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be duonos, 
pakelti duo- 
Vyriausybė

Kodėl valst- sekr. J. F. Dul- 
les taip stengias*

• Tamparatūr* nukrito rug
sėjo 19 nakt| kai kuriose New 
Yorko valstybės vietose iki 29 
laipsnių.

• San Dingo, CaliL, vienai 
mergaitei {traukė plaukus ke
pykloje į tešlos maišymo ma-

per. 
pietines valstybes. 

Bet prieš kovą reikia pasistip. 
rinti Walnut IIiil. Va.

PREZ. EISENHO\VERIS išlei
džia j rinkimų kovu
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ŽYGIUOJA I RINKIMUS

Pranešimu iš L imtuvo*, ten »vo rinkiniu*; "Damo* ir *ak- 
šiemet miręs kun. Mykolas mūs** (1902J ir ^Dafaoa daina* 
Šeižys, žinoma* literatūroj* M.
Dagilėlio slapyvardžiu;

Velionis buvo Tėvynės Sar
go, Žinyčios, Dirvos—Žinyno, 
Draugijos, Vienybės ir kitę ka
talikišku laikraščių bendradar
bis ir poetas. Buvo išleidęs du

■ • Sovietų kom. partijos bo
sas Chruščiovas išvyko į Jugo
slaviją.

les"(1W>
Mirė susilaukęs 71 mstę am- 

žiaus —• buvo gimęs 1874 spa- ' 
lio .2 Joniškėlio vaL fšventintes |g 

į kunigus buvo 1098, nuo 1920 
buvo Pandėlio klebonas. Mirė 
Pakruojyje. ;‘*j

pasiseka išgelbėti AmorRm

klų pi 476 mil. dol. kova dėl naftos su Anglija.

sek* erebu* grąžinti į vakarę 
sąjungininkę eOes.

Egiptas suka ir savo politinę 
liniją ir ūkinius santykius jau 
arba į. Sovietus arba į •‘neu
traliuosius”. O ta> jau reikš 
Vakarų bloko silpnėjimą Ir jo 
priešininkų stiprėjimą. Sb 
prasme Egipto istorija dėl Sue*

kos išlaikymą pasaulyje ir vi
duje. Nurodė, kaip taikos buvo 
pasiekta Korėjoje, Vietname, 
Austrijoje, Treste, Persijoje, 
Guatemaloje, pašalinant ten 
komunizmo grėsmę.

"Mes neišdavėme užpuolikui 
nė vienos tautos” — kalbėjo 
Eisenhoweris, — nevartodami 
karo.

nuo konkrečių reikalų, buvo 
taikoma užsieniui, taikoma ‘ 
Afrikos ir Az’jos tautom, ku
riose varoma komunistų pro
paganda prieš Vakarus, taiko
ma vadinamiem neutraliem 
kraštam, kad juos visus apra
mintų ir jų visų esamą padėtį 
pateisintų. Taikoma taip pat 
eiliniam Amerikoje šeimos 
žmogui, kad ji taikiai nuteik
tų, nes vyriausybė budi. Pre
zidento kalboje nieko aiškes
nio neras tik komunistų paver
gtieji.

nesiveltų Į didesnes kovas- Kai 
reikia kovoti dėl Sueso, anglai 
su prancūzais reikalauja kovo
ti. Tik ir šiuo kartu nori, kad 
kiltų Eg’pte revoliucija ir nu
verstų jų priešininką Nasseri 
arba, kad kovotų Amerika. 
O Amerika dabar sąjunginin
ku balso negali nepaklausyti. 
Jie nevengia priminti, kad 
Amerika privedusi prie dabar
tinės padėties.

Ji spaudusi ^anglus, kad jie 
pasitrauktų *š Egipto. Ji išpro-

• vokavusi Sueso bendrovės na
cionalizavimą. Garsiai tai pasa
kė ir broliai Alsopai, tardami, 
kad Amerika prisidėjusi prie 
Sueso krizės, padarydama 
kla'dų. Viena tokių klaidų bu
vusi ta, kad Amerika nepasi
stengusi užgesinti gaisro pa- lavimus diplomatine bei ūkine 
čioje jo pradž*oje. Esą Ameri
kos atstovas Egipte Byroade 
1955 pavasarį pranešęs, kad 
Sovietai pasiūlė Egiptui gink
lus. Bet pranešimas Washing- 
tone buvęs palaikytas blefu. 
Esą taip pat Washingtonas ne
tikėjęs, kad Sovietai leistų pro
vokuoti ginkluotą konfliktą

KATRO ŽODIS BRANGESNIS
Prez. Eisenhovveris p rmą 

rinkiminę kalbą pasakė per 
televiziją trečiadienio vakarą. 
Jo kalba truko 30 minučių ir 
buvo perduodama per pagrin
dinę CBS stotį. Partija už te
leviziją sumoka 79,000 dol. 
Taigi prezidento žodis kaštuo
ja po 14 dol-

Adla* Stevensonas kalbėjo 
per tris pagrindinius televizi
jos tinklus, ir partija sumokė
jo 200,000 dol. Taigi Stevenso- 
no žodis kaštavo 38 dol.

. ?- .. . , „ A ■■ ■ .
Prezidentas Eisenhoweri$ Akivaizdoje tautų, kurios 

rinkimines savo kalbas prade- siek ą laisvės nuo Afrikos iki -
jo rugsėjo 19. Visa jo p rma tolimiausios Arijos, Amerika
kalbą sukosi apie taiką — tai- pripažįsta visiem apsisprendi

mo teisę ir rems jų kovą su 
priespauda ir skurdu. 

, Eisenhowerio vyriausybė ir 
viduje atnešusi taikos kiekvie
nai šeimai, kada dirbančiųjų 
skaičius Amerikoje yra pasie
kęs didžiausią skaičių ir kada 
jų uždarbis taip pat didžiau
sias, o ir socialinis aprūpini
mas yra geresnis nei anksčiau.

Neminėdamas A. Stevenso- 
no vardo, Eisenhoweris atsakė 
Į jo siūlymus-

Stevensonas buvo siūlęs su
stabdyti atominius bandymus 
tuojau. EIsenhoweris atsakė, 
kad atominis ginklas pašalina
mas ne teatraliniu gestu ir ne 
vienašališku sprendimu, bet 
tarptautiniu susitarimu. Stė- 
vensonas buvo kalbėjęs apie 
vyrų šaukimo į kariuomenę 
sustabdymą. Eisenhoweris at
sakė, kad negąiima to greitai 
padaryti, nes Amerikos karinė 
jėga yra taikos išlaikymo sar
gyboje.

Prezidento kalba, atitraukta

pagalba, o taip pat karinės pa
galbos pažadais. Chruščiovas 
ne dviprasmiškai pareiškė, kad 
Egiptui i talką vyks “savano
riai”, jei teks kovoti, vadinas, 
taip kaip Korėjoje, Indokini
joj O tokios padėties Amerika 
nei jos sąjungininkai tikrai ne- . 
nori. Už tat Egiptas taip drą
siai ir laikosi savo politinių 
reikalavimų.

Apatija tarp 
respublikony

žurnalistas D. Lavvrence res- " 
publikonam daugiau slmpati- <|||
zuojančiame laikraštyje N. Y. -5^3
H. T- rašo, kad 1956 rinkimuo- 
se jau esąs matomas venas 
ženklas — didelė respubllko- 
nų apatija ir intensyvi demo
kratų organizacija. Respubli
konam tos. organizacijos kaip 
tik trūksta. Kur buvo balsav.- 
mai, jie rodė, kad demokratai 
gavę daug naujų balsų. Paste
bi, kad Stevensonas galįs lai
mėti Jo laimėjimą galį lemti 
devyni didesni m estai jeigu, 
žinoma, turės savo pusėje dar 
pietines valstybes — tai New 
Yorkas, Philadelphia, Bosto
nas, Clevelandas, Chicago, St. 
Louis, Detroitas, Mihvaukee .r 
Los Angeles.

dėl Sueso- Vienu ir antru at
veju Amerika klydusi.

Dėl to Amerika jaučia, kad 
jos vardas, politinis prestižas 
reikalauja išplaukti pro Sueso 
kanalą taip, kad ir konfliktas 
būtę išlygintas be karinių 
priemonių ir anglai su prancū
zais būtę patenkinti.

Dulles pasiekė tiek, kad 
anglai su prancūzais apie karą 
jau nebekalba. Tik apie diplo
matines bei ūkines priemones. 
Dulles metė svarbiausi argu- ’ 
mentą — už taiką ir ramybę 
pasiūlė 500 milijonus doL Anot 
Eisenhowerio, tai vis tiek pi
giau nei karas. Tebeturi vii- < 
ties, kad Egiptas apsigalvos ir 
vardan savo ūk*nės naudos at
sisakys nuo politinių siekimų.

Tačiau Sovietai, kurie labiau 
veikia užkulisy, Msutateresue- 
ti konfliktą baigti.

Jie paremia Nasserio reika-

VAKARŲ VIENYBE LONDONE DAR LABIAU MAŽTA
VAKARŲ "KARINGUMAS" SIL PSTA, O MASKVA STENGIASI REIKALĄ VILKINTI

Londone nuo trečiadienio 
eina 18 valstybių konferenci
ja Sueso kanalo reikalu. Joje 
pagrindinį žodį turi valst. se
kretorius J. F. Dulles-

DULLES SIŪLĖ JAU ŽINOMĄ
PROJEKTĄ—SUDARYTI 

SUESO KANALO 
VARTOTOJŲ BENDROVĘ 
kuri tvarkytų kanalo varto

jimą; jei Egiptas jos nepriims, 
nesutks praleisti laivų su sa
vais palydovais, tai bylą teks 
kelti JT; tuo pačiu metu teks 
boikotuoti patį kanalą. Bet 
Dulles tik*si, kad Egiptas eis į 
nuolaidas.

Tačiau čia pasirodė, kad ir 
18 valstybių jau nevieningos.

DULLES PLANUI PRITARĖ 
TIK 10 VALSTYBIŲ.

Tarp jų ir Vokietija. Dani
ja, Ispanija, Švedija, Pak'sta- 
nas, Persija ir kt. siūlė perkel
ti klausimą į Jungt. Tautas ar 
iš naujo derėtis su Egiptu. Jos 
nenori tuo reikalu teptis ran
kų

Dulles kitoje kalboje kėlė

Bombonešis B-52 nukrito
Madeira, Calif., nukrito *r 

sudegė su visais 5 įgulos žmo
nėm B-52 bombonešis. Tai jau 
antra šiemet tos rūšies lėktu
vo katastrofa. Jis skirtas tarp- 
kontinentiniam skrid’mui ato
minėm ir vandenilinėm bom
bom nešioti. Jis kaštuoja 8 
mil. dol.

• Clay miestelio gyventojam 
išsikovojus, kad baltųjų vaikai 
nebūtų mokomi su juodaisiais, 
jų pavyzdžiu pasekė ir Sturgis, 
Ky., švietimo taryba taip pat 
nutarė 8 negriukus, kurie jau 
lankė mokyklą ir kuriuos boi
kotavo keliasdešimt baltųjų 
mokinių, pašalinti iš tos mo
kyklos.

• New York* buvo demon
struojamas naujas automobilis, 
kuriame keleiviai gali būti 
saugūs, susidūrę su kitu auto
mobiliu 50 mylių greičiu,

• Bulgarijoj* 1949 buvo 
pakartas partijos sekretorius ir 
min. pirm, pavaduotojas Ros
tovas. Dabar jis išteisintas ir 
atgal į partiją “priimtas”.

• | Egiptą vyksta ir Suomi
jos pilotai laivam Sueso kana
le vadovauti 

pykloje į tešlos maišymo ma- • Vokietija gavo iš Ameri- 
šiną ir nuplėšė nuo galvos vi- koe per keturis mėnesius gin-

balsą, kad Sueso kanalo klausi
mas nėra paprastas re'-kalas 
pasinaudoti ar nepasinaudoti 
kanalu- Tai esąs reikalas, ku
rs parodys, ar pasaulis pajė
gia spręsti tokius klausimus 
pagal teisę ir teismgumą. Ne
užtenka laimėti tik tiek, kad 
nebūtų vartojama jėga. Reika
linga antrą pusę klausimo lai
mėti — surasti sprendimą pa
gal teisingumą ir tarptautinę 
teisę. To siekiąs jo siūlytas 
projektas.

BULGANINAS PASIŪLĖ
kitą konferenciją Sueso klau
simui — tik 6 valstybių vy
riausybių galvų: Amerikos, 
Anglijos, Egipto, Indijos, Pran
cūzijos, Sovietų. Konferencija 
turėtų užtikrinti Egiptui suve
renumą Sueso srityje ir pasau
liui la’svą pasinaudojimą ka
nalu.

Amerika ir Anglija sutiko 
Bulganino siūlymą šaltai. Ame-

Demonstracijos 
prieš Amerikos 

senatorių
Korėjoje 5000 gyventojų 

demonstravo prieš Amerikos 
šen. Aflen J. Ellender, demo
kratą iš Louisianos, protestuo
dami prieš jo pareiškimus, kad 
p>etų Korėja esanti Amerikos 
iždo siurbėlė, ir panašius Įžei
dimus. Protestavo ir Korėjos 
valdžios pareigūnai. Vyriausy
bė ir spauda protestavo prieš 
Ellender taip pat Filipinuose, 
Formozoje, reikalaudami, kad 
jis kuo greičiausiai išsinešdin
tų.

Tai tas pats 30 metų sena
torius, kuris pabuvo tris savai
tes Sovietuose ir ėmė reikalau
ti pakeisti Amerikos politiką 
ir tikėti, kad Sovietą* nori tai
kos ir bendradarbiavimo su 
Amerika.

NYWT laikraštis pastebėjo, 
kad vieni Amerikos atstovai 
važ‘uoja rodyti Amerikos ‘‘ge
rą valią”, o tokie kaip Ellen
der Amerikos draugus atstu
mia. Ir vis tai daroma už pi
liečių mokamus pin'gus-

Radijo bangos iš Marso

Navy radijo instrumentai 
sugavo radijo bangas pirmu
syk iš Marso, ka’p jis buvo pri
artėjęs prie žemės. S emet bu
vo sugautos jau anksčiau iš 
Veneros. Elektromagnetinės 
bangos, rodo, kad Marso pa
viršius turi būti kiek šaltesnis 
negu vandens užšalimo tempe
ratūra.

• Vokietijoje metalo pramo
nėje dirba 3 mil. Iš jų 19,8% 
yra motinos — našlės, kurios 
turi išlaikyti savo šeimą.

VALST. SEKR, J. F. DII.I.ES m viltimi atvyko vėl f Lendoita 
Stiebo prikalsi*.

rikos pareigūnai paaiškino, 
kad Londono konferencija *r 
siekia tik to pat es dalyko.

Bulganino siūlomą 6 konfe
rencija turėjo atstoti Egipto 
sugalvotą 22 valstybių konfe
renciją Kaire.

KO BULGANINAS SIEKIA?
Bulganino siūloma konfe

rencija, manoma, turi pakirsti 
Londono konferenciją, ir Sue
so klausimą nudelsti, atidėti jo 
sprendimą i tokią konferenci
ją, kurios sudėtis būtų nau
dingesnė Maskvai. Dėl to ir 
toną Bulgan'nas staiga sušvel
nino

TIKYBOS PAMOK V NORI JAU 3 MIL. MOKINU
UP agentūra pranešė, kad 

apie 3 milijonai mokinių įsira
šys į tikybos pamokas. Tos pa
mokos bus daromos 45 valsty
bėse 3000 Bendruomenių, re
miantis vyr'ausiojo teismo iš
aiškinimu, kad iš kasdienio 
mokyklinio . laiko viešosiose 
mokyklose mokiniam gali būti 
duota laiko lankytis- tikybos 
pamokose.

Pamokas praktiškai organi
zuoja bažnyčia ar bažnyčių 
grupė. Ji suranda patalpas, 
kurios negali būti 
mokyklos nuosavybėje Suran-

• Egiptas suvaržė krikščio
nių m’sijų ve'kimą- Pamaldas 
tegali būti tik tam reikalui pa
tvirtintose bažnyčiose, o pro
testantai dar turi iš anksto 
pranešti pamokslų turinį. 

da mokytojus. Mokinius atga
bena i pamokas taip pat savom 
priemonėm. Vad nas, nepalie
čiamas valstybės iždas.

Tėvai užpildo tam tikrą la
pelį, kad jų va>kas ar vaikai 
būtų išleidfiami Į tikybos pa
mokas. Tuomet mokyklos ad- 
min stracija tuos Įsirašiusius j 
tikybos pamokas mokinius iš- 
le's valandai ar daugiau per 
savaitę iš šiokiadieninių moky
klos darbų.

Tokių pamokų prireikė dėl
to, kad mokiniam nepakanka 
religinio pamokymo, kurį j'e 
gauna sekmadieniais bažnyčio
se. Taip pat religija nėra skir
ta tik sekmad'eniui, o >r visom 
kitom dienom.

Tokios pamokos mokyklinio 
darbo metu veikia nuo 1952 
vyriausiojo teismo palankaus 

Suęso konfliktas virto vienu 
iš šaltojo karo reiškinių. Kau
tynės perkeltos Į naują terito
riją, kurioje reiškiasi nauji ko
votojai — iš vienos pusės ara
bai, iš kitos — anglai su pran
cūzais. Labiau nei k'tais atve
jais užnugaryje stovi tradici
nės šaltojo karo didžiosios jė
gos Sovietai ir Amerika. Tik 
ivyk'ų eiga išveda juos vis la
biau i prieki. Ypačiai Ameri
ka.

Amerikos padėtis konflikte 
dėl Sueso gana nepatogi. Rin
kimai labiausiai spiria ją sau
goti taiką. Iš kitos pusės ang
lai ir prancūzai ją traukia veik
ti prieš Egiptą kuo greičiau ..

Kai reikėjo kovoti dėl Ko
rėjos, kai reikėjo kur kitur 
priešintis Sovietam, anglai su 
prancūzais lindo i užpakali, 
drausdami Amer.ką, kad tik 

iša’škinimo. Tač au augantis 
skaičius mokinių, kurie užsi
rašo Į tikybos pamokas, yra 
dar tik dešimta dalis bendro 
skaič aus (32,653,000) moki
nių, kurie lanko viešąsias mo
kyklas.

Moralinio auklėjimo mintis gyva
Komunistinė "Laisvė'’ tebe- 

sijaudina, kad New Yorko 
švietimo taryba, kuri valdo 
viešąsias mokyklas, atga vino 
pernai kilusi planą v'ešose 
mokyklose įvesti moralinio 
auklėjimo pamokas. Taryba 
sako, kad tai nebūsiąs tikybos 
mokymas, o tik "Dievo ir savo 
krašto me:lės" skiepi j'mas 
Tačiau “Laisvė” bijo, kad tai 
gali būti "maskuotas” religijos 
mokymas, ir stoja prieš tokias

Prez. Eisenhoweris rugsėjo 
18 išle'do viceprezidentą Nix- 
oną ir kitus respublikonų kal
bėtojus į rinkim nę kovą. Jis 
ragino juos kalbėti rinkikam 
tiesą apie vyriausybės nuveik
tus darbus ir siekiamus pla
nus. Tik tiesą, be perdėjimo 
ir demagogijos. Tegul tai lie
ka opozicija*.

• Pransūzija
Kepyklos norėjo 
nai kainas 125?.
neleido. Daugelis kepyklų ypa
čiai provincijoje sustreikavo 
nuo pereito šeštadienio- Pary
žiuje sunku gauti duonos ir 
taip pat daržovių.

pamokas piestu. Sako, kad <r 
"pažangioji mokytoju, un ja” 
ir "mokytojų gildija”, kuri 
priklauso AFL—CIO, reikalau
ja planą atmesti.

O visas planas kilo iš bendro 
šauksmo, kad mokyklos prisi
dėtų prie jaunimo auklėjimo, 
kuris sumažintų jaunųjų nusi- 

- kaltėlių ir huliganų skaičių.
padidintų pilietinį susiprat’mą 
ir pareigingumą.

DII.I.ES


esi nelojalus Amerikai?

ARTHUR SCHNITZLER

dymus paskelbė U. S. News a 
World Report

Amer’koje viešai tuo susirū
pino adm. Radfordas, nurody
damas, kad daug jaunimo, pa-

Išmintingoji žmona
dien kenčia. Kada ji pasiliko 
su juo, matau gerai, ir kad jie 
susitaikė, įrodo keturiametis 
vaikas, bet galima susitaikinti 
neatleidžiant ir atleisti neuž
mirštant- Aš turėčiau išvykti: 
būtų abiem geriau.

Retame ir skausmingame 
gražume iškyla anie visi me
tai, ir aš pergyvenu viską iŠ 
pradžių. Net ir smulkmenas. 
Atsimenu rudens rytą, kada aš 
su tėvu atvykau į mažą mies
telį paskutinių gimnazijos mo
kslo metų baigti. Aiškiai ma
tau mokyklos rūmus vidury 
aukštų medžių parko. Atsime
nu ramų darbą gražiame rui
mingame kambaryje, draugiš
kus pašnekėsius su mokytoju 
apie mano ateitį, kurių Fride
rika šypsodamasi klausydavo, 
pasivaikščiojimus su draugais 
net iki kaimo, ir visos nereikš
mingos smulkmenos mane taip 
pagauna, kad, rodos, jos visa 
mano gyvenimą lemtų. Tikrai, 
visos šitos dienos, užmaršties

Michigano universiteto psi
chiatras ir sykiu armijos 
“mokslinis patarėjas” pasiūlė 
tuos vyrus, kurie dirba prie 
slaptų informacijų, aprūpinti... 
ciano—kalio tabletėm. Jei bus 
paimti į nelaisvę, tegul nusi
nuodys-

Iš vieno laikraščio pasiūly
mas susilaukė tokio įvertini
mo: tas “mokslinis patarėjas 
reikalingas kito mokslinio pa
tarėjo, kuris jam paaiškintų 
apie religijos, doros, gamtos 
įstatymus ...

Reikia ne nuodo, kuris už
muštų silpną žmogų, bet vais
to, kuris jį sustiprintų. O kas 
sustiprina; buvo nurodę ir be
laisvių smegenų plovimo davi
niai. Jie rodė, kad atspariausi 
ir ištikimiausi valstybei buvo 
t’e, kurie turėjo aiškų tikėji
mą ir jo nurodymais tvarkomą 
savo gyvenimą. Ir adm. Rad
fordas kreipėsi į šeimas, mo
kyklas, bažnyčias, kad jos su- 
st printų jaunimo auklėjimą.

Sustiprintų jaunimo auklėji
mą šeimoj, mokykloj, bažny
čioj . -. Bet Amerikos viešoji 
mokykla išimta iš auklėjimo 
pareigos. Auklėjimo nebuvi
mas, tuštuma, kurioj ji palie
ka jaunimą, žiauriai atsikerši- 
ja minėtom ligom. Dabar jai 
le'džama paaiškinti apie vieną 
iš “nuodų” (komunizmą), bet 
ji vis tiek negali rodyti religi
nės, dorinės šviesos, kurioje 
jaunimas tarptų ir kuris jį la
biau trauktų į save negu nuo
dai gąsdintų.

Tai Įgalintos atlikti tuo tar
pu tik bažnytinės mokyklos, 
čia yra jų didžioj* vertė žmo
gui ir valstybei.

šaukto į kariuomenę, neturi 
atsakingumo ir pare gingumo. 
Viešai pripažinta,- kad didelis 
procentas amerikiečių karo be
laisvių davėsi perplaujami 
smegenis.

Tai negerai ir tai mato. Bet 
kas daryti?

Ward pripažino, kad tai ir 
galėjo nulemti nacionalinės 
kariuomenės pralaimėjimą.

Ward liudijo, kad 1948, bū
damas Washingtone, jis 4r k- 
tą pasikalbėjimą turėjęs. Jis 
tepasakė, kad tai buvo jo vir
šininkas, bet pavardę atsisakė 
pasakyti. Suminėjo tik k tą pa
sikalbėjimo dalyvį, kuris, jau 
nebe departamente Tai buvo 
John Davies. Kai Ward įtiki
nėjo, kad reikia gelbėti K ni-

stebėjimu- Jis esąs nustebin
tas, kaip galima taip kalbėti 
apie vieną iš savo sąjunginin
kų. Pareigūnas pridėjo — liu
dijo Ward, — kad aš, - taip 
kalbėdamas, nesu lojalus ame
rikietis.

“Ką tamsta į tai atsakei ? — 
paklausė senato komisijos pa
tarėjas.

“Pasiėmiau kepurę ir išėjau 
iš kambario”, atsakė Ward.

— O taip, — skausmingai 
suspaudusi lūpas kalbėjo. — 
visai, visai Kad ir aplankysi 
mus antrais ar trečiais metais, 
— bet šiandien tu vis dėl to 
visai nuo mūsų atsiskirt.

Ji tai pasakė su tokiu švel
numu, kuris nieko motiniško 
savyje neturėjo. Aš sudrebė
jau. Staigiai ji pabučiavo ma
ne. Iš pradžių pagalvojau: ank
sčiau ji taip nedarydavo

(Bus daugiai)

metais mes turėsime puikiausį 
namą.

Ji tęsė toliau:
Jau porą metų, kai pas mus 

veikia teatras per visą žiemą 
iki Sekminių- Aš du tris sykius 
per savaitę einu į teatrą, daž
niausiai su motina, nes jai tas 
be galo patinka.

— Aš taip pat einu! — su
judo vaikutis, kurį Friderika 
vedė už rankos.

— Ir tu. Sekmadienio popie
čiais, — paaiškino ji man, 
jie vaidina kartais vaikams, 
tada aš einu su sūnumi. Ir 
man būna su jais labai links
ma.

Aš turėjau jai ir apie save 
šį tą papasakoti. Apie mano 
profesiją ir kitką rimtesnio ji 
maža teklausinėjo: ji labai no
rėjo žinoti, kaip laisvą laiką 
praleidžiu, ir ji mielai klausėsi 
mano pasakojimų apie did
miesčio pramogas.

Pasikalbėjimas ėjo smagiai 
jokiu žodžiu nebuvo paliesta 
bendri atsiminimai, bet vis dėl 
to ir ji laukė lygiai tiek pat, 
kiek ir aš. Mes vaikščiojome 
valandas, ir aš jaučiausi beveik 
laimingas. Kartais mažasis ėjo 
tarp mūsų, lr mūsų rankos ne
jučiomis susitikdavo jo garba-

šešėliuose išnyktų, jei jų aną 
paskutinę valandą nebūtų nu
švietęs paslaptingas spindesys. 
Ir įsidėmėtina: nuo tada, kai 
mano artumoje Friderika il
gėjosi, anos dienos man arti
mesnės atrodė, kaip tos karštos 
gegužės mėnesio dienos, kada 
aš mylėjau mergaitę, kuri bir
želį ištekėjo už laikrodininko.

Kai šiandien anksti rytą pri
ėjau prie lango ir pažvelgiau į 
terasą, pamačiau prie stalo sė
dinčią Frideriką su vaiku: jie 
buvo ankstyviausieji pusry- 
čiautojai. Jos stalas buvo po 
mano langu, ir aš jai palinkė
jau labo ryto. Ji pažiūrėjo-

— Taip- anksti atsikėlėt? — 
pasakė. — Gal ateisit pas 
mus

Netrukus aš sėdėjau prie 
jos stalo. Buvo pasakiškas ry
tas: drungnas ir saulėtas. Mes 
ir vėl, kaip paskutinį kartą, 
plepam apie nereikšmingus da
lykus, bet viskas buvo kitaip. 
Už mūsų žodžių žėrėjo atsimi
nimai. Nuėjome į mišką. Tada 
ji pradėjo kalbėti apie save ir 
savo šeimą.

— Pas mus viskas dar taip 
pat, kaip tada, — pasakė ji, — 
tik mūsų sodas dabar gražes
nis, nes mano vyras juo labiau 
rūpinasi, ypač nuo to laiko, 
kai susilaukėme sūnaus. Kitais

KĄ JIS MATĖ 
VLADIVASTOKE?

Nuo 1941 iki 1944 būda
mas Vladivostoke, Ward prisi
žiūrėjo, kaip Amerikos gėrybės 
plaukė Sovietam- Plaukė pro 
Vladivostoką. Ten buvo per- 
kraujamos į mažesnius sov etų 
laivus ir keliavo toliau į Petro
pavlovską pro Aliaską. O di
džioji dalis ėjo geležinkeliu į 
vakarų Sibirą ir europnes sri
tis. Vieninteliu transsibiriniu 
geležinkeliu. Jis matė, kaip 
Sov etai stengiasi įsitvirtinti 
rytuose ir plečia savo ekspan
siją. Tai patvirtino jam ir Jal
toje sudaryta sutartis, kurioje 
Sovietam buvo pripažintas 
Mandžurijos geležinkelis, Ku-. 
rllų salos ir kt.

— Gal ateisit pas mus?
Ji, kaip man atrodė, šaltai 

teatsakė:

KĄ IŠGIRDO Iš 
DEPARTAMENTO?

Atšauktas iš Vladivostoko ir 
paskirtas į^ Teheraną, Ward 
parvyko dar į Washingtoną. 
Tai buvo jau 1945 sausyje. 
Valst. departamente į klausi
mą apie Sovietų karo tikslus, 
Ward atsakė: '

Sovietai nesitenkins Europa 
nuo Baltijos iki Adrijos; jų 
tikslas yra didesnė ekspansija.

Į tokią jo pažiūrą valst de
partamento pareigūnas, vadi
nas virš įlinkas atsakęs nusi-

Siandien mes sėdėjome gre
ta ant kranto ir kalbėjom, 
kaip svetimi. Vaikas prie mū
sų kojų žaidė smėliu ir akme
nukais. Nebuvo nieko, kas mus 
slėgtų. Mes sėdėjom kaip žmo
nės, kurie viens antram nieko 
nereiškia ir kuriuos tik kuror
tinio gyvenimo atsitiktinumas 
kartu trumpam laikui suvedė. 
Plepėjom apie orą, ateitį, žmo
nes, muziką ir apie porą nau
jų knygų. Greta jos sėdėda
mas jaučiausi nemaloniai, bet, 
kai ji pakilo ir nuėjo, man stai
ga pasidarė nepakeliama. Aš 
dar galėjau jai sušukti: palik 
man ką nors, bet ji būtų to 
nesupratusi. Ir kai aš pagalvo
jau: ko geresnio galėjau tikė
ta? Bet ir ji juk gana turėjo 
laiko viskam atsiminti, kaip ir 
aš. Ir tai, ką ji tikėjosi amžinai 
užmiršianti, vėl gaivališkai iš
kilo. Aš dar negaliu suprasti, 
ka ji dėl manąs turėjo iškęsti, 
ir ką ji, gal būt, dar ir šian-

• Donelaičio Metai ruošia
masi išleisti vokiškai; be to 
ruošiamasi vokiškai išleisti lie
tuviškos poezijos rinktinė, lie
tuviškų plokštelių ir kai kurių 
lietuvių kompozitorių kūrinių.

• Filminę L'stuvos paveiks
lų versiją ruošia Melburno li- 
tuanistinia: kursai Australijoj. 
Darbą atlieka fotografas V. 
Vasaras. Paveikslai bus rodo
mi šviesovaizdžio aparatu.

• SoL Stasys Baranauskas 
šį rudenį išvažiuoja studijuoti 
Italijon. Jo išleistuviniame 
koncerte Chicagoje rugsėjo 29 
dainuos S. Adomaitienė, P. 
Bičkienė, J. Vaznelis.

• Stasys pieža, Chicago 
American redaktorius, kaip 
Hearsto laikraščių korespon
dentas išvyksta mėnesiui į 
Graikiją ir į kitas Europos ša-

Tai virsta epidemija specia
liai jaunimo tarpe- Jis rodo su
stiprėjusį asocialumą, destruk- 
tyvinius prasiveržimus. Ji duo
da faktus, kurie p ktai tyčioja
si iš teorijos ap>e žmogaus ki
limą iš beždžionės ir su ironi
ja rodo priešingą e’gą — žmo
gaus ėjimą į “beždžionės pa-

— Ta;gi šiandien?
Aš tik galvos linkterėjimu 

pritariau ir pirmą kartą taip 
giliai pajaučiau liūdną atsi
sveikinimo nuotaiką. Ji valan
dėlę žiūrėjo žemyn ir tylėjo. 
Tada pakėlė galvą ir žengė 
prie manęs. Ji lengvai padėjo 
abi rankas ant mano galvos, 
kaip ji dažnai darydavo, bet 
aš jaučiau, kad tas šį momen
tą ką kitą reiškia, kaip kita
dos. Palengva glostė mano 
skruostus, ir jos giliai perve
riantis žvilgsnis mane glamo
nėjo. Skausmingai, tarytum 
negalėdama kažin ko surasti, 
papurtė galvą.

—Ar tu tikrai š:andien iš
važiuoji? — tyliai paklausė-

— Taip, — atsakiau.
— Visai? — sušuko.
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PRENUMERATOS KAINA

Prasidėjus mokslo sezonui „ 
ne mes vieni nukreip'am akis 
į jaunimą Visi nori, kad jau
nimas sveikai augtų, sveikai 
kūnu ir dvasia.

Amerikoje dar neseniai bu
vo pastebėta viena iš dvasios 
ligų — komunizmas. Jis. siekia 
infiltruoti žmonių mintis. Tam 
atsverti šiemet prez. Eisenho- 
weris pritarė, kad mokyklose 
vaikai tratų supažindinami su 
komunizmo pavojais. Epidemi
jos metu panašiai supažindina
mi gyventojai su ligos simpto
mais bei su priemonėm nuo 
jos apsisaugoti.

Tačiau pedagogai fino, kad 
vaikui reikia kalbėti ne apie* 
klaidas, o apie tiesas. Svarinau 
jam pažinti nė ligas, o apie 
higienos sąlygas, higienos kū
nui ir dvasiai.

go, kai likau vienas- Nes stai
ga aš pajutau, kad nieko neži
nau apie Frideriką. Man buvo 
nesuprantama, kad šitas neži
nojimas nekankino manęs ta
da, kai su ja kalbėjau. Man ta
da atrodė, kad Friderika net 
neturi apie tai kalbėt. Bet ji— 
ji neturėjo užmiršti ano prieš 
kelerius metus įvykusio mo
mento. Vis dėl to kažin kas 
rimto turėjo tada įvykti, kai 
aš taip staiga išvykau. Kaip ji 
galėjo apie tai nekalbėti? Gal 
ji laukė, kad aš pradėčiau? 
Kas mane nuo to sulaikė? Ar
gi ta pati baimė, kuri ir jai 
klausimą užgniaužė? Nejaugi 
mes abu bijome tai paliesti?— 
Tai beveik tiesa. Bet pagaliau 
turi tai įvykti, nes iki šiol tarp 
mūsų lieka kažin kas, kas mus 
skiria. Ir tai, kad mus kas 
nors dar skiria, mane kankina 
labiau, kaip visus kitus.

Popietį valkiojaus miške tuo 
pačiu keliu, kuriuo ėjau su ja. 
Manyje siautė nepalaužiamas 
ilgesys. Vėlai vakare, niekur 
jos neradęs, praėjau pro jos 
namą- Ji stovėjo prie lango, ir 
aš jai sušukau, kaip ji man ry-

— Aš pavargusi. Labanakt! 
— ir uždarė langą.

Mano atsiminimuose iškyla 
dvejopa Friderika: dažniausiai 
išbalus, švelni moteriškė, baltu 
rytiniu drabužiu sėdinti sode 
ir kaip motina glostanti mano 
skruostus. Jei aš būčiau ją čia 
tokią sutikęs, mano ramybė 
nebūtų buvus sudrumsta, ir aš 
gulėčiau po skroblais, kaip pir
momis dienomis.

Bet kartais matau ją visai 
kitokią: tokią, kokią tik kartą 
mačiau. Ir tai buvo paskutinę 
valandą, kurią praleidau ma
žame miestelyje.

Buvo diena, kai aš gavau 
abitūros pažymėjimą. Kaip ir 
kiekvieną dieną, pusryčiavau 
su mokytoju ir jo žmona. Aš 
nenorėjau, kad mane lydėtų į 
stotį, todėl, atsikeldamas nuo 
stalo, atsisveik;nau. Dėl to nė 
kiek nesijaudinau. Ir tik tada, 
kai, paruošęs lagaminą, sėdė
jau prie lovos ir žiūrėjau pro 
atidarą langą į sodą ir į baltus 
debes's, kurie nejudėdami ka
bojo viršum kalvos, palengva 
atsėlino skyrimosi liūdesys- 
Staiga prasivėrė durys. Įėjo 
Friderika. Aš greit pakilau. Ji 
priėjo arčiau, pasirėmė užpa
kalin užlaužtomis rankomis į 
stalą ir rimtai žiūrėjo į mane. 
Visai tyliai ji pasakė:

Senato vidaus saugumo ko
misijos patarėjas apklausinė jo 
šiemet rugpjūčio 26 buvusį 
Amerikos gen. konsulą Man- 
džurijoje- Jp pavardė Augus 
Ward; dabar jam 62 metai am
žiaus; tik šiemet jis pasitrau
kė iš valstybės departamento 
tarnybos; ir jam dabar galima 
laisvai kalbėti.

LIUDININKAS SU DIDELE 
PATIRTIMI

Valstybės tarnyboje j s pra
leido 31 metus. Iš jų 28 So
vietų Sąjungoje ar arti jos, 
kur su jos veikimu nuolat su
sidurdavo. Jis buvo Amerikos 
konsulas Vladivostoke nuo 
1941 iki 1944, vadinas, ir tuo 
metu, kada japonai sunaik.no 
Pearl Harbor; paskui buvo 
Persijoje, kai Sovietai buvo 
užėmę Persijos teritorijos da
lį; nuo 1947 iki . 1950 buvo 
Mandžurijoje, kada sovietų pa
dedami Kinijos komunistai nu
galėjo. nacionalinės Kinijos ka
riuomenę.

Ward pergyveno Mukdene 
komunistų įsiveržimą į mies
tą areštus, kalėjimą iki jis 
buvo .pagaliau ištremtas. Visi 
tie pergyvenimai jam davė pro
gą gerai pažinti ano meto. Ki
niją joje įsipynusius Sovietų 
interesus, Amerikos polit kąir 
jos to meto pralaimėjimą. Kai 
senato vidaus saugumo komi
sija susidomėjo ana praeitimi 
ir panoro konkrečiau pat rti, 
kaip nutiko, kad Kinija buvo 
atiduota komunistam, tai 
Ward buvo kvalifikuotas tam 
reikalui liudinnkas. Jo paro-

Kita liga, dėl kurios šian
dien kalbama, — papročių su- 
vulgarėjimas, grįžimas į “giri- 
nių” padėtį. -. Jaunimo gau
jom susirūpinusi ne tik New 
Yorko policija. Apie tokias 
gaujas al'armavo iš Vokietijos. 
Dabar iš Anglijos, Norvegijos.

Ar ne ironia, kad tos ligos 
vienu iš šaltinių nurodoma 
Amerika... Londone eilėje ki
nų pastebėta, kaip amerikinei 
muzikai a la “Rock n’ Roll” su- 
cypavus, kelios dešimtys pa
auglių pakilo iš vietų ir pasi
leido koridoriuose šokti pagal 
“See you Later Ailigator” mu
ziką; kai direktorius mėgino 
juos sustabdyti, jį išmetė pro 
duris...

žvilgiais, kurie domino valsty
bės departamento žmones, kai 
imdavo kalbėti apie Kiniją 
Sykį jis buvęs iškviestas į de
partamentą ir jam buvo pra
neštą kad su juo norįs pasi
kalbėti apsaugos sekretorius 
Forestalis apie nacionalinės 
kariuomenės demoralknciją, 
korupc ją ir panašius reiški
nius. Ward suprato iŠ savo 
viršininko pareiškimo, kad tik 
šia prasme jis turi kalbėtis su 
Forestaliu. Tai buvo prmas 
kartas — sakė dabar Ward, — 
kada aš turėjau save išprie
vartauti. Jei būčiau kalbėjęs 
laisvai kitais klausimais, bū
čiau turėjęs padaryti išvadą— 
atsistatydinti.

KODĖL PAGALBA NEPA
SIEKĖ KINUOS?

Tuo metu Kongresas buvo 
paskyręs pagalbos Kinijos na
cionalinei kariuomenei 125 
mil. dol- Kaip tik tą pačią die
ną kai pagalba buvo paskirta, 
Ward kalbėjęsis su valst. se
kretorium Marshalliu. Pasikal
bėjimas, spėja Ward, buvo su
organizuotas pasekretorio Lo- 
vetto. Ward dėstęs sekreto
riui, kad nacionalinei kariuo
menei reikalinga pagalba ir 
kad ta pagalba turi būti griež
čiau kontroliuojama; ji turi 
būti suvartojama tam tkslui, 
kuriam Amerikos yra skirta. 
Ward ir dabar įsitikinęs, kad

nacionalinė kariuomenė bū
tų atsilaikiusi, įaigu jo siūlo
mos linijos būtų laikytas*.

“Kaip į tas mintis atsiliepė 
generolas Marshallis?” klausė 
kom sijos patarėjas.

“Generolas Marshallis visa 
pasikalbėjimo laiką tylėjo”, 
paaiškino Ward. Patarėjas pri
dėjo patyręs po priesaika iš 
generolo Chennault, kad

kongreso paskirtoji suma 
nepasiekė nacionalinės kariuo
menės, kol buvo baigti lemia
mieji mūšiai šiaurinėje Kini-
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ją tai tas departamento žmo
gus atsakė, kad i

šiandien Kinija gali būti 
prarastą bot trumpu laiku ji 
galės būti atgauta-

“Ar ne taip, John”, kreipė
si tas asmuo į Davies. Tas at
sakė: “Yes”. Ir tas “yes” —sa
kosi Ward — man buvo ženk
las, kad ateina į departamentą 
naujas nusistatymas.

KAIP SU KOM. KINUOS 
PRIPAŽINIMU?

Senato komisijai po presai- 
ka liudijo gen. Louis Fortier, 
kad buvo numatyta kom. Kini
ją pripažinti. Fortier buvo ta
da Tol Rytuose saugumo kari- 
n'nkas. Ir jis tą žinią gavęs iš 
Philip Jessup, Amerikos atsto
vo, kuris lankėsi Kinijoje 1950. 
Jesup jam sakęs, kad

raudonoji Kinija bus pripa
žinta per dvi ar tris savaitės.

Tuos gandus girdėjęs- Ward 
jau išėjęs iš kalėjimo, girdėjęs 
taip pat, kad esą jo ir bendra
darbių kalinimas pakenkęs pri
pažinimo reikalui-

Mat komunistai kinai 1948 
užėmė Amerikos gen. konsu
latą pasiėmė radijo siųstuvą ir 
per 14 mėnesių gen. konsulą 
Ward ir jo bendradarbius lai
kė namų arešte. Paskui visus 
paėmė į kalėjimą. Kalėjime 
Ward pabuvo tik du — tris 
mėnesius, bet per tą laiką ne
tekęs 70 svarų. Jį išgelbėjęs 
daugiausia buv. min. Bullittas, 
per spaudą sukėlęs visuome
ninę opiniją prieš komunistus, 
kurie kalina Amerikos atsto
vą Ta opinija prisidėjusi prie 
to, kad Ward ir kiti buvo pa
leisti. Bet ji buvusi nepalanki 
ir raudonajai Kinijai pripažin-
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KĄ PASKIAU MATĖ 
MANDŽURROJE? .

Į Mukdeną Mandžurijoje 
Ward atvyko 1947 sausyje. 
Kova ėjo tarp komunistų ir 
nacionalistų. Komunistai buvo 
šiaurės Mongolijoje, naciona
listai valdė pietus. Komunistų 
kariuomenė iš pradžių buvo 
menkai organizuota ir menkai 
ginkluota. Ją perorganizuoti ir 
motorizuoti tuo metu kaip tik 
ėmėsi rusai. Amerikos karinė 
ir valstybės departamento 
žvalgyba tai sekė, rašė rapor
tus, ir jie ėjo per jį, konsulą, į 
Washingtoną. Ir pats Ward 
buvo iškviestas į Washingtoną 
paaiškinti smulkiau- Tai buvo 
1948 sausyje.

KĄ APIE MANDŽURIJĄ 
JIS TURĖJO KALBĖTI?

Ward matėsi departamente 
su valst. sekr. MarshalHu, su 
pasekretoriu Lovettu ir kitais. 
Jis buvęs nustebintas tais at-

sunaik.no


darbininkas 1956 m. rugsėjo 21 d. Nr. 68

Viduramžiu riteris lanko Lietu vą (5)

Burgundas sniego pūgose ieško Vytauto
1414 metų sausio mėn. pra

džioje burgundas sukiojasi 
Vilniuje. Aprašęs miestą, jis 
pastebi, kad lietuviai turi savo 
atskirą kalbą . Įsižiūrėjęs i 
žmones, jam štai kas knnta į 
akis, kad

vyriškiai nešioja padrikus, 
ant pečių išskleistus plaukus.

Tai atrodė jam keista ir ne
matyta, nes toliau pažymi, 
kad lietuvaitės esančios pasi- 
puošus.os visai kaip prancūzų 
pikardietės.

Šis palyginimas mums labai 
brangus. Iš jo galima spręsti 
apLa lietuvaičių apdarą XIV 
amžiaus pradžioje-

P- Klimas, perskaitęs šią 
vietą Giliberto užrašuose, susi
gundė leistis i bibliotekas, ar
chyvus ir ieškoti anų laikų pi
kardietės mergaitės. Surado jis 
vieną tokį piešinį, kurį čia 
perspausdiname. Ir iš kitų ap
rašymų nustatyta, kad tos pi
kardietės

dėvėjo ilgas, su daugel klos
čių sukneles, aukštai sujuostas 
dirželiu; per liemenį buvo ap
temptos, o pečiai turėjo pla
čius atlapus, rankovės — siau
ros, ilgos. Kasas pindavo ir su
sukdavo ant ausų arba pri
dengdavo aukšlu .itmIII.; ga-. 
tu.

Panašiai turėjo rengtis ir 
lietuvaitės, jeigu tai pastebi 
didysis keliautojas. Iš paveiks
liuko ir iš aprašymo matome, 
kad anų laikų lietuvaitės dra
bužis buvo tikrai gražus, tur
tingas ir skoningas. Tai Vaka
rų Europos drabužis!

Burgundas, pratęs pas val
dovus svečiuotis, traukė ir čia 
Į Vytauto dvarą, bet jo nerado. 
Buvo tik kunigaikštienės sese-

DIVIZIJA, KURI PALEIDO 200,000 ŠŪViy...
Manding, perskaitę antraš

tę, skaitytojai pagalvos, kad 
Ramojus vėl apie nusibodusį 
karą rašo .. • Arba apie gangs
terius .. .

Bet, atleiskite, rašau apie 
labai gerus lietuvius, kurie 
Lietuvą myli ir jos labui smar
kiai šaudo...

— Tai ar priklauso jie ra- 
movėnams ar šauliams? — pa
klaus sąžiningas skaitytojas.

— Ne, nepriklauso. Bet 
Lietuvos kariuomenei auksinį 
kardą padovanojo-

—Tai kas jie tokie?
Tai Lietuvos Vyčiai, kurių 

himne tarp kitko yra įrašyti 
ir šie žodžiai: .. mums vis
ką davė Lietuva, vaduosim 
galva ją sava...

Tie šaunūs Amerikos lietu
viai, Lietuvos Vyčiai pasivadi
nę, rugpiūčio mėn. pabaigoje 
iš visų JAV kampų buvo, sulė
kę į Chicagą, į 43 Lietuvos Vy
čių seimą. Anot “Draugo” ben
dradarbio Al. B. tai buvo 
“skambantis” jaunimas pačia
me amžiaus stiprume ir žydėji
me-

Be iškilmingų paradų ir 
pompos, tik Lietuvos konsulo 
dr. Daužvardžio ir dar poros 
asmenų pasveikinti, jie pradė
jo savo posėdžius ištaikingam 
Sherman viešbutyje. Vieną se
siją sekė kita ir taip posėdžiai 
su pertraukomis tęsėsi tr.s 
dienas. Pertraukų metu Vyčiai 
važinėjo specialiais autobusais 
apžiūrėti Chicagos įdomybių, 
išklausyti “Dainavos” ansamb
lio specialaus koncerto, pasi
linksminti Chicagos Vyč ų sa
lėje ir galop dalyvauti iškil
mingose pamaldose puošnioje 
šv. Kryžiaus bažnyč oje. Nei 
viena jų minutė nenuėjo vel
tui, viskas buvo gražiai ir tvar
kingai suplanuota.

Lietuvos Vyčių organizaci
jos seimai yra šaukiami kas
met duoti praeitųjų metų apy
skaitą, apsvarstyti veiklos pla
nus, nustatyti ate ties gaires 
ir, svarbiausia, uždegti organi-

KAIP ATRODĖ VYTAUTO LAIKŲ LIETUVAITĖS? TRA
KAI — DIDELIS MIESTAS SU DVIEM PILIM, DAUGYBE 
TAUTŲ IR DIDELIU ZOOLOGIJOS SODU- ASMENINIA
ME VYTAUTO PULKE DEŠIMT TŪKSTANČIŲ ŽIRGŲ. 
KUR PASISLĖPĖ VYTAUTAS?

rys Vilniaus pilyje. Joms vi
duramžio riter.s mandagiai 
nusilenkė ir pareiškė savo 
jausmus. Tada išlėkė ieškoti 
Vytauto.

TRAKAI
Per miškus, per sniegus pūš- 

kė karštuolis burgundas ir kei
kė šaltį. Lėkė į Trakus.

Pirmiausia Trakus jis vadi
na dideliu miestu, kur daug 
medinių namų- M estas tačiau

PRANCŪZIJOS PIKARDIETĖ
XV a. pradžioje. Taip atrodė lie. 
tuvaitės Vytauto laikais.

(Reportažas iš Chicagos) 
VLADAS RAMOJUS

zacijos narius nauju ryžtu ir 
nepalaužiama valia veikti ir 
dirbti siekiant Vyčių organiza
cijos užsibrėžtų tikslų.

Bet 43 seimas buvo itin įdo
mus, ir spaudoje paskelbtos 
žinios apie Vyčių žygius dauge
lį lietuvių smarkiai nustebino. 
Pasirodo, kad tie, čia gimę ir 
augę lietuviai, Lietuvos Vyčiai 
yra labai ir labai susirūpinę 
tragišku Lietuvos likimu, kad 
jie jau prieš 10 metų suorgani
zavo specialų Lietuvos reikalų 
komitetą, kuris, gausių talki
ninkų talkininkaujamas, stovi 
Lietuvos reikalų sargyboje, 
skelbdamas pasauliui Lietuvos 
tragediją, šaukdamasis pagal
bos, ieškodamas draugų ir už
tarėjų, atremdamas suklaidin
tųjų asmenų priekaištus ir JAV 
viešąją opiniją tinkamai in
formuodamas apie pavergtą 
Lietuvą.

Tas komitetas per dešimtį 
veiklos metu parašė apie 200,- 
000 laiškę įtakingesniems ama- 
rikiečrams ir laikraščių redak
cijoms vis tuo pačiu Lietuvos 
reikalu, gi per paskutinius 
apyskaitinius metus 13,748 
laiškus ir gavo 2,843 atsaky
mus.

Štai narsieji Lctuvos Vyčių 
šauliai, stovį pirmosiose linijo
se: kun- J. Jutkevičius parašė 
per metus 457 la skus. Pranas 
Vaškas — 405, Darata Dutku- 
tė — 390. Elena Wcincr —316 
ir visa eilė kilų. — viso 209 
aktyvieji talkininkai.

Tiek išsišaudę Vyčiai visgi 
neieško didvyrio savo tarpe. 
Didvyrį atranda senate, kon
grese ar kitoje aukštojoje šio 
krašto įstaigoje.

Didvyris yra tas. kuris Lie
tuvos byloje daug ausia padė
jo. kuris pavergtųjų reikalais 
labiausia rūpinosi. Jei pernai 
auksinis Vyč ų padėkos ženk
las atiteko buv. kongresmanui 
Kerstenui. tai šiemet ji pelny- 

neturėjęs mūrinės sienos.
Čia randa dvi dideles pilis.
Jų viena labai sena, visa iš 

medžio ir iš suplaktos žemės. 
Ji stovėjusi ant vieno ežero 
kranto, o kito ežero salėje, 
per patrankos šūvį, buvusi 
dar visai nauja, pastatyta iš 
plytų kaip kad stato prancū
zai.

Jau anuo metu buvo patran
kos. Jas naudojo ir kryžiuo
čiai, puldami Lietuvos mies
tus. šaudė jos tada dar netoli, 
tad ir -nuotolis tarp tų dviejų 
pilių nebuvo didelis.

Senoji mednė piiis, kurią 
mini Gilibertas, greičiausiai 
bus stovėjusi toje vietoje, kur 
ir dabar sausumoje, prieš sa
los pilį, yra mūrų griuvėsiai. 
Vėliau medinės pilies vietoje 
galėjo pastatyti mūrinę, kur os 
likučiai pasiekė mūsų laikus. 
Jei keliautojui atrodė, kad yra 
bent keli ežerai, tai nieko nuo
stabaus. Galvės ežeras išsiša
koja, išsilanksto vingių vin
giais. Be to, buvo ir ž ema, 
sausio vidurys, kaip pastabu
mas dar mažesnis- Taip galėjo 
burgundas susimaišyti. N.eko 
jis nemini, ar tarp senosios ir 
naujosios pilies saloje buvo 
t Itas, kaip pavaizduota vėles
niuose piešiniuos.

Smalsiam burgurtdui buvo 
čia ko pasižiūrėti.

Traukė jį ir pats miestas, ir 
jis sužymi, kad čia gyvena 

tai gavo Illinois senatorius 
Douglas.

43 Vyčių seimas praėjo dide
lio dvasinio pakilimo ir entu
ziazmo ženkle.

Tai žinia, kad ta organizaci
ja, įkurta beveik pirmųjų lie
tuvių ateivių kėlimosi į šią že
mę laikais, yra gyva, gaji ir 
kūrybinga. Tiesa, organizaci
jos gretose beveik išimtinai ri
kiuojasi čia gimęs ir augęs 
jaunimas, bet kaip jie susirū
pinę Lietuvos nelaime, tegu 
paliudys šie didžiojo vyčio 
kun. J Jutkevičiaus žodžiai: 
“Lietuva šiandien yra sužeista. 
Ji tiesia į mus ranką, ieškoda
ma pagalbos... Ar mes nesu
teiksime jai pagalbos . . . Jei 
ne. tai kaip galėsime sakyti, 
kad esame katalikai, Kristaus 
sekėjai? Kaip galėsime sakyti, 
kad mes esame tikri vyčiai?

Bet su liūdesiu tenka pri
minti faktą, kad mes, ypač 
naujieji ateiviai, vyčių didžiai 
svarbia ir vertinga veikla per- 
mažai domimės ir tai ypač į 
akis krito vykstant vyčių iš
kilmėms Chicagoje, nors kvie
timų ir reklamos vyčiai tikrai 
negailėjo- 

daug totorių, kalbanč ų atski
ra kalba. Jie dar nepažįsta 
Kristaus mokslo, todėl juos ir 
vadina tikrais saracėnais. Pa
čiame mieste be lietuv ų jis 
dar randa rusų, vokiečių ir 
daugybę žydų. Kiekviena šių 
tautų kalbėjusi savo kalba.

Bet tuo nesiba gia jo pasta
bumas.

Trakuose buvo didžiojo ku
nigaikščio žvėrynas — vienas 
iš pirmųjų zoologijos sodų-

Tai buvo didelė retenybė 
anais laikais. Turistas negalė
jo to parko nepastebėti, — įsi
grūdo ir jo vidun ir čia buvo 
išgąsdintas žvėrių daugybės. 
Čia buvo sutelkta daugybė 
laukinių ir naminių žvėrių: 
laukinių bulių — taurų, didžių
jų arklių; mulų, br edžių, lau
kinių arklių, lokių, šernų, el
nių.

Šitas žvėrynas buvo garsus 
dar ilgus amžius, net Zigman
to III laika s jis buvo didelė į- 
žymybė.

Savo užrašuose riteris mini, 
kad Trakai priklausė Vytau
tui. Ir atsisveikndamas su 
miestu, valdovą taip apibudi
na:

“Minėtasis Vytautas, Lietu 
vos kunigaikštis, savo šalyje 
laikosi tokios garbės tvarkos, 
kad joks svetimšalis, ten atvy
kęs ar pravažiuojąs, nieko pats 
neišleidžia, Jiems teikia valgių 
kunigaikštis ir juos saugiai ve
žioja visur, kur jis tik nori nu
vykti toje šalyje, be jokių kaš
tų ir išlaidų. Ir yra minėtasis 
Vytautas labai galingas kuni
gaikštis, nesgi kardu nukaria
vo dvylika ar trylika jau šalių, 
jų karalių, ir turi, bendrai 
imant, dešimt tūkstančių pa
balnotų arklių savo asmeninia
me pulke". .

Iš šių eilučių matome, tikrai 
šviesų ir taurų Lietuvos kuni
gaikšti ir didelę jo galybę, ku
rios negalėjo nepastebėti tas 
nenuorama burgundas. Šita 
kariška galybė, dešimt tūks
tančių žirgų pulkas dar labiau 
traukė keliautoją žūt būt su
rasti Vytautą ir ji pamatyti, 
nes jo nerado ir Trakuose.

Per sniegus, per upes ke
liautojas išlėkė į kitą Vytauto 
dvarą — į žiemos būstinę.

(Bus daugiau)

Reikia pasirinkti
Detroite vienas iš policijos 

nuovados viršininkų vedė mo
terį, kuri turėjo naktinį kaba
retą. Valstybės alkoholio ko
misaras jai pranešė, kad ji da
bar turi pasirinkti: arba persis
kirti su vyru, arba atsisakyti 
nuo naktinio kabareto, kuris 
kaštuoja 200.000 dol. Moteris 
pasirinko vyrą.

Mazgelis
Darbo metu pametė užrištą 

draugo nosinaitę ir klausia:
— Kam tas mazgelis?
— Ak, mano žmona jį suri

šo šį rytą, kad nepamirščiau 
laiško įmesti.

— Ar jau įmotei?
— Ne! Žmona užmiršo jį 

man Įduoti.

TRAKŲ PILIES GRIUVĖSIAI. Nuotr. V. Augustino.

Ar Ralfas gali šelpti Lietuvoje likusius lietuvius
— Žinau, — sako dr- Kon

čius Eltos korespondentui, — 
kad Vakaruose gyveną lietu
viai labai domisi savo artimai
siais tėvynėje bei kituose kra
štuose ir kad jie norėtų su 
jais pasidalyti savo ištekliais. 
Gauname apsčiai laiškų, ku
riuose prašoma Balfą tarpi
ninkauti dovanas persiųsti bei 
suteikti pagelbą Lietuvoje gy
venant em seneliam ir palie
gėliam. Reikalas aiškus ir ne
atidėliotinas, bet jis liečia ne
mažą problemą, kuri ne ta:p 
lengvai sprendž'ama.

— Kokie sunkumai iškyla ją 
sprendžiant, — paklausė Eltos 
korespondentas, — materiali
niai. vad.nasi — lėšų stoka: 
Balfo, kaip labdaros organiza
cijos statusas ar dar kažkas?

— Lėšų ir gėrybių Balfas 
turi, — pastebėjo dr. Končius 
— Jas sudeda gailestingi ir 
kilnios širdies lietuviai ir jų 
bič.uliai. norėdami palengvinti 
savo brolių bei sesių sunkią 
vargo naštą. Neabejoju, jei 
reiks, tai Amerikos lietuviai 
dar daugiau lėšų ar gėrybių 
aukos. Kaip matai, lėšų ar gė
rybių klausime š.ojc proble
moje nėra.

Balfo statusas, arba teisinė 
padėtis, yra panaši, kaip ir 
daugelio kitų labdaros organi
zacijų. Jau dvylika metų, kai 
Balfas veikia. Jis yra Jungti
nių Tautų labdaros organiza
cijos. taip pat ir kitų tarpt.au- 
tin.ų organizacijų narys. Balfą 
pripažįsta ne tik tų šalių ku
riose jis veikia, vyriausybės, 
bet dar teikia įvairias lengva
tas jo veiklai- Pavyzdžiui. 
Amerikos. Vak. Vokietijos, 
Italijos. Šveicaruos ir kitų val
stybių vyriausybės ne tik atlei
džia nuo muito šelpiamicsiem 
atvežtas dovanas, bet dar jas 
nemokamai pergabena įvai
riom susisiekimo priemonėm.

Balfas, kaip lietuviu labda
ros organizacija, veikia visose 
šalyse, kur tik lietuviai gyve
na, išskyrus Lietuva ir Sovietu 
Sąjunga.

— Ar Balfas daro kinių 
nors žygiu labdaros darbui pra
plėsti i Lietuvą? — pasiteira
vo Eltos korespondentas.

— Tėvynėje esančius lietu
vius Balfas turi galvoje. Bal
fo vadovybe. — sako dr. Kon
čius, — žino, kad daugelis ją 
džiaugtųsi gavo pagalbos. Dėl 

pačios pagalbos klausimo nė
ra, o jis iškyla tik dėl pagalbos 
Įteikimo.

Tuoj po karo, — sako dr. 
Končius, — Balfo vadovybė 
mėgino pagalbą siusti ir į Lie
tuvą, panašiai, kaip lietuviams 
kituose kraštuose.

Lietuvos lietuviams buvo 
pas’ųsta labai didelė ir Įvairi 
pagalba drabužiais, maistu ir 
kitais dalykais. Deja, ją gavo 
ne tie. kuriem ji buvo skiria
ma, bet dažnai tokie, kuriem 
jokia pašalpa nereikalinga. De
damos pastangos, kad Balfo 
pagalbą ir L:etuvoje. panašiai 
kaip kituose kraštuose, galėtų 
gauti tik tie asmens, kurie pa
šalpos reikalingi ir kuriem ji 
yra skirta. Balfas — visuome

Ką darai, kai užeina bloga nuotaika
Štai sekmadienis. Oras gra

žus. žmonės-vaikščioja šventa
dieniškai apsirengę ir rodosi 
linksmi. Tik tau kažkodėl pik
ta. širdyje prirūgę. Ar žmona 
kotleto pakankamai neiškepė, 
ar tikėto algos pakėlimo nega
vai. ar tavo meilė nuėjo su ki- 
‘u šokti, ar nepasisekė pakilti 
i “znomus visuomenės veikė
jus"? Visokių priežasčių esti, 
kurios tave išmušė iš vagos.

Vienas laikraštis paklausė 
savo skaitytojus,

ką jie daro, kai juos tok:a 
kvaila nuotaika apninka

Vienas atsakė: O ką tada pa
darysi? Rcik:a išrūgti tokioje 
nuotaikoje, iki ji pati praeis po 
nakties.

Daug- mas blogai nuotaikai 
nep: siclvuda ir stengiasi iš jos 
išsivaduct

Vienas 18 motų vaikinas sa
kos: Aš pasiklausiau pas radi
ją džiazo muzikos, ir tuojau 
vėl vskas tvarkoje.

Šeimininkė, našlė. 46 metų 
amžiaus sako: Aš pasiimu sa
vo sūneli, ir mudu cinam pasi
vaikščioti Oras, nauji Įspū
džiai išstumia bloga nuotaika.

šokikė, kuriai jau eina dvi
dešimtieji: Aš turiu plokštele, 
i kurią prieš metus Įkalbėjo 
mano draugas savo linkėjimus 
mano vard nių proga. Aš pa
leidžiu suktis plokštelę, užsi
merkiu ir pasistengiu Įsivaiz
duoti, kad jį matau ir girdžiu. 
Netrukus aš pati nebežinau. 

ninė labdaros organizacija. — 
pabrėžė dr- Končius. — dėl to 
savo veiklos apyskaitą pateikia 
tiesiai savo rėmėjam. Jie turi 
žinoti, kas jų gerybėm naudo
jasi ir ar tiksliai jos naudoja
mos.

— Ar yra kokios galimybės 
Balfo veiklai praplėsti į Lietu
vą ir į kitus kraštus, kuriuose 
gyvenančių lietuvių ji iki šiol 
dar nepasiekė? — teiravosi 
Eltos korespondentas.

— Šis reikalas tiriamas ir 
dar tebėra aiškinimo padėtyj. 
Gaila. — sako Balfo pirminin
kas. — kol tas reikalas dar 
neišryškėjo. negaliu nieko 
konkrečiai pasakyti. Patiki
nau. kad kai tik jis paaiškės, 
lietuvių visuomenė bus tuojau 
painformuota. (ELTA) 

kodėl aš buvau sukiužus.
Vienas jaunas senbernis: 

Sėdu į automobilį ir važiuoju 
iš miesto; blogiau nutinka, jei 
niekas su manim nenori va
žiuoti; tada nuotaika dar la
biau genda, bet vis tiek va
žiuoju.

Bet yra ir kitokių — kurie 
nori savo bloga nuotaika pasi
dalyti su kitais, kita p sakant, 
kkicm ją užkrauti.

Viena dama sakėsi: Man 
malonu pietuoti vyrą, kad jis 
manos nemyli, kad jis kitom 
geras ir mandagus, o su manim 
ne.

Namų savininkas sakėsi; 
Man noris eiti pas nuominin
kus ir bartis, kam jie triukš
mą kelia ir mano namam “de- 
medžį" daro.

O vienas “d vorsantas”. va
dinas. atsiskyręs nuo žmonos, 
sakosi skambinąs savo buvu
sia’ žmonai ir su ja pasikolio- 
jas

O ką tamsta, gerbiamasis, 
darai, kai uže na bloga nuotai
ka? Ar Įguli joje rūgti? Ar 
stengiesi ja nugalėti? Ar nori 
ja kitam užkarti-’

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Grušas KARJE

RISTAI. romanas, pirma dalis, 
antras leidimas. Išleido Nidos 
Knyyų Klubas Londone. Ang
lijoje. 190 psL. kaina nepažy
mėta. Romanas kadaise buvo 
sukėlęs nemaža triukšmo.



DETROIT, MICH.

MOTERŲ REKOLEKCIJOS

LAISVES PROBLEMA

244 pv»L, kaina 52.00 Kiekvienam verta Sj gražų le dini į 
«'lam Įsigyti ir kitam dovanoti.

L. Bend- 
sutraukė 

davė apiedarni- šakų krūvos džiūsta, 
laukdamos degtuko (tai bus 
puikus Joninių laužas!), o rąs
tai ir kartys ilgis sumanių ran
kų, kurios juos parems krep
šinio stulpais, tiklinio kuolais

Greit įsitraukėm į kalbas. 
Jau kuris laikas jis skaitė pran
cūzų filosofus, ypač mėgo Ja
unes Maritain, prenumeravosi 
Esprit žurnalą, kurį studijuote 
išstudijuodavo. Daug to žurna
lo minčių apie žmogaus dvasin
gumą jis skleidė Naujojoje 
Romuvoje savo straipsniuose. 
VĮeųo to žurnalo bendradarbio 
stambų veikalą — Aš fe tų — 
buvo išvertęs į lietuvių kalbą. 
(Rankraštis tikriausiai pasiuko 
iki šiai dienai nespausdintas, 
nes tokia Plosofija dabartinėje 
Lietuvoje nepraeitų. Veikale 
buvo nagrinėjami asmenybės 
santykiai su žmonėmis ir daik
tais).

Nemėgo ji* triukšmo, mi- 
njoš»«feauga^Į. Vfea. tąi atrodė

Nemigo dėl to ir Ame
rikos, kurioje tiek flgai gyveno.

“Žmonės ten tušti, per tuš- 
t*;” turi pinigų, bet sieloje 
nieko neturi” — sakydavo jis. 
Šiurkščiai jis priekaištavo ir 
Amerikos lietuviams kunigams

O kur ąžuolai? Taigi, išaugo 
salės pastatas, bet pro jo lan
gus tesimato dirvonai, liepy
nas, kadugiai, obelėlės. Nebu
vo kur akiai sušlapti, — eže
rioką dengė ne geležinė, bet 
žaPalapė uždanga. Ąžuoliukai, 
drebulės, ievos, obelys ir sly
vos buvo taip susipynusios, 
darbi vynuogienojų virkščiom 
suraizgytos. kad ten jau nebe 
tik žmogus, bet ir uodas netu
rėjo kur pralįsti. Tkra dau* 
kantiška giria. Na, ir pamojom 
kirvius, patraukėm, piūklus du 
šeštadienius Jono Degučio va
dovaujami. Prakirtom langą į 
vandenyną, tik rinktinius me
džius palikdami, juos pagenė-

Ifetaviškų, bet ir 
aneūziškų laikraš- 
m neturėjo šimpa- 

O tai.

JAVMAVKIA . TKUCTONIS. 
Tfc e.. IS mėnrah* Cuthy lh»r. 
ry BoMimr n«»rt, kad tėvai jni 
Mulų atMHrpti j trHnno 
•kumMithnn*.

Pažangi duktė
“Ar tamsta, pone daktare, 

manai, kad būtų naudinga pa
sikalbėti man su dukrele ir 
ape intymesnius gyvenimo 
reikalus? Jai jau 17 metų”, 
paklausė motina savo šeimos 
gydytoją.

“O taip, — atsakė gydyto
jas, — tamstai bus proga daug 
ko išmokti”.

O tų darbų per šią vasarą 
atlikta gana daug: kelias, elek
tros linija, vandentiekis, salės 
— virtuvės pastatas, ir ežerė
lis. Ežerėlis, kuris buvo di
džiausia mįslė visame darbų 
plane, sutvarkytas puikiausiai. 
Išvalyta pakraščių dumblas, 
smėliu išpilta pakrantės, pa
naikinti kai kurie kimsynai. 
vaikams iškasta atskiras su 
ežeru sujungtas “dubinėlis”. 
Ežero sutvarkymas kainavo 
3000 doL

ALRK FEDERACIJOS 
ANGL. SUVAŽIAVIMAS

Nuotoliai, laikas ir anoji v 
gijanugranzdHx> šįšvie 
vyrą pilnumou nežinomybės

Kai mes patekome jo kam
barin, jis sėdėjo vienmarški
nis, po kaklu pasirišęs lietu
višką juostą. Veidas padžiūvęs, 
rankos sausokos- Plaukai žili, 
| viršų suversti. Pro akinius 
stelų visada ramios fe gilios

Suvažiavimas buvo sėkmin
gas visais atžvilgiai, už ką pa
dėka priklauso New Yorko 
skautams ir skautėms, kurie 
atliko visą suvažiavimo orga
nizavimo darbą. R. Kazys

• Belgijos Liet. Bendruo
menės krašto valdybon, ilga
mečiu! pirmininkui P. Sekmo- 
kui ’švykus, išrinkta nauja LB 
vadovybė: pirm. — St. Domi- 
naitė - Baltus, sekr. kun. J. 
Dėdinas, nariai: P. Juknevičius 
ir J. Pakarklis.

išdėstė, kaip 
turi praktiš- 
savo šūkį — 
tėvynei ir ar-

Neišsigąskite. Nemirė nei L. 
Šimutis, nei A. Damušis nuo 
sosto nenuvirto. Rašau apie 
ąžuolus — medžius ALRK Fe
deracijos stovykloje prie Det
roito.

Fon- 
šiam

Visos vyresn>o amžiaus mo
terys kviečiamos dalyvauti už
darose rekolekcijose Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyne. Put- < į 
nam. Conn. Rekolekcijas pra- : 
dėsite spalio 5 d., penktadienį 
vakare ir užbaigsite sekmadie- 
nį, t. y. spal'o 7 d. padėkos 
Mišiomis ir iškilmingais pusry- . 
čiais- Rekolekcijų vedėjas — . 
kun. V. Paulauskas. ,

Viešpats kviečia: “Ateikite W 
pas mane v’si, kurie vargstate 
ir esate apsunkinti, ir aš jus 
atgaivinsiu”. (Mat. 11, 28). O j 
rūpesčių ir vargo, be abejo, 
turime visos.

Atlyginimas už visą reko- 
lekcijų laiką $7.00, Savo atvy- ' į 
k’mą praneškite raštu: 
R*v. Sister Superior, R- F. D.
2. Putnam, Conn.
arba telefonu: --.^Į
Walnut 8-5828.

TRUMPAI IŠ DETROITO
Rugsėjo 9 įvykęs 

ruomenės piknikas 
arti 1000 žmonių, 
700 dol. pelno.

šv. Antano parapijos cho
ras, pradėdamas repetuoti su 
nauju vargonininku Albertu 
Mateika, kviečia visus balsin
gus detroitiečius įsijungti į 
giedojimą ir dainavimą.

Spalio mėn, pabaigoje Det
roito Lietuvių Organizacijos 
Centras kviečia “Pirmyn” cho
rą iš Chicagos- Bus statoma 
opera “Čigonų baronas”.

Iškilmingo uždarymo metu 
kun. J. Pakalniškis davė skau
tininko įžodį. Čia dalyvavo ir 
Apreišk mo par. klebonas kun. 
N- Pakalnis, kuriam N. Yorko 
skautai lieka labai dėk'ngi, 
nes jis per abi suvažiavimo 
dienas leido nemokamai nau
dotis visomis parapijos mo
kyklos patalpomis.

Amerikos Liet. R. Kat. Fede
racijos N. Anglijos apskrities 
skyrių suvažiavimas įvyks 
sekmadieni, rugsėjo 23. šv. 
Petro lietuvių parapijos salėje 
prie 5 gatvės So- Boston, Mass. 
Federacijos skyriai maloniai 
prašomi suvažiavime gausiai 
dalyvauti. Bus renkami atsto
vai i Federacijos kongresą ir 
aptart* kiti svarbūs reikalai. 
Federacijos jubiliejinis kon
gresas paminėti 50 m. sukak
čiai Įvyks Bostone spalio 12 ir 
13 d, d. Kongresas užsibaigs 
spalio 14 šventąją valandą šv. 
Kryžiaus katedroje.

V'si dalyvaukime Federaci
jos skyrių suvažiavime ir pa
čiame kongrese.

Apskriti** valdyba: dvasios 
vadas — kun. J. Vaitiekūnas, 
pirm V. J. Kudirka, sekreto
rius J. Benderius.

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

ATEITIES administracijoj 
ir pas platintoju*.

Kaina t Ort.

Suvaž*avimo dalyviai bendrų 
pietų metu suaukojo per 40 
dol. Brolijos Džiamborės 
dui. Ps. J. Janulevičienė 
reikalui paaukojo 5 dol.

Suvažiavime dalyvavo 
skautė ir 45 skautai vadovai. 
Iš New Yorko buvo 13. Bosto
no 11, Waterburio 10, Worces- 
terio 9, Hartfordo 7, Elizabe- 
tho 6, New Haveno 6, New 
Britaino 4, Brocktono 1, Put- 
namo 1 ir 10 rajonų vadijų na
riu ir skautininku.

• Dail. Vytautas Kasiulis 
pateko į 7 geriausių Prancūzi
jos dailininkų skaičių. Atrin
kimą padarė meno žurnalai. 
Dadininkas gyvena Paryžiuje 
ir paskutiniu laiku įvykdė už- 
sakymą Švedijoje.

• V- Doniela, baigęs filoso
fijos mokslus Australijoje, Sy- 
dnejaus universitete, ir gavęs 
magistro laipsnį, to paties un>- 
versiteto dviem metam siun
čiamas į Vokietiją, kur toliau 
gilins mokslus. V. Doniela yra 
Australijos LB krašto valdybos 
vicepirm'ninkas.

• Hartfordo vyrų choras, 
vadovaujamas Jurgio Petkai- 
čio, po vasaros atostogų prade
da savo darbą. Pirmasis susi
rinkimas įvyks rugsėjo 25 d., 
antradienį. 8 v. v Am. Liet. 
Piliečių klube Hartforde. Pra
šomi visi choro nariai dalyvau
ti. Taip pat kviečiami ir apy
linkių vyrai, kurie prijaučia 
lietuviškai dainai ir nori įsi
jungti į chorą. Po susirinkimo 
— arbatėlė.

Prano ir Kunigundos Keblins- 
kų sūnaus, vestuvės su iškil
mingomis mišiomis šv. Alfon
so bažnyčioje. Sutuokė kun. 
Kazimieras Pugevičius.

Sukakties banketas
Liet. D.dž. Kuniga'kščio 

Mindaugo ir Kęstučio savišal
pos draugijos mini 50 metų su
kaktį. Rugsėjo 29 d. Lietuvių 
Salėje, Parkin ir Holl'ns gat. 
kampas, rengia didelį banketą- 
Senosios draugijos anais lai
kais gražiai gyvavo, bet per 
metus išmirė draugijų nariai. 
Dabar tos abi draug.jos susi
jungė. Valdybą Sudaro šie As
menys: Vincas Velzis — pirm., 
Mikolas česna — kasininkas. 
Gaila, kad jaunamas nesidomi 
tom draugijom. Būtų gera, 
kad atsirastų naujų jaunų 
energingų narių, kurie galėtų 
toliau tęsti šį darbą.

Mirė
Rugsėjo 12 susirgo ir mirė 

gera lietuvė ir parapijos narė 
Kazimiera Levickienė. 'Laido
tuvės įvyko iš šv. Alfonso baž
nyčios: Gedulingas mišias auko
jo prel. L. Mendelis, kun. J. 
Antoszewski ‘r kun. A. Drangi
nis. Velionė palaidota Cathe- 
dral kapinėse.

Am. Legionier'ų Lietuvių 
Postas 154 

paskutiniame savo susirinki
me, kuris Įvyko rugsėjo 13 lie
tuvių atletų klube, komandie- 
rius Antanas Kičas paskelbė 
ateities darbų programa. Ragi
no visus legionierius dalyvauti 
tuose parengimuose- Senieji 
legionieria', šio posto organiza
toriai, pirmo karo veteranai, 
norėtų užleisti savo vietas jau
nesniems, kad jie toliau galė
tų vykdyt* jų gražų pradėtą 
darbą. Todėl skatino pritrauk
ti daugiau narių. Programa į- 
domi, bet ją galės tik tada iš
pildyti, kai visi uoliai padės.

Sodai ietės
Šv. Alfonso parapijoje prime
na iš anksto, kad jos ruošia 
moterų naujausių drabužių pa
rodą (fashion show). Anastazi
ja Stimekiutė vadovauja šiam 
sumanymui. Paroda įvyks spa
lio 30 parapijos kambariuose.

Jonas Obelinis

Rugpiūčio 26 buvo pašven
tinti salės — virtuvės pasta
tai, išaugę jau arti lubų. Pir
mą kartą stovyklavietės dirvo
nėlį “nutrypė” arti 100 auto
mobilių iš Detroito, Clevelan- 
do, Chicagos ir iš Putnamo- Vi
sas kalbas būtų galima sutrau
kti į sesers Paulės mintį:

“Reikia džiaugtis, kad jauni
mui padėti pradedam ne vien 
gražiais žodžiais, bet ir dar
bais”.

da išliko tiesus ir atviras ir 
dividualus. į 4||

Išs lavinęs jis buvo kaip ib|| 
ta. Turėjo ne tik turtingą bib-^ 
lioteką, bet ir ją skaitė, studi- : 
javo, galvojo ir ieškojo. Išau- ' 
gęs rusiškoje mokykloje, savo' 
išsilavinimą praplėtė Vakaruo-? 
se, keliaudamas ir daug skaity
damas. Jo žvilgsnis kirto pilką 
kasdienybę, ir savo mint* m jis 
narpliojo galias problemas, 
svajojo apie naują žmogaus at
budimą, nuolat kalbėjo apie 
dvasingumo ir asmens taką, 
kuriuo turi eiti jaunasis Euro
pos žmogus.

Tai nebuvo paprasto provin
cijos klebono kalba, tai buvo 
filosofo žodis

Jį daug kas iš senesniųjų 
ateiv'ų prisimena, kaip jis vei
kė Norwoode, Bostone, kaip 
dalyvavo seimuose, prisimena 
jo aštrius straipsnius Darbi
ninke.

Teko ir man jį susitikti 
ana's metais, kai vokiečiai bu
vo okupavę Lietuvą. Tai buvo 
1943 m. vasarą. Jis tuomet kle
bonavo Alsėdžių parapijoje, ir 
mudu su poetu Vytautu Ma
černiu, grįždami iš Telšių, už
sukome į jo kleboniją.

Nedaug buvome girdėję 
apie jį, nes tuo metu mūsų in
teresai buvo skirti mokyklai, 
žinojome tik tiek, kad jis di
džiai šviesus žmogus, kad turi 
daug knygą. Tas ir nuvedė mus 
į nepažįstamus namus. Ten ra
dome ne tik įdomų žmogų, bet 
ir didelę draugystę.

Klebonija buvo d’delė. Vie
ną kambarį jis buvo pavertęs 
savo studijų kambariu ir bib
lioteka, kur praleisdavo visą 
laiką, likusį nuo tiesiogin’o 
parapijos darbo- O to laiko jis 
pasidarydavo itin daug.

Kaip įprasta prie lietuviškos 
parapijos buvo ūkis, kurio kun. 
Taikumu didžiai nemigo ir vi
sai netvarkė. Pavesdavo ki
tiems, o pats užsidarydavo 
kambaryje prie knygų.

Pasieniais surikiuotose spin
tose galėjai rasti įdomių įdo
miausių knygų. Buvo čia viena 
spinta rusų literatūrai ir filo
sofijai. Stovėjo pilnas Solovjo
vo raštą rinkinys, pilnas Dos
tojevskio (Tolstojaus jis nemė
go), šiaip bendrojo pobūdžio 
nemaža knygų. Toliau — spin
ta su anglų autoriais, prancū
ziški, vokiški veikalai. O kiek 
laikraščių, žurnalų! Skaitė jis

Gaunama: DARBININKAS. 680Bush\vick Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

Tokių medžių genėjimo dar
bų stovykloje visada bus, to
dėl būtų gera, kad kuo dau
giau vyrų šeštadieniais atvyk
tų su kirviais ir plūktais-

Darbas gamtoje — vienas 
malonumas. O rudenį ddr pasi- 
obuoliauti galima, ir riešutų 
kekės svyra. Kas norėtų padir
bėti, tesusitaria su Jonu Degu
čiu. Jo telefonas TA 5-5064.

Būdamas studentų ateiti
ninkų stovykloje prie Baltimo- 
rės šią vasarą, sutikau daug 
žmonių iš įvairių miestų. Keis
toka daugelio nuomonė apie 
ALRK Federacijos stovyklą 
prie Detroito. Sakoma, kad tai' 
tik Detroito reikalais, nes de- 
troitiečiams stovykla arčiausia. 
Užmirštama, kad tai yra ALRK 
Federacijos pirkinys ir nuosa
vybė, kad stovyklos įrengimas 
yra visų Amerikos lietuvių ka
talikų garbės klausimas, kad ta 
stovykla naudosis ne vien de- 
troitiečiai (teisinga vieno žmo
gaus mintis, kad jaunimas 
mėgsta stovyklas kuo toliau 
nuo namų).

Dar kelios savaitės, ir Bos
tone įvyks ALRK Federacijos 
jubiliejinis kongresas.

Butų gera, kad didžiausias 
dėmesys būtų sutelktas ne 
praeltfos prisiminimams, bet 
šauniems ateities pienams, ku
rių tarpo stovyklos klausimas 
būtų ypatingai pabrėžtas.

Pradžia graži, bet dar daug 
reikia, kad stovykloje galėtu
me ugdyti ąžuolus — tvirtus 
lietuvybės fe katalikybės dar
buotojus ateičiai!

P. Natas

a AdhAiįvi^'l ir****- iųta^ IV aOlBlvU J Vv | _ Gyvenau Amerikoje ilgai
: kaip ir visi,-—pasakojo jis, —

bet kartą pabodo v*si tie pobū
viai, tas begalius lakstymas, 
skubėjimas- — Taip Amerikoje 
jis išmoko prancūziškai, kad 
galėtų susipažinti su jų filoso
fija ir dailiąja literatūra.

Mielai jis draugavo su tais, 
kurie mėgo skaityt1, kurie at
siliepdavo į jo minčių pasaulį. 
Nejučia parag ndavo fe kitus 
paskaityti, pakišdavo ir knygų, 
m’elai skolindavo iš savo bib
liotekos. f? - '

Ta prasme jis kartais buvo 
par griežtas ir savo vikarams, 
kuriuos norėjo pripratinti prie 
knygos.

Bet lyg tyčia jis gaudavo vi
karus v.sai ne knygos žmones. 
Vienas buvo baisus mechani
kas, pamėgęs laikrodžius taisy
ti, o kitas didelis visuomeni
ninkas. Šių nesisekė pripratin
ti prie knygos.

Mums su Vytautu Mačerniu 
jis yra kartkartėm skolinęs 
knygas, savo vertimus. Kartą 
net man dovanojo suomiškas 
slydęs. Puidos tai buvo šlydės, 
dailiai bėgo kalniukais.

Kada jis buvo atsikėlęs į 
Alsėdžius, nežinau, bet Aisė-, 
džiuose jam teko pergyventi 
bolševikų okupaciją, karą, vo
kiečių okupaciją. Šituose sūku
riuose jis pasireiškė kaip švie
si asmenybė, išėjusi ginti tie
sos, teisingumo- (Bus daugiau)

• LDS Conn. apskritim su- 5 
^rmkimas įvyks spalio 7 <LŠ| 
švč. Trejybės mokyklos patai- J 
pose, 339 Capital Avė. Hart-N;! 
iord, Conn. Mišios bus 10 vai. - ■ 
už gyvus ir mirus.us LDS nat- ^ 
rius. Sesijų posėdžiai prasidės 
1:30 v. p p. Susirinkimas bus | 
svarbus, bus padaryti praneši-. 
ma< iš LDS seimo, apskritest .^ 
valdybos rinkimai ir t.L <

• ALRK Fsdoracijos kon- -
grasą sveikina ir aukoją šie 
asmenys: kun. kleb. S. Morkū- | 
nas, — 50 dol.; po 25 dol.: 
kun. kleb. V- Slavynas, kun. 4 
kleb. J. Raštutis, Chicagos 
Studentų Ateitininkų draugo-.^ 
vė; po 20 dol.: kun. kleb. S. j 
Aleksiejus, Moksleivę Ateiti- 
ninku Sąjunga. gra

• Argentinos Liet. Bend- .
ruomenės vadovybė yra nuta- f'-į 
rusi suorganizuoti informacijų 
teikimą vietiniams laikraščiam 
bei žurnalam ir užsienio lietu- ? 
vių spaudai visais bendruome- f 
nės kolonijos >r bendraisiais 
I.etuviškais reikalais- .

dalyvius svei
kino daug lietuviškų or-jų bei 
pav’enių asmenų.

Šeštadienį vakare įvyko jau
nimo linksmavakaris su įdo
mia programa, kurią išpildė 
New Yorko skautai ir skautės. 
Įspūdingiausiai pasirodė du 
“varžovą'” — vilkiukų oktetas 
ir skautų vyčių oktetas.

Sekmadienį ryte vadovai 
posėdžiavo iki sumos, o 11 v. 
apie 150 skautų ir skaučių uni
formuoti ir su vėliavomis da
lyvavo mišiose, kurias laikė 
kun. prof. St. Yla. Skautams 
pritaikytą pamokslą pasakė N. 
Y. skautų kapefionas kun- J. 
Pakalniškis. Mišių metu gie
dojo N. Y. skautų vyč’ų okte
tas.

Skautų vadų suvažiavimas New Yorke
77 Atlanto pakraščio skau

tai vadovai ir vadovės pereitą 
savaitgalį suvažiavo į New 
Yorką aptarti savo darbus, su
daryti ateities planus ir per
žvelgti praeities veiklą. Suva
žiavimas dalyvavo visa eilė auk
štų Liet- Skautų S-gos parei
gūnų, jų tarpe ir Liet. Sk. Bro
lijos Vyriausias Skautininkas 
Stp. Kairys, kuris iškilmingo 
suvažiavimo atidarymo metu 
savo kalboje 
skautų vadovas 
ka> įgyvendinti 
tarnauti Dievui, 
cimui.

Suvažiavimo

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Atiminąs .

LIETUVA
yra geriausia dovana vi*oktomia 

progomis. Albumo vaizdai kalba apio ' 
14etuvs visiems suprantama kaliau f 
todM jis tinka visiems, kas

Laivų taisymas
Laivų dirbtuvės čia yra vie

na iš didžiausių pramonių. Be- 
thlehem Steel kompanija turi 
dvi dirbtuves, viena Sparrows 
Point, kur statomi nauji lai
vą?, ir Key Highway — kur 
laivai taisomi- K>ta didelė kom
panija —. Maryland Drydock— 
turi tik taisymo dirbtuves. Be 
to, yra dar kėlios mažesnės 
kompanijos. Tose kompanijo
se dirba nemaža lietuvių. Pra
eitais metais-.CIO laivų staty
mo unijos pirmininkas Key 
Highway taisymo uoste buvo 
lietuvis Albinas Adomaitis. 
Porą metų ėjo tas pareigas.

šv. Alfonso parapijos 
vakarienė

Pirmoji šio sezono parapijos 
vakarienė bus spalio 7, sekma
dienį, parapijos salėje.. Klebo
nas prašo visų padėti kun. An
tanui Drag'niui, kuris vado
vaus šiai Vakarienei, kad būtų 
geresnis pasisekimas. Parapi
jos kunigai prašo visų dalyvau
ti toje vakarienėje.

Sus’tuokė
Rugsėjo 15, šeštadienį, 10 v- 

įvyko Vitalijos Bogutaitės, Mo
tiejaus ir Eugenijos Bogutų 
dukters, ir Kęstučio Keblio,



New Haven, Conn

SPORTAS Send resume or call
DElaware 7-6350

TO PLACE BARNESHELP WANTED ADS.

andASK FOR AD. TAKER
TELEPHONE:

DEABORN 2-0819

rezervines

HELP W. MALĖ

HELP W. FEMALE

REIKALINGOS PATYRUSIOS

First and second shift

5 dienų savaitėrepe-
darbas nuo 8 iki 4:30 popiet

Mass-

CHANE CO.

TURRET LATHE

BACKTO Night Bonus

4200 S. Kedzie

ARTHRITIS

Išvyksta Indijon
Jauna lietuvaitė Ona P*kely- 

tė išvyksta j šiaurinę Indiją 
mokslo uždaviniais. Ji tyrinės 
gyventojų papročius ir rašys 
dizertaciją filosofijos daktaro 
laipsniui. Baigusi Radcliff ko
legiją Cambridge, Mass., ji 
moka kinų ir japonų kalbas, 
buvo “American Anthropolo- 
gist” redaktoriaus pavaduoto
ja, yra antropologijos specia
listė.

Geras pradinis mokestis ir 
priedas už akordini darbą

damas nuostabą jo balsu; tie
siog džiūgavo patyręs, kad 
lenciūgėlį šokęs jaunuoles vyk
sta Romon studijuoti teologi
jos, su malonumu fotografa
vosi jaunųjų sportininkų ap
suptas. Garbingasis svečias iš
vyko iš Vasario 16-tosios gim
nazijos į visuotiną Vokietijos 
katalikų kongresą Koelne. Ligi 
vakaro plevėsuojančios vėlia
vos bylojo apie dienos didingu
mą, o dalyvių širdyse liko i 
naujai įžiebta viltis ir malo
nus, ne greit išnyksiantis prisi
minimas.

Apie mūsų komandų sėkmę 
bei vargus informuosime spor
to bičiulius per Darbininką, 
kuris atrodo l'ko vienintelis 
lietuvių laikraštis, aprašąs mū
sų sporto veiklą. Pernai dau
giausia svetimų kalbų spauda 
gelbėtis Te kėdavo. Norėdami 
kiek galint šią nenormalią pa
dėti atitaisyti, stengsimės duo
ti jau antradien'o laidoje rung
tynių pasekmes, o penktadie
ni — platesni aprašymą.

Atletas

totalinės kongregacijos sek- 
retoriusypatngas šv. Tėvo 
Pijaus XQ-joįgaliotinis trem
tinių reikalam. J. E. kardino
las. A- Piazza.

Pirinadenį jaunimas, bend
rabučio vedėjų vadovaujami, 
dirbo išsijuosę. Bet jų jėgų ne
būtų užtekę, jei iš Schwetzin- 
geno lietuvių kuopos nebūtų 
atvykęs Itn. K. Bendoraitis su 
savo “smogiamuoju” . būr u.

Vasaros atostogos Vasario 
16-tosios gimųtezijesmok niam 
buvo nutrauktos savaite anks
čiau. Jau rugpjūčio 25 pradė
jo rinktis Beturiškasls jauni
mas į Rennjk^b pilį. P imas 
visų ' Hausanas — kodėl su- 
trumpiptos atostogos? Atsa- 

rugpjūčio 28 d.

Understand rig of English and 
ability to read Blųe Prints, 

Small Shop. 
40 Hour Week. 

Liberal Company Benefits. 
Good VVorking Conditions. 
Steady year round work.

Angliją. Choras reguliarai 
nuo 10 rugsėjo pradeda 
tuoti pirmadieniais 7:30 
mokyklos patalpose.

SCHOOL r WnAMVWS7

susirinkusius ir visam pasauly 
išblaškytus. lietuvius, o ypač 
kenčen&us fiaurius persekio
jimus tėvynėje ar ištremtus į 
neaprėpiamus ledlniuotojo Si- 
bro plotus.

Po pertraukėlės buvo, išpil
dyta trumpa meninė progra
ma. Fausto Strolios vadovau
jamas 8593 LS Kaiserslauter- 
no kuopos vyrų dvigubas kvar
tetas sudainavo 6 lietuviškas 
dainas, o Vasario 16-tosios 
gmnazijos tautinių šokių gru
pė pašoko keletą tautinių šo
kių. Sekė bendri pietūs, o vė
liau Jo Eminencija stebėjo 
mok. T. Gail aus suorganizuo
tas jaunųjų gimnazijos sporti
ninkų krepšinio rungtynes, už
sibaigusias lygiomis.

Nuoširdžiu lietuvių priėmi
mu kard. A. J- Piazza buvo su
žavėtas ir savo sekretoriaus 
primygtinai raginamas leistis į 
tolimesnę kelionę, keletą kar
tų atidėjo atsisveikinimą: an- 
cora dieri rainuti — dar de
šimt minučių... Jo nepapras
tas nuoširdumas ir paprastu
mas, aiškiai matomas domėji
masis ir supratimas patraukė 
visus. Aikštėje pamatęs bosu 
dainavusį vyrą sveikino, reikš-

VaMinimas
Šio sezono pirmas.s vaidini

mas — komedija bus pastaty
ta rugsėjo 23 d., sekmadienį, 
Lietuvių salėje, 243 N. Front 
St., New Havene. Pradžia 2 v. 
Rengia LDS New Haveno kuo
pa. Visi kviečiami į linksmą 
komediją

Skėrys, ateitininkų vardu ■— 
9-tosios klasės . mokinys Slia- 
žas ir > skautų vardu — mok. 
Venclauskas. Visiem susirinku
siem giedant “lig ausiu metų”, 
kapt J._ Matulionis, lydimas 
dviejų tautiniais rūbais pasi
puošusių mergaičių įteikė 
kard nolui lietuvių dovanas — 
V. Augustino Lietuvos vaizdų 
albumą ir Čirpaus medžio 
drožinį “Trijų Kryžių Kalnas 
Vilniuje”. i

Atsakydamas į sveikinimus, 
kard. A. J. P azza džiaugėsi to
kiu gražiu jo, Kristaus Vieti
ninko atstovo, priėmimu čia, 
kartu primindamas, kad šioje 
savo kelionėje jau buvo susi- 
tkęs su lietuviais Muenchene 
ir iš ten išsinešęs nepaprastai 
puikių ir , gilių prisiminimų. 
Dž'augėsi toliau kardinolas vi
sų pareikštomis mintimis ir, 
ypač padėka šv. Tėvuk Visa 
jo kalba buvo persunkta ypa
tingu nuoširdumu. Energingai 
pareiškė tikėjimą, kad sugrius 
kartą šėtono pastangos ir lie
tuvių tautai bus grąžintos pri- 
gimtosios teisės į laisvę ir tė
vynę, kad ateis diena, kada su
sirinks iš viso pasaulio lietu
viai į savo gimtąją žemę ir ap
sikabins džiaugsmingam susiti
kimo pasibučiavimui su kan
kiniais artimaisiais tėvynėje. 
Pabrėžęs šv- Tėvo susirūpini
mą pavergtąja lietuvių tauta 
ir lietuviai tremtiniais, primi
nė ir užtikrino Jo šventenybės, 
savo asmeniškas ir visos Kata
likų Bažnyčios maldas už visus 
persekiojamuosius. Gajausiai, 
šv. Tėvo vardu, laimino čia

Dviejų reikšmingų lietuviškų 
organ zacijų centrai persikėlė į 
Philadelphiją. Tai atsitiko iš
rinkus į jų centro valdybas 
philadelphiečius, arba arti 
Philadelphijos gyvenančius as
menis. Naujai išrinktos valdy
bos jau pasiskirstė pareigas ir 
pradėjo darbą. Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos, sutrum
pintai vadinamos ALIAS, cen
tro valdybą sudaro: prof. Al
fonsas Gurskis — pirm., inž. 
Kazys Rimkus — vicepirm, 
inž. M'kalojus Birutis — iždi-

Politims susiskaldymas 
lietuvių katalikų tarpe, la*kui 
bėgant, išnyks. Ta* inž. dr. 
Adolfo Damušio atsakymas į 
pareikštą susirūpinimą dėl 
lietuvių katalikų naujųjų atei
vių tarpe besireiškiančio poli
tinio susiskaldymo. Inž- dr. A. 
Darnusis Philadelphijoje lankė
si rugsėjo 16 d. ir kalbėjosi su 
vietos A. Lietuvių Katalikų 
Federacijos veikėjais, Federa
cijos veiklos ir būsimo jubilie
jinio kongreso Bostone reika
lais. Ta pat proga jis turėjo 
pasikalbėjimus su prel. Ignu 
Valanč>ūnu ir Kunigų Vieny
bės pirm. kun. Juozu Cepukai-

Mirė
Petras G. Guda tis, 77 m. am
žiaus, ilgametis šios kolonijos 
gyventojas, palaidotas *š šv. 
Kazimiero bažnyčios St. Law- 
ryno kapinėse. Paliko žmona, 
dukterį, keturis sūnus, dvi Se
seris, šeš s anūkus. Jis turėjo

Važiuojame i Hudson,
G. Kaneb perskaitė laišką iš 

centru dvasios vado kun. Val- 
kavičiaus, kuris rugsėjo 24 
kvieč a 5 kuopos chorą atvyk
ti į Hudsoną. Važiuoja ne tik 
choras, bet. ir narės. Rugsėjo 
24, 6:30 v. v. visos susirenka 
ties mokykla, iš kur vyksime 
autobusu. A R-

GEORGE L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST.
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FSanklin 2-7300

Work Ncar Home 
Days or E v en ings

‘Excellent Opportunity 
Immediate Opening —

MACHINIST

Engineers 
Designers 
Draftsmen

PORTABLE 
ELECTRIC TOOLS INC.

■ -įį..v;.."-- -a •■■ 

CARBlNĮNKAS

excellent worlcing ronditions. 

Many company banefits.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

VVILLIAM H. WELSH 
CO., INC. 

2211 So. Indiana 
CA 5-5454

• Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje nuo 1948 m- lapkri
čio 12 iki 1956 m. liepos 1 su
rinko 33.671 dol., iš kurių Vil
kui išmokėjo 31.448 dol.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush* 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

' J. L, Giedrai!**, 1632 Broad 
St- Hartford 6, Conn. Reika
laukite informacijų angliš
kam, lietuviškam ir kitų 
kalbų raidynams.

Moterų Sąjungos 5 kuopos 
susirinkimas Įvyko rugsėjo 6. 
Vadovavo sugrįžusi pirmininkė 
Marcelė VVatkins. Apsvarstyti 
einamieji reikalai, skaitytas 
kvietimas dalyvauti būsimam 
Federacijos seime Bostone. 
Per gegužinę - pikniką Mairo
nio parke gauta 61 dol. pelno 
kuopos reikalams. Nutarta 
skirt* lėšų centro fondui. Ga
lutinai tuos reikalus apsvars
tys kitame susirinkime, kuris 
bus spalio 1, vakare, parapijos 
salėje.

Pakeltas į garbės narius 
kun J. Jutkevičius per vyčių 
seimą Ch'cagoje pakeltas į 
garbės narius. Visos kuopos 
narės pasveikino savo ‘ dvasios 
vadą. Jo vadovaujama komisi
ja per 10 metų parašė ap e 
220.000 laiškų įvairiems val
džios pareigūnams Lietuvos 
re>kalu.

Grįžo choro vedėja
Iš atostogų po Europą Geno

vaitė Kaneb su šeima grįžo 
namo. Chorisčių vardu vice
pirm. P.. Stanelienė pasveik- 
no, prisegdama gėlę. G. Ka
neb padėkojo ir papasakojo 
gražių įspūdžių iš savo kelio
nių po Šveicariją, Prancūziją,

Die Cast operatore, polishers 
General Help

ninkas, inž. Kazys Gasparėnas
— sekretorius, arch. Jonas 
Stelmokas — II sekretorius, 
inž. Bronius Elsbergis —spau
dos reikalams ir inž. Julius 
Šatas — ūkio reikalams. Stu
dentų Ateit*ninkų Sąjungos 
centro valdybą sudaro: Algi
mantas Gečauskas — pirmi
ninkas, Dalia Karaliūtė — vi
cepirm., Algis Žukauskas — 
sekretorius, Algimantas Lukas
— iždininkas, S*gitas Bobelis
— užsienio reikalams' ir Bro
nius čikotas socialiniams rei
kalams. Algį Žukauską pašau
kus kariuomenėn, valdybon į- 
eis kand’datė Nijolė Mekytė.

Sveika Marija—Icinietiškai 
per L. Bendruomenės Radio 
Balsą suskambėjo į Philadel
phiją užklydęs msionierius 
salezietis T- Petras Urbaitis. 
Ilgą laiką jis mis*onieriavo Ki
nijoje, su meile pris'mena jos 
žmones ir tiki, kad Kinija tu
rės didelės įtakos žmonijos 
ateič'ai.

Inž. Algiui Žukauskui 
išvykstančiam į kariuomenę 
rugsėjo 19 Jurskių namuose, 
suruošė išleistuves. K. C.

Jk tiesiog pakeitė aptrūniju
sios pilies išorę. Pilis suplevė
savo Vatikano, Vokiet jos ir 
Lietuvos vėliavomis, išsidabi
no vainikais. .

Antradieniui rytą gimnaz’- 
jon sugužėjo svečiai: vyrai *š 
Schwetzingeno, Kaisėrs’auter- 
no, Miesau ir UMerborno lie
tuviškųjų hiopų,' Vliku atsto
vas, Balfo p rnL;PLS .Vokieti- 
jos kra^o valdybos vicep*nn. 
Mainzo vyskupo įgaliotas pre
latas, eilė apylinkės vokiečių 
parapijų kunigų, kaimyninių 
vietov ų burm*strai, spaudos 
atstovai, Amerikos balso at
stovas, būrys -lietuvių kunigų. 
Pats kardinolas, vedamas tėv. 
Alfonso Bernatonio, atvyko 
apie 11 vai- Gimnazijos parke 
pasisveik*nęs su jo lauk ančiais 
svečiais ir jaunimu, buvo paly
dėtas į salę, kur tuoj prasidėjo 
sveikinimai. Pirmutins tarė 
žodį l*etuvių misijonierių di
rektorius Vokietijoje tėv. Al
fonsas Bernatonis. Savo loty
niškai pasakytoje kalboje nu
švietė Vokietijoj gyvenančių 
lietuvių religinę *r moralinę 
būklę. Vilko atstovas dr. P. 
Karvelis apibūdino lietuvių 
tremtinių politinius laisvini
mo darbus. Balfo pirm. kan. 
J. B Končius metė trumpą 
žvilgsnį į savo atstovaujamos 
organizacijos veiklą. K. Simo
naitis kalbėjo apie Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijoje vei
kimą. Dr. VI. Literskis nupasa
kojo Vasario 16-sios gimnazi
jos rūpesčius, vargus *r laimė
jimus. Lietuvių evangelikų 
vardu — sveikino mok. Frlcas

HAS JOBS AVAILABLE 
2ND t 3RD SHIFTS

Dėde nebijok, aš lietuviškai 
neužmiršau!

— taip rašo jaunutė mer- 
: gairė iš S biro. O kaip su mū
sų jaunamečiais čia Ameriko
je? Ar jie galėtų taip drąs’ai ir 
su pasididžiavimu rašyti tetai 
ar dėdei į Lietuvą? Atsakymas 
yra lietuviškoje mokykloje, 
šeštadieninė mokykla, nau
juosius mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 15 d- šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. Pirmąją 
d eną atsilankė 23 mokiniai. 
Tikimasi, kad mokinių skai
čius dar gerokai pad'dės. Lau
kiama, kad ir lituanistinė mo
kykla paskelbs mokslo metų 
pradžią.

Steady worl: — good pay — liberal benefits.
Apply

Employment Dept—Monday thru Friday 
Mušt speak and understand English

Top wages
In and out of town

Near North Side 
SCHOLL MFG CO. 

213 W. Schiller

maisto krautvę, priklausė D. 
L. K. Vytauto draugijai.

Parapijos bingo
šv- . Kaz*miero salėje, 339 
Green St., New Havene, sėk
mingai vyksta. Kun. kleb. Gra- 
deckas visus kviečia kiekvieną 
penktadienį 7 v. v.

• Toronto šsštsdioninėj mo- -
kykloj šiemet veikia šeši sky-
r ai; pirmojo skyriaus atida
ryta dvi paralelinės klasės.

• Mus. A. Skridulį*, studi- 
javęs muziką Romoje, dabar 
gyvena Chkagoje Jis perėmė 
padovauti Moksleivių Tauti
niam ansambl ui, kuriam anks- R|
čiau vadovavo B. Pakštas, iš rAMKiTINlAI vamabos mo
tų pareigų dabar pasitraukęs. iiwiioi Opmo omOmn. Fia.

ypač antrajame kėlinyje, jis 
išgelbėjo rezervistus nuo auk
štesnio pralaimėjimo-
Sekmadieni jau dėl taškę....

Ateinantį sekmadienį prasi
deda 1956—57 metų futbolo 
sezonas. Lietuvių Sporto Klu
bas savo a kštėje New Farmers 
Ovai išeina pirmenybes pradė
ti su trim komandom (jauniai

kitą Oberlygos komandą Elisa- 
beth S. C. 5:4 (4:1). Mūsiškiai 
šį kartą sekančiu sąstatu: Sa- 
veikis, Vaitkevičius, Mileris, 
Didzbal s D, Arenas, Jokūbai
tis, Wells, Steponavičius, Ro- 
berts, BUfeck s, Gražys. Puoli
mas, gavęs naują variklį —Bi- 
leckį, bent pirmą kėlinį ža de 
visai gerai. Golamušiai Roberts 
(3) ir Steponavičius (2), de
ja, jau pirmame kėl nyje, iš
baigę visas oro atsargas, galop 
visai atsileido. Nevykęs ir 
Wejlso bandymas dešiniame 
krašte Pasigedome Remėzos, 
kur s dėl tarnybinių aplinky
bių tik kas antrą sekmadienį 
žaisti tegalės. Patekęs tarp 
šių “senių”, jis, atrodo, visai 
neblogą vaizdą sudarytų. Pusė- 
t nas ir Didžbalio II debiutas 
dešinio saugo pozicijoje. Pir
moje komandoje dar nevisai 
apšilęs, stokoja patyrimo. Aiš
ku kaip d eną, kad čia auga 
mums rimta pajėga. Protingai 
pasielgta, leidžiant pailsėti 
vartininkui Kligiui II, kurį pa
vadavo Saveikis. Ateinantį 
sekmadienį jam darbo užteks. 
PrieSaismyje rezervinė ko
manda. kaip ir paprasta1, ne
sudarydama vienuolikės, žai
dė vos aštuoniese, pralaimėda
mi 0:3. Scenos grindis pakeitęs 
žal a veja, vartuose debiutavo 
Kidolis. Ryžtingais paradais.

LSK — Elisabeth 5:4 (4:1)
Paskutinįjį sekmadienį prieš 

p rmenybių rungtynių pradžią, 
mūsų futbolininkai panaudojo 
išvykai į New Jersey, kur 
draugiškose rungtynėse įveikė

j pirmenybes įsijungs vėliau) 
Pirmos'os ir
mandų priešininkais yra NY 
Hungarians ekipos. Ypač pir
moji mūsų komanda turės 
sunkią duoną. Prieš'ninkas, 
prieš kurį pernai pralaimėta 
0:7 ir 0:1, atrodo ir šiais me
tais pasiryžęs va dinti vado
vaujančią rolę Oberlygoje. Pir
mosios komandos pradeda 3:15 
vai. Rezervinė 1:30 vai- Jau
nučiai žaidžia prieš M'nerva 
12:30 v.

Beje, LSK vadovybė šią sa
vaitę pradėjo platinti sezoni
nius b lietus, kuriuos įsigijus, 
galima bus stebėti visas mūsų 
komandų rungtynes savojoje 
aikštėje. Užsimokėję 10 dole
rių, mielieji sporto fanatika; 
galės žygiuoti pro kasą nesu
stodami gale kai kada susida
rančios e'lutės.



TOMO ŽIORAIČKJ, 0- P,

INC.

REAL ĖSTATE

REIKALINGOS VALYTOJOS

TEJADA

JUOZAS GRABAI!

Td. APplegate 7-0349

VIEŠPATIES ANGELAS

M. and Z. Collision Wbrks

LAISVES VARPAS

maras, etc.

dMMBMM M WX»MKXKWOOaOLXX»OPP^

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

W8MS, 1090 kUocycfos 
BOSTON 15, MASS.

937 GRĄND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

TALARSKI
FUMIBAL ttOMB

Gaunama “Darbininke'

2gt«JJ& Vat, RM IX f 
Vb6 14. 0-0, Re5 15. Rdž, | 
IX gxf3, Žxf2! 17. -K 
Rxd4n- 18. Ke2, Ve5 1< 
Vd5 20. Rc3, Vg2^- 21.1

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

P ALININKAS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis, 
kaina $3.00

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 
dabar*, užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina 
mi įvairūs dokumentai

prairtose draudimo įstaigose apdraudžiama autontobiLai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairia 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės

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

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

ALENIAN BROTHERS RĘST HOME 
1H James Boulevard Sienai Mt, Tenn.

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULJANT - NOTARY PUBLIC

LADY OF PERPETUAL 
HELP PARISH

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

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

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

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

BONNIE VIEW
BOLTON LANIHNO, N. Y. 

BTNEST INNO8TH
Honeymoon on family vacations 

41 deluxe Lakeshore. Heated motei 
and housekeeping units_ Recreat- 

ion bldg., coffe shop, TV., boats, 
all sports. Reduced rates Sept.— 

Oct. Church nearby. 
Mass facilities available.

SPECIAL FALL RATES 
MABSHBANK HOTDEL 
11* 8« Trnnmrr Avė. 
ATLANTIC CITY. N. J. 

All oųjtside rootns vrith running 
vata-. Apts rented by week, 

walk$ng distant to catholic church 
Atlantic City 5J0003 

Rose McGvigan

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

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai

— $4.50
Odos imitacija auka, kraš
tai — $2.50.

— $2.00

KNIGHT8 OF UTBUAN1A WL0A 
BRAŪDOCK, PA.

WHITE STALLION RAKCH
Haven for ranchers, hunters, 
skiers, open the year round. 
5 milles to catholic church.

Write for booklet. 
Hillsdale 2. N. Y.

WALL WASHERS—PORTERS 
ELEVATOB OPERATORS

Mušt Speak English. Permanent 
Positions. Employee Behefits.

Apply Personnel Dept.
9 A. M to 12 Noon. .

MT SlANI HOSPITAL
11 E. 100 St. N. Y. C.

valyti rastines didžiuliam pa
state. Turi kalbėt1 angliškai. 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vaL 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-
National Cleaning Contractors 

9 West 29th St. N. Y. C.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS IMS. CO-. Hartford. 
Connectient
> Greitas ir sąžin'ng - pat. n.,.

Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta 
dieniais 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
TrnmHneJ* « «tipriM redtje stotie* WLOA, 1SM kyleeycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2.D0 VAL.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

RIVERHEAD MOTEL
Riverhead, L. Į. 

“Modern as To-morrow” 
Restaurant, Shack bar Fishing 

Boating, Golf, Tennis 
facilities nearby. Send for 

photo or Brochure.
P Ark 7-2704 

Al Magee (owner) 2704

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

trotojąieste.
- - • .J.- . ■ -' ■

. *• *------- , sovmus*
Maskvoje vyksta pasaulio ko- 
mandjnės p-bės, kuriose daly-

Tarpininkavimas perkant ir parduodantnekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFOED AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

Finest aeedęiodatians, deUcious 
American fbod. htmting parties 

w^come^ bar open pniH Nėra Year.
CsdhoUc cbereb nearby. 

$35—*40 weekly. **00 per day

Draudimo reikalais, taks^ (Income 
Tax) paruošimui, notorinię dojai- 
mentŲ tvirtinimui

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

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

EVergreen 7-8247.

Lietuvių Badijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kitocycles — Medford, Mas*.
Kiekvienų sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite kį 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjai ANTANEI F. KNEEMEI — LHhuanlan Radto Heor, M Cot- 
tege SL, Nomoad, Mass. Skyriai: Uthmudan Fnrnitare C*. —• A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai! NOrw*ad JT-1449; SOuth Boston 8-4*18 ar 
8-194*; Klridand 7-8683.

THE ALEXIAN BROTHERS
who eonduet the hospital at 655 East Jersey St.. Elizabeth, N. J, 
have the Signal Mt. Hotel for a permanent homelformtn. Nine 
miles from Chattanooga. All rooms large with baths. Mild elima. 
te, elevation 2300 feet. Bus to Chattanooga at front door. Mass 
and rosary if desired daily. Nursing care by the Brothe rs, medical 
and physiotherapy if needed now or in later years, when infirmi. 
ties come on. Mcals—cafeteria style. For Information and rates 
write to

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 MeBahaa Str., Bidgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tek HYacint 7-4677

MAIDS VVANTED
Mušt speak English. Permanent 

positions, Employee Benefįts, 
Apply Personnel Dept.

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

DINING ROOM
ATTENDENTS

Mušt Live in — $120 Mont
Rent Board

Mt Loretto, Staten Island
Mrs. Pakers Office TO 8.1500

324 East 57th Streat 
NEW YORK 22, N. Y.

Finest Swedish Smorgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner 
Air Cooled PL 9-6260

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

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

ir pigiau nei kas kitas.

Possesion of Top Floor. 5 rms, 
gas heat. 2 family brick. parlor 

floor and basement type 
attached, $18,000. 540—60 St.
Brooklyn 20, N. Y. — GE 9.6914

Hne tree COTTAGE
GREELEY, PA.

Phone: Lackawaxen 2R3 
Ali year resort, Ideal plaee for 
young or okL Excellent meals, 
home style cooking and baking. 
Ali recreations, including saddle 

horses on premises.
• Rates $35 — 40 wekly

RUPTURED
Be sure your struss holdš all the 
tingi! If not, Act ąuiekly, avoid 

more danger!
Adelpbi Surgical Co. 

EL >-2740
623 Fulton St olf Lafayette Avė. 

BROOKLYN, N. Y.

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

VEMJAS — P. VlteiNIS 
3T Bunkor Av*. 

BROOrrON 4, MASS.

TJJTORS
Experienced Coaching in 
Elementary arithmeLc & 

Reading. Also Night School 
Algebra & English. 

$2.00 per hour.
Agnės Gregory 

1560 Brooklyn Aye. 
Brooklyn 10, N- Y.

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

COTTS

ŽODIS IB GYVgHMS 
Rtliųlnel t*utiw*» rimto!

“Tomo žiūraičio knygų skaitai kaip kokį romaną. Mums kren
ta j . akis autoriaus rašymo meistriškumas M kūrybinis sintetišku- 
tnas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio“ (Prof. Dr. A Ramūnas).

“Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas, 
sugyventadna'* (Sal. Narkelitaaitš).

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

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

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

Knyga gaunama "Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.78.

340 EIDGEW00D AVĖ.
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio. 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
(record changera).

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Ridunond H1D, Ozone Park, Forest Jamafca.

Duba* atsekama* prityrario tectadlko, pripafinto 
BOA lastitatob Nealortoe.

rosi be pralaimėjimo Sovietų 
Sąjungos komanda, ataga su
klupo prieš Vengriją santykiu 
2^:1%- Pasekmės: L. Szabo 
ys — Botvinnik Bareza 1— 

Smystov 0, Beako — Keres
A. Bely; IĮ .— Taimanov^
Baigmėje po 4 ratų pirma

vo Sov. S-ga si 11—5, JugosL 
l®1/^ Vengrija 10, Čeko

slovakija ir Šveicar ja po 8, 
Rumunija ir V. Vokietija po

Bulgarija, Anglija ir Izraelis. 39 Va4 40. irt,
Prieš tą patį Bareza, kuris ^4 g ^tį pasidavė.

dabar įveikė Smyslovą, laimė
jo mūsų P. Vaitonis, dalyvau
damas tarpzoninėse p-bėse 
1952 m. Švedijoje.

Tautvatfo* partija iš Tarta- 
koverio vardo turnyro Detroi
te- Tautvaiša, lošdamas su ek
spertu Tejada, panaudojo aš
trų varijantą iš Metano gyni
mosi. Toliau stabilizavęs padė
tį, Tautva’ša, sumaniai per
grupuoja savo figūras (valdovę 
ir žirgą), laimi kokybę ir ne
trukus partiją.

TAUTVAIŠA

P- Vaitonis savo puikiu pasi
rodymu Kanados atvirose pir
menybėse, Montrealy, įrodė, 
kad jis tebėra vienas stipriau
sių Kanados žaidėjų. P-bėse 
dalyvavo geriausios JAV ir 
Kanados šachmatų pajėgos, 
viso 88 žaidėjai: 20 amerikie
čių, 2 iš Guatemalos ir 66 ka
nadiečiai. Povilas Vaitonis bai
gė p-bes vos pustaškhi žemiau 
laimėtojų (Larry Evans ir W. 
Lombardy), bet pirmuoju iš 
Kanados dalyvių, priešaky 
Kanados čempiono Andersono 
ir kitų. Tas rodo, kad mūsų 
Vaitonis vėl gali būti rimčiau
siu varžovu kitų metų Kana
dos p-bėse. P. Vaitonis laimė
jo Kanados p-bes 1951 m., 
1953 jis buvo trečias, o 1955, 
deja, aštuntas.

P. Tantvaišos laimėjimų 
grandinė didėja, šiais-metais 
jis laimėjo Chicagos nuėsto ir 
Trans - Mississippi p-bes, o 
dabar didžiajam Tartakoverio 
turnyre pasidalino antrą vietą 
su Amerikos čempionu Bišgu- 
ieriu- Abu gavo po $125 dova
nų. žemiau talpiname Taut- 
vaišos partiją iš šio turnyro su 
ekspertu Tejada.

Kafys Jakštas (Chicaga) sa
vo pastovia pažanga ir laimėji
mais stipriai turtina mūsų 
šachmatų šeimą. Tartakoverio 
turnyre jis sudorojo Detroito 
ekspertą Stolzenbergą, Chica
gos — Turjanskį, su mesteriu 
iš N. Yorko W. Šhipman sulo
šė lygiom, lygias padarė, išlei
dęs iš savo rankų laimėjimą, 
su dr. Merchand.

Kazys Škėma (Detroitas) ge
rai pasirodė Michigano p-bėse, 
kuriose jis baigė trečiuoju ir 
dabar Tartakoverio turnyre 
(jis aštuntas iš 70 dalyvių)

MALONU
U savo vyių Buvei Waš« laL 
■•ėja* a**to žanrų Laike Foresž 
m. zaBgtyaėse. \



BOSTON. M8SS.

ŽINIOS

E. STAKNYS

184

NEW YORK

PADĖKA

An Invitatiofi

METINIS KONCERTAS Joseph Garszva

231Bedford

Remėza ir Šileikis.
ŠV. STANISLOVO PARAP. SALĖJE

Tel. STagg 2-5043
Driggs Avė. & Newell St,

VITALIJĄ BOGUTAITĘ

PROGRAMĄ IŠPILDYS

Programai vadovaus akt. Vitalis Žukauskas.

Po programos Šokiai. Gros geras orkestras.

William J. Drake-
Prie įėjimo aukojama 1.50 dol.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Conducted by the 
Sfaten of St. Joseph of Cluny 
Tel.: Newport 1000 or write: 

Mother Superior 
91 Washington Street, 
Newport, Rhode Island

Dragūnas

VVoodhaven, N. Y._ 
Suteikiam garbingas laidotuves.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

A. KUNDROTAS, antikomunisti
nio fronto rinkimuose išrinkta 
piketuotoju vadu.

Lietuvos vyčių
*New Yorko ir New Jersey ap- 
- skrities susirinkimas įvyksta 
^sekmadienį, rugsėjo 23 d. 
I Great Necke, Seamboat In„ 

I i89 Steamboat Road, L. I- Great 
'Necko 109 kuopa bus šeimi- 
’ninkai. Pradžia 3 v. p. p. Dele- 
^gatai, dalyvavę Chicagos vyčių 
’seime, padarys pranešimą. Na- 
Xr ai ir svečiai kviečiami daly- 

vauti. Po susirinkimo—vaišės.

gy vejięs JSljzabet^ie, N. J-, Šo
mis dienomis persikelia gyven
ti į Brooklyną- Jo dabartinis 
adresas: 145 Waterbury St, 
Brooklyn 6, N. Y. .

FOR A SHORT VACATION 
OR RĘST 
DOME TO

STELLA MARIS
NEWPORT, Rhode Island
Special Rates September

• Open all year, Reasonable rates.
Home atmosphere.

• Yearly, monthly, weekly or 
week_end reservatjons.

• Peaceful, relaxing location 
on the ocean.

• Lange attractive rooms 
Inviting meals.

• Unobstructed view of
Narragansett Bay, ----- ---

• A Catholic residence for tvomen.
• Daily Mass Resident Chaplain.
• Elevator to all floors

|P* J. Štoko piknikas
. r įvyks sekmadienį, rugsėjo 23 
-d., Bayonnės lietuvių parapi
jos sodelyje, 15 East 23rd St., 
Bayonne, N- J. Pikniko tiks- 

j. ~las — padengti lietuviškos te- 
Llevizijos išlaidas. Visi maloniai 
Įprašomi dalyvauti šiame pik- 

į-1 nike. Pradžia 2 vai.

Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ 
ir visas kitas RUSUOS valdomas sritis

IŠ naujų ar naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, mais
to, vaistų ir 11. Visas išlaidas ir U. S. S. R. muitą apmoka 
siuntėjas- .... .

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.
IŠ toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 

21 svaro. Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo 
adresus. Mes, siuntinį perpakavę, praneš'me Jums, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl infor
macijų kreipkitės lietuviškai.

VU siuntėjai Įsitikino, kad mūšy Įstaiga greičiausia 
patarnauja ir persiunčia siuntiniu*.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir 
šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Mirė
Rugsėjo 15 <L 10 vaL ryte, 

savo namuose, 1815 Center 
St Brooklyn, N. Y., staigiai ir 
netikėtai mirė Viktoras Mmž- 
fionts, sulaukęs 59 m. amžiaus. 
Kilmo panevėžietis, gyvenęs 
Kaune. Į šį kraštą atvyko 
prieš 7 metus. Palaidotas iš 
9 v. ryte Apreiškimo parapi
jos bažnyčios šv. Karolio ka- 
pinėse L. L, N.Y.

Didžiam liūdesy tiko velio- 
n'es našle Elena ir sūnus Zig
mas, pavergtoje Lietuvoje bro
lis ir sesuo-

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

ALEXANDER’S CO.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame gerb. 

kun. kleb. J. A. Karaliui, She- 
nandoah, Pa., už $100 auką 
naujai įsigytų “Darbininko” ir 
spaustuvės patalpų išlaidoms 
padengti.

Tėvai Pranciškonai

Atsidūrę po karo šiame kra
šte, atnaujintom jėgom turim 
ieškoti įvairiausių būdų pa
skelbti pasauliui apie padary
tą mums skriaudą. Neužtenka 
veikti vien tik savo tarpe, 
mums reikia kuo plačiausiai 
pasireikšti, išeinant į viešumą 
ir užmegzti draugiškus ryšius 
su palankia mums visuomene. 
Neturim aplenkti nė vienos 
srities, ar tai politinės, ar pro
fesinės, ar pramoginės. Ieško
kime * prietelių kiekviename 
žingsnyje, panaudojant viso-

VAITKUS 
F U N B R A t. HOME 

197 Webstar Avenne 
Cambridge, Mms.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamubtojas 
... NOTARY PUBLIC

kią įtaką, kultūrinę ar politi
nę, kad atsiektume savo t kslą 
krašto išlaisvinimui.

Visa tai turėdami mintyje, 
grupė Teturiu, latvių ir estų 
šachmatininkų susirinko ne
perseniausiai apsvarstyti gali
mybes įkurti New Yorko mies
te Baltijos Šachmatų Klubą.

New Yorkas yra visos Ame
rikos šachmatų centras ir 
tvirtovė. Daugelis pasaulyje 
garsių šachmatininkų gyvena 
čionai.

Dėl aukštesnės klasės loši
mo šioje apylinkėje, JAV vals
tybinė komanda dažniausiai 
sudaroma iš New Yorke esan
čių žaidėjų. Atsk'rai iki šiol 
vien tik lietuvių komanda, Li- 
thuanian Chess Club vardu, 
varžėsi su vietinėmis amerikie
čių komandomis New Yorke. 
Tačiau jų pajėgumas yra ribo
tais rungtyniauti su tokiais ga- 
1 ūnais- Lietuviai, latviai ir es
tai, kartu bendradarbiaudami, 
galėtų sudaryti gana stiprų 
vienetą, sugebantį atsispirti 
prieš pačias pajėgiausias ko
mandas. Naujasis Baltijos 
Šachmatų Klubas tokiu būdu 
išgarsėtų šachmatininkų tar
pe, nauji ryšiai ir pažintys už- 
simegstų, o organizacija būtų 
žinoma ne tik New Yorke, bet 
ir plačiau už New Yorko r bų.

- Vienas iš pirmųjų pasiūlęs 
klubui paramą yra latvis Ed- 
mar Mednis. šis jaunuolis per
nai atstovavo JAV pasaulio

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FUNER AL HOME

Trans - Atlantic Trading Co.
Edis BuikPng, Room 10 Tel- AN 8-8764

409 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Nauja modernttka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Be&ale Kaukite: TeL TB M4M

KĘSTUTĮ KEBLI, 
sukūrus ateitininkišką šeimą, nuoširdžiai sveikina 

ir laimes linki
Kun. V. Dabušis, kun. J. Petrėnas 
J. Baužys, P. Jurkus, 
A. Sabalis, V. Vygantas

jaunių šachmatų pirmenybėse 
Belgijoje, kur jis pragarsėjo 
užimdamas antrą rietą tarp 
pačių geriausių jaunių pasau
lyje. Pereitą pavasarį-jis buvo 
pasiųstas į Švediją, kur lošė 
už pirmą lentą JAV studentų 
komandoje, susitikdamas su 
geriausiais studentais iš viso 
pasaulio. Tačiau daugelis, ku
rie seka šachmatus, net neži
no, kad jis kilimo iš Latvijos.

Kultūros srityse, sporte ir 
panašiose šakose šiame krašte 
ir bendrai tremtyje gana silp
nai santykiaujama pabaltiečių 
tarpe. Šitai buvo nevieną sykį 
iškelta spaudoje jau anksčiau. 
Lietuviams, latviams ir estams 
neturėtų būti sunku viens kitą 
suprasti ir dirbti išvien, ka
dangi turime tiek daug bendrų 
ryšių. Daug gaLma pasiekti 
bendradarbiaujant kitokiose 
ar panašiose organizacijose-

Vienas iš svarbiausių reika
lavimų, steigiant naują šach
matų klubą, yra patogios pa
talpos.

Visa organizacijos veikla 
priklauso nuo šio klausimo: 
Nugalėti šią kliūtį buvo suda
rytas komitetas, į kun įėjo A. 
Haavamae, dr. A. Purmalis ir 
E. Staknys. Šis komitetas savo 
ruožtu kre pėsi į Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetus dėl galimybės pasi
naudoti Free Baltic House, 
esančia jų ž nioje. Gavus leidi
mą,

ten pat šaukiamas rugsėjo 
21, 7.* 30 vai. vak- visuotinas 
susirinkimas, kad įsteigtume 
Baltijos šachmatų Klubą.

Free Baltic House adresas 
131 East 70 street, Manhattan, 
New Yorke (kampas Lexing- 
ton Avė.)

Į klubą bus priimami kiek
vienas mokąs lošti arba turįs 
norą išmokti lošti šachmatais. 
Sau lygų varžovą palošti ras 
kiekvienas, neatsižvelgiant į 
jo lošimo klasę. Kas pageidaus, 
turės progą išbandyti savo pa
jėgumą turnyruose, pirmais 
metais laisvai pasirenkant kla-

INŠNUOMOJAMA
idealioje vietoje patalpa (15x 
20) savarankiškam bizniui 
Ypač paranki vieta kirpėjui. 
Pajėgi Great Neck lietuvių 
bendruomenė paremtų kiek
vieną pradedantį. Skambuti 
GReat Neck 2-2406.

New Yorko skautai ir skau
tės nuoširdžiai dėkoja savo 
mamytėms ir tėveliams, kurių 
rūpesčiu rugsėjo 15—16 d. d. 
skautų vadų suvažiavimo daly
viai abi dienas buvo taip pui
kiai pavaišinti ir pri'mti. Apa- 
t>ngos padėkos nusipelno po
nios Klivečkienė, šetikienė, 
Mauruk enė, Nemickienė, Ulė- 
nienė, Lileikienė, Sirusienė, 
Gud>enė, Romančionienė, Noa- 
kienė, Rimavičienė, Audėnie- 
nė, Remėzienė, Šileikienė, 
Markevičienė ir Sutkienė. Ir 
tėveliai — Audėnas, šėrikas,

BABASEVieiUS ir SONUS 
FUN ERA L HOM K 

251 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
T«L ANdrsw 8-2590

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
kingumo, galvos 
kvaišinau ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

Salė pasiekiama Driggs ir Graham Avė. autobusais bei GG 
traukiniu iki Nassau stoties.

Maironio hštadhmnė mokykla 
mokslą pradėjo rugsėjo 15 d. 
Moksleiv ai organizuotai suėjo 
į Apreiškimo bažnyčią išklau
syti mišių. Pamokslą, pritai
kintą mokslo metų pradžia1, 
pasakė mokyklos kapelionas 
kun. J. Pakalnišk s. Po pamal
dų prasidėjo pamokos. Į mo
kyklą įstojo 18 mokinių. Mok
slo metų pradžios proga, jau- 
nesniųjų skyrių mokiniai: M- 
Ąžuolaitė, P. Ąžuolas, V. Gerd- 
v*lis ir R. Ruzgaitė, paruošti 
mok. J. Gerdvilienės, per Stu- 
ko radiją atliko montažėlį 
“Susitiksime mokykloje”.

Šiais metais mokykloje dės
tys šie mokytojai: kun. J. Pa
kalniškis, A Aist’enė, P. Gau- 
rys, J- Gerdrilienė, J. Jociene, 
R. Kisielius, J. Matulaitienė, 
E. Ruzgienė, dr. A šešplaukis, 
K. Šventora-tienė, dr. V. Ve
liamas, A Zubkienė. Mokyklos 
vedėja — I- Banaitienė, 
spektorius — P. Gaurys.

Parapijos choras, vadovaujamas Myk. Liuberskio,

Skautų Vyčių oktetas,

Mišrus oktetas,

mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
kun. dr. Joną ir dr. Antaną Starkus

Kunigų Vienybės 
susirinkimas

N- Anglijos Liet. Kunigų 
Vienybės susirinkimas įvyko 
rugsėjo 18 šv. Petro parapijos 
klebonijoje. Susirinkimo svar
biausias tikslas buvo pasitarti 
dėl Kat. Federacijos kongreso, 
kuris įvyks Bostone spal‘o 12 
—14 d.d.

Ir taip pasitaiko
Stasys Jakutis rugsėjo 15 

vakare prie savo namų įsisėdo 
į mašiną ir sukosi gatvėje. Tuo 
momentu kita mašina smogė į 
jo įnašuos šoną. Abu vairuo
tojai išlipo surašyti re*kiamų 
informacijų apdraudos kom
panijom. S. Jakučiui pasilen
kus rašyti, nelaimės kaltin n- 
kas staiga kumšč*u kirto jam į 
veidą, ištraukė savo dokumen
tus ir norėjo pabėgti. Laimei 
įvykį stebėjo civiliai persiren
gęs policininkas, kuris bėglį 
sučiupo ir ligi teismo uždarė 
kalėjiman-

Jau išspausdinta
Šv. Petro parapijos istorija, 

kurią parašė Scrantono uni
versiteto prof. dr. Antanas Ku
čas ir į anglų kalbą išvertė 
kun. A. Kontautas, rugsėjo 19 
Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvės užbaigta spausdinti ir 
perduota rišyklai. Tokiu būdu 
Kat. Federacijos Kongreso 
proga, kiekvienas galės ją pa
matyti, pavartyt* ir įsigyti.

Pakrikštyta
Rugsėjo 16 d. šv.. Petro pa

rapijos bažnyčioje pakrikšty
tas Stepono Verbicko ir Ame
lijos Počiūtės - Verbecklenės 
sūnus Kazimiero ir Juozapo 
vardais- Tėvai gyvena 
Gold St. So. Boston.

Adv- J. Grigalius 
naujose pareigose

Bostono miesto majoras Hy- 
nes paskyrė žinomąjį Bostono 
advokatą lietuvių darbuotoją 
J. Grigalių į Bostono miesto 
apeliacijų komisiją. Tai svar
bios pareigos, bet jos neužims 
viso adv. J. Grigaliaus laiko. 
Adv. J. Grigalius ir toliau ver
sis advokato praktika, ir į jį 
galima kreipt-s jo namuose 52 
G- S. So. Boston, Mass., arba 
20 Pemberton Sq„ arti teismo 
rūmų.

Koplyčios nemokamai visoaei 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.<

Tel. VIrginia 7-4499

Lietuviu diena — piknikas

Paterson, N. J. šį sekmadie
nį, rugsėjo 23 d., 1 v- p. p. 
gražiame Lindbergh parke, Si- 
comac Rd., North Haledon, N. 
J., įvyksta visų apylinkės be
turiu diena — piknikas. Ren
gia Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Patersoho Apylin
kė ir kviečia visus atvykti pa
silinksminti, pasivaiš nti ir at
sisveikinti su šių metų vasaros 
piknikų sezonu. Bus geras or
kestras ir daug k tų įdomumų. 
Įėjimas tik 75c. Pabaiga 9 v.v.

Jurg- Ežer.

PARCELS TO RUSSIA, INC
1590 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y. 
(Ui kampo buvusios vietos). TeL INcenol 7-CM5, INcersol 7-7272 
latalKR yra namo auMte. Apylinkę pakankamai vlrtna pamatyti
antotnobillna IMaira atidaryta kaadlen Ir n^kmadleniala nw • vai. ryto Iki 
• v*t. vtittro, Sndtadlonlalo nuo * IM 4 vai. p. p.

414 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Vyrų choro grupe, 

Duetai,

Liet, radijo valandėlė, 
vadovaujama J. Stuko, jau per
duodamas nauju laiku, būtent 
nuo 1 iki 2 vaL po piet; kiek
vieną „ šeštadienį. Programa 
girdima iš tos pačios stoties 
WEVD 1330 kil ir 97,9 meg. 
(FM).

New Yorko ir New Jersey 
apygardos vyčiai

rengia 40 metų savo gyvavimo 
sukaktuves. Jos įvyks spalio 
(October) 7. Ehsabetho šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje šv. 
mišios bus 11 vai., o balus va
kare nuo 5:30 bus Newarke, 
New Jersey.

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)

PATIKIMIAUSIA IŠTAIGA SIŲSTI SIUNTINIUS | SOVIETŲ 
SĄJUNGA. Uetavą, Latvija. Estiją. Ukraina Ir kitus kraštus, ap
mokant čia muitą Ir kuri garantuoja pristatymą, tai daugelį 
metų žinoma firma PARCELS TO RUSSIA, INC. (turinti SSSR 
leidimą), Įgalluota INTURIST, Maskvoje, rinkti muitus čia vietoje.

PmktHkal mltma Mųrtl vlFkan—nauji Ir dfvčtl drabužiai, valdomieji pro
duktai. Ivalrfla vairtai-Straptomicin. Pfnicllin. Rlmofon ir kiti, oru paAtu. 
Prlrtatanu įtik* 7-19 dlan*.
Naujesa: Dabar galima siųsti “ANTI-POUO SERUM" 
Mn oarintuojam prlrtrtymj |r gavima adraaato paraku patvirtinto pakvitavimo. 

Muneiam* siuvama* mailna*. akordijonu*. o taip pat ratomaa mailnOlaa 
fvalrlomla kalbom!*. DABARTINIS ADRCSAS:

NEWARK

T. T. Žiūraičio išleistuvės 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 23, 
5 v. v., šv. Jurgio draugijos 
salėje, 180 New York, Avė-, 
Newarke, N. J. Bilietų dar ga
lima gauti pas J. Krakauską 
šv. Jurgio d-jos salėje ir pas 
V. Dilį, 543 Sc. Clinton St. E. 
Orange.

Reikalų Vedėjas 
860 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-BalMuraotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.


