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ADKAI STEVENSON savo rinkimine kompaniją po kon
vento pradėjo nuo neimtojo miesto Ljbertyvill**, III.

VALSTYBĖ SUVEDA 
BIUDŽETĄ SU PELNAIS

tarp Egipto 
Prancūzijos.
anglų-pran-
atsiimti iš

• Pacifiko vandenys* suras
tas antras lavonas iš komunis
tų nušauto Amerikos lėktuvo 
“Mercator".

kada gen. 
kariuomenės 
Mossadeghą.

• Kipro saloje anglai atme
tė bet kokias derybas su arki v. 
Makarios, kurį jie laiko iš- 
trėmę. Suėmė anglai ir kitą 
graikų vyskupą.

vadova. 
paradavo 
nuaugęs 

atvaizdas

Soviety kariuomenės ati 
traukimo iš ryty Vokieti jo; 
vaidyba blogai surežisuota.

JAMES SVVINBVRN, angių 
pirklys, suimtas Kaire ir kalti, 
namas šnipinėjas.

• Ilgiausias tiltas pasaulyje 
atidarytas rugpjūčio 30. Jis 
nutiestas per Ponchartrain 
ežerą prie New Orleans ir tu
ri 24 mylias ilgio.

Genujos, iš Italijos. Parsirado 
netrukus ir pati Anna. Ji pasi
pasakojo, kad kai tik atsidūrė 
laive, tai visus juos paėmė ru
sų valdininkai trumpai — drū
tai — griežta drausmė, propa. 
gandinis apmokymas tą trum
po proto merginą atvedė į pro
tą. Kai tik laivas sustojo Ge
nujoje, ji paspruko ir puolėsi 
prie policininko, kuris nuga
beno ją pas Argentinos konsu-

Italiją komunistine 
Tų ginklų nuo 1945 
policija susekė jau 
Tarp jų buvo ir 100

Iš Romos atvykęs į Vokieti
ją lankyti tremtinių ir pabė
gėlių kardinolas Piazza, Sv. 
Tėvo skirtas tremtinių specia
lus globėjas, gražiai buvo su. 
tiktas šy. Onos bažnyčioj Lud-

• Kipro saloje paliaubos 
baigėsi. Pogrindis nepriėmė 
gubernatoriaus reikalavimo 
kapituliuoti. Vėl pradėjo spro
ginėti bombos.

Tokis pakartotas atsisveiki
nimas primena bolševikų avia. 
cijos pasirodymą 1940 birže
lio 15 viršum Vilniaus, kada 
Sovietai užėmė Lietuvą. Ignas 
Šeinius savo knygoje “Raudo
nasis tvanas” ir pasakoja, kaip 
jis sekė raudonosios aviacijos 
skrendančius lėktuvus:

“Ne iš įdomumo, tik neži
nau kaip pradeda mano akis

• Sovietu "savanoriai", uo
sto specialistai, pasisiūlė Egip
tui į pagalbą.

sekti vieną dalini. Jie skrenda 
tiesia linija į vakarus, tolyn Į 
vakarus, turbūt, Kauno, Mari
jampolės link ir dar toliau... 
Visai ne, jis pasuka i šiaurę, 
daro dideli ratą, skrenda ne. 
liesdamas Vilniaus į rytus, lyg 
grįžtų Į rytus, — tolėliau į ry
tus. Ir ten palei horizontą, Įsi
tikinus, kad niekas iš Vilniaus 
nepastebės, suka atgal, vėl 
skrenda tiesiai per Vilnių ir 
štai vėl viršum mano galvos, 
neva pakeliui i vakarus. Ne
trukus Įsitikinau, kad tuo bū
du, viena rato puse per Vilnių, 
nuolatos iš rytų Į vakarus 
skraido trys daliniai, dvide. 
šimt septyni bombonešiai”.

• Kardinolas Frings rugpjū
čio 29 atidarė Vokietijos kata
likų 77-ąsias dienas. Dalyvau. 
ja apie 800,000, tarp jų apie 
50,000 iš anapus uždangos.

Tokia pat nepavykusi vaidy
ba buvo Vengrijoje, kai pa- 
skelbė, kad pakelia nuo šiol 
geležinę uždangą, nugriauja 
vielų tvoras sargybų bokštus, 
išrankioja minas ir tt. O pasi
rodė, kad visa tai sovietai tik 
perkelia labiau į gilumą, kad 
nebūtų matyti iš kitos sienos 
pusės.

Tai reikalinga vaidybai, kad 
sovietai mažina kariuomenę ir 
silpnina uždangą. Bet vaidyba 
neatsargiai surežisuota.

• Švedę laivu “Stockholm” 
kuris nuskandino “Andrea 
Doria”, pareikalavo 2 mil. dol. 
už nuostolius.

Tada tai buvo padaryta Angli
jos atstovybės iniciatyva, kad 
sutvarkytų sau palankia pras
me Anglijos — Persijos kom. 
paniją naftai eksploatuoti.

Egipto policija suėmė tris 
anglus ir eilę Egipto karinin-

VAKARŲ VOKIETIJA PERKA
Vokietijos delegacija Ame

rikoje praleido dvi savaites, 
tardamasi dėl stambiųjų gink, 
lų užpirkimo Vokietijos ka
riuomenei. Vokietija numato 
pirkti ginklų iš vakarinių są
jungininkų už 5 milijardus

Iš rytų Vokietijos sovietai 
savo kariuomenės dali atitrau
kia. Daro tai su didelėm iškil. 
mėm, atsisveikindami su vie
tos gyventojais. Toje atsitrau. 
kimo istorijoje spauda paste
bėjo linksmą epizodą, kuris 
parodo, kad atsitraukimo vai
dyba nepakankamai gerai su
režisuota ...

Iš Oranienburgo pasitrauk; 
aviacijos divizija. Jai 
vo ir atsisveikinime 
pulkininkas, gražiai 
.vyras sut barzdele. Jo 
buvo įdėtas spaudoje "rugpjū
čio 27. Vokiečių laikraštis 
“Abend”, leidžiamas vakari
niame Berlyne. įdėjo pulkinin
ko nuotrauką, kaip jis atsi
sveikino su 10,000 surinkta 
minia Oranienburge, bet kita, 
me puslapyje pakartojo atsi
sveikinimo ceremonijas Bran
denburge, kuriose buvo ... 
tas pats pulkininkas su bar
zdele jau birželio 21.

Laikraštis tad . ir klausia:
"Ar pulkininkas vėl sugrįžo 

iš Rusijos, kad atsisveikinti 
galėtų antru kartu?"

KIEK MOKAM MOKESČIŲ
New Yorko gyventojai per 

reitais metais sumokėjo pus- 
vienuolikto milijardo mokes
čių. Kiekvienai galvai išeina 
po 713 dol. mokesčių, o vidu
tinis uždarbis 2263 dol.

Sostas. Trečiosios Popie. 
Misijos veikla ir sukūri- 

didžiosios Tremtinių Šėi- 
kurios galva yra Jūsų

zė. Ragino darbininkus, kad 
nereikalautų kelti atlyginimo, 
ir prekybininkus, kad nekeltų 
kainų.

NAUDOJASI NASSER1S
Ligšioliniai pasisakymai po 

Londono konferencijos rodo, 
kad Egipto klausimas sugrįžo 
į tą pačią, padėtį, kokia buvo 
prieš Amerikos atsisakymą 
duoti Egiptui pinigų užtvankos 
reikalam—dėl įtakos Nasserini 
aštriai varžosi Maskva ir Ame
rika. Tik yra pagerėjusi paties 
Nasserio padėtis. Jam priklau
sys pasirinkti vieną ar antrą. 
Iš tų varžybų tuo tarpu jis yra 
daug laimėjęs.

NUOTAIKOS VOKIETIJOJE
Institutas viešajai nuomonei 

tirti rado, kad Vokietijoje 
pritarimo randa CDU (vyriau
sybės partija) ir soc. dera, 
(opozicija) lygiom. Vieni 40% 
apklaustųjų pasisakė už CDU, 
kiti 40 už soc. dem. Tai laiko
ma soc. dem. naudai pažanga, 
nes 1953 parlamento rinki
muose CDU gavo 45,2%, o 
soc. dem. tik 28,8%,

Apklausinėjimas taip pat 
parodė, kad visuomenė labiau 
linksta Į dviejų partijų siste
ma.

• Kiek anglai išgeria.;. 055 
anglai išgėrė 902 mil. galonų 
alaus. Tokio kiekio užtektų, 
kad galėtų plaukti 89 karo 
laivai dydžio po 44,000 tonų. 
Amerika išgeria 2,167,000,000 
galonus. Bet ji turi 3 kartus 
daugiau gyventojų.

cheno stoties pagaliau duoda. • Rytų Vokietijoje įstaty
mai ir latvių kalba, rodos, nuo mu uždrausta cigarečių nuo- 
rugpiūčio 19. rūkas mesti gatvėje.

KOMUNISTINĖ VOKIETIJA 
REIKALAUJA

Kom. Vokietijos vyriausybė 
rugpjūčio 29 pareikalavo, kad 
vakarinės valstybės pripažintų 
rytų Vokietiją. Kitaip grasino 
pilietiniu karu.

SOVIETAI SMARKAUJA
Maskva paskelbė rugpjūčio 

29 naują griežtą notą vakarų 
Vokietijai, kurioje reikalauja, 
kad Vokietija nevartotų nei fi
zinių nei moralinių kliūčių So
vietų piliečiam grįžti į Sovie-

wigsfelde prie Muenebeno. Ši
tame sutikime lietuviai,«vado
vaujami dr. kun. J. Avižos 'įr 
kun. J. Tautkevičiaus, akty
viai dalyvavo ir gražiai pasi
rodė. Memmingeno lietukų 
“Damos” choras, vadovauja
mas muziko M. Budriūno, svi^ 
čią sutiko giesme “Ecce sacer. 
doš magnus”. Šv. mišių maut 
septynių tautybių tremtiniai 
kiekvieni savo gimtąja kalba, 
giedojo savo giesmes.

Lietuviam atstovaująs “Dar
nos” choras pagiedojo “Tėve 
musę” »r "Didis Tai

Eisenhowerio vyriausybė ti
kisi suvesti 1957 biudžetą su 
707 mil. pelno. Išlaidų numa
tyta 69,093,000,000, o pajamų 
69,800,000,000. Tai bus antri 
Eisenhowcrio metai su pertek
lium — praėjusius biudžeti. 
nius metus turėjo 1,754.000,- 
000 pertekliaus, o 1951 Tru- 
manas net 4,510,000,000.

Tačiau perteklius numatoma 
panaudoti valstybės skolom 
apmoKett. Mokesčius marinsią 
tik tada, kai perteklius, pasak 
sekr. Humphrey bus pustrečio ' - - llf J—- < rys unnj&raSL

• Londono policija sulaikė 
vieną pilietę, kuri krautuvėje 
buvo “nusavinusi” 5 skrybė. 
laites. Pasirodė, kad tai buvo 
Sovietų pilietė Nina Ponoma- 
reva, kuri su 55 kitais Sovietų 
sportininkais buvo atvykusi į 
Londoną. Ji rutulio metimo 
čempionas.

Sovietų komunistų partija 
puolė, vakarų-Vokietiją dėl ko
munistų partijos uždarymo. 
Girdi, tai esą “kariniai” veiks
mai, kuriais norima Vokietiją 
“smurtu” sujungti.

Nuo rojaus greitai atsisakė
Sovietų repatriacijos propa

ganda rado didesnio nei kitur 
pasisekimo Argentinoje. Esą 
išvykę iš ten į Rusiją apie 3000 
darbininkų, daugiausia rusų ir 
ukrainiečių; Tačiau apie tuos 
tūkstančius Argentinos spauda 
tiek neparašė, kiek apie vieną 
iš jų — apie 15 metų merginą 
Anną Levčuk.

Ji buvo gimus jau Argenti
noje. Ji užsimanė važiuoti, 
nors tėvas stalius atkalbinėjo. 
Ji sėdo į sovietų laivą, kuris 
plaukė Į Odesą ir turėjo par. 
gabenti ją į Ukrainą. Bet tė
vas susilaukė apie dukterį ži
nios ne iš Ukrainos, o jau iŠ

rišusiai attiktę gie.mię sutiki
mo proga.

Salėje suruoštame priėmimą 
kardinolui Piaū.ai įvairių tau
tybių tremtiniai suruošė spe 
cialią programą. Joj vėl lietu
viai gražiai pasirodė. M. Bud
riūno “Damos” choras sugie. 
dojo tris dainas, o dr. J. Gri
nius pasakė trumpą prakalbe- 
lę prancūziškai. Pasveikinęs 
aukštąjį svečią Muenebeno . 
lietuvių vardu ir padėkojęs 
už teikiamą globą komunizmo 
aukom — tremtiniam ir pabė
gėliam, ir įteikdamas drauge 
su p. Matiukiene lietuvių 
kų išdrožinėtą kryžių, jis 
sakė:

“Bėgdami nuo dvasinės 
fizinės nelaisvės, kuri siaučia 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
mes radome laikinę palankia 
prieglaudą čia, Vokietijoje, 
kuri materialiai mus remia 
mūsų socialinėse nelaimėse, ir 
už tai mes jai esame dėkingi 
Tačiau mes nemažiau jautrūs 
moralinei ir religinei pagal
bai, kurią mums teikia visa 
Katalikų Bažnyčia, ypač Šven
tasis 
žiaus 
mas 
mos, 
Eminencija, yra tie didelio pa
lankumo įrodymai, jau nekal
bant apie kitus, kuriuos šven
tasis Tėvas reiškia tremtiniam 
ir pabėgėliams.

Mes tikime, kad šios privi
legijos mums tenka už nuo
pelnus mūsų persekiojamų 
brolių, mūsų kunigų ir mūsų 
vyskupų, kalinių ir kankinių 
nesvyruojančią ištikimybę Ka. 
talikų Bažnyčiai, nes mes ži
nome, kad komunistų pastan
gos sukelti joj schizmą Lietu
voj yra nepasisekusios.

Solidarūs su visais savo ti
kėjimo ir savo tėvynės bro
liais, mes taip pat norėtume 
paliudyti savo ištikimybę mū
sų Motinai Bažnyčiai pagrin
diniu mūsų krikščioniškos re. 
ligijos simboliu, kryžiumi, pa
darytu vieno mūsų tautiečio 
tremtinio rankų tautiniu sti
lium”.

Priimdamas

VOKIETIJA NORI 
PRALENKTI AMERIKĄ

Vokietijos didžiuosiuose mie
stuose jaunimo gaujos, kurios 
užpuldinėja praeivius ir ypa
čiai policiją, išaugo iki milži
niškų skaičių. Braunschweige 
100 policininkų kovojo ištisą 
valandą su 2000 gauja. Polici
ja rado, kad kažkas iš šalies 
kursto jaunimo gaujas. Tačiau 
šaltinio dar nepasisekė suras-

Angiai norėjo nuversti Nasserį?
Egipto spauda skelbia, kad 

suimtasis anglų šnipas Swin- 
burn prisipažinęs, jog buvo 
duotas uždavinys įvykdyti 
Egipte perversmą ir nuversti 
Nasserį — taip, kaip buvo pa
daryta Persijoje, 
Zahedi surengė 
sukilimą prieš

PARTIJŲ PERSIGRUPA- 
VIMAS ITALIJOJE

Italų socialistų partijos va
das Nenni rugpiūčio 28 pa
skelbė, kad eina pasitarimai 
tarp jo ir Saragato dėl socia- 

• Anglijos iždo kancleris listinių partijų sujungimo. 
MacMIDah įspėjo, kad infliaci- Nenni, Stalino laureatas, va
jos pavojus Anglijai yra tiek dovauja socialistam, kurie ei. 
pat rimtas kaip ir Sueso kri- °a ranka į ranką su komunis

tais. Nuo socialistų partijos 
dėl to atskilo 1947 viena dalis, 
kuriai vadovauja Saragatas. 
Pastarasis dalyvauja koalici
joje su krikšč. demokratais ir 
yra min. pirm, pavaduotojas. 
Jau kuris laikas jis yra atsisa
kęs iš valdžios, bet preziden
tas dar nebuvo jo atsisakymo 
priėmęs. .Jis norįs pasitraukti 
iš valdžios ir atsidėti partijai. 
Jis norįs susitarti su Nenni, 
partijas sujungti ir atsiskirti 
nuo bendradarbiavimo su ko. 
munistais.

KOMUNISTAI LAUKĖ 
TIK ŽENKLO

Italijos komunistai kovos 
metu prieš vokiečius buvo jau 
pasirūpinę ginklų sukilti ir 
prieš Italijos vyriausybę, kad 
padarytų 
valstybe, 
iki šiol 
150,000.
patrankų. 2400 kulkosvydžiai. 
Daugiausia buvo suslėpta kai 
nuošė.

Egiptas sutiko tartis su Men- 
zies komisija, kuri jam pateiks 
18 valstybių planą Sueso ka. 
nalo klausimui. Pasitarimai 
numatomi ateinančią savaitę.

Sutikimas derėtis laikomas 
šiokiu tokiu atleidimu įtam
pos, kuri tebėra 
ir Anglijos bei 
Įtampą panaujino 
cūzų grasinimas 
kanalo tarnybos savo specia
listus, o iš kitos pusės Egipto 
paskelbimas, kad susektas 
anglų šnipų tinklas Egipte. 
Tam t nklui vadovavę Angli
jos atstovybės sekretoriai, ku
rie iš Egipto išvaryti.

DULLES OPTIMISTAS
Valst. sekr. Dulles pareiški

me spaudai rugpiūčio 28 kal
tino ir smerkė Sovietų propa
gandą, kad Egiptas atmestų 
18 valstybių planą kanalui 
tvarkyti. Sovietų spauda ir ra., 
dijas, kartodami Sepilovo žo
džius, tą planą vadina “kolo
nializmu” ir “imperializmu”. 
Dulles iš kitos pusės sveikino 
Egipto prezidento Nasserio iš
mintingą žingsnį derėtis su 
Menzies pirmininkaujama ko
misija.

Nasseris yra gavęs žinių, 
kad jeigu net Anglija ir Pran. 
cūzija atsiimtų savo specialis
tus, tai jų Egiptas gaus iš... 
Amerikos. Juos buvo siūle

kardinolas 
Piazza ' susigraudinęs kryželį 
pabučiavo. Baigiamame žody 
dėkodamas visom tautybėm 
už įdomią programą ir dova
nas, aukštasis svečias pažy
mėjo, kad jam ypač brangi 
lietuvių dovana ir tie žodžiai, 
kurie buvo pasakyti ją įtei
kiant Jis sakėsi gėrėjęsis gra
žiomis lietuvių melodijom.

Svečias buvo labai gražiai 
priimtas taip pat Vasario 16 
gimnazijoje.

sovietai. Sutiko taip pat vykti 
iš Vokietijos.

Prancūzai galvoja kitaip
Nuo prezidento Eisenhowerio 
ir valst. sejtr. Dulles optimis
tinių pareiškimų skiriasi Pran. 
cūzijos vyriausybės ir spaudos 
nuomonės. Ten žiūrima-į de
rybas su Nasseriu pesimistiš
kai; nerodoma jokio pasitikė
jimo Nasseriu, kuris laužo su
tartis. “Le Monde” baiminasi, 
kad dėl Egipto Vakarų vieny, 
bė galinti suskilti.

Prancūzę kariuomenė 
Kipro saloje

Anglija sutiko leisti laikinai 
Prancūzijai laikyti savo ka- 
ruomenės dalinius Kipro salo
je, kol nebaigtas ginčas dėl 
Sueso kanalo. Kipras yra per 
250 mylių nuo Egipto ir Sueso 
kanalo.

FBI išaiškino tikruosius 
atentato prieš žurnalistą Rie
šei nusikaltėlius. Suimti yra 
penki asmens. Pagrindiniu iai. 
komas Johnnny Dio, kurio tik
ras vardas yra John Diguardi, 
yra atentato iniciatorius. Dio 
su savo bendrininkais pasam
dė Abraham Telvi už 500 dol. 
Kai pastarasis sužinojo, jog jis 
išplikino akis žurnalistui Rie
šei, jis pareikalavo, kad jam 
atlygintų daugiau — iki 50,- 
000. Dio su sėbrais jam davė 
1,500. Bet paskiau, kad jis nie
ko neplepėtų, nužudė.

Darbininkų unijos griežtai 
atsiribojo nuo Dio ir kitų pik. 
tadarių.

• Amerikos kariuomenės 
Europoje viršininkas pranešė 
Kongresui, kad jis imasi griež
tų priemonių apvaldyti ka
riuomenei nuo kriminalinio 
elemento.



Gyvenimas dabartinėje Papilėje

DIENOS VEIDAI

mokėti nesvietiškai auk- 
kainas. Nusiskundimas

PO ILGOS KELIONĖS malo
nu susitikti New Yorke, kur 
?rįžo marinų kadetų laivas 
Eiupire State, plaukiojęs toli, 
niuose vandenyse.

PADĖTIS LIETUVOJE IR 
LIETUVIŠKI KOMUNISTAI

nų apie raudonodžius, negu į 
Europos gyventoją. Jis buvo 
tfijrsu maudymosi kelnaitėm; 
ant galvos turėjo švendrių su
suktą gaubtuvą; pečiai aplipę

kurie jo daikteliai. Kelnaitės 
ir tas ratas buvo visas jo tur
tas, su kuriuo buvo pasirengęs 
pradėti naują gyvenimą.

Tai buvo Ladislav Malyi 27 
metų. Jis buvo kilęs iš Buda
pešte, Vengrijoje, ir ten gyve
nęs komunistiniame režime.

Pirmą, kartą jis susidūrė su

INFORMACIJOS KALTE YRA, BET KALTININKO NĖRA
Spausdinamuose laiškuose 

nuolatiniai nusiskundimai silp
na sveikata, nusiskundimai, 
kad nėra streptomicino ar ki
tų vaistų. Padėkos už atsiųstus 
pakietėlius, siuntinukus. Bet 
dėl nežmoniško komunistinių 
biurų plėšimo už siuntinukų 
persiuntimą ir pati Laisvė 
rugp. 17 pripažįsta:

"Vis daugiau ir daugiau lie
tuvių skundžiasi, kad už Lie" 
tuvon siunčiamus daiktus pri
sieina 
štas
labai teisingas".

Darbininkas buvo parašęs, 
kad lietuviai turi kelias infor
macijos įstaigas, bet jos veikia 
nesuderintai ir informacijas 
pateikia kartais labai pavė
luotas. Buvo nurodytas pavyz_ 
dys, kaip Altas išsiuntinėjo 
jaunimo peticijos prezidentui 
įteikimo nuotraukas po pus
antro .mėnesio nuo paties įvy
kio, ir kaip tas pačias nuotrau
kas Draugas šu Naujienom ga
lėjo įsidėti jau liepos 26, o 
Darbininkui jos tebuvo atsiųs
tos dar po poros savaičių, rug- 
piūčio 9.

Už Altą išėjo aiškinti reika
lo Naujienos. Rugpiūčio 17 jos 
paaiškino,, kad nuotraukas esą 
daręs viceprezidento ofiso fo
tografas ir Altas gavęs jas 
“tik antroje pusėje 'liepos mė
nesio”. Tada Altas padaręs 
matricas, jos “tuojau buvo iš. 
siuntinėtos visiems laikraš
čiams".

Paaiškinimas nepaneigia 
Darbininko nurodyto fakto, 
kad su tokiom iliustracijom 
yra vėlinama. Tik Naujienos 
to vėlavimo priežastį nuo Alto 
nukelia viceprezidento Nixono 
ofisui.

Antra, Naujienos sako, kad 
iliustracijos buvo “tuojau iš
siuntinėtos visiems laikraš
čiams”. Kalbančiu už Altą 
laikraščiu neturime pagrindo 
netikėti. Bet negalima netikėti

čių. Negi čia priskirsim kaltę 
vėl kitai Amerikos įstaigai — 
paštui

Trečia, kai Darbininkas kė
lė reikalą, kad Alto įstaigai 
nederėtų daryti privilegijų 
tik kai kuriem laikraščiam, tai 
dėmesio vertą randam Naujie
nų paaiškinimą. Esą “savaiti
nis ar pusiausavėitinis negal' 
įdėti, vaizdą taip greit, kaip į- 
deda dienraščiai, nebent pas
tarieji kiekvieną kartą lauktų 
po 10 dienų arba po dvi savai
tes, kad savaitraščiai nuo jų 
neatsiliktų”. Jei čia prašneko 
Alto nusistatymas, tai jis labai 
apgailėtinas. Tai yra “didžių
jų” pažiūra į “mažuosius”. 
Mūsų supratimu, Alto pareiga 
žiūrėti ne “gali” ar “negali”, 
o pateikti informacija lygio
mis “didiesiem” ir “mažie
siem”. Kaip jie ta informacija 
pasinaudos, tai jau jų reika
las.

AMERIKOJE
Laisvė ir Vilnis dažnai per

sispausdina iš Lietuvos komu
nistinės spaudos koresponden
cijas, o paskutiniu laiku ir ga
na daug laiškų iš Lietuvos. 
Būdinga, kad prie informaci. 
jos apie prof. žemaičio “tra- 

ir faktu, kad iliustracijas Alto gišką mirtį” ir pats komunis
tinis laikraštis prideda pasta
bą: “Kokiu būdu prof. J. Že
maitis su savo žmona Pal-Pal* 
mira žovo, laikraštis nepasako. 
Lietuvoje, mat, tokia mada.- 
nerašyti, kaip nuo ko žmogus 
mirė".

' pirmininko ir Aito sekreto
riaus laikraščiai galėjo įdėti 
liepos 26, o Darbininkui jos 
buvo atsiųstos tik rugpjūčio 9, 
vadinas, po poros savaičių. 
Išeitų, kad laiškas iš Chicagos 
į Brooklyną eina porą savai-

ŽINIOS SU IŠVADOM

u keliavo 24 vai. į Vakarus
bomboje. Jeigu vi .a, ką tie po
nai iš vienos pasakujo, yra 
teisybė — o kad tai teisybė, 
matė jis pats — ir iivionai, ir 
laikrodis, ir plunksna —• tai

Galima gyventi ir be 
ministerių

Olandijoje parlamentas iš
rinktas birželio 13. Bet vyriau
sybės lig šiol nepasisekė suda. 
ryti. Didžiausia partija 
listai nesudarė, antroji 
didumu katalikų partija 
darė, dabar ir trečioji 
mstai neįstengė. Gatvės žmo
guj iš to pasidarė išvadą, kad 
gyvenimas nieku nesikeičia, 
jeigu Olandija ir neturi minis
terių jau tiek laiko.

socia-
savo 

nesu
ka Ivi-

dojama televizija, o jos valan
da atsieina apie 100,000 dol.

Įstatymas numato, kad par
tija negali daugiau išleisti 
rinkimų propagandai kaip 3 
mil. Numato taip pat, kad nie. 
kas negali aukoti daugiau kaip 
5000 dol. Numato vėl, kad 
vieno senatoriaus rinkimam 
negali būti daugiau išleista 
kaip 5000 dol. Bet žmonės tu
ri tam galvas, kad visus tuos 
Įstatymus apeitų.

Lig šiol daugiau pinigų pro
pagandai turėdavo respubliko
nai. Iš to pilietis iš Trumą no 
p-reiškimo daro demokratam 
ne inksma išvadą.

Indija nuginkluoja 
Prancūziją

Indijos krašto apsaugos mi- 
nisferis pranešė parlamentui, 
kad Indija perka iš Prancūzi
jos lėktuvų naikintojų tar.: 
tikrą skaičių. Kurto atsimena 
Indijos min. pirmininko Neh- 
ru kalbas apie reikalą nusi. 
ginkluoti, daro išvadą, kad lo
kiu būdu Nehru pade Ja Pran
cūzijai nusiginkluoti.

Kas turi daugiau pinigų
Buvęs prezidentas Truma- 

nas Chicagos konvente ragin > 
duoti pinigų, nes rinkimus 
laimėsime — sakė — jei ture 
Mine pakankamai, pinigų.

1952 rinkimuose propagan
dai abidvi partijos išleido apie lietuviai yra pasipiktinę to- 
20 mil. 54e rinkimai- atsieisią 
apie 40 mil., nes gausiai nau- tais.

d Daugaiis lietuvių Vokieti
joje gauna komunistinę propa. 
gandinę spaudą “Už grįžimą į 
Tėvynę". Gavėjai grąžina laik
raščius atgal, bet Michailovo 
konvtelas neduoda jiems ra
mybės ir toliau. Paskutiniu 
laiku komunistinė spauda yra 
pasiųsta iš vienos V. Vokieti
jos vietovės. Vietoj siuntėjo 
duota Įvairios mūsų tautiečių 
pavardės ir adresai. Daug kas 
gavo laikraščius “atgal” kaip 
siuntėjas, ir taip išaiškėjo ko
munistinė klasta. Vokietijos

kiais “sniego operacijos” pokš-

Vakarais 1954 rudenį, kai iš 
Vienos atvyko į Budapeštą 
futbolo komanda. Ladislav Ma
lyi truputi mokėjo vokiškai — 
iš savo senelio, kinis buvo aus
tras.Jis užkibino viena iš tų bus teisingi Budapešto dažni 
futbolininku. pasakymai:

ten Vakaruose yra rojus . .. 
Vieną dieną Malyi ryžosi 

bėgti į tą raju.
Jis labai gerai pažinojo Neu- 

siedier ežerą, kurio vienas ga
las yra Vengrijoje, kitas Aus
trijoje. Tai 330 kvadratinių

• futbolininku, j V
Tai buvo tikras panas — su 

|»-r..ais marškūūais, tarėja ra- 
šomają plunksną ir tikrą odi
nę piniginę. Ir jo žmona buvo 
didelė pania. Tai galėjo iš kar’ 
to pažinti, ne$ ji nešiojo nylo- 

- nais, už kuriuos.. ir šiandien 
. Budapešte naikia mokėti dide

lius pinigus; jos nagai buvo kilometrų ežeras, didžiausias 
z nulakuoti tikru laku, o ne pap-

rastais dažais, kaip tai daroma 
Budabešte, ir kurie tuojau pa
juosta.

Sunku buvo patikėti Malyi, 
kad tie du ponai nėra užsienio . 
politiniai bonzos ar milijonie
riai. Jie sakėsi esą tarnauto
jai. Ir tikrai — jis pats matė 
kaip jie su visais kitais atvyko 
autobusu. Jie sakė, kad taip 
kaip jie gyvena Austrijoje ir 
tūkstančiai kitų mažų žmonių. 
Nyloninė kojinė ten nėra jokia 
prabanga. Ir net plunksna nei 
laikrodis nėra prabangos žen
klas. O balti marškiniai tai nė
ra ženklas turtingumo, o tik 
švarumo ar charakterio.

Nuo to laiko Malyi mintyse 
pradėjo tiksėti kaip laikrodis

Europoje pelkinis ežeras — 
giliausioje vietoje pora metrų, 
o daugelyje vietų tokis seklus, 
kad nuo kranto iki kranto ga
li perbristt

Malyi pasiruošė gerai. Jis 
pasirūpino vamzdelį, kuriuo 
jis galėtų kvėpuoti pasinėręs 
po vandeniu. Pasirūpino spau
stukus nosiai užspausti. Susi
rado seną padangos kamerą, į 
kurią sudėjo savo smulkius 
daiktelius ir prie jos pririšo 
sunkų akmenį, kad galėtų po 
vandeniu laikytis.

Pirmoji kliūtis buvo minų 
laukai. Budapešte buvo pa
skelbta, kad jau nuimti sargų 
bokštai, minos ir spygliuotos 
vielos. Bet niekas tuo netikė
jo. Pasienio gyventojai pasa-

kojo, kad vietos ir minos nu. 
keliamos tik giliau į kraštą.

Mąlyi praėjo minų vietas su 
vLu ' atsargumu, lyg ten jos 
tikrai dar būtų. Kai pasiekė 
nendrynus, susitaisė nendrių 
apdangą ir tik suspėjo laiku 
nusileisti į dugną, kai per ke
lis metrus prapiaukė sargybos 
valtis su šunim.

Nuo Vengrijos sienos iki 
Austrijos bėglys brido ir lei
dosi į dugną ištisas 24 valan
das. Kartais išbūdavo po van
deniu pusvalandį’; tik vamzde
lis viršum vandens kyšojo. 
Jo laimė, kad vanduo buvo 
apie 24 laipsniai šilumos.

Kai pasiekė Austrijos kran
tą, jis buvo tiek pavargęs, kad 
jau nepakėlė ir savo guminio 
rato su akmeniu. Tik po kelių 
valandų, kai pasilsėjo ir gavo 
pavalgyti, pasipasakojo savo 
istoriją

• Vokietijos katalikų 77- 
sios dienos vyksta Koelno mie
ste rugpjūčio 29 — rugsėjo 2. 
Katalikų darbininkų dienos 
bus skyrium.

AŠ ESU TORIS PAPRASTAS ŽMOGUS KAIP IR JŪS
Adlai Stevensonas ir Estes 

Kefauveris, demokratų kandi
datai rinkimuose; pradeda sa
vo rinkimų kelionę drauge. 
Vienas kals,kitas zalatins. Gal 
taip ir tinka, nes vienas kitą 
galės papildyti. O juodu tokie 
priešingi savo būdu ir savo 
politiniais metodais.

Prieš intelektualistą, linku
si protauti ir išvedžioti savo 
kalbose Stevensoną

Kefauveris atrodo tikras 
"liaudies atstovas", tikras "vi“ 
dutinis žmogus", kokių Ame
rikoje yra dauguma.

Kefauveris savotiškai moka 
prieiti prie žmonių. Antai, jis 
atvažiuoja į miesteli, mato 
būrelį žmonių prie smuklės ar 
kitur, jis tuojau prie jų susto
ja, ir tas liesas ilgas žmogus 
sakosi:
“Aš vadinuosi Estes Kefauver. 
Aš esu kandidatas i preziden
tus ar vicepreidentus, ir aš la
bai džiaugiuosi, kad jūs už ma
ne balsuosit7'.

Spaudžia kiekvienam ranką, 
išbučiuoja visus vaikus ir jau 
sėda į automobilį pratarda
mas: “Mes liksime geri drau
gai visada, ar ne taip?” Jis 
rieda jau prie kito būrelio. ..

-Tokis “asmeninio kontakto” 
metodas balsuotojam laimėti 
nėra Kefauverio išgalvotas. 
Jis buvo vartojamas prieš pus
šimtį metų. Jis atgyveno. Bet 
Kefauveris ji atgaivino.

draugai bei priešai pripažįsta, 
kad Kefauveris tokiu metodu 
susilaukė pasisekimo.

Kalbėtojas jis nekoks: kalba 
lėtai, nuobodokai, užsikirsda
mas. Bet jis sakosi negalįs 
motinos patarimo užmiršti. O 
ji jam mažam dar kalbėjo:

kiekvienas nepasisekimas 
turi būti tik pakopa Į pasiaki“ 
mą.

Ir savo nesugebėjimą kal
bas sakyti jis pavertė priemo
ne masei laimėti. Prie savo 
prastos kalbos jis pridėjo są
moningai dar savo gimtosios 
vietos akcentą, kad atrodytų 
jis tikras paprastas žmogus. 
To jis nevengia ir pabrėžti 
savo kalbose. Kalbėdamas apie 
biudžetą, sykį jis aiškino maž
daug taip: tai baisios sumos, 
kurias gali suprasti tik specia
listai, ir nuo kurių 
ka galva tokiam 
žmogui kaip aš ... 
jui patinka, kad 
yra tokis pat kaip jis, “eilinis”, 
“gatvės”, “kaimo” žmogus, 
nors jis yra baigęs teises Yale 
universitete, advokatas kaip ir 
Stevensonas.

Dar nesenoj praeityje, kai 
jis rungėsi dėl vietos senate 
(1948) savo žmonos patartas.

jis pasirodydavo viešumoje 
ant galvos su lokio kailio ke-

tik susisu- 
paprastam 

Klausyto- 
kalbėtojas

' 'I
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pure, kuri rodydavo |Į lyg aną 
senąjį miškų ir meškų medžio
toją su visom medžiotojo do" 
rybėm — tiesumu, garbingu
mu ir tvirta ranka.

Ir tai buvo populiaru.
Tvirtą ranką jis ypačiai pa

rodė, kai senatas išrinko jį 
pirmininku komisijos kovai su 
korupcija ir organizuotais nusi
kaltimais. Jis nenorėjo to ne
dėkingo darbo, bet kai vienas 
iš demokratų vadų jam pasa
kė, kad čia jis gali išgarsėti ir 
būti net kandidatu į viceprezi
dentus, tai jis ėmėsi su dide
liu atsidėjimu ir ramybe^ Ne
trukus virto garsenybe — lyg 
ant jo diržo jau buvo suverti 
visi nusikaltėlių skalpai. Išgar
sėjo tiek, kad 1952 konvente 
jis ėjo per pirmus du balsavi
mus pirmuoju, tik trečiame 
balsavime buvo nugalėtas.

Bet jis nesibijo p; ,įrodyti ir 
garbingai radikalus.

Kartais net radikalesnis už 
Stevensoną. Kai Stevensonas 
atsargiai norėjo išvengti rasi
nio skirtumo mokyklų klausi
mu. Kefauveris buvęs vienin
telis iš pietinių senatorių, ku
ris atsisakė pasirašyti protes
tą prieš teismo sprendimą už 
rasėm bendras mokyklas. Jis 
rizikavo, kad praras populia
rumą tarp savųjų piliečių, bet 
apskaičiavo, kad laimės popu
liarumo kur kitur.

Kefauveris kartais linksta 
tik save vieną laikyti tikru 

liaudies atstovu”.
Du skirtingi susijungė ir 

žygiuoja kartu. Bus įdomu 
stebėti, kiek jie laimės. M.

Papilė yra nedidelis mieste
lis prie Ventos, Žemaitijoje, 
priklauso Šiaulių apskričiui Iš 
jos yra gauta žinių, kurios bus 
įdomios kilusiems iš to krašto 
ar geriau Papilę pažinusiems.

Papilės vyriausia “galva” 
yra Vincas Vaišnorius. iš 
Traidžių km., Papilės valse. K. 
Slonskis iš Vienrankių dvaro 
mirė Sibire. Adv. Paukmys 
dar Sibire. A. Dimavičių šei
ma — duktė Marija, sūnus 
Vladas ir motina — išvežti į 
Sibirą, kur mirė motina, tėvas 
mirė 1942 m. šiais metais iš
vežtas Jonas Motuzas — pa
prastas darbininkas.

Stasys Gricius, amerikonas, 
mirė. Mart. Statkus mirė iš
vežtas į Sibirą. Buvęs Papilės 
klebonas kun. Antanas Šveis- 
trys praėjusią žiemą mirė Ma-

žeikiuose paralyžuotas. Papi
lės dabartinis klebonas kun. 
Girtautas iškeltas i Skaudvilę. 
Iš Tryškių atkeltas klebonu ki_ 
tas kunigas.

Papilės bažnyčia jau atsta
tyta. Pamaldos laikomos. Trūk
sta tik altorių, bet ir jie jau 
dažomi. Bažnyčią atstatė kun. 
Girtautas.

Birželio 10 praėjo didelė 
audra, kuri išlaužė miško iš
tisas biržas, sugriovė namų ir 
užmušė keletą žmonių. S. O.

• Amerikos katalikai nuo 
1943 iki dabar pasiuntė į Eu
ropą ir kitur maisto produk
tų už 458 mil. dol. Nuo perei
tos žiemos pagalba labiausiai 
nukleipta į Italiją, Ispaniją ir 
Portugaliją.

TAKE ACTION

STEBUKLAS LIURDE
Piancūzijoje Rennes arki

vyskupas kardinolas pasirašė 
dokumentą, kuriame skelbia
mas naujas stebuklingas išgi
jimas Liurde. Marie-Louis Bi- 
got iš Bretanijos po ilgos ir 
sunkios ligos 1952 buvo pra
radusi regėjimą ir girdėjimą. 
Nuo 1954 ji tris kartus kelia
vo į Liurdą. Spalio 8 procesi
jos metu ji staiga atgavo 
dėjimą, o po 36 valandų 
praregėjo.

• Vokietijos miestuose,
novery. Muenchene. Nurnber- 
ge. prasidėjo ta pati bėda, kuri 
seniai kankina New Yorką — 
jaunimo gaujų kova su poli
cija.

Help America enjoy. even better Standard* of living. 
We eat well, dress well, play well. Still-many do not 
live well. Five million slum homes mušt be removed 
or remodeled. Twenty million more homes arę threat- 
ened with decay.

This present blight mušt be banishcd—tomorrow’s 
stums mušt be prevented. You cannot afford to ignore 
a shabby ncighborhood or Street. \Vhen a ncglectcd 
neighborhood withers and dies it kilis some part of 
the whole community.
You can.help protect your community. Take pride in 
your own property. Thcn work with your neighbors 
for the common good. Associafc yourself with the 
lovai programa which combat substandard housing.

Work for the projects which scck higber commu
nity living standards. By staying akrt for signs of 
slum encroachment you van hclp make all America 
a better, safer piacc to live.

Wri»» ACTION for Information. For infonnation abotif 
how you can work wilh you r ncighbor* te improve your 
heme, your i»«ghbwh<w<i your conimunity, writc a 
lettcr espiaininj* the cxavt Information you ncctl to

gir-
ir

Ha-

COOO NOCHtORHOOOb ana vvK NATKHTS STRENCTHACTION
American Council To Imnrove Our Ueighborhoods



gražiosios moderniškos

T. B. Mikalauskas

• y-

Antrosios dalies pro- 
bus baigtas metų bė_

ta tais, nes 
auklėtų daffmmfat

AMOŪHCIK mKHUKATIOII OF 
A HHf SOVm BOSTON IKAHCH OfHCE

lieta- Savo paskaitoj rai taip pat Bebuvo leidžia-
Vaka- Vskariatis žmogus kemu.iiz- mi veltui. Jiems buvo skirta

mo akyvaizdojo lengvesnė negu dienų progra-
avaitė, Išryškinęs Vakarų Europos ma: V. Natkus literatūros va

kare skaitė pranešimą . apie 
šių metų poetus sukaktuvi
ninkus Klementą, P. Vaičaiti, 
B. Sruogą, A. Vaičiulaitį, ir 
P. Jurkų, kurių kūrybos iš. 
traukas skaitė studentai G. 
Dubauskaitė, V. Augustaitytė, 

' V. Damijonaitis, A. Šukys, 
, Min. Ed. Turauskas padarė 

pranešimą apie tarptautinę po
litiką: A. Grinienė pravedė 
tėvynės valandėlę, per kurią 
poezijos ištraukomis buvo pa
vaizduoti žemaičiai ir Sūduva, 
F. Strolios vadovaujamas inži
nerijos lietuvių kuopų vyrų 
dvigubas kvartetas, nenuils
tantis lietuviškų dainų puose
lėtojas Vokietijoj, atliko kon
certą. Be to, bažnyčioj buvo 
susikaupimo valanda, skirta 
tėvynei. Ją pravedė kultūrinės 
komisijos pirm. kun. D. Kens. 
tavičius.

Studijų savaitė buvo baigta 
mišiomis, per kurias giedojo 
F. Strolio kvartetas naujas lie
tuviškas giesmes, ir iškilmin
gu aktu salėje. Čia dr. K. Če
ginskas įvertino savaitės dar
bą, o kun. J. Dėdinas, Ed. Tu
rauskas ir A. Maceina iškėlė 
minčių išsiskirstantiems pa
mąstyti ir vykdyti.

Šiemetė Europos LF Bičių, 
lių studijų savaitė sutraukė 
gausiau dalyvių negu ankstes
niosios. Jų (bičiulių ir svečių) 
buvo 105. Jų daugumą sudarė 
lietuviai iš Vokietijos ir po 
kelis buvo iš Italijos, Prancū
zijos, Anglijos, Belgijos, Olan
dijos. Tarp žymesnių svečių, 
tarusių savo žodį ar dalyvavu-

nugi 5—19 d.d. ir komunizmo metafizinių pa- 
..... . grindų esmines priešingybes, 

\ prof. dr. A. Maceina iškėlė kai 
kurių vakariečių naivias iliu
zijas, arba norint komunizmą 

sukrikšjčioiMnti ("apkrikštyti"/^ 
arba, ieškant komunizmo silp
nybių Sovietų Sąjungos socia
linėje struktūroje, arba Sta’i 
no nuvainikavime. Prof. A. 
Maceina mano, kad komunis
tų nutolimas nuo Stalino ir 
grįžimas prie Lenino yra ko
munizmo sustiprinimas dok
trininiu atžvilgiu, bet ne jo 
susilpninimas, kaip galvoja 
kai kurie įtakingi vakariečiai.

Į Vakarų pasaulio silpnybes 
ir prieštaravimus dar labiau 
dėmesį nukreipė kun. J. Dėdi
nas, kuris savo paskaitoj kal
bėjo apie

krikščiuniy veikios kriĄ}, 
dabartyje,

kiek ji išryškėja gyvenimo 
kasdienybėje, kurioj taip pat 
yra panerti lietuviai, gyveną 
Vakaruose.

Grynai šios dienos lietuviš
kas problemas svarstė Mečys 
Musteikis savo paskaitoje

Nuopolis ir pasipriešinimas 
tremčiai.

Joj prelegentas panagrinėjo 
įvairias tėvynę palikusių lietu
vių nuopolio rūšis ir davė eilę 
pasiūlymų, kaip reiktų kovoti 
prieš tremtinių pareigos išda
vimą, ~ pareigos, kurią auto
matiškai prisiėmė dauguma 
lietuvių, pasitraukdami iš tė
vynės nuo komunizmo.

Po kiekvienos paskaitos vy_

prof. dr. Z. Ivinskis nurodė, 
kad praeities klastojimai ten 
vykdomi dviem pagrindinėm 
kryptim: istorinio materializ. 
mo tezėms įrodyti ir rusų im
perializmo užmačioms patei
sinti. Todėl oficialiai užpla
nuotas Lietuvos istorijos rašy 
mas okupuotoj Lietuvoj turi 
būti atliktas pagal tą pačią 
schemą, kokia iš dalies jau 
yra įvykdyta Latvijoj ir Esti
joj, nors visi žino, kad mūsų 
tėvynės praeitis daug kuo ski
riasi nuo latvių ir estų. Planas 
parašyti Lietuvos istoriją so
vietinėje dvasioje vykstąs vė
žio žingsniu greičiausia dėl 
dviejų priežasčių: viena, Lie
tuvoj likusių istorikų tėra ma. 
ža; antra, rusofiliškai Lietu
vos istorijos parašyti neįmano
ma, norint bent šiek tiek pri
silaikyti praeities faktų. Saky
sim, neįmanoma nutylėti, kad 
Lietuva nuo XV amž. vedė be
veik nuolatinę kovą su rusais.

Tai iš dalies išryškino jauno 
sociologo dr. K. Čeginsko 
kruopščiai paruošta paskaita

Lietuvių rezistencinės kovos 
praeity.

Joj prelegentas daugiausia 
dėmesio skyrė dviem kovų 
grandinėm — dviem Lietuvos 
sukilimams prieš rusus 1831 
ir 1863 m., kada buvo mėgin. 
ta atstatyti senoji Lietuvos 
valstybė drauge su lenkais. Iš
keldamas eilę menkai težino
mų faktų, dr. K. Čeginskas 
vaizdžiai nurodė paraleles su 
dabartine lietuvių rezidencija, 
kuri prieš komunistus prasi
dėjo Lietuvoj 1940 m.

Prof. dr. J. Grinius savo pa
skaitoj apie

sovietinį meną Lietuvoj
nurodė, kad komunistai nė

ra patenkinti lietuvių meni
ninkais, nors visokiais būdais 
juos stengiasi pajungti savo 
interesams. Kad ir pasitaiko 
oportunistų ir pataikūnų lie
tuvių menininkų tarpe, tačiau 
tai neišeina į naudą net sovie
tiškai suprastam menui. Dėl 
šitų ir kitų okupacijos sudary. 
tų sąlygų menas, ypač dailė 
Lietuvoj yra sušabloninta, su- 
skurdinta, apiplėšta. Jos nevi
siškas susmukimas pareinąs neapykantos banginiui fone, ir 
nuo dailininkų, susiformavu- priverčia žiūrovą galvoti apie 
šių dar nepriklausomais me- žmogaus likimą, apie kapito-

FILMAS

sįų diskusijose, buvo: lietuvių 
sielovados tvarkytojas tėvas 
A Bernatoniš, LieUvcs atsto-

kartais daugiau lai- Vokietijos Lietuvių B-nės pir. 
miniakas Pr. Zunde, min. Ed. 
TurausKas, dr. P. Rėk aitis, 
dr. J. J^orkaĮtis ir kiti. Dalis 
programos buvo užrekorduota 
Amerikos Balso ir perduota į 
Lietuvą.

Studijų savaitė vyko gražioj 
kūrybingoj ir draugiškoj nuo
taikoj. Jos pasisekime nemaža 
lėmė jos technikinis vadovas 
kun. ur. Lubinas.

Šalia studijų savaitės įvyko 
Europos LF Bičiūlių konferen
cija. Ji apsvarstė įvairius orga
nizacinius ir lietuviškos politi
kos klausimus, priėmė rezo
liucijas ir pirmininku išrinko 
prof. Dr. Z. Ivinskį.

J. Gintautas
PAKALYŽUOTAM Venį Pagel (Mineapolis) suėję 46 vyrai per 6

PARAPINĖSE MOKYKLOSE MOKINIŲ DAUGĖJA
Uždarius gražiuosius atos

togų skliaustelius, trisdešimt 
milijonų Amerikos jaunimo 
rugsėjo 4 pasipils visais ke
liais į mokyklą. Didesniems 
bus sugrįžimas, mažutėliams 
— pirmas susitikimas su kny
gų ir sąsiuvinių pasauliu. Bet 
prieš visų akis vienas ir tas 
pats siekis: diplomas.

Visoje Amerikoje yra ati
daryta 8050 parapinių pra
džios mokyklų ir 2400 gimna
zijų (high schools), kurias iš
laiko katalikai. Jas lanko virš 
3.900.000 mokinių.

Pav., New Yorko arkivys
kupijoj pradžios ir aukštesnių
jų mokyklų yra 427 su 195.-

NAUJOS MOKYKLOS 
STATYBA JUOZAPO 

MARIJOS VILOJE SPAR
ČIAI ŽENGIA PIRMYN

Statybos planai naujos kata
likiškos mergaičių aukštesnio
sios mokyklos, N e w t o w n, 
Pennsylvanijoje, jau virsta 
realybe. Si naujoji mokykla 
yra kazimieriečių seserų vado
vybėje. Be mokyklos, New_ 
towne šv. Kazimiero seserys 
veda dar 10 mokyklų Penn
sylvanijoje.

Dabartinis naujos mokyklos 
projektas apima specialius sta
tyboje įrengimus, kurie daugu
moje jau vykdomL Įvedimas 
gazo, vandens ir elektros jau 
beveik baigiamas.

Plienas, reikalingas staty
bai, jau pargabentas iš Chica- 
gos. Darbai eina sparčiai ir ti. 
kimasi kad jau šių mokslo 
metų pradžiai būtent, rugsėjo 
mėn., bus užbaigti klasių kam
bariai.
jektas 
gyje-

Šios 
mergaičių aukštesniosios mo
kyklos architektai yra Gaul ir 
Voosen iš Ghicagos.

Statybos komitetą sudaro: 
šv. Kazimiero seserų viršinin
kė motina M. Teofilė, mokyk
lų inspektorė sesuo M. Eucha- 
rista, buvusi Marijos aukštes
niosios mokyklos direktorė, 
sesuo M. Anastazija ir šv. Ka-

diplomas; bet turi būti virš 
visko siela, moralė, asmenybė. 
Tik tada išeis į gyvenimą pil
nai apsišvietęs žmogus. Antra, 
gerai stebėdami, lengvai pa
matysime, kad katalikiškų mo
kyklų mokiniai pirmauja.

Pradedant naujus mokslo 
metus tenka su skaudančia 
širdimi prisiminti milijonus zimiero seserų, ekonomė sesuo 
vaikučių anapus geležinės už
dangos, einančius j bedieviš
kas mokyklas, kur jiems tei
kiama klaidos ir neapykantos 
nuodai. Tuos nelaimingus mo
kinius, priverstus paneigti 
Dievą ir nusilenkti šėtoniškam 
bolševizmui, tesergsti Viešpa
ties gailestingumas. 0 laisvojo 
pasaulio vaikam tešviečia lai. 
mė ir pasisekimas.

000 lankančių. Brooklyno vys
kupijoj yra 280 mokyklų su 
200.000 moksleivių. Per se
kantį dešimtmetį pagal suda
rytą šimto milijonų dolerių 
samatą bus statomos naujos 
mokyklos dar 90.000 mokinių.

Brooklyne bus pastatyta 50 
pradžios mokyklų ir 5 gimna
zijos, kuriose galės mokytis 
50.000 mokinių; New Yorke— 
35 pradinės mokyklos ir 18 
aukštesniųjų 35.000 lankytojų.

Parapinių mokyklų reikšmė 
yra ^didelė kultūriniu ir tauti
niu atžvilgiu. Tai pripažįsta 
valstybė ir šio krašto protes. 
tantai, kurių laikraštis “Chris- 
tian Century” taip atsiliepia: 
“Parapinės katalikų Bažnyčios 
mokyklos turi savo rankose J 
Amerikos likimą”. Kartais pa- Į 
tys katalikai nesupranta para- J 
pinės mokyklos reikšmės, bi- i 
jodami ar nenorėdami siųsti J 
savo vaikų. Net yra tokių, ku
rie galvoja, kad katalikų mo
kyklos stovinčios žemiau,val
diškų. Labai klystama.

Katalikų mokyklos yra tiek 
pat aprūpintos, kiek ir valdiš
kos, kartais dar daugiau ir 
geriau. Bet tarp jų yra skirtu
mas, ir tai esminis. Parapinė_ 
se mokyklose šalia mokslo 
formuojama krikščioniška są
žinė, kad vaikas augtų doroje 
ir tikėjime. Mokyklos tikslas 
nėra ir neprivalo būti vien tik

M. Adorata.
Mokinių registracija atei

nantiems mokslo metams 1956 
—1957 dvigubai padaugėjo.

1957 m. Juozapo Marijos Vi
la švęs savo 25 metų Įsteigimą 
arba sidabrini jubiliejų. Tad 
naujosios mokyklos pašventį, 
nimas planuojamas 1957 m.

TAIP BENT KASA. AmerHdc. 
tė solistė B. Thebam (Can- 
ton, Ohio) dabinasi prieš kon. 
certa Londono. Ji koncertuoja 
ir Vokietijoje-

Lietuvių Radijo Valandos Piograma 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadienį hu6 11 ikr 12- vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įdjiokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽR1 — Uthuanian Radio Hour. 50 Cot- 
tage St., Norwopd. Mass. Skyriai: Uthuanian Fnrniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadvvay. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadxvay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 Webšter Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: N0rwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

Baltasis banginis, šnipai ir cortizonas
na ir jo baltąjį banginį. Aha
bas banginį surado, bet tas 
suradimas kaštavo gyvybę jam 
ir beveik visai laivo įgulai. Ar 
tai buvo beprotybė? 0 gal tai 
tik idealo siekimas?

Filmo pastatymas milžiniš
kas, daugelis scenų jūroje, 
ypač audros naktis ir paskuti
nis susitikimas su banginiu,— 
tiesiog kvapą užimančios. Spe. 
cialūs foto efektai padaryti 
labai gerai. Puiki ir vaidyba. 
Gregory Peck Ahabo rolėje, 
nors gal kiek ir per jaunai at
rodo ir gal jo randas veide 
kiek per daug dirbtinas, — 
bet sukuria stiprų ir įspūdin
gą nerimstančio kapitono cha
rakterį. Geras ir Richard Ba- 

-sehart jo pavaduotojo rolėje, 
Orson Welles su savo puikiu 
pamokslu ir visa eilė kitų. Fil
mas spalvotas. Šiuo metu jį 
galima matyti tik Sutton te
atre (57 g. prie 3 avė.) ir Cri- 
terion teatre, prie Times sq.

Foreign Intrigue programą 
daugelis dažnai seka televizi
joje. Panašia nuotaika paga. 
mintas ir šis spalvotas filmas 
su Robert Mitchum pagrindi
nėje rolėje. Veiksmas vyksta 
Vienoje, Rivieroje, Švedijoje, 
traukiniuose, viešbučiuose ir 
gražiose vilose. Šnipai gaudo 
vienas kitą, ieško, vejasi iš 
valstybių į valstybes, prie to 
viso prisideda dvi gražios mo
terys, taip, kad net Robert 
Mitchumui iki filmo galo ne
pasiseka galutinai užskleisti 
paskutinį turinio puslapį. Žiū
rovas taip ir pasilieka paka
bintas ore. Reikia pripažinti, 
kad filmas išėjęs kažkaip keis
tas — ne toks, kaip amerik’e- 
čių, ir ne toks, kaip daugelis 
Europos filmų. Ar jh geras? 
— Nebūtų to galima pasakyti, 
bet... įdomus, nes kažkaip 
keistas.

(Nukelta į 8 psl.)

Moby Diek. Vienas iš geriau
sių, bet ir sunkiausiai skaito
mų amerikiečių klasikų veika
lų, Herman Melville’s “Moby 
Diek”, pasirodė ekrane dide
lis ir Įspūdingas. Lygiai toks 
didelis, kaip ir tas baltasis 
banginis, kurio beieškant ka
pitonas Ahabas išraižė ban
guojančias jūras. Nerami žmo
gaus dvasia: jis visuomet sie
kia daugiau, negu jo jėgos 
leidžia, ir pavojams mielai 
puola į glėbį. Kas verčia, kas 
stumia žmogų į beprasmį už
sispyrimą; ir ar jis iš tiesų 
toks beprasmis, štai kelios 
mintys, kurios iškyla Ahabo

• Apie 'Oskarą Kokoschka, 
vieną iš garsiausių - dabarties 
Austrijos dailininkų. Vienos 
viena filmų bendrovė pastatė 
meninį filmą, kuriame parodo
ma jo kūryba Nuotraukos da
rytos Vienoje, Linze ir Ko- 
koschkos mokykloje Salzburge.

• žarnas, filmų artistas, vai
dinęs Trojos Elenos herojų, 
dabar rašo knygą “The Clima- 
te Makes the Season”.

SAVINGS ACCOUNTS
INVITED

CORDIALLY

JUOZAS CRABAU
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 11, N. Y.
TeL STagg 2-7524

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menaliao Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

WINBfU SEIMAN INSURANCI AGENCY
ANS-W»

A YEAR
LATEST 
INTERĘST
RATE

COMPOUNDED SEM l-ANNU ALL Y
Interest b»g>n.« the fin<t <lny »F th- m..nth on drpnsit* 
mn<)e diirinK t h.- flrst 10 busi nėra days nf Jsnuary and 
July. the flnrt 5 bušineta daya of April and October and 
the firat 3 butines* days of all othrr nioutha. when Icft 
imtll the ond <>f the interest prrtod.

JAN. A JULY

Incorporated 1«O
135 BROADWAY Bt RKDFoRD AVĖ 

KI9 B«Mtrrn Parkway at Nostrand Avenue 
T<>ur DepoelU la Thla Bank Are Fally luured

Vp to >10.000.
Member Federal Depoatt laauraace Corporation

Lietuvos Vvčiii Radijo Programa
Transliuoja K stiprio* nulijo stoties VVIJVA. 1559 kylocydes 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite .šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KMGIITS 0F IJTHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kitocycles 
BOSTON 15, MASS.

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

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Av*.

BROCKTON 4, MASS. 
Tel. Brockton 8-1159-R.
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net 48. 
literatu-

BACKTO 
SCHOOL

— Jau daugiau kaip 40 me. 
tų. Daugiausiai teko rašyti 
“Darbininkui”, “Garsui”, ank
sčiau “Amerikai” ir retkar
čiais “Draugui”. Be to, esu

Vincui Kudirkai 75
Dažnai gyvenime pasitaiko, 

kad žymesniųjų žmonių jiems 
gyvenant nepastebime, o tik 
pasigendame, kai jau gyvųjų 
tarpe jų nebeturime 
\ Pastebėjęsangliškame laik. 
raištyje žinutę, kad Vincas Ku
dirka savo artimųjų tarpe at
šventė 75 metų gyvenimo su- 

. kaktj, nutariau jį ta proga ap
lankyti ir pasikalbėti.

Atsilankę© į jo sodybą, ra
dau jį besidarbuojantį sode. 
Didžiulis sodas, gėlynas ir vi-

ĮSPŪDŽIAI Iš VASAROS KURSŲ
SL Garzdukas, Cleveland, Ohio

vimai ar seimai, tai jis

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

ANTANU! MATUSEVIČIUI

B. B. GADEIKIŲ SEIMĄ

iš 
bet

langai rodė, kad vienuoly- 
jau miega. Bet mūsų lau- 
Pasitiko kaip senus ir ge- 

pažistamus. Prisistatė ir

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

Pranciškonų vardu
Tėv. Jurgis Gailiušis, O. F. M.

mirus, 
jo žmoną Eugeniją ir pusbroli Jurgi 
giliai užjaučia

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

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: ATEITIS. 916 Willoughby

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

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

Pakeliui į Pittsburgbą 
httsburgbė turėjome būti 

rugpjūčio 18 — tada ten 9 v. 
ryto turėjo prasidėti Lietuvai, 
c.ų Seserų Instituto lituanisti
niai vasaros kursai. Iš cievė- 
lando į Pittsburghą 3—4 vai. 
kelio. Vadinasi, norint suspėti, 
būtų reikėję keltis apie 4 vai. 
lad lektoriai' fhu tarėm: pei- 
anksti* TcMėiTALRK Federaci- 
jos pirm. dr. Ad. Darnusis, at
sakingas už musų pristatymą, 
turėjo mus surinkti ir nuvež
ti iš vakaro. Pradžiai turėjo 
pakakti jo paties, muz. Ali. 
Mikulskio ir manęs, tad jis 
mudu du ir pasikrovė į savo 
mašiną.

Iš Cievelando pajudėjom 
vakare apie pusiau septintą. 
Iki greitakelio (turnpike) va
landa su trupučiu. Toliau — 
leki kaip paukštis. Rimtiems 

visur 
iki šiolei dalyvaudavo ir tebe
dalyvauja.

Sukaktuvininkui tenka pa
linkėti ir toliau geros sveika
tos bei daug, daug laimingų 
metų! P. J.

IEŠKAU Antosės Adomaity, 
tės - Skrinkienės. gyvenusios 
Bizų kaime. Leverio ūkyje. 
Prašau atsiliepti šiuo adresu: 
Marija Stašaitytė - Jablons
kis. 327 Washington Avė. Phi- 
ladelphija 47. Pa.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame kun. j 
MYKOLUI KEMEŠIUI, Eli- | 
zabatho šv. Petro ir Povilo J 
para pi jos klebonui už ( 
$1000; ir kun. JONUI KIN- j 
TAI, Patersono šv. Kazimie* | 
ro parapijos klebonui už ' 
$500; paremti naujai pran- | 
ciškonę gimnazijai Kenne- ' 
bunkport, Me. .

Abu gerbiamieji klebonai * 
yra įrašyti į Pranciškonę šv. | 
Antano Kolegijos garbės | 
narius. Į

kursų prasmę bei reikšmę, pa
linki sėkmingo darbo.

Lietuvię dainę pamokos
Vienas iš pagrindinių kursų 

uždavinių — tai buvo pasimo
kyti lietuvių dainų, kurios 
vėliau turės būti perteiktos 
pradinių mokyklų mokiniams. 
Šiam uždaviniui pakviestas 
Čiurlionio ansamblio vadovas 
muz. Alt. Mikulskis. Jis atvy
ko puikiai pasirengęs: atsive
žė specialiai jo ir L. Banio pa
gamintą vaikų dainų rinkinėlį 
“Tėviškės aidus”, <kurį šiems 
kursams išleido šv. Pranciš. 
kaus seserų vienuolija.

Kiekviena kursų dalyvė į 
rankas gauna 18 damų, ir 
maestro pradeda darbą. Supa
žindinęs su lietuvių dainomis 
apskritai, jis pradeda mokyti 
jas dainuoti. Dėkingas įai dar
bas, nes mokinės puikiai skai
to gaidas. Be jokio vargo pasi
savinama pirmoji rinkinėlio 
daina — vienbalsė J. Gaubo 
“Tupi kiškis”: Tupi kiškis ant 
kopūstų pūstų, pūstų, kad pil
veli jam išpūstų pūstų, pūstų. 
Toliau iš eilės liaudies daina 
“Žemė -kėlė žolę”: Žemė kėlė 
žolę, žolė kėlė rasą, rasa □celė 
pasagėlę, pasagėlė žirgą; žir
gas kėlė balną, balnas kėlė 
raitą, raitas kėlė kepurėlę se
nai motinėlei. Ir vėl žmonių 
dama “Ta mūs seselė”: Ta 
mūs seselė darbininkėlė ėjo į 
šilą uogelių rinkti, ši jau tri
balsė, bet pasiduoda su tokiu 
pačiu lengvumu. Tad malonu 
žiūrėti į tokį darbą: gabus mo
kytojas, bet ne mažiau gabios 
ir mokinės! Jos daro viską, ko 
tik jis reikalauja: dainuoti — 
dainuoja, šypsotis — šypsosi.

Mikulskis su savo mokinė
mis bus padaręs didelį darbą: 
jam buvo duota daug pamokų 
(be šio šeštadienio ir sekma
dienio, jis buvo nuvykęs dar 
ketvirtadienį ir penktadienį), 
tad buvo išeitas visas dainų 
kursas. Dieve duok, kad šios 
lietuviškos mūsų dainos dabar 
suskambėtų visos Amerikos 
lietuviškose pradžios mokyklo
se, nes į kursus buvo atvyku
sios visų keturių vienuolynų 
lietuvių seserys: šv. Kazimie
ro iš Chicagos, Nekalto Prasi
dėjimo iš Putnamo. Nukry
žiuotojo Jėzaus iš Brocktono. 
taip pat gausiausiai lankė šv. 
Pranciškaus seserys iš Pitts- 
burgho. (b.d.)

.. . ■ r‘l
• DARBININKO *||

numeris dėl Darbo šventė* 
(Labor Day) išeis penktadienį7^ 
rugsėjo 7.

• PIKNIKAS DarbininkiuO
paremti Įvyksta rugsėjo ^|§s! 
sekmadienį, Linden, N. J. Pra- 
džia 2 vai. Visus maloniai kyia-į^ 
čiame. ->.sg|SI

• Iš Hamburgo, Vokietijoje,
U vaikų buvo nuvykę į kata- 
likų vaikų stovyklą Šveicarijo-! ^ 
je. Stovyklą suorganizavo lie- 
tuvių bičiulis B. Thomas, šveivjj!| 
carų - lietuvių draugijos 
mimnkas. * ^||||
• Vasario 16 gimnazijoje^'^ 

lankėsi kardinolas Pizzardo,;-^ 
kuris dalyvavo Vokietijos karj^|| 
talikų kongrese Koelne. Kar-J^ 
dinolas Pizzardo yra didelis 
lietuvių bičiulis.
• Kanados lietuviu studen-

tę stovykla įvyko dailininkų^ S 
Tamošaičių ūkyje rugpiūčio _ 
18—19 savaitgalį. Stovyklavo!^ 
apie 50 studentų iš Monfrea- <||l 
lio, Toronto ir Ottawos.
• H. B. Jasutienė - Bandžių-""?^ 

tė, ilgus metus mokytojavusi 
anglų ir prancūaų mokyklose 
Kanadoje, šiais metais pakelta A
į direktorės (principai) laipsnį-”^ 
“Our Lady of Peace” 12 kla- 
siu mokykloje. z

• T. Vytautas Balčiūnas, ;|| 
OFM, buvęs iki šiol St. Catha. 
rine, paskirtas vikaru į Toron-
to prisikėlimo parapiją, ku- įg 
riai vadovauja pranciškonai. .7^

• T. Bernardinas Grauslys, į||| 
OFM, Toronto prisikėlimo pa- -^1 
rapijos klebonas išvyko poib 
šio. Jį pavaduoja T. Placitas 
Barisas.

• Alke Stephens Chicagoje || 
turėjo savo dainavimo studi-
ją, kuri dabar paverčiama Chi
cagos konservatorijos dalimi. 
Be to, Alice Stephens dėsto, 
dainavimą ir muziką Marijos 
aukšt. mokykloje.

• Stud. ateitininkę stovykla 
prasidėjo rugpiūčio 26, sto- - 
vyklauja apie 100 studentų 
ateitininkų iš įvairių vietovių.
Iš Chicagos atvyko 
Stovyklos ruošiamas 
ros ir meno vakaras įvyksta 
rugsėjo 1 Baltimorėje.
• Bronius Stanislauskas šiuo 

metu kovoja Alžyre. - Jis tar- — 
nauja . prancūzų svetimšalių 
legione. Tarnybą baigs 1957.

nyšte.
— Kiek metę kaip bendra

darbiaujate lietuviškoje spau
doje? Laikraščiuose?

N NV* NVMHIl. * k N BW*| e f*

J. L. Giedraitis, 1632 Broad
St Hartford 6. Conn. Reika
laukite informacijų angliš
kam. lietuviškam ir kitų 
kalbų raidynams.

parašęs Nonvood’o lietuviu - 
parapijos istoriją, kuri buvo 
išleista atskiru leidiniu 1937 
m. (Parapijos 25 metų sukak
ties proga). Pasirašinėja slap. 
“Žvalgas” ir; “Kaimietis”.

—< Nūo kurio lai^) skaitote 
"Darbininką'’ ir kaip jis jums 

_  dabar patinka?
sa puošni sodyba liudija, kad _— “Darbininką” ', skaitau nuo
darbštaus ir sumanaus šeimi- j0 užgimimo dienos. Prade- 
ninko esama. dant leisti “Darbininką”, daug
. -Visa aplinka taip maloniai rūpesčių ir vargo turėta, ne- 
nuteikia, kad pasijunti, lyg maža dalimi ir man teko prie 
kur tėvynės malonioj sodyboj tų darbų prisidėti! “Darbinin

kas” buvo ir yra artimiausias 
mano širdžiai laikraštis, ‘ o da
bartine jo pažanga esu visapu
siškai patenkintas.

'— Kurioms organizacijoms 
vadovaujate bei priklausote?

— Šiuo laiku esu pirminin
kas L.D.S. centro, Katalikų 
Federaoijos N. Anglijos aps
krities, L.R.K. Susivienijimo 
81 kuopos, Federacijos 10 sky
riaus, ir Balto 222 skyriaus vi
cepirmininkas. o priklausau 
eilei dar kitų mažesnių orga
nizacijų.

— Kurios organizacijos jūsę 
manymu ilgiausiai išsilaikys?

— Mano manymu ant lietu
vybės pagrindo ilgiausiai išsi
laikys L.R.K. Susivienijimas, 
L.R.K. Federacija, L.R.K. Mo
terų sąjunga ir vyčiai.

— Iš kur surandate laiko or
ganizacinei veiklai, parąpiji" 
nėms bei šalpos darbams, ka
da tiek daug darbo turite pri
žiūrėti savo sodyba?

— Anksčiau fabrike dirbau 
ir tai tų darbų nepaleidau, o 
dabar su pensija žymiai leng
viau. Žinoma, kalnų nenuver- 
tėme ir nenuversime, bet tu
rint gerus norus ir bendrai 
dirbant galima daug gražių 
darbų padaryti.

— Kuris momentas j 3 su gy
venimo buvo skaudžiausias ir 
kuris maloniausias?

— Skaudžiausiai išgyvenau, 
kada teko apleisti gimtąjį 
kraštą — Lietuvą. Maloniausia 
buvo, kada įkūrę lietuvišką pa
rapiją, po didelių pastangų ir 
pasiaukojimo, bendromis jėgo
mis pastatėme savo bažnyčią, 
kurioje buvo atlaikytos pirmos 
mišios. Mūsų noras Dievą gar
binti gimtąja kalba buvo rea
lizuotas, todėl tą dieną mišių 
metu daugumai per skruostus 
riedėjo džiaugsmo ašaros! Tai 
įvyko 1915 gruodžio 19 Nor- 
woode.

Žvelgiant į tą nepailstančią 
darbo “bitelę”, man prisiminė 
viename susitikime poeto M. 
Vaitkaus išsireiškimas: ”Ndrs 
kūne senatvė savo ženklus ro
do, bet dvasioje vištik jaučiuos 
jaunas”. Taip yra ir su Vincu 
Kudirka, kuris irgi jaučiasi 
jaunas. Per visą gyvenimą

Saulės nukaitintu veidu, pil
nas energijos ir visai neatro- 
dąs, kad tokį skaičių metelių 
jau būtų išgyvenęs, sukaktu, 
vininkas sutiko atsakyti į ke
lis mano klausimus.

— Norėčiau sugrąžinti į to
lima praeitjir paklaust*, iš kur 
kilęs ir dėl ko teko apleisti 
gimtąjį kraštą?

— Gimiau ir augau Žilių 
kaime, Barzdų valse., Sakių 
apskrity. Mano jaunystėje mū
sų tėvynė, kaip ir dabar, ken
tėjo sunkią caro priespaudą. 
Negalėdamas pakęsti okupan
to jungo, prisidėjau prie tuo 
metu veikusių pogrindžio vei
kėjų. Visuomenės tarpe išsi
laisvinimo vilti žadinant, teko 
platinti įvairaus . turinio atsi
šaukimų lapelius ir kitokią li
teratūrą — spaudą.

Visa tuometinė spauda buvo 
spausdinama Vokietijoje, to. 
dėl tekdavo slaptai parsiga
benti.

Atėjus laikui stoti i caro ka
riuomenę, apsisprendžiau ge
riau palikti sąvo gimtąjį kraš
tą, bet netarnauti pavergėjui!

— Ar neturite giminystės 
ryšių su tautos himno auto
rium V. Kudirka?

— Kilęs esu iš tų pačių šak
nų, bet per tolimi keliai, kad 
būtų galima užskaityti gimi- 

kili

Mielam Prieteliui

Jo-

Amerikoje neturėjo mašinos, 
o visur suspėjo apibėgti ir 
nepavargo.

Norwoode be V. Kudirkos 
pagalbos veik nieko žymesnio 
neįvyksta, o N. Anglijoj, kur 
vyksta kokie katalikų suvažia-

Metine Škotijos lietuvių procesija
Škotijos lietuviai katalikai kur turėjo kunigas svetys 

kartą metuose suvažiuoja į 7 Romos sakyti pamokslą, 
jam nespėjus atvykti, Škotijos 
lietuvių kleb. kun. J. Gutaus
kas pats pasakė.

Po pamokslo procesija vėl 
sugrįžo į Marijos aikštę, ku
rioj ant parengto altoriaus bu
vo išstatytas Švč. Sakramen
tas. Choro bendrosios giesmės 
aidėjo galingai ir sutartinai. 
Daugelis chorisčių vilkėjo lie
tuviškus tautinius drabužius, 
tuo atkreipdamos kitataučių 
dėmesį, kad čia esama lietu
vių.

Artinantis' škotų katalikų 
procesijai, vietinis klebonas 
mandagiai paprašė mus pasi
traukti truputėlį į šalį. Tai 
mums nei kiek nesutrukdė, 
nes religinė programos dalis 
buvo baigta. Dar kiek pasida
linę įspūdžiais ir pasišnekučia
vę su savo sutiktaisiais, visi 
patenkinti palikome Carfiną 
ir vykome namo.

J. Butkevičius

Carfin miestelį, Lamarkshire, 
iš įvairių vietų ir garsioje Car- 
fino grotoje atlieka metinę 
procesiją. Šiais metais šventė 
vyko rugp. 5 d.

Dievas ypatingai šiemet lai
mino lietuvių procesiją, suteik
damas labai gražią, giedrią ir 
saulėtą dieną, kas liepos ir 
rugpiūčio pradžioje Škotijoj 
retai tepasitaiko. Toliuose 
slankiojo tamsūs debesiai, 
kažkur dundėjo griaustinis, 
bet mūsų nesiekė ir todėl 
žmonių susirinko net daugiau, 
kaip kad buvo tikėtasi.

Procesija prasidėjo truputį 
po 3 vai. Svč. P. Marijos Apsi
reiškimo aikštėje, visiems ben
drai kalbant rožančių, per 
garsintuvą vadovaujant J. Ge. 
čioniui iš Mossend ir protar
piais chorui giedant Liurdo 
giesmę. Eisenoje buvo neša
mas kryžius, statulos bei 
Šventųjų relikvijos. Ilgėliau 
sustota šv. Pijaus X aikštėje.

Inžinieriai suvažiuoja į ket
virtąjį Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų suvažia
vimą, kuris vyks Philadepphi- 
joje rugsėjo 1—3 d., Liberty 
Federal Savings & Loan As. 
sociation patalpose, 202—204 
N. Broad St. Suvažiavimas pra
sidės šeštadienio popietėje, 2 
vai. dalyvių registracija, 3 v. 
iškilmingas posėdis, 6:30 vai. 
darbo posėdis. Sekmadienį, 
rugsėjo 2, 9 ir 12 vai. komisi
jų posėdžiai, 10:30 vai. pamal
dos už mirusius ir kenčiančius 
inžinierius šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje. Pamaldų 
metu giedos operos solistė 
Juzė Augaitytė. Po pietų 1:30 
vai. vainiko padėjimai prie 
Laisvės Varpo, 2:15 vai. Phi- 
ladelphijos panoramos lanky
mas, 4 vai. plenumo posėdis, 
7:30 vai. pobūvis ir pietūs. 
Pirmadienis, rugsėjo 3, skiria, 
ma ekskursijom.

Jaunimas nerimsta, kai iš 
visų JAV prie Baltimorės susi
rinko stovyklauti studentai 
ateitininkai, dalis philadelphi. 
čių stovyklon išvyko jau pra
ėjusį sekmadienį. Didesnis bū
rys vyksta stovyklon ši savait
galį. Bet ir stovyklauti negalįs 
jaunimas ryžtasi pamatyti sto
vyklautojus, sutikti senus pa. 
žįst amus, o ir sudaryti naujas 
pažintis. Tain, puiki proga — 
tai pačių stovyklautojų ruošia
mas meno ir literatūros vaka
ras Baltimorėje. Vakaras pui
kioje salėje, menininkai jauni 
ir originalūs, šokiai konserva
torijos studentų orkestrui gro-

jant. Laikas — šeštadienis, 
rugsėjo 1 d., 7 vai. vakaro. 
Vieta — Cadoa salė Franklin 
gatvėje tarp Cathedral ir Park 
Avė. Iki pasimatymo Baltimo- 
rėje. K. Č.

PAIEŠKOJIMAI
BALFo centras yra prašo

mas paieškoti Amerikoje šią 
asmenų:

Leonas, Svirskis, kilęs iš 
Šiaulių miesto. Yra žinių iš 
Lietuvos.

Anna Stokoff (Reder). leš. 
ko sesuo iš Lietuvos.

Teresė Brožiūtė - Janalaus- 
kienė, kilusi iš Gudviečių km., 
Pajaunių vai., Vilkaviškio ap
skričio.

Jonas Pleirys, kilęs iš Kau
no. Yra žinių iš Lietuvos.

Albina Zubrienė, duktė 
no. Yra žinių iš Sibiro.

Patys ieškomieji arba
ką nors žinantieji apie ieško
muosius, prašome atsiliepti 
šiuo adresu: 

BALFas. 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, New York.

• Monte Carine, garbusis 
benediktinų vienuolynas, ku
ris per karus Italijoje buvo vi
siškai sunaikintas, jau baigia
mas atstatyti. Dabar statomos 
šoninės koplyčios ir įrengiami 
milžiniški vargonai, kurie už
dengs visą galinę vienuolyno 
sieną. Jie turės per 6270 vam
zdžių ir 75 registras.

vyrams nebuvo patogu laužyti 
įstatymą, tad laikėmės dau
giausia normos — 65 mylių 
per valandą. Kai apsipranti — 
toks greitis darosi visai nor. 
malus. Bet daugelis mus len
kė, ir tai žymiu greičiu. Tie 
skuto gal 75 mylias, gal dar 
greičiau. Ir darosi įdomu ste
bėti, kaip visi lekia lyg be gai
vu.

Kai išsukom iš greitakelio, 
buvo jau tamsu. Stabtelėjom 
dar kavos išgerti, tad užtru
kom gerą pusvalandį, nes pa
kelės užkandinėj radom tokią 
spūstį kaip per atlaidus. Pas. 
kutinę valanda buvo sunkiau, 
šia: važiuodamas vingiuotais 
Pennsylvanijos keliais, tamsoj 
negali nusikratyti įspūdžio, lyg 
nertum į skylę.

Pro vienuolyno vartus
Po vienuoliktos atsidūrėm 

prie vienuolyno kalnelio. Ap
sukę Įnėrėm pro vartus. Tam
sūs 
nas 
kė. 
rus 
seselė Gabrielė, kursų vedėja. 
Tik ilgai kalbėtis neteko: rei
kia esą gulti, nes rytoj anksti 
kelsimės — pamaldos 6:45 v. 
Mėginom derėtis dėl “dispen- 
sos”, bet seserys pasirodė kie
tos ir neatlaidžios: kas čia 
Įžengia, tam privaloma ir vie. 
nuolyno tvarka!

Ne seserys būtų, jei svečių 
nepavaišintų, tad prieš gulda
mi nugėrėm dar vaisių sulčių. 
Esą, jos geriausiai praplauja 
po kelionės pridulkėjusias ■ 
gerkles.

Vienuolyno koplyčioj
Miegą pradeda sklaidyti 6 

vai. vienuolyno varpas. Jo bal
sas sklinda pro tamsą, veržiasi 
pro langus, primena, kad auš
ta diena, kad pradedami jos 
darbai. Kėlėmės ir mes. Kai 
atėjom į koplyčią, seseris jau 
radom besimeldžiančias. Nu
tįsusios juodos jų eilės, iš ku
rių sklinda švelnūs tylūs mal
dos žodžiai, visų tariami. Nu
statytu laiku šv. mišių laikyti 
išeina vienuolyno kapelionas 
kun. J. Skripkus. Giesmės — 
tik lietuviškai.

Kuršę atidarymas
Po pusryčių einam į vienuo

lyno salę. Seserys — visados 
pirmosios, tad ir čia jas ran. 
dam jau susėdusias. Dabar jos 
mokinių vietoj. Punktualiai 9 
vai. suskamba Amerikos ir 
Lietuvos himnai, kun. Skrip
kus sukalba maldą, seselių 
choras sugieda giesmę "Ant 
Dievo aukuro“, prie mikrofo
no pakviečiama motina M.

- lAiyola. kuri pasveikina moky
tojus ir mokines, iškelia šių

• Liet. Studentų Sąjungos 
centro valdybos adresas dabar 
yra: Juozas Karklys. 6831 S. 
Washtena\v, Chicago. III. Vi. 
sais Studentų Sąjungą liečian
čiais reikalais prašome kreip
tis tuo adresu.

• Teofilė Kiseliūtė Argenti
noje mokytojauja ir Buenos 
Aires universiteto medicinos 
fakultete studijuoja farmako
logiją.
• Nauja savaitgalio mokyk“ 

la įkurta Australijoje Glenroy 
priemiestyje. Įkūrė Melbour- 
no Liet. Kultūros Fondas. 
Mokytojauja p. šemienė.
• Lietuvių studentų Austra

lijoje yra Brisbono universi
tete 6. Adelaidės universitete 
28 Daugiausia studijuoja inži
neriją ir architektūrą.



PITTSBURGH, PA.

H. W. MALĖ

HELP W. MALĖ
ENGINEERS
DESIGNERS GRANE CO

HEAVY MACHINERY

MACIHNE OPERATORS

TOP RATES

VACATION & SICK LEAVE

labai IN TOWN

230 E. OHIO ST.

DElaware 7-6350

MARIJOS ŠVENTEJE EVergreen 8-9794

ATNAŲJTNTŲ NAMŲ

PAŠVENTINIMAS
MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN

W1NTER CARDEN TAVERN Ine.

■ 2:30 Pašventinimas namų
VYT. BELECKAS savininka.■ 3:30 Marijos valanda

mams, ete
MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

IU3 MACMSON ST,

HAS JOBS AVAILABLE 
2ND & 3RD SHffTS

> Labanauskas, Steponas, sū
nus Kazio; iš Kelmės.

Lorantz, Jonas, gyvenęs Blue 
Island, Illinois.

- Ludavičiūtė, Julija ir Mari-

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

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

BESTI ir surirūptattri čiiaęie. 
tė Mhs Bessie K. Roto. kurį 
per M metu Krapinėjo padirb
tus dėklus ‘geriem darbam”. 
Taip-bankui nurašė 476,238 d j. 
lerius.

Sula.ikstytų automobilių dalių istiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

leziečius, kur gamtovaizdis la* 
bai artimas Lietuvos Šiluvai 
Šventovei planai paruošti Są
mata sudaryta (apie 100000 
dol.) Valia tikėti, kad ateinan
ti pavasarį bus prakasti šven
tovės pamatai

VLADAS RAMOJUS 
Reportažas iš Chicagos

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Rugsėjo 16 lietuvių ūkyje— 
Lithuanian Country Club, 
Route 51, Clairton, Pa., — į- 
vyksta didžioji lietuvių kamba
rio gegužinė. Apie 3 vai. sve. 
čių sutikimas ir vėliau meninė 
dalis, užkandžiai ir gėrimai. 
Programoj gros geras orkest
ras, galėsit visokius šokius 
šokti

nazijos rumus.
Tėvų -saleziečių vieta nena- 

prastai graži: kalneliai, pakal
nės, ąžuolynai, didelis tvenki
nys, kitoje pusėje išdžiuvęs 
ežerėlis, aplink kalvų virtinės. 
Todėl nenuostabu, kad tą vie
tovę ir labai nuoširdžius jau
nimo auklėtojus saleziečius 
nuolatos lanko Chicagos lietu
vių ekskursijos, kad ten sale
ziečių globai palikti vasaroja 
lietuvių vaikai kad ten stovy
klauja ateitininkai, skautai ir 
kiti

• IV Kanados lietuvių diena 
vyksta šį savaitgali Windsore. 
Rugsėjo 1 — parodos atidary
mas, futbolo žaidynės, vakare 
balius. Sekmadieni pamaldos, 
pamokslą sako vysk. V. Briz. 
gys, futbolo žaidynnės, iškil
mingas šventės aktas ir kita. 
Vakare — koncertas, kuriame 
dalyvauja “Varpo” choras, so
listas V. Verikaitis, Detroito, 
Clevelando ir Toronto tautinių 
šokių grupės.

Procesija su Švč. Sakramentu 
palaiminimas

Kadangi lietuvių dieną, kuri 
buvo West View parke, lietus 
ir audra prigriebė, tai šioje 
gegužinėje bus ir dalis lietuvių 
dienos skirtos programos. Pro
gramoje pasirodys mūsų Pu
pų Dėdė — Vytautas Jucevi
čius, kuris savo kupletais tik
rai visus prijuokins.

Gegužinės vieta 
gražioje Pittsburgho apylinkė
je, patogi seniem ir jauniem, 
kurie čia ras visas sporto prie, 
mones. Gegužinės pelnas ski
riamas Lietuvių Kambariui, 
kuris yra Pittsburgho univer
sitete. Kambarį reikalinga at
naujinti ir papuošti.

Fr. Žilionis

g?. Civinskas, Romas.
Genys, Juozas, gyvenęs 

Brocktone.
Giedraitis, Romualdas.

;; Gflys, Jurgis, iš Joniškiu k., 
sūn. Antano.

Gutauskas, Juozas, sūnus 
Juozo.

(fe Gvalda, Petras ir Gvaldienė, 
Rozalija. '

Jablonskis, Andrius, gyve
nęs Indiana Harbor, Ind.

•; Jankauskas, Aleksas, sūnus 
Motiejaus.

Jurgaitis, Petras, sūnus Sta
sio.

Kaznauskaitė . Vitkienė, 
Barbora, ir vyras Vitkus, Vin
centas, gyvenę Waterbury, 
Conn.

GEORGE L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST.
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklIn 2-7300

Šiemetę sueina 25 metai, kai a.a. vysk. P. Būčys, 
M.I.C., pašventino Marianapolio mokyklą. Atre
montuotame pastate bus vietos 30 studentų, o vasa
ros metu atostogautojams bei rekolektantams.

Kviečiame visus dalyvauti ir savo aukomis pa
remti. Vieno kambario Įrengimas $250.

Laukia visų iš arti ir toli

Įdomūs ir ypač daug pasau
lio matę yra Crown Point be
sidarbuoją saleziečiai. Antai, 
direktorius yra tėvas Endriū- 
nas, ilgesnį laiką gyvenęs Ita. 
lijoje ir studijas ten iš
klausęs. Tėvas A. Sabaliauskas 
(knygos “Tarp Imsrės ir Ori- 
noko” autorius) misijoneriavęs 
Indijoje ir kituose pasaulio 
kraštuose, tėvas Urbaitis, bu
vęs Kinijos misijonierius, ko
munistų kalinys ir neperse
niausiai grįžęs į laisvę iš Kini
jos kalėjimų. Gi tėvas Perka
mas, tas amžinasis jaunųjų 
stovyklautojų draugas, šiuo 
kartu atvykęs talkon iš Vene- 
cualos, kur jis darbuojas te. 
nykščių lietuvių tarpe, taip 
pat apie 1952 m. grįžo iš Ki
nijos kalėjimų vos gyvas. Ma
čiau jį pirmosiomis laisvės die
nomis Chicagoje, suvargusi ir 
iškankintą. Dabar atsigavęs ir 
vėl naujos energijos kupinas.

Apie saleziečių darbus, pla
nus ir viltis papasakojo direk. 
tėvas Endriūnas. Tėvų salezie
čių, kurių pasaulyje yra apie 
18000, pirmasis tikslas yra

Tuminas, Pranas, iš Mielai- 
čių kaimo.

Vaičeliūnas (gal Aleksas?), 
iš Pasvalio.

Valickis, iš Pasvalio.
Vasiliauskas, Bladas (Vla

das ), iš GedruČių k., gyvenęs 
Šakiuose.
Vitkienė - Kaznauskaitė, Bar

bora, ir vyras Vitkus, Vincen
tas, gyvenę Waterbury, Conn.

žvirzdinas, Andrius, sūnus 
Jono ir Natalijos, su šeima.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUAN1A

. 41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

— Naujas Amerikos legio
nierių lietuvių posto komen
dantas Antanas Kičas praeita
me susirinkime pranešė se
kančių metų veiklos programą, 
kviesdamas visus uoliai pade, 
ti ją vykdyti. Nors narių skai
čius ir mažas, bet darbais vi
sada ir visur pasireiškia. A. 
Kičas yra pasiryžęs toliau tęsti 
garbingą legionierių darbą. 
Marylando valstybės legionie
rių komendantas Wolfson apie 
lietuvių postą yra pasakęs: 
“Jis mažas skaičiumi bet yra 
vienas iš veikliausių postų 
Marylande.”

— Neseniai buvo kilęs klau
simas, kokio didumo yra kry-

Naginevičius, Albina, Ira
nas, Teklė ir Uršulė.

f.c Petersonas, Kazys, sūnus 
.Ernesto, gim. 1927 m.

Ramanauskienė, Petronėlė, 
ir sūnūs Kazimieras ir Stanis
lovas.
Rimkus, Stasys, sūn. Jokimo.

Sasunas, “Levukas” (gal 
Leonas?), gyvenęs Rothenbur- 
ge, Vokietijoje.

Skrandžius, Juozas, iš Kuni
giškių k., Pajevonio vi., Vilka, 
viškio ap.

Tamulionis, Kostas ir Motie-

Other Openings Available 
1? ’ -j % Night Bonus 

Steady \vorl: — good pay —liberal benefits.
Apply 

Employment Dept.—Monday thru Friday 
Mušt speak and understand English

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

GRANE CO
4200 S. Kedzie

TURRETLATHE
BORING MILL
PRILL PRESS

jaunimo auklėjimas. Jų auklė
jimo sistema yra saugomoji 
kun. Don Bosco įsteigta: “Vai
ką apsaugoti nuo blogo, bet ne 
bausti jį nusikaltus”. Todėl 
saleziečiai niekuomet nepalie
ka jaunuolių vienų, bet visą 
laiką būna kartu su jais.

Lietuviai saleziečiai Crown 
Pointe pasiryžę visas jėgas au. 
koti jaunimo auklėjimui šią 
vasarą ten ištisai buvo salezie
čių globojama berniukų sto
vyklą, dabar jie ryžtasi steigti 
gimnaziją, kur mokslas turė
tų prasidėti kitais mokslo me
tais. Taigi,kada vieną lietu
višką gimnaziją atidaro lietu
viai pranciškonai prie Atlanto 
krantų, vidurvakariuose pla
nuojama atidaryti ir kita gim
nazija.

Dar vienas saleziečių užsi. 
motas uždavinys — tai pasta
tyti šventovę Šiluvos Marijos 
garbei Tokiai šventovei įspū
dingesnės vietos tikrai niekur 
neatsirastų, kaip pas tėvus sa-

žius šv. Alfonso bažnyčios bok
šte. Perskaitęs seną dokumen
tą, radau, kad kryžiaus yra 11 
pėdų aukščio.

— Ateitininkų stovykla pra
sidės ateinantį šeštadienį, rug. 
sėjo 1, įdomia programa Ca- 
doa salėje, Franklin St. Po 
programos šokiai.
" — šv. Alfonso pradžios mo
kykla mokslo metus pradės 
rugsėjo 4, antradienį. Prasi
dės mišiomis, kurias atlaikys 
preL L. Mendelis. Primenama 
tėvams leisti savo vaikučius į 
šią mokyklą, kurioje išmoks 
lietuvių kalbos ir pažins savo 
tėvų kraštą — Lietuvą.

— Visų tautų diena įvyks 
Gwynn Oak parke, rugsėjo 2, 
sekmadienį. Kiekviena tauta 
turės savo meno parodėlę ir 
pardavinės savo tautos tradici
nius valgius. Meno programo
je dalyvaus lietuvių tautinių 
šokių grupė.

— Kun. J. Antoszewskis, 
šv. Alfonso parapijos vikaras, 
grįžo iš atostogų pilnas ener
gijos, pasiruošęs tęsti savo 
veiklą įvairiose organizacijose, 
kurių jis yra dvasios vadas.

— Sunkiai sergą parapie- 
čiai: J. Makarauskas, O. Vaite- 
kūnienė, O. Karaškevičienė ir 
Agnietė Sutt . Sutsinskas.

Jonas Obelinis

RETA NAUJIENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusių knygą vispusiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai — '

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P,

ŽODIS IR GYVENIMAS 
Religinei-tautinei rimčiai

“Tomo Žiūraičio knygą skaitai kaip kokį romaną. Mums kren
ta į akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” (Prof. Dr. A. Ramūnas).

“Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
sugyvenimina” (Sal. Narkeliūnaitė).

“T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis).

“Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis).
“Naudinga knj-ga!” (Kan. M. Vaitkus).
“Daugiau panašios vertės knygų” (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75.

Andrijauskas, Antanas, sū 
us Liudviko, iš Šiaulių ap. 
Baleckls. & Pasvalio. 
Bukauskis, Antanas, ir vai- 

» Antasė, Kazys, Marytė, ii

Kažkada “Darbininke” ra. 
šiau, kad dabartinis Chicagos 
miesto burmistras Dalev gyve
na senojoje Chicagos lietuvių 
kolonijoje Bridgeporte. Taigi, 
drauge su lietuviais. R. Daley 
perėmus burmistro pareigas, 
Chicagos miestas greitai paju
to jo tvirtą ranką. Ypač stai
giai ėmė keistis miesto išvirši
nis vaizdas: vietoj begalės po
piergalių prieš akis nūn švie
čia švariose gatvėse naujos ir 
galingos elektros lempos 
ir nuolatiniai policijos pa
truliai visur sukiojasi.

Tą staigia Chicagos miesto 
pažangą pirmiausia pajuto 
Bridgeportas, nes ji nuo tos 
kolonijos ir prasidėjo. Viena, 
ten gyvena pats Chicagos mie
sto galva; antra, Bridgeportas 
yra netoli tos didžiosios Chica
gos skerdyklų halės, kur vyks, 
ta įvairiausios konvencijos ir 
parodos, kur ir šiemet triukš
mingai praėjo didžioji demo
kratų konvencija į prezidenti. 
nius kandidatus nominavusį 
Stevensoną.

Tarp kitko visi keliai iš 
Chicagos vidurmiesčio į kon
vencijos rūmus ir atgal ėjo 
pro lietuviškąjį Bridgeportą, 
ir daugelis Bridgeporte gyve
nančių lietuvių savo akimis 
matė pravažiuojančius didžiuo
sius demokratų partijos šulus 
ir kitus delegatus. Gi “Drau
go” atstovams Aloyzui Baro
nui ir Vytautui Vardžiui kon. 
vencijos spaudos kambaryje 
demokratų prezidentiniai kan
didatai Stevensonas ir Harri- 
manas net rankas stipriai pa
spaudė ...

Bet, nors gražesnė ir įdo
mesnė Chicaga nųn pasidariu
si, bet Chicagos lietuviai kiek
viena laisvesne proga stengia
si ištrūkti iš miesto ir pasisu
kioti po artimesnes ar toli, 
mesnes vietoves, šia proga su
stosiu ties dviem daugelio dė
mesį atkreipiančiomis, lietu
viams įdomiomis vietomis.

Pereitą rudenį, kada Katali
kų Federacija užpirko stovyk
lavietę netoli Detroito, tai 
Crown Point (apie 40 myliu 
nuo Chicagos), gražioje buv. 
milijonieriaus ’ rezidencijoje, 
įsikūrė lietuviai saleziečiai 
Vos pradėjus kurtis, juos išti
ko nelaimė: kilo gaisras ir su
degė didesnė dalis gyvenamų
jų patalpų. Daugelis pagalvo. 
jo. kad naujakurių tėvų sale
ziečių lizdas po šios nelaimės 
bus išardytas. Bet Dievo pa
galba ir žmonių nuoširdžios 
aukos nelaimės ištiktiems sa
leziečiams daug padėjo: jie 
jau spėjo atstatyti gaisro su
naikintas patalpas, stato ben
drabučius ir busimosios gim-



SEAL (STATI

Kanados lietuvių diena bei 
Kanados ir JAV lietuvių susi
artinimo švente.

Žaidynių infnnnarijns eent. 
ras ir sportminkų registracija 
bus Detroite, Neringos kny
gyne,1906—25th St., telef. 
TA 6-7134. Registracija tęsis 
nuo 8 vai. ryto iki 12 vaL 
(šeštadienį). Bus išduodamos 
dalyvio kortelės, paskirstoma 
nakvynės, sutvarkoma FASK- 
to registracinės prievolės ir 
suteikiama visa reikalinga in
formacija.

SARA BARBĖK, 15 metu, 
• pripažinta viena R geriausiu 
pasaulio plaukikių.

Ramčio 19 < Ramoje .įvy
kę stambus DIlmus ir Wwm. 
šią rmktb^suatįkimąs, Pa
baigęs .Tliinai=t krona nrtris. lai- 
tųėjimti žftrlfr, Į hr.ros kniųan- 
doježaidė penkiheiuvįairKa- 
^ysJakštas, Aleksandras Zu- 
jus, Pranas Kalvaitis, r Vladas 
Karpųška ir Balys Vosylius. 
Po tašką laimėjo Zujus, kal
vaitis ir Vosylius.

Tautvaiša ir Jakštas daly
vaus šį savaitgalį, dideliame 
Tartakoverio vardo turnyre 
Detroite. ‘ Povilo Tautvaišos 
šių metų kredite dvi stambios 
pergalės; Chicagos miesto ir 
Trans - Mississippi pirmenybė
se. Tartakoverio turnyre mū
siškiai turės susitikti su ge-

CATHOLIC CAMP 
SCHOOL OR COLLEGE

NEW BRUNSWICK (6 mil. south> 
N. Y. commuting country estate 
for sale. 200 years dd. oil heat 7 
bedrooms, 7 downstairs rooms, 2 
complete bathrooms, 1 washroom. 
2-car garage, bara space and 
facilities. Concrete swimming pool 
filtered. Patio, bath house, 93 
aeres. Highway and countiy road 
frontagė. Woeded area, brook. 
CHarter 7-5621.

BELLEROSE — AttraM&i 
bedroom house- 60x100, 2 
garage, fireplace, extras. -j 
900. PRimrose 5 2710.

STATEN ISLAND. 2 familijny 
dom, 5 pokojow i lazienka na 
parterze, 3 pokoje i lazienka r.a 
pietrze. Caiy pusty. Ogrzew. 

2 wejšcia. 
(OE)

LITTLE FLOV/SR PARISI1.
2 farailly caller brick, po^sesaįšn ife 
rm. apt., plūs $85 rent income.
dera kitehens and baths, automatfcs 
heat, 2 car garage, screens, storms.
Asking $18.500. Good Sheherd Par" 
ish. Brick 1 family, semi—detaeh 
ed. Need paint job. Oil heat. 1. car 
garage. Asking $14.000. ' į

BROOKLYN HOME SALES 
1491 Flatbush Avo. J

GEdney 4—2960.

olejem, garaž.
Wlašc. HO 6-1618

Paskutines rungtynes prieš 
išvykstant

Paskutines rungtynes prieš 
išvykstant į žaidynes Detroite 
— Windsore mūsų futbolinin
kai žaidė prieš H lygos koman
dą Kolping S. C., kurią įveikė 
4:0 (3:0). LSK šį kartą sudarė: 
Klikys II; Didžbalis H, Mileris; 
Starolis, Daukša, Jokūbaitis 
(Saveikis); Didžbalis L Remė- 
za, Steponavičius, Butrimas, 
Beleckas. Nepasirodė Kligys I 
ir Vaitkevičius. Mūsiškiai, nors 
ir laimėjo net 4:0, bet parodė 
tikrai neperdaugiausiai. Prieš 
techniškai neblogą priešinin
ką mūsiškiai tegalėjo pastaty
ti fizinį pranašumą bei kondi
ciją. Šiuo ginklu atrodo ir 
reiks daugiausiai žaidynėse 
naudotis. Ypač susirūpinti ver
čia mūsų puolimas. Prieš lat
vius, nors ir pro šalį, tai bent 
buvo šaudyti bandyta. Šį kar
tą visas mūsų puolikų moks
las pasibaigdavo ties baudos 
aikštelės linija. Toliau reiškė
si tik nedrąsus kamuolio 
stumdymas, p a s i baigdavęs 
priešininko gynikų kojose. 

‘Taip pat ir gynimas, šį kartą 
lengvesnę duoną turėdamas, 
galėjo daugiau parodyti. Pa
siųsti iš gynimo kamuoliai la
bai jau retai tepasiekdavo ad- 

val. vak. — žaidynių* uždary- resatą. Pirmame kėlinyje stai- 
_ „ ._ . prasmukęS Remėza už

baigia žygį energingu šūviu 
ir jau 1:0 (kodėl nevisados ši
taip). Neilgai trukus Stepo
navičius šaltai prideda 2:0, o 
Didžbalis I, kaip paprastai iš 
dešinio krašto, įstrižu šūviu 
baigia kėlinį 3:0 mūsų nau
dai. Antrame kėlinyje, nors 
LSK dominavimo aikštėje, te
pasiektas vos vienas įvartis: 
Didžbalio I padavimą Butri
mas su galva nukreipia į var
tus. Darosi aišku, kad ir žai
dynėse mūsiškiams nebus per 
lengva. Didesnis patyrimas bei 
fizinis kietumas vis tik kalba 
mūsų naudai. Gana neblogas 
gynimas bei susiradęs drąsos 
ir pasitikėjimo savimi puoli
mas galėtų parvežti pergalę į 
New Yorką.

Mūsiškiai į Detroitą išvyks.

Žaidynių atidarymas ir vi
sos lengvosios atletikos, lauko 
teniso ir plaukymo varžybos 
vyks Detroite, McKenzie High 
School aikštėse ir baseine, 
9275 Wyoming. Futbolo varžy
bos vyks Windsore, Wigle 
parko aikštėje, Erie St. E. 
(šeštadienį) ir Memorial parko 
aikštėje, Ypres Blvd. (sekma
dienį). žaidynių uždarymas ir 
dovanų įteikimas bus Windso- 
re, Capitol teatro salėje, 121 
London St. W.

Šeštadienį, rgsėjo 1 
10—6 vai. p. p. — Lauko 

tenisas, 1 vai. p. p.—Iškilmin
gas žaidynių atidarymas ir 
sportininkų paradas. 1:30 — 
5:30 p. p. — Lengvosios atle
tikos varžybos, 2:30 vai. p. p.
— Futbolo varžybų pradžia, 
2:30—6 vai. vak — Plaukymo 
varžybos.

Sekmadienį, rugsėjo 2
10 vaL ryto — Sportininkų 

pamaldos Detroite, šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, W. Ver- 
nor Hwy. 12-^5 vai. p. p. — 
Lauko teniso varžybų tąsa ir 
finalai, 1—4 vai. p. p. —Leng
vosios atletikos varžybų tąsa 
ir užbaigimas. 1:30 vai. p. p.
— Futbolo varžybų tąsa. 6:30

mo aktas ir dovanų įteikimas.
Visa žaidynių programa 

vykdoma standartiniu laiku 
(Eastem Standard Time).

Dar kartą visi dalyviai įspė
jami, kad pasiimtų savo as. 
mens dokumentus (imigrantų 
“žalias korteles”, pasus su vi
zomis ar pilietybės dokumen
tus). Varžybinis Komitetas

INFANT OF PRAGUE
Statue Dressed in Satin Garments 

—12" Tali—
S3.95 Complete—postage prepaid
INFANT OF PRAGUE STATUE 

complete vvith 7 changes of gar. 
ments — Mantle colors: Red, blue, 
white. gold. purple, rose. green. 
Complete — Postage ppd. ...59.95
INFANT OF PRAGUE ....

INFANT OF PRAGUE 
JOBBER'S INQUIRIES 

SOLICITED
Send check or M.O. to 

U. S. Statuary Co.. Box 292, 
Brighton 35. Mass.

I LAISVĘ!

metu

pajėgom. Iš New Yorko atvyk
sta Amerikos championas Ar- 
thur Bisguier su kitais meiste
riais (W. Shipman, Dr. A. Men- 
garini ir pan.).

Šio turnyro laimėtojui pa. 
skirtas $500 prizas.

Šis savaitgalis gausus savo 
varžybomis: Columbus mieste 
bus Obio p.bės, Montrealy į- 
vyks Kanados atviros p-bės su 
$500 dovana pirmai vietai. 
Providence, R. I. bus Naujosios 
Anglijos p-bės. Visose p-bėse 
laukiame lietuvių dalyvavimo.

Ches Review, rugpiūčio nr. 
JAV meisterių sąraše paminė
jo Povilą Tautvaiša ir Kazį

ta autobusu šį penktadienį 8 
vai. vak. nuo Belecko svetai
nės. Grįžta pirmadieni.

Krepšininkės į aikštę
Vyrams krepšininkams pa

baigus vasaros pirmenybes, ir 
futbolininkams baigus pasi- 
ruošiamasias rungtynes prieš 
sezono pradžią, New Yorko 
lietuvių sportinis gyvenimas 
nerodo noro sumažėti. Po di
desnės pertraukos draugiškų 
rungtynių- išeina žaisti Lietu
vių, Sporto Klubo moterų 
krepšinio komanda. Po pirmo 
gana sėkmingo pasirodymo ti
kimasi ir toliau neblogų pa- 
pasekmių. Rungtynės įvyksta 
ketvirtadienį, rugsėjo 6, 7 v. 
vak. žaidžiama bus Grove Cle. 
veland parke, Granview Avė. 
ir Stanhope St. kampas, ten 
pat, kur buvo vasaros krepši
nio pirmenybės Lietuvių Atle
tų Klubui dalyvaujant. A. .

IŠNUOMOJAMAS
kambarys su apšildymu vie
nam asmeniui. Galima naudo
tis virtuve ir vonia, 3 aukštas.

Kreiptis rytais nuo 12 vai. 
iki 2 vai. ir vakarais nuo 6 v. 
iki 7 vai. Adresas: 60—74 56 
St., Maspeth 78, N. Y., 3 auk- 
štas-

VIEŠPATIES ANGELAS

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

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. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lbx auksuoti kraštai

— $450
Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

— $2.00

STIPRI MOTINA Mrs, E. Brown tari 9 vaikus, bet kamuolį 226 
svarų nusviedžia 16 pėdų ir 9¥s piėių tolumo. Ji vyksta Australi
jon j pasauline olimpiadų.

Škėmą. Suminėti Vaitonio ir 
Žalio laimėjimai Ontario ir 
Montrealio p-bėse. Postai 
Chess skyriuje — Škėma ly
giom su Goldsteinu, Gedraitis 
laimėjo prieš Beer ir įkeltas į 
pusfinalį Golden Knights tur
nyro.

Bostonišldai renkasi j So. 
Bostono lietuvių Piliečių klubą 
palošti antradieniais nuo 7 v. 
vakaro, t. y. pusvalandžiu 
anksčiau, negu iki šioL

1946 Augsburgo turnyre, 
Vokietijoje, Povilas Tautvaiša 
dalinosi 3—4 vt. su didmeiste- 
riu Saemischu. (Pirmas buvo. 
W. Unzicker, antras latvis 
Žemgalis).

Leonas Abramav»čius, 1936 
m. šachmatų olimpiadoje, Lie
tuva — Bulgarija rungtynių 
metu (rungtynes laimėjo Lie
tuva 6V2:1!£) susitiko su mei
steriu Wojnoff. Abramavičius 
stipriai kombinuodamas pasie
kė žaibišką laimėjimą. Par
tija idėta į knygą “Olympischė 
Blitzsiege”. Balti — Abrama
vičius; juodi — Wojnoff 1. d4, 
e6 2. Žf3, d5 3. c4, b6 4. g3, 
Rb7 5. Rg2, c5 6. 0-0, Žd7 7. 
Žbd2, Žgf6 8. b3, Rd6 9. Rb2, 
Vc7 10. Bei, Bc8 11. Žh4, 0-0 
12. c:d5», e:d5 13. Žf5, Bfe8 
14. d:c5, b:c5, b:c5 15. Ž:d6, 
V:d6 16. Bei, Va6 17. Bc2, 
Be7 18. Žf3, d4 19. Žh4, R:g2 
20. Ž:g2, Bce8 21. Žf4, Žg4 22. 
e3, d:e3 23. V:g4!, f5 24. Vg5, 
h6 25: Vg6!, e:f2-4- 26. K:f2, 
V:g6 27. B:e7!!, Vb6 28. B:g7_, 
Kf8 29. Žg6-n, V:g6 30. B:g6 
ir juodi pasidavė.

čia pateikiame padėtį po 
baltų ėjimo 25. Vg6!

VACATIONS

A HAVEN FOR 
HAYFEVER SUFFERERS

SULLIVAN COUNTRY tourist 
or ręst home near Catholic Se- 
minary. 14 rooms, 11 bed
rooms, ‘ living room, dining 
room, kitehen, 2^ baths, lar- 
ge porch, oil heat, 7 aeres, im- 
maculate, fumished, 2-rm. 
bungalow, garage. Delaware 
River at door; shopping and 
railroad elose by; beautiful 
grounds. Sickness compels sa
le. Price $22,500. Terms. Hen
ry J. Meyer, Smallwood, N. Y. 
Phone White Lake 239.

BAYSIDE
Attractive colonial , centcr halL 
Brick and frame. 4 bedrooms, 
sunrm, livingrm, diningrm, 2 Idt 
chens, 2 baths, Hollywood shower,. 
lavatory. Refrigerators, stovės, free 
zer, washing machine, ętc. Venet 
ian blinds throughout. Excel. neigh 
borhood in Catholic area. Beautiful 
surroundings, including large gard 
en adjoining—suitable for building 
another house. Ovvner leaving city. 
BA 4—0432.

NURSING HOME

KINGSBRIDGE HEIGHTS 
NURSING HOMž

Complete Care for Aged 
Chronics and Convalescents 

Reasonable Rates 
3422 Cannon PI. Bronx 63, NY 

KI 8 0790

■mite. W«Uy
[rato. *43 w-

n. O-20M 
San, em. Bū.

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

:aiiaHSPCMa!iii!>HB»sniKgniiifng:it!iin«iianan»f!9ttfiMnBU9im

HELP W. MALĖ

YOUNG MEN — 16—18. De- 
’ liver packages full time, 9
A. M. to 6 P. M., 5 days a 
week. Good pay. Applikations 
now being accepted for work 
starting Sept. 1.

— Apply — 
105 West 56th St.
, New York City

MAŠINISTAI
Visiem darbam 

Lathe & Turret Lathe Oper.
Tool Maker

Jigs i Fixtures
VAN ALLER CORP.

691 Merrick Road
Lynbrook, L. I.

Tel. LYnbrook 9—9170
(24.M)

TEACHERS WANTED 
Part or Fu 11 Time 

PHYSICAL EDUCATION OR 
Instrumentai Music 

Academy,. of the Holy Angels 
Fort Lee, New Jersey 

Phone: FO 8—0417

PORTERS
Full Time—6 AM 2:30 PM 
Part Time—6 AM 10 PM 

Apply 4th floor, Personnel Office 
ARNOLD CONSTABLE 

9 East 39th Street

REIKALINGA VIRĖJA
Lietuviškai klebonijai New 

Yorko apylinkėje reikalinga 
virėja. Teirautis Darbininko 
administracijoje.

Mašinistai, A 
(visiem darbam) 

Engine Lathe Ilancl, A 
Drill Press Opera tor, A

Reikia turėti pažymėjimą, kad bant 10 matę esi dirbęs 
prie precizinio darbo
• Pastovus atlyginimas,
• Atlyginimą# priklauso nuo kvalifikacijos
• Bendrovė duoda paramą, jei prireikia pasimokyti.
• Rūpinamas* gydymu, pensija ir apdraudė
Kreiptis į V. T. PIDGEON

BULOVĄ WATCII CO. 
75—20 Astoria Blvd. 
Jackson Haights, L. I.

Išlipus požeminio traukinio stotyje 74 St. ir Rooscvelt 
Avė. sėsti į autobusą Q—47, kuris nuveža iki fabriko.

BAYSIDE, L. L Income Producing 
2 family corner 60x100 detached, 
modern, five rooms each apt. Both 

available. G. E. oil heat, play room in 
basement, 2 refrigerators, alumin 
storms and screans, venetian blinds 
patio, 2 car garage, private ent- 
rance each apt. Near catholic 
schools and churches. Convient lo- 
cation. $29,500, terms. Bayside 
9-2636.

SALESMAN WANTED

SALESMEN SOLICITORS — JuH 
or part time, day or evening, to 
call on Catholic institutions. High 
commissions, with car 50%; with- 
oūt 40%. Ali ages.

A-l FLOOR MACHINE CO. 
2309 Third Avė. N. Y.

(Near 125th St>

VILNONĖS MEDŽIAGOS LIETUVAI
ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS

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

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

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

SAMUEL BECKENSTEIN, INC.
TRYS DIDELĖS KRAUTUVĖS

118 Orchard St. 125 Orchard St. 130 Orchard St., N. Y. G. 
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

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
388 Maple Avenue, Hartford, Conn.,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose,
P prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

Paulius Gaubys

Portretas, vestuvės, vaikai, 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.
85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y.

IBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.) 
TaL- VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

BROOKLYN. N. k

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMĄ
B A N C, A

M* BI1XJEWOOD AVK

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn. Maspeth, Woodhavet 
Rlchmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica

RCA brtltato, New Yorke.



Visi ateitininkai sendrau-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva |
GRABORIUS |

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. i

Braddyn, N. T. j

i TeL STagg 2-5043 _
I Matthew P. Ballas!

(BIELIAUSKAS) Ž

Laidotuvių Direktorius 
M4£ J AMAICA AVĖ. 

<prie Foreat Parkway Stati ori;
Woedhavea, N. Y.

K? •Mk/ėS# ~ ‘i*

BARASEVIčros ir SfJNUF 
F U N EB A L H OM I 

25* W. Broadway
- South Bbston, Mass 
JOSEPH BARACEVIČIUS

Darbo šventoje (Labor Day) KoptyčfcM nemokamai visose' 
miesto dalyse: veikia ventiliacija, j

Tel. Vlrginla 7-4499 i

Laidotuvių Direktorius
Tai. ANdr«w 8-2590

VAITKUS 
F U N E R A L h o m 

197 Webster Aveaoe 
Cambrtdge, Msss.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius

1

autobusas nuo Apreiškimo 
parapijos bažnyčios (N. 5th ir 

^^^ffevemeyar..SL) 2 vai. po pie- 
gtefeį.ty. Kelionė ten ir atgal $1.75. 
||fe-Š Kviečiame visus atvykti ir 

pasilinksminti!

ĮBjĮČ • Maspetho liet, parap. bazaras
K*. . įvyks parapijos salėje nuo

- rugsėjo 6 iki 13 dienos, o ne
- pirmus du savaitgalius, kaip 

fe J buvo anksčiau skelbta. Kiek- 
į- • vieną vakarą bus didysis lai-

mėjimas iš knygučių. Visi 
apylinkės lietuviai prašomi at- 
silankyti. Pelnas skiriamas 
naujos bažnyčios statybai.

Jonas Kuprionk, 
miškininkas, kuris dabar pro
fesoriauja Louisianos Poli, 
technikos institute, atostogų 
proga lankė Kanadoje gimines 
ir grįždamas užsuko į New 
Yorką, kur aplankė Darbinin
ko redakciją. Su juo keliavo 
žmona Marija, sūnus Algiman
tas ir dukterys Danutė ir Da-

Filmas

dalyvauti. Į susitikimą vyks
tančius iš anksto prašom užsi
rašyti Darbininko redakcijoje, 
tel. GL 5-7281.

Redakcijoje lankėsi 
dvi seserys vienuolės, viena 
kazimierietė sesuo M. Liudvi
ka, dabar gyvenanti ChicagO- 
je, antroji sesuo M. Nastazija 
yra Pasigailėjimo seserų vie
nuolyne Baltimorėje. Buvo 
atvykusios į Brooklyną aplan
kyti savo giminaičių Milašių. 
Milašienės lydimos lankėsi 
pranciškonų vienuolyne 
Darbininko redakcijoje.

Lietuviška televizijos 
programa

bus šeštadienį, rugsėjo 8, per 
13 kanalą ne 6:30, bet lygiai 
6 v. v. Programa skiriama tau
tos šventei paminėti. Organi
zuoja Jokūbas Stukas.
Atsiminimo radijo piknikas 
įvyksta rugsėjo 9 erdviame 
Royal Haželwood Avenue, Rah- 
way, N. J. Pradžia 1 v. Šokiai 
nuo 4 vai. p. p.

N. Y. Santaros skyrius 
rugsėjo 8 rengia išvyką —ge
gužinę į Jonės Beach pamarį. 
Išvyksta nuo J. Ginkaus sal
dainių krautuvės 2:30 v. p. p. 
Informacijų reikalais skam
binti P. Bilėnui HY 7-2754.

Laimos knygynas
iš 335 Union Avė. persikėlė 

į 496 Grand St. Naujoji vieta 
yra prie pat buvusios senosios, 
tik už kampo. Naujos patalpos 
gražiai atnujintos.

DĖMESIO VERTAS SUMANYMAS

bei

Estų muziko ir dirigento En- 
del Kalam, gyvenančio Bosto
ne, iniciatyva, susitarus su 
baltų draugija ateinantį sezo
ną bus surengtas žymesnių 
lietuvių, latvių ir estų meni
ninkų koncertų ciklas. Įvyks 
3 atskiri koncertai, kuriuos at
liks estų smuikininkė Carmen 
Prii, latvių violončelistas In
gus Naruns ir dainininkas Vac
lovas Verikaitis. Pirmą kon. 
certą, rugsėjo 28, Jordan Hali, 
atliks estų smuikininkė. Kiti 
bus vėliau, išskirstyti ilges
niais tarpais ligi sekančių me
tų balandžio vidurio.

Koncertai turi baltų tautų 
kultūrinio bendradarbiavimo, 
tautinio susiartinimo ir bend
ros veiklos uždavinius. Jau 
anksčiau Bostone latvių ir es
tų tarpe iškildavo tokio ben
dradarbiavimo pasiūlymai ir 
jų vykdymas, rengiant bend
rus koncertus minėjimus ar ki
tus parengimus. Kai ateidavo 
eilė lietuviams, reikalai atsi
durdavo akligatvyje. Tolimes
nė baltiečių kultūrinė veikla 
dėl mūsų nerangumo būdavo 
numarinama. Prieš kelis metus

(Atkelta iš 4 psl.)
Biggęr than Life. Naujieji 

“stebuklingieji vaistai”, kurie 
B"- dažnai žmogų išgelbsti iįįio 

> sunkiausių ligų, vis dėlto nere- 
life ■ ’ - ■tai pasirodo esą kenksmingi 

kūnui ar net dvasiai. Žinoma, 
kad perdėtas cortisono varto
jimas iššaukia tam tikrus psi
chinius sutrikimus. Tokia te
ma iškeliama ir šiame cine- 
mackopiniame spalvotame fil
me su James Mason vyriau- 
šioje rolėje. Jis vaidina retos

g*?- - ir skaudžios ligos kankinamą
mokytoją, kuris besigydyda- 

|femas cortisonu padaugina vais- 
tų dozę. Tai jį taip paveikia, 
kad jis pasidaro psichiškai nė

gę sveikas. Palikus nuošaly me_
Hjh dicininę propagandą, filmas
Ęį nėra vis dėlto stiprus nei savo

turiniu, nei pagaliau ir vaidy- 
ba. Iš James Mason ne kartą 
esame matę ir geresnių pasi
rodymų. Filmas gal tik tiek 
turės naudos, kad vaistų mė
gėjus privers pagalvoti apie 
galimas pasekmes. įb

VAIZDAS FILMO THE 
BRAVE ONE. Fjlmas gamin. 
tas Meksikoje, mieste, kur fil. 
me vaizduojamas kunigas pra. 
gyveno kone visa savo gjve. 
nimą.

Jokūbo Stnko
radijo valandos nuo rugsėjo 

22 bus nebe tarp 4:30 ir 5:30, 
o tarp 1 ir 2 vai. p. p.

Skautai kviečia
atvykti į jų stovyklą, kuri yra 
So. Woodstock, Conn., Mr. 
Eriksono ūkyje. Stovyklauja 
apie 250 skautų iš Atlanto pa
kraščio. Iš New Yorko — 72. 
Stovyklos uždarymo iškilmės 
ir didysis atsisveikinimo lau
žas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
2 dieną.

tokiu būdu užsibaigė Baltijos 
tautų bendri koncertai ir lie
tuvių ir latvių chorų meninis 
bendradarbiavimas.

Norėdami atgaivinti šių ar
timų mums tautų tarpusavio 
ryšius, iniciatoriai, kurių tar
pe yra ir keletas lietuvių, ėmė
si šiemet organizuoti baltie
čių koncertus. Meno parengi
mų mylėtojams yra išsiuntinė
jami kvietimai įsirašyti į bal
tų koncertų serijos narius. 
Asmenys, sumokėję $3.00, 
gaus nemokamus bilietus į vi
sus tris koncertus, kuriuose 
dalyvaus pirmaeiliai baltų tau
tų menininkai Susidarys ne
mažos išlaidos už salę ir pro
pagandą Bostono didžiuosiuo
se dienraščiuose, reikės apmo
kėti honorarus jš kitur atvyk
stantiems menininkams. Tom 
išlaidom padengti norima su
burti bent 500 narių. Koncer
tų rengimo darbui paremti lat
viai jau yra užsisakę apie 250 
bilietų. Nors estų Bostone su 
visais šeimų nariais nepriskai- 
toma nė šimto, 50 asmenų už
sirašė šios koncertų serijos 
nariais. Na, o kaip lietuviai? 
Kaip ir anksčiau, mes likome 
pasyviausi iš mūsų 
kaimynų: vos 30 teatsiliepė. 
Pagal dabartinius davinius 
latviai ir estai sudarys daugu
mą baltų koncertų serijos na
rių. Prašosi išvada, jog ir mum 
reikėtų atsirevanšuoti panašiu 
dėmėsiu ju menininkams.

B. K. S.

ciano. Bus orleMtrę muzika ir 
lokiai. Pelnas . skiriamas nau
jos koplyčios statybai.

LDS Centro Valdybe.', 
posėdis įvyks šeštadienį, rug
sėjo 1 d., šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonijoje. Susirin
kimas svarbus. Kviečiame da
lyvauti.

Kun. Juozas Vaškas, MIC, 
marijonų vicegenerolas, rug
pjūčio 17—19 lankėsi Bostone 
ir buvo apsistojęs šv. Petro 
parapijos klebonijoje. Rugpjū
čio 26 parapijos bažnyčioje 
aukojo mišias ir pasakė pa
mokslą.

Kun. Pr. Virmaaskis, 
parapijos klebonas rugpjūčio 
28—30 d.d. buvo išvykęs į

NOTARY PUBLIC J
Patarnavimas diena ir naktį | 

Nauja moderniška koplyčia šer- Į 
meninas dykai. Aptarnauja Cam- ♦ 
bridge ir Bostono kolonijas že- Į 
minusiomis kainomis. Kainos to* I 
pačios ir 1 kitus miestus. j 
Re&ale laukite: Tel. TR S-6434 |

1$. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalu VedSjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC | 
diecezijos seminariją atlikti

Pradžia 2 vai. popiet

RUGSĖJO

Gimė
Alytei ir Edvardui Stakniams 
rugpjūčio 25 gimė antra duk
relė, kuriai duota Lilės vardas.

STOUGHTON, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 19, 

6:30 vai., laikydamas mišias 
bažnyčioj, staiga susirgo ir nu
alpo kun. M. Vembrė. Iškvie
tus gydytoją ir greitąją pagal
bą, ligonis buvo nugabentas į 
kleboniją, šiuo metu jo svei
kata taisosi

metinių trijų dienų rekolekci
jų. Kitą savaitę rekolekcijoms 
išvyksta kun. A. Kneižys.

Parapijos CYO orkestras 
rugpjūčio 26 d. dalyvavo St! 
Mary’s parapijos surengtose 
varžybose (Droms by de Sea) 
prie Nantasket pamario, čia 
už gerą grojimą buyo pripa
žinta pirmoji vieta ir įteikta 
laimėjimo taurė ir 75 dol. pi
niginė dovana. Tai jau ketvir
toji laimėjimo taurė.

Adv. J. Grigalius 
pereitą savaitę pasisamdė dar
bininką įdėti savo namui nau
jus vandentiekio vamzdžius, o 
pats su šeima išvažiavo į Cape 
Cod. Pietų metu, rugpiūčio 24, 
gavo telefoninį pranešimą, kad 
Bostone dega jo namas. Pasi
rodo, darbininkas suliedinda- 
mas vamzdžius uždegė sieną. 
Gaisras ir gesint vanduo pa
darė didelius nuostolius.

Pranas Beineris, '
buvusių gyv. 6 Cameron St, Dorches- 

ter, Mass., važiuojant jam au
tobusu, buvo sužeistas ir nu
vežtas į Bostono miesto ligo
ninę. Iš ligoninės grižo ir gy
dosi namuose.

Pakrikštyta
šv. Petro parapijos bažny

čioje rugpiūčio 26 pakrikštyta 
Karolio Kasmausko ir Marga
ritos Rogers - Kasmauskienės 
duktė Karen ir Onos vardais.. 
Tėvai gyvena 7 Orton Marotta 
Way, So. Boston. Tą pačią die
ną pakrikštytas Stasio Tre- 
penskio ir Eugenijos Simona- 
vičiūtės • Trepenskienės sū
nus Stasio ir Pranciškaus var
dais. Tėvai gyvena 425 W. 4-ta 
gatvė, So. Boston.

r
TeL EVergreen 7-4335

S tephen Aromiski s
(ARMAKAUSKAS)

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gumo, galvos 
kvaišimų ir skau- 

_ dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo,, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Bb oklyn, N. Y.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

išgąsčio
dies supykintų 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.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, Rotorinių doku
mentų tvirtinimui

orkestrui

Juozas Andriušis 
GENERAL INSURANCE BROKE R 

'■* CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

kreiptis pas

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 nnc 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connecticut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vaL vak.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-8247.

DARBININKO METINIS PIKNIKAS
Bus dainos ir šokiai, grojant EDDIE ANDREWS

Visus lietuvius iš plačios New Jersey bei New Yorko 
apylinkės maloniai kviečiame atvykti į šį mūsų laik
raščio parengimą. Brooklyniečių patogumui eis au
tobusas nuo Apreišk. par. bažnyčios (N. 5th ir Have- 
meyer St.) 2 vai. popiet. Kelionė ten ir atgal $1.75.

LIETUVIŲ

LAISVES

PARKE

LINDEN, N. J


