
kad ji nutraukusi ryšius su ko*

spaudos konferencijoje 
viceprezidentą Nixoną, 
pasitenkinimą puikiu 
Stasseno, bet išsisuko nuo at
sakymo į klausimą, ar jis pasi
sako už Nixoną ar už kitą kan
didatą į viceprezidentus. Taip 
pat nedavė suprasti, kad Stas- 
senas po atostogų negrįš į jo 
patarėjo pareigas.

pas&Mlėjo.karinių prie • tošis Amerikos komunis- 
ritmių apsau- tu* liepos 31 federalinis teis-
goti tSc tuo nfcĮgpfu, įeigu Egip- masrado kaltus skelbiant, 
tas pavartotų j^eurfą priei jų kad Amerikos vyriausybę rei- 
laivus arnanjuktų pripažinti kia jėga nuversti. Teismas ta- 
kanalui tarptautinės kontrolės, rėsi 11valandų, iki priėjo vįe-

Derybose
rio pavestas, suvaidino 
nintojo, taikm 
tik nebūtų pav; 
aiškėjo dabar, kad į Ameriką 
buvo kreipęsis Egiptas, įspė
damas, jog gaisro pūsti nerei
kia ir susitarti tarp Egipto ir 
Anglijos galima- Tokiu būdu šį

šalininkus pasisakyti už Adlai 
Stevensoną Manoma, kad Chi- 
cagoje įvyksiančioje konvenci
joje Stevensonas neturės rim
tų konkurentų. Spėjama bet
gi, kad Kefauveris norės būti 
kandidatu į viceprezidentus. 
Gub. Harrimanas savo kandi
datūros dar neatsiima.

Respublikonų tarpe Stasse- 
nas tebevaro kovą prieš Nixo- 
ną. Jis pašėme iš prezidento

AR AMERIKA IŠSILAIKYS 
ISLANDIJOJE

Komunistų vadovaujamai 
konfederacijai buvo didelis 
smūgis, kai Amerika atšaukė 
savo karinius užsakymus tiem 
fabrikam, kuriuose darbinin
kam vadovauja komunistai 
Tai viena iš priežasčių, kad da
bar komunistai taip nori deng
tis “nekomunistų” vardu.

Italijos komunistai ėmėsi 
naujos taktikos darbininkų or
ganizacijose. Italų darbo kon
federacijos, kuriai vadovauja 
komunistai, bosas Giuseppe di 
Vittorio spaudoje ragina visus 
darbininkus susijungti konfe- 
rederacijoje. . Konfederacija munistų partija, 
turinti būti aukščiau partijų; 
ji turinti nutraukti ryšius su 
komunistų partija ir susigrą
žinti visus darbininkus, kurie 
iš konfederacijos yra pasitrau-

Kai komunistam nepasiseka nuo tada tik vienu milijonu 
narių, o nekomunistinė sąjun
ga skelbiasi turinti 3.5 mili
jonus darbininkų.

PROPAGANDA PRIEŠ 
NASSERĮ

• Amerika susitarė su Mas- 
kva, kad ateinančiais melais 
500 menininkų atvyks į Ame
riką iš Sovietų ir 500 iš Ame
rikos vyks Į Sovietus.

• Amerikos rabinų sekreto
rius, grįžęs iš kelionės po Ru
siją, pasakojo, kad jo užkalbin
ti visi jauni žydai pasisakė esą 
bedieviai. Jis mano, kad vals
tybės aparatas savo bedieviš
ka propaganda laimėjęs jauni
mą.

• Minia norėjo nulinčiuoti 
24 metų portorikietį, kuris pa
grobė, išprievartavo trejų me
tų mergytę ir ją užmušė, nu- 
mesdamas nuo šešių aukštų 
namo stogo ant gatvės. Tik po
licija su revolveriais jį nuo mi
nios apgynė. Prieš 12 dienų jis 
buvo paleistas iš Belewue li
goninės. -

• Matereologijos stotis nu* 
mato, kad rugpjūčio mėn. 
oras būsiąs vėsus.

• Neto , vadovybė pranešė 
Jungt- Valstybėm ir Islandi
jai, kad Amerikos įgulų buvL 
mas Islandijoje yra svarbus ir 
būtinas Europos saugumui. 
Amerikoje tuo reiškiamas pa
sitenkinimas, nes manoma? 
kad Islandija persvarstys savo 
pasiryžimą pašalinti Amerikos 
bazes.
• Žydai skelbia, kad antise

mitizmas auga Prancūzijoje ir 
vakarų Vokietijoje. Prancūzi
joje auga sykiu su poujadistų 
judėjimu.
• Kanc. Adenaueris pasisa

kė už tai, kad į ministerius

Kokių istorijų atsitinka su 
amerikietėm, kurios lengvai 
išteka už svetimo krašto žmo
nių, rodo atsitikimas su kali- 
forniete Helen Johnstone, ku
ri šiom dienom atsidūrė Ro
moje Amerikos konsulate ir 
išsipasakojo...

Dar 1953 ji buvo buhalterė 
vienoje laivų stovykloje Seatt- 
le. Susipažino su kolegijoje 
studijavusiu Abdul Subbach iš 
Irako, įsimylėjo ir ištekėjo. 
Po dešimties mėnesių jaunoji 
pora persikėlė į Bagdadą, kur 
gyveno jo turtingi tėvai.-Kai 
tik mes palietėm įniko žepię, 
— pasakojo jauna moteris,— 
mano vyras ėmė su manim 
taip elgtis kaip arabai; turė
jau visus jo kaprizus tenkinti- 
Jis bijojo, kad kitaip elgdama
sis bus arabų pajuoktas. Kai 
aš pasipriešinau, jis pakišo 
man po nosia revolverį ir gra
sino nušausiąs mūsų kūdikį ir

Arabai susijungs? v
Syrijoje ■■ keliamasr didelis 

džiaugsmas dėl. Nasserio lai
mėjimų. Ir su entuziazmu pri
imta mintis padaryti sąjungą 
tarp Egipto ir Syrijos. Toje są
jungoje būtų vietos ir kitiem 
arabu kraštas.

KIEK GAUNA ALGOS 
VALDŽIOS ŽMONĖS

Vyriausybės nariai gauna 
metams po 25,000, valstybės 
sekretoriaus pavaduotojai po 
22,500, tiek pat prezidento pa
tarėjai, informacijos agentū
ros direktorius 21,000.

Eisenhowe- ningą sprendimą.
Švel- 

>jo rolę, kad 
totą jėga. Pa-

konferaMija galės būti už ko- Arabų jaunimo kongresas, 
loo mėnesio. Egiptas patenkin- globojamas Egipto prezidento 
tas. __ ' Nasserio, paskelbė reįkalavi-

, ; r, " mus: suvalstybinti visas užsie
nines naftos bendroves, vei
kiančias aęabų kraštuose; pa
remti arabus, kovojančius 
prieš prancūzas Alžire ir Ma
roke; atmesti visokias derybas 
su Izraeliu, nes Palestina esąs 
arabų žemė.

Arabų yra apie 40 mil. Ta 
potenciali jėga darosi vis la
biau ir labiau reikšminga vi
durinių rytų likime.

>Rmkiinų f rentas pirmoje eilėje -
Demokratai pučiasi vieningi, Respublikonuose Stassenas tebe
mala, o tiumhuuarh nieko aiškaus nepasako

Uraganų “sezonas“ papras
tai prasideda liepos mėn. Nė 
nepajutom, kad pirmasis šie
metinis uraganas, Anna, paki
lo viršum Meksikos įlankos ir 
netrukus subliūško. Per pas- 

darbą, akmenų skaldymą, pa- kutintus dvejus metus uraga-

Amarikos rinkimų kampani* nemokamų atostogų visą mė- 
joje nauja tai, kad demokratas nesį politinei kovai. Kai kurie 
Estes Kefauvėr savo kandida- respublikonai spėlioja, kad 
turą atsiėmė ir paragino savo tos atostogos tai pereinamasis 

tarpas į Stasseno pasitraukimą 
iš prezidento patarėjų nusigin
klavimo reikalam. Respubliko
nų vadovybė tvirtai pasisako 
už Nizoną, Knowlandas ir eilė 
kitų mano, kad Stassenas turė
tų atsistadydinti.

. • Vokietija pare*škė protes
tą prieš Bulganino kalbą Len
kijoje. kur jis aiškino, kad Si
lezija visiems laikams turi pri
klausyti Lenkijai.
• Prancūzų frankas laisvo

joj rinkoj iš oficialaus 350 
frankų už dolerį kurso nukri
to iki 410 franku.

• Gallupo instituto naujasis 
tikrinimas parodė, kad Eisen- 
howeris surinko 61%, Steven
sonas 37%.

Prieš Iriję konfe- 
reuci ją Londone
Amerika
protesto dėl Sueso kanalo 

Egiptui nėra pareiškusi Bet 
ji sustabdė Egipto vyriausybės 
ir Sueso kanalo bendrovės 
pinigų mokėjimus laikinai 
Amerikos valstybės sekreto
riaus dalyvavimu konferenci
joj anglai ir prancūzai labai 
patenkinti.

Anglija
nusprendė pašaukt 20,000 

atsarginių, daugiausia tų, kurie 
kovojo Korėjoje, ir pusę jų 
nukelti j Maltos ar Kipro salą- 
Keturiem laivam, kurie turėjo 
plaukti pro Sueso kanalą, įsa
kė plaukti aplinkui Afriką. 
Anglų ir prancūzų politikai 
aiškina, kad Sueso klausimas 
yra aštriausias politinis kon
fliktas hud Korejos’-faflrų;”* —

-•’-Souistii'*-Jjž. '■ .
atvirai remia Egiptą. Chruš

čiovas pasakė kalbą, kurioje 
aiškino, kad Egiptas pasielgė 
teisėtai, naci onalizuodamas 
Sueso kanalo kompaniją.

Egiptas
paskelbė, kad Sueso kanalas 

lieka atviras visiem laivam 
laisvai naudotis. Egipto prezi
dentas Nasseris jau šneka tai- 
kingiau ir santūriau. Jis at
šaukė ir draudimą išvykti lai
vam su kroviniais į Angliją.

~\ ' Niagaros krioklį perplau
kė majoras Lloyd Hill, užsida
ręs geležinėje statinėje- Pus
trečios mylios jis plaukė pus
trečios valandos.

• Amerika sumažins vis dėl
to savo kariuomenės skaičių 
Vokietijoje nors jos kovingu
mas paliks tas pats, nes bus 
paremtas atominiais ginklais. 
Taip patyrė Vokietijos atsto
vas valst. departamente.

KOJOS Iš AMERIKOS NEKELSIU IR 
DAUGIAU NIEKAD NETEKĖSIU

nusišausiąs. Nuėjau tada į 
Amerikos konsulatą ir prašiau 
gelbėti. Konsulatas pažadėjo. j
Tuojau su vicekonsulu ir vienų |
tautiečiu iš Kalifornijos grįžau 
namo, kad pasiimčiau daiktus 
ir kūdikį. Bet mus išmetė, įr ^ 
vyro motina šaukė dar iš pas- J I 
kos, kad savo kūdikio daugiau J 
nematysiu... Amerikietė, tar- 
pininkaujant konsulatui, iš- 
gavo iš -teismo raštą, kad jiga* ..
Ii atsiimti kūdikį. Bet nei vy- ; J 
ras nei jo tėvai to rašto nepai- |||||

sė. O susirinkusi minia ir ją % 
ir vicekonsulą apkūlė. Tik po- r- 'Į 
licija suspėjo juos išgelbėti. , .J
Tada konsulas per Amerikos 
pasiuntinybę kreipėsi, ir toji 
diplomatiniu keliu išgavo trako 
teisingumo ministerio įsakymą 
vaiką pristatyti teismui ir tėti 
bylą spręsti. Teismas sutiko 
jai perduoti vaiką, bet tik to 
sąlyga, jei jis tas paliktos Iri- - j 
ke. Ji atsakė, kad ji neturinti 
nei paso nei vizos, nes vyras 
pasą buvo paėmęs. Tada jai 
atidavė vaiką, ir su juo ji 
gyveno viešbutyje. Bet tą pat 
dieną konsulatas išdavė jai ki- 
tą pasą, ir vienas konsulato "j 
tarnautojas išgabeno ją slaptai 
į tolimesnę geležinkelio stotj, - | 
iš kurios ji pasiekė jau Baarą, 
ir iš ten ją draugai slaptai lėk- C] 
tuvu pergabeno į Romą.

Savo pasakojimus moteris 
pertraukė ne tik ašarom, bet 
ir šauksmais, kad ji niekad 
daugiau nekalsianti kojos. B 

nemato banko KOMBBMe l CMMft aKktati Amertoos žemės ir kad jam

Moterys ir 
mo turi gražiai pasirodyti

,Respublikonų partijos parei- 
‘7?:moterų reikalam aiškino 

moterim, kaip jos turi apsi- 
Pret Ktrardaa StadseBs, rengti važiuodamos į San Fran- 

apaŠtaHškasb pratsnataiaa, Cisco konventą. Girdi, ten tas 
mirt New Yarfce ragpjftčio 2. daromos nuotraukos televizi- 

Uddojamaa plniMUtkiiį. Ge- jai, tad neimkit skrybėlių pla- 
daBngw pamaMos bus Aušros čiafc bryliais, nes jūsų veidų 
Vartų bažnyčioje. grožio nebus matyt. Neimkit

ihigsljs f jam buvo rengia- blizgančių rankinukų kt tokių 
mm pagerbimo BkfimEs ry- pat papuošalų. Apsirenkit 
Mum su 58 metų jo kunigys- taip, kad prie veido nebūtų 
tto oufcaMtafc baltų drabužių plėmų Girdi,

StukeBs buvo baigęs Kauno imkit šviesius vilnonius drata* 
kunigų seminariją Ir jšventin- žios, pusaukščius batelius, 
tas 1H8. Laisvoje Latvijoje jb

Aiškinimas, kad konfedera- suorganizavo nekomunistinę 
dia nntrauka ryšius su komu- sąjungą. Komunistai skelbia, 
nitų partija ir bus viršum vi- konfederacija sumažėjusi 

sq partijų, yra tos pačios ver
tės skelbimas kaip ir skelbi
mas, kad komunistų partijos 
atskiruose kraštuose nu1 rauku
sios ryšius su Maskva ir esan
čios tautinės partijos.



nusistatymą

tininko namus.

Amerikietės dosnios

LIKIMAS GALI BOTI L1ODNAS

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY

COMPOUNOED SEMI-ANNUALLY JAM. A KILY

LAISVES VARPAS

-z^.sme:;

OPEN EVERYĄFTtRMJOH 
ANO EVENING

gen Mac- 
turėtumėm

Šveicarijoje nuo 1944 ir ci
viliniuose lėktuvuose įsakyta 
vaitoti parašiutus.

RESPUBLIKOM. konereMdanai ir *ri»atoriai nurinka jau 188 pa 
rašų savo tarpe, kati K. Nivonas burti; statomas kandidato j vice
prezidentus.

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

susirinks pa
su parašiutais 
bus rugpiūčio

Moterų draugijos pirminin 
kė Winnipege viešoje kalboje vioty ekskursijoj*, 
užtikrino, kad yra perdėtos lankėsi Italijoje.

smerkti eventualų Pabaltijo 
respublikų išskyrimą iš Sovie
tų Sąjungos, kaip ‘apgaulingą 
mostą’!”,.. Reikalaudami vi
siškos nepriklausomybės jie 
reikalauja, kad Rusijos dikta
tūra susyk duotų viską, o jei ji 
neduoda visko, tai nereikia 
nieko. Tai beveik tas pat, kaip 
‘juo blogiau, juo geriau’. Ame
rikos ir kitų demokratinių ša
lių viešoji opinija tokiam nu- 
sistatymui vargiai; bepritars”.

Taip Naujienos palankiai pa
žiūri į galimus satelitus.

Kitaip atsiliepia tautininkų 
laikraštis “Dirva”.

kalbos, jog amerikietės mote
rys valdo visus 100 G vyro už
darbio. Tai netiesa — kalbėjo 

kiekvieno 
atiduodam

Trečiu kartu 
sauliniai šokimo 
meisteriai. Tai 
5—14 Maskvoje.

Gal sovietai ta proga skelbs, 
kad parašiutas yrą rusų išra
dimas ... Lig šiol buvo žinia, 
kad pradžią parašiuto istorijai 
davė prancūzas Esnault Petrie 
1910. Parašiutas jau buvo pri
taikytas pirmojo pasaulinio 
karo praktikai — iš balionų 
stebint priešo pozicijas. Balio
nam buvo pavojaus pakliūti į 
patrankų ar priešo lėktuvų ug
nį, dėl to stebėtojas buvo ap
rūpinamas parašiutu. Pavojaus 
valandą stebėtojas šoko iš ba-

■ *uw»stas rūmuose
įvykusia revoliucija, buvo rei- 
kalingą titulą padaryti paveldi
mą. Juo labiau, kad tatai grie- 
žtai patarė nemirtingojo Leni
no veikalas, kuris buvo kaip 
tik dabar atrastas ir dar nepa
skelbtas, vaidu “Carinės val
džios išmintis”.
. Draugas Gospodinas su dide
liu susijaudįnimu baigė kalbą, 
tardamas, kad jis pasakęs tai, 
ką jį-buvo prašęs pasakyti Sta
linas savo paskutiniais gyveni
mo metais. Be to, jis turįs as
meninį Stalino laišką, kuriame 
jis ragina imtis naujo žingsnio, 
ir tas laiškas turėsiąs būti 
greitai paskelbtas-

Paskutiniu žodžiu jis padėko
jo delegatam už jų suklupimą 
ant kelių ir išreiškė viltį, kad 

jie ir ateityje taip darys, kai 
tik jis pasirodys scenoje ...

Gospodinas išvyko skam
bant imperijos himno muzikai. 
Delegatai liko klūpoti, nes 
niekas jiems nebuvo liepęs at
sistoti.

Vokietijos šiaurėje angių 
tankam darant manevrus, pro
testus pakėlė vokiečių ūkinin
kai. Vienas puolėsi po tanku, 
kad sukliudytų jam toliau va
žiuoti- Kiti ūkininkai atbėgo 
pasipriešinti su šautuvais ir 
kuolais. Tuo tarpu amerikie-

paveiks- 
visų palai- 

(griausmingi 
esančių dele- 
vieno — tęsė 
— kuris ant

nuošimčių visos tautos, yra nu
siteikę prieš daktarą V. Ku
dirką priešinga linkme”. Taip 
rašyti nedera, nes tai netiesa. 
Ir katalikai ir nekątalikai Ku
dirką laiko visai tautai nusi
pelniusiu žmogum kaip ir Ba
sanavičių, Maironį, Jakštą, Vai
žgantą . .. Tautai nusipelniu
sių žmonių skirstymą^ į “mū
sų” ir “nemūsų” žmones šian
dien gali pasitarnauti tik ne
santaikai gilintu

GARSO Nr. 28, liepos 26, 
str. “Lietuvos tautinis himnas” 
J. S. K. siūlo keisti Lietuvos 
hįmne kai kuriuos žodžius. 
Tuo reikalu atsiuntė savo pas
tabas mūsų bendradarbis iš 
Patersoho Jonas Jasys. Jis pa
grįstai atsiliepia:

Dėl mūsų tautos himno ar 
gal tik jo vieno žodžio pakeiti
mo spaudoje ‘klausimas jau 
buvo kilęs daug kartų. Tačiau 
niekad nebuvo prieita vienin
gos nuomonės- Tas klausimas 
tik sukeldavo aštrių ginčų ir 
vis labiau atitolindavo vieną 
nuo kitos nesutariančias puses, 
šiuo momentu, kada taip rei
kalingas visuomenės sutarimas, 
vieningumas, tas klausimas vi
sai nereikalingas. Nereikalin
gas jis yra ir dėl to, kad vis 
tiek formaliai niekas neturi 
teisės dabar patį himną ar jo 
atskirus žodžius pakeisti. Tai 
padaryta įstatymo keliu, ir 
tik tuo keliu galima bus jį pa
keisti ar naują pasirinkti. Da
bar apie tai kalbėti nevieta ir 
nelaikąs.

Kitas reikalas — tai forma, 
kuria autorius savo mintis dės
to. Autorius, minėdamas lietu
vius liberalus, net dviejose 
vietose vadina juos “kairiai
siais gaivalais”. Kodėl kitaip 
galvojantis žmogus turi būti 
paniekinamai pravardžiuoja
mas ir vadinamas ne žmogum, 
o ‘‘gaivalu”?

Arba vėl — autorius rašo: 
“Kairieji gaivalai jį (himno au
torių Kudirką J. J.) kelia į 
padanges, nes jie skaito jį sa
vo žmogum, bet lietuviai kata
likai, kurie sudaro apie 90

Koelne padės pamatinius ak
menis butų kolonijai. Tai bus 
padaryta rugpiūčio 29. o jau 
pavasarį bus paruošti 645 bu
tai jaunavedžiam, pabėgėliam, 
gausiom šeimom.
• Kongresas sudaryt komi

siją, kuri ištirtų, kas kaltas.

32-50 tfeth Street
Jackson Heights 

(Just north of Northern Blvd.)
ILJinois 8-0808

DĖL BALTUOS VALSTYBIŲ 
SATELITINIMO DVI

' ^mKOS
Naujienos liepos 14 nebuvo 

patenkintos laišku, kurį Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvės 
komitetų pirmininkai parašė 
N. Y. Times dėl gandų apie 
Baltijos valstybių susatelitini- 
mą. Trys pirmininkai buvo pa
reiškę”, kad susatelitinimas, 
vardo pakeitimas, būtų nau
dingas Sovietų sąjungos pro
pagandai, o “Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos gyventojams tai 
reikštų tiktai tiek, kad pakitė
jo Sovietų i viešpatavimo for
ma”. Jie pasisakė už bekom- 
promisinį nepriklausomybės 
reikalavimą.

Naujienos nesutinka su tuo 
ir kelia klausimą:

“Bet argi iš tiesų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonių pa
dėtis, toms šalims atgavus 
teisini nepriklausomybės sto
vį? ... Mums nesuprantama, 
kodėl trys aukščiau paminėtie
ji Laisvės komitetų pirminin
kai pasiskubino spaudoje pa-

Dirvoje liepos 19 V. Raste
nis str. “Per greitas nuolaidu
mas” Naujienų 
kritikuoja. Rašo: 

“Sekdami garsų 
Arthuro posakį, 
nesvyruodami laikytis princi
po. kad ‘there is no substitute 
for independence’ (nepriklau
somybei nėra pakaitalo). Jokio 
kompromiso šiuo reikalu mū
sų tarpe neturėtų būti nė še
šėlio. Šitokią poziciją užėmė ir 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
laisvės komitetų pirmininkai 
savo laiške ‘New Yorko Times’ 
redaktoriui. ‘Naujienos’ savo 
pasisakyme tą komitetų pirmi
ninkų nusistatymą kritikuoja, 
iš dalies net pašiepia ... Da
bar ALT sekretorius — ‘Nau
jienų’ redaktorius —užima po
rciją, pagal kurią lyg ir esą 
nepopuliaru, tai ir neverta būti 
‘per griežtiems’ ir reikalauti... 
visko iš karto”.

Dirvos autorius kritikuoja 
Naujienų tvirtinimą, kad susa- 
telitintos Baltijos valstybės tu
rėtų tokią padėtį kaip Lenki
ja ir kiti satelitai, nes sąlygos 
atskirose respublikose nėra 
vienodos. Atkreipia dėmesį ir 
į tai, kad naujos iškabos davi
mas sudarytų Vakaruose pa
gundą laikyti Baltijos valsty
bių klausimą baigtą formaliai, 
pripažįstant “Lietuvos liaudies 
respubliką”, kaip tai buvo pa
daryta 1945 su Lenkija. “Koks 
tada. susidarytų apsunkinimas 
kovoje dėl Lietuvos tikros ne
priklausomybės. vargu ar rei
kia aiškinti”.

Dirva atkreipia dėmesį, kad 
ant sovietinės meškerės, jei ji 

Adrijos jūroje žvejai aptiko • būtų mesta, linkęs kibti Nau- 
po vandeniu 600 pėdų plotą 
kuriame yra likučiai fsugriuvu- 
sių namų. Pagal istoriko Plini- 
jaus aprašymus ten turėjo bū
ti miestelis

Nesuskaičiuojamose Vargin
gose pirkiose, prabangiuose 
darbininkų namuose Maskvoje 
bei Leningrade, vienišose ap
loštų kraštų lūšnose, o labiau
siai sveikoje ir gaivioje patai
sos darbų stovyklų atmosfero
je buvo garbinamas 
las ir atminimas 
minto Stalino 
plojimai). Iš čia 
gatų nebuvo nė 
toliau Gospodin.
savęs nebūtų nešiojęs Stalino

liarmuotų apie amerikiečių 
kareivių ' vykdomus moterų 
prievartavimus, ir žmogžudys
tes. Tai padeda komunistų 
varomai propagandai prieš sve
timas kariuomenes. Netenka 
abejoti, kad komunistų agen
tai kursto ir amerikiečių karei- 

nesusi-

latest 
A ¥EAR INTEREST

toriumį religijų niinjsteriu, ir 
ateizmo propagandos ministe- 
riu, mokslų akademijos prezi
dentu ir baleto bei operos di
rektorium, užsienių reikalų 
ministeriu ir kanalų valdytoju 
su daugeliu kitų postų, kurių 
yra perdaug, kad galima čia 
būtų juos suminėti.

Draugas Gospodinas priminė, 
kad jis išreiškė savo didelį ne
norą prisiimti tiek daug pa
reigų su dideliu atsakingumu, 
bet jis taip pat prisiminė, kad 
nemirtingasis Leninas sakė, 
jog reforma, jei ji nėra radi
kali, tai ji nėra tikslinga.

Be to, buvo aišku, kad dau
gybė titulų gali susimaišyti, 
ir dėl to jo draugai patarė, 
kad geriausia būtų priimti ca
ro titulą—žinoma, sovietinio ca-

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Str„ Kidgevrood, Brooklya, N. Y. 

Skambinti tek HYadnt 7-4677

• Vokietėm katalikai savo 
’ “katalikų dienos” proga

čių zonje nėra dienos, kad nea- vius savivaliauti.
- griebs prieš šią propagandą

Amerika ir Anglija, vaisiai bus 
labai liūdni.

Tai dar nebuvo ^pakankamai 
gerai, šio palaiminto veido pa
veikslas turi' šviesti prieš žmo
niją.

. Šioje kalbos vietoje didžiu
lė uždanga buvo nutraukta , ša
lin, ir už scenos pasirodė Sta
lino biustas 29 pėdų aukščio 
ir 19 pėdų per pečius. Visi 
2000 delegatų sukniubo ant 
kelių.

TEGYVUOJA SOVIETINIS 
CARAS

Vis labiau jaudindamasis, 
Gospodin kalbėjo, kad ■ baimės 
ir nykimo debesys yra praėję

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocyclo* 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų melu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — IJthuanien Radio Hour. 58 Ot- 
tage SL, Norvvood. Mass. Skyriai: Lithuanian Fu mitu re C®. — A. ir 
0. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broachvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvvood 7-1449; SOuth Boston 8-1618 ar 
8-1948; Kirkianti 7-8533.

KONIGIN INSTITUTE
“Where a lititle extra help makes 

regular achool a pleasure” 
Day and Evening Courses in 

Remediat reading 
Elementary and 
high school subjects 
English for new Americans 

Prepare your child for a successful 
chool year by enrolling him in a

SANBYBEACH 
FKSH MIEBFBBL 

B0AT1NG 
PICNK GMVES

klounu,
SAVINGS BANK

Incoraeratad 1888
1X1 RrtOAmVAT •< RCOFORD AVĖ.

Rn«trra Parkw»y NontntoV Amut

liono pentinės ir parašiutu lai
mingai nusileisdavo

Parašiutus patobulinus buvo 
galima šokti ir iš lėktuvo. Net 
iš didelių aukščių. Buvo paste
bėta, kad be parašiuto žmogus 
krenta ore nedaugiau kaip po 
60 metrų per sekundę. Tokis 
greitis nesąs pavojingas žmo
gaus gyvybei. Tąd belieka tik 
nuo susidūrimo su žeme sau
gotis. šiais metais gegužės 24 
Colette Duval, pasaulio rekor
dininkė, pietų Amerikoje iššo
ko iš 11,400 metrų aukščio ir 
parašiutą atidarė tik 300 met
rų nuo žemės. Nusileido lai
mingai (nors ir į vandenį).

Paprastai parašiutininkai 
atidaro parašiutą tuojau iššo
kę iš lėktuvo. Po 3 sekundžių 
jis jau veikia, ir nuo tada pa
rašiutas su savo našta krenta 
po 4 metrus per sekundę.

Pavojingas. parašiutininkui 
gali būti vėjas. Ne tik dėl to, 
kad neša į šalį, bet dėl to, kad 
nusileidusį ant žemės parašiu
tininką vėjas gali vilkti su pa
rašiutu ir sužeisti. Dėl to tą 
akimirką, kai parašiutininkas 
pasiekia žemę, jis patraukia 
virvelę, kuri atidaro parašiuto 
vidų ir jam leidžia subliūkšti.

fjGelsenkirchene, Vokietijoje, 
vienas niekadarys pagrobė 7 

~ pašto karvelius. Niekaip kalti- 
" ninko rasti negalėjo. Netrukus pirmininkė, — i 

; " jis pats atsiliepė — jis atsiuntė dolerio mes jiems
apvogtajam savo karvelį su 15 cn atgal ir neklausiam, kam 
laišku. Tegul — rąše jis laiške juos suvartoja.
—. pririša karveliui prie kojos
50 markių, tai pavogtieji karve- Nei kenkia nei padeda

liai bus paleisti. Pranešė poli- jųuo skrybėlės nešiojimo pli- 
cijai. Ji pasileido sekti dviem galvoje nei didėja nei maž- 
lėktuvais ir motociklais paskui ta _ aiškino pn>f Maynahan 
karvelį ir atsekė į tikrojo kai- y\ngijjOs medicinos žurnale.

Masažavimas taip pat nieko 
nereiškia.

• Apie 20 lietuviu buvo Su
kuri laivu

jienų redaktorius — yra ne 
kaskita kaip Alto sekretorius, 
kuris “dažnai turi lemiamos į- 
takos ALT politinei linijai”.

Taigi Chicagos politinio or- 
kad Vokietijoje taip pagausėjo • Rūkitim į veidą trenkė gano žmonės eina vienu keliu, 
Amerikos karių nusikaltimai, policininkui kažkoks keleivis, New Yorko — kitu. Ir jie savo
kuriuos labai Išnaudoja komu- kurį policininkas sustabdė dėl tarpe net linijos nepajėgia
nistai propagandai prieš Ame- netaisyklingo važiavimo ir pa- suderinti. O apie vienybę visi
riką. prašė parodyti leidimą. kalba.

JUOZAS GRABAU
' REAL ESTATE 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 JI, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Trumlhtoj* S »ti»ries radijo stoties WLOA. 1558 kyloeycies 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI,.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis. krcipkitCs adresu

KMGHTS OF UTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.



prenumeratos kaina

Apatija laiko savo nerūpestin-

Keturios grupes dviejose partijose

In-

ir

FATHER8 y

laisvės asmeninei nuomonei. 
Toje laisvėje ir atsiranda skir
tingos grupės Kongrese.

patys rinkimai yra savo rūšies 
nesusipratimas. Dėl minėtos 
ąpatijos daugumas narių savo

inc bet taip variai ^to mėš
lo? dirbau- janglų safoje.

randa savo krašto poli

tio wariy , 
Bcsoklyn. N. Y. .

ta-00
—----------  SMO

>v i i .1 * -- ------------sauso

gų. Jisai susirinks tiktai kitų 
metų pradžioje. Tada jau bus 
po prezidento rinkimų, bus ir 
naujų senatorių bei kongres- 
manų. Tačiau partijų nebus 
daugiau kaip dvi O jų galėtų 
būti mažių mažiausiai bent 
keturios. Tai nebūtų nė daug 
tokiam dideliam krašte kaip 
Amerika. Mažesni kraštai turi 
jų visą knibždynę. Net ir tada, 
kai savo nepriklausomos vals
tybės netenkama, partijų vi
sas spiečius išsilaiko. Kas 
žmogus — tai nuomonė. O jei
gu skiriasi nuomonės, turi bū
ti ir skirtingos partijos.

Amerikoje nuomonės skiria
si toje pačioje partijoje, bet 
jos neplėšo. Išlieka dvi parti
jos su dviem kraštutiniais 
sparnais. Kongreso darbo me
tu tie du sparnai pasireiškia 
kaip atskiros grupės. Taip ir 
susidaro iš dviejų partijų ke
turios grupės.

Tame Kongrese, kuris išsi
skirstė atostogų, respublikonai 
ir demokratai skilinėjo dviem 
klausimais: vidaus ir užsienio 
politikos. Čia jų nuomonės kar
tais taip skyrėsi, kad tik iš są
rašo galima buvo žinoti, kas 
kuriai partijai priklauso.

Vienas demokratų sparnas 
traukė į vadinamąjį socializ
mą. Tai linkmė vidaus politi
kos, kuri turėtų vesti į kas
kart didesnį suvalstybinimą į- 
monių, fabrikų, bendrovių, di
džiųjų krautuvių, geležinke
lių, plieno bei anglies kasyklų 
ir net butų kolonijų. Dešines
nis demokratų sparnas nėra 
už tai, kad valstybė kone viską 
suimtų į savo rankas. Taip, 
sakysime, Kongrese nepraėjo 
privatinių namų (butų koloni
jų) statybos suvalstybinimas. 
Prieš tai balsavo ir dalis de
mokratų. Bet nepraėjo ir vie
šų mokyklų statyba, kurią rė
mė administracija, nes nevisi 
respublikonai ją rėmė: pietie
čiai nenori, kad valstybė neg
rus sodytų kartu su baltaisiais.

Užsienio politikoje vos ne- 
kitiem kraš

tam. Už tą paramą stojo res
publikonų prezidentas su savo 
sekretoriais. Nevisi respubli
konai norėjo, kad doleris vis 
dar tekėtų iš Amerikos drau
gam ir nedraugam. Bet parė
mė kai kurie demokratai, nors 
šiaip jau prieš prezidento rin
kimus pašoko smarkiai pulti 
Eisenhowerio ir Dulles politi
ką. Tai atsiliepė užsieniuose, 
ir D. Lawrence tokius puoli
mus drįso pavadinti “partiza
niniu sabotažu”. Vis dėlto jis 
pasako, kad demokratai padė
jo išlaikyti pusiausvyrą visa 

suoja. Partijos drausmė dėl to eile opių klausimų. Amerika 
dar nenukenčia, o laimėjimas laikosi toje dviejų partijų ir 
apčiuopiamas. — lieka daugiau keturių grupių pusiausvyroje.

Bet čia pasirodo dar viena 
keistenybė, kuri daugiaparti
niam kraštam nebūtų priimti
na. Tos keturios grupės susi
meta į du blokus. Tai reiškia, 
kad kai kurie respublikonai 
balsuoja kartu su demokratais, 
o kai kurie demokratai išeina apvirto parama 
kartu su respublikonais. Vadi
nasi, savo partijos ribos per
žengiamos. Kitur taip pat blo
kuojamas!, bet jeigu kuri par
tija dedasi su kita, tai eina su
ja visa. Partijos drausmė ne
leidžia, kad grupė žmonių at
siskirtų- Rankos keliamos pa
gal partijos pirmininko in
strukcijas. Nebalsavai ar susi
laikei — esi jau nebe su mu
mis, Amerikoje respublikonas 
yra su respublikonais ir de
mokratas su demokratais, nors 
Kongrese nevisada tarp savęs 
sutaria ir nevisada kartu bal-

T. GARBU KAS, OFM

PASIRINKTU KELIU

klupdyti Angliją ant kelių 
ūkiniu atžvilgiu ir atskirti ją 

game glėby nė tik taikos ir so- Apie ekonomines krizes,-garny- nuo ištikimo ir stipraus sąjun
gininko — JAV- Savo veiklą 
jie yra nukreipę keliomis skir
tingomis kryptimis.

Didiesiems Sovietų vadams 
pramynę kelią, į Angliją pra
dėjo plūsti įvairios rusų dele
gacijos bei ekskursijos. Kiek
vieną beveik dieną atvyksta 
prekybos, miestų atstovų, mok
slininkų, angliakasių, ūkinin
kų, inžinierių ir kitokios dele
gacijos. Iš tikrųjų, tai yra savo 
rūšies politiniai meškeriotojai, 
kurie jei žuvies ir nepagauna, 
tai nors vandenį šiek tiek su
drumsčia. Charakteringa, kad 
daugelis tokių ekskursantų ne 
tiek domisi jiems rodomais da
lykais, kiek stengiasi pątekti 
į darbininkų susibūrimus ir su 
jais “draugiškai” pasikalbėti. 
Būna atsitikimų, kad jie neno
ri net nakvoti viešbučiuose, 
bet prašosi apgyvendinami 
paskirose šeimose.

Bet reikia pasakyti, kad šiuo 
būdu varoma propaganda di
delių rezultatų nepasiekia. 
Svetimoms idėjoms anglas yra 
ne tik apatiškas, bet ir prie
šingas. Šis faktas įgalina su
prasti, kodėl Anglijos komu
nistų partija teturi vos 33,000 
narių. Eilinis anglas į visus 
klausimus atsakymo ieško

bet taip pat ji skverbiasi į par- dją ir politiką jie mažai tesi- 
lamentus ir vyriausybes- Ko
vingumo ir ryžto, kuris įgali
na Ameriką pasiekti negirdėto 
gerbūvio ir kuris iškėlė S. Są
jungą į pirmaeiles valstybes, 
Europoje žymiai mažiau tega
lima pastebėti. Todėl gal ir 
nenuostabu, kad vieno žymaus spaudos, patys geriausi paria- 
Amerikos valstybininko suda- mento kalbėtojai skaito priėš- 
rytame ateity vyraujančių še- rinkiminį mitingą labai pasise- 
šių tautų' sąraše Anglijos jau kosiu, 
neberandame. Jis nustato to- klausytojų, 
kią busimųjų pasaulio, galiūnų 
eilę: JAV, Rusija, Kinija, 
dija, Vokietija ir Japonija.

I can’t care less
Eilinis anglas žymia dalimi 

gyvena praeities miražais ir 
tradicijomis. Anot vieno žurna
listo pašaipaus išsireiškimo, — 
kas gali girdi mums atsitikti, 
jei nuo amžių gyvename savo 
angliškoje saloje, kurioje kara
liauja jauna ir graži karalienė. 
Ir todėl gal tik retas anglas 
sutiktų aukoti valandą laiko, 
pav., šalies gamybinei produk
cijai padidinti, bet dešimts 
tūkstančių, nors lytų ir šaltų, 
nakvos lauke, kad galėtų pa
matyti iškilmingą karūnacijos 
procesiją ir savo karalienę.

rūpina. Per penkeris metus jie 
daugiausiai kalba apie futbo
lą, kroketą, arklius ir šunis. 
Ir tik penkias dienas prieš rin
kimus pradeda domėtis politi
ka. Bet ir čia apatija yra pa
siekusi savo viršūnę. Anot

jei susirenka iki 30 
Dalyvaujančių sa

vivaldybių rinkimuose procen
tas būna juokingai mažas.

Vienas parlamento narys la
bai atidžiai tyrinėjo savo kraš
to ūkinį, politinį ir moralinį 
gyvenimą ir to tyrinėjimo re
zultatus skelbė televizija. Pa
aiškėjo, kad nors per paskuti
nius 50 metų padaryta bendra 
pažanga ir kai kuriose srityse 
pasiekta pasaulinių rekordų, 
dabartiniu metu Anglija smun
ka, užleisdama savo vietą 
Amerikai ir iš dalies Rusijai. 
To smukimo pagrindinės prie
žastys esančios apatija ir mora
linis bei religinis pakrikimas.
Šilingai komunizmui remti...
Šitokias apatiškas nuotaikas 

su fanatišku veržlumu stengia
si išnaudoti bolševikai. Dėl ne

STOCKHOLMAS su sumalta nohn Jptankta i New Ysrko uosta.

rys, kuriuos veda jų vadas su 
kardu rankoje, o čia (jis sau 
pagalvojo) jų pergalės ženklas 
— kryžius. Dabar jam atrodė, 
lyg jis pats pergyvenąs aną 
Konstantino Didžiojo regėjimą 

drumzliną vandenį, slapstėsi ir prie kryžiaus auksu žėrin
čius žodžius: “In hoc signo 
vinces” — šiuo ženklu nugalė

jai paskui jį suėmė ir uždarė si- Vienuoliai suėjo bažnyčion, 
< tamsų Šaltą kambarį. Paskui bet jų giesmės žodžiai, rodos, buvo penketukai

mokėdami nario ' mokestį. Jei 
rinkimuose dalyvauja 10% na
rių, skaitoma labai gerai. Ko
munistai šioj vietoj kaip tik 
nesnaudžia. Rezultatas — dau
gelio profsąjungų vadovybės 
yra raudonos ir jos turi lais
vas rankas veikti, neatsižvel- 
damos į krašto gyvybinius in
teresus. Kai kada nueinama 
taip toli, kad, pav., elektrikų 
profsąjungos vadovybė pasiun
tė auką Kipro salos teroristam, 
kurie žudo anglų kareivius. 
Kilo pasipiktinimas, bet vado
vybei nieko negalima padary
ti- Tik vienas kitas drąsesnis 
balsas išdrįo paklausti, kodėl 
nesiunčiamos aukos Poznanėj 
nužudytų darbininkų šeimoms 
paremti. Kažkas užsiminė ir 
Sibirą.

Ir koks biaurus paradoksas: 
prokomunistišką akciją* savo 
savaitiniais šilingais yra pri
versti remti ir tie profsąjungų 
nariai, kurie patys yra nuo jo 
nukentėję.

Žuvusių skaičius 
vis dar didėja

Pereitą trečiadienio naktį 
susidūrus italų ir švedų lai
vam aukų skaičius atrodė ne
didelis. Bet dabar jų skaičius 
surandamas vis didesnis. Nuo 
penkių žuvusių pakilo iki 35, 
ir manoma pakils iki per 50. 
Eilė liudininkų tvirtina, kad 
nuo smūgio kajutės buvo už
blokuotos, ir daugelis keleivių 
negalėję išsiveržti iš jų. Ten 
jie turėjo būti ir palaidoti. 
Nuostabiu būdu buvo išsigel
bėjusi 14 metų mergina Mor
gan, žuvusio N. Y. Times žur
nalisto Cianfarra podukra- Ji . 
buvo rasta “Stockhohno” su
triuškintame smaigalyje, kuris 
buvo pataikęs . į “Andrea Do
ria” šoną.

Kokiu būdu įvyko nelaimė 
— vis dar neatskleista. Bet 
jau buvo prasitarta, kad “An- 

šilto spaudos įvertinimo. Ko- drea Doria” radarai buvo pa- 
kios meškos. Ne tik motdc&rr stebėję Stockholmą ir neFda^ -A. 
lais važiuoja, bet pačios ir švie- vę ženklą. Taip pat buvo pa
sas užsidega. O garsusis klou- stebėjęs radaro tinkle ir 
nas Popovas. Net Devono ku
nigaikštienė savo pily jį arbata 
pavaišino.

Arba vėl rinktinis raudon
armiečių šokių ir dainų ansam
blis. Iš tikrųjų vargiai jis turi 
ką nors lygaus kitų kraštų ka
riuomenės. Net angliškas dai
nas dainuoja geriau, kaip pa
tys anglai. Ir kokia propagan
da? ansamblis vieną kartą pa
sirodė televizijoje kur jį stebė
jo apie 12 milijonų anglų. 
Gal tiksliausia tuos rusų pasi
rodymus įvertino viena trylik- 
metė, gimtojo krašto nebepri
simenant i lietuvaitė, pasaky
dama: “Kokie vikrūs tie rusiu- 

(Nukelta į 5 pusi.)

Vikris tie rusiukai
Kultūrinio bendradarbiavi

mo vardu taip pat bandoma 
pameškerioti. Vyksta nuolati
nis pasikeitimas teatro, tapy
bos ir sporto srityse. Svarbiau-

- šia, kad rusai atsiunčia tik auk
štos klasės ir gerai dresiruotas 
pajėgas, kurios sugeba britus 
užimponuoti.

Prieš kiek laiko atvykęs So
vietų cirkas susilaukė labai

“Stockholmas” italų laivą. Bet 
šioje vietoje dar susilaikoma 
nuo tolimesnio aiškinimo. Tik 
Italijos vyriausybė, išklausiusi 
“Andrea Doria” kapitono ra
porto, pareiškė savo solidaru
mą su laivo įgula. Vyriausybė 
nutarė pastatyti kitą tolti lai
vą.

Viena iš “Andrea Doria” 
keleivių jau padavė laivo savi
ninkus į teismą, kaltindama 
laivo vadovybę apsileidimu ir 
reikalaudama atlyginti jai 
100,000 dol. Tai Nancy Leo, 
32 metų mergina, elevatoriaus 
operatorė iš Miami, kuriai bu
vo sužeista galva ir kojos.

grėbėjas ir skambiai dainuo- prašė įteikti tėvam, jeigu jam mų bernas. Visus išvežė į gai saugoja įstatymų paragra* Taip praėjo beveik trys sa- 
jančias .. čia jis pabudo. Pro pačiam jau nebetektų namų juodą naktį. f ai. Tada jis karčiai atsiduso: vaitės to monotoniškai sun-
langines skverbėsi gerokai pa- pasiekti. įvažiavus į vieškelį, sunkve- taisyklės ir gyvenimo dėsniai kaus darbo ir vis frontui artė-
kilusios saulės spinduliai.

Po pusryčių Aldona dvira
čiu išvažiavo į Naumiestį atsi
imti gimnazijos baigimo pažy
mėjimo. Viktoras jos paprašė 
ta pačia proga išaiškinti nuo
traukas. Pats išėjo pasigerėti 
rytmečio gamta. Ėjo Širvintos 
kryptimi ir matė, kaip vieškeT 
liu skubėjo žmonių vežimai. 
Jie traukė pasienin.

Kai grįžo, buvo jau sugrįžu
si ir Aldona su savo pažymė
jimu. Tik iš vienos matemati
kos ji teturėjo ketvertuką, o

yra surašyti ir tobulai suskirs- jant. Juos nugabeno daryti šu
tyti tiktai mirusiuose kodek
suose, o gyvenime — kieno ga
lia, to ir valia. Bet prisiminęs 
Kristaus Sekimą, kuris dabar 
jam buvo lyg išganingas kelro
dis, apsiramino ir užsnūdo, su
sirietęs prie sienos.-.

Jį staigiai pažadino skardus 
ir įsakantis balsas: “Aufste- 
hen!” —.keltis! Buvo 5 vaL 
ryto. Kojos buvo nutirpusios 
ir galvą labai smelkė. Jis pasi
žiūrėjo | Palaimą. Veide gale-

P-n"*“ paaštrėjo, •“« Suvarytus iš visų salių į ne- .__ . .7 * ...• - - r - iš slėptuvių niekas negalėjo
pajudėti-

Staiga didelis trenksmas 
visus apkurtino, apvertė že
mėmis ir dulkėmis. Viktoras 
laimingai liko sveikas, nors ap
linkui buvo užmuštų. Besikap
stydamos iš griuvėsių, pamatė 
šalimais juodiną ir susijaudi
nusį vyrą, kuris taip pat kapa
nojosi iš žemės.

— Kas būsi? — paklausė 
vokiškai

žimis pasuko Vilkaviškio kryp
timi. Važiuoti buvo sunku: 
reikėjo lenktis pro kariškas 
mašinas ir bėglių vežimus. Visi 
traukė į vakarus, o vyrai buvo 
vežami į rytus. Vilkaviškį pri
važiavo jau vidurnaktį. Šviesų 
niekur nesimatė, miestas buvo 
aptemdytas. Viktoro tėviškė 
buvo visai netoli. “Kad taip 
tėvai žinotų, jog jis čia pat”— 
sunkiai atsiduso.

Juos nuvežė į Marijampolės 
gimnazijos patalpas, kur jau 
buvo beveik visos salės pripil
dytos sugaudytų vyrų. Jau bu
vo 2 vai., kai juos suvarė į 
vieną iš salių, kuri buvo ma
žiau prigrūsta. Visi salėje mie
gojo, kiekvienas susitvarkęs 
taip, kaip buvo įmanoma. Vik
toras su Palaima laikėsi kartu. 
Jiedu susirado laisvesnį kam
putį ir atsisėdo ant savo ryšu
lėlių.

Viktoro vaizduotėje slinko, 
lyg kokia pasakų filmą, visi 
paskutinių dviejų dienų įvy
kiai. Jis bėgo nuo vergijos į 
laisvo žmogaus gyvenimą, o 

toro lagamino kokią laisvę jis surado? čia nyko. Niekas to nepastebėjo. __Lietuvis,
tfelį, kurį jis jis prisiminė iš savo studijos Viktoras buvo įsftitanęs, kad

Vakarieniaujant pasigirdo 
kandus Rudžio lojimas. Prie 
vartų privažiavo kariška maši
na, pasigirdo vyrų balsai, 
nas vokiškai šūktelėjo:

— Apsupti namą!
Visi išsigandę laukė,

Vie-

kas 
čia darysis. Durys prasivėrė 
su triukšmu. Jose pasirodė 
ginkluotas vokiečių karinin
kas, kuris vėl šūktelėjo:

— Rankas aukštyn! Vyrai 
išeina į priekį!

Šeimininkas Palaima ir Vik
toras išėjo į kambario vidurį. 
Atsiradę dar daugiau vokie* 

viskas nušvito, kareiviai išny- lekiosi į platų klonį, lyg kokia — Tai labai puikus pažymė- čių, iškrėtė jų kišenes ir įsakė 
ko, ir jis atsirado kelelyje, ypatinga palaima, ant ten gy- jimas, — pastebėjo Viktoras, sekti iš paskos. Vytukas susi
kurs tiesėsi per gražiai žydin- venančių žmonių ir jų sodybų, pagyręs mergaitės uolumą ir jaudinęs suriko:
tį klonį į kalnelį. Ant kalnelio Jis nė nepasijuto, kai buvo pri- palinkėjęs geriausios sėkmės _ Tėveli, kur eini?

- Rūbe! Nusiraminti —su
draudė vokietis

Tuo tarpu prie moterų pri
ėjo vienas klaipėdietis, kalbė
jęs lietuviškai, ir 
kad vyrai paimami 
jie netrukus galės 
šeimininkė nubėgo 

nuolių procesiją. Jie visi sekė Uždainavo tarnaitė, pamel- Vytukas atsirado tik tems- vo vyrui baltinių, 
kryžių, kurį iškėlęs nešė vie- žūsi karves ir eidama sodo ta* tant. Paskutinė nuotrauka su juos išėmė iŠ

Po to ramus atsigulė ir greit 
užmigo. Miegas buvo gilus, bet 
neramus. Sapnavo: bėgo, slap
stėsi, o jį vis vijosi ginkluoti 
kareiviai. Rodos, brido per

tankiuose krūmuose, o kai įėjo 
į labai tankų brūzgyną, karei-

matėsi senas vienuolynas, ir 
bažnyčios balti bokštai, lyg ko
kios milžiniškos rankos, kilo i 
dangų. Lengva širdimi, kad vėl 
laisvas, jis artinosi keleliu į 
tą kalnelį. Priėjęs arčiau, iš
girdo giesmių aidus ir pamatė 
ant kalno prie bažnyčios vie-

ėjęs prie vienuolyno vartų, ateičiai, 
kurių viršuje paskaitė didelių 
raidžių užrašą: “Viską paliksi 
— viską rasi”.

— Oi varge, varge, vargeli 
mano, kada aš jauna tave iš
vargsta ...

— Beje, — droviai atsakė 
mergaitė, nusukdama kalbą į 
kitą reikalą: — Jūsų nuotrau
kos bus pavakary išaiškintos. 
Vytukas žadėjo parvežti. Jis 
dabar išdulkėjo pasivažinėti 
mano dviračiu.

nuramino, 
darbams ir 
vėl grįžti, 

atnešti sa* 
o Aldona

mą, surikiavo po aštuonis ir 
padalino po puodelį juodos ka
vos. Vyrai kiek atsigaivino. 
Taip išrikiuotus išvarė prie ap
kasų, kurie buvo pradėti tarp 
Marijampolės ir Vilkaviškio. 
Kai čia baigė sutvirtinimus, 
nuvarė prie Tilžės.

Tilžės apylinkės Juozui Pa
laimai buvo gerai pažįstamos. 
Užtat jis vieną kartą pašnibž
dėjo Viktorui: žinai, aš bėgsiu. 
Ir vieną pavakarę, Palaima iš-

tvirtinimus prie Dancigo, bet 
po kokios savaitės paaiškėjo, 
kad vokiečiai fronto visiškai 
nelaikė. Po kelių dienų darbi
ninkai atsirado tikroje fronto —
linijoje. Atėjo ir aliarmuojanti
žinia kari ftanrirt cnna PraA. '."t

.-i

žinia, kad Dancigą supa. Praė
jo dar pora dienų, ir patrankų 
sviediniai pradėjo kristi netoli 
dirbančiųjų. Vieną dieną be
veik nebuvo galima sutvirtini
mo darbų tęsti, nes dažnai rei
kėjo slėptis nuo arti krintan
čių sviedinių. Vakare rusų

nuolis, apsitaisęs liturginiais kelta. Ta daina Viktoro sapną tėvais buvo labai gerai pavy- ir sukišo į jo porueų, kut| jis jis pnsinune is savo stuoijos viaroras ouvo piuscmęs, sau —Tai kalbėkime lietuviškai
rūbais. Tada jam vaizduotėje nukreipė į kitą idilę: jam rodė- kusi Viktoras vieną įsidėjo tirijo su savim. Sunkvežimy laikų apie žmogaus prigimtą jam laimingai pasisekė grįžti
pasivaideno kariuomenės bū- si, matąs iš lankų grįžtančias prie savo dokumentų, o kitas tavo dar penki vyrai ir Palai- teisę į laisvę, ką taip iškilmin- pas savuosius. (Bus daugiau).
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Graži ir žavi mūsų gimtoji

Lietuvos savanorių sukurta

Albaną išleido

Dievo ir žmonių pagalba, kovą

senosios dai-

Banga — 1480.

du, užkaltuose vagonuose veža

- • • • :
RAUDONĖS 
‘Atrftts".

Žiaurusis. Jis šluoja visą, kas 
gyva, tautiška ir lietuviška nuo 
Lietuvos žamės paviršiaus.

- Sužvėrėjęs XX amžiaus bar
baras, imperiaHstiniv tiksi v be
siekdamas, vartoja žiauresnes

toks mums malonę būti dan- 
guje,melsimės už Jo Švente
nybę taip, kaip tai kiekvieną 
dieną darėme žemėje.

Tuos žodžius pasakė šv. Ig
nas Loyola, jėzuitų ordino stei-

sūnums ir dukroms, dabarti
niams partizanams ir busimie
siems tėvynės gynėjams neiš
semiamą karžygiškumo -šalti
nį, įkvėpė didvyrių dvasią, be Iš praeities sau stiprybę

kapiuose nenyko giliai nasĮėn-• ■ - - • ■ 6 - žino žingsniu pažengė mokslo, | Sibiro taigas,
meno, kultūros ir civilizacijos ’■ .<

T'į mas, blogas maistas, juodas 
darbas — geriau jau esą gy
venti Italijoje “ramybėje’’ ir 
vadintis bedarbiu.

Lietuviais esame gimę, todėl 
ir mūsų šventa pareiga prie 
tos žūtbūtinės kovos prisidėti.

Tėvynė ir mus šaukia, nekal
tai pralietas brolių ir sesių

rugpjūčio 5, vėl girdėsime L. 
Bendruomenės Balso radijo 
programą. Laikas — 3:30 vai.

Kur buvo jos gimimo lopšyc ir 
kaip ji iškilo? S. Suž.

-šalis yra dabar, tokia ji buvo

įpustų tykojo svetimieji jos

aukštųjų pilių. Eidavo svetimų 
kariuomenių pulkai tos šalies 
pasigrobti, bet grįždavo mūsų 
protėvių — karžygių išrašky
ti. Eidavo kitų kraštų valdo
vai, visokiais vardais ir tiks
lais prisidengę, tos šalies pa
vergti, bet neįstengdavo lietu
vių geležinės valios nugalėti.

Kol gynėsi visa lietuvių tau
ta, kol degdavo laužai ant pi- 

: liakalnių, priešui įsiveržus, tol 
Lietuva būdavo nenugalima. 
Jos garbę mūsų protėviai sau
gojo labiau, kaip savo turtą; 
jos laisvę vertindavo daugiau 
už savo gyvybę. Apie tai sako 
gražūs Pilėnų žemės padavi
mai, apie tai kitataučiai savo 
dainose i dainavo ir kitų šalių 
mokslo vyrai knygose parašė.

Nuo to laiko Lietuvos upė
mis ir upeliais daug vandens 
nubėgo, daug gražių pavasarių, 
vasarų ir baltų, kaip pasakų, 
žiemų praeitin nukeliavo.

Atėjo mūsų tėvynei sunkūs 
laikai-

Svetimieji, kaip sąrančiai, 
užplūdo mūsų tėvų žemę. Tą 
žemę, kur rausta žemčiūgai, 
kur rūtos žaliuoja, kur raibo
sios gegutės kukuoja ir čiulba 

- lakštutės per kiauras naktis. 
Kur Baltijos jūrų besiausda- 
mos bangos išmeta į krantą 
geltoną, kaip auksą, gintarą. 
Žemę, kur lietuviai nuo amžių 
gyvena, myli savo juodąją že
melę ir mėlynąjį dangų.

Tada mūsų šalies pilių me
nėse suskambėjo svetimos dai
nos, svetimos kalbos pradėjo 
veržtis į bajorų šeimas ir jų 
dvarus- Svetimi parėdai, pa
puošalai ir papročiai pridengė 
lietuvio kūną ir dvasią, o sveti
mos pasakos toli nuviliojo ne 
vieną silpnavalį lietuvį nuo sa
vo tėvų žemės ir tautos. Visos 
tos svetimybės užnuodijo ne 
vieną kilnią, ir jautrią lietuviš
ką širdį.

Sunku žodžiais nusakyti, 
o dar sunkiau raštais aprašyti, 
kiek vargę, nelaimių tada pa
kėlė mūsų šalelė, kiek skriau
dę patyrė, ir kiek ašarę lietu
vis išliejo.

Laikui bėgant, vargai suma
žėjau ašaros nudžiūna, tik pa
darytos žaizdos ne visos užgy
ja, ne visos skriaudos užsimirš
ta. lietuvių tauta niekad neuž
mirš to, kas tada Lietuvos ša
lelėje darėsi ir kas dabar da
rosi.

Svetimoms kariuomenėms 
siaučiant, svetimiems valdo
vams valdant, lietuvių apgy
venti žemės plotai sumažėjo, 
gyventojai nyko. Toms sveti
mybėms spaudžiant, lietuvių 
tautos istorija darėsi, kaip 
graudi pasaka, kaip sunki liga, 
ar liūdna daina,

ta gyvoji r Lietuvos dvasia. Tik 
visai neišnyko

senoji ir. gražioji lietuvių 
kalba.

Kad ir liūdnoje dainelėje, 
kad ir didžiame vargelyje, ji 
vis dar skambėjo ir išliko gy
va. Neišnyko nei artojų prisi- 

' rišimas prie savo juodosios že
melės. Tos žemelės, į kurią 
lietuvis iš svetur grįždamas 
džiaugsmo ašaromis apsipilda
vo. Tas prisirišimas, ta didelė 
gimtosios žemės meilė paska
tino geriausius Lietuvos sūnus 
“Aušrą” užžiebti, įsakė skam
binti “Varpu”, kelti visus iš 
letargo miego ir budėti tėvy
nės sargyboje.

Toji paslaptinga jėga padrą
sino lietuvį eiti į Prūsus lietu
viškos spaudos parnešti ir lie
pė motulei prie ratelio, iš už
draustos knygos, savo vaike
lius lietuviško rašto mokyti.

Ta stebuklingoji tėvynės mei
lės jėga yra visų stipriausia, 
nes ji nesibaigia su žmogaus 
gyvenimu, bet eina iš kartų į 
kartas-

Tokios galingos tėvynės mei
lės pažadinta ir jos didžios jė
gos užburta, 1918 metų vasa
rio mėnesio 16 dieną Lietuva 
kėlėsi iš kapo naujam, laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui. 
Tada tėvynės meilės ugnis už
sidegė kiekvienoje lietuvių 
pirkelėje ir visų lietuvių širdy- . 
se. Lietuvių tautai vėl atęjo 
liamiamoji valanda sutraukyti 
svetimos vergijos pančius ir 

” išeiti į laisvę.
Visa artojų šalis pajuto, 

kad ji išsilieja, kaip toji pava
sario upė, mesdama nuo sa
vo krūtinės šaltuosius žiemos 
ledus. Taip lygiai išsiliejo vi
sos lietuvių tautos didysis 
troškimas laisvės. Lietuvoje į- 
vyko stebuklas — prisikėlė se
novės didvyrių dvasia. Sava
norių būrių būriai traukė į 
Panevėžį, Kėdainius, Kauną, 
Alytų ir kitas Lietuvos vietas, 
nes matė kad svetimieji paju
tę lietuvius sutraukant vergi
jos pančius, rengėsi vėl juos 
uždėti.

Savanoriškoji ir partizaniš
koji Lietuva, kaip ir senovės 
laikais, susidūrė su daug ga
lingesniais ir gausingesniais 
priešais: bolševikais, kolčaki- 
ninkais ir lenkais, bet visus 
juos nugalėjo.

Artojų Lietuvos sūnų niekas 
nebegalėjo įbauginti, tų di
džiųjų troškimų nuslopinti. 
Savos žemės ir laisvės ginti 
ėjo visi, kas ginklą pakelti ga
lėjo ir kas pajuto savo širdyje 
degančią tėvynės meilės ugnį. 
O tokią didelę, galingą ugnį, 
kokią senovėje Lietuvoje už
degdavo kalnų viršūnėse, pa
juto visi savanoriai ir partiza
nai.

Tada išsipildė 
neles žodžiai:

“Pati jaunoji

tuvių tautai mirtį.
Kaimynai, kurie kitkart dre* 

' bėdavo nuo lietuvių smūgių, 
džiaugėsi, kad toji sena, buvu
si galinga tauta miršta, kad 
ji niekad nebeatsikelsianti lai
svam ir nepriklausomam gyve
nimui.

Taip, tada lietuvių žmonių 
skaičius sumažėjo; žuvo jot
vingiai ir prūsai, sumenkėjo 
sėliai, savais keliais nuėjo let- 
galiai ir kuršiai. Nyko senoji

vartus atkėlė 
ir palydėjo...

O jie išjojo. Išjojo ir parnešė 
tėvynei laisvę.

Nepriklausomybės kovų sa
vanoriai įvykdė tokius didelius 
darbus ir žygius, kokius mes 
žinome iš senų dainų ir pada
vimų, apie savo protėvių žy
gius. Nevienas savanoris, ar 
partizanas kovėsi su priešu, 
kaip Kęstučio sūnus Vaidotas, 
Kauno pilį begindamas. Nevie
nas karo lauke prie kulkosvy
džio žuvo, kaip Margis su savo 
kariais Pilėnuose.

> f-

relr

kurios visi mūsų tėvynės va- semdami, mūsų broliai partiza*

gėjas, savo sekretoriui Juan de 
Polanco. Jam buvo paliepta 
ateiti ir išklausyti labai svar
baus pareiškimo, ir tik jam 
vienam. Brolis Giovanni Tom- 
maso Canizaro, kuris taip pat 
sirgo ir gulėjo vienoje celėje 
su šv. Ignu Loyola, buvo pa
prašytas trumpam išeiti. Buvo 
antradienio popietėj liepos 30. 
Dieną prieš tai lankėsi du 
daktarai ir nerado, kad ligonio 
jėgos būtų jau išsekusios. Se
kretorius tai ir pasakė:

— Tėve, gydytojai nemano, 
kad liga būtų pavojinga. Ar 
taip jau prastai jaučiatės?

— Aš jaučiuosi taip, tartum 
turėčiau tiktai dvasią iškvėpti.

Tačiau sekretoriui atrodė 
kitaip, ir jam rūpėjo dar kitas 
reikalas. Jis gi buvo mokomas 
pirmoje vietoje žiūrėti savo 
pareigų ir darbo, o ne širdies 
ir jausmų. Sekretorius savo 
reikalą ir išsakė:

— Ar negeriau tai būtų ati- 
/ dėti penktadieniui, šį vakarą 

turiu skubiai paruošti laiškus 
j Ispaniją. Pasiuntinys atvyks
ta dar šiandien, o ketvirtadie
nį iškeliauja pro Genują.

— Man būtų didelio džiaug
smo, jei tai nebūtų atidedama 
kitai dienai. Juo greičiau at
liktumėte, įuo būtų man mie
liau. Bet darykite, kaip jum 
išeina geriau. Aš visiškai ju
mis pasitikiu.

Tai buvo paskutiniai šv. Ig
no Loyolos žodžiai, paskuti
niai kaip viršininko, kuris dar 
tvarkė ordino reikalus

Tas reikalas, kuriam sekre
torius buvo pakviestas ir pa
prašytas skubiai atlikti, ligo
niui gulėjo ant širdies. Jis ne
norėjo išsiskirti su šiuo pasau
liu be palaiminimo popiežiaus, 
kuriam tvirtai pabrėžė paklus
numą. Bet popiežium buvo Po
vilas IV, neturėjęs geros akies 
naujojo vienuolių ordino kūrė
jui. Kažkas buvo taip užkliuvę, 
kad popiežiaus žodžiais ta
riant, “jam net kaulai virpė
ję”, nors kitais atvejais reiškė $25 ir šeštadieninės mokyklos 
tam tauriam ir energingam 
vyrui pagarbą. Šv. Ignas Loyo
la, jei ir jautėsi dilginamas Po
vilo IV šaltumo, to nepasakė. 
Jis nemėgo ir neleido, kad kas 
popiežiui kaip Kristaus vieti
ninkui ką prikaišinėtų. Prieš 
mirtį jam atrodė labai reikš
minga, 
šaltumas sutirptų. Jis prašė 
palaiminimo ir žadėjo melstis 
danguje, kaip meldėsi žemėje.

Kai pas save kvietė sekreto
rių, išsakė jam didelį savo no
rą: nedelsiant nueiti į Vatika
ną, dar tą pačią dieną. Sekre
torius gerai jo valios nesupra
to ir uždelsė.

Antradienio vakaro sulau
kus, tėvai ir broliai išėjo mig
ti. Sv. Ignas Loyola -liko vieno
je celėje su ligoniu broliu Gio
vanni Tommaso Canizaro. Jis 
buvo paprašytas išeiti tik pa
šnekesio su sekretorium metu. 
Dabar budėjo prie ligonio pats 
būdamas ligonis. Naktį girdė
jo šv. Igną Loyola kažką su 
savim bekalbant. Prieš patį 
rytmetį išgirdo tylius žodžius: po pietų. Stotis — WDAS.

— O mano Dieve!

Sukilę tėvai ir broliai suju- 
do- Vieni bėgo ieškoti tėvo 
Pietro Rieros, nuodėmklausio, 
kad ateitų paskutiniam Pate
pimui. Sekretorius Juan de 
Polanco nuskubėjo į Vatikaną. 
Popiežius Povilas IV kėlėsi 
anksti, bet taip anksti niekas 
ir nebuvo leidžiamas jo truk
dyti. Sv. Igno Loyolos sekre
torių tuojau įsileido.

Deja, niekur nesisekė. Tė
vas Pietro Riera atskubėjo per 
vėlai, pavėlavo ir popiežiaus 
palaiminimas tam, kuris žemė
je visus savo žingsnius ir mal
das skyrė popiežiaus darbų pa
laimai. Gal taip reikėjo, kad 
išryškėtų, jog ir klusnumas 
popiežiui nelengvai atseina ir 
nelengvai atseis. Jis taip pat 
pareikalaus aukos, kaip ir klu
snumas Dievui.

Sekretorius Juan de Polaco 
tiek tegalėjo užrašyti apie šv. 
Igno Loyolos mirtį:

— Jis nebenorėjo mūsų šau
ktis. Jis paliko mus irgi nepa
laiminęs, nepaskyręs savo įpė
dinio, nebaigęs tvarkyti ordi
no statuto... Jis norėjo, kad 
mūsų ordinas atsiremtų Dievo 
pasitikėjimu, ir tai dėl to jis 
paliko šį pasaulį kaip kiekvie
nas mirtingasis...

Tai įvyko 1556 liepos 31, 
Romoje, saulei betekant. Tai 
buvo prieš 400 metų. Tiek lai
ko yra praėję nuo šv. Igno 
Loyolos mirties, Jėzuitų Drau
gijos steigėjo, apie kurį tas 
pats popiežius Povilas IV tuo
jau po mirties pasakė, kad

“Krikščionybė yra netekusi 
pačios iškiliausios asmenybės”.

Ph ii adė i phi j a, Pa.
Lietuviai skautai Vokietijoj 

atsiuntė nuoširdžios padėkos 
laišką už jiems pasiųstus $40. 
šią sumą sudarė skautų tėvų 
ir rėmėjų komiteto auka —

davimo ir laisvinimo darbai 
nebūtų vienam didžiajam tik
slui — Lietuvai tėvynei.

Deja! Ta didelė Dievo dova
na — laisve lietuvis neilgai te
sidžiaugė. Kruvinasis barbaras 
— bolševikas klasta ir jėga vėl 
ją išplėšė- Šiandieną lietuvių 
tautos končios yra tūkstantį 
kartų didesnės ir baisesnės. 
Dabar ne tik ašarų, bet kraujo 
upeliai teka mūų tėvynės gra
žiaisiais laukais ir kloniais. 
Žiaurusis okupantas atėmė ne 
tik laisvę, žemę, šiaudinę pas
togę, bet jis išniekino mūsų

nai ir dabar kovoja. Jie lygiai kraujaš įpareigoja. Todėl visų 
taip pat, kaip mūsų prosene- šventa pareiga Įsijungti į tą 
liai ir savanoriai kaujasi už žūtbūtinę kovą. Kad ir negau- 
savo brolių laisvę su nelygiu sūs, bet vienybėje būdami, su 
priešu, nes jiems tėvynės lais
vė brangesnė už gyvybę. Kada laimėsime, 
jie nebįstengia kovoti, žūna, 
bet nepasiduoda į raudonųjų 
budelių rankas.

Mes laisvėje gyvendami ir į 
kasdienybę paskendę, gal ma
žai beprisimename, kad ir mes 
esame tos pačios didvyrių tau
tos sūnūs ir dukros, kad ir 
mumyse dar neužgesus! toji 
šventa tėvynės meilės ugnis.

Visos raudonojo imperialis
to užmačios lietuvių tautą su
naikinti, atsimuš i mūsų gele
žinę valią ir sutirps galingoje 
tėvynės meilės ir laisvės troš- 

• kimo ugnyje.

'‘Atsibus tėvynės sūnūs, 
didžią praeitį atminę, 
Pagimdys vargai galiūnus;
Ugnimi uždegs krūtinę!..-

TAUTINIAI RŪPESČIAI KETURIUOSE KRAŠTUOSE
Amerikoje
filmų režisierius Darryl Za- 

nuck kreipėsi į Sovietų kultū
ros attache, kad patalkintų 
jam padaryti filmą apie Stali
no paslaptingus Žiaurumus. 
Sovietai rado,, kad toks pasiū
lymas juos įžeidžia, ir atsakė, 
kad nenori su režisierium tu
rėti nieko bendra. Režisierius 
vėl atsakė, kad suks filmą 
apie Staliną ir be jų pagalbos. 
Darbus pradėsiąs nuo rugsėjo 
pradžios.

suėjo 2000 metų nuo gar
siosios karalienės Kleopatros 
valdymo. Bet dabartiniam 
Egipto diktatoriui ji neatrodo 
pakankamai patriotė. Jis už
draudė šiemet statyti ją turis
tinių iškilmių centre- Jos vie
toj liepė kreipti turistų dėme- ’ 
sį į Nilo reikšmei iškelti ren
giamas meno savaites. i

kalbama apie 2 mil. bedar
bių. Sakoma, kad ten blogiau
sios gyvenimo sąlygos. Tačiau

mokinių — Izabelės Jakaity- 
tės, Valdonės Romanauskaitės. 
Birutės Sadinauskaitės, Vytau
to Lušaičio, Broniaus Sadinau- 
sko ir Algimanto Suopio su- K 
taupyti kelionpinigiai. Taupyti 
jiems padėjo Andrius Roma- 
nauskas, vežiojęs juos į šešta- 

kad ir tas Povilo IV dieninę mokyklą savu automo
biliu.

Moksleivių at kų stovykloje 
Marianapolyje pabuvoti išvyko 
10 moksleivių. Studentai atei
tininkai ruošiasi vykti stovyk-
lauti prie Baltimorės, Md.

šv- Jurgio parap. piknikas 
įvyks rugpiūčio 12 d. Babulos 
parke. Pradžia apie 1 vai. po 
pietų. Važiuojančius miesto 
susisiekimo priemonėmis, iš 
galinės Frankford gatvės su
stojimo vietos, į pikniką perveš 
specialiai pasamdyti autobu
sai.

“DARBININKO” PIKNIKAS įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 2 d., Lietuvių Laisvės Parke, Linden, N. J.

Svodijoje

dar tik prieš devynis mėne
sius davė laisvę alkoholiui 
Vaisiai jau matyti. Stockhol- 
me alkoholio vartojimas paki
lo 200^. Ypačiai tarp jaunimo 
iki 21 metų, kuriem anksčiau 
visai nepardavė, ir tarp mote
rų. Susirūpino pedagogai ir 

tylima, kad 81,000 italų, kurie policija. Pastaroji sakosi netu- 
buvo verbuojami darbam į Vo- rinti pakankamai daboklių pa- 
kietlją, atsisako vykti. Girdi, į sigėnisiem išsipagirioti. Per 
Šveicariją, Prancūziją gal gali- nai per mėnesį tokių klientų 
ma vykti, ten geresnės sąlygos, būdavo Stockholme iki 60, da
ri malas atlveini- bar iki 200.



ATOSTOGOS PAS PRANCIŠKONUS
Neik su velniu obuoliauti

KUO VIRTO MARIAMPOLĖ

VIEŠPATIES ANGELAS

MDIJA Į LAISVĘ

metu

ieško Edvardas Vitkus.

Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.56.

Gaunama "Darbininke'

kg pieno. Už 
ha ariamos že- 
po 83 cėntne- 

Laikoma tai

Kuzmickas 
kultūros 
žurnalas

• Lietuviška mokykla jau 
antras mėnuo veikia Rio de

ESU TOKIO DIDUMO, kaip minutė, jėi galiu tilpti ant rankos 
riešo. Tai Afrikos žvėrelis, vadinamas “džiunglių kūdikiu“. Jis at
vežtas Vokietijos zoologijos sodui Ge kenki r che n.

audimas. Mergaitės vėliavėlių 
pagalba vaizdavo lietuviškų na- 
mųžto&eiius, sudarydamos 
kaimų^'gatves, po kurias vaikš
čioja . “lietuvaitės, darbščios 
mergaitės”, audė juostas iš 
tautiškų spalvų kaspinų ir tas 
juostas lietuvaitės dėvi. Šios 
improvizacijos žiūrovus tikrai 
nukėlė į gimtinės Lietuvos

• Jūratė Martinkutė, stu
dentė šv. Aloyzo kolegijos 
Adelaidėje. Australijoje, daug 
rūpinosi lietuvių spaudos sky
riumi. kuris buvo įrengtas

Nors maldaknygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame ir 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė-

Maldaknygės kainoj 
(klos lux auksuoti kraštai 

— $450

Prieš programos užbaigą 
stovyklautojų seniūnė Laima 
šileikytė tarė

atsisveikinimo, o iš tikrų j ę

• Auksin? vedybų sukaktį 
Londone minėjo Liūdžiai, ku
rie nuo pat lietuvių parapijos 
isisteigimo Londone daug pri
sidėjo prie bažnyčios pastaty
mo ir išlaikymo, rėmė religi
nį, visuomeninį bei tautinį ko
lonijos gyvenimą, yra uolūs 
katalikai ir susipratę lietuviai. 
Jie turėjo šešis sūnus, iš kurių 
tėra gyvas Jonas, dabar Angli
jos vicekonsulas Hong Konge, 
Kinijoje. Praėjusį pavasarį ji
sai pro San Francisco ir New 
Yorką skrido į Londoną — į 
savo tėvų sukaktį. Tuo metu 
Darbininke buvo įdėtas su juo 
pasikalbėjimas New Yorke. 
Nors gimęs ir užaugęs Londo
ne, bet gražiai kalba lietuviš-

Ten, kur “žaidfia, juokiasi 
ir šoka šimtas lietuvaičių iš 
visur”, liepos pabaigoj kiek
vienais' metais vyksta lietuvių 
susiartinimo šventė, šiemet 
liepos 22, selnnądfeHio rytas, 
buvo rastos ir apsiniaukęs po 
trukusio dviejų dienų ketaus 
ir nieko gero nežadėjo. Iš visų 
tolimesnių apylinkių skambėjo 
telefonai ir klausė, kaip atro
do oras Nek. Prasidėjimo Se
selių vienuolyno sodyboje. Mo
tinėlė M. Aloyza atsakinėjo, 
kad oras gerėja ir galima va
žiuoti. Miglos pradėjo sklaidy
tis, apie 11 vaL pradėjo švisti, 
o' vėliau visai nusigiedrėjo ir 
saulutė net pasirodė tokia ma
loni, per daug nekaitinanti ir 
nedeginanti. Svečių privažiavo 
nemažiau, kaip kitais metais, 
o gal ir daugiau.

Mišias aukojo kūn. dr. A. 
Juška iš Chicagos, pamokslą 
sakė kun. B. Pacevičius iš To
ronto, žodį prie lietuviško kry
žiaus tarė kun. dr. A. Paške
vičius iš Vokietijos.

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
šventės metų Nekalto Prasidė
jimo Seserų sodyboje buvo 
įvairių pramogų ir progų lai
mę išbandyti- Tik daugelis 
svečių nepatenkinti, 
galėjo gauti alučio.

• Kazimieros Janeliauskie-

Labiausiai pirmininkas pa
sakojo apie gyvulinkystės tech- 
nikūmą, kuris ruošia zootech
nikus. Išlaikyt egzaminus jo 
auklėtiniai vyks į MTS stotis, 
sovchozus ir kolchozus, šiemet 
jų paleis mokykla 60. Viso mo
kykloje esą 360- Mokykla iš
mėtyta per keturias patalpas, 
laboratorijos ankštos, be tin
kamų įrengimų. Bet šiemet jau 
baigiamas statyti naujas na
mas. Tada viskas pagerėsią.

Įdomu, kad prie mokyklos 
mokomajame ūkyje iš kiekvie
nos karvės primelžta viduti
niškai po 4470 
kiekvienus 100 
mės pagaminta 
rius kiaulienos.
aukštu laimėjimu ir dėl to leis
ta mokyklos ūkiui dalyvauti 
“visasąjunginėje” parodoje.

kai”. Tikrai vikrūs, nes po sa
vo ilgomis palaidinėmis gra-, 
žiai sugeba užmaskuoti tik
ruosius visokių vizitų planus. 
Tą dieną, kai Londono lenkai 
vienoje bažnyčioje meldėsi už 
Poznanėje žuvusius savo tau
tiečius, dviejų šimtų vyrų rau
donasis ansamblis atžygiavo 
prie Než. Kareivio kape ir pa
dėjo vainiką. Ir jie buvo tos 
dienos didvyriai.-.

Po didesnius Anglijos mies
tus keliauja tarybinių vaikų 
meno paroda. Bet pirma nei 
paltys! paveikslus, turi pra
eiti pro daugybę fotografijų, 
rodančių kaip Sov. Rusijoj ir 
patys neturtingiausi gali pa
siekti mokslo ir garso. Šalia 
daugelio vaikiškų kūrinių su
radau ir vieną lietuvaitę, An
gelę Mekaitę iš Vilniaus. (9 
metų). Jos nupiešta fantazija 
iš lietuviškos pasakos “Eglė 
žalčių karalienė”. Tik jau nors 
ir labai gausiame dažų mišiny 
tautiškų spalvų derinio neuž
tiksi. Mat, tarybinis menas.

kad ne-
„ Seselės

kietoj ir užsispyrusios šiuo at
žvilgiu^ nes vienuolyno sodybo
je negalima vartoti svaigalų, 
nors šiltą dieną uždarbis būtų 
neblogas.

Bet visų svečių dėmesys nu
kreiptas į stovyklautojų mer
gaičių programą.

Pirmą kartų praleidau atos
togas Kennebunkporte, Mai
ne, kur ant, Atlantu jūros 
krantų yra įsikūrę Lietuvos 
Pranciškonai vienuoliai. Čia jų 
gražioje šventovėje gali pasi
melsti, dideliame žaliuojančių 
medžių plote pasivaikščioti, di
džiulėje aikštėje pažaisti ir 
okeano vandenyse iki valios 
pasimaudyti. Aplink supanti 
akmenų tvora tartum atskiria 
nuo pasaulio. Per trejus dide
lius vartus šimtai lankytojų 
atvažiuoja ir išvažiuoja. Jie 
čia aplanko šv. Antano koply
čią, Liurdą, lietuvišką kryžių,

Jeneiro mieste. Brazilijoje. 
Mokyklą lanko 15 vaikų. Ją į- 
steigė ir joje dirba kun. Z. Ig
natavičius; be to. mokytojauja 
J. Petraitis ir inž. J. Abraitis.

• Verkdami išvažiavo į So
vietų Sąjungą iš Buenos Ai
res, Argentinos, liepos 12 lai
vu “Salta” 1000 žmonių, dau
giausia gudų, iš jų apie 300 
Argentinoje gimusių ir gyve
nusių, ir 30 lietuvių. Nors Ar 
gentinos laikraščiai įspėjo, kad bendroje katalikų spaudos pa
gali būti blogai, bet jie “verkė rodoje. Ji yra ateitininkų kuo- 
ir vis tiek važiavo”... Argenti- pos pirmininke; sekretorium 
nos valdžia ėmėsi aiškinti, kas yra R. Puodžius, iždininke V. 
juos terorizavo. ~ - Valančytė.

seselėms, mokytojoms ir tė
veliams “už keturias vertingas 
savaites”. Po seniūnės žodžio 
vėl improvizacija “Neliūdėk, 
broli, nors tau širdį spaudžia 
svetimoj šalelėj”, mažai sto
vyklautojai EgL Pauliukonytei 
padeklamavus “Apsą ugok 
Augščiausias”, visų mergaičių 
rankos pakilo maldai “Marija, 
Marija”. Po giesmės susirikia
vusios stovyklautojos žygiuoja 
paskutinį kartą nuleisti sto
vyklos vėliavų ir iki pasimaty
mo kitą vasarą vėl seserų so
dyboje.

Stebina programos įvairu
mas ir organizuotumas: ilgą 
programą atlikti per vieną va
landą ir taip pat stovyklos va
dovų sugebėjimas parengti per 
trumpą keturių savaičių laiką 
iš visur suvažiavusią mergai
čių masę, nes stovykla vyko 
tam tikro poilsioeatmosferoje 
ir programos parengimui buvo 
skirta labai mažai laiko.

Iš tikrųjų tenka sutikti su 
seniūnės L. Šileikytės žodžiais, 
kad vertingai buvo praleistos 
keturios savaitės. Pr.

kiuoja į žygį, dainuodamos 
“vėliavos iškeltos plakas”. Su
stojusios po keturias, atlieka 
plastiką “Ateis pavasaris”. Šia 
daina -mergaĮtės pasisak<\ ką 
jos veikiaatostogų metu sto
vykloje: . “palikę mokyklas ke
liaujam iš visur seselių stovyk- 
lon,. čia žaidžiam, juokiamės ir 
darbelius dirbam, o Įdek nau
jų dainų kasdieną išmokstam”.

šokdamos tautiniu* šokius
“rugučius” ir “malūną”, 

mergaičių masė atvaizduoja 
rugių pjovimą, surištus pėdus, 
gubų statymą, rugių kūlimą 
spragilais, vežimą į malūną ir 
patį malimą ketursparnio ma
lūne. Vos baigus “sumalti grū
dus”, N. Stadelnikaitės suri
kiuotos. mažosios mergaitės 
vaikiškais balseliais iš krūtinių 
gilumos sudainuoja: “čiulbėk, 
lakštute”, “Juoda kuosa”, 
“Graži tėvynė” ir, pasidalinu
sios į du būrelius, ‘"Iii, žvirb
leli”. Daug juoko sukėlė ir 
sujaudino visas stovyklautojas 
vidutiniųjų stovyklautojų esta
fetinės lenktynės su kamuo-

ŽAIDŽIA, JUOKIASI 
IR ŠOKA!”

vienuolyno pastatus, pasižiūri 
kaip žaidžia virš šimto stovyk
laujančių berniukų ir taip pra
leidę keletą valandų šventoje 
nuotaikoje grįžta patenkinti 
namo.

Man labai patiko berniukų 
stovyklos tvarka. Rytą 7 vai. 
30 min. visi keliasi, 8 vai. jau 
bažnyčioje klauso šv. mišių, 
gieda lietuviškas giesmes. Po 
pamaldų aikštėje iškelia Lietu
vos ir Amerikos vėliavas, gie
dodami tautos himną. Tada 
pusryčiai, po kurių vieni žai
džia, kiti maudosi, žodžiu, vyk
sta įvairiausias sportas. Po 
pietų laikomos paskaitos, dės
tomi lituanistiniai dalykai, vis
ką pravedant įdomiai ir ne
varginančiai. Valgykloje ant 
sienų išrašyti patriotiniai šū
kiai, uždeganti jaunas širdis 
mylėti lietuvių kalbą ir savo 
tėvų žemę Vaikučiams vado
vauja patys pranciškonai ir 
prityrę pasauliečiai.

čia sutiksi lietuvių iš visos 
Amerikos, kurie mielai kasmet 
atvyksta praleisti atostogų. 
Vieni atvažiuoja, kiti išvažiuo
ja, ir taip per visą vasarą tūks
tančiai lietuvių aplanko sve
tingus tėvelius pranciškonus. 
Man iš pažįstamų teko sutikti 
Montvilas, Sandukienę su vai
kais. Sodaitienę su dukra. V. 
Jasinską, “Darbininko” redak
torių P. Jurkų. Laukaitienę su 
dukra, K. Baltrušaitį, Lans- 
bergienę, Dragunaičius su šei
ma. solistą Liepą, Tubelienę 
su dukra ir anūku. Vailokaičių 
šeimą, dr. Segamotą su Šeima, 
Buivius, Jazbučius ir net iš Ka
nados Daugelaičius. P.J.M.

Vyresniųjų stovyklautojų 
choras,

vadovaujamas muz. J Pet- 
kaičio gražiai padainavo: “Aš 
pasėjau linelius”, “Atskamba 
patkavėlės”, “Spragilų daine
lę”, “šaltyšių” ir “Kikilis lai
bakojis”.

Po choro dainų vyko 
improvizacijos:

“Ten kur žaidžia Nemunė
lis”, “Mūs lietuvaitės”, “Ausk 
močiute, drobeles” ir juostų

Kas žinotų, kur ji gyvena, pra
šomas pranešti adresu: Anna 
Kankel. 137 Congress Avė. 
VVaterburv. Conn.

politinių įsitikinimų iš savo 
užimamos vietos pašalintas. 
Paskutiniu laiku spauda viešai 
iššaukė dr. Johnson pareikšti 
savo nuomonę dėl Stalino kal
tinimų arba atsisakyti jo ordi
nų ir piniginių premijų. Ta- 
čau raudonasis dekanas tyli.

Stovyklautojų meninės pro
gramos vyriausia organizatorė 
ponia K. Marijošienė, tautišku 
kostiumu pasirėdžiusį, vienuo
lyno aikštėje rikiuoja ir tvar
ko stovyklautojas, visas taip 
pat tautiškais rūbais pasipuo
šusias. O svečių minios, jau 
prieš kokią valandą susirinku
sios, laukia.

Kiek teko patirti iš pačios 
ponios K. Marijošienės, ji ren
gdama stovyklautojų progra
mą, kasmet turi kokią pagrin
dinę mintį, šiemet buvo užsi
mojusi atvaizduoti stovyklos 
gyvenimą ir mintimis persikel
ti į tėviškę Lietuvą, kur kita
dos darbščios lietuvaitės sėjo 
ir ravėjo, audė juostas ir plo
nas drobeles.

Programa pradėta tradiciniu 
stovyklos atėjimo maršu “žai
džia, juokiasi ir šoka mūsų 
šimtas iš visur”. Ta giesmė 
giedama, žygiuojant vėliavos 
pakelti ir nuleisti. Bežygiuoda- 
mos stovyklautojos tuoj susi
meta į apskritą bokštą su iš
kelta tautine vėliava ir už
traukia “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais ir norime bū
ti”, pareikšdamos savo priklau
somybę lietuvių tautai. Bokš
tas išsiskleidžia ir vėl išsiri-

Pačią pavojingiausią meške
rę britams užmetė pats Chruš
čiovas. Dėl jos ne tik britų vy
riausybė, bet ir viso Common- 
wealtho premjerai laužė sau 
galvas. Per ateinančius kelis 
metus Chruščiovas pasisiūlė 
nupirkti iš Anglijos pramonės 
gaminių už sumą, kuri siekia 
net vieną milijardą svarų. Ne
sunku suprasti, ką šitoks pa
siūlymas reiškia vis į didesnius 
sunkumus dėl stiprios konku
rencijos patenkančiai britų pra
monei. Tačiau visa nelaimė, 
kad didžiausia dalis Sovietų 
reikalaujamų prekių yra pagal 
Nato susitarimą draudžiamųjų 
į komunistinius kraštus eks
portuoti gaminių sąraše. Štai 
ir dilema Anglijos vyriausybei: 
sutarties atsisakysi — įklam
pinsi kraštą į sunkumus ir pra
laimėsi rinkimus, o jei pasiū
lymą priimsi — neteksi ištiki
mų draugų ir sąjungininkų. 
Chruščiovas abiem atvejais lai
mi. Teisingai sako lietuviškas 
priežodis: neik su velniu obuo
liauti, nes paliksi be obuolių ir 
be maišo.

Beveik neįtikėtina, bet rau
donosios idėjos į britų visuo
menę bando skverbtis ir per 
anglų bažnyčią. Yra tam tik
ras skaičius kunigų ir net vie
nas kitas vyskupas, kurie šita
me darbe komunistams talki
ninkauja. Pav., mano kaimy
nystėj esančios anglikonų baž
nyčios klebonas Korėjos karo 
metu bažnyčios skelbimų len
toje kasdien iškabindavo ko
munistinės spaudos iškarpas, 
smerkiančias amerikiečius ir 
jų sąjungininkus-

Bet visų didžiausias komu
nizmo apaštalas yra Stalino 
premijos laureatas. Canterbury 
dekanas, dr. Johnson, žinomas 
raudonojo dekano vardu. Jo 
daroma žala anglikonų bažny
čiai yra tikrai didelė, tačiau 
dėl savotiškos hierarchinės 
santvarkos jis negali būti dėl

Maldaknygė mūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant į naujausi liturginį 
sąjūdį ir mišių giedomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. mišių mal
dos. joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salvs.

Oras — beveik kaip New 
Yorke: liepos 27 buvo nepasto
vus oras, su trumpalaikiu lie
tum, šilumos 19—:21 laipsnių, 
o pagal Farenheitą apie 68.

Oro klausimas svarbus, nes 
tuo metu Lietuvoje kaip tik 
ėjo šienapiūtė. Taip, šienapjū
tė dar tik dabar. Nepriklauso
mais laikais pati šienapiūtė 
būdavo apie šv. Joną, vadinas, 
visu mėnesiu anksčiau.

Kai viskas dabar Lietuvoje 
matuojama “procentais”, tai 
oficialiai skelbiama, kad iki 
liepos 25 pievos nušienautos 
79$<. Geriausiai natūralinės 
pievos buvo šienaujamos Klai
pėdos krašte kolchozuose. Nu
šienauta ten iki 84%. Labiau
siai atsilikusi šienapiūtė Šiau
lių rajonuose. Esą net tokių 
rajonų, kur nenupjauta nė pu
sės natūralinių pievų — tai 
Joniškio, Žagarės, Radviliškio 
rajonai. Vadina tai atsilikimu. 
Bara už tai ir graudena. Pri
mena, kad jau netoli ir rugia
pjūtė. O nepriklausomoje Lie
tuvoje rugiapjūtė prasidėdavo 
jau nuo Šv. Onos.

Mariampolės vardo jau ne
bėra. Ji paversta Kapsuku, ku
rios vykdomojo komiteto pir
mininkas dabar yra Bronius 
Lįetuvninkas. Jis aiškino, kad 
Mariampolė nuo karo labai 
nukentėjusi. Karo pradžioje 
buvo subombarduotas miesto 
centras, o 1944 vokiečiai pasi
traukdami naikino, ką suspėjo- 
Griuvėsių krūva buvo pavers
tas Mariampolės pasididžiavi
mas cukraus fabrikas, sugadin
ta elektrinė, apgadintas van
dentiekis. Nuo to laiko jau 11 
metų. Per tą laiką miestas 
pramoninamas. Cukraus fabri
kas atstatytas. Buvusi nedide
lė stalių dirbtuvė išaugusi "į 
baldų fabriką “Rūtą”. Veikia 
vilnonių audinių fabrikas “Še
šupė”, linų šiaudelių perdirbi
mo fabrikas “Linas”, Pabalnių 
plytinė ir koklių gamykla. Mie
ste pagal pagrindinę gatvę, 
kuri vadinasi dabar černiakov- 
skip vardu (tai tur būt buvusi 
Vytauto gatvė), pastatyta nau
jų dviaukščių namų, viso apie 
2000. ’

Mieste veikia 4 vidurinės, 
viena septynmetė, viena pra
dinė mokykla; veikia gyvuli- 
ninkystės technikumas, kuris 

' ruošia zootechnikus; veikia 
taip pat muzikos ir sporto mo
kykla. šiemet taip pat atida
roma septynmetė mokykla — 
internatas, kurioje mokais 
175 vaikai. Prie antros viduri
nės mokyklos taip pat atidaro
mas internatas su 60 vietų, 
šiemet taip pat atidaromas 
dar vienas vaikų darželis. Tai 
bus Mariampolėje jau trečias 
vaikų darželis ... Tik klausant 
šias miesto vykdomojo komi
teto pirmininko žinias apie 
mokyklas ir vaikų darželius 
daros nebeaišku — argi tik 
trys vaikų darželiai tokiame
mieste kaip Mariampolė Tai 
baisus atsilikimas.

Nuo šių metų atidaromas ir 
dramos teatras (vadinas, iki 
šiol nebuvo, nors prieš karą 
veikė).

• Kun. Jonas Kuzmickas 4
Gailius, gyvenąs Bradforde, 
Anglijoje, yra sulaukęs 20 
metų kunigystės sukakties. 
Anglijon rūpintis religiniai lie
tuvių reikalais atvyko iš Vokie
tijos karui pasibaigus. Sukak
tuvininkas yra visos eilės lietu
vių katalikiškųjų laikraščių 
uolus bendradarbis. Savo me
tu dažnai ir daug rašė į Dar
bininką, kurio atkarpoje praė
jo ir atskira knyga Darbininko 
išleistas jo romanas “Susiti
kimas”, vaizduojąs lietuvių 
partizanų, ir bėglių gyvenimą. 
Šiuo metu kun. J. 
redaguoja religinį 
žurnalą “Žibintą”- 
leidžiamas kas mėnuo, jo išėjo 
jau 10 numerių.

• Baliui Kondratavičiui, Pa* 
tersono LB apylinkės pirmi
ninkui. liepos 25 šv. Juozapo 
ligoninėje padaryta labai sun- 
ki vidurių operacija. Ligos į 
priepuolis buvo staigus ir su- ■ 
krėtė ne tik jo šeimą, bet ir 
vietos lietuvių bendruomenę. tgjSg 
Ligoninėje teks pasilikti ii- ' 
giau. Kondratavičiai augina r. 
sūnų ir dukrelę, 8 ir 6 metų- '

Kodėl raudonasis 
dekanas tebetyli

(Atkelta iš 3 psl.)
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DŽIAZAS KELIAUJA PER PASAUU

Arthritic Hand
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Bolden HELP W. MALĖ

informacijų

HELP WANTED FEMALE

nau

3,180

vadovavo ir daug 
darbo jaunesniųjų 
psktn. J. Benešiū-

prave- 
talkino

aukso rytas
Orleane bu-

SPEARS CfHROPRACTIC HOSPITAt

619 
1 613 

787 
692 
436 
453

1,561 
105 
271 

6,354 
1,131 
1,120 

480 
140 
879

. 514 
397

. 550 
553 
350 
531 

5,002 
392 

358.

tas jaunesnis Louis Annstrong, 
kuris ir šiandien tebėra džiazo 
karalium.

TO PLACE HELP WANTED ADS ASK FOR AD TAK 
ER. TELEPHONE: DEABORN 2-0819.

Italijoj eiliniam žmogui tu- 
dviratį „ reiškia tiek pat, 

JTiek Amerikoj automobili. 
^Dviračių yni daug, nemaža ir 
jai vagių. Dviračių vogimo re- 

^fcbrda sumušė neapolietis Sal- 
Jvatore Baka, švariai sutvarky

damas 206, bet suklupdamas 
su 207-iu. Policijai aiškinosi:

/ Dėl to ir tenka jų pasakoji
mus perduoti be reikalingo 
tikslumo — be vardų ir pavar-

Tenka
Belgijoje . . _ .
žąsį iš Sovietų nelaisvės Jie 
pasakoja apie tenykštį gyveni- 
mą jau žinomus dalykus. Ta
čiau kiekviena nauja smulk
mena negali nejaudinti, kai 
matai žmogų visa tą pragarą 
išgyvenusį. Jų pateikiamų 
smulkmenų negali atpasakoti, 
nes ir jie vengią savo pavar-

Europoje į šią muzikos šaką 
ilgai buvo šnairuota. Dar ir 
šiandien ji nėra laikoma rimtų 
žmonių darbu. Bet po šio karo 
su visais kitais gerais ir blo
gais amerikiečių papročiais, 
savom kojom ima keliauti per 
pasaulį ir džiazas. I.S.G.

Kitas vėl stebėjosi lietuvių 
moterų elgesiu Vorkutos sto
vyklose. Ten jos dirbo prie 
geležinkelio tiesimo darbų ir 
buvo siunčiamos žvyro kasti. 
Daugelis moterų stovyklos, 
perkasi sau duonos kąsnį, už jį 
mokėdamos savim. Bet >

'Žmonės nėra ' saugūs tenai, 
bet privengia ir tie, kurie jau 
yra laisvame krašte. Jie nėra 
tikri, kad bolševiko ranka jų

Lietuvis poetas sakė, kad 
“per pasaulį keliauja žmogus”. 
Bet su tuo žmogumi per pa
saulį keliauja ir džiazas. Jis 
gimė Afrikos džiunglėse, o 
Amerikon imigravo su atvež
tais negrais, maždaug prieš 70 
metų. Tą laukinę muziką pieti
nėse Amerikos valstybėse pro
testantai misionieriai ėmė to
leruoti negrų religinėse apei
gose ir plantacijose. Negrai 
lengvino savo darbą ūbaudami 
protėvių meliodijas.

Vėliau prie vokalinių balsų 
prisijungė pianas, paskui būg
nas, trombonas, klarnetas bei 
kitoki barškalai. Gimstąs džia
zas pradėjo reikštis užeigų vie
tose ir pigių pramogų salėse. 
Pirmieji orkestrėliai rodėsi 
viešumoje vis su ta pačia me- 
liodija, ar numirėlį laidojant, 
ar, grojant vestuvių puotoj, ar 
dalyvaujant šventėse bei atlie
kant politinius susirinkimus. 
Muzika būdavo vis ta pati — 
tik vardas skirdavosi.' Religi
nėmis progomis tai vadindavo 
.“spirituals”, kitomis — “blu- 
es”. Šią muzika 'ultyvavo tik 
negrai. Pats didžiausias cent
ras buvo New Orleans. 7

lietuvės buvo pasigėrėtinai 
aukštos moralės, nors jos gy
veno tose pačios? baisiausiose 
sąlygose.

Stovyklose yra įvairių tikė
jimų žmonės. Daugiausia pra
voslavų- Po jų antroje eilėj yra 
vadinami unitai. Katalikai — 
tai daugiausia lietuviai ir len
kai- Tačiau yra stovyklose ir 
budistų, ir evangelikų, ir šiaip 
visokių sektų. Nors tikėjimai

8 pus- 
primins 

šią puikią vilkiukų stovyklą.
RK.

lietuviškai, bet išmoko ir ke
liolika dainų ir eilėraščių.

Per visą stovyklos laiką ne
buvo nei vieno rimtesnio susir
gimo. Maistas buvo labai ge
ras. Tai virtuvės šeimininkės 
Br. Jucėnienės nuopelnas. Jai 
talkininkavo skautės D. Mar
cinkevičiūtė, E. Štaraitė ir M 
Jucėnaitė. Ūkio skyrių tvarkė 
A. Glodas ir Alf. Pranckevi- 
čius. 
kalais 
čius. Be to, 
skautų.

Stovyklai 
energijos ir 
labui skyrė 
nas ir psktn. V. Bliumfeldas.

Stovyklos uždarymo iškilmių 
metu 5 vilkiukai iš New Yorko 
davė įžodį.

Atsisveikinimo laužą 
dė R. Kezys, kuriam 
vilkiukas G. Klivečka.

Stovykloje išleistas 
lapių laikraštėlis ilgai

Pono Tokio šunelis Snukis.
gavės vizą ir lankęsis Sovietu 
Sakingoje, kur jam visi ant 
uodegos mynė, grižo vis dėlto 
patenkintas, nes sau prisitaikė 
viena sovietini išradimą. Kas 
yra panašiuose sunkumuose 
gali jį išnuomoti už nugraužtą 
kaulą.

Džiazistų ir jų orkestrėlių 
ten tiek priviso, kad kiti gy
ventojai ėmė rėkti ir šauktis 
valdžios užtarimo. Ne tik jų 
rėkavimai varė ramius gyven
tojus iš proto, bet tie naujieji 
muzikantai buvo ir pačios juo
džiausios padugnės. Iš tų laikų 
yra užsilikę keli juodi vardai: 
dainininkai Blind Blake. Lead- 
belly, Big Bill Broonzv. orkes
trantai — Buddy 
nuel Perez ir kt.

Džiazui išaušo 
1917 m., kai New 
vo uždarytos visos jų lindynės 
ir muzikantai turėjo bėgčiom 
išlakstyti. Dauguma jų pasuko 
į rytus ir susimetė i Chicagą. 
Čia ėmė į muziką ir gyvenimą 
truputį rimčiau žiūrėti. Joe 
Oliver 1920 suorganizuoja pir
mąjį vertesnį dėmesio orkest
rą, pavadintą “Original Creole 
Jazz Band”. Per dvejus metus 
orkestras trankėsi po visą 
Ameriką, džiazas pamažu įgavo 
pilietines teises 1923 išleido 
pirmąsias plokšteles, viso 37. 
Oliverui talkinti buvo pakvies-

GEORGE L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SAU-E ST.
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

New Haven, Conn, .. 
New Orleans, La. .... 
Oakland, California 
Pittsburgh, Pa. f.. .. ... 
Providence, H- I. 
St. Louis, Mo...........
St. Paul, Minn.........,
San Antonio, Texas 
San Francisco, Cal. 
Seatle, Wash.............
Somerville, Mass. 
Springfield, Mass. 
Syracuse, New York 
Toledo, Ohio 
Trenton, New Jersey 
Waterbury, Conn. . 
Youngstown, Ohio 
Portland, Oreg.......
Na, o kur dar visa eilė tokių 

kolonijų, kaip St. Petersburg, 
Tampa, ir t.t. Visose čia sumi
nėtose kolonijose reikalingi 
vietiniai redaktoriai — žinių 
rinkėjai Kas galėtų apie tų ko
lonijų lietuvių visuomeninį, o 
taip pat apie profesionalus bei 
biznierius parinkti žinių, tuo
jau rašykite: Mr. A. Simutis, 
41 W. 8 7 Št.; New York 24,

ARTU R ITI S 
BEING CONQUERED BY NEW DISCOVERIES! 
Ą. Normai Hand
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Pagal 1950 metų gyventojų 
surašinėjimą JAV buvo 147,- 
765 Lietuvoje gimę asmenys 
ir 249,825 asmenys, kurių abu 
ar vienas iš tėvų buvo gimę 
Lietuvoje; viso — 397,690. Va
dinas, oficialiais duomenimis 
JA Valstybėse yra netoli pusės 
milijonp lietuvių. Žinoma, i ta 
skaičių įeina ir Lietuvoje gi
musieji žydai, vokiečiai, lenkai, 
rusai ir t.t. Bet iš kitos pusės 
neįeina Rusijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, lenkų okupuotam 
Vilniaus krašte ir kitur /gimę 
lietuviai arba jų vaikai. Tadgi 
atmetus Lietuvoje gimusius 
kitataučius ir pridėjus už 1939 
metų Lietuvos sienų gimusius 
lietuvius, - vistiek oficialiais 
duomenimis gausime netoli 
pusės milijono lietuvių JAV- 
Dauk kas yra linkę manyti, 
kad JAV yra žymiai daugiau— 
beveik milijonas lietuvių.

Bet kiek jy dalyvauja visuo
meniniam lietuviu judėjime?

i_. .čia jau tas milijonas nepap
rastai susitraukia, kurį tektų 
padalinti ne iš dešimties, bet 
veikiausia iš penkių dešimtų ar 
gal net ir viso šimto.

Daugelis visuomenės vadų 
yra pastebėję, kad lietuvių 
skaičiumi turtingos kolonijos 
dažnai būna nuskurdusios savo 
visuomeniniu aktyvumu, arba 
štai skaičiumi mažos kolonijos 
visuomeninėje dirvoje puikiai 
užsirekomenduoja. Daug kas 
yra linkę manyti, kad čia esa
ma tam tikro visuomeninio 
atsitiktinumo. Štai ima ir nusi
šypso kuriai nors visų užmirš
tai kolonijai laimė, kad joje ap
sigyvena vienas ar ir keli susi
pratę bei visuomeniškai nusi
teikę tautiečiai. Visuomeninis 
gyvenimas iš karto atgyja. Ta 
aplinkybė savotiškai išryškėja 
ir informacijas renkant nauja
jai Pasaulio Lietuviu Žinyno 
laidai, štai tokios palyginamai 
menkos kolonijos kaip Holly- 
wood, Florida, San Diego, Cal, 
Stoughton, Mass. ir visa eilė 
kitų,. dėka ten apsigyvenusių 
aktyvių visuomenininkų, pasi
daro aktyvios, lietuviškiem 
reikalam jautrios. Iš tokių ne
sunku ir Žinynui 
gauti.

Iš kitos pusės 
miestu, kuriuose

vienuolis kelis kartus jau bu
vo baustas karceriu už drau
džiamo “religinio kulto apei
gų” atlikimą.

“Linkėčiau, kad katalikų 
bažnyčia turėtų daugiau tokių 
kovotojų už tiesą”, reiškė sa
vo nuomonę grįžęs belaisvis.

Kitas pasakojo apie vieną iš 
Spassko stovyklų, kur gabena
mi paskirtieji sunaikinti. Ir 
čia buvo vienas kunigas, kuris 
buvo didvyriškumo pavyzdys. 
Jis dalinosi su kitais, paskuti
niu duonos kąsniu, aprūpinda
vo sakramentais, už tai buvo 
kišamas į karcerį, bet iš jo išė
jęs dar uoliau apaštalavo.Kiek lietuvių dalyvauja visuomeni

niame lietuvių gyvenime Amerikoj

VILKIUKŲ STOVYKLĄ DAIGUS
Liepos 28 įvyko Atlanto pa

kraščio vilkiukų stovyklos už
darymas. Suvažiavę apie 200 
skautų tėvų ir bičiulių galėjo 
pasidžiaugti gražiai lorganizuo- 
tu ir drausmingu jaunimo bū
riu.

Per dvi stovyklavimo savai
tes jauni skautukai daugiau
sia laiko praleido žaidžiant Bu
vo ir rimtų pašnekesių įvairio
mis temomis. Juos pravedė 
kun. St. Yla, kun. V. Cukuras, 
kun. V. Paulauskas, kun. A. 
Pacevičius ir sktn. Ruseckienė. 
Stovyklos metu vyko konkur
sas. Uždarymo proga dovaną 
gavo lietuviškiausias, draus
mingiausias, mandagiausias ir 
švariausias vilkiukas.

Vilkiukai parodė, kad jie 
gražiu savo užsilaikymu, viso
keriopa pažanga ir įvairiais 
darbais moka ir gali turėti sa
vo atskiras stovyklas.

Stovykloje buvo tokių ber
niukų, su kuriais stovyklos 
pradžioje nebuvo galima susi
kalbėti lietuviškai. Stovyklą 
užbaigiam jie re t’’; kalbėjo

Futuie only cnce in a lifstime for a Career Woman interested 
in divertifiMl and fascinatinfl detail*. 

SECRETARY
REQl’IRKMENTS: Shorthand. SO word.« per minute; typinjr 60 per

minute. Fort v hour week. 
8ENEFITS: , ’

• 21-working riays pairi vacation
• 8 pairi holtriav*, per ycar
• Crnerons siek leave. retirement plan. hospital A free Insurance

proo j-nm. ‘ „
For Personai Contact phone Mr. C. E. Orew COtumbua 1-1278 

t.oeal Offirr of

Pirmosios pagelbos rei- 
rūpinosi A. Mackevi- 

jiem talkino 10

Herojus su nuostoliais
— . Londone Lemzės upėj skes- 

fcy^dama sunkiai kapstėsi mergi-
na. Krantu .ėjęs jūreivis ryžosi 

' J4 gelbėti. Kam šlapinti batus, 
Įg-L.---- - galvojo jis, — pasidėsiu

ant kranto- Vikriai jis nusimo- 
vė batus, pliumpt i vandenį, 
čiupt merginą ir atgal. Po he- 
rojiško darbo dairosi — nėra 

H batu, kažkas juos nudžiovė. 
B ^„/..Šlapias ir basas herojus nuta- 
Br pneno į savo bazę.

Pakenčiamom sąlygom
; Lewis Smith mirdamas pali- 

ko tris namus Washingtone 
dabartiniams jų nuomininkam

* su sąlyea. kad ištisus metus 
> visi nešiotų gedulo ženklus.

<uny mylėtojams dėmesio 
/; ~ Pasaulinė šunu mylėtojų 
< - draugija apklausinėjo savo na-

~ rius, prašydama patarti, kaip
; ' reikia vesti šunis pasivaikščio-

1 ti. kad nebūtu pažeminta iu
; “tauri asmenybė”. Už visišką

palaida šunu vedžiojimą balsa
vo 4817. už grandinėle pririš
tą — 4871, už grandinėle su 
antsnukiu — 129 ir už palaida 
su antsnukiu — 183. Kaip iš 

^ statistikos aišku, labiausia šuo
Z pažeminamas, kai ji tempia už 

į X kokio virvagalio, “veidą” ap- 
; movė antsnukiu Tai tokia vra 

žmonių nuomonė, šunes ligšiol
- savo pretenzijų dar nepareiš-

WRITE TOHY TO: 
m 115

• Sau Pauto, Brazilijoje, in
žinierius M. Ivanauskas orga
nizuoja pirmąją Lietuvos ar
chitektūros parodą.

• Sidnėjaus universitete, 
Australijoje, studijuoja apie 30 
lietuviu.

BRICKLAYERS 
(Jualified Reinforcement Rodinėti 

LARGE CONSTRUCTION PROJECT 
IN NORTH LAKE, ILL.

THISIS A JOB OF LONG DURATION AND WILL GO 
WELL INTO NEXT YEAR 

LOCATION • MILE NORTH OF NORTH AVĖ. 
ON W0LF ROAD

The Austin Co.
Flllmore 5-4910 and AUstin 7-2756

sis. poli«. cerebral palšy, «pi- 
lepsy, strokes. besisekęs, beart 
and sevres af aCber fiseases. 
New recor4s are beiar audė ia 
life-ssvinc aai reHef. Eres it 
yoa base beea teM there is aa 
kape, don’t pive op. Ask ysar 
forai chHspnctsr aai writ« 
today for literatare — free prsat 
of amazinc resalts for yoarsetf 
and siek friends.

CANCER
Šasi taday g» Ufc fcae pyest jbat 

> dbalesvea paMfabsi <hsi*ea nat tfasa 
Mas beea aa appreeiabla pesetose

yra visa eilė 
pagal oficia- 

le gyventojų surašinėjimo sta
tistiką turėtų apstokai būti 
lietuvių, bet iš ten nieko negir
dėti. Štai tie miestai, ^kuriuose 
pagal 1950 metų gyventojų su- 
rašinėiima yra apstokai lietu
vių, iškaitant ir čia gimusius, 
bet iš kur nieko negirdima, 
ypatingai kiek tai eina kalba 
apie informacijų rinkimą 
jajai P. L. Žinyno laidai:

liotuviy yra: 
Akron. Ohio 
Bridgeport. Conn. 
Buffalo. New York 
Cincinatti. Ohio 
Denver, Colorado 
Duluth, Minnasota 
EI Paso. Texas 
Hartford, Conn. 
Houston, Texas 
Kansas, Texas 
Long Beach. Calif. 
Mflwaukee, Wis. 1,409
Minneapolis, Mi. 1.311

TOP NOTCH
S T E N O G R A P H E R 

\VHO HAS SECRETARIAI. ASPTRATIONS
REi.'l’Ii'E’-lF. .T-i r:!v:n.1 9<» v-.-rris - Typ<»»« |w-r

nvnn;. . F-.rfv h>iir n-.-. k
RF.NEFITS

• 21 *<»'kiny ti.iy?
• s rrt’d h<>li<Hy.« y» ar
• »t.-k r.’tirrment p!»n. h»wp1i.il nnd ifirtirpnr-r pmjrram

MtONE MR. r K. t>REW — mi.VMRVS I-17T8 
l-tH-al nflicc „f —

SANDIA CORPORATION
\ >niirtidt»ry ..f »hc MTrptvm Kirvirtr C.tntpany. lw eswarrh

and devrinfnnent at niM'h-ar trrapnM

Vienas pasakojosi gyvenęs 
stovykloje drauge su vienuoliu 
iš Lietuvos. Pagal bendrą so
vietinę formulę tas pasižymė
jusio ordino vienuolis . buvo 
nuteistas 25 metam. Jis lais
vai kalbėjo užsieninėm kal
bom, tad vokietis greitai su 
juo susidraugavo. Tėvo geru
mas, žmogiškoji šiluma ir no
ras kiekvienam padėti — sakė 
vokietis — veikiai sukėlė sim
patijas jam visų, kurie čia bu
vo. Didelę lietuvių bendruome
nę jis aptarnaudavo ir kaip 
kunigas. Nors mišias laikyti 
yra griežčiausiai uždrausta, 
tačiau jas laikydavo kad ir pri
mityviausiom sąlygom.

Niekad, sakė, jam neišnyks 
iš atminties 1953 kūčios, ku
rias jis gavo atšvęsti drauge 
su lietuviais.

Kiekvienas buvo pasiruošęs 
ką nors geresnio tam vakarui. 
Tėvas vienuolis pasakė žodį 
apie kūčių prasmę Tačiau ir 
šios kūčios buvo daromos slap
ta. Tai buvusi- pati įspūdin
giausia religinė šventėj kurią 

A. SIMUTI" jam tekę išgyventi. Pats tėvas

are Raaraateed zdfofl Wtfte taday fer 
frea vcaaf af taMtta aaf zapast* af 
peeczeaa apatoat mmp paaklMi 

Spean ddnpractic Ktspital 
, pept. oooo Bemat 2», eoto.

skirtingi, tačiau niekuomet 
stovyklose nekildavo mažiau
sių nesusipratimų tarp atski
rų tikėjimų. Savaime visi tikė
jimai stovyklose jungiasi į 
bendrą frontą prieš komuniz
mą. .

Darbo stovyklos išryškina 
žmogaus dvasią labiau nei lai
svas gyvenimas. Jei kas žmo
guje yra pikta, tai tas piktu
mas ir blogybės jame stovyk
los gyvenime dar labiau sukle
sti. Ir priešingai — gerieji 
bruožai atsiskleidžia su visu 
grožiu. Tikėjimas darbo sto
vyklose yra gyvoji jėga, kuri 
padeda žmonėm nepalūžti ir 
nekapituliuoti. A. P-nb

meris bus man nelaimingas, 
£f£įbet prietaringą baimę norėjau 
į . galėti”.

Geriau girtoj nei ilgo .
• liežuvio boba

Irane girioj buvo pagautas, 
^"apžėlęs ir sulaukinejęs vyriš- 
/j^kis. Manyta, kad jis yra nefi- 

^~npmos padermės ainis arba 
šC&lmks besislapstąs didelis nusi- 

fadtėlis. Klaūsinėjamas. pasi- 
^.^sakie, . kad esąs Mahomedas 
^Įįllussein. 50 metų, pabėgęs iš 

I namų nuo žmonos prieš 18 
-Temeti}. Girdi, geriau esą vie- 
£- ’nam vargti girioj, nei gyventi 

po vienu stogu su liežuvingą 
g7 boba, neduodančia nei valan- 
^“dėlės ramybės..

h%25c2%25bbwp1i.il
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VACAT1ONS
Futbolininkai vėl aikštėn

from Newark

Paulius GaubyiCARL HOPPL’SMA 3-1740

Route 145

Hartford Travel Burėau

Crooning Pi nes

Iš Lietuviu Atletu 
Klubo padangės

Rooms—Day, Week, Month 
Hot and Cold Showers

Arlauskas dabar

5 DAYS — 4 N1GHTS

įsachuratfr šachmatinm-

Hollywood Beds Semi-Private Bath Rooms 
Near Church and Village 
D ANCENG NIGHTLY TO

Balti — Arlauskas, Lietuvą; 
Juodi —Marttrinsen, Danija. 

1. e4, c5 2. 2f3,2c6 3. d4, c:d4 
4. 2:d4, Žf6 5. 2c3,M 6. Rė2, 
gG 1. Re3,Rg7a4, 
b® TO. 0^, M 11. fC OKI 12.

M. McNally... Proprietor

beautiful deluxe air conditioned motor

1, Lutzkis T&, Ab- 
Vž, Arlauskas 1 ir

52 Kearney Avenue 
SEASIDE HEIGHTS, N. J.

teta iomandą, ir pasekmė la
biau suprantamesnė darosi 
Šiaipjau mūsiškiams šios pir
menybės duos nenųžą patyri
mą. Sužaidus su pajėgesnėm 
lygos komandom, tikimasi ge
resnių pasekmių iš likusių 
rungtynių- Šį penktadieni LAK 
žaidžią prieš C. L. P. H., o ki
tą penktadienį, t y. rugpjūčio. 
10, prieš KiUeen’s Tavern. 
Rungtynių pradžia 7:45 v. v.

JOS. M. BYRNE CO. 
Catholic Travel Specialiste 

828BroadSt MA 3-1740 Newark,N.J

merai «sgu- Žb4»15. Rf3, Re8 16.244, Wl 
Sberwin 17 Bacl, Bbc8 18. f5, Bab8 19.

ir latvis Ed- f:g6, h:g6 20. h4, Kh7 21. h5, 
7% < Pinne- g*5. Dabar žvilgteriame j par- 
fetoCSy, tijos padėtį.
aoo 2 ratai,, :—

FREEPORT: Modern 9-room house, -'I 
5 bedrooms, extra large enclosed ’ 
porch. Excellent condition, open.--| 
fireplace, large 2-car garage vritfe.' 
space for Hving ąuarters. Large 
corner plot. Ideal for retreat house? 
Call Owner, FR 9-9517. ' e

water. Some 
from hotel.

BANQlETS - RECEPTIONS Ali Šoriai Functions. Service for 
$M Persona. No Party Too SmaU .

SVNDAY DDiNER From Nora to 9 P. M. DAILY D1NNER 
From $2A5. Served 5 to 9 P. M.

8PECIAL RATES, PRIVATE ROOMS AVAILABLE FOR 
WEM)ING RECEPTIONS AND BANQUETS

LORETTA HOUSE
228 E. GLENWOOD AVĖ, 

WILDWOOD, N. J.

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

(recovd cbangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven. 
Rfchmond Hm, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atmetamas piltyiRriu technika, pripaMs

Hartford. Confl. TeL JA 5-1194
VISU KELIONIŲ APRCPINIMA8

Pigios dabar kelionės laivais. Rudens ir Kalėdų meto kelionės. 
Imigracijos ir svečiavimos! problemos.

HAGUE T0WN HOUSE
On Lake George 

Private 200 Ft. Beach ’■
European Cuisine

American or European Plan 
Near CathblicChūrth^- 
Write for Booklet “L”

HAGUE, N. Y.

F our bedrooms, full 
breezeway, two car 
hot water, oil heat; 

aluminum stonu

SAVO ĮMONES TRETĮJĮ JVBIUEJV 
mes Švenčiame

DIDELfcSE NAUJOSE PATALPOSE
toje pat vietoje, 607 Main Str., kambarys 201. Patalpos išeina
pagrindine gatvę Ir aiškiai matomas

JEWELRY CRAFTSMEN
Opportunity in modern shop 
for jėwelers and setters, skil- 
led in fashinįng hand-made 
Write. Tiffany & Co. 727 5th 
diamond pbtinum jewelry.

PH, ųVARRENSEfRO MSI
Ali bpo<U on gfvunds. Buats, sandy beach, giant pmes. enteruun- 
ment led programa. Near churches, golf. Direct train and bus 
travel. Send for booklet Kates >42 up.
VFARRENRBURG S, N, T. MKPH P. LYNCH, MOR.

For Reservations Phonet
A Home away frotn Home 

COUNTRY FARM HOME in 
Catskills. Acconunodates 12-15 
guests. Ali churches and sporte 
nearby. House cooked meals. 
Rates $25.00 wkly. Mr. and 
Mrs. Vincent Lawrence, R. D. 
No. 2, Jefferson, N. Y. TeL: 
Stamford 6940.Besiruošdami žaidynėms De

troite Lietuvių Sporto Klubo 
futbolininkai yra numatę su
žaisti keletą draugiškų rung
tynių. štai jau šį sekmadieni, 
rugpjūčio 5, mūsiškiai susitin
ka su DSC Brooklyn vienuoli
ke. Rungtynių pradžia 6 v. v. 
Vieta Metropolitam Ovai, An- 
drews Avė. Maspeth. Kitą sek
madienį rugpiūčio 12, mūsų 
partneris bus gana stiprokas. 
New Yorko ir Philadelphijos 
latvių rinktinė; su Vitoliu var
tuose, saugų, linija Jegers - 
Arens - Celmaraugs, puolime 
su Valentinu - Freimaniu, ga
lėtų vaidinti neblogą rolę ir 
aukštoje lygoje. Tikėsimės, 
kad mūsiškiai, prisimindami 
tradicines lietuvių — latvių 
kovas sporto aikštėse, ir šį 
kartą prieš daug pranašesnį 
priešininką sukovos atkakliai. 
Šiaip ar taip — Klingys var
tuose tikrai negalės nedarbu 
skųstis. Taip pat ir gynikai 
Vaitkevičius - Mileris su vete
ranu Jokūbaičiu, tikimės, pa
teisins į juos sudėtas viltis. Ir 
šios rungtynės įvyksta Metro
politam Ovai. Pradžia 3:30 v-v.

SARATOGA SPGS, N. Y. Resort. 
50-rooms' hotel, furnished, two 
buildings which could be.made 
into rooms. 12-room house 'cu. 
grounds. 18 acres, good business. 
Can be made into a convaiesceot 
home. Retreat House, Catholic 
Boys or Giris SchooL Near Si. 
Clement’s Retreat House. Dude 
Ronch. Reasonable. Phone 291 —or 
write Susan Wekiy.

MAGNER’S MANOR
30 E. Maple Avė., near Beach, 

WILDWOOD, N. J.
Located near Catholic Church and 
Amusements. Mrs. MAGNER, Prop.

Phone 2-5039

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Rugpiūčio 11, šeštadienį, 
Poiish National Hali (beveik 
galima būtų pavadinti ir lie
tuvių sale), Sutphin Blvd. Ja- 
maicoje, kur būna visi lietu
viškų organizacijų piknikai, 
Lietuvių Atletų Klubas ruošia 
savo pirmą po 30 metų (!) pik
niką. Taip gerbiamieji, po tris
dešimties metų, ir vėl senasis 
Atletų Klubas išeina viešumon 
su savo parengimu. Per dauge
lį metų, žinoma, keitėsi klubo 
valdybos bei narių skaičius. 
Seniesiems mirštant ar šiaip 
pavargstant, jų vietosna stojo 
jaunieji, ir štai dabar Atletų 
Klubas sudaro tikrai gražią

VILNONES MEDŽIAGOS LIETUVAI
ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS

• Medžiagos vyrų ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• šilkiniai, rayoniniai, medvilniniai' kaspinai, vilnų audeklai. 

Yardais ir gabalais.
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

Johnson’s Farm 
BELVIDERE, R. D. L N. J.

Telcphone: 5-4021
Visit the most beautiful resort in 
North West Jersey, sėt high in the 
Scott Mts. Ali modern improve- 
ments, concretė pool, tennis. shuff- 
leboard,. recreation halL 3 weU 
planed meals daily — 36th year.

Weekly Rates, $40.M 
Children, $25XM>

We also cater to clubs, autings and 
picnics. Write for booklet.

Hot and cold running water 
in all rooms. Hot shower. 

Across from Catholic Church 
MRS. C. WALSH, Prop. 

Phone 2-5100 . ‘

.7: . '>7 ; ; naujų ateivių komblna*
MM C toks daiktas«

<Mja, tik nedaugelis mūsų or- 
ganžracijų pasigirti tegaK,-Afc 

imrrniii ku, kad ir piknike matysimernęrMNIS jaunų ir senų, todėl atvykę
Krito aSetet irŠKise pinne- nesigailėsite. Reikia tikėtis ir 

nybiu nttgmMtoA Prieš Shri- krepšininkai kokį laimėjimą ners tetostaSa nukenteti, iki to laiko sugriebs, kad ir 

net 99:46 išbuvo jiems pitafte nebus liūdna,
taip jai Hogi, bet žaidžiant Atletas

Phone: Seasjde Park 9-0718J
MRS. L. E. YOUNG 

APARTMENTS

Valley Stream Park Inu.
Merridk Rd. opp. Pbrk, Vafley Stre«m, L, L 

Rcs. Valley Stream 5-M3S.

IDEAL FOR RETREAT HOUSE
GOSHEN, N. Y.

MODERN ROOMS
212 E. Oak Avė., Wildwood, N. J.

DAY, WEEK OR MONTH
Near beach, bus, railway stations 

and Catholic church. Parking.
MRS. MARTIN Phone 2-5722

tbyon nm 
NEAR COOPERSTOWN

Delightful vacation resort in atmosphere 
of chanu. Famous for delicioua foods. 
graciously served. Friendly cocktail 
lounge. Beautiful mountainous surrotmd- 
ings. Svinuning. movies and churches 
nearby. Reasonable rates. Request bro- 
chure. E. McKone. Cherry Valley. N. Y.

HELP W. MALĖ

MittuaiiriiiiiiitiiiniHHiiitiiaiitttHtiidiiiiiiitiiiiiiiKiitntir

SCHOOLS

MOCNT ALOYS1US JUNIOR COL- 
LEGE, Creason, Pa.; Ststen of Mercy 
M the Cnkm; Sbter Mary Magda
lena RSM T*-rakkn*- Sister **-- 
ry Aano, RSJH, Dean; 157 Stad. 
enta; Hlgh School and twe-year 
eoilege esame; Ceramerdal and 
Fine Arte, High Schori HM; CoDege

Čia mūsų Arlauskas greit 
sudoroja savo priešininką.
22. R:h5! Ž:h5 23- Vf5x, Kg8
24. V:f7x, Kh7 25. V:h5x, ir 
juodi pasiduoda, nes gresia ne
išvengiamas pralošimas po 
Vf7x ir Že6.

Tųse rungtynėse Lietuva į- 
veikė Daniją santykiu 4^-3^. 
Taškas pelnijo: Mikėnas y2, 
Vistaneckis 
ramavičius 
Baikovičius 

Romanas
Pietų Australijoje. Jis yra vi
sos Australijos čempionas, ko
respondentas lošime, dalyvau
ja pasaulio koresp. p-bėse, loš
damas Australijos komandoje, 
pirmoje lentoje.

Kereso - Unztckerio parti
jos užbaigoj praeitą kartą 
praleidome ėjimą: 25. R:g7, 

tašką. Partija paimta iš veng- V:g7, po to tik sekė h4, h6 ir 
rų šachmatų federacijos išleis- Bc4.

For o Vacation m the Country You Can*t Boat 
BLARNEY STAR HOUSE

New York

RATLEY-ELLARD HIGH SCHOOL. 
Madhin, N. L; MA 5-Ž4H; Demfci- 
teaa Steten eff CMdweR. Sbten ef 
Charfty. Ceavent Statfon and Ste
lėm •( OMUm Ctarity; Very 
Deafo A. Hayte, Dirrcter; Sbter Re

Pilgrimage to Canada’ 
Natioal Shrines

PETE’S 
BAR AND PACKAGE STORE 

DELICIOLS SANDWICHES AND A CHO1CE OF YOUR FAVOR
ITE REVERAGES—ALWAYS A COMPLETE LINE OF PACK
AGE GOODS—ICE COLD BEER.

605 Lafayette St. Cape May, N. J.
Cape May 4-4371

SETON HALL UNIVER8ITY.
SCHOOL OF NVR8ING, >1 Cttatea 
SK, Newark2,N.L,MItchen 2-Hte; 
Mtargaret C. Haley, R. N- B. 8- 
M. A^ Dean; Baalc eoOe*iate progr- 
am Imdfag te B. 8. N.; Degree 
pragram for Graduate Nunea.

Are there the kind of people you want to meet in the kind ot 
surrcraiiding* YOU will enjoy? And nowhere else on Flre Island 
bot here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
ment fcr «■ little as >250 per couplc for the season — wfth every- 
thing you want for your vacation — swimming. fishing, surf, su* 
and fun. No children permltted, For further Information and our 

unbelievable low weckly and monthly rates call UL 5-6436 — 
nite NE 9-8591.

“A Home Away From Home” 
OPEN ALL YEAR 
ROSE-WELL

Box 85, FreehoM, N. Y. Enjoy your Vaca- 
tion in beauUfuI CatskNI Mtc. Spot out of 
ordinary. Excellent food, hot and cold 
running water tn all room. Lawn sportą. 
Near all churches. Free booklet. Cairo 
9-9335. ANNIE & KURT EIFLER, Prop®.

PIGOTT’S GRANDVIEW 
HOUSE

32 Grandview Avė. 
Keansburg, N. J. 
For Reservations

TeL Keansburg 6-9727 
Block to beach, near Stores, 
church. Bus stop at center. 
Children velcomed. Under new 

management. Mrs. J. Pigott, 
Prop.

DAVID H. MOFFAT 
GOSHEM,N. Y. 

Goshem—17M2

J1MMY GANNON’S ORCHESTRA 
For Information Write or Call the Above Number

HOTEL BON AIBE
WILDWOOD.N. J.

231-E. MAPLE AVĖ.' Ctosa to Beach 
Ali rooms with hot and cold running 

with private baths. Bathing 
Near Catholic church and 

ROSELYN HAYES, Prop.
Phone 2-8094

Brent’s Hand — Dee Drive Inn
RĘSTAM RANT

Specializing in Sea Food—Steakes—Chops 
Fountain Service — Breakfast — Lunch 
j / — Dinners —

^“ .Open 24 Hours — Week-Ends 
rSHORE ROAD & OCEAN DRIVE 

COLD SPRING, N. J- 
(Just over the Canal)

ANNHURST COLLEGE. 8. Weod- 
stoek, Box 565, Putnam, Cenn.; Put
liam 8-4*77; Daoghten ef the Hely 
Gimt; Stater Anne EmHienne, Pres- 
Ident; Sbter Gertrode Emilie, Dean; 
M Studente; Courue* leadiag to B. 
Al, B. S. Degree* in Ubecal Arte, 
Seieaom aad Cammerriai aobfocto; 
TuHfoa >SW; Board >55*, aad b. 
ddeatal Fem fite; for wamea aaly.

son sh 9-0 taškų. Antrą vietą 
laimėjo mūsų septyniolikmetis 
Gediminas Šveikauskas suka
ręs 7^ tš., 3. E. Nitzsche su 
6, 4. K Merkis —5 tš.

Larry Evans, tarptautmis 
meisteris, nesenai grįžo iš Eu
ropos i N- Yorką. Rugpiūčio 
mėn. rinkoje pasirodys jo šach
matų knyga “Trophy Chess”, 
kainą $2.50. Anksčiau buvo iš
leista nauja knyga “Cham- 
pionship Chess & Chechers for 
all”, kaina >3.75.

Sot- Boston® Liet. Pil. Drau
gios? šachmatininkai renkasi 
ir toliau kiekvieną antradienį 
nuo 7:30 v. v. j draugijos klu
bą. Kviečiami visi, itin jauni
mas, kuriam pamokinimus 
duoda Šachmatų vadovas Ka
zys Merkis.

R. Arlauskas, 1936 m. olim
piadoje, besirungdamas su da
nu Marthinsenu, leido pastara
jam sutelkti jėgas į valdovės 
sparną, o pate tuo laiku pa
ruošė žaibišką karaliaus puoli
mą, davusį Lietuvai garbingą

• St. Joseph’s Oratory, Montreal •
• Ste. Anne de Beaupre, Quebec •

• Our Lady of the Cape, Cap-de-la Madeleine •

DEPARTFNG MONDAY, SEPTEMBER 24TH

OUR LADY OF THE ANGKLS 
ACADEMY, 157* Enfleld St, Eo- 
fMd, Cmum FeHcfaa 8teten ot 8t

Moly Cro» *40 

ld««l localioa for • rolonng, 
div«rūfi«d vocotio*. Modrra 
•ppoiatmaa** ...Jro* lt holo 
golf coono. DotigUM food.

CAPE COD HOUSE, 
3 yrs. old, on 100 x 180 pro- 
perty. 
cellar, 
garage; 
1-^ baths; 
and screens, fireplace, 19 
bit ft. freezer, Westingh6use - 
laundromat, eleetrie range'hnd;^ 
refrigerator; near swimming<: | 
shopping, catholic schools* and 
dmrches, and railroad; jaįce'f^ 
$12,500. For information eall - 
Olsen, SEklen 2-3909, revmnąe . 4 
charget.

TRYS DIDELĖS KRAUTUVES
118 Orchard St. 125 Orchard St. 130 Orchard St., N. Y. C. 

GRamercy 5-4525
Closed Saturday, open Sunday 9 A.M. to 6 P.M.

Privažiavimas: 8 Avė.. Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

Portretas, vestuvės, taikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

Woodha vmi 21, N. Y.

121 S, So. Caroline Avė., 
Atlantic City, N. J.

Rooms wiih running water, 
. $2 and up per person.

Air cooled roooms, shower, 
bathing and parking 

, Near Catholic Church 
Now under h&w ownership 
Phone Atlantic City 5-6192

TALARSKI
FUNERAL HOME

EastDurham
Freehold 7736

$93.95 
per person includes:

• Excellent Hotel- acommodations, (5 days - 4 nights). Single 
rooms* >2.00 per night additional.

• Alį meals from luncheon of first day through luncheon on fifth 
day.

• Transportation 
coaches.

• Services of an experienced tour eonduetor on each coach
UnvaghMrt the pilgrimage.

• Ali tips for meals and baggage handing. '
• All lips for meals and baggage handling.

AGE DEPOSIT OF >10.00 REQUIRED AT TIME OF RESERV
ATIONS.

F«r Infarmatioa aad Resetvations, Call or Write

UOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BBOOKLYN, N. T.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

T«U VI 6-2164



fe3CX3CXX3S3
pran-

kreiptis pas

Juozas Andriušis

aukštas.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

RUOŠIAMI

(Važiuojant Queens Boulevard, reikia pasukti j 69th St.)

ĮĖJIMAS: S 1.00, įsk. feder taksus, plūs 5c. N. Y. miesto taksom mums, etc.
JUS MALONIAI KVIEČIA RADIJO DIREKT. IOK. J. STUKAS 1883 MADISON ST.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

bus rugpiūčio 19, sekmadienį, 
Brocktone, gražiajame Romu
vos parke. Gegužinės reikalais 
apsiėmė rūpintis Andrius Ke
turakis. ■

231 Bedford Aveu 
BrooMyn, N. T.

tis tel.: VI 3-6814.

E.Gru-
Brook-

Mykolas Venis, 
senas ir uolus lietuvių veikė
jas, savo šių mėtų atostogas 
ketina praleisti Kanadoje, To
ronto. Jis dar jaučiasi visai 
gerai, nors jam jau artėja 80 
metų sukaktis.

(Važiuojant U.S. Highway 1, pasisukite į kairę prie Lawrence St 
Circle; pervažiuokite tiltą, ir prie šviesos vėl pasisukite į kairę. 
Autobusas Nr. 62 iš Broad St., Newark, Elizabeth ar Linden priveža 
iki pat parko vartų).

Yorkodvasiniri^ųsu kard Fr- 
provincijolai, bū

rys pranciškonų bei pasaulie
čių, tavo palydėtas į amžiną 
poilsio vietą.

Iš lietuvių pranciškonų lai
dotuvėse dalyvavo provincijo
las T. Jurgis Gailušis, OFM ir 
tėvai — Justinas Vaškys, Pran
ciškus Gedgaudas ir Leonar
das Andriekus.,:

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas 

LIETUVA

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

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

Kan. J. Meškauskas
K New Yorko liepos 31 d. 

^išvyko į Chicagą aplankyti sa- 
“vo draugų ir pažįstamų bei 
* pažiūrėti kaip Chicaga pasikei- 
|tė per 26 metus, nes prieš 
‘tiek laiko jis joje lankėsi dar 

U iš laisvos Lietuvos.

PARDUODAMAS 
pigia kaina karakulinis paltas 
ir kiti moteriški rūbai. Skam
binti telefonu ST 3-8419.

kuo skubiausiai į Ralfą kreip- 
‘tis, raštu: 105 Grand St. Brook- 

11, N; Y. arba teL: EV 
/7-1422.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

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

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. COn Hartford, 
Connecticut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

W AITRU S 
FUNEBAL HOME 

. 197 Webster Aveaue 
Oambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius - 

ir Balsamuotojas 
NOTARY FtJBUC

Baras. Saite vestuvėms, 
parengimams, susirinki-

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTAMT - NOTARY PUBLIC

PROGRAMA — 5:00 vai. p. p.
ĮĖJIMAS $1.00, įskaitant visus taksus.

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsunuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn,N. Y.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
mentij tvirtinimui

ALR. BALTRŪNAS-RALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. T. 

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALI1NS- !
SALINSIĄS

Laidotuvhj Direktorius 
8442 JAMAKA AVĖ.

(prie Foreat Partway Statran*-

Woodh*vea, N. Y.
Suteiktam gaiblngas laddotuves.
Koplyčios nemnkunai visose! 

miesto dalyse: .veikia ventiliacija.'

TeLVlrginh7-4499

PRADŽIA — 1:00 vai. p. p.
ŠOKIAI — 4:00 vai. p. p.

doj — Toronte, kur baigė ka
rališkąją Toronto konservato
riją. Jis yra dainavęs simfoni
nių orkestrų koncertuose, su 
CBC opera, su Toronto filhar
monijos choru — Kanadoj ir 
Amerikoj. Dabar trečius metus 
dainuoja savaitinėj CBC radijo 
programoj. “Jo stiprus balsas 
pasižymi lengvumu ir aišku
mu. Jo interpretacija yra įti
kinanti” — rašė laikraštis 
“Globė” ir “Mail”. “Jo balsas 
pasižymi tobula kokybe, geru 
frazavimu ir puikiu muzikali
ųjų vertybių pajautimu” (Te- 
legram).

Baltų koncertų serijos na
riai, sumokėję $3.00 nario 
mokesčio, gaus nemokamus 
bilietus į visus tris koncertus. 
Kad tie koncertai būtų įgy
vendinti, reikia apie 500 narių. 
Kreipiamės į visus, tikėdami, 
kad tapsite Baltų koncertų se
rijos nariu ir tuo prisidėsite 
prie baltų muzikos kultūros 
skleidimo ne tik savųjų, bet ir 
amerikiečių tarpe. Lietuviai 
prašomi kreiptis į Jonę Bud- 
reikienę, 16 Maplewood St., 
W. Roxbury, Mass.

Nervin
MBk Alexander’s Nervi- 

( j nė veikia nuo viso- 
kiu nervų : netvar- 
k i n gurno/ galvos 

A \SC/ kvaišimų ’ ir skau- 
\ J?" dėjimų, rūpesčio ir 

susikrimtimo, iste- 
‘ rijos ir bemigės,
išgąsčio ir karščiavimų, šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00:

ALEXANDER’S CO. 
414 Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Nauja moderniika koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
teidge Ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir I kitus miestus.

ReflUde* faridte: Tel. TR «-MM

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11. N. Y

EVergreen 7-8247.IEŠKOMAS
3 kambarių butas Riehmond 
Hill, L. L, N. Y. rajone. Kreip- jį

BAR ASEVICILS ir SDNl« ' 
FUNEEAL BOM F 

-“t- - 25! W.Broadway
South Boston, Ma*s 

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktor.uH
T«L ANdrew 8*2590

Porcumkulės atlaidai praėjo 
gausiai dalyvaujant /tikintie
siems ir atsilankant nemažam 
būriui lietuvių kunigų. Pamok
slus sakė pranciškonai — tė
vai Modestas Stepaitis ir Leo
nardas Andriekus. '

Frd. Jonas Balkonas,
einąs Balfo pirmininko pa

reigas, praleidęs atostogas ke
liaudamas po JAV ir Kanadą, 
šį sekmadienį grįžta namo ir 
pradeda savo tiesioginį darbą.

Brooklyho pašto viršininkas
nuoširdžiai prašo visų namų 

šeimininkų ir gyventojų su
tvarkyti savo pašto dėžutes, 
pridėti prie jų pavardes ir tu
rėti nesugedusius durų skam
bučius, nes dažnai laiškanešys 
turi asmeniškai pašaukti gatvė

je, registruotam laiškui pasi
taikius. Netvarkingumas ap
sunkina laiškanešius ir suvėli
na pašto pristatymą, o dažnai 
ir visai neranda, kur jį padėti.

Brooklyne naujai pašto
įstaigai įrengti ieškomos 

1000 kvadratinių pėdų dydžio 
patalpos arba vieta tarp Park 
West ir 15 St. Turi būti švie
sios ir turinčios iš užpakalio 
arba iš šonų patogu sunkveži
miams privažiavimą. Pasiūly
mams ir informacijom kreiptis 
į pašto inspektorių F. J. Vio
la, Room 709, General Post 
Office, Brooklyn 1, N. Y., 
MA 4-1000, Extension 224.

Kun. A. Karčiauskas,
pastoracinį darbą dirbąs 

Grand Rapids vyskupijoj, 
Mich., atostogų metu lankėsi 
Toronte, o sukdamas į rytines 
JA valstybes, buvo sustojęs 
pas pranciškonus Brooklyne ir 
apžiūrėjo jų spaustuvę bei ap
lankė Darbininko redakciją.

Naw Yorko vilkiukai
Vitas Eidukevičius, Algiman

tas Reivytis, 
nis, Kastytis Jankūnas ir Arū-

PIKNIKO pradžia — 1:00 vai. p. p. PROGRAMA — 4:00 vai. p. p.

ŠOKIAI nuo 5:00 vai. p. p.

- Bostone bus serija žymiy koncertu
Naujosios Anglijos Baltų Lietuvoj, Vokietijoj ir Kana- 

Amerikiečių Draugija ruošia 
1956—57 seryą koncertų. Į 
Bostoną iš Amerikos ir Kana
dos atvyks geriausi estų, lat
vių ir lietuvių solistai. Yra nu
matyti tris koncertai,, kurie 
bus penktadieniais, 8:30 v. v.

Pirmas koncertas įvyks rug
sėjo 28 “Jordan Hali” salėje, 
kiti—vasario if balandžio mėn.

Pirmasis koncertas bus at
liktas estų smuikininkės Car- 
men Prii, kuri New Yorko 
spaudos buvo pripažinta 
“...aukščiausiolygio smuiki
ninkė, turinti techniką, tem
peramentą, muzikalumą” (New 
York Times). Yra baigus Tali
no konservatoriją Estijoj, stu
dijavusi pas Georg Kuhlen- 
kampf ir Vaša Prikoda Berly
ne ir Salzburge. Koncertavo 
Europoj, Amerikoj ir Kana
doj. Pasirodydavo kaip solistė 
vokiečių ir estų orkestruose.

Antras koncertas bus atlik
tas latvių violenčelisto Ingus 
Naruns (akomp. Verena 
Stelps). Jis buvo Hamburgo 
ir kitų vokiečių simfoninių or
kestrų solistas ir yra plačiai 
koncertavęs Amerikoj ir Euro
poj- 1949 m. L Naruns laimėjo 
tarptautinį koncertą Ženevoj. 
Atvykęs į Ameriką, davė du 
koncertus. New Yorko “Town 
Hali” salėje. New Yorko laik
raštis “Herald. Tribūne” rašė: 
“... vienas iš mūsų geriausių 
Čelistų”.

Trečias koncertas bus atlik
tas baritono Vaclovo Verikai- 
čio. V. Verikaitis studijavo

i TeL STagg2-5(M3

j Ma tthew P. Salias į
'll (BIELIAUSKAS) į

! FŪNERALHOME J

Sekmadienį, Rugsėjo — September 9,1965 
BOTAI. GABDENS PABB.

Velionis gywno New Yorke 
____ ... Šv.T’raiicKkaųs Asyžiečio vie-.

> nu- tiejus Faust, OFM. Tai tavo nuolyne. Iš čia jis? liepos 31 d., 
garsus ir daug nusipelnęs savo po iškilmingų pamaldų, ku- 
Šv. Vardo airių pranciškonų riose dalyvavo dąngybė New 

Avė. provincijai, kuriai jis priklau
sė. Su jo asmeniu glaudžiai ri- Spellmanu, 
šasi Beturiu pranciškonų kūri
masis Amerikoje. s -

Tuo mėtų ps tavo Romos 
paskirtas generaliniu delegatu 
JAV, Kanadoj ir vidurinėj 
Amerikoj gyvenantiems pran
ciškonams. Visi formalumai 
ėjo per jo rankas, kurie besi
kuriantiems lietuviams 
ciškonams tavo

tėviškai palankūs.
T. Justinui Vaškini, O. F. M- 

organizuojant Amerikoje Šv. 
Kazimiero provinciją, velionis 
buvo nuolatinis globėjas ir su
raminimas. Jis atjautė tragiš
ką lietuvių padėtį, nes tai jam 
buvo lyg savas reikalas, kadan
gi ir jis pats buvo gimęs\Vo
kietijoj, Oberbimbache, vaiku 
atvežtas Amerikon, įstojęs į 
pranciškonų ordiną, bet širdi
mi neatitrūkęs nuo Europos 
žmonių.

Per savo netrumpą amželį 
ordine buvo pasiekęs aukštų 
pareigų. Buvo naujokų magist
ru, gvardijom!, provincijolu, 
daug kartų Romos siųstas vi
zituoti po visą pasaulį išsimė
čiusių pranciškonų. Lietuvius 
pranciškonus vizitavo jis 1952 
m. Nuo 1947 ligi 1951 m. Ro
moje ėjo viso pranciškonų or
dino

generalinio prokuratoriaus 
pareigas.

Po generolo tai antroji gar
bingiausia ir atsakomingiausia 
ordine pareiga.

A. a. T. Motiejus buvo ne 
tik švento ir nusižeminusio gy
venimo pranciškonas. Jis buvo 
taip pat

didelio mokslo ir dar dides
nės mokslui meilės vyras.

Būdamas generaliniu dele
gatu įsteigė prie šv. Bonaven
tūros universiteto, New Yorko 
valstybėj, teologinių ir filoso
finių studijų centrą, pranciš
konų istorijos Amerikoj aka
demiją Washingtone ir slavo- 
byzantinj komisarijata Stam- 

Aurelijus Kepe- ford, Conn., kurio tikslas pa
ruošti žmonių, susipažinusių 

nas Balkevičius davė vilkiuko su rytinėm apeigom bei prob- 
įžodį vasaros stovykloje. lemom.

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą, visiems suprantama kalba, 
todčl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta š; gražų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Bleido: A T E I T I S, 916 VVilloughby

Avė.. Brooklyn 21, N. Y.
Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszv
G R ABORTUS 
BALSAMUOTOJAS

SKUBIAI PARDUODAMI 
■ ■ ■

du trįjų šeimų po 6 kambarius 
namai Aliejum centralinis 
vandens ir kambarių šildymas, 
vandentiekio variniai nauji 
vamzdžiai- Žemės plotas 51 x 
134 pėdos, sodas su bitynu ir 
36 aviliai. Bitynas su aviliais, 
medum ir įrankiais gali būti 
perkamas atskirai. Gražiausia 
ir aukščiausia vieta ant Grand 
Avė. Maspethe (tarp 73 ir 74 
gatvių), pusė bloko ligi auto
buso ir 8 blokai ligi 8 ir 6 Avė. 
traukimo stočių. Taip pat iš
nuomojami bevaikei porai, du 
kambariai su virtuve. Parduo
dama išsikeliant dėl sveikatos 
j šiltą kraštą. Skambinti vaka
re po 7 vai. DEfender 5-7494 
arba atsilankyti 73—43 Grand 
Ave„ Maspeth, N. Y., antras

William J, Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAaaic& 6-7272

KABA RETAS

VYT. BELECKAS savininkas


