
DERĖTIS SU VOKIETIJA MASKVA ATSISAKĖ

Bayonnėje pas broli kunigą

UNIFORMUOTI PAS MUS NEPAGEIDAUJAMI
Jau kalbama ir apie Vokieti

jos visuomenės sudemoraliza- 
vima

BCND & MIaSKEE iš 
Maine, dem , kovoja 

Mano valdžioje.

Anglai numato kelti bylą Sau
gumo Taryboje. „ Amerika tam 
Neprieštarauja, nors prieš dvi 
savaites Dalies' buvo tam prie-

Egipto ir pėnkių komisijos 
derybos, trukusios visą perei
tą savaitę, rugsėjo 9 baigtos be 
nieko. Pati penkių komisija 
suskilo. Viena dalis manė, kad 
ji neturi įgaliojimų le stis Į 
kokius nukrypimus nuo 18 
valstybių jai patikėto plano. Jo 
Egiptas nepriėmė, tad jos rolė 
baigtė. Tokios nuomonės buvo 
komisijos pirmin'nkas Austra
lijos min. pidm. Menzies. Kita 
dalis galvojo, kad derybos dar 
gali duoti kokių kompromisų. 
Taip galvojo Amerikos atsto- tartis

bu, ar tas nuotaikas paruošė 
tik komunistų agentai, ar dar 
labiau parlamento ginčai, bet 
aišku,kad jos silpna Adenas*, 
erto kovą už Vokietijos sujun- 
girną. >

ir labai akty- 
aninkautū Pa- 
9 posėdis su 
•Nasserio gra- 
s Sueso kana-

vas Henderse 
viai stengęsi 
skutinis rūgs 
Nasseriu fiaų 
sinimu, kad i 
lą sutarptautįnti virs kova, ku
rios vaisius sunku pramatyti. 
Menzies pareiškė, kad padėtis 
esanti labai rimta.

KAS TOLIAU?
Londone min. pirm. Edenas 

šį pirmadienį pasikvietė Pran
cūzijos min. pirm. Mollet ir už
sienių reikalų min. Pineau 

tolimesnės eigoš.

O Sovietai panaikino moky
klose keliamuos us egzaminus.

šingas. Anglai tikisi iš Šaugu- 
' mo Tarybos moralinėj \ para-1 

mos. Amerikoje tuo nelabai 
tikima, nes Saugumo Tarybo
je Sovietai gali ųžvetūoti bet 
kuriuos siūlymus. Jungt. Tau- 

' tose Anglam, reiktų gauti du 
trečdaliu balsų, o to nebus.

Ketvirtadienį svarstys parla
mentas.

AR BUS IMTASI GINKLŲ?
Anglai ir prancūzai jėgas 

laiko paruoštas. Tačiau gink
luotam sprendimui priešinga 
Amerika. Ji tekalba apie mora
linį spaudimą Egiptui per J. 
Tautas.. Pasipriešinimas tam 
auga ir pačioje Anglijoje tarp 
darbiečių ir profesinių sąjungų 
nors konservatoriai reikalau
ja griežtumo. Spauda nurodo 
į keistybę — Prancūzijos so
cialistai, kurie turi savo ran
kose valdžią, gabena kariuo- 

z menę į Kiprą, kad ginklu gintų 
savo teises, ir grasina jb imtis.

KAS LAIMĖJO
Pralaimėjo Vakarai, kurių 

nariai susikeitė rolėm — anks
čiau, sakysim, Korėjoj, Ame
rikos veiklą trukdydavo Angli
ja ir Prancūzija, reikalaudamos 
sugyvenimo su Sovietais, da
bar Anglijos ir Prancūzijos 
veiklą sutrukdė Amerika, rei
kalaudama sugyvenimo su 
Egiptu ir arabais. Laimėjo tuo 
tarpu Nasseris ir netiesiogiai 
Sovietai, kurių atstovas Kuz- 
necovas nuolat patarinėjo Nes- 
seriui.
SOVIETUOSE SU DERLIUM 

PRASTAI
Maskvos statistika skelb a, 

jog šiemet Sovietų Sąjungoje 
su derliaus nuvalymu išėjo 
prastai. Iš 66 milijonų akrų 
tenuvalyta 27 mil. Derliaus 
valymą sukliudė d.deli lytūs ir 
organ zacijos netvarkingumas. 
Ypač nukentėjo Sibire.

ryte toki* nuotaika, kad net 
lojalus pilietis ima tikėti, jog 
kariuomenė yra kažkas anti
demokratiško.

Tas pats laikraštis mano, 
kad

atsisakymas nuo kariuome-

■ Italy socialistai 
ieško vienybes

Italijoje derasi du socialistų 
vadai — Nenni ir Saragatas. 

i Nenni vadovaujama socialistų 
partija bendradarbiauja su ko
munistais. Nuo jos w atskilusi 
yra Saragato vadovaujama so- 

' c alistų partija ir bendradar
biauja su Italijos vyriausybe. 
Po Stalino iškeikime Nenni, 
Stalino laureatas, ėmėsi ini- 

’ ciatyvos, kad socialistinės par
tijos vėl sus jungtų. Tarpipin- 

5 kavo derybom prancūzų socia
listai. Saragatas reikalauja, 

1 kad Nenni viešai atsisakytų
' nuo bendradarbiavimo su ko

munistais. O Nenni to padary
ti nenori. Tuo tarpu dar neaiš
ku, ar Nenni tikrai nori socia
listų vienybės, ar jis tik noi 
suimti į savo rankas visus so
cialistus ir juos sujungti su ko- 
munistais Į liaudies frontą.

kareivis laikomas ne ”antžnx> 
giu”, bet "pastumdėliu”. Apsi- 
ginklavimą priėmė su tūkstan
čiais atsipraš.nėjiifių. lyg tai '
būtų karo kurstymas, lyg tai „ 
būtų demokratijos kompromi- -
tavimas. K

Kas buvo kalbama Bonnoje, 
tuos nusistatymus dabar per-

■ • • ■ e elitis jau teisia
Lenkijos min. pirm. Cyran- 

kiewicz paskelbė, kad užsienio 
stebėtojai nebus įsileisti į Poz
nanės sukilimo teismą. Pozna
nės vienas laikraštis jau par 
skelbė, kad teismas jau eina 
trys savaitės. Keli žmonės esą 
jau nuteisti.

Iš to, kad tuojau po sukili
mo Lenkijos vyriausybė buvo 
sut kusi įsileisti anglų stebėto
jus į teismą, o dabar (eisią pa- 
slapčiom, daroma išvada, kad 
ta "liberalizacija”, apie kurią 
buvo kalbėta, yra jau dingusi. ’

joje, Seinų semmanjofe, j- 
šventintas į kunigus 1911, vi
karavo Balbierišky, nuo 1913 
Mariampolėre, karo metu mo- dM H>

FASSERIO PAVYZDYS 
UŽKREČIAMAS PANAMAI
Panamos respublikoje, kuri 

turi 900,000 gyventojų, susi
žavėta Egipto prez. Nasserio 
žygiu nacionalizuoti Sueso ka
nalą. Nors su Amerika yra Pa
nama sudariusi 1903 sutartį 
dėl Panamos kanalo visiem

- užsieniu reikalų ministeris 
laikam, bet dabar Panamos Išvados apie mokinius būsian- 
jau aišk'na, kad tą sutartį rei- «« daromos* iš metinio moky
kla keisti panašiai kaip Egipte, mosi.

' respublikonai gyvenimą pada
rę gerą turtingiesiem, o darbo 
žmonėm — ne. Springfielde 
Stevensonas žadėjo: j s nenu- 
rimsiąs, kol “milijonai mūsų 
vaikų neturi tinkamo auklėja
mo”, kol ūkininkam einasi blo
gai, kol yra “neturto ir skur
do srič ų”,' kol “pasaulyje val
do teroras”, kol šaltasis karas 
tebeina, kol “mūsų vaikai ir 
broliai šaukiami karinės tar
nybos”.

Tokiom kalbom Stevensonas 
iš žadėtos aukšto lygio propa
gandos nusileido į pgų patai
kavimą miniai — į pažadus, 
kurių jis, žino pats, negalės „ 
ištesėti, sakysim, kariuomenės 
tarnybos. Tokiu pat būdu ir 
respublikonai nusileido, į pi
gią demagogiją atsikirtinėda- 
mi, kad demokratai yra “karo 
partija”, nes jie Korėjos karą 
pradėję, ir tik Eisenhoweris jį 
Užbaigęs.

Kova dėl rinkimų ' isom priemonėm
Rinkimų kovoje iniciatyva' 

tebėra demokratų rankose. 
Tačiau respublikonai po k ek- 
vieno demokratų kaltinimo 
tuojau atsikerta. Ligšiolinėse 
kalbose Adlai Stevensonas ėjo 
į rinkikus kaltinimais respub- 
1 konam, kad jie nepanaikino 
šaltojo karo, prarado Ameri
kos vardą užsien uose, o pasku
tiniu laiku kaltino, kad viduje

yra tianenanma ižraiaka . 
ntara mesta h- prigiįusie šūkiu: v 
"Tik be manus".

Tegul viską kiti daro, tik 
ne aš. Gal ir reikalinga tas 
krašto gynimas, gal vakarų 
Europa ir reikalinga apsau
gos, kad raudonieji nesiverž
tų. Bet tegul tai atliks kiti. 
Gal Amis (amerikiečiai). Gal 
kas kitas... .

Tok as nuotaikas augant 
mato net Vokietijoje. Nesvar-

deni joje. Po karo Šakiuose or
ganizavo Žiburio gimnaziją ir 
buvo jos direktorius, nuo 1926 
šakių' dekanas, paskui klebo
nas, Veiveriuose, nuo 1936 
Virbalyje. Iš ten antrasis karas 
jį iškraustė. Vokietijoje buvo 
su tremtiniais Komptone, Au- 
gustdorfe lietuvių stovykloje, 
kaip lietuvių kunigų dekanas, 
čia 1948 buvo pakeltas į pre
latus.

į Amerika atvyko 1951, ir

VATIKANAS IR MASKVA
Vatikano laikraštis “Osš. Ro

mano” vedamajame rašo, kad 
Maskva “nori palaužti krikš
čioniškosios sąžinės pasiprieši
nimą”. Tam ji mėgino užmegz
ti santykius su Vatikanu ir 
laimėti su juo ‘*koegzistenci- 
ją’\

Apie Sovietų atstovo atsi
lankymą pas Vatikano atstovą 
garsiai skelbė ne tik Maskva, 
bet ir Italijos komunistų laik
raštis parašė apie “naują erą” 
tarp Maskvos ir Vatikano.

KOLONIJŲ REIKS IEŠKOTI
MENULYJE

Mėnulį žmonės galės aplan
kyti dar š o šimtmečio pabai
goje. O su žemės satelitu žmo
nės galės pakilti ir ten 6—24 
valandas issilaJcyti jau per šį 
dešimties metų tarpą. Taip aiš
kino anglam AmenKos raketų 
speciaLstas F. S. Durant.

Balionas 25 mylių aukštyje
Minneapolyje balionas iš 

plastinės medžiagos paleistas 
iki 25, 80 mylių aukščio. Ba
lionas buvo pripildytas heli- 
jaus dujų. Su savim j’s tempė 
48-svarus įvairių instrumentų. 
Bandymą padarė Minnesotos 
universiteto mokslininkai.■ •

Afriką šaldo
Afrikos Saharoje prancūzai 

surado naftos. Dėl karščių ją 
eksploatuoti sunku. Prancūzai 
įtaisė vėsinamas patalpas. Iš 
Europos atgabenti darb.ninkai

Vokietijos atstovas Maskvo
je dr. Haas rugsėjo 7 įte kė 

.Sovietam savo • vyriausybės 
naują siūlymą tiesiogiai clepė- 
tis dėl Vokietijos sujungimo. 
Siūlymo nuorašai buvo įteikti 
Amerikai, Angį.jai, Prancūzi
jai. s

Derybos galėtų būti slaptos. 
Jose turėtų dalyvauti penkios 
valstybės: Vokietija, Sovietai, 
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja. Kad Sovietai neatmestų 
Vokiet jos siūlomų balsavimų 
visoje Vokietijoje ir kad paša
lintų baimę, jog sujungta Vo
kietija bus pavojus Sovie
tam, ‘Vokietijos raštas prime
na:

Vokietijos sujungimas nerei
škia jos dė j imąsi į Kuto ir Va
karų bloką; sujungtoji Vokie
tija pasilieka saa laisvas ran
kas; nurodo galimybę sudaryti 
demilitarizuotą zoną Vokietijos 
pusėje pagal Čekoslovakijos ir 
Lenkijos sieną; sujungus Vo
kietiją galima bus toliau tartis 
dėl saugumo ir nusiginklavi
mo.

Anglija Adenauerid iniciaty
vą pagyrė.

SOVIETAI ADENAUERIO 
SIŪLYMĄ ATMETĖ

Užs. reikalų min. pavaduo
tojas Gromyko, kuriam raštas 
buvo įteiktas, davė suprasti 
Vokietijos atstovui Haasu, 
kad Adenauerio siūlymą verti
na neigiamai. Esą Vokietijos 
apsiginklavimas ir “laisvių pa
neigimas”, tai yra — komunis- 

- tų partijos uždarymai, Vokie
tijos sujungimą padaro neįma
nomą. Vienintelis kelias Vo
kietijai sujungti esąs — tartis 
vakarų Vokietijai su rytų Vo
kiet ja. /

VOKIETIJOS OPOZICIJA * 
NEPAREMIA

Vokietijos socialdemokratai

kui visa laiką praleidžia tose 
vėsinan&se patalpose.

Vėsinti buvo sugalvoję ir’ 
senieji romėnai, kai jie turėjo 
savo kolonijas Afrikoje. Jie 
statę namus dvigubom sienom. 
Tarp jų pylė sniegą ir ledus, 
kuriuos gabeno laivais iš Sici
lijos nuo Etnos kalno.

• Sovietai panaikino Stalino 
premijas. Jų vietoj bus duoda
mos Len.no premijos, kaip jos 
veikė iki 1935. Lenino (premi
jų bus per metus 50 už laimė
jimus moksle, mene, literatū
roje. Premijos dydis — 75.000 
rubUų (18,750 dol.). "Už tai
ką” premijos bus taip pat Le
nino vardu; jų bus 10 ir 100.-

NELAIMES OKINAWOJE x
Okinawos saloje, Pacifike, 

kur yra Amerikos bazė, 11 ma
rinų buvo pagauti povandėni- 
nės srovės ir nuskendo. Rug
sėjo 7 ištiko salą taifūnas 140 
mylių greičiu. Lėktuvai buvo 
suspėję pasitraukti. Tačiau 
taifūnas pridarė didelių nuos
tolių gyventojam ir įgulai.

• Alabamos olose rasta žmo
gaus gyvenimo liekanų, iš ku
rių spėja ten gyvenus indijonų 
pirmatafcus jau prieš 8000 me
tų.

• Anglai Kipre paskelbė 35 
pogrindžio vadų sąrašą. Vž 
pažymėtų jame asmenų išda
vimą paskyrė prern ją iki t10,« 
000 svarų. Išdavikas pasižadė-

n:no vardu; jų bus 10 ir po jo apgyvendinti krašte, kurio 
100,000 rub. jie norės.

ir “laisvieji vokiečiai” (FDP) 
pritarė derybom su Maskva, 
tačiau kritikavo Adenauerio 
siūlymą — jame nesą nieko, 
kas duotų pagrindą Maskvai 
tartis. Opozicija nenori pritar
ti Adenaueriui, nes jai svarbu 

' rinkimai, i kuriuos eidama la- 
biausai ir nori kaltinti Ade- 
nauerį, kad jis nesujungia Vo
kietijos.

MASKVA PALAUKS 
RINKIMŲ?

' Spėjama, kad Sovietai nesi
skubins derėtis su Vok etija. 
Jie nori palaukti ir tuo parem
ti Adenauerio opoziciją 1957

• i • ’ T* • ’ ' ’ •

kad tik Adenauerio šalinimas 
leis sujungti Vokietiją .

Maskvos stiprybė kovoje su 
Vokietija yra ta, kad Maskva 
aiškiai ir tvirtai paremia savo 
“kūd kį” rytų Vokietiją ir pa
remia pačioje Vokietijoje opo> 
zicijos siekimus — nuversti 
Adenauerį. Adenauerio silpny
bė, kad jis tokios tvirtos para
mos iš savo vakarinių sąjungi
ninkų — Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos — nesusilaukia. 
Priešingai, Amerikos rinkiminė 
propaganda apie nus ginklavi- 
mą^ Radfordo planas suma
žinti Amerikos kariuomenę 
Europoje kliudo Adenauerio 

rinkimuose. Jie * pasiskelbė, politiką? >’

IR VfcL GROBIKAI... Rootol* Minai buvo pn*roM* kuivaMy 
dukrelė, pankui rantu jiurnta i tvenktai; ėja ji laidojama Xcw Ha. 
veiw.

. ^Ingiai laukia infliacijos ir streikų
Anglijos iždo valdytojas 

Macmillan ragino darbininkus, 
kad nereikalautų kelti atlygi- - 
nimus. Jis nurodiriėjo. kad 
anglo darbininko darbingu
mas, nepakilo tiek ka'p Ameri-

kos ar Vokietijos darbininko, 
ir dėl to atlyginimo kėlimas 
reikš Anglijai infliaciją.

Darb ninku Macmillanas^ ne
įtikino. Jų profesinės sąjun
gos nesutinka atsisakyti nuo 
reikalavimo pakelti atlyginimą 
ir grasina artimiausiu laku 
streikais. O kad infliacijos 
būtų išvengta, siūlo grįžti į 
ūkio valstybinimą ir maisto 
produktų racionavimą, kaip 
tai buvo karo metu.

• Maskva paskelbė nustačiu
si minimum uždarbi — mies
tuose nekval fikuotam darbi
ninkui 300—350 rublių mėn., 
kaimuose 270. ‘Potvarkis 
veiks nuo 1957 pradžios.

Jau keli mėnesiai Vokietijo
je rodosi gatvėse pilkos uni
formos. Tai nauji Vokietijos 
kareiviai, daliniai tos pusės 
milijono kariuomenės, kurią 
leista Vokietijai turėti. Tačiau 
veltui manytum, kad vokiečiai 
d džiuojasi savo atgimstančia 
'kariuomene. Laikai ir nuomo
nės apie kareivį pasikeitė.

Kareivio vardas* Vokietijoje 
suniekintas. Uniformą dėvėti 
yra gėda. Tai menkesnio žmo
gaus ženklas.

Spauda skelbė, kad Miun
chene viename restorane buvo

stitutas prieš pusę metų bu- 
’ vo radęs, kad

16—25 metų vyrų 16% pa
sisakė norį dėvėti kario unifor
mą ir 36% jaučia, pareigą tar
nauti kariuomenėje. Po pusės 
metų tie skaičiai jau nukrito 
iki 7 ir 26 procentų.

Vadinas, nusistatymas prieš 
kariuomenę Vokietijoje auga.

,i______ ______________ Dėmesio verta, kad tas nu-
iškaba prie durų: “Uniformuo- sistatymas prieš kariuomenę 
t i nepageidaujami”. Korespon
dentai vokiečių spaudoje iškė
lė faktus, kaip restoranuose ir 
krautuvėse uniformudti vok e- 
čių kariai patarnaujami men
kiau nei civiliai . Vienas 27 
metų vokiečių karys pasakojo
si, ka p šokiuose mergina at
sakiusi su "uniformuotais ne
šokanti”. Miestai, kuriuose 
norima vokiečių kariuomenės 
dalinius apgyvendinti kratosi 
visom keturiom, nors iš jas 
turi gero pelno. Kad Muenche- 
ne grįždamas iš pratimų karei
vių būrys dainavo, tai gyvento
jai iškėlė bylą, nes jų miegą 
ardo.,.

stipriausias kaip tik Vokieti
jos pietuose ir Bavarijoje, ku
ri šalia Prūsijos buvo stipriau
sias miiitarizmo punktas se
nesniais laikais. Mažiau to nu
sistatymo prieš uniformuotą 
žmogų yra šiaurės Vokietijoje.

šveicarų laikraštis “Die 
Weltwoche” sako, kąd paž ū- 
rose į kariuomenę atsispindi 
visa dabartinės Vokietijos dva
sinė' padėtis. Iš Bonnos — ir 
taip pat Iš užsienio — per ei
lę metų nuolat buvo g rdima, 
jog labiausiai reikia saugotis, 
kad vokiečių kareivis neimtų 
piktnaudoti savo jėgos; karei
vis esąs pavojingausias daly- 

Viešajai nuomonei tirti in- kas Dabar ir pasiekta to. kd



Palaimintasis Inocentas XI

us
gyvenate

PETRO BAZILIKA ROMOJE.

Dvi širdys buteliuose
MARIUS PROCOPIUS

Koletą.

ALPIŲ papėdėje, Italijos ir 
Šveicarijos pasienyje, yra dvi
šales ežeras, lyg gyvatės lie

si tikra gyvenimo novelė 
nebūtų atsiradusi, jei atsitik
tinai Jojo ir Koletą nebūtų ra-

Jojo pasakė, kad ten ir ten 
esąs fabrikas ir gavęs toki ir 
tokį darbą, už kuri per dieną 
moka 600 franku. Tai ir vis-

Viešese mokyklose auklėji
mas ir mokymas yra nureligin

Dar ilgiau jis barėsi, rūsta
vo ir piktinosi ta buteline mo
terim, o paskui staigiai pa
klausė:

Po kelių dienų panašus sur- 
pryzas ištiko vyrą. Jis vos bu
vo spėjęs sugrįžti, kai žmona 
įbėgo į kambarį, rankoj laiky
dama kel's banknotus po 100 
frankų. Iš kur tie pinigai? Ji 
papasakojo patikėtiną faktą: 
gavusi darbą keramikos fabri
ke. Tereikią tik teptuku per- 
vedžioti tam t'krus piešinius 
ant paruoštų deginti darbų. 
Dienos darbas — 600 frankų.

“Prieš iš- 
verbuoto-

tave sutvarkyčiau! Tu man 
nesivądalotum butely po Pary
žių, tai ne moterų darbas!

Jojo nieko neatsakė. Dairė
si į upės pusę, sekė plaukian
čias valtis ir klausėsi laivei ų 
sirenų garsų. Jo mintys netik 
po nei savy, nei butely, ver
žėsi kažkur toli toli. Staigia', 
lyg iš sunkaus miego pažadin
tas, Jojo tik dabar susivokė, 
kad gretimam butely yra mo
teris. Be jokios įžangoš, lyg 
klausdamas, lyg kaltindamas 
ją, Jojo tarė:

— Ei, tu esi moteris! Tau 
dar blogiau nei man. Vyras 
tai vis vyras, bet moteris? Jei 
tu būtum mano žmona, tai aš

— Sakyk, ar kartais nebūsi 
mano žmona?

jus Odescalchi buvo turtingas 
prklys, motina — Paola Cas- 
telli. Savo sūnų, gimusį 1611 
gegužės 19, pakrikštijo Bene-

Koleta kantriai leido vyrui 
išsišnekėti. Paskui pradėjo ir 
ji reikšti savo nuomonę:

— Jei jau taip, tai ir aš tu
rėčiau pagrindo gėdintis ir 
piktint s tavim. Juk neseniai 
tu pats taip sakei. Tačiau aš 
nė kiek nesipiktinu. Darbas 
lieka darbu, jei tik jį sąžinin
gai ir niekam blogo nedaryda
mas atlieki. Ar paukščiai ne
krauna lizdo abu?

Jojo sunkiai atsiduso ir ėmė' 
teisintis bei atsipraš'nėti žmo
nos už savo nesugebėjimą ją j 
išlaikyti, už jos vargą kėliau-' 
jant po Paryžių butely. • j

Koletą norėjo jam atsakyti,; 
bet kaip tik tuo momentu “bu-; 
telių” vadas davė įsakymą; 
keltis ir eiti toliau. “Buteliai“; 
ėmė rikiuotis. šį kartą Koletą' 
atsistojo užpakaly Jojo, nes 
žymiai lengviau buvo žengti 
savo vyro pėdomis ir šnabždė
ti, kad tarp vedusiųjų meilė 
amžina, nors jų širdys butų už
darytos ir atskiruose buteliuo-

Patalpę klausimas visą lai
ką opus. Mokyklų statyba ne
gali prisivyti mokinių pneaug- 
liaus. Pavyzdžiui, New Yorke 
šiem mokslo metam pastatyta 
11 naujų mokyklų, tačiau apie 
40.000 mokinių turės būti 
mokomi ankštose klasėse arba 
pakaitomis. Visame krašte su
sidaro šimtai tūkstančių moki
nių, kuriem mokyklų patalpos 
yrą per ankštos. Kongrese 
buvo norira pravesti įstaty
mą, kad federalinė valdžia pa
dėtų miestam ir atskirom sri
tim mokyklas statyti, bet įžiū
rėta valstybės kišimąsi į švie
timo reikalus, ir įstatymas ne
praėjo. Vadinasi, ginama švie
timo ir auklėjimo laisvė, bet 
keista, kai turtingoj Amerikoj 
pristinga pinigo naujosios kar
tos auklėjimo reikalam.

met. Vadinasi, . nieko čia ne
paprasto.Tačiau trys proble
mos, kurios kiekvieną rudenį 
taip pat įeina pro mokyklų 
duris, nėra visai paprastos. 
Amerikos mokyklom stinga 
patalpų, mokytojų ir religinio 
auklėjimo.

diktu. Benedetto Odescalchi ir 
buvo popiežius Inocentas XI. 
Užaugo jis aukštas ir liesas.su 
riesta erelio snapo nosim, ir 
visą laiką išlko kiek . padžiū
vęs dėt savo asketiško gyveni
mo. Pagal anų laikų paprotį 
turėjo užsiauginęs ūsus ir 
smailą ožio barzdelę. Tokį jį 
matome ir popiežiaus atvaiz_

Konfesinės mokyklos, tarp 
jų ir katalikų, stengiasi užkišti 
tą pačią didžiausią spragą 
Amerikos švietimo sistemoje. 
Tėvai tai supranta ir vis dau
giau savo vaikų siunčia į para
pines katalikų mokyklas. Pa
vyzdžiui, tame pat New Yorke 
šiemet į viešąsias mokyklas 
sueina 992.000 mokinių, o į' 
katalikų — 342.000; vadinasi, 
daugiau negu trečdalis. Visoje 
Amerikoje susidaro m'lijonai 
tų mokinių, kurie lanko priva
tines mokyklas; Sakoma, jos 
labai daug sutaupo ’ valstybei 
pinigų. Bet čia ir vėl priešta
ravimas. Tėvai, kurie išlaiko 
privatines mokyklas, Švietimo 
reikalam turi dvigubai mokėti 
iš jų mokesčių atskaitoma vie 
šosiom mokyklom, o Iš sav 
kišenės turi mokėti privati
nėm. Yra skriauda, bet yra ir 
nauda: geriau tikįs ir doras 
vaikas, nors tėvų kišenė liktų 
kiaura, negu būtų priešinga5.

jo irveBda. Reikš
minga ir tai, kaė Inocento XI 
veikla pinas su tomis pat 'ko
vomis su turkais, apie kurias 
Darbininke jau ^skaitėme ry“ 
štum su dabartinio popiežiaus 
Pijaus XIC (aišku, priminusiu 
Belgrado mūšį (1456). Inocen
tas XI turi artimą ryšį su Vie
nos kautynėmis (1683J.

• Benedetto Odescalchi mokė
si savo gimtajame meste, pas
kui Romoje ir Neapolyje., Mo
kėsi teologijos ir teisės. Iš 
prigimties'buvo religingas, pa
prastas ir skaistus, griežtas 
sau ir atlaidus k tiem. Jam

Grįždavo kiek lėtesniu žing
sniu, bet visad žmonai pasaky
davo, kad esama gerų vilčių, 
žinoma, Koletą į tai nekreip 
davo dėmesio, '‘nes tie žodžiai 
jai nebuvo jokia naujiena.

Vieną rytą Jojo skaitė Fran
ce Dimanche. Akys užkliuvo už 

,vieno skelbimo. Staiga padėjo 
laikraštį, šoko į batus ir vijur
ku išniro pro duris ir nudun
dėjo žemyn laiptais.

Koletą jo nematė visą die
ną. Tik pavakariais už durų iš
girdo jo įprastinio švilpavimo 
garsus ir pasiskubino atverti 
duris. Jojo pasišok: nedarnas 
kilo laiptais aukštyn. Lyg į- 
bestas kuolas, žado netekęs, iš 
kelnių kišenės išsitraukė pluo
štą popierinių pinigų. Juos'ro
dė žmonai ir šaukė:

— Se, žiūrėk! Pinigai!
Koletą leido vyrui ne sykį ir

ne du tuo® žodžius pakartoti,' vienas vyras neatėjo. Jo vieton aš Švaistausi po Paryžių ir dar gėda ir nesmagu, kad tu ta p dę darbo tam pačiam likerių 
buvo pasiųstas Jojo. Rytas bu- kaip —- butely. Tikrai yra kei- uždarbiauji. Sis darbas netin- fabrike arba tą rytą būtų atė-

- - - - nj^eriaj kaip tau,» jęs | dirbą tas vyras, kurį teko

se balsų jam klojosi vis dau
giau. Kardinolas Odescalchi su 
ašaromis maldavo, kad jo ne
rinktų. Taip vėliau (1903) da
rė ir kardinolas Giuseppe Sar. 
to— šv. Pijus X. Tai buvo pas
kutinė sykis, kai kardinolus 
veikė įtaka iš šalies: kardino
lai grupavosi apie kandidatus, 
kuriuos palaikė didžiosios val
stybės. Prieš kardinolą Giusep- 
ppe Sarto buvo nusiteikę Pran
cūzijos kardinolai: jie turėjo 
savo kandidatą, šv. Pijus .X 
ekskomunika uždraudė atsi
žvelgti į pasaulinius interesus 
— dairytis, kuri valstybė ko
kio popiežiaus norėtų.

Renkant popiežium Inocen
tą XI toji valstybių įtaka dar 
buvo labai stipri. Lemiamą žo
dį turėjo Prancūzija — jos 
karalius Liudvikas XIV. Kle
mensas X jam neįtiko. Kara
lius dabar norėjo palankesnio 
popiežaus. Kai paaiškėjo, kad 
daugiausia balsų svyra į kardi. 
nolo Benedetto Odescalchi pu
sę, gautas ir Liudviko XIV 
pritarimas. Prancūzijos kara
lius manė, kad mažai kam ži
nomas kardinolas, išrinktas Ar Žinote Čikagii

kiai, kaip j

paskrtaš Novaros* vyskupu 
(1650), šiaurės Itafijoje,visai- 
netoli savo gimtojo miesto. - 
Vyskupas jis skubus vargšam 
padėti ir nelaimingus užjausti, 
bet griežtas kunigam. Kas jam . 
savo gyvenimu ar elgsena ne
įtiko, to ir neskyrė pare gom. 
Kardinolas Benedetto Odes- 
calchi paliko Novaros vysku. 
piją su 200 laisvų vietų: jam 
tiek trūko gerų kunigų. .2 

Popiežius Klemensas X jį 
pasikvietė į Romą, kur ypatin
gų pareigų nėjo, niekam labai 
ir į akis nekrito, buvo užsida-i 
tęs, savo asketiškam gyveni, 
mui pasiskyręs. Niekada nie- i 

nereikėjo rinktis pašaukimo— kur nebuvo iš Italijos išvykęs, 
turėjo aiškų norą būti kunigu. 
Kunigu įšventintas ėjo įvai
rias bažnytines pareigas, bet 
teko pabūti ir Maceratos gu. 
bernatorium. Romos Bažnyč a 
turėjo nemažai žemių Italijoje 
ir aplink Italiją. Popiežius bu
vo Bažnyčios ,gžvva ir kartu 
pasaulinis valdovas; Benedetto 
Odescalchi buvo jo guberna
torius, o paskui ir legatas Fer- 
raroję. Ten jį siųsdąmas popie
žius Klemensas X žmonėm rę7 
kOmendavo: mittimus patrem 
pauperum — siunčiame varg
šų tėvą. -

Tasai vargšų tėvas, tikrai 
gailestingos širdies, buvo jau 
pasiekęs . kardinolo kepurės 
(1645), nors turėjo 34 metus. 
Po penkerių melų jisai buvo

popiežum, bus jam visai ge
ras įrankis. Liudvikas XIV ap
siriko.

Inocentas XI pasirodė “pa. 
vojingas” ir pačiai Romos kuri
jai. Jis ėmės griežtų reformų. 
Pirmiaus a susitvarkė su Baž
nyčios finansais, reikalauda
mas griežto taupumo ir sąži
ningumo. Kiek jis buvo sau 
taupus, aišku iš to, kad visą 
dešimtį metų dėvėjo tą pačią 
baltą sutaną, kol jau negalima 
buvo dėvėt'. Gyveno labai pa
prastai, nemėgo, prabangos. 
Taip jisai sutelkė pinigo pa. 
remti kovom su turkais.

Inocentas XI griežtai atmetė 
Bažnyčios administracijoje įsi-

Tik kardinolų kolegijoje jisai 
labai griežtai pasisakydavo už 
rel gines ir moralines refor
mas. Vėliau jisai buvo pramin
tas “kardinolų kolegijosBo- 
romėjum”. Karolis Boromėjus, 
pripažintas šventuoju viene- 
riais metais anksčiau (1610) 
negu Inocentas XI gimė, gar, 
siojo Tridento susirinkimo me
tu padėjo pravesti griežtas re
formas, kurios sustiprino ka
talikus kovoje su protestantiz
mu. s - • * •
IŠRENKAMAS "NEPAVOJIN

GAS" POPIEŽIUS
Klemensui X mirus (1676) 

ir renkant naująjį popiežių, 
kardinolas Benedetto Odescal. 
chi pradžioje tegavo kel s bal
sus. .Naujuose perbalsavimuo-

Vieną rytą iš dirbtuvės išė
jo būtys žmonių, susiskirstę 
grupėm po šešis. Jie tarėjo pe
reiti pagrindines gatves, rekla
muodami naujus gaminius. 
Darbas nebuvo sudėtingas nei 
sunkus. Reikėdavo eiti įlindus 
į didžiulius butelius, kurių šo
nai buvo stambiom raidėm nu
rašinėti naujų likerių vardais. 
Buteliai buvo iš kartono, todėl 
nesunkūs. Gatvės žmonės ne
galėjo jų pažinti, nes tesimaty- 
davo kojos.

Tą rytą reklaminės grupės

— O tu, per sutapimą, ar 
tik nebūsi mano vyras?

— Ne, — užsigynė Jojo.
Iš balso tačiau jam jau bu

vo aišku, bet jis tęsė toliau:
— Ne, Koletą. To tai tikrai 

aš iš tavęs nesitikėjau. Man

Lyg kokioj pasakoj tai atsi
tiko Paryžiuje. Gyveno jauna 
pora — vyras, vardu Jojo, ir 
žmona Koletą. Juodu vienas 
antrą labai mylėjo. Kadangi 
buvo labai neturtingi, tai die
na iŠ dienos laukė, kad kokia 
gera laumė užbėgtų į jų pasto
gę — Jean Goujon 139 numerį-

Metai bėgo po metų, o pora 
kasryt nubudusi ramindavosi:

— Gal šiandien geriau pasi
seks

Visą tą laiką kasdien palydė
davo besileidžianč ą saūlę pro 
Paryžiaus pakraščių kaminus 
ir lytą ją sutikdavo kitoj pu
sėj. Bet jų gyvenime niekaš 
nesikeitė. Abudu jie vis- dėlto 
buvo patenkinti ir gyveno vie
nas dėl antro.

Vyras kasdien permesdavo 
laikraščius, ilgėliau sustoda
mas prie darbo pasiūlos skel
bimų. Jei tik pasitaikydavo 
bent kokio darbo pasiūla, pali- o paskui paklausė: 
kęs žmoną, bėgdavo tekinas, 
kad tik atskubėtu pirmasis. gus gavai?

galėjusį nepotizmą:, skyrimą 
: bažnytįnėm paregom*ir vie-
. tom giminaičių, Janjsvačbj

btiyo dori ir religingi žmonės, 
K o ne giminėj. '• ?•' j

liai” traukė bulvaru pagal Sen
ina. Vadas davė įsakymą pa

ilsėti. "Buteliai” parimo ant 
upės kranto. Pro. akių aukštyje 
plyšelius iš butelių galėjo ma
tyti ting ai besiirstančius van
deny laivelius bei stebėti jais 
besidominčius praeivius.

Jojo staiga pasikreipė į'gre
tiną “butelį” tardamas:

— Bala žino, ką pamanytų 
mano žmonar jei jai pasaky
čiau, kad uždarbiauju butely. 
Kiek patylėjęs, jis tęsė toliau: 
— Juk darbas nėra iš malonių
jų, net pažeminantis, kai turi 
šitaip elgtis kitų reikalais. Lyg 
būčiau vergas... Tikrai, žmo
na jaustųsi nekaip, jei jos vy
ras. tik tokiu būdu gali užkalti 
vieną kitą pinigėlį. O tu — 
klausė gretimo “butelio”, — 
kaip | visa tai žiūri?

Vietoj atsakymo tegirdėjo 
tik tylų kvatojimą.

— Ko juokiesi, — paklausė 
Jojo. — Gal juokingai ką nu
šnekėjau?

“Butelis” vis dar tebesijuo
kė, o paskui pasigirdo silpnas 
moteriškas balselis-

— Ir aš galvoju, ką pasaky
tų mano vyras žinodamas, kad

Visa tai rašoma ne tautie
čiam, kurie apie Ameriką yra 
informuojami diena iŠ dienos 
pąnašiais faktais Lietuvoje, bet 
laisviesiem lietuviam. Rašoma 
žmogaus, kuris Čikagos, ma
tyt, niekada savo gyvenime rfė- 
ra matęs.

Bet jeigu apie Chkagą rašo
mos tokios kvailybės, taftas 
pats rašoma ir apie kitus daly
kus. Tokie raštai gerai padeda 
suprasti sovietų leidžiamus

Mokytojų
ga. Pradinėse ir aukštesnėse 
mokyklose vyrauja mokytojos. 
Vienos iš jų išteka ir palieka 
šeimoje; kitos prasimuša į ge
riau apmokamą ir lengvesnį 
darbą. Apskritai, gabesni ir 
judresni vyrai ir moterys mo
kytojų darbo nesirenka, nes tie 
žmonės, kurie ant savo pečių 
neša jaunos kartos auklėjimą, 
visuomenės beveik nepastebi
mi, mažai vertinami ir kartais 
atlyginami prasčiau negu įgu
dęs darbininkas fabrike. Sun
ku taip paf suprasti, kai jau
no .p-liečio ugdymas vertina
mas menkiau už biznį.

F opležiui Inocentui XI taio • 
pat labai rūpėjo Bažnyčos 5 
nepriklausomumas, ir jis čia 
daugiausia rungėsi su Prancū- 
rijos pastangom .patį pop.ežių, . . 
vyskupus ir kunigus palenkti 
savo politikai. # . Jgfą

ReLginiam ir moraliniam 
gyvenimui sustiprinti reikalą- 
vo papročių reformos, peikė 
nepadorų apdarą, ištaigingus 
pokylius, triukšmingus karna- ‘ 
valus. Kunigus ragino žmo. 
nėm prie: narna kalba aiškinti 
evangelijos tiesas, uoliai mo- 
kyti katekizmo, rūpintis jain- isl 
nuomenės auklėjimu, dažniau 
eiti Šv. komunijos, Inocentas 
XI reformavo Bažnyčios tribū- 
nolą, kad jis. daugiau tesingu*' ^ 
mo paisytų, griežčiau aptarė 
kanonizacijos procesą, smerkė 
Portugalijoje dar tebevartoja- 
mą inkviziciją. • Inocentas XI 
nepritarė, kad su kitokių reli. ~ Į|| 
ginių įsitikinimų žmonėm bū- įlg 
tų kovojama prievartos prie- 
monėmis, kaip darė Liudvikas 
XIV, išvydamas iš savo krašto ■||i 
hugenotus. Inocentas XI pa- 
brėžė žmogaus laisvos va7ios 
apsisprendimą už tikrąjį tikė- 
jimą. 'J ' ■ ; .

Visi, biografai Inocentą XI- 
vadina tikru Kristaus vietinin- 
ku, stipriai pakėlusį popiefių ;|||| 
autoritetą. Jis,vadovavosi šū_ ^||| 
kiu ''Religio et lustitia" —Ti-'' jjag 
kėjimas ir Teisingumas. Toks.o| 
įrašas yra ant jo antkapio šv., 
Petro bazilikoje. Mirė 1689 „ 
rugpjūčio 12, eidamas 75 me
tus, jau visai silpnos sveikatos, 
kurią atidavė savo darbam, ||| 
skirtiem Bažnyčiai ir Dievui. -

(Kitame straipsny bus ' apie 
Inocento XI vadovautą kovą su 
turkais). S. Suž. _
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Kažin, kaip Mizara su Prū- 
seika aiškins pranešimą, at- 1 
spaustą bolševikų leidžiamaja
me lakraštyje “Už grįžimą į
tėvynę”, kuris yra skiriamas
tremtiniam įtikinti, kad jie „ ??
grįžtų namo. Kažkoks L. P., 
neva gyvenąs Chicagoje, taip .
rašo: “Tokie kaip aš, — o jų 
nemažai, — gyvena čia gyvu- 7: 
Jiškose sąlygose. Skerdykloje, ' 
drbdami po 9—10 valandų 
per dieną, atliekame pačius 
bjauriausius darbus. Ir dėl to 
reikia džiaugtis, nes čia ir sa
viems, tai yra amerikieč ams, 
neužtenka darbo.”

Arba vėl Nr. 23: 
vykstant į Ameriką 
jai sakė: Daug pinigų gausite, ‘ 
nusipirksite automobilį. Visa .7. j 
tai vaikiškos pasakos. Apie /JjĮgĮ 
kokį automobilį gali galvoti, 
kai neišmanai, kaip išgyventi 
dieną, kaip sudurti galą su ga- J Z 
lu. Patarkite, kaip mums iŠ čia r 
ištrūkti.”

Ten pat “Užjūrio šalys pa- ’ 
sidarė mūsų žmonėms ne tik 
tikruoju pragaru, bet ir spas- ■'? 
tais, iš kurių labai sunku, o < 
kartais ir visai negalima iš- 
trūkti. Tie, kuriems pavyksta . S. 
išvažiuoti iŠ ten, su šiurpu pri- \ n 
simena ten praleistus metus...
Tai pripažįsta ir oficiali- bur- Jį 
žuazinė spauda, atskirai pa- 
ėmus “New York Times”.
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ROMOJE ;
įau ruošbnmi - iškilmė m, 
kuriom bus \pilirBlhtif palai
mintuoju popisžius Iriocoiita* 
XI. PooteKum R® buvo išrink
tas 1676 rugsėjo 2L m&ė 1689 
rugpjūčio IX Praislinkus 25 
matam po jo mirties, buvo 
pradėta byla paskelbti į šven
tuoju. Tam pasipriešino Pran
cūzija, bylą užsitęs^ o -paskui 

^ir visai riobuvo svarstoma. Tik 
po 200 metę, kai Inocentas XI 
buvo išrinktas popiėfium, jisai 
pasMda attoriass,jgarfaės.

Manome, bus pravartu suri-
tas dėl vadinamos sąžinės lais
vės. Galima tai suprasti ir tei
sinti, kai tos mokyklos sutel
kia įvairių konfesijų mokinius. 
Bet čia auklėjimas ir užlūžta, 
lieka tik mokymas, nes joks 
jauno žmc^aus ugdymas neį
manomas, aplenkiant religi
nius klausimus.. Jų neatsveria 
nė mokymas doros, demokrati
jos, tolerancijos ir žmonišku
mo. Visa tai atsiremia į žmo
gaus tikėjimą. Kai 'mokykloje 
jisai apeinamas, savaime atei
na antireliginis nusistatymas, 
kurį dar sustiprina tokio pat žuvis, vadinamas Como. To pa- 
nusistatymo mokytojai, čia ties vardo miestelis yra prie 
prasikiša dar vienas kontras- vakarinės ežero šakos. Tai pa. 
tas. Kai priesaikoje JAV vėlia- laimintojo popiežiau/ Inocento 
vai net įstatymu įrašytas Die- t £1 gimtoji rietą. Jo tėvas Livi- 
vo vardas, kad jisai būtų ir pi- 
liečių širdyse, ir jų santvarko
je, viešose mokyklose norima 
apsieiti be Dievo pažinimo. Ta- 
č au 'jose neapseinama, kaip 
daug kur konstatuota, be paži
nimo komunizmo. Laicistinė, 
mokykla logiškai veda į mate
rialistinį gyvenimo supratimą.

liesas.su
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East St. Louis, III., nauja bažny čia. Minuetas

V. Čižiūnas

(Nukelta į 5 psl.)

KULTŪRINĖ KRONIKA

ižS.

Gavotas

Szymanowskis, rusai Glinka ir 
Čaikovskis'.

• "Lietuvių Dianų” poatos- 
toginis numeris paskirtas dai-

• P. Galaunės “Lietuvių

Tuo pat laiku- ir panašios 
garbės susilaukęs yra kitas 
prancūzų šokis — gavotas. Sis 
taip pat paimtas iš Cap Apylin
kės liaudies šokių, o tos vietos 
gyventojus kažkodėl pravar
džiuodavo gavotais, kurių var
du ir šok s liko taip pavadin-

• 'K. Žoromskis, dailininkas, 
iš Chicagos persikelia į New 
Yorką, kur Jamaicoje, Ca- 
tan Rodė Institute dėstys me-

dvigu- 
šrittu. 
dainų 

paĄz- 
nepre-

miero — kanĮj&Eoji karūna.
Didžiajame altoriui dide

lis kryžius, kurio piešinį su
daro mūsų liaudies kryžiai. 
Jis čia stilizuotas,' simetriškai 
ornamentuotas kančios įran
kiais. Abejuose d- altoriaus šo
nuose paliktos navos, į kurias 
dar pastatys V. Kašubos sur 
kurtas skulptūras. x (Dar Vi 
Kašuba padarys skulptūrą ir 
bažnyčios frontui viršum du-viršaus rėmina koplytstulpi! 

Stogelių stilizuoti omąmentai. 
Šernuose — simboliai; prie Ma
rijos — lelija, prie Šv. Kazi-

Neminint daugybės atskirų 
tautų šokių, sustosime ties 
tais, kurie turėjo laimesnis 
liaudies pasitrypimų paversti 
plačiai žinomais ir šiandien te
bešokamais šokiais.

nų šventei ir kultūros kongre
su’. Įlieta 30 didelių ir mažos

liaud ės meną” išleido J. Kar- 
ve’io prekybos namai C aieago- 
,je. įrišta j kietus viršel us. ap
lankas ir viršelis dail. A. Mu
rausko.

gui gimstant arba liūdesį mr- ko labai palankiai, kiti —pik- 
štant. tlndamiesi ir protestuodami.

XVII amžiaus gale jį šoko visa 
Europa. Valsas yra trijų taktų, 
kurio pirmasis stipriai kirčiuo
tas. Greitis gana įvairus, pav., 
angliškasis yra labai lėtas, o 
v.eniškis greitas.

Valso tėvais reikia laikyti 
du Jonu Strausu: tėvą ir sūnų, 
o gimtinę Vienos miestą. Val
so meliodijos davė daug įkvė
pimo muzikos milžinams, kaip 
Mozartui, Clementi, Beethove- 
nui, Weberiui, Chopenui, Schu- Mazurka yra to paties takto 
bertūi, Schumanui, Lisztui ir kaip jr valsas, bet skiriasi sa
lotiems.

Vėl bus p^Ms verksmo sodas, 
Savo dalią keiks klevai — 
Rudenėli debesuotas,, 
Per anksti atkeliavai. 
Kaip galėjai rasti kelią — 
Jis neilgas, bet klaidus.
Gal belūždama Sakelė 
Verksmui išdavė sodus 
Tu esi jau pasiruošęs 
Saulę debesim dangstyt —- 
Rudenėli, žemės grožio 
Neuždark man taip anksti.

Didelę bažnyčios puošmeną 
sudaro vitražai, kuriuos pro
jektavo ir išpildė dailininkas 
Vytautas K. Jonynas.

Čia visi bažnyčios langai pa
versti vitražai?. Pirmame auk
šte jų yra 30, antrame — 30 
heraldinių langų. (Šie dar ne
baigti, dar daromi V. K. Jony
no studijoje New Yorke).

Vitražų tematika — Marija 
ir Lietuvos religins gyveni
mas. Iš jų yra 8 lietuviškos 
Madonos, 8 — pasaulyje pa
garsėjusios. Iš lietuviško reli
ginio gyvenimo paminėtina: 
Mindaugo krikštas,. Lietuvos 
kančia ir kit.

V. K. Jonynas, iki šiol reiš
kęsis kaip grafikas, čia pasi
rodo su gražiais, skoningas 
vitražais, čia dominuoja tvir
ta grafiška linija, neperkrauta, 
^palvos — skaisčiai žėrinčios.

Tie trys ^menininkai — ar
chitektas, dailininkas ir skulp
torius — ir padarė šią bažny-

• Aidų specialus numeris, 
skirtas kultūros kongresui ir 
da nų šventei, jau baigiamas 
surinkti. Jau yra sutelkta visa 
medžiaga. Numeris bus 
bas. surinktas smulkiu 
iliustruotas kongreso, 
vaizdais. tautodailės 
džiais. Tie, kurie Aidų 
numeruoja ir norėtų šį nume
ri įsigyti, prašom atsiųsti 1 
dol. šiuo adresu: Aidų admi
nistracija, 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn 21. N. Y.

Į karaliaus dvarą gavotą at
nešė, be minėtų Lulli ir Ra- 
meau, Martini, Gluck ir kiti. 
L udvikas XIV buvo užsaKęs 
sukurti jam specialų gavotą. 
Iš to užsakymo gime komedija 
—baletas “Cclcbrc Gavotta ’. 
Abu šokia*, buvo smarkiai su
šokti ligi revoliucijos dienų, 
bet ritantis karalių galvom, 
nusirito užmarštin ir minuetas 
su gavotu. P.rmutins .atsigavo 
romantinėj muzikoj ir tų laikų 
vaizduojamuose filmuose, o iš 
gavoto šiandien nedaug tėra 
likę. Jo judesiai lėtoki, o tak
tas dvejopas: dviejų sekun
džių arba dv cjų kctvirč.ų.

Didės aistra gyvent prieš mirtį, 
Kiekvienas gyvis užvėjos ieškos. 
O Viešpatie, sunku bus atsiskirti 
Ir epušės lapeliui nuo šakos. 
Sutraukys vėjas jo plonytes gyslas, 
Ir žalias kraujas jau nębasruvens — 
Įspėsiu aš atsiskyrifoo painią mįslę 
Iki ateinančio rudens...
Iki ateinančio rudens, iki rugsėjo, 
Kol kris nauji lapeliai nuo šakos, 
Mes būsim jau savais keliais nuėję 
Jau atsiskyrę amžinai laukuos.

Tai grynai prancūziškas šo
kis, paimtas iš liaudinių me- 
liodijų. Jo vardas kilęs nuo 
žodžio “menu” — minutė ir 
pritaikytas- šokio trumpumo 
sąvokai bei žingsnių grakštu
mui. Minuetą iškėlė į tikrus 
šokius italas Giovanbi Battista 
Lulli, pirmasis tą šokį išreiš
kęs gaidoms. Tai buvo Liudvi
ko XIV laikais, XVII amžiuje. 
Šokis buvo ugningai sutiktas 
karaliaus dvare. Minuetus ra
šė Lulli, prancūzai Couperin ir 
Rameau. Kiek vėliau juos kar
tojo ir tobulino Bachas, Mo- 
zartas ir Beethovenas. Tačiau 
aukščiausią ir tobuliausią laip
snį minuetai pasiekė italo 
kompozitoriaus Luigi Bocche- 
rini, gyv. 1743—1805 m., kū
ryboj. Minueto taktas yra trys 
ketvirčiai, judėsiu greitis vi
dutinis.

Jis^vo dvasia kur kas ma
lonesnė, nei pagal bendrus 
planus statytos bažnyčos, kur 
neieškoma savitumo, kur įkin
koma mašina, kad tik greičiau 
padarytų.

Reikia tuo džiaugiu, kad 
klebonas kun. A. Deksnys pa- 
tlfcėjo KątuviMM manininkam- 
pastatyti bažnyčią, nes tuo tik 
laimėje. 1

Viena, jo bažnyčia — origi
nalesnė, gražesnė už daugelį 
kitų' naujai statytį bažnyčių; 
antra, — jos statyba išėjo pi
giau, nei būtų pavedęs didžio- 
siom kompanijom. Bažnyč os 
statyba be šildymo atsiėjo 
132.000 dol. Su suolais, vargo
nais, kurie jau yra, šildymu 
sieks iki. 160.000. Pati bažny
čią nėra iš didžiųjų, jos dydis 
— 125 x 60 pėdų. Pradėta sta
tyti praeitais metais ir per me
tus užbaigtą.

Rugsėjo 2 vyko-čia dideles iš
kilmės. Šventino Belleville vy
skupas Albert R. Zuroweste, 
pamokslą sakė kun. J. Pruns- 
kis, per mišias giedojo solis
tas St. Baranauskas. Vėliau 
vyko du banketai, vienas — 
dvasiškija’, antras — visiems 
svečiams. Dalyvavo daug žnab- 
nių, vienas kongresmanas — 
Melvin Price, kuris ypač 
džiaugėsi bažnyčia ir per ban
ketą pasakė kalbą. Banketo 
metu vyko ir dainų programa.

• A.D.

Šokis yra gimęs kartu su 
žmogum. Modemiškas žmogus 
juo išreiškia savo gerą nuotai
ką, senovės tautos arba šių 
laikų primityvios giminės šo
kiais atl eka religines kulto 
apeigas bei palydi kitas žmo
niškosios buities apraiškas, 
kaip antai — džiaugsmą žmo-

dais ir ta proga turtinti savo 
kalbą lietuviškas aplinkos 
daiktų bei reiškinių pavadini
mų pakaitalais. Be reikiamų 
straipsnių Skaitymui ir pasi
kalbėjimui to nei tėvai nei mo
kytojai neįstengtų tinkamai 
perteikti vaikui.

Pirmąją laidą šio pagrindi
nio vadovėlio mūsų . pradžios 
lituanistinėms mokykloms pa
rūpino Bostono lietuvių moky
tojų būrelis 1954-ais metais, 
atspausdindamas ją Lietuvių 
Encikloped.jos spaustuvėje, ši, 
antroji, laida atspausdinta 
“Žiburių” Spaudos Bendrovės 
spaustuvėje Toronte, Kanado
je. Taigi ir leidėjas yra, tur
būt, ta pati bendrovė. Ta pro
ga tenka apgailestauti, kad nei 
vieni nei antri leidėjai nežy
mėjo knygose tiražą. Kas per 
porą metų viena knygos laida 
išsisemia ir tenka parūpinti 
jos antrąją, mūsų kultūrinės 
gyvybės vertintojams nėra taip 
jau lengva spręsti iš než nomo 
tiražo apie knygos paklausą.' 
Tad ir šios recenzijos pradžio
je išreikštas džiaugsmas, yra 
reliatyvus: vienaip vertintinas 
1000 egz. 
porą metų, kitaip 
egz. Tad leidėjai 
pti tiražo: tegul 
visuomenė, kaip

tautas K. Jonynasir 
įtrigs Vytautas Kašuba. įpt * - 
1Arch. Jonas Mulokas p^sta- 
r 5 tė jau antrą bažnyčią Ameri- 
y: koje.' Pirmoji fliet. bažnyčia 

‘ Marųuette Parke, C'hicagoje.
-'(Ji dar galutinai neįrengia; 

' bus pašventinta kitų metų ge- 
gūžės mėn.) Kaip Marųuette 

■ Parko, taip ir čia, ’East St 
Louis, ■ ■ - .-j.-

architektas bažnyčios formo
je Ieškojo Hetmriškę ^elemen- 

■■ tų, tuo suteikdamas savitą iš
vaizdą. *

šiuo kartu architekto lais- 
vę kiek varžė jau padėti pama
tai. 1942 m. bažnyča sudegė. 
Prieš vienuolika metų buvo 
padėti pamatai ir kiek išvary- 

' tas mūras. Dabar, prisideri
nant prie pamatų, reikėjo pa
rengti jos planus. Bažnyčios 
bokštui j.s čia pritaikė lietu
viškos varpinės formą, ją lais
vai modeliuodamas ir viršuje 
užbaigdamas kopfytskul- 
pio motyvais, kokius randame 
ir Marųuette Parko bažnyčioje 
ir Laurdo grotoje Kennebunk-

, port, kur taip pat statė J. Mu
lokas. Tai būdingas J. Mulo- 
kui bokštelių užbaigimas, kur 
medžio architektūros formos 

'pritaikomos cementui ar ak
meniui. '

Bokšte kabo dideli varpai, 
kurie sveria 4000 svarų.

Bokštui atliepia ir kitos fa- 
sados sienos. Taip bažnyčia 
gavo savitą veidą ir išsiskiria 
iš daugelio Amerikos bažny
čių, kurias stato kompanijos.

Vidaus architektūroje neieš
kota įmantrumų.

Taupyta medžiagos ir kartu 
ieškota, pusiausvyros. Sienos 
nuogų plytų. Prie jų derintos 
medinės lubos, specialus ap
švietimas. (Medžio darbus at
liko P. Vėbra).

Šoniniuose altoriuose Mari
jos Mergelės ir šv. Kazimiero 
statulos, išdrožtos skulpto-

irdav mas per 
2000 ar 3u00 
neturėtų slė- 

mato mūsų 
lengvai ar 

sunkiai plinta knygos, skirtos 
mūsų tautos ateičiai, jaun mui.

Įžengdartii į naujuosius 1956 
—57 mokslo metus, tikime, 
kad tėvai ir mokytojai skubiai 
ir mielai pasinaudos “Kregž
dutės” patarnavima s tautinio 
mūsų vaikų auklėjimo srityje. 
Iš savo pusės mes sveikiname 
nenuilstamą autorių ir jo kny
gos leidėjus už pakartotą kul
tūrinį žygį.

A. Rinkūnas KREGŽDUTE 
II dalis. Antroji laida. Skaity
mai, apl nkos ir tėvynės paži
nimas. Viršelis ir iliustracijos 
dailininko T. Valiaus.. Spau
dos B-vė “Žiburiai” Toronto. 
Ont.. Canada, 1956. Knygos 
kaina nepažymėta.

išėmė ir jų vieton pora pasakų 
ir vieną naują eilėraštį įdėjo. 
Dėl tų pakeitimų netenka su 
autoriumi bartis. Jie neesmin
gi, be to, įdėti nauji dalykėliai 
tikrai vertingi.

Autorius šios naujosios lai
dos “žodyje mokytojams” pasi
sako prieš siūlymą mažinti ap- 
linkotyrinio turin o straipsnių 
skaičių. Teisingai galvoja: 
išeivijos vaįkas, kad ir gauna 
pažinti tą aplinką gyvenamojo 
krašto (mūsų atveju —J. Ame
rikos v-bių ir Kanados) moky
klose, bet jis ten tą aplinką 
mato ir vertina nei etuviško-' 
mis akimis. “Kregždutės” ap- 
linkotyrinių straipsnių uždavi
nys — duoti progos lietuviui 
vaikui žvelgti į gyvenamąją ap
linką lietuvio akimis, lyginti ją 
su tėvų žemės—Lietuvos vaiz-

Kai vadovėlis, skirtas letu- 
viškosioms mokykloms išeivi
joje, susilaukia antrosios lai
dos, reikia labai džiaugtis. Ta
da jau galima spręsti, kad to
kią vadovėlių paklausa yra 
gyva ir tikrai patenkinama.

štai Antano Rinkūno “Kreg
ždutės” II-sios dalies antroji 
laida jau išėjo iš spaustuvės. 
Pirmieji knygos egzemplioriai 
jau pasiekė laikraščių radak-' 
.cijas ir visur tuos žmones, ku
riems tenka malonumas pir
miems juos vartyti, tikrinti ir 
vertinti.

Viršinis “Kregždutės” Il
sios dalies naujosios laidos pa
vidalas, jos drabužėlis, tas pat, 
kaip buvęs, labai simpatiškas. 
Knygelė kiek suliesėjo, bet tik 
keturia's puslapiais (180 vietoj 
buvusių 184). Turinyje auto
rius kaiką pakeitė: 8 sunkes
nius straipsnius bei eilėraščius

Valu.3
Valsas kilęi iš vokiečių tau

tinių šokių. Savo vardą gavęs 
nuo žodžio ' waclzcn". reiš
kiančio vyniotis, suktis. Tai 
yra pirmas s šokis, kurio šokė
jai vienas antrą laiko apsika
binę. Jo atsiradimą vieni suti- duojančių dainų šventės Iben- Cadillac,

• Adomas Galdikas greit iš
vyksta į Meksiką, kur išbus 
apie mėnesį, studijuodamas 
meksikiečių meną, lankyda
mas muziejus ir istorines vie
tas. šiuo metu jis dirba šv. 
Pranciškaus škicus. Paveikslą 
užsakė tėvai pranciškonai.

• V. K. Jonynas pakviestas 
į Fordhamo universitetą New 
Yorke dėstyti meno, šiame ru
dens semestre dėstys piešimą, 
tapybą pradedantiems, natūr- 
mortus ir peisažus, grafiką ir 
taikomąjį 
Dėstys vakarais kiekvieną die- • solistė A. Stempužienė 
na. išskyrus penktadienį. lapkričio pradžioje dainuos

Bostono Liet. Laisvės Varpo

Mazurka
Pirmoje XVIII amžiaus pra

džioje, mozūrų liaucLnes melio- 
dijas ir šokius pasigriebė len
kai. Chopenas, gyv. 1810—49, 
taip susižavėjo šiuo šokiu, kad 
liaudies paprastas meliodijas 
įamžino į klasikinę muziką, 
sukurdamas pianui. 57 atski
ras mazurkas, kurių žymiau
sia yra septintoji. Be to, žy
mūs mazurkistai yra lenkas

radijo ruošiamame koncerte, 
o gruodžio pradžioje Clevelan- 
dc su simfoniniu orkestru.

M. Gulžinis Vokietijoje pa
kviestas Bonnos universiteto 
vokiečų studentų rudens se
mestro pradžioje paskaitai 
apie bolševikų vedamą propa
gandą pavergtoje Lietuvoje.

Prof. Ignas Prielgauskas, se
niausias, Lietuvos muzikas, su
laukęs 85 metų mirė 1 opos 16 
d. okupuotoje Lietuvoje. Šiau
liuose. Yra buvęs Klaipėdos 
konservatorijos direktorius, 
apie 20 metų profesoriavęs 
Varšuvos k o n s ervatorijoje. 
Pas jį mokėsi St. Šimkus. J. 
Benderius. M. K. Ciurlion s ir

drą chorą, visą publiką, diri
gentus. Gausu nuotraukų ir iš 
kultūros kongreso. Viršelyje 
— viceprezidentas Nixon pri
ima lietuvių jaunimo peticiją.
• Antano Baranausko Anyk

ščių šilelį angliškai ir lietuviš
kai išleido Lietuvių Dienos 
Los Angeles, Calif. Išvertė Na- 
das Rastenis, suredegavo ir 
pabaigos žodį parašė J. lini
nis. Iliustracijos J. Kuzmins- 
kio. Viršelyje Vytauto Maže
lio nutrauka, vaizduojanti 

meną, portretus.. Anykščių šilelį.

Kornp. Antanas Nakas baigia 
ruošti harmonizuotų dainų rin
kinį. kuri netrukus tikisi iš- 
Ic sti.

Juozas Deubėnas, artistas, 
visą mėnesį vaidino Starlight 
Teatre Pavvling. N. Y., vaidino 
trijuose pastatytuose veika
luose: The Mousetrap, Anni- 

nio formato nuotraukų, vaiz- versary Waltz. The Solid Goki



Ji

liautojas pastebi, fcad taskraš- 
tas švenčiausios Medelės or- 
<imn taįnfrt 'ataariantaRiš- weti-

ir jų 
lėktu-

1413 me-' 
*>**£■ 
>ęt jis ty-

tr PūflMrwr|t>c .'* Buvo tel.^ paprastas pasienį)
■ ' J peštynės, kurių tup inėtu pasi- 

mūšio kryžiuo- taikydavo gana daug.
i, o Jogaila

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

Tnuštis su netikėliais . žemai
čiais . -\r ' ; ■ ‘ -

Tšplatikįs laivu, atplaukė į 
Daniją, pro ■Bornholmo/salą 
pasiekė Dancigą, kurį vadina 
Vištos uosta.

-
k. -.‘v v,i

Iš Dancigo traukia į Marien
burgą pas didįjį magistrą. 
Džiąugiari miesto galybe ir 
turtais ir sėdasi už kryžiuočių 
stalų. Padauža riteris tikėjosi, 
kad ordino kariai nuolat ren
gia karo žygius prieš “saracė
nus”, — prieš žemaičius, bet 
tuo metu niekas jokio žygio 
nerengė.
' Nenustigdamas vietop/ii- 

vyksta aplankyti Dąnijois kara
liaus, kurį randa Vordinborge.

Karalius Sek&inių dieną,

net visus vokiečius 
Puolė Jr-1409 metais.

Kaip atrodė anoji pils, Gi-, 
libertas nieko neužsimena. 
Lyg nujausdamas, jis ilgai, ir' 
nesisyečiuoja. 1414 m. Vytau
tas vėl puolė Klaipėdą, nes no
rėjo atsiimti visą panėmilhę 
su Klaipėda iki Rusnės. Ta
čiau Klaipėda tik po 500 me
tų sugrįžo Lietuvai.

’AS' LANNOY. paveikslas B jo šeipjos arcftyv

Įspūdžiai iš vasaros kursų (3)

Iš liaudies šokių išsivystė minuetas

periodi,

LITERATŪROS 
KONKURSAS

Švietimo Tarybos posė- 
lietuvių švietimo klausi- 
Tarybą sudaro visų ke- 
vienuolijų atstovės ir

peakHMaa raMto ųrir knanja rartjh**. Premija įteikia IUn<l«m>-

riais. Gilbertas t k nusisteby|| 
kad iki Liepojos jis nematęagĮ 
nė vienas sodybos, nesutikęs*^ 
nė vieno žmogaus. Nepastėbė- 3 
jo jis nė Palangos, o ji jau se- 
iriai buvo. 1372 m. spalio 20 | 
Palangos žemaičiai vieną teu- 
tonų būrį ^bevydami prigirdė? 
šventojoje. z ?

Pasimaudyti irgi nesusi- 4 
gundė, nes jau. buvo žiema. ? 
Taip riteris i» pasiekė Liepojų, ? 
kur upė skyrė žemaičius nuo 4. 
Kuršo. '

(Kitam numeryje Gilibertąs 
Rygoje, Naugarduke, Pskove).

- atimdamisavą žemes. Kry- nuverstas ir .įkištas į Malė-, 
žiuočiai Vytauto pulti tiesiog ' jimą Tai buvo 1413 m. lapkri- 
nenorėjo, nes buvo juos skau- čio 11 d. Tada jis pasiskubino 
<ESai -aplamdęsv Tad ir pasi- iškeliauti į Livoniją, kur tikė- 
rmko silpnesnius priešus —- josi praleisti ‘ žiemą, o gal ir 
mozūrus ir Pamario kuiugaik- pakarianti sn žemaičiais 
M 1 f .. ' . • ’

Bet jie buvo, krikščionys! J KLAIPĖDĄ
Mūsų riteriui tikriausiai tai Per Karaliaučių ir per Kur- 
rierūpėjo, buvo gera proga pa- šių kopas patraukė tiesiai į 
s^ymętį kautynėse. Tad, me- Saurę. Rašo,-kad -kairėje yra 
ko nelaukęs, ir ištraukė šu jūra, o dešinėje— didelė upė. 
kryžiuočių fcarinampne c Tai jbuvo Kuršių marios, ku- 

. . rįas anuo metu jąjį,, Nemuno
ištaku. Nemuną gi vadina Me- 
melės vardu, pačią Klaipėdą— 
Memelburgu.

Dangės santakoje, mūsų lai
kų senojoj Klaipėdoje, ir buvo 
ta pilis, dėl kurio? tiek - daug 
kariauta ir kurią riteris aplan
kė.

Klaipėdą pastatė Livonijos 
ordinas 1252. metais, stiprinda
mas karą prieš žemaičius.

Vėliau ją perdavė savo “bro
liams” kryžiuočiams. Nemunu 
vyko didelis laivų judėjimas, 
— vežėsi lietuviai prekes, — 
tad kryžiuočiai ir norėjo už
kirsti šį kelią, žemaičiai at
kakliai priešinosi. Laivus su
telkę, jie apgulė pili, jš laivų 
pasidarė tikrus tiltus ir pradė
jo karą. Tai buvo bene pirmas 
lietuvių jūrų mūšis. Pilies ne
įveikė, bet vėlesniais laikais 
Klaipėdą nuolat puolė lietu
viai. Jis kaip baisus šašas truk
dė laivininkystę. 1402 rp. ge
gužės mėn. ją sudegino Vytau
tas, kaip sako Tomo kronika,

yra geriausia dovana visokiomis Ą’į 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, ' t 
todėl jis tinka visiems, kas koki* 
kalba, bekalbėtų. .
Kiekvienam verta šį gražų leidmj p*.* 

čiam jsigyti ir kitam dovanbtL -
Išleido: ATE ITI S, WWl<»ughby 7, ..

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

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

tą Čiurlionio ansamblio kon
certą Europoje. Buvo parody-- 
ta judamųjų paveikslų, su re ng- ■ 
tas piknikas ir išvyka į Lietu- 

. vių Seklyčią Rittsburgho uni- 
voi stele. Įvyko Lietuvaičių 
Seserų Instituto susirinktai^ 
ir Lietuvių Bendruomenės 
švietimo Tarybos posėdis. M. 
Avietinaitė. pakviesta kalbėti 
ap e mūsų tautos žymiuosius 
asmenis ir lietuvių kultūrinius 
laimėjimus, deja, Į kursus ne
bent vyko.

Lyk, lietuti
Muz. Alf. Mikulskio kursam!

(Nukelta į 7 psl.)

9 lankėsi Prisikėlimo parapijo-^|g|| 
je Toronte, Kanadoje, ir 'šutei- 
kė Sutvirtinimą sakramentą,

’ ' ■ * K e n n ebunkporte, - Ma* 
sparčiai rengiamasi pranciško-. '.Ogi 
niskos gimnazijos atidarymui.
šiuo metu tvarkomi vidaus į-: 
rengimai,' laboratorijos, kny- 
gynas, žaidimų ir sporto salė. 
Į pirmą klasę tikimasi sulaukti 
20 mokinių. Naują oreaniauo- 
jamą mokyklą savo aukomis 
dosniai parėmė: kleb. kun. M. 
Kemežis iš Elizabetho, N. J.—- 
1000 dol., kleb. kun. J. Kinta'-Į^^s 

.iš. Patersono, N. J. — 500 doL
• Maf-ijanapolyjez Conn.,

rugsėjo . 9 pašventintas naujai 
atremontuotas studentų bend- 
rabutis, kuriame tilps apie 30'.'5^ 
studentų; šiais metais sueina 
25 m. kaip vysk; P. Būčys pa- WiBI 
šventino pačią Marijanapolio 
kolegiją.

• Vokietijos LB Krašto Ta- 
rybon iš 49 kandidatų išrink-
ta 15. Į Tarybą išrinkta: kun. ySĘst 
dr. J. Aviža, V. Banaitis, J.
Bataitis, Tėv. Al. Bernatonis, ^||||| 
kun. A. Bunga, K. Drunga, dr.£hg|B 
J. Grinius, J. Kriščiūnas, evan. . 
kun. A. Kelerįs, dr. A. Rukša, 
Ed. Simonaitis, V. Sutkus, kunfegĮjgg 
V. šarka, Fr šlenteris ir Pr. 
Zunde. w

• Lietuvis—pistoletinio šau-..^^^ 
dymo meisteris. Rugpiūčio 19 
Vokietijoje- prie Sch\vetzinge-
no viename miške vyko Bade-^Į^K 
no krašto pistoletinio šaųdy- '30$ 
mo pirmenybės. Iš trijų šaudy- 
mų būdų laimėjo dvi antrąsias 
ir vieną trečiąją vietą Schwet- 
zingeno lietuvių kuopos vadas 
kapt. J. Valiūnas, surinkęs 
aukščiausią taškų skaičių iš vi- 
su dalyvių. Jau ankstesnėse 
rungtynėse kapt. J. Valiūnas . ¥ 
buvo laimėjęs . Šchweteingeno ,

x miesto meisterio titulą. Vokie- 
čių laikraštis “Schwėtzinget .j 
Zeitung” palankiai aprašė šį 

/ lietuvio laimėjimą, kartu iškel
damas kapt. J. Valiūno ir jojo 
vyrų nuopelnus įrengiant nau
ją šaudyklą, kuri tinkanti ir 
tarptautiniams turnyrams. Lai
kraštyje minimas taip pat ir 
amerikietis lietuvis leitenantas 
Vytautas Keršulis. kuris sve
čio teisėmis su dideliu pasise
kimu dalyvavo šiame šaudymo 
turnyre.. z

• Į Ameriką rugpiūčio 30 iš 
Bremerhaveno, Vokietijos, iš
plaukė General Langfitt laivas 7^ 
su tremtiniais. Su juo į Ameri
ką atvyko 34 lietuviai 
šeimos. Tuo pačiu laiku 
vu išskrido 11 lietuvių 
šeimos.
> • J. Glušauskas, buvęs “Au- 
stralijos Lietuvio” leidėjas ir 
redaktorius, pakeitė pavardę į ' 
Jurgis Arminas.

birželio 11, pakviečia pietų ir .. 
pasiūlo ' net ^ordiną, duoda 
stuomenį šilko. Riteris manda- z 
giai išsisuko nuo ordino, nes 
kaip su juo pasirodyti Marien
burge, kai didysis magistras ir 
Danijos karalius — amžini 
priešai

Per šv. Joną nusipirkęs vie
name Danijos prekymetyje 
ketvertą arklių, jis vėl prisi
stato didžiajam magistrui, ku
riuo buvo Heinrich Reuss von 
Plauen. Bet ir dabar- “medžio-* 
klės” niekas nerengia. Tada 
su magistru aplanko daugelį 
pilių, užsuka Karaliaučiun. Tik 
grįžus į Dancigą, pasitaikė 
proga riteriui ištraukti kalavi
ją iš makšties. I

Kryžiuočiai rangėsi žygiui.

* Lietuvių Studentų Sąjunga 
dar kartą kviečia visą lietuviš
kąją studentiją ir 1956-tų me. 
tų abiturientus atkreipti ata
tinkamą dėmesį ir gausiai da
lyvauti šiame konkurse.

Gerinusiems kūriniams yra 
paskirtos piniginės premijos. 
Dėl kūrinių stokos konkursas 
yra pratęsiamas iki 1956 spa
lių 20 dienos, tad pasistenki
me ir prisiųskime kūrinius 
jury komisijai iki minėtos da. 
tos.

Štai dar kartą pateikiame 
konkurso taisykles:

1. Konkurse gali dalyvauti 
visi Lietuvių Studentų Sąjun
gos JAV nariai ir 1956 mokslo 
metų abiturientai.

z 2. Premijuojama bus bet ko
kio žanro literatūra, poezija ar 
proza, rimta ar humoristinė.

3. Į konkurso jury komisiją 
sutiko įeiti mūsų jaunosios 
kartos rašytojai bei literatai: 
Paulius Jurkus, Algirdas Land
sbergis, Antanas Škėma ir Ste
pas Zobarskas. Penktuoju jury 
komisijos nariu bus pakviestas 
vienas Liet. Stud. S-gos narys.

4. Premijuotini kūriniai 
siunčiami iki 1956 spalių 20. 
š uo adresu: Liet. Stud. S.gos 
Literatūros Konkursas 680 
Bushwick Avė. Brooklyn 21,
N. Y.

5. Sprendimo bešališkumui 
užtikrinti, autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame 
voke nurodyti savo pavardę, 
adresą, lankomą uoivers tetą, 
akademinį statusą ir studijų 
šaką. Abiturientai nurodo kuri 
vidurinė mokykla baigta Ir ka
da. Ten pat įrašomas kūrinto

, pavadinimas ir pas* rinktas 
slapyvardis. v

6. Konkurso premijos bus 
paskelbtos vėliau lietuvių

Komisijos sprendi- 
^onkursą lai-

kryžiuočių kariuomene.
Tokių padaužų klajoklių rite

rių niękada nestigo kryžiuočių 
kariuomenėje. Atėję iš Vaka
rų, j.e norėjo tik nuotykių pa- 

z tirti, pasižymėti Ilgai neišsi
laikydavo kariuomenės, eilėse, 
— tuoj vėl iškildavo į savo 
kraštus.

Gilibertąs rašo, kad šitam 
žygiui kryžiuočiai sutelkė 15,- 
000 arklių, o priešininkas turė
jęs tik 6,000. Žygiavę astuo
nias dienas* ir pasiekę Pamario 
kunigaikštystę. Ten per ketu
rias dienas ir naktis sudeginę 
ir apiplėšę 50. bažnytkaimių. 
Paskui puolę vieną mozūrų 
miestą, bet jo neįveikė.

Mūsų šaunųjį karį čia pasi
vijo strėlė ir pervėrė ranką.

Tuoj pat mūšio lauke išsipil
dė jo didžioji svajonė. Už nuo* 
pelnus, už žaizdas ir kraują, jis 
iškilmingai buvo pakeltas į 
tikruosius riterius. ''

Ir to užteko klajokliui rite
riui. * Jis pasitraukė iš kariuo
menės.

Nors savo žygį jis išpučia,

(Atkelta iš 4 psl.) 
vo turtingesnėm figūrom ir 
ritmu, reikalaujančiu, kad 
kiekvienas tąktas būtų kirčiuo
tas. Mazurka duoda galimybės 
šokėjams laisvai improvizuoti 
žingsnius ir judesius. Dėl šio 
lankstumo yra susikūrusių ti
krai meniškų šokio variantų.

Polka
Polka gimė Prahoje apie 

1830 m. iš kaimiško bohemų 
pasitrepsėjimo. Jos plitimas 
galima lyginti su epidemija. 
Per trumpą laiką polka užsi
krėtė visi Europos miestai, 
dvarai ir kaimai. Kaip visi šo
kiai, taip ir polka įėjo į klasi
nę muziką. Ją labiausiai iškė
lė du bohemai mugkai: Sme
tona ir Dvorak, tačiau polkos 
motyvai būvo mėgiami ir Jo-" 
hano Strauso II, gyv. 1825 — 
1899 m., sūnaus senojo Strau
so, valsų tėvo. Polka yra dvie
jų ketvirčių takto, greito tem
po ir pasišokinėjančių žings
nių.

Kap polka greitai užkariavo 
diduomenės mases, taip greitai 
buvo jų imta pamiršti. XIX 
amžiui besibaigiant polka vir
to pagrindiniu, pirmaujančiu 
bet tik eil nių žmonių šokiu? 
iš ponų salionų jį buvo išstum
ta moderniųjų šokių. Kiek sti
priau ir ilgiau ji laikėsi Lenki
joje, net įgaudama lenk’ško 
šokio vardą. Lietuvos sulenkė
ję bajorai polką atgabeno Lie
tuvėm. kuri be pasigailėjimo 
gėrė ir dar tebegeria lietuvių 
kaimiečių prakaitą.

TjMntelė
S's šokis paimtas iš Neapoli 

gyvenančių italų kaimiečių 
liaudies suktinio. Pasakojama, 
kad vardas atsiradęs nuo nuo-

SESERŲ ŽINGSNIAI LIETUVIŠKAJAM KELYJE
ST. BARZDUKAS 

CLEVELAND, OH1O

dingo voro, moksliškai lycosa 
tarentula vadinamo, kurio į- 
geltoji auka imdavusi ' nerviš
kai greitai suktis. Voras grei
čiausia čia visai nekaltas, var
das prašyte prašosi siejamas 
su Tarauto miestu, kuris yra 
tikroji tarantelos gimtinė.

Tarantelė yra šešių aštuntų
jų takto, nuolat augančio grei
čio. Didieji muzikai, kaip We- 
beris, Chopenas. Lisztas, Čai
kovskis ir kiti, tarantelės me- 
liodijas mėgo ir jas įpynė į 
savo kompozicijas. Rossini net 
parašė specialią tarantelę, pri
taikytą dainuoti anų' laikų
garsiajam Neapolio bosui Lui- vių gyvenimo 
gi Lablanche. Vo Gi

Pirmasis ženklas keltis vėl 
buvo tas pats 6 vai. pradedąs 
skambėti vienuolyno ’ varpas. 
Mus jis žadino tik antrą kartą, 
o vienuolyne jis skamba kas
dien savaitėmis, mėnesiais, 
metais. Kai praveriu ak s — 
stengiuos įsivaizduoti, kaip šis 
varpas yra tapęs neatskiriama 
vienuolyno gyvenimo dalis. Jis 
skamba vasarą ir žiemą, pava
sarį ir rudenį, saulės spindu
liuose ir nakties tamsybėj. Jo 
pareiga — priminti kiekvie
nos naujai auštančios dienos 
pradžią. Kaip anas dr. V. Ku
dirkos, ir šis lyg sakyte sako: 
Kelkite! Kelkite!

Vienuolyno koplyčioj vėl nu
tįsusios juodos eilės. Tie patys 
tylūs ir ramūs maldos žodžiai. 

. Mišios giedotinės, tad visos lo
tyniškos. Tik kapeliono kun. J. 
Skripkaus skelbiamas ^Dievo 
žodis lietuviškas: lietuviškai 
skaito sekmadienio Evangeliją, 
lietuviškai sako pamokslą. Pe
reitais metais tokiam pat pa
moksle jis priminė, kad šito
kie kursai čia pirmą kartą, 
nors vienuolynas stovįs jau 30 
metų, šiemet pasisakė mel
džiąsis už kursų rengėjas bei 
rengėjus ir už lektorius. Pra
šąs jiems Dievo palaimos ir 
sveikatos.

Lietuvių Bendruomenė 
džiaugiasi

še lituanistiniai vasaros 
kursai yra toks svarbus lietu- 

reiškinys, kad 
pro jį negalėjau praeiti tylo-

pnesni,' bet visi šiltai priimti. 
Pranešėju pabuvo stud. Arv. 
Barzdukas.

Pa,gerbti — apdovanoti ir
- apdainuoti

Kursų vadovybė šiemet pa
noro taip pat suorganizuoti 
viešą lektorių pagerbimą. Su
sirinkus Į salę, buvo prisimin
ti visi tuo metu vienuolyne 
buvusieji lektoriai: dr. Ad. Da- 
mušis, St. Barzdukas. V. Ka
valiūnas, Alf. Mikulskis ir L.

mis ir kaip Lietuvių Bendruo
menės atstovas. Jūs esate tos. 
— sakiau salėje sėdinčioms se
serims kursų klausytojoms, — 
kurios savo rankose laikote 
didelę dalį lietuviško mūsų 
jaunimo. - Jaunimo, kuris yra 
mūsų ateitis. Kaip Bendruome- 

. nės atstovas negaliu nesi
džiaugti Jūsų užsimojimu ir 
pastangomis duoti ko daugiau- Sagys. Motina M. Aloyza pla- 
sia lietuviško peno lietuviškom 
mūsų vaikučių širdelėms. Ne-, 
galiu taip pat nesidžiaugti ir 
Jūsų ėjimu į lietuvišką gyve
nimą. Neperseniai • Chicagoj 
turėjome Lietuvių Kultūros 
Kongresą, sutraukusį kelis 
šimtus lietuvių, susirūpinusių 
lietuvių kultūros ateitimi ir li
kimu. Malonu, kad ir mūsų 
seserys lietuvaitės, mūsų Ben
druomenės dalis, taip .pat šia
me kongrese dalyvavo ir akty
viai reiškėsi. Jus matome da
lyvaujant ir kitomis progomis. 
Negaliu nesidžiaugti ir mūsų 
bendradarbiavimo užuomaz
gomis. Tik daug rankų didelę 
našta pakelia. Tik ten, kur du 
stos, daugiau padarys. Lietu
viškas švietimas svetur yra di
delė našta, jam reikia labai 
daug rankų. Lietuvių Bend
ruomenei labai malonus tas 
faktas, kad Šių kursų pabaigoj 
įvyks 
džiai 
mais. 
turiu 
Lietūvių Mokytojų Sąjungos 
atstovai, tad bus proga susitik
ti, susipažinti, į lietuviško švie
timo rūpesčius kartu pažvelg
ti. Dieve duok, kad iš šių po
sėdžių turėtume ko daugiausia .

• naudos:
Meno valandėlė

To paties Sekmadienio po
piet buvo suorganizuota me
no valandėlė. Jos programą 
atliko svečiai jclyvlendiečiai. L. 
Sagio vadovaujamas jaunimas 
pašoko “Grandinėlę”, L. Kas- 
peravičiūtė solo pašoko ■'Ke
purinę”. St. Stasienės vado
vaujamos lituanist nės mokyk
los mergaitės parodė “Kelio
nę” su Stasaitės solo šokiu, 
grojo J. Kazėno grupės akor
deonistai, studentai ateitinin
kai. vadovaujami J. Navicką- 
tės. davė lietuvių poetų eilė
raščių bei lietuvių dainų pynę, 
suvertą ant tėvynės meilės 
motyvo. Vieni programos nu
meriai buvo stipresni, kiti sil-

čiau apibūdino tėvynės meilę, 
kuri esanti Dievo meilės dalis. 
Toliau suskambėjo extra pa
gerbiamųjų garbei sudėtas 
“himnas”. “Daug daug padė
kos gražių žodelių vainiką pi
nam mes jums šiandien ir iš
tvermės jums nuoširdžiai Im
kim ... Telaimina jus dangaus 
Kūrėjas, telaukia jūsų mūs 
Lietuva, iškelt trispalvę, grą
žint jos garbę. • kada tėvynė 
jau bus laisva”. '

Taip pat buvo kiekvienam 
sudėta ir po extra dainą, ku
riose šyptelėta iš būdingesnių- 
jų darbo bruožų. Pvz. muz. Alf. 
Mikulskiui skirtoje dainoje 
buvo prisimintas ir jo moky
tos dainos kiškis: “Apie kiškį 
ant kopusių, kad pilvelį jam 
išpūstų”. Sagiui buvo skirti to
kie žodžiai: “Kaip paukštelis 
jis skrajoja, taktą muša ranka, 
koja“* ir t. L Taiklu, bet ne
kandu, miela. Šios visos dainos 
lektoriams iš tikrųjų buvo ma
loni staigmena.

Visiems lektoriams ir meno 
valandėlės programos daly
viams šio pagerbimo metu bu
vo įteikta dovanų. Man teko iš 
Brazilijos parvežta medinė 
rankų darbo pelen nė. meniš
kas darbelis. Tada dėkojau, ir 
dabar tariu: nuoširdus dėkui! 
X .

Ko nemačiau
Kursuose teišbuvau tik 

rugpjūčio 18 ir 19 d., šeštadie
nį ir sekmadienį. Tiek teleido 
la kas. Jie patys truko iki rug
pjūčio 25 d., kito šeštadienio. 
Taigi visko matyti negalėjau. 
Jų apimtį teparyškina dar šie 
momentai, paimti iš kursų 
programos.

L. Sagys atl kinėjo tautinių 
šokių bei žaid mų pratybas dar 
ir pirmad.. rugpj. 20. Motina
M. Aloyza kalbėjo apie moky
tojų reikalus, seselė M. Kristi
na — apie tautinio meno r n- 
kinius. Ig. Malėnas ir motina 
M. Teofilė — apie metodą mo
kant lietuviškai skaityti. Muz. 
Alf. Mikulskis davė rękorduo-



gi dikėli tų mano”. Po kefių die- 
nų ‘iš gvazdikėlio teliko - tik 
sausas stagaras. Ponas Toks 

į trenkė jį pro langą su visu va
li zonų.
# — Ei, — vos negavęs per

galvą iš apačios rėkė praeivis,
— kokias šunybes čia išdari
nėji?

— Išmečiau gvazdiką su va
zonu, — paaiškino ponas Toks. 
— Kas čia keista?

— Vos man galvos nepra
skėlė!, — dar vis teberėkė iš 
apačios. — Ar šitaip kas mėto 
vazonus pro l>gą?I
- — O kaip turėč mėtyti, — 
pasiteiravo ponas Toks. —Gal 
tamsta žinai kitokį būdą, ge
resnį. Vazonas ’ne futbolas, 
kojom juk nespardysi. Išme
čiau rankom.

— Bet turi atsiminti praei
vius, juk žinai, kad čia žmonių- vius, juk zmai, sao čia žmonių 

fC vaikščiojama. Ir man, sakysim, 
vos vos ne.-.. Pagaliau, kam 
tuos puodus svaidyti?

— Tai gvazdiko vazonas, — 
paaiškino ponas Toks.

— Nu, tai kas?
— Kaip kas? Gvazdikai nu-

'džiūvo. Ir kap nenudžius" sau- pirmiausia sau Įsirengė gražią,

vmnaus utiKU. net ir vmcago- ' r
je jis spėto prasimušti i viršų ~ “PI- apim*
- J visa sodą sutelpa dvylika di-ir nustebinti daugelį lietuvių : r
bei kitataučių. Viena, kad, jie 
su žmona nepraleis jokio lie
tuvių kultūrinio ar visuomeni-^ 
nio įvykio jame nedalyvavę ir 

' pinigų nepaaukoję; antra, savo 
naujoje rezidencijoje ,Willow 
Springs, Dl. jie įrengė tikrą 
lietuvišką kultūrinę šventovę.!.

Kaip ir visi ateiviai, taip ir 
Simkai'šitam laimingam kfaš. 
te pradėjo gyventi tuščia kiše
ne. Bet energingasis Šimkus 
ėmė ir rizikavo. Iš draugų pa
siskolino tūkstantinę, nusipir
ko tuščią sklypą ir abu su 
žmona kruvinomis rankomis 
patys ėmė lipdyti namą. Kai 
pasistatė vieną, pabandė ir ki
tą statyti, ir štai ilgainiui V. 
Šimkus tapo namų ' statybos 
kontraktoriu ir iki šiol pasta
tė bei pardavė virš šimto na. 
mų.

Dabar Šimkus stato naują 
koloniją gražiam W i 11 o w 
Springs miestelyje, visai neto
li Chicagos. Kad š» naujoji ko
lonija ilgainiui taptų tikra lie- 

. tuvįška sala, V. Šimkus ten

f ' ~ , » , • , -

NERIES K NEMUNO SKAUTŲ VASAROS STOVYKLOS

< lėj ant lango, — skundėsi po- 
* nas Toks. — Jei aš būčiau gy- 

11'vZ gėlelę išmetęs, tamsta turė
tum pagrindo protestubti, bet 
aš gyvų gėlių juk nemėtau. 
Gvazdiką mylėjau kaip akį 
kaktoj, bet dabar jau negyvas, 

® 1 ką veiksiu su juo
v — Gyvas negyvas, — niršo 
praeivis, — faktas lieka, kad 

j/ »•’ tamsta metei vazoną.
; — Taip! Mėčiau, — prisipa-
- žino ponas Toks, — bet turi 

atsiminti, kad vazonas nebuvo 
_ tuščias. Jame tebekyšojo ma

no mieliausio gvazdiko staga- 
'y. ras. Ar pastebėjai?

' ' — Ne, ne, — šniokštė pra-
e vis.

— Liaukis!' — suriko ponas 
B Toks. — Kokių istorijų dar 
u• nori dėl to sauso stagaro? My- 
K-'iėti gėles yra kilnu, bet alpti 

pamačius, kai nuvytusį gvaz- 
diką žmogus laukan meta, tai 
tikra yta bobiška, fe.

» Ponas Toks užsidarė langą 
ir. giliai paskendęs mintyse, 
padarė apčiuopiamą išvadą:

. — Gerai silpnybė, bet silp-
nybėje būti drūtam ir nesiles- 

* v ti niekam tampyti už nosie 
. yra kur kas geriau už žydim 

gvazdiką ir radastą.

džfalių'paveikslų ir dvylika šū
kių. Paveiksluose' vien Lietu
vos vaizdai Sūkiuose mūsų 
poetų posmai, primeną gražią, 
ją Lietuvą, žadiną jos ilgesį ir 

y tikėjimą jos prisikėlimu. Tuo 
tarpu pačiame vilos sode ran
di ir senųjų žinių aukurą, ir 
r.etuyišką šulinį su svirtimi ir 
lietuvišką tvorelę, tuos bran
gius Lietuvos kaimo suveny
rus, kurie ten okupantų iš
draskyti, o čia specialiai atkur
ti tam, kad kiekvienas susto. 
jęs prisimintų prarastą savo 
žemę ir visa tai, kas kiekvie
nam lietuviui buvo artima bei 
miela.

Kai iš sodo, gilius įspūdž'us 
nešdamasis, įeini į vilą, nu
stembi čia ne prabangiais bal
dais ar porceląnu sužavėtas, " 
bet lietuvišku kultūriniu tur
tu. Visos vilos sienos nukabi
nėtos lietuvių dailininkų pa. 
veikslais, kuriuos Simkai p rko 
ir tebeperka kiekvienoje lietu
vių dailininkų parodoje. Po pa
veikslais randi, ir lietuviškų 
drožinių: kryžių, koplytėlių, 
lėkščių ir t.t. Visos lietuviškoj 

modernią vilą. - knygos surikiuotos lentynose
Daug yra gražių, puošnių ir specialiam kambaryje, kur s 

turtingų vilų turtingoje Ame- skirtas vien bibliotekai. Iš bib- 
rikoje. Bet kažin ar mes lietu- liotekos kambario išeini į bal
kiai, skersai ir išilgai perėję koną ir tau papėdėje stovi so- 
Ameriką, surastumėm kitą to. das su paveiksla s, šūkiais ir

Nuo rugpiūČio 25 iki rugsė
jo 3 So. Woodstock, Conn., į- 
vyko didžiausia šiais metais 
lietuvių skautų ir skaučių sto
vykla. Skaučių stovykla buvo 
pavadinta Nerimi, o skautų— 
Nemunu. Skautus it skautes 
įvairiais klausimais instrukta
vo: kunigai St. Yla, V. Cuku- 
ras, V. Paulauskas ir J. Pakal
niškis; skautininkai V. Čepas, 
L. Čepienė, K. Marijošienė, A. 
Saulaitis, A. Matonis, V. Ne
nortas, E. Putvytė, Ruseckie- 
nė, J. Benešiūnas, V. Blium- 
feldas, R. Kezys, R‘ Pakalnis, 
V. Pileika, V. Mikalauskas, P. 
Avižoms, A. Bobelis, C. Kiliu
lis, G. Kurpis, V. Strolia, A. 
Saulaitis, jr., A. Gustaitis.

Abejose stovyklose buvo ga
lima pamatyti gražią išviršinę 
tvarką, švarą, daugybę kruopš
čiai paruoštų papuošimų, įran
gų. Patys stovyklautojai elgė
si drausmingai ir gražiai. Vie
nas amerikietis skaut ninkas, 
aplankęs stovyklą, pareiškė, 
kad pas juos taip stovyklą ga
lima sutvarkyti tik paveiks
luose, bet ne miške. Ypatin

TRILYPIS
Gražiame lietuvių parke, 

Lighthouse Grove, Glastoon- 
bury, Conn., rugsėjo 2, įvyko 
didžiulis trijų organizacijų 
piknikas, kurį suruošė LRKSA. 
Moterų Sąjunga ir LDS. Ge
ram orui pasitąjkius, susirinko 
daug žmonių. Lietuviai iš Hart
fordo atyyko autobusu, kuriuo 
rūpinosi A. Mazalas, M. Palu
binskas, S. Srupsas, J. Berno
tas ir k ti. Taip pat atvyko ir 
iš Waterburio, kur šia kelione 
rūpinosi J. Gluodenienė, M. 
Shambaris, P. Jokubauskas. O. 
Smotienė ir *N. P. Meškūnas.

Visi buvo vaišinami skan ais 
valgiais ir gėrimais. Geras or
kestras grojo smagias polkas, 
valsus ir tangus. Vieni šoko, 
kiti va kštinėjo apžiūrėdami 
upę, kuri praeitais metais taip 
žiauriai savo išsiliejimu nu
skriaudė pakrančių * gyvento
jus.

Loterijai buvo suaukota ver
tingų fantų, kuriais rūpinosi 
nenuilstančios veikėjos kaip 
M. Jokubaitė, B. Mičiūnienė, 
R. Monchun, M. Shambarienė, 

, J. Valantienė - Joseph, M. Ra
manauskienė ir kitos. Rankų 

• darbo dovanos buvo nuo Mote
rų Sąjungos ir pavienių asme
nų.

Malonu, kad Connecticut lie
tuviai taip gražiai iš vien vei-

ROMAS KEZYS

gai gražiai buvo susitvarkiusi 
Worcesterio DLK Gedimino1 
dr-vė. Patraukliai atrodė Wa- 
terburio skautų R. Marūno ir 
R. Srugio medžio rąste išpjau
stytas rūpintojėlis. Dėmesį pa
traukė ir Nenųmo stovyklos 
stalas. New Yorko skautai pa
sižymėjo savo gražia tradicija, 
kiekvieną dieną visam tuntui 
pakeliant bei nuleidžiant savo 
vėlįavą. Skaučių stovykloje sa
vo susitvarkymu ir pasirody
mais laužuose pasižymėjo New 
Yorko skautės.

Stovyklos metu Įvairiomis 
dienomis apie 40 skautų davė 
įžodžius. Viso stovyklavo 130 
skautų ir 118 skaučių, savait
galiais stovyklautojų buvo 
virš 300. Iš New Yorko buvo 
66, Bostono 55, Worcesterio 
42, Hartfordo 23, Waterburio 
23, Elizabetho 17, Brpcktono 
10, Putnamo 7, New Haveno 3, 
Bridgeporto 2. _

Stovyklos gyvenimas gra
žiai atsispindėjo stovyklų laik
raštėlyje “Santaka”, kurio 320

egzempliorių buvo, spausdina
ma kiekvieną deną. Vienos 
dienos numeris būdavo 6—10 
pusi. Laikraštėlio redaktoriu
mi buvo R. Kezys. Jam talki
ninkavo A. Jankauskaitė, D. 
Glodas, G. Liaukus, V. Janule- 
vičiūtė, K. Matonis, N. Rama
nauskaitė, A Saulaitis, jr. ir k.

Stovykloje kiekvieną rytą 
būdavo šv. Mišios po atviru 
dangumi. Mišias aukojo kun. 
J. Pakalniškis. Didelis dėmesys 
buvo kreipiamas į taisykl ngą 
lietuvių kalbos vartojimą.

Stovykloje buvo 3 .bendri 
laužai, iš kurių paskutinysis, 
didysis stovyklos, uždarymo

Pittsburgli, Pa.
Lietuvių Piliečių Draugjos 

klubas (1723 Jane St. b. s. 
Ptttsburgh, Pa.) rengia iškil- 
mingą banketą atžymėti savo 
gyvavimo 45 metų sukakčiai. 
Banketas įvyks rugsėjo 23, 6 
v. v. Dalyvaus žymūs sveČ ai 
amerikiečiai ir vietiniai lietu
viai veikėjai bei nariai. Vaka
rienę paruošti padės “Ladies 
AuxŪiary of the Lithuanian 
Citizens Society”.. V. si bus gar
džiai pavaišinti.

Meninę programą išpildys 
klubo muzikantai, be to, bus 
dainų, juokų, šokių, žaidimų 
ir įvairių kitokių margumynų. 
Atsilankantiems į šį klubo ban
ketą bjtis duodamos dovanos 
(door prize) ir alaus už tą pa
tį įėjimo bilietą. Prašoma iš 
anksto įsigyti bilietus, kurių" 
galima gauti pas klubo šeimi
ninką ir klubo direktorius.'

L. P. D. klubo valdyba ma
loniai kviečia visus narius ir- 
svečius atsilankyti į šios drau- , 
gijos 45 metų sukaktuvinį 
banketą. ;
L. P. D. klubo valdybos vardu 

Fr. Žilionis, direktorius

• Zigmas Orvidas Hamilto
ne, Kanadoje, uoliai platina 
lietuviškas/ knygas, jas išne- 
š odamas po namus. Taip Ha
miltone nuolat plačiai pasklei
džiamos pačios naujausios lie
tuviškos knygos.

PIKNIKAS
kia. Ir šiam p knikui buvo su
darytas komitetas iš įvairių ko
lonijų sekančios sudėties: 
pirm. J. Leonaitis ir A. Maza
las, sekr. M. Palubinskas, ižd. 
P. Krikšč ūnas ir rep. A. Pa- 
teckis iš Hartfordo. Talkinin
kai M. Ramanauskienė iš New 
Haven, B. Mičiūnienė ir F. Gol- 
ding iš New Brįtain, A. Va c- 
kauskaitė. E. Miller ir J. Gu
džiūnas iš Manchester, M. Mar
cinkevičienė iš Trumbull, M. 
Marmont iš Terryville, J. Ma
kauskas iš Brandford, M. Ul- 
č nskas iš VVarehfiuse Point, S. 
Butkus iš Somersville, K. Lodą 
iš Ansonia, F. Baltrušaitis iš 
Bridgeporf, M. Shambaris, E. 
Viturienė ir A. Jenušaitienė iš 
Waterbury, Tomušiūna’, Pa- 
teckaitė, Balčiūnai ir Sitkus iš 
Hartfordo.

Visiems bendradarbiams gi
liai nuoširdi padėka.

Primenama v soms LDS kuo
poms išrinkti atstovus ir siųsti 
į LD ^Sąjungos seimą, ku
ris įvyks Bostone, Mass., rug
sėjo 15—16 dd. Po šio seimo 
bus šaukiamas LDS, Conecti- 
cut apskrities, suvaž avimas 
Hartforde, lietuvių parapijos 
mokyklos salėje, 339 Capitol 
Avė., kurio tiksli data bus pa
skelbta vėliau.

' Nell P. Meikūntenė

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

laužas, buvo niūrus, nes skau- Chicago,; I1L
tai laužą boikotavo — patys 
nepas’rodė ir nedainavo. Mat, 
stovyklų viršininkai buvo įsa- H. W. MALĖ

kę laužo metu skautams sėdė
ti vienoje pusėje, o skautėms 
— kitoje. Toks sprendimas iš
šaukė nepasitenkinimą ir tėvų,
, (Nukelta Į 8 psL)

“Excellent Opportunity!”
* Immediate Opening —

MACHINIST
Understand ng of English and 

ability to. read Blue Prints,
Small Shop.

VIEŠPATIES ANGELAS
40 Hour Week. 

Liberal Company Benefits.
Good Working Conditions.

Nors ihaldakųygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame-ir

Steady year round work.
VTLLIAM H. WELSH » 

CO„ INC.
ploname popieriuje, kad 2211 So. Indiana
gali tilpti liemenės kišenė
je.

CA 5-5454

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

ENGINEERS
DESIGNERS

- ■ • ' - =* ■ - - ■

HEAVY MACHINERY

54 HR. WK.

kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salys.

TOP RATES

VACATION & SICK LEAVE

INT0WN _
Maldaknygės kainos: 

Odos lux auksuoti kraštai 
_ $4.50 Barnes & Reinecke

Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

— $2.00

Ine.
230E. OHIOST.

Gaunama “Darbininke”. DEtowar« 7-6350

HELP W. MALĖ



TOPLACE,

REAL ESTATE

HELP W. MALĖDISPLAY

CARL HOPPL’S
EVergreen 8-9794

Si. BrigicTs Cenlennial Bazaar

TALARSKI
FUNSBAL HOME

mama, etc

BaasaasaoBBBsmaMsnamRssoBBė^n!

987 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Sula.ikstytų automobilių dalių ištiesimmas,- pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokiurientąL

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

SKAITYK VARPELJ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me- 

Kennebunk Port, Maine 
tams tik $2.00. Rąžyk: 

Franciscan Fathėrs

G0OD SHEPHERD PARISH 
Brick 1 family, semi_detacfaed. 
Need paint job. Oil heat, 1 car 

garage. Asking $13,750 
' Broeklya Home Sales 

1491 Ftetbush Avė. GE 4-2969 
1 family detached, 3 bedrooms, 

oi! heat, 2 car garage, Hollywood 
kitchen. Knotty pine dinette, 

Colored tiie Bathroom.

BAYSIDE, L. L Income Producing 
2 family corner 00x100 detached, 
modera, fi\e rooms each apt Both 

available. G. E. oil heat, play room in 
basement, 2 refrigeratdrs, alumin 
storins and screans,' venetian blinds 
patio, 2 ęar garage, private ent- 
rance each. apt. Near catholic 
schools and dnųches. Convient lo- 
cation." $29,500, terms. Bayside

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO^ Hartford, 
Conneetfcut ’ .

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

dieniais 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

BANQL’ETS — RECEPTIONS Ali Sočiai Functions. Service for 
500 Person< No Party Too Small.
SUNDAY DINNER From Noon to 9 P. M DAILY DINNER From 
$2.85. Served 5 to 9 P. M.

SPECIAL RATES, PRIVATE ROOMS AVAILABLE FOR 
VVEDDING RECEPTIONS AND BANQUETS 

Valley Stream Park Inu.
Merriek Rd. opp. Park, Valley Stream, L, L 

Res. Valley Stream

JULIUS MALDUTIS 
' savininkės '

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

Dartaa RtfiekMRM palty tufo todmiko, pripafinto

TEACHERS WANTED 
Bart or Full Time 

PinSICAL EDUCATION OR 
Instrumentai Music 

Academy of the Holy Angels 
Fort Lee, New Jeršey 

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

rend<mHiĮls~IĮL;J. Vakarietis, 
Elizabeth, N/J.; X PaukštaL 
tis, Omaha,' Nebr.; Mrs. M. Kri- 
štaponis, Dorchester, Mass.; J. 
Pliauskas, Bayside, L L, N.Y.'; 
A. Zaveckas, Cambridge, Mass; 
Mrs. M. čižauskienė, Elizabeth, 
N. J.; M. Stanis, Verona, W. 
J.; A. Štokas, Elizabeth, N. J.

Po $XS0 — J. Ratkelis, Bro
oklyn, N. Y.

Po $1.50 — Mrs. O. Sijevį- 
eienė, Brooklyn, N, Y.; J. Lu
košius, Mrs. O. Gu|man, Broo
klyn, N.Y.

Po $1.00 —•- Brooklyn, N. Y. 
— J. šeštokas, A. Šimkus, 
Mrs. M. Klinias, G. Juškaitis,

MATOS WANTED
Mušt speak English. Permanent 

positions, Employee Benefįtš, 
Apply Personnel Dept.

9 A. M. to 12 Noon.x
MT ąiANI HOSPITAL 
11 East 100 St N Y. C.

YANEE GOLDSMITH 
01d Fashion Food 
Drink & Lodging 
Open Every Day 

WALLINGFORD, CONN. 
Exit 66 

Wilbur Cross Parkway

.GIRLS
Conveyer line packageing au- 
tomatic the leases to $47 plen. 
ty overtime, good housekeep- 
ing Cafeteria on premises. 
Apply 9—11 A. M.

COTY'S;
423 W. 55 N.Y.C.

MAŠINISTAI
Visiem darbam 

Lathe & Turret Lathe Oper.
Tool Maker 

Jigs i Fixtures
' ' VAN ALLEK CORP. 

691 Merrick Road 
Lynbrook. L. I.

Tel. LYnbrook 9—9170 
;■ (24A1)

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t. L Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

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

‘ ir pigiau nei kas kitas. x

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

EVergreen 7-8247.

tfaterbšuy, . Ceriu., —: Mrs. <***«* aty. ia^ my&i jįs
J. IftrM J. Salas, ':*■**»'•**►
Sterbaitis.

Mišrūs Conn. — J. Burnett, 
J. Lazdauskas, Brigport, Wm.
J. Millsback, Meriden, Mrs. J. 
Bruzauskas, Ansonia, z Mrs. A. 
Bataitis, New Haven.

Mišrūs New York — Mrs. 
V. Boganskas, Wbodhaven, P. 
Venclovas, Maspeth, A. Mardo- 
sas, New York, Mrs. V. Sko- 
dis,-Merrick, St. Šileika, Great 
Neck, Mrs. A. Zabarauskas, 
Jamaica, Mrs. A. Kulick, New 
York, J. Saldis, Yonkers, P. 
Shulski, Ozone Park.

Mišrūs, New Jersey — Miss
K. Amastauskaitė, A. Bochis, 
Bayonne, K Baltramiejūnas,

INFANT OF PBAGVE
Statue Dressed in Satin Garments 

—12” Tali—
$3.95 Complete—postage prepaid
INFANT OF PRAGUE STATUE 

complete with 7 changes of gar. 
ments — Mantlc colors: Red, blye, 
white. gold, purple, rose. green. 
Complete — Postage ppd. ....$9.95 
INFANT OF PRAGUE .........75

INFANT OF PRAGUE 
JOBBER’S INQUIRIES 

SOLICITED 
Send check or M.O..to

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

yra gimusios jau Amerikoje ir 
Lietuvos nemačiusios. Kai irius- 
sų naujai atvykusiųjų vaikų 
nemaža dalis jau sunkiai besu
pranta ir besusikalba lietuviš
kai, čia didelėmis pastangomis 
siekiama ir lietuviškai kalbėti, 
ir lietuviškai dainuoti, ir lietu
viškai mokytis.

Nenuoširdūs būtume, jei 
nutylėtume ir sunkumus. Jų 
yra, ir nemažų. Lietuviškai 
kalbančio jaunimo į vienuoly
nus teįstoja maža. Apeina ir 
nelietuvių. Tad juo labiau 
džiaugiamės lietuvių seserų 
patriotiniu darbu, įkvėptu lie
tuviškos dvasios ir širdies.

Kursų darbą ir juose pra
leistas dienas prisimenu su 
dideliu malonumu.

- . muskmiz Instruments /. 
. SALE! SAVE HUNDREDS OF

dollars on the. world’s finest pL 
ąnos, -used only 6 week» at the 
Berkshire Mnsfc Festival. Aeroson. 
ic spinets and Baldvrin grands 'in 
nearly att designs and fii&įies. 
New-piaim b^tory guarąntee. Sale 
on while lįmited supply lasts. CUp 
tm&jkd with name and
adcūešs. for' brochurei- anT prfces.

GOSS PLANO COMPANY, 317 
Asylum Street, Hartford—JAdsson 
5u669& Open Monday througb Sat 
urday and Thursday nights. Free 
parking be^de Store!. ?, ; <

Jei nori ką paskelbti 
skambink telefonu:

> GLenmor* 5-7068
DARBININKE,

DISPLAY

« ALBERT MA1ER. INC.
PORK STORE

Feinstes Schweinefleisch und 
Wurstwaren 

t En gros und Detali
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 
Brome 57, N. Y.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirink

Jersey City, J. Matuzas, Eliza
beth, K Jankūnas, Lodr, A 
Stankus, Fairlawn.

Mišrūs' Pa. — Mrs. J. Čepai
tis, Pittsburgh, F. Maznik, Da 
llas, A. Šatkauskas, Wilmer 
ding, Mrs. M. Bukenienė, J 
Ivanauskas, Phila.

Cleveland, Oh o — V. Jurge
lis, J. Pikturna, J. Zorskis, J 
Vaičius.

Mišrios valstijos — VI. Mo- 
tiekaitis, La Hambra, Calif.; 
Miss A. žižnfnskas, Racine 
Wisc.; J. Burba, Chicago, III.; 
A. Rutkauskas, Nashua, N.H.; 
J. Dubix, Austinburg, Ohio; 
V. Liesunaitis, Montreal, Ca- 
nada.

Po $0.50 — Brooklyn, N. Y. 
—. S. Gudaitis, A. Kivyta, Mrs. 
M. Končius, J.' "Jonaitis, J. 
Bartkus.

Mišrios valstijos — Š. V. 
Staras, P. Kerulis, Worcester, 
Mass.; J. Liubinskas, Mrs. A. 
Sza(ranowski, Kankakee, UI.; 
Mrs. J. Šimkienė, So. Boston. 
Mass.; A Gedraitis, Cambrid- 
ge, Mass.; K. Karečka, Jamai
ca, L L, N. Y.

U ynu ere tired woridng in shops 
where jiou are ^ jregtSary Sdd off 

time businesa Įafald*,' O you 
ace topkiag ,įaV wlUt good 
woi^dng ccaditioas an<.where you 
can work 52 vreeks a yeetr ą 
goed wa«a įa modern B*idyn be 
tory and-if you are < Iflt dass buf- 
fer and can’color on copper apply. 
Mr Rosotta.
- Glphę T ■» ghtmg Prrw<Įi<«t5 T n r- 

1710 Fhtshing Ave. . '
■ :

IDEAL FOR RETREAT HOUSE 
RETTRED PRIEST HOUSE 

CATHOLIC CAMP 
SCHOOL OR COLLEGE

NEW BRUNSWICK (6 mil. south) 
N. Y. commuting country estate 
for sale. 200 years old, oil heat, 7 
bedrooms, 7 dovvnstairs rooms, 2 
complete bathrooms, 1 washroom, 
2-car garage, bara space and 
facilities. Concrete swimming pool 
filtered. Patio, bath house, 93 
aeres. Highway and country road 
frontage. Wooded area, brook.
CHarter 7-562L \

JUUt l HAMne ' r

r^kaKn^(MradzMuųk>stru- 
mantv atiygi-

> niniąSy VĮirėvRl*ndžiaL-' 
PEERLESŠINSTRUMENT 

COMPANY, INC.
' 90—15 Garona Ave^ 

ELMHŪRST,LI.
HkkoryMIOO

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

rodė ir reikiamo dėmesio, ir 
tinkamo uolumo.

Antrasis kursams būdingas 
bruožas — tai ta dvasia, kurią 
seserys sugeba sudaryti. Visus 
patraukia lietuviškos širdies 
gerumas, svetingumas, nuo
širdumas, paprastumas.

Pažymėtinos pastangos, poe
to žodžiais tariant, “eiti Lietu
vos keliu”. Jos ypatingo dėme-

štadtat romaną. Mume krea^ <
' ta f ąkia Autoriaus raSymo melstriilęumas bei kūrybinis sintetttku-

' mum; dainiaia, iSminHaės-ir karžygk>** (Prof. Dr. A. Ramonas).
, ■" “Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas J

Mannfčžlmllltlr (SaL Narkeliūnaitč).
"T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder\ 

! ' Šiam žmogui** (Kun. Dr. A. Baltinis).
‘ “Vikriai parašyta, knyga (A. Rimydis).

“Naudinga knyga!“ (Kan. M. Vaitkus). |
“Daugian panašins vertčs knygų** (D. Penikas).
knygai įvadą parašė Prof. Dr. AI Maceina. >

• j f^HršeMs da|L V. K. Jonyno. '

- “Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus, Kaina $2.7&* j 
j------- - - - - --—.S

TeL APpIegate 74349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BROOKLYN, N. I.

(atkelta iš 5 psL) 
sudarytame “Tėviškės aidų” 
dainų rinkinėly yra tdip pat 
muz. J. Bertulio pagal Vytės 
Nemunėlio žodžius harmoni
zuota daina “Lyk, lietuti”. Jos 
žodžiai “Lyk, lietuti, ant me
delių, ant gėlyčių, ant kalvos’ 
labai tinka apibūdinti ir šių 
lituanistinių - ‘ kursų reikšmei: 
kaip po lietučio ' atsigauna ir 
atgyja gamta, taip po šių kur- šio vertos dėl to, kad didžioji 
sų teatsigauna ir teatgyja ir dalis seserų kursų lankytojų 
mūsų lietuviškas žodis, ir mū
sų daina bei giesmė, ir mūsų 
lietuviškas šokis bei žaidimas 
visose tose pradžios mokyklo
se, kuriose mokys seserys, li
tuanistinių kursų lankytojos. 
Jei to nebūtų, niekais būtų 
nuėjusios visos tos pastangos 
ir visi tie užsimojimai, parody
ti šiuos kursus organizuojant. 
Tikimės, kad bus. Apie tai 
mums sako in kitas čia minė
tos dainols posmas: “Stiebs.s 
saulėn ramunėlės ir žvangu
čiai ant kalvos, stiebsimėš ir 
mes kaip gėlės, mes, vaikučiai 
Lietuvos”.

Atsisveikinant
Kursams buvo skirtas tam 

tikras uždavinys, ir jis atlik
tas. Seserys klausytojos jam

Cc'ebrating the ICOlh Annivcrsary of the Foundinę of the Parish 
In Ncw Parkjng Field on Pont Avenue. Westbury. Lonx Island 

HUTEMBKR 7. 8.». U. 1A 1A tt and n '
AFTERNOON AND EVKNING

38 BOOTHS • 6 RIDĖS • HUNDREDS OF VALUABLE PRIZES, 
INCLUDTNG A 1956 VOT.KSWAGEN « F.NTERTA1NMENT • 
GAMĖS • FUN FOR THE ENTIRE FAMILY •

Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
mentę tvirtinimui

kreiptis pas



NEW YORK

ELIZABETH, NEW JERSEY

miesto dalyse: veikia ventiliacija.

8 vai.

t krai

ŪDIJA I LAISVĘ NERIES IR NEMUNO STOVYKLOS

metu

William J. Drake-

660 Grand Street 
Brooldyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

{ Kun. dr. FeL Jucevičius 
iš Montrealio, Kanados, lankė
si New Yorke ir buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne. Išbu
vęs keletą djenų, apžiūrėjo 
miestą, aplankė muziejus bei 
didžiuosius knygynus. Vasaros 
mėtų jis studijavo Harvardo 
universitete Bostone^ anglų 
kalbą. Prieš metus yra atvykęs 
aš Paryžiaus, kur buvo lietu
vių kolonijos kapelionu. Da
bar yra vikaru vienoje prancū
zų parapijoje Montrealyje.

administracija, rūsiai pa- 
-Verčiami popieriaus sandė

liais; antrame“ aukšte įrengia
mi vienuolyno ir svečių kam

bariai. . •' ■/* r

Koplyčios . nemokamai visose

Ant. Vasai-
— V. Kudir-

Inž. K. Krulikas, 
redaguoja inžinierių metraštį 
kurį leidžia Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų; Są
junga. Jau didesnė medžiagos 
dalis surinkta ir tvarkoma. 
Metraštis pasirodys dar šiais 
.-metais.’. ■ •, *. 4 1. Kas bus atstovais?

Pirmiausia atstovais bus pa
gal įstatus išrinkti visų Fede
racijos skyrių* atstovai, turį 
įgaliojimus. Ta p. pat atstovais 
bus visų kitų lietuvių katalikų 
organizącijų atstovai, kurie 
turės įgaliojimus. Ten, kur 
Federacijos skyrių nėra ir ne
bus spėta atgaivinti, .atstovam 
įgaliojimus išrašo kitų kata
likiškų organizacijų vadovy-

Parapijos piknikas šiais me
tais labai nusisekė. Oras buvo 
puikus, užtat ir daug žmonių 
atsilankė, turėdami malonumą 
pasilinksminti iki vėlumos. 

£ Valandėlei buvo atsilankę ku- 
. nigai ir pranciškonai Iš Brook-

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.

įieško Povilo ir Vinco Šer- 
penskų atba jų vaikų, kilusių 
ntfo Alytaūs, Takniškių km., 
gyvenusių Scranton, Pa. Atsi
liepti arba pranešti: Mykolas 
Balukinas, 80. Madison St., 
Hartford 6, Conn.

Federacijos centro kvietimai
Atskirų liet, katalikiškų or

ganizacijų padaliniams Fede
racijos centras yra išsiuntęs

Sueigos pradįša nigs. 15 d. 
2 valp. p.Po iškilmingo ati
darymo ii* bendro pašnekesio 
vyks atskiri skautų ir skaučių 
darbo posėdžiai, po kurių seks

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

r ALEXANDER’S CO.

Sūriai yra pasklidę visoje 
Amerikoje. Dėkui jiems už 10 
svarų didumo sūrį, kurį paau
kojo piknikui ir kuris parapi
jos fondui davė gražaus pelno. 
Tegu jiems sekasi dar geriau 
gaminti sūrius ir dar plačiau 
juos paskleisti-

Dėkoju taip pat ponioms:' 
Plekavičienei, Masiūlienei ir 
Petrulienei už puikiai iškeptus 
ir paaukotus pyragus. Ačiū 
visiems. B. Gailiūnienė

4. Šventoji valanda
Tą valandą organizuoja ir 

jai vadovaus prel. Pr. Juras. 
Pamokslą pasakys J. E. ark - 
vyskupas R. J. Cushing ir J.E. 
vysk. V. Brizgys. Yra pasižadė
ję Sv. valandoj dalyvauti abu 
Bostono arkivyskupų pagelbi- 
ninkai — vysk. McKanzie ir 
vysk. Minnihan —- ir per 50 
Bostono arkivyskupijos prela
tų. Sv. valanda bus Bostono 
katedroje. Valandos metu bus 
giedamos lietuviškos giesmės, 
kurioms vadovaus muz. J. Ka
činskas. N. Anglijos lietuvių 
pareiga perpildyti didž.ulę Bo
stono katedrą. Sv. valanda bus 
spaLų 14, sekmadienį 2:30.

Rezoliucijų komisija
Federacijos centro valdybos 

rūpesčiu Bostone yra sudaryta 
komisija, kuri iš anksto pa
rengs rezoliucijų projektus. 
Rezoliucijų komisiją sudaro: 
prel. Pr. Juras, dr. J. Leimo- 
nas, prof. B. Vitkus, adv. J. 

‘Grigalius, adv. A. Young-Jan- 
kauskas, dr. P. Kaladė, K. 
Mockus. Visų vietovių draugi
jos ir atskiri asmenys yra pra
šomi iš anksto siųsti rezoliuci
jų komisijai ?avo sumanymus 
ir rezoliucijų projektus tokiu 
adresu: dr. J. Leimonas, 52 
Thomas Park, So. Boston, 
Mass.

Atskirų sekcijų posėdžiai
Jaunimo komisija numatė 

svarstyti tris klausimus: 1. 
jaunimo bendradarbiavimas; 
2. katalikų jaunimo sekreta- 
riato kį; 3. jaunesniųjų orga
nizavimo klausimai. Numatyti 
kalbėtojai iš vyč.ų ir ateitinin
kų tarpo.

Vyrai svarstys temą: “Ak
tingas lietuvis katalikas vyras 
dabarties gyvenimo sąlygose”. 
Referentas prof. 
tte. Koreferentai 
ka ir St. Lušy^

Moterys taip

Stagniūnų du sūnūs, kun. J. 
Pragulbickas, S. Dzikų šeima, 
dr. S. Petrauskas su še ma, 
lankėsi Kem-Kačinskaitė su 
savo šeima, Milukienė su duk
ra Ona ir drauge Matilda Mi
kutis, Kazio Gausio žmona ir 
-J. Žilevičius. . ... .

Visi nudžiugo sužinoję, kad 
vienuolyne yra įrengtas kun. 
M. Kemežio vardu didelis gra
žus kambarys, su užrašu ant 
durų: “Kleb. .kun. M. Kemežio 
auka įrengtas”. Auką $1000 
yra davęs dar būdamas Bayo- 
nneje. Šiais metais nuvykęs 
atostogų ir vėl paaukavo $1000 
g mnazijos įrengimui. Parapie- 
čiai didžiuojasi savo klebono 
širdies gerumu ir lietuviškų

Km. E.

VAITKUS 
rCNEBAL HOME 

197 Webster Avenoe* 
Cambridge, Mass. 

PRANAS VVATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir Bakų 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai.- Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Sa
miausiomis kainomis. Kainos\*os 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR S-S434

Nervin
Alesander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 
kvaišimų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

z Spalių mėn. įvyks kitas di- 
dels parengimas, kurį ruošia 
vietinis jaunimas, vadovaujant 
C. OškuČiul Visas gimnazijos 
jaunimas kviečiamas prisidėt. 
Pirmoji repeticija įvyks rugsė
jo 10, parapijos salėje, 
vakare .

Elizabetho lietuviai 
pamėgo pranciškonus 
vienuolyną prie Atlanto van
denyno, Kennebunkport, Mai- širdies gerumu 
ne, kur šią vasarą atostogavo darbų rėmimu.

R. didžiūnas, New Yorko A. 
Bobelis ir P. Avižonis, Water- 
burio A. Vaišnys, Bostono G. 
Kurpis. Bostono oro skautams 
vadovavo A, Gustaitis, o iš į- 
vairių vietovių sudarytai vyčių 
draugovei — VI. Plečkaitis. 
Neries stovyklos vadovybė — 
K. Marijošienė, L. Jucėnaitė, 
A. Noakaitė, B. Banaitytė, L. 

Rugpiūčio 31 buvo stovyklų Petrauskaitė, J. Taraškevičiū- 
religinio susikaupimo valanda. 
Sutemus visi skautai sudarę 
gyvą rožančių, o skautės jo vi
duje sustojo kryžiaus ženklu. 
Buvo labai įspūdinga, kai visi 
stovyklautojai užsidegė žvaku
tes ir nušvietė miško slėnį

Nemuno stovyklos vadovy
bę sudarė: A. Saulaitis, R. Ka
zys, C. Kiliulis, J. Rakšys, V. 
Smolskis, V. Bliumfeldas, V. 
Strolia, P. Avižonis, A. Bobe
lis, A. Alkntnfs, G. Kurpis. 
Draugininkai —- Worcesterio Ramanauskaitė.

tė. A. Jankauskaitė, I. Šimuly- 
naitė. Draugininkės — Bosto
no M. Gedmintaitė, Elizabetho 
A. DidŽbalytė, Hartfordo ir 
Piitnamo A. Kalvaitytė, New 
Yorko Paškevičiūtė ir D. 
Audėnaitė, New Haveno ir Wa- 
terburfo G. Vaitkevičiūtė, 
Worcesterio D. Pajaujytė. 
Bendrieji stovyklų pareigūnai 
— V. Mikalauskas, A. Eiduke
vičius, Br. Jucėnfenė, R. Ke- 
zye, D. Glodaa, G. Liautas, N.

per 500 kvietimų dalyvauti 
jubiliejiniame kongrese.
Nauį. Anglijos veikėjų posėdis

Jėzaus Nukryžiuotojo sese-

Stephen B rėdės J r. 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avė. 
Brooldyn 8* N. Ne 

TW. APptaaate 7-TO83

vbnnoiyiM
Nem Yorke merktas* namas* 

..visai pre Darbininko redakci
jos, ir spaustuvės (Willoughby 
Avė.), remontnsjamasu ir per- 
•-fvarkmnas. Pirmame autšte į- mi^

414 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Suvažiavime dalyvauja: rajo
nų Vadi j<| narlaį tuntinipkai, 
ir tuntininkės, jų pavaduoto
jau Sr^ju&ntai, draugininkai, 
k draugininkės, jų pavad. ir 
adj., staiihi v>fių ir 
č ų būrelių vadai. Taip pat 

~ '7
mnkai ir skaųtir^kės.v /

Visi siįva^avimo dalyvai

Laidotuvių Direktorius 5
84-02 JAMAICA AVĖ. 5

(prie Forest Parkway Station) J

vaL ryto, grojant R. Butrimo 
orkestrui. Simne vakare skau
tų ir skaučių tėvėhai ir visuo
menė kviečiama.; 'gausiai daly
vauti. įėjimas — 1.25 dot 
un lormuotiems skautams ir 
skautėms —- 50 centų.' *

Sekmadienį ryte bus tęsiami 
posėdžiai, o 10:45 visi suvažia
vę skautai ir jautės, ypatin
gai iš New v Yorko ir apylinkių, 
prašomi? susrtnkti į .Apreiški
mo par. patalpas uniformuoti, 
Mrkur organizųotaįsu veliavo- 
mis vyksime ^ pamaldas, šv. 
Mišias aukos ir ta prc^a pą- 
nK>k^4*pasakys Mun. J. Pakal
niškis, New Yorkb skautų ir 
skaučių kajelionaą. Sumos me- 

si susiriša su ps. J. Janulevi- tu g edos New Yorko skautų 
. - j vyč^ oktetas. šiį " Mišios bns

atlaikytos^už žuvusius lietuvius 
skautus. **■*,, .

Skautų-ir skaučių . tėveliai 
kviečiami dalyvauti suvažiavi
mo at-daryme (rūgs. 15 ’d., 
2:00—?3:15 vaL) ir uždaryme 
(rūgs. 16 d.,,1:45-—3:00 vaL). 
Norintieji dalyvauti bendruose 
užkandžiuose, susiriša su R. 
Keziu, EV 4-1621.

Visi suvažiavimo posėdžiai, 
vakaras ir bendri užkandž.ai 
buš Apreiškimo par.* patalpose.

’ ‘Vr; ' R.K.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborfan-BahamuotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

L1NDEN/N.J. j
Juozas Davis - Uždavinys, 

38 metų, gįmęs Linden’e, N.J. 
Jo tėvai kilimu iš ValFninkų 
valse., Trakų apskr. Jų sūnus 
Juozas, vos 15 metų, išmoko 
skristi orlaiviu Westfield aero
drome.

^a^^yr. šL . V. Go- 
_ ....... _____________ ^Eastero^Ht|way,
2 kambariai su Brooldyn, N. Y., tel. PR 

Š2wna dviem žmonėm ar jau- 2-2964. Nakvynių reįkaIais vi- 
nai porai. .Kreiptis pof 5 vai. * 
popiet* V, šilčius, ' ,117—08, 
iii Av^, Richmond W i20, 
N. Y. TdįTffi 1-2473. ų X

Labai ^pi^ai parduodamas 
vtrunkas (dar bėve k naujas).

Phrdavimo priežastis — ketinu 
išsikelti į kitą miestą; Savinfn-

7 M galima matytį šeštadienį 
popiet ar penktadienį vakarė., 
Kre ptis: Pefer Chibas, 100 
Cook St., Apt. 15, Brocrfdyn, 
New York...

Baigęs gimnaziją, 1937 įsto
jo į Union Junior Coolege, 
Cranford, o 1940 į karo avia_ 
ciją, kurą baigė leitenanto 
laipsniu. Laimingai grįžusį iš 
antrojo pasaulinio karo, dar iš
siuntė į Korėjos karą. .

Dabar, jau pakeltas į pulki
ninko laipsnį, dirba Wright— 
Paterson, Dayton, Ohio, oro 
pajėgų komendantūroje.

Pulk. Dav s - Uždavinys už 
nuopelnus yra apdovanotas į- 
vairiais garbės medaliais, kaip 
Silver Star, Legion of Merit, 
Distinguished Flying Cross, 

«Air Medai ir Korėan Military 
Mer t Medai.

Pulkininkas, jo žmona ir 
trys vaikučiai gyvena Fairbon, 
Ohio. * L. !

BARASEV1ČHJS ir SŪNUS i 
FUNERA L HOMfį

- 25! -W. Broadway | 
South Boston, Mass. | 

JOSEPH BARACEV1Č1US | 
Laidotuvių Direktorius ]
Tai ANdr»w 8-2590 į

,^AUTV SUVAŽIAVIMAS
» Yorke bendra vakarenK- 8 vaL šuva-

pakraščm skau- žiavimo progą Y. skautais
_ suvažiavi- skautės rengia jauniam

; BMS. Suvažiavmo proga pir- vakarą. Čia palamdys vu n.Y.
ną tartą Nev Yorke dalyvaus skautų ir saahčių vienetai, o

•_z.- .-si-j. Stp.
pr/£ Kalcius/ .. Kairys, kuris atskris iš Tbron- 

“Neries”prdcyboebendrovės to,Kanados. \ 
datamkas, neseniai sugrįža J iš 
Eurbpos, vėl rengiasi sMisti į

Katalikę Federacijos kongresui ruošti 
komiteto pranešimas 2

kurias vėliau paskelbsime.
Vyčių ir ateftinįnkų posėdžiai

Penktadienio vakare bus pla
tesnis visų ateitininkų kongre- 
sėlis, o šeštadienį posėdžiaus 
vyčių centro valdyba su pata
rėjais. Numatomas ir bendras 
tų organizacijų vadovybių po
sėdis.

Aukos kongresui
Kun. V. Slavynas — 25 dol., 

kun. V. Dabušis, at-kų fed. 
gen. sekr., 10 dol., prel. Pr. 
Strakauskas — 10 dol., M. Ra
manauskas iš Detroito ir St. 
Tunkelis iš Chicagos — po 10 
dol. Kiti po mažiau.

Kunigų posėdis
Federacijos centras paprašė 

kongreso metu prel. J. Balkū- 
ną sukviesti kunigų posėdį 
jaunimo klausimams pasvars-

LDS SEIMO DARBOTVARKĖ
šeštadienį rugsėjo 15, šv. 

Petro lietuvių bažnyčioje So. 
Bostone 10 vai. ryto , prasidės 
LDS seimas. Mišiasaukos ir 
pamokslą sakys kun. Jonas 
Vaitekūnas, šv, Kazimiero 1 e- 
tuvių par. Providence klebo
nas ir LDS garbės narys. Po 
pamaldų įvyks pirmas posėdis: 
atstovų registraciją, prezidiu
mo ir komisijų, rinkimas, .svei
kinimai. 17

Po pietų .1:30 vaL antroji 
seimo sesija, pvasios vadas 
atkalba maldą, atstovų vardo- 
šaukis, praeito šęimo protoko
lo skaitymas, centro valdybos 
praneš.maį nauji pasiūlymai 
ir jų svarstymas, rezoliucijų 
skaitymas , ir jų priėmimas, 
centro valdybos rinkimas.

Tos dienos vakare susipaži
nimas su savo artimaisiais. ",

Sekmad.enį rugsėjo 16 10 
vai. už gyvus if mirusius LDS 
narius šv. Petro bažnyčioje mi
šias aukos LDS dvasios vadas 
ir garbės narys kun. Pranciš
kus A. Virmauskis. Po mišių 
pietūs. Po pietų 2 vaL seimo 
sės jos, malda, ' atstovų vardo- 
šauiis, paskaita, kun. Jonas 
Jutkevičius iš . Worcesterio, 
LDS naujos centro valdybos 
priesaika, LDS seimo nutarimu 
aukų įteikimas.

LDŠ seimui sveikinimus ir 
pasiūlymus siųskite adresu: 
kun. Pr. A. Virmauskis, 50 
Flaherty Way, So. Boston 27. 
Mass. Tel. ANdrew 8-0Š53.

LDS Centro Valdyba

MUZIKA
Visom* progom. — vestuvėm, 
šokiam ir pobūviam — 3 arba 
5 instrumentų pagal reikalą. 
Kreiptis raštu arba telefonu: 
FResident 8-0135 į Bob Lynn, 
990 Montgomery St.,'Brooldyn 
13, N. V’

Padėka
E šv. Petro parapijos pikni

ko, kuris buvo liepos 29 Brock- 
tone Falr . Graunds, pasiliko 
vienas maloniausių atsiminimų 
— lietuviškų sūrių paroda, 
kurią tvarkė Barbora Gailiū- 
nienė. Visi sūriai buvo iš 
Fountain, Mich., iš “Michigan 
Farm Chees Dairy”, kuriai 
vadovauja Jonas Andriulis.

Matthew P. Baliai 
^BIELIAUSKAS) 

FUNKBAL B O M B

J. B. SHALINS 
JALINSKAS

(Atkelta iš ’Ū psl.)
kurių buvo keletas šimtų su
važiavę. Reikėtų ieškoti kitų 
priemonių darniam jaunimo 
auklėjimui. “Geležinės * už
dangos” nevisada tam tinka. 
Laužavedžįąis buvo K. škė- 
maitė, A. Jankauskaitė, V. 
Strolia, R. Kezys ir kt.

2. Kviečiami nevien atstovai
Į kongresą kviečiami visi 

lietuviai katalikai. Balsuos tik 
atstovai, o visi kiti j’alės akty
viai dalyvauti programoje ir 
bus registruojami kongreso 
dalyviais. Svarbu, kad jubilie
jinis kongresas būtų gausus. 
Pasirodykime prieš savus ir 
prieš k.tų tautų žmones.

3. Registracijos mokestis
Visi kongreso dalyviai bus 

kviečiami prie registracijos 
stalelio įmokėti 2 dol. regis
tracijos mokesčjo kongreso iš
laidoms padengti Jaunesni da
lyviai, negalį mokėti, galės 
būti nuo mokesčio atleidžiami.

lių v.enuolyne rugsėjo 3 d. bu- 
•vo sukviestas kongreso reika
lu pasitarimas, kuriame daly
vavo keliasdešimt asmenų iš 
Bostono, Cambridge, Brockto- 
no, Worcesterio, Lowellio, 
Lawrence, Havervillio, Nor- 
woodo, Prov.dence. Kalbėjo 
kun. Pr. Virmauskis, prel. Pr. 
Juras ir kiti. Nusistatyta uo
liai remti kongresą. . .

BOSTON, AA8SS.

X ’ ' .

1 4

Dr. Pr. Padalis
asgžži -• šį antradienį iš Europos atvy- 

ko atostogų į Ameriką.

Kun. N. Pakalnis
•< Apreiškimo parapijos klebo- 

nas, šią savaitę yra išvykęs re- 
7 -7 - kolekcijom.

Liet, atsiminimų radijas
keičia savo transliacijų laiką;

'nuo rugsėjo 22 lietuviška pro- 
<7* ■ .grama bus nuo 1 iki 2 valan- 

dos po pietų, vietoj dabartinio 
laiko (4:30—5:30 n.o.)

Miras
PREL. IGNUI STARKUI,

- nuoširdžią užuojautą reiš- . 
kia Bayonnės klebonui kun. 
dr. Jonui Starkui ir dr. An
tanui Starkui

Emilija ir Pranas 
Vainauskai

TeJ. Vlrginia 7-4499

EVergreen 8-9770 !

Josenli Garszva : *

G R A B O R IU S 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. ;
Brooldyn, N. Y.


