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ARABUS

Amerikos politinių sluoksnių

Amerikos

trinkus kitoje pramonėje.

Čia greičiausia yra priežas
tis, kodėl Dul'es pareiškimas 
dabar kitoks.

to pareiškimo spėliojama, kad 
diskusijose dėl nusiginklavimo 
Jungt. Tautose Amerika eis su 
didesnėm nuolaidom. '

rankiewicz, užsienių reikalų,

tuose Gromyko kaitino Vaka
rus, ypačiai, kad jie norį jėga 
pakeisti Syrijos valdžią. x

gas nutraukė ir pagalbą reikė
jo lėktuvais gabenti Vienas 
korespondentas paklausė Dul- 
les, ar jis laikąs departamento

Jungtinių Tautų posėdžio iš- 
vakare e Vengrijos reikalu po
sėdžiavo Jungtinių Europos 
Pavergtų Tautų, seimas. Sau
sakimšai. prisirinkusioje salėje 
Įspūdingą maldą - - atkalbėjo 
prėllJ. Balkonas. Paskui kaip 
pavergtų tautų draugų ameri
kiečių pirmininkas jis kalbėjo 
apie visų tautų solidarumą 
Vengrijos byloje ir kovoje dėl 
laisvės. Buvęs Budapešto bur
mistras Cavago pareiškė, kad 
vengrai kovoję už visų tautų 
laisvę, ir apgailestavo Jugtinių 
Tautų laikyseną, kuri yra grės
minga vakarų civilizacijos li
kimui Po pirmininko Masens 
kalbos, kurioje jis pasidžiaugė 
penkių komisijos raportu ir ap
gailestavo, kad Jungt. Tautos 
tesiima tik konstatuoti faktus,

Jungt. Tautose rugsėjo 10 
nepaprastoje serijoje Jbuvo pa- 
teikta 36 valstybių paremta re
zoliucija Vengrijos reikalu. Re
zoliucija iš naujo smerkia So
vietų smurtą Vengrijos tauti
niame sukilime pernai lapkri
čio mėn.; reikalauja, kad So
vietai smurtą baigtų; vengrų 
laisvę ir politinę nepriklauso
mybę pagerbtų; deportuotus į 
Sibirą vengrus grąžintų.

Tiem nutarimam vykdyti an
glų atstovas pasiūlė įgalioti

. .. 2 -
‘ Pijus XII rugsėjo 8, Marijos 
gimimo šventėje, išleido savo

vardu Miranda Prorsus (Nuos
tabūs išradimai). Joją kreipia
si į vyskupus dėl kino, radijo 
ir televizijos programų.

Tų programų priežiūrai ra
gina sudaryti tautinius komi
tetus tuose kraštuose, kur jų 
nėra.

Jų uždavinys būtų ne tik j- 
spėti tikinčiuosius apie geras 
ar blogas kino, radijo, televi
zijos programas, kovoti prieš 
negeras,, bet ir konstruktyviai 
prisidėti prie jų pagerinimo. 
Kino programos reikalu encik
liką jau buvo išleidęs popie
žius Pijus XI 1936, o 1948 bu
vo sudarytas, tokių priežiūros 
komitetų centras Vatikane — 
pontifikalinė komisija auklėja
mosios ir religinės filmos rei
kalui. Jai vadovauja M. J. 
O’Connor, Amerikos kolegijos 
Romoje rektorius.

Dabartinėje enciklikoje po
piežius iškelia didelę šių naujų 
išradimų teigiamą reikšmę ir 
pabrėžia tose srityse dirban
čių “žmogišką ir krikščionišką 
pareigą” jausti atsakomybės, 
nes filmą, radijas, televizija 
duoda intelektualinį maistą

jis išbuvo 28 metus, redakci
joje 12. Jis pasitraukė kriti
kuodamas Chruščiovą už jo

Airijos atstovas Frank Ai- 
ken siūlė pritarti Europos pa
vergtas tautas laisvinti tuo bū
du, kad iš Europos kontinento 
pasitrauktų” svetimos kariuo
menės tuo pačiu - nuotoliu — 
Sovietų ir Amerikos. . * *

Kitaip kalbėjo Sovietų atstos, 
vas Sobolevas ir' Vengrijos Ka
daro atstovas Mod — jie svai
dėsi kaitinimais, grasinimais, 
protestais Amerikai.

Vengrijos klausimo kėlimas 
Jungt. Tautose — sakė Sobo
levas — tai kišimasis į Vengri
jos vidaus reikalus. Penkių ko
miteto raportas apie Vengriją 
esąs paremtas “išdavikų” pa
reiškimais. Skundas Jungt. 
Tautose keliamas Amerikos ir 
“agresinių sluoksnių”, kurie 
norį nukreipti dėmesį nuo vi
durinių rytų ir nepasisekusias 
nusiginklavimo konferencijos. 
- Kad sukurstytų kitus vaka
riečius prieš Ameriką, Sobole
vas dar pridėjo, jog Amerika 
norinti Jungt. Tautas paversti 
savo “agentūra”, o raporto ko
misijos pirmininkas Danijos at
stoves esąs nacių bendradar
bis išduodant jiem Daniją... 
Vengrijos Kadaro atstovas ėjo 
dar toliau — reikalavo, kad 
Jungt. Tautos pasmerktų pen
kių komisiją už kišimąsi į Ven
grijos vidaus reikalus.

Jeigu pianas būtų priimtas, 
tai J. Tautos turėtų sudaryti 
kontrolės dalinius, kurie pri
žiūrėtų atsitraukimą.

komunistai 
sumažėjo 45%

žemės ūkio ministeriai rugsėjo 
10 atvyko į Jugoslaviją, kur 
išbus visą savaitę. Titas labai

tų intereso.
tęsė Lodge —ip darytoją, bet 
darbą... Apriiafb į Sovietus, 
kad jie “atsižvelgtų į viešosios 
opinijos teismą”. Ramino, kad 
.laisvą Vengrija įtevykdys neut
ralią politiką ir| niekas jos ne
mėgins įtraukti? į karinį Vaka
rų bloką. |

MASKVA DEDASI ARABŲ GY NĖJAIS, O AMERIKĄ IR TURK IJĄ DARO AGRESORIAIS daUg nežmomW kurie P3®

NUSIVYLIMAS VAKARAIS
Iš Vienos dingo vengras Mik- 

los Szabo, vienas iš Vengrijos 
revoliucinio komiteto steigėjų 
Strasbourge. Jis pareiškė 
draugam, kad grįžtąs į Vengri
ją, nes “priėjęs išvadą, jog

Thailando kunigaikštį Wan 
Waithayakon. Suprantama, jis 
turėtų daugiau kalbėtis ne su 
Vengrija, bet su Maskva.

Amerikos atstovas H. Cabot 
Lodge, >., dėl rezoliucijos 
stengėsi kalbėti labai švelniai 
ir maldaujamais. Jis kalbąs, 
sakėsi, ne pagal “šaltojo karo” 
dvasią ir ne tik “vardan mūsų

10 iškėlė projektą atitraukti iš 
Europos svetimas kariuome
nes. Tą mintį jis išplėtojo NYT

dyti savo simpatijas, jis viešai 
l>asisakė už Lenkijos sienas pa
gal Oderio-Neissės liniją.

Spėliojama, kad Lenkija ir 
Jugoslavija sieks artimesnių 
tarp savęs santykių, kaip du 
siekią mažiau nuo Maskvos 
priklausyti komunistiniai kraš-

dai nareiškė kad nusizinklavi- J3“ nepasiduokim ir vadinkim Pirmas žingsnis būtų atai
di pareiškė, k d gi dalvkus tikrais vardais — ar- traukimas nuo sovietų dabarmo konferenciia. trukusi arti aajy^us uh.ra.is varnais ar ....

_ . . . _. ^umentavo kalbėto ias Po g-v- valdomos linijos per kehs sun—puses metų ir nutrukusi, ne- gunientavo Kaioetojas. ro gy
nuėjusi veltui: nuomonės su- ™ diskusijų buvo balsuojamas kaometHĮ, o antras žtogs- 
artėjo kaip niekad lig šiol. Iš

be. Jo partijos žmonės buvo 
specialiai stebėję Amerikos 
rinkimų propagandą; jos me
todus panaudojo Vokietijoje. 
Esą propagandai Adenauerio 
partija išleidus? apie 30 mil. 
markių.

vų diskusijų buvo balsuojamas 
atskirom valstybėm ir priimta 
Dimitrovo iškeltas papildymas Sąjungos sienų, 
penkiais balsais: Bulgarija Sovietų sienos esančios, jo 
(Dimitrovas), Čekoslovakija samprotavimu# per 800 km 
(Osusky), Estija (Vahter), (500 mylių) nuo linijos, kuri 
Lenkija (Pehr), Vengrija skiria rytų ir vakarų Vokieti- 
(Bessenney); o Albanija (Dos- ją. Vakarų kariuomenės turė
ti), Latvija (Masens) ir Lie- tų tokiu planu atsitraukti iki 
tuva (Sidzikauskas) nuo bal- Paryžiaus priemiesčių ir to- 
savimo susilaikė (!!! Red.). liau iki Šveicarijos sienos. Toji

Ir pardavė”.
Tokiais pat motyvais pernai 

iš Londono išvyko į Lenkiją 
buvęs Lenkų egzilinės vyriau-* žmonės pasisakę, kad planas 
sybės min. pirmininkas. Jis la- svarstytina ;. Kiti vakariečiai 
blausiai išdavimu kaltino An- nuo oficialių išreiškimų susi- 
gliją. - ,aike-

• Kipru aridvysk. Makarios 
atvyko į Ameriką ir nori kal
bėtis su prezidento. Tai nėra 
patogu Amerikai, nes tai reikt "tarptautini* komunizmas”. O toje knygoje nacizmo propa- Joaeph Clark pasitraukė iš ėhm nukrito šiemet iki 10.900. 
ėjimą prieš Anglijos interesą. Eieenhovrerio doktrinai Syrijo- guldą. laikraščio ir partijos. Partijoje Dar pernai buvo 17,000.

• Pijus XII vasaros reziden
cijoje Castel Gandolfo rugsėjo 
JO priėmė jėzuitų generolą 
Jannseną ir jo kuriją, kurioje 

DULLES ALIARMU DEL asmens. Viso jėzuitų
SYRIJOS ŠVELNINA pasauly yra 35,000. iš jiį Ame- 

Valstybės sekretorius J. F. ■ rikoje 8,000, o New Yorko pro- 
Dulles rugsėjo 10 spaudos kon<. vincijoje 1,000: 
ferencijoje aliarmą dėl Syrijos >
švelmno. Amerikos ginklų ga- • Vokietijos teismas nubau- gumaŽČio 45^ antisemitinius pareiškimus. Airijos ministerio planas ka-
benimas nereiškia “skubos” dė dvejais metais leidėją Lenz ' Nauja.? laikraščio redakto- • Amerikos raketa 1500 my- riuomenes atitraukti* iš Euro-
reikalo, o tik seno pažado Jor- už tai, kad jis parsigabeno iš Amerikos komunistų dien- rius Gatės pripažįsta, kad lių toliui būsianti parengta per pos yra ne kas kita, kaip An-
danijai vykdymą. Neatsakė tie- Argentinos knygą apie Hitlerį raščio **Tbe Daily Workėr” už- Amerikos komunistų partijoje metus. Tai pareiškė* apsaugos glijos Edeno neutralios zonos
slogiai, ar Syrijoje jau valdo ir ją platino. Teismas įžiūrėjo slėnių skyriaus redaktorius

tarpo agresorių
NUO REIKALAVIMO 

LIETUVA . . . SUSILAIKĖ

tautų dvasiniam ir moraliniam 
augimui

Vertindama teigiamai litur
ginių dalykų perdavimą . per 
televiziją, enciklika pabrėžia, 
kad

Popiet Vengrijos delegacija atsitraukimo linija eitų per 
ir pavergtų tautų draugų ame- šiaurės Italiją iki Adrijos jū- 
rikiečių sąjunga surengė spau- ros. Pagal tą ministerio planą 
dos konferenciją, šiuo tarpu Sovietai terštų pasitraukti iš 
parašė ir nuotraukų įdėjo di- rytų Vokietijos, Vengrijos, ir 
džioji spauda daugiau nei pa- "kitų sovietinių satetitų”. 
prastai

num..
Kai kurie diplomatai įžiūri 

konflikte tarp Syrijos ir Ame
rikos para’elę sa pernykščiu 
konfliktu tarp Egipto ir An- 
gūjos bei Prancūzijos. Švedi
jos prekybininkai jau rengėsi 
prie to, kad Sueso kanalas vėl 
bus Uždarytas.

yra krizė. Partijos narių akai- sekretorius Wihonas. Sakėsi p'anas. pareikštas dar 1952. 
nežinąs, ar Sovietai ar Ameri- Jame Baltijos kraštai paaalto- 
ka yra vieni kitus pralenkę. jauti SoriHam.

reikalas.
' Amerikos politika sukursčiu- 

si kai kurias rytines valstybes 
prieš Siriją. Amerikos atstovo 
Hendersono inspiruota Turki
ja pasiuntė kariuomenę pagal 
,Syrijos sieną; ji rengia ūkinę 
blokadą prieš Syriją; tai esan
ti “ginkluotos intervencijos

Aiken samprotauja, kad to
kia atsitraukimas turi nepato
gumų abiem pusėm. Tačiau 
jeigu nebus rasta būdų takiai 
išspręsti tokiem klapsimam 

Vakarų vaMybės mus išdavė Vengrijos, tai mano, 
kad karas yra neišvengiamas 
anksčiau ar vėliau.

Arabija stos Syrijos pusėje, 
iškilmingai Lenkijos delegaci- ” -L/. . Tokis Pareiškimas nustebino jeigu ji susilauktų agresijos,
ją priėmė. Norėdamas paro- nusiginklavimo klausi- korespondentus ir -diplomatus, Syrija, žinodama tokias arabų

mu Vakarų siūlymai užtrenkę kurie prisiminė, kad prieš ke- nuotaikas, nutarė oficialiai at- 
duris bet kokiam nusiginklavi- jįag dienas buvo aliarmas, dėl siklausti, ar jos kaimynai laiko 
mo klausimo — viso ar jo da- kurio prezidentas* net atosto- ją sau grėsme, 
lies — sprendimui.

Dėl Vokietijos sujungimo: 
Sovietai nedalyvausią jokioj 
keturių konferencijoje tam rei
kalui, nes tai pačių vokiečių atstovą Hendersoną “panikie-

Rugsėjo 15 vokiečiai renka 
parlamentą. Adenauerio parti
ja eina į rinkimus ne tiek 
skelbdama naujus programos 
šūkius, kiek pasiremdama 
kanclerio Adenauerio asmeny- grčsmė į Synjos vidaus re:ka-7 lūs”. Dėdamasis arabų valsty- NES ARABAI STOJA U« 

bių gynėju, Gromyko grasino 
Turkijai, kad jos įsikišimas Lebanonas pranešė Ameri- 
galįs -sukelti didelį gaisrą, nes kai. kad jis rtovės už Syriją. 
ir pirmasis bei antrasis pašau-, jeigu būtų norima pakeisti Sy- 
liniai karai prasidėję iš vieti- rijos vyriausyvę jėga, nors su 
nių konfliktų. 'Už visus betgi 
neramumus viduriniuose

• Amerikos telefono tarnau
tojai, 55,000, žada nuo pirma
dienio streikuoti. Nesusitaria 
dėl algos. Jie nurodo, kad lig 
šiol gauna 1,95 dol. valandai, 
tai reiškia 53 cn. mažiau už 
plieno darbininkus, 50 ch. ma
žiau tA automobilių darbinin
kus ir 17 cn. mažiau už darbi-

Ginčas taip 
spalvų aprims

Arkansas gubernatorius pa
šauktas i teismą rugsėjo 20 
aiškintis, kodėl jis sabotuoja 
teismo sprendimą subendrinti 
baltųjų ir juodųjų mokymą. 
Gubernatorius pakvietimą pri
ėmė. Bet rugsėjo 11 telegra
ma jis kreipėsijprezidentą. 
norėdamas pasimatyti ir išsi
aiškinti dėl kompetencijos 
tarp valstybės valdžios ir fede
ralinės valdžios. ..Prezidentas 
numatė tam penktadienį ar 
šeštadieni.

Spaudoje daugiau apie šį 
konfliktą rašoma nei apie bet 
ką kitą. Spaudos vertinimai 
gubernatoriui nepalankūs.

Kitose vietose bendras mo
kymas laimi, nors pasiprieši
nimas tebėra didelis. Hatti 
Conton, Tenn., antradienį bu
vo išsprogdinta mokykla pu
sės mil. dolerių verta; joj® i3111 
buvo pradėtas bendras moky- 

________ _______, . . mas. Ktitininkų suimti. 39— 

SOVIETAI ŠVAISTOSI KALTINIMAIS IR GRASINTAIS ridSi^361^^10 eSTS P381“1^ rezoliucija, kad Kitur taip pat yra suimtų. 
Jungtinės Tzntos pritaikytų Juodieji jaučiasi laimėsią.

mHiu išklausymas nėr teto rodė j311 dabar Syrijos klausi- &>!<&*?**«* priemones prie%
mišių įsklausymas per tete- nritaikomL O ”___ ~~ Sovieto Stamnm w atimtu ___*__ 1*__ ?______ » _

viziją neaffekfiia nuo lanky- Maskva pavartojo įprastinę je pritaikyti reikią trijų pa- jos politika Lebanonas ir ne- mu. M manuatą vengruos naoaro »
mosi bažnyčioje. taktiką prieš Jungtinių Tautų grindinių elementų: kad ten sutaria. nori, kad aisraai Ameri pa- stovn-^

posėdį, kuriame Sovietai kai- yra komunizmas, kad jis gresia Jordanija paskelbę, kad ji sisakytll» kur ji stovi. Čia Bu’garijos atstovas (Di
linami dėl smurto Vengrijoje, agresija kaimynam, kad pati nesirengia kištis į Syrijos rei- • Varšuvos komunistai skel- nū tro va s) pasiūlė papildyti re- Airijos užs. reik. min. Frank
—■ apkaltinti Ameriką. Jungt. Syrija šaukiasi pagalbos. To- kalus, nors ir kas ten bebūtų, bia, kad vietoj Bulganino So- žolinei ją reikalavimu, kad ag- Aiken Jaagt- Tautose rugsėjo

s ?eilp komunistų partijos Tautį posėdžio išvakarėse, kių elementų nėra. Dulks pa- “Mes nenorėtume, kad viduri- vietų ministeriu būsiąs dabar- resorius Sovietų Sąjunga būta 
setas Gomulka, mm. pirm. Ly- rugsėjo 9, užsienių reik. min. reiškė tikėjimą, kad padėtis mai rytai virstų kovas lauku tinis jo pavaduotojas Mikoja- pašalinta iš Jungtinių Tautų.

Gromyko paskaitė per radiją galinti susitvarkyti į konflik- šaltajame kare”. nas. jei kitur yra oportunistinis pa-
19 puslapių kaltinimus Ameri- tą įveltų valstybių bendrom Syrija patyrė, kad ir Saudi • Valst. sekr DuDes snau- taikarimas, tai bent mes patys tokiu būdu 
kos ir kitų vakariečių politi- pastangom. .................. ~ •- -• sew. iruues sp
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ras.

toje jos stelos ramybėje irge- 
rūm®. Kūr nėra gėrio, negali 
būti kalbos nė apie tikrąjį-gro
žį, nes tie du dalykai teka iš 
vienos versmės. x

Pagonys kitados suprato tai 
geriau, negu mūsų laikų vadi
namieji krikščionys. Antai, 
graikai, skyrę daug dėmesio 
kūno grožiui ir stiprybei, pra
džioje buvo teisingam kely, 
kai drauge reikalavo gražumo 
ir geramo(kaloskai kagatos).

Augustą. įtempimas dar padi
dėjo, kai Galenas mirė ir 
Fuerstenbergas pašoko į ma
gistras; Jo žmonės sučiupo ir 
nužudė lietuves pasiuntinį 
Kasparą Lonckį. Lietuva tada

ir pareikalavo duoklės iš Livo
nijos. Jonas IV žiaurusis su
randa, kad Tartu vyskupas 
yra jam “skolingas” už valdo
mas žemes, kurios kažin kada 
mokėjusios -rusam duoklę. Se
ni tai buvo laikai, ilgi mėtai 
nemokėtą, tai ir skola ištyso į 
begalybę. Livonijos atstovai 
vis dėlto susiderėjo geriau 
mokėti, kad ir galo nosimaty-

MASKVA PASIMOKO 
IŠ TOTORIŲ

Maskva buvo laukinis Livo-

vas, ano mėto kronikininkas, 
inatė tris negalias, kurio, 
krimto Livoniją: tai ilgi bergž
di posėdžiavimai, tarpusavio 
neapykanta ir savanaudišku
mas. Gi tokios ydos atveria 
priešui duris iš lauko.

Garbė yra vienas iš labiau
siai branginamųjų * dalykų. 

Dažnas žmogus verčiau sutik
tų bet ką atiduoti, kad tik iš
saugotų gerą savo Vhrdą. Jį 
pažeidusieji traukiami teisman 
ir baudžiami. Tautos ir valsty
bės pašokta net kariauti, kai 
jų garbė užgaunama.
Tai yra suprantama. Kas ne

tenka garbės, netenka ir pasi
tikę jimo. Toksai laikomas mo
rališkai' saukęs, nes moralė ir

Brookiyn, N. V. i.,.....—MM ' ' M- ■"
Hat* y—r ------------ MM —
F«r«isa--------------— MM ’ ,OMaįM» -------------

t_a> kraiti tvarios REOAKCiNfc KOMISIJA. Vyr. Rd.S.

PASVALY magistras Fuerstenbergas atsiprašo Zigmantą Augustu.

duokles. Rusai nelaikė geru 
daiktu, kad totoriai juos api- 
plėšdavo, bet totoriškai ap
grobti savo kaimynus buvo 
malonu ir naudinga. Maskva

kai. Kas nemoralu, yra ir ne
garbinga.

tų; negu matyt priešą su gink
lu rankoje. Buvo dar susitar
ta (1554) penkiolika metų lai
kytis draugiškumo ir su nieku 
kitu neridėtL

Nusileisti vertė pirkliai, ku
rie galėjo vieną dieną susi
žerti savo krepšelius ir išvyk
ti.- Kas sėdėjo ant žemės ir ne
galėjo jos panešti, buvo di
džiai nepatenkintas. Žemval- 

vėržti įHRSdtijos^->jnarias, kai džius reikėjo pateisinti dėl jų 
prie Juodųjų marių įveikė to- r~ .
torius, kuriem kitada mokėjo . ne tiktai ūkį. Kas ryžtasi prie

šui už savo laisvę mokėti nuo
laidom arba pinigu, tas nieka
da neišsimokės ir laisvės netu
rės, o kraujas liesis dar dides
niais upokšniais. Taip buvo

griebėsi ginklo. Ne tiktai dėl 
to pasiuhtinio galvos, ' bet ir 
dėl grėsmės savo saugumui

MAGISTRO KAPITU
LIACIJA PASVALY

Lietuvos saugumu buvo dau
giau susirūpinęs Mykolas Rad
vila Juodasis, Lietuvos kancle
ris, negu pats Lietuvos kuni
gaikštis ir Lenkijos karalius 
Zigmantas Augustas. Moterų 
buduare augintas, jis iš visb 
griežtesnei kovai netiko^Tuo 
tarpu Lietuvai grėsė didelis 
pavojus, jei visas latvių ir es
tų žemes apglėbtų Maskvos iš
tiestos 1 rankos. “Jos mus su
spaustų iš rių puių” — neri
mo Radvila. — Negalime leis
ti, kad Maskva atsisėstų Dau
guvos žiotyse”. Tam sukliudyti 
pirmiausia reikėjo išblaškyti 
Maskvos šalininkus Livonijoje.

Zigmantas Augustas sutiko 
patraukti į Livonijos pasienį 
susavo Iteriūbmene.^Sustojo 
Pasvalio apylinkėse. Fuersten- 
bergas keliolika tūkstančių rai
tų ir pėsčių sutelkė iš kitos 
sienos pusės. Jisai pats nepuo
lė, bet ir Zigmanto Augusto 
nebuvo puolamas. Lietuvos ka
riuomenė stovyklavo; buvo ži
noma ir kiek jos yra ir kaip 
lengvai jį magistro būrius su
dorotų. Fuerstenbergui teko 
nusileisti, atsiprašyti už pa
siuntinio nužudymą ir pasiža
dėti paleisti arkivysk. Vilhel
mą su jo koadjutorium. Tai 
surašyta į Pasvalio sutartį 
1557 rugsėjo 14. Bet už vis 
svarbiau buvo tai, kad Livoni
ja ir Lietuva sutarė bendrai

ŽVĖRIS LIEKA ŽVĖRIMI
Baltijos marių Maskva tada 

dar nesiekė, bet į jas seniai 
dairėsi, kai sau palenkė Nau- 
gardo ir Pskovo pirklių mies
tus. Šie miestai savo prekes

praeity, taip atsitinka ir da
barty. Kai 1939—1940 metais 
Baltijos valstybės bandė Mask
vos reikalavimus pateųkintfr 
nuolankiom sutartim, tai neiš
vengė nei rusų okupacijos nei 
kraujo. Ir Livonija anud senu 
metu neišvengė karo, atvėrusi 
savo pinigų maišinis, kadangi 
Maskvai rūpėjo ne pinigas, 
visas kraštas.

, VIENI PRIE RUSŲ, 
KITI PRIE MOŠŲ

Rusę grėsmės- akivaizdoje 
buvo pasirinkti du keliai kraš
to laisvei kaip nors išsaugoti. 
Vieni stojo už artimą bičiulys
tę su pačiu priešu — maskvi- 
niais rusais, tikėdami, kad 
Maskvos nasrai nesieks apžio
ti visos Livonijos, jeigu ji pa
sirodys nuolankiu avinėliu. Ki- 

c*... -tr--~.fi netikėjo rusiškos meškos _ nerimo, nes jie turėjo ir tiesą, susivaidy£u P^o-atefc" 

po Lietuvos valstybės priedan
ga.

Lietuvos šalininkam ėmėsi 
vadovauti Rygos arkivyskupas 
Vilhelmas. Rusijos draugus 
telkė Livonijos magistras Hen- 
richas von Galenas. Tų dviejų 
Livonijos viešpačių priešišku
mas buvo toks senas, kaip ir 
abi tos institucijos, kuriom jie 
vadovavo. Arkivyskupas ir ma
gistras nesutarė jau nuo pat 
pradžios — nuo XHI amžiaus, 

■ kai tik Latvijon įkėlė koją.
Arkivyskupas dažnais atve- 

* jais Lietuvai buvo draugiškes
nis ir palankesnis. Šį kartą jis 
norėjo magistrui į pagelbinin- . . .
kus įstatyti Kasparą Muenste- g^s ir pulti, 
ri, Livonijos maršalą taip pat suartum sekta su
lietais šalininką. Bet senis T®?8 nu0 “vazųos

■ Galenas išsirinkdino Lietuvos 1 Ironijos žemes. Bet Jono 
priešą -Joną Vilhelmą Fuers- tauriojo tai neįgąsdino. Kai 
tenberga, buvusi Daugpilio upės, ežerai ir Hunai apsitrau- 
komtūrą. Dar būdamas Daug- » pereinamu ledu, prasidėjo 
pily dažnai susikirsdavo su t““™* Livonijos ka- .
Lietuvos pirkliais.

Pasidaręs magistro koadju
torium, Fuerstenbergas puolė 
ir suėmė arkivyskupą Vilhel
mą ir jo pagelbininką. Lietu
vos šalininkai turėjo iš Livoni
jos nešdintis. Kasparas Muens- 
teris ir kiti pabėgo pas didįjį plukdė upėmis, kurias kontro- 
Lietuvos kunigaikštį Zigmantą (Nukelta į 4 psl.)

"" tijį. Kai kurie tos kovos mėto- taip, nualinta, > kaip ta pašaipi 
dri ir epizodai gyvai primena dainelė perdeda: ^buvo prista- 
mūsų laikų bolševikų invaziją tyta pilių ir miestų, dvaruose 
į Baltijos valstybes. buvo sutelkta nenjaža tartoj

Livonijos' valstybė; įsikūrusi 
latvių ir estų žemėse dar Xin 
amžiuje, po trijų šimtų metų 
gyveno paskutines dienas. Ji 
buvo panaši į džiovininką, ku
rio skruostai dar parusvę, bet 
gyvybė jau blėsta. Taip geso 
XVI amžiuje Livonijos vokie
čių ordinas. Jo riteriai refor
macijos įtakoje buvo nusivalk- 
stę vienuoliškus apsiaustus ir 
pasidarę stambūs žemvaldžiai,' 
kaip ir kiti vokiečiai traukę į. 
Livoniją pagyventi, praturtėti 
ir grįžti namo —- daugiausia 
Vestfalijon. Dėl to “Vestfalija 
tinsta, o Livonija skursta, — 
skundėsi ano meto vienas dai
nos posmas. — Ten kyla dan
gun mūriniai namai su raus-

Grožio karalienę rinkimai, 
vykdomi kasmet šiuo laiku, 
yra ir nemoralūs ir moterim 
negarbingi Jie yra paremti 
nepadoriu bizniu. Dėl to praė
jusiais metais moterų suvažia
vimas Kanadoje pasmerkė to
kius rinkimus, kaip žeminan
čius moters garbę. ,

Vis dėlto atsiranda jaunų 
moterų, kurios suviliojamos 
pagundos pasirodyti gražios ir 
uždirbti pinigo. Kiek jų parimi 
pražūva moraliniame' purvyne, 
niekas neskaito. Bet tas pro
centas yra nepaprastai didelis.

Kai paskui nųsisvėrė tiktai į 
kūno grožį, atskyrę jį nuo gė
rio, tai iš gražumo teliko gaš
lumas (eros).-Jis graikų tautą 
šusmukdė.
Taip smunka kiekvienas žmo

gus ir kiekviena tauta, kuri 
pasiduoda tai niokojančiai 
liepsnai. Grožio karalienių rin
kimai dėl to yra* prastas ženk
las bet kuriai tautai.

Lietuviu tautai nebūtų jo
kios garbės, jei kuri lietuvaitė 
pasidarytų ų* Miss Universe. 
Tai tereikštų, kad lietuvių tau
ta yra nebetekusi senojo savo 
drovumo ir dorinio jautrumo, 
kad ji lukštą pastato branduo-

Kūm pulta, duodamas gam- Ho vietoje. Ir ris dėlto tokių 
tos velto, ilgai nesilaiko, jei’ reiškinių yra.
nėra papildomas vidinio gro* Lietuvių vakaruose bei pik- 
žio — žmogaus sielos skaistu- nikuose jų rengėjai, vaikyda-
mo. Šis yra vertingesnis net ir miesi pelno, kartais paskelbia
|ada, kai iš povyzos žmogus grožių karalienių rinkimus,
mums atrodo nedailus. Jis yra Kartą net katalikiškam laikraš-
gražus savo gerumu ir doru- ty teko skaityti, kad viename
mu — savo nesenstančiomis Naujosios Anglijos piknike
puošmenomis. tuose rinkimuose dalyvavo

Grožių karalienių rinkimai “keturiolika lietuvaičių”. Gar-
moteris tuo ir nuvertina, kad bės tai nesudarė nei jom pa-
riešai parodai išstato jų lukš- čiom, nei lietuvių visuomenei,
tą, kuris greičiau susiraukšlė- nei tų rinkimų aprašinėtojam.
ja, negu juo atsidžiaugiama. Garbę mums tesudaro padorūs
Tikrasis moters grožis ir papročiai ir tvirta moralė. Kas
džiaugsmas glūdi nesudrums- nepadoru, yra ir negarbinga.

j APIE UPELIUS j
ALB. BARANAUSKAS

sys ... Ar juos 'dar atmenate, 
mielasis skaitytojau? Kaip ieš
kojote pačios vėsiausios, pa
čios tamsiausios gylės, pirma 
užsitikrindamas, ar dugne smė
lis, o gal dumblas arba slidus 
šlynas, kaip įbridote rugienos 
subadytomis kojomis į gairi
nančią srovę, kaip jums surir-

nų srovės kutenimą pečiuose, 
klausydamas šnarėjimo kark
luose ir uodų zyzimo po nuka
rusiomis gluosnių šakomis. 
Apsiversite ant šono, ant ant
ro, net gal mėginsite pasiner
ti. Tačiau šiam tikslui neuž
teks gelmės. Vanduo net pava
sarį tesiekia krūtinės, o vasa-

dalgių plakimas rytdienos šie
navimui ir garsūs pašnekesiai 
kiemuose bei pro atdaras prie- 
menios duris.

Maudantis didelį džiaugsmą 
pergyvena piemenys, spren
džiant iš tų visų šūkavimų ir 
taškymosi, tačiau net jie nega
li savo entuziazmu prilygti žą-

smuikai, ir kielės su virpančio
mis uodegomis taikstosi prie 
vandens atsigerti. Padangėje 
nė debesėlio, nė taškelio, net 
nė kregždės, nekalbant apie 
vanagus ar kitokias sparnuočių 
pabaisas, tačiau staiga žąsys 
išskleis sparnus, sugirgėž nesa
vais balsais ir paplazdomis,

seklumoje! Galima kirsti lažy
bų, kad jis nė puse snapo ne
užsimena apie savo nesėkmę 
— gagena garsiau net už patį 
būrelio vadą. Ir jis neliks ne
pastebėtas — pasipiktinusios 
tokiu akiplėšiškumu, draugės 
ūmai atkreipia dėmesį į pagy
rūną, artinasi ir, su kaskart

Šių,' prausiasi ir plumpsėja 
sparnais, kol vadas vėl nesu-

įkepęs po dienos mo- 
dalge, pasilenkus ir iš- 
jį negailestingam spin- 
ar apibiręs pakratais

dėl to, kad paupio medžiai 
puošia sodybą ir teikia pavėsį 
šienpiūviams, ne tik dėl to,

tarpan ir juokiasi pats kaskart 
įžūliau, nuduodamas, kad kal
ba eina visai ne apie jo asme-

kranto nus&osės kaimynas, 
taikstęsis ton pačion vieton ir 
užtikęs krūme jūsų drabužius 
— užimta . Spėjęs apsi- 
'plauti prieš susidrumsčiant

____  _ _ da lauk. Vtas būrelta susibu- 
riuoja, godžiai gerdamos van- ria vienon vieton, ištiesia kak-, 
denį ir tepajudfodamos irklus lūs — ir koks klegesys, koks

Po to jos kuftinėjasi šernus,

-.1

3. rą uogaujančios moterys iš ra-
Važraojant paupiu, kurio maus čhirškimo stengiasi at- 

vienoj pusėj tuščia ganykla, o sekti aviečių apstumu ir išsir- 
kitos nematyti per tankumyną, pimu žinomą vietovę, 
kritulys iŠ anksto praneša 
aide žmogaus buveinę, dar ge
rokai prieš žąsų gagenimą ir 
pavėjui atnešamus dūmus. Ta
čiau kartais jus toks ošimas 
pmžtiks negyvenamame, akme
nuotame retyje, kur vien krū-

Gera keliauti paupiais, atsi
vėsinant brastoje, dundant 
per tiltus ir leidžiantis į dau
bas, tačiau upelio teikiamą 
naudą tik tas pilnai žino ir 
moka įvertinti, kam jis teka 
pro slenkstį, už sodo ar neto-

pėjo visas kūnas, perliejus nu
garą vandeniu? Prakaituotas 
kaklas, 
sarimo 
stačius 
duliul
nuo padavinėjamo į vežimą 
šieno, o gal apneštas dulkėmis 
ir voratinkliais, grūdant į 
tamsias palupęs šiemetį vasa
rojų, aštrių miežio akuotų dil
ginamas, dabar atsigauna nuo 

mai ir avietynai visu paupiu, liese namų, visuomet lengvai šalto vandens, pasidaro glitus,
Gi&d dugne įsikasęs akmuo, pasiekiamame atstume. Ne tik paskui išmuilijus ir nuplovus,
kadąise rainiai snūduriavęs, 
srovei glostant nugarą, dabar, 
vandeniui aplinkui išnešus že
mes ir iSkėlua jį paviršiun, kad tankumyne, esant reikalui 
svaidosi ir žaidžia purslais. visuomet rasi padarams tinka-

Tokie kriokliai ypač srau- mą alksnį, ar gluosnelį klum- 
nesiUse vietose ir tarp kietų pių padams, ne tik dėLpato- 
neįkertamo, su Žvyriumi rami- gurno girdant galvijus, ne. tik 
šusio mėlynojo Šlyno krantų, 
pavasarį savo ošimu dieną nak
tį skardena apylinkes, praneš
dami apie pempių grpbną, pa
krančių snaudalius ir beržų 
sulą Jie tai atlieka dar prieš 
kiemuose prarirkstant vaikiš
koms gluosnio dūdelėms. Pas-

tamprus ir girgždąs, kaip pasė
ta dynio žievė, geltonas, kaip 
ir ji, nuo saulės, tačiau gry
nas ir švarus.

IŠ gretimų gylių atplauks 
drumzlinas vanduo, liudijąs, 
kad už vingio turškiasi pieme
nys, kurių gpygavimas tik da-

dėl uogavimo ir malonios vė
sumos vricarais, kai šeiminin
kas išeina ant gonkų atsigai
vinti — visa tai tik dalis gali
mybių, kurios prieinamos, tu
rint pašonėje upelį.

Svarbiausia — maudymasis! vandeniui, ramiai išsitiesiate 
O tytieji, džiaugsmingieji ant dugno, paviršiun teiškišęs

rą gylėse jums iki kelių. Sro
vė, potvynio metu nepajėgda
ma graužti kranto, kuris čia 
sutvirtintas šaknimis, išnešė 
dugną ir padarė jūsų patogu
mui gylę, kur vanduo net per 
sausras ir kaiščius vėsus, kaip 
šulinyje, fyg atlyginant už ne
didelį jo kiekį. Vasarą upelis, 
galima sakyti, gyvas tik savo 
gylėmis, kurias gyventojai ži
no atmintinai kaip savo pen
kis pirštus, gi svetimasis leng-. 
vai gali atsekti iš paupio tank
mės, skleidžiamos vėsumos ir _ ____
besimaudančiųjų taikymosi seka vado pavyzdį,- kiekviena 
tvankiais darbymetės vakarais, taip pat versdamos! kūliais

Beritvarsydamas dugne, nė nuo krantelio. Įbridustoo jos 
nepastebėsite, kad šąlate; su- paliečia kojas ir tingiai plūdų* 
virpėsite, oda pašhnps, ir ke
liai ims mėlynuoti, kai tuo 
tarpu už mecbtių saulė grimsta 
rausvoje kaitros migloje ir 
gluoraiai nepajėgia atitiesti 
nutepusių Šakų. Keliatės ir 

' pamažu brendate krantan, pa
siplaudamas dumblus ir susto-

pusiau lėkdamas, pusiau plauk
damas, ima blaškytis brasto
je. Akimirksnis, ir visos jau 
po vandeniu — Išrasta tuščia, 
tik bangos plakasi į krantus.

Po valandėlės ims laukan lį-

sims. Niekas nemoka taip 
maudytis, kaip jos. Žiūrėkite, 
kaip viena paskui kitą, iš troš
kulio pražiotais snapais, krai- 
pydamos uodegas, žąsys trau
kia iš ganyklos paupin, tiesiog
į brastą — gylių jos nemėgsta sti šlapios galvos ir blizgą 
dėl stataus, "nenugalimo kran- sparnai. Vėl girgesys, vėl plau
to — kaip paskui stabterėja ir 
laukia, kol senas žąsinas, pul
kelio vadas, pirmasis nenusi* 
krapštys žemyn, apsiversda
mas smėlyne ir nųririsdam88 
stačia galva į vandenį.

Viena po kitos jos nerangiai

garsesniu barniu, šiekšto jo 
šlapių sparnų. Bailys, vis dar 
nenutildamas, atsuka uodegą 
ir traukiasi Visos tada grįžta 
atgal ir, sukišusios rateliu iš
tiestus kaklus, praplimpa ne
suvaldoma pajuoka. O anas, 
viso būrelio panieka ir pašai-

denimas, ir vėl jos visos smin
ga žemyn galvomis. Štai, jau
nas, pilkai žąsinias, aliarmo 
metu atsidūręs pakraštyje, kur 
nėra vietos panerti, aria krū
tine smėlį, prisėdamas, lyg 
plaunant, ir tik ilgokai pasi- plunksnomis ir padaigais už- 
kapanojęs, pateška ten, kur teridentos visą brastos pavir- 
gaivą’ apsriaubia vanduo, kai

J
ners į vandenį. Tada visas bū
relis kartoe žaidimą iš nauja

- JL—- Antys fino atžvilgiu daug 
balas ir nešti iš tautos. Vos vikrumu! Viena per kitą, te- ramesnės ir uždaresnės. Jos 
viena, antra, nurijusi gurkšnį, Msuąydamės savo balso, neuž- neapsistoja brastoje, o plaukia 
tesušvagžda užktanata nuo čtaupdamos snapų, jos kelta į gyles, ypač tvenkiniuosna ir 
kaitros ir miežių varpų balsu, padangėn savo asmenišką ver po krūmais, kur pasitaiko 
Jos,, rodoe, taip ir mirks čia tę pasakodamos, kaip buvo te- dumblo bei maurų, ir paskui 

damas nuo peties nubraukti iki vakaro, liūliuojamos tekan- r ~ *stgandusfos, kaip virpinėtomis ten tyliai sriūbčfoja panerto- 
ilnHnds nėrė gŪyn, ir ką ma- mb galvomis visą dieną, tepa- 

rridamos namo vėtai vakare, y
i
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latvių ir estų Šalį. Lietuva ru
sus sulaikė apie dviem šimtam 
mėtų, kol pati jau nebegalėjo

CALL
CIV1L> DEFENSE

tą su popiežium. Reikėjo vie
ną kartą išspręsti ir vyskupų 
Klausimą. Buvo pristatytas ir 
Romos patvirtintas Valančius. 
Administratorius Gintila di-

Vežė ir glėbį atsišaukimų, 
kuriuos dalijo pašventoriuose. 
Bet anuo metu kraujas taip 
degė, kad visur smilko para
kas ir žvangėjo dalgės, kardai. 
PeT triukšmą caro pasiunti
nių kalbos niekas nesiklausė.

Užsuko į Plungę. Ten viena 
moteris prie pat karietos du
rų šūktelėjo, kad reikia tokius 
svečius išplauti. Uf, kaip išsi-

(atkelta iš 3 p.)
liavo Livonijos vokiečiai. Kai 
jie apsilpo, Maskvos spaudi
mas į Baltiją savaime padidė
jo. Jono bjauriojo reikalavi
mas mokėti jamduoklębuvo 
pirmoji priekabė. Antrąją su
rado Pasvalio sutartyje, apkal*

tuo Ineta tara Aisė- 
rtžinoco SHffjyrtčgR savo kny
gas, triūsė, rašė, mažai kur 
važinėjo. Po raštais prie savo 
pavardės dažnai pridėjo “No-' 
mintatus Rntamnns Samoer

glaudoje ir vasaros atostogas 
prajpido Gaudešių šeimoje.

Mulhouso apylinke rodo 
daug judrumo, pgpndingąi bu 
vo paminėti birželio įvykiai 
išrinkta nauja apylinkės valdy

kos, pasisavintos is lemtų —to 
negalavimo, kuris pražudė ir 
Livoniją: ilgų bergždžių seima- 
vimų, tarpusavio neapykantos 
ir savanaudiškumo.

rusų, kurie gniaužė; bet kokią 
laisvę. . •

Caras tikėjo, kad žemaičiuo
se sukilimui vadovauja kuni
gai Taip Gintila prisiyrė prie 
rusų kariuomenės, žygiuojan
čios numalšinti sukilimą Gm
inai buvo pavesta speciali mi
sija: su kunigaikščiu Juozapu 
Giedraičiu, pavyskupiu, turėjo 
važmėti po kraštą, raminti ku-

la Joseph Mane įstaigos sukak
ties miaėjimafi^ Pašventinimo 
apeigas atliks Philadelphijos 
arkivyskupas John F. O’Hara.

Į iškilmes sesers kazimierie* 
tės kviečia dvasiški ją ir lietu
vių katalikų visuomenę. Kiek
vienas bus mielas svečias ir 
turės progos įsitikinti, kokius 
nuostabius darbus, Dievui pa
dedant, čia sesers kazimierie* 
tės yra įvykdžiusias.

Iškilmių pradžia 4 vai. po 
pietų. Sekmadienio popietis— 
laikas patogus. Maloniai kvie
čiame pasukti į Vilią Joseph 
Marie, ties Newtown, Pa.

džiai nustebo ir nuliūdęs turė
jo nusilenkti naujam vysku
pui, perduoti jam valdžią ir 
pasitraukti - Valančius įsikūrė 
'Varniuose, o Gintila vėl įsmi
go Alsėdžiuose. Čiarašė len
kiškai - hebrajišką žodyną, 
ruošė, hebrajiškus katekizmus, 
bet durų į žmones nevėrė.

Rusų valdžia, visą laiką sag
sčiusi jį ordinais, dar prikabi
no šv. Stanislovo I 'laipsnio 
ordiną ir nusigręžė. Jis jau 
nebebuvo reikalingas.

GILI VIENATYS
Čia pasibeldė senatvė. Gin

tila savo turtus išdalijo gimi
nėms, dalį bibliotekos dovano
jo Varnių kapitulai, o semina
rijai — mokslo įrankius, že
mėlapius portretus. Alsėdžių 
sinagogai atidavė hebrajiškas 
knygas, kurios išsilaikė iki 
antrojo pasaulinio karo.

Visų užmirštas ir. viskuo nu
sivylęs, pafe pasidarė sau 
karsta nata pasistatė antimni 

paafrvfetA is Kre- 
tintos 
kad šis išlydėtų iš šio pasau- 
ho su kuklia malda. Tas pran- 
egkonas ir pasiliko budėti iki

NURAMINK ŽEMAIČIUS
Ramų gyvenimą sudrumstė 

sukilimas. Tai audringieji 
1831 metai, kurie pagavo ir

ftjaiTrtajntn carui tačiau aš* 
maustai aure Lietuvos ir Livo
nijos sutartis, kaip ir žiauriem akis tiem, kurie pasitikėjo Mas- 
bolševikam Baltijos valstybių kvos bičinliškumu.’ Ano meto 
santarvė. Molotovas, dabar nu* kronikos rašo, kad ten, kur 
šalintas, 193B-1940 m. kalti* - rusai praėjo, tvoros buvo 
no Baltijos valstybes*, kad jos nusmaigstytos • vaikų lavonėlių

biivo suvažiavę Amerikos 
pranciškonų provincijolai- Su
važiavime dalyvavo (žiūrėk at
vaizdą iš k. į d.): kroatų pro
vincijolas — T. Ferdinandas 
Skoko, rytinių apeigų provinci
jolas T. Aloyzas Moran, veng
rų — T. Gabrielius Takos ir 
T. Julijonas, Fuzęr, pranciško
nų generolo delegatas T. Pas
kalis Kinsel, lietuvių T. Jur
gis .Gailiušis, slovėnų — T. 
Benediktas Hoge ir slovakų — 
T. Pranciškus Vilna.

Suvažiavime buvo - aptarti 
pranciškonų vienuolynų reika
lai, pastoracijos darbai irpla- 
čiai išdiskutuota savos tauty
bės šiame krašte išlaikymo 
klausimai ir priemonės.

Svečiai buvo supažindinti 
su lietuvių pranciškonų dar
bais Amerikoje ir- Kennebunk- 
porto vienuolynu, apžiūrėjo 
šv. Antano gimnazijos patal
pas ir vietą statomajai gimna
zijai.

dybos), ruošos ir virimo, kir
pimo ir siuvimo, biologijos, 
chemijos ir vaidybos. Pagaliau 
labai erdvi ir estetiška yra 
biblioteka, kuriai nieko ne- 
stoka, tik daugiau knygų. Mo
kykla yra skirta 500 mokinių.

Įdomus yra meknių skai
čiaus augimas.

Kai 1955 metais pasklido 
žinia, kad busi statomi nauji 
mokyklos rūmai ir, kad bus 
priimamos mergaitės be ben
drabučio, kasdien atvykstan
čios, jų skaičius iš 26 pašoko 
iki 60. 1956—57 metai buvo 
baigti su 140. O Šių mokslo 
metų pradžiai mokykla jau tu
ri virš 200. Bendrabutyje jų 
yra 40. Kitos rytais atvežamos 
į mokyklą ir po darbo išvežio- 
jamos mokyklos autobusais.

Mokslas visoms mergaitėms 
kaštuoja po $100.00 - metams. 
Už bendrabutį mokama $40.00 
mėnesiui. Be to, reikia pridėti 
iš šalies atvykstančioms nedi
delis mokestis už autobusą ir 
mažas priedas už atskiras, lai
svai pasirinktus dalykus.

Labai paįpidaujamas didės-
m> ItvnjValCiy

Susidarius didesnei grupei, 
joms galėtų būti dėstomi litu
anistikos dalykai. Be to, lie
tuvaitės seselės mokytojos ne
abejotinai sugebės čia joms 
sukurti jaukią lietuvišką at
mosferą.
' Dar šį rudenį bus tęsimos 

kitos statybas 
glaudos, seserų namo ir kop- deliame 
tyčios.

tai Rusijos imperijos sostmėj, 
rado daug naujų kelių kilti 
aukštyn. Bet tam nepakako 
kalami tik rusiškai ar lenkiš
kai. Petrapilis kalbėjo ir pran
cūziškai, ypač jo diduomenė. 
Gintila apsikrovė * knygom ir 
tiek prasilavino, kad galėjo 
visur landžioti.

čia-pat caro rūmai su knib
ždančia valdininkija. Ministe
rijos. Tarnai ir draikai. Gintila 
mokėjo ir nusišypsoti ir nusi- 
lenKo. rasiaare jų draugu. 
Valdžia, jį gundydama ir pa- 
purkinėdama, po dviejų metų 
jau papuošė šv. Vladimiro 4

vėliau pagrojo lietuviškos mu
zikos iš plokštelių, ir parodė 
ekrane Lietuvos vaizdų.

Vilterupt gyvena būrelis Sė
tuvių, kuriuos aplankė Pary
žiaus lietuvių kapelionas. Ten 
susiorganizavo ir Liet Bend
ruomenės apylinkė, išsirinko 
savo valdybą. Dauguma nuo 
seno dirba kasyklose.

Lyono apylinkės valdybos 
pirmininku yra N. Narbutas, 
neseniai įsigijęs gražų butą. 
H. Petkūnas ūkininkauja. Au
gina nemaža gyvulių ir turi 
mašinų žemės apdirbimui. 
Nord apylinkėje gyvenę kele
tas lietuvių išemigravo į Ame-

ATITAISYMAS
Praėjusiame “Darbininko” 

numeryje Leonardo Andrie
jaus pirmojo eilėraščio ketvir
toje eilutėje vietoje žodžio 
“kelius” turi būti žodis “kal-

309 km. nuo 
senelių prie- Paryžiaus, netoli Vichy, nedi- 

gražiam miestely 
prieš 30 metų atvyko nemažas 
būrys lietuvių ir dirba fabri
kuose, kur gaminami Dunlop 
gumos išdirbiniai. Jų vaikai 
suaugę, nemaža jų dar gražiai 
kalba lietuviškai. Buvo keletas, 
kurie po karo, tėvynės išsiil
gę, grįžo- Lietuvon ir ten pra
smego be jokios žinios.

ViltoOrbanm, Lyono prie
miestyje, yra pranciškiečių 
vienuolynas. Ten nuo 1925 
suvažiavo nemaža lietuvaičių,

Iškilmės
Rugsėjo 29, švento Mykolo 

šventėj, bus didelės iškilmės. 
Tą dieną bus naujos mokyklos 
pašventinimas iš 25 metų Vil-

Troyes mieste, 166 km. nuo daugiausia iš Žemaitijos. Da- 
Paryžiaus. lietuviai įsikūrė bar šiame vienuolyne yra apie 
prieš 30 metų. Dirba fabrikuo- 20 lietuvaičių, kurios dirba į- 
se, daržininkystėje, prie staty- vairiose Prancūzijos vietose, 
bos. Daugelis jau turi savo na- Šiemet 6 seselės šventė 25 me- 
mus. tų vienuoliško gyvenimo su-

140 km. j Siauros
vakarus* nuo Paryžiaus kur Paryžiaus lietuvių kape-
kadaise buvo su^ta Pran- fionas da^

cūzijos karžygė Johana iš Ar- vavo sukakties iškilmėse ir 

co, lietuviai gyvena labai išsi
mėtę. Nežiūrint didelių atstu
mų, energingos pirmininkės 
Peruche - Gečaitės vadovauja
mi, lietuviai gražiai organizuo
jasi ir suruošia šventes. Įspū
dingai buvo paminėti birželio 
tragiškieji įvykiai Kalbėjo dr. 
St Bačkis, Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje.

Kai jprieš 25 metus kelios KUN. DR. M. RAŽAITIS 
kazimierietės seserys su moti
na įsikūrė netoli Philadelphi
jos kun. J. čepukaičio suras
tame ūkyje, čia jos tuoj įstei
gė aukštesniąją mergaičių mo
kyklą.. Sesuo M. Parpetua bu
vo pirmoji Vilos vyresnioji 
Kadangi mokyklos pirmasis 
tikslas buvo paruošti mergai
čių kandidačių vienuoliniam 
gyvenimui tai jų skaičius ilgą 
laiką sukosi apie 30. Daugiau 
jų negalėjo sutalpinti imi į- 
reugtas prie vienuolyno ben
drabutis, nei mokyklas klasės.

Mokykla pradžioje buvo va
dinama akademija. Mokslas 
tęsėsi trejus metus. Toliau ji 
virto keturklase ir gavo visas 
aukštesniosios mokyklos teises.

1955 metais rėmėjų suva
žiavime kazhnieriečių vyres
nioji motina M. Teofilė pareiš
kė, kad Vilią Joseph Marie 
yra numatyti platesni uždavi
niai. čia netrukus bus pasta
tyti eYdvūs vidurinės mergai
čių mokyklos rūmai ir senelių 
prieglauda. Bus stengiamasi 
tai įvykdyti per dvejus metus 
Ir iš tikrųjų 1957 metais rė
mėjai galėjo suširinkti jau 
naujos mokyklos salėje, o mer
gaitės persikėlė į naują mo
kyklą ir joje baigė mokslo 
metus.

Šiuo metu mokykla yra vi
sai užbaigta ir aprūpinta mok
slo priemonėmis. Aukštesnių
jų mokyklų statybos ir įrengi
mo žinovų nuomone, mokyklos 
išplanavimas, klasių įrengi
mas, jų šildymas, apšvieti
mas, ^vėdinimas ir mokomosios 
priemonės yra paskutinis mo
kyklinės technikos ir estetikos 
žodis. Ypač nusipelno dėmesio 
kairysis mokyklos sparnas su 
praktiškųjų braužų klasėmis: 
meno (paišybos, tapybos, Hp-

SroKTDOAI SIUNČIAMI 4B VALANDŲ NGTJE 
— SluRtėNi |tcHd*nM* pV*? pakvttaviniM apie MsiunUma —■ 

~ smaliniai pnsuuotni svrajm mvbkim ~ 
Stantintai, Auhaunį oro peltn, prGkatonl 7.-10 fiem Mgyj 

Stusteju gauna aameniHKaa gavėja pakvttavtMus. 
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU AFMOKrTU 

MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.

kictgas .:'
Čia Gintila lyg atsikvėpė* 

Pąjuto nesuvaldomą porą link
ti Įmygąs, kad galėtų jomis 
pasididžiuoti. Taip greitu lai
ku suteikė didtiulę biblioteką, 
kuri buvo verta 30.000 rublių 
sidabru.

Buvo jis trumpai susirgęs, 
išvažiavęs gydytis į Karisbaoą. 
Grodamas stabtelėjo Alsė
džiuose. Gal būtų čia ir pasili
kęs, bet Alsėdžiai jį priėmė 
didžiai nesvetingai- Rūstus 
buvo vyskupas Giedraitis, o 
vienas prelatas net duris pa
rodė.

Gintila pardundėjo vėl į 
Petrapilį ir pradėjo atsiskaiti
nėti su savo priešais. Susipaži
no su tikybos departamento 
direktorium, įsigijo jo malonę 
ir pęr jį veikė. Buvo paskirtas 
Maltos bažnyčios Petrapilyje 
kapelicmu. 1838 caras jį pas
kyrė Šiluvos infulatu, visai ne
siklausęs Žemaičių vyskupo, o 
1840, Mohilevo vyskupui Pov- 
lovskui pristačius, caras no
minavo pavyskupiu. Popiežius 
to skyrimo , nepatvirtino.

GINČAS SU POPIEŽIUMI
čia prasidėjo ilgas konflik

tas tarp caro ir popiežiaus. 
Caras vienokiu ar kitokiu bū
du norėjo į vyskupus pravesti 

gando pasiuntiniai- Beregint Gintilą, o Roma vis priešinosi, 
išdundėjo išr miesto. Valdžia jį paskyrė Žemai-

Nuvažiavd į švėSŠną. čia čių vyskupu pagelbininku, vė- 
sukilėliai ne žodžiais, bet kul- liau net vyskupijos adminis-



KEARNY, N. J.

HARTFORD, CONN.

dime dukrą Ameliją.

kelias dienas laukti
apie 60.

LAISVES VARPAS

skirstėsi nakvynėn. 7
Visi gavo linksmai pasišokti, 

bet ir kartu susigraudinti per 
paskutinius šokais penktadie
nio vakare. Įsisiūbavus pasku
tinio šokio garsams, nevienam 
širdį lyg akmuo' kažkas su
spaudė. Juk tiktai už metų

kuopos pravestas partizano 
vakaras. Sutemus stovyklauto
jai su žvakutėmis apėjo kry
žiaus kelityr ir kalbėdami ro-

Visus pasveikino 
kun. K. Balutis ir

las gerai 
kambariai 
perdažyti 
liai kurie

8 iki 8:30 vai. ryte 
VSDtJAS —P.VltttNIS

iš ryto Į 
kad moks- 
Mokyklos 
ir naujai 

> du bro-

KIEKVIENĄ SEKMADIENJ-NUO 1:30 IKI 2:00 VAI.
Jd norite itoje radijo programoje skelbtis, Kreipkitės adresu

išsilavinimo, literatūros, ir 
atejtminkižkns istorijos. Ge
riausiai išsilaviųiisiais stovyk
lautojas pasirodė A. Vainius,* 
Adomaitis, M. Siniūtė, L Bar- 
tašranaitė ir R. Sužiedėlis iš 
vyresniųjų tarpo, o Aug. Su- 
žiedėlįs, R Girnius, A. Ketur- 
ka ir D. Naujokaitytė iš jau-

t Paryžiui* per vasarą lankėsi 
nemaža keliaujančių lietuvių. 
Daugiausia jų atvyko iš Ame
rikos: preL J. Balkonas, kun. 
St. Yla, kun. dr. V. Cukuras, 
K. Brazauskas, A. Banio
nis. Trumpam sustoję Pary-

Auksiniame jubiliejuje, 
kurį Chicagoje rugpiūčio 30 
atšventė seserys kazimierie-

niai buvo susirinkę 
bažnyčią pasimelsti, 1 

sektųsi 
išvalyti 

Tai atliko 
pataiso, kas reika

linga. ir klebonijoje bei bažny
čioje. • Aidę žurnalo naujas nu

meris po vasaros atostogų i- 
šeis apie rugsėjo vidun. Nu
meris jau suredaguotas ir ati
duotas spausdinti.

Aukš^- 
piano

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.> 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromii sąlygomis padarys

atvažiavę ir Kai paskutinį kartą nusOei- 
>'Jie paskuti- ~džb vėtiavos ir B devynesde- 
faų laikra&ė- Smt JaunatviškųSrdžių pasi- 
4jpQkns**,pa- , v pytosios giesmės “Marija, Ma- 

rižiūri būn^ų paruošos prog- rija” paskutiniai garsai nuaidi 
. * * J.v . ramas ir ka^ mi .ęisats padai- j per šHelius^te pievas, nuliūsta
buvo pravestatrumpa meninėj nupj^ Gęstant .laužui baigias neviena ir nevienas, kai kn- 
programėlė.. Pagerbę laisvės* pasirodymai, ir vakare tyloj riam ašara^kruostą suvilgo ir

tais...” --į •' r
Stovyklautojai didžiai dėkin

gi tėvam marijonam ir Putna- 
mo seserinfTiž jaukią prieg
laudą ir kantrybę, kad tiek 
daug suvažiavusių jaunųjų po
rai savaičių nedavė ramybės.

g. n.

senos kartos lietuvė, atsiskyrė 
Baltimorės arkivyskupijos mo- su šiuo pasauliu rugpiūčio 26. 
kyklose prasidėjo rugsėjo 3. Velionė buvo paraližuota pen- 
Šv. Alfonso parapijos moki- kerius metus. Jos dukra Ame-

niuose drabužiuose aiškino lie- gų pamaldų, kurios buvo atlai- 
tuvių parodos eksponatus, vai- kytos šv. Alfonso bažnyčioje 
zdavusius lietuvių meną ir pa- rugsėjo 5. palaidotas Baltimo- 
pročius. Žmonių buvo labai rėš nacionalinėse kapinėse, 
daug.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 
WHIL, 1430 Mtocydet 

BOSTON 15,MA$S.

tininku Matas Palubinskas, 
ižd. N. Kniuštienė. Visiems 
prisidėjusiems darbu ar auko
mis nuoširdžiai dėkojam. Taip 
pat dėkojam ir laikraščiam, 
kurie skelbė jų pranešimus.

New Haveno ir kitų vietų- 
Atskirų vietovių veikėjams 
priklauso nuoširdi padėka. 
Hartforde rengimo komitetas 
irgi uoliai darbavos. Komitetui 
pirmininkavo S. šnipas, pagel- 
bininku buvo J. Bernotas, raš-

• Sv. Antano ganmariįa Keo- 
nebunkport, Maine, rugsėjo 9 
pradėjo antruosius mokslo 
metus. Šiemet veikia jau dvi 
klasės.
• PreL L. MendeHs šv. An-

kykloje. Naujiem mokslo me- ja Centro Valdybą iš Chkagos 
tam prasidėjus, linkime sek- studentų. Pirmininku išrink- 
mės gerai pažįstamom ir svei- tasA. Liulevičius, vicepirm. R. 
kiname naujai atvykusias. Kriaučiūnas, sekret. A. Kately- 

tė, ižd. F. Palubinskas, užsie- 
Amerikos Legiono seime, nįo skyriaus vedėjas Ign. Bud- 

kuris bus Atlantic City, N. J., pyS soę reikalu yęd. J. štuo- 
rugsėjo 14—19, Baltimorės 
lietuvių legionininkų postas 
154 išrinko savo atstovus. Bu
vo priimta ir nauja valdyba. 
Po iškilmių, kuriose dalyvavo 
ir Baltimorės amerikiečių le
gionininkų viršininkai, buvo 
draugiški užkandžiai.

šv. Širdies $*• AHomo parapijos kunigai 
prieš karą atostogas praleido įvairiose

buvo dvi lietuvaitės seselės, vietose. Klebonas prel. L.
Mendelis lankėsi Europoje.
Kun. A. Dranginis lankė savo
gimines Pennsylvanijoj įr gro
žėjosi Cape Cod ir Makse vals
tybės gamtovaizdžiais. Kun.- K. 
Pugevtčius dalyvavo jaunųjų 
krikščionių darbininkų kongre
se Romoje. Kun. J. Antossews- 
kis apvažinėjo gražias vietas 
Floridoje ir kitose valstybėse.

Km.1Adomaitis, O. P, M.

o kiti suprastų. Kai namie Be- seselių vienuolyne 
tuviškai nekalbama, mokykla 
lieka vienintelė vieta pamoti Viena jų žuvo karo metu per 
susidomėti fa* išmokti savo bombardavimą. Prie Lamanšo 
gimtosios kalbas. pajūrio yra vienui vienas Be-

Seetefan mokytojom šiame tuvis šimukonis. dirba slaugy- 
darbe į talką turėtų skubėti toju ligoninėje. Bordeaua mie- 
visi kiti — šeimos, jaunimo ste Vytautas Lukšys, jaunas 
organizacijos, rėmėjų būreliai vyras, sunkiai serga. Jis turi 
ir t.t Tik bendrom ir sutrik- tiek energijos, kad ir gulėda- 
tom pastangomis galima šį tą mas dar mokosi. /
laimėti. Mokykit/ yra galinga Į Ameriką išemigravo sese- 
priemotiė mū*|žtotoje. Nrieb- te RoraBja - Domicėlė Račkau- _
kime ir jai išsprūsti iš mūsų skytė (B -Prancūzijos lietu- pavadavęs parapijos kimūm

KNIGHTS OF L1THUANIA HLOA 
BRADDOCK, PA

• Stud. ateitininkę stovyk
la, Įvykusi prie Detroito, užsi
baigė .rugsėjo 8. Stovyklavo 
apie 120 studentų.

• Panevėžio vyskupijos ku
nigai sudarė komitetą Panevė
žio vyskupijos parapijoms ir 
kunigams 
pirmininkauja kun. dr. J. Gu
tauskas; vkepirm.: kun. dr. A. 
Juška ir kun. K Balčys; ižd.

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
Tnwmliu«j* H ntlprio* raSiJnitotie* WLOA, 1&M kyfocyrt**

L stovyklauto- gąičiųtarpeM 
Byri Mariana- Mairijauskrite1 
vfršžninko T.

JDamhrandto, T. V. Gidžiūno, 
dr. X. Laimono, P. Jurkaus, 
Pr. Pmdiukomo, Alb. Gražulio, 
Kęst Skrapricriio ir stovyklos 
komendanto A. Žemaūaičio 
paskaitų hėi pašnekėsiu. - 

Jaunimui teko galvas pasuk
ti ir . pakaušį * pakrapštyti net 
per penkis žinių patikrinimus : 
istonjos,-geografijes, ba^ro kovOgą, stovykl^dojm jjįoje>_ tori^iei^Tema «m> kefiai^. gtrdi 

... Stovyklautojaiį savas, pa&lpaš, *w
stovyklautojas pas seseles Put- 
name, n riovyūm iažkr^rilo 
“MarianapnHn Pmtokmėj” re
dakcija traukia nakties darbui 
utoa^ti to leidinėlio. 

Sekmadienis išaušta gražus. 
Saulė šviečia, paukščiai čiulba.

iždininko adresu: kun. Titas 
Narbutas. 862 Manhattan Av.,lija jai patarnavo visą laiką. 

Gedulingos mišios už mirusios 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje 
buvo rugpiūčio 29. Palaidota 
Baltimorės nacionalinėse kapi
nėse. Paliko dideliame nuliū-

• N. Zelandijos lietuvių ta 
rybą sudaro: A. Mitkevičius. J. 
Pečiulaitis. J. Ziginskas. P. 
Ramutėnas. E. šernas. A. Se- 
natorskis. A. Butkus. M. Kuz 
mienė ir V. Skridulaitis. N. 
Zelandijos lietuvių tarybą su
daro atskirų vietovių valdybos 
pirmininkai, seniūnai ir rinkti 
atstovai.

piūčio 25. Tą dieną lijo ir pik
nikas vyko parapijos mokyk- . _. . ....
tykios salėje žmonių suvažia- apę Lietuva joskb kulb^ n- 
vo iš New Britaino ir Water- rySesmus lietimų ^proaus. 
būrio specialiais autobusais, ° į“? ir apie vyfių veiHa 
daug at^to mašinomis iš 1"^° »os ^opos 40 

metų gyvavimo sukaktis bus 
paminėta iškilmingu banketu 
Lietuvių klubo salėje Kearny, 
N. j. Tikimasi bus daug sve- Rugsėjo 29 šv. Onos Drau- 
čių, šios kuopos senesnių vei- gija švenčia savo 25 metų gy- 
kėjų, kurie savo gyvu žodžiu vavimo sukaktį. Sukaktis pra- 
nušvies šios draugijos nuveik- iškilmingomis pamaldo* 
tus darbus ir išryškins atlik* mjst o vakare 6 v. parapijos 
tus nuopelnus lietuvių kultu- salėje (po bažnyčia) £us ban- 
rai- ketas. Pakviesta daug svečių.

Tikrai verta į šį parengimą Turėtų visi kuo gausiau daly* 
nuvykti. vauti ir tuo pagerbti šią veik-
ŠV. ONOS DRAUGIJAI 25 M. lią ir gausią parapijas draugi- 
Kitas taip pat nemažiau reik- ją.

mis dienomis grįžo į Kenne- 
bunkport, Maine.

Kun. Juozas Mažukna, 
praėjusiame kare buvęs lakū
nas, o dabar dirbąs pastoraci
nį darbą Oklahomos* vyskupi
joje, Baltimorėje aplankė se
minarijos laikų seną draugą 
kun. A Dranginį.

Antanina Sakevičiūtė, 
Vinco ir Elenos Sakevičių duk
tė, baigė šv. Agnietės ligoni
nės gailestingųjų seserų kur
sus. Diplomus rugsėjo 11 Ly-

NAUJA SAS VALDYBA

tės,. dalyvavo ir mūsų parapi- Stud. Ateitininkų Sąjunga 
jos kleb, prel. L Mendelis. savo metiniame suvažiavime 
Seserys dirba parapijos mo- rugsėjo 6—8 d.d. išrinko nau-

tano pranciškonų gimnazijai ir jg 
šiemet padarė šv. Alfonso baž- 
kurios metu surinkta 600 dol.
Prel. L. Mendelio vardu gim? 
nazijoje knis įrengta viena kla-
sė. ■ -S
• Lietuviu Darbininkę Są-

jungos (LDS Centro Valdyba S 
statomajai pranciškonų šv. An- 
tano gimnazijai paaukojo 500

-dok- — -=■- ■
• Prel. Jonas' Ambotas, šv.

Trejybės lietuvių parapijos
klebonas Hartforde, rugsėjo ' g
15, sekmadienį, mini 45 metų K 
sukaktuves, kaip yra toje pa
rapijoje. Jis yra dabar 88 me
tų amžiaus, kunigo — 56 me
tai.
• Dr. P. Jucaitis, buvęs 

Dotnuvos Akademijos profeso
rius, gyvenąs Chicagoje ir dir
bąs. Winqįs_Techno]oęjos in-_ 
stitute, už savo naujus isradF“' 
mus chemijos srity gavo Ar- 
mour Research Foundation 
premiją. Prof. Pr. Jucaitis 
praėjusius trejus metus sėk
mingai vadovavo Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungai.

• Cicero miestui sulaukus
šimtametės sukakties, lietuviai 
išsikovojo teisę ją minėti at-, 
skirai. Ruošiamasi plačiai pro
gramai. '
• Petras Svagždys, kun. Jo

no švagždao brolis, mirė ir 
palaidotas Chicagoje. Ameri
kon buvo atvykęs dar prieš 
pirmąjį Didįjį karą iš Miškių 
km., Sidabravo parapijos.

Martiną ir sesuo Dovydą. Su binga nuotaika, 
mokykla atsisveikino pirmoji Mokykla praėjusiais metais 

jai įrengtose klasėse žydėjo mokyklos vedėja ir daugiau- sugebėjo įnešti lietuviškumo
nuotaikingi veidukai — apie šiai prisidėjusi prie naujos mo- dvasios ir lietuvišką žodį net į
50 pirmam ir antram sk. ir 
apie 30' trečiam ir ketvirtam. ___ - -__ __... . w ___
Darželio lankytojai turėjo dar Amsterdam, N. Y. Jos įdėtas nukai jau mokė jo keletą lietu- ‘N® 811 atostogas pralei-

— iu bus triūsas, menas ir planas pasi- vfikų dainelių, žaidimų ir ke- do Švedijoje ir ten pasiliko il- 
liks mokyklos ir parapijos is- Irią žodeBų. Jei vaikai per 8 gesnį laiką. Spalio viduryje jis

torijoj, nes pirmieji žingsniai metus kasdien galėtų girdėti rengia savo . kūrinių parodą
klebonas visada yra sunkiausi. Antriem lietuvišką žodį bent po 90 mi- Stockholme.

sutiko dvi mokslo metam bus jau sklan- nųrių, tri gsBma būtų tikėtis. Lietuvių gyvena ir kituose

Draugijos 25 metų sukaktis. 
Ji buvo įkurta 1932 Sopulin
gosios Dievo Motinos lietuvių 
parapijos klebono L Voicie- 
kausko, kuris ligi šiol tebėra 
šios drauįpjos dvasios vadas.

Draugija jungia didelį lietu
vių katalikių moterų būrį. Tu
ri 125 nares. Jos dirba bažny
čios ir lietuvių tautos naudai. 
Rūpinasi labdarybe. Savo au
komis yra parėmusi lietuvius 
tremtinius Europoje, o taip 
pat nesigailėjo aukų ir įvai
riems kitiems lietuvių kultū- 

jąu yra perėmusi jaunoji kar- rinįams reikalams.
ta — Ga gimęs lietuvių jauni- Daug prisidėjo prie naujo- _ Lietuvių šv. Vardo Drau- 

• Ju teIU Prade* sios bažnyčios statymo. Savo lė- gijos y™ j^u ruošiasi didžiu-
kimas po vasaros atostogų į- **<^1 Ypač kuopos §0^ jgjjo §v. Onos statulą už Uui paradui, kuris įvyls spa- 
vyks rugsėjo 15, 1 y. p.p. Pra- EtaonOnd^* $1250 ir $1000aukojo kitiems yų 13 šiemet ši draugija turi girtos už jų skaniai pagamin- racijos mirė universiteto ligo-
šomi visi dalyvauti, yra svar- Katiliūtei Ji ir nau^osios b^y^os statymo ypa£ gerai pasirodyti, nes bus tus valgius. ^Lietuvaitės tauti- ninėje rugsėjo 2. Po gedulin-
“kSLuniH.. ivriin spaudoje akiyviai reiškėsi, pa- re^lanB Panoje gijoje pirmoji B

Tnhrrns mkrnkas iwko niff- tiek(lama ijos feidžiama- Daug iniciatyvos ir sumanu- eiles ir todėl teks pirmajai
mo šiai organizacijai parodė pradefuiuoti. J.
draugijos pirmininkė Elena “ 
Jankauskienė, kuri jau 6 me
tai šiai draugijai pirmininkau
ja, o jai talkininkauja elgame- Prancūzijos 
tė sekretorė, tose pareigose J
išbuvus 13 metų, Alicija Smi- (Atkelta iš A pšl.)

BALTIMORĖS ŽINIOS
Marijos Užgimimo šventėje, 

/ rugsėjo 8, 8:30 vai. iškilmin
gos t mišips su švč. Sakramen
to išstatymu buvo skirtos už 
kenčįančią Lietuvą, kurioje tą 
dieną esti Šiluvos atlaidai: Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė prel. L. Mendelis. Per Mi
šias giedojo parapjos mokyk
los mokiniai.. Žmonių buvo 
gausu. /

Visę tautę šventėje, 
rugsėjo I, Gwynn Oak parke, 
lietuviai geriausiai- pasirodė. 
Mūsų jaunimo tautinių šokių 
grupė jrairiu tautų varžybose „fc™, Keoush
laimėjo pirmąją vietą. Balti- more» arlovys . Keougn. 
morės Lietuvių Tarybos pa- A. A. Mikas Adomaitis 
kviestos šeimininkės buvo' pa- antro karo veteranas, po ope-

nis. Trumpam sustoję 
žiuje, išvyko toliau.

A. Matukaitė, baigusi 
tąją Muzikos Mokyklą, 
skyrių, įsigijusi piano profeso
rės diplomą, vėl grįžo į Kana
dą. Studijuodama Paryžiuje, ji 
aktyviai dalyvavo vietos lietu-

Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos mokykla Tamaųua, Pa. vlųsJ^™' x
Tamaųua lietuvių parapijos naujos seselės — vedėja sesuo džiau. Jie pradėti su labai dar- sarj suruošęs savo kūrinių pa- 

mokykla antrus mokslo metus Martiną ir sesuo Dovydą. Su binga nuotaika. rW^_va^p®s.raetu
- — • - - Mokykla praėjusiais metais tūlais ®P-

. .. .r ... .. > lanke Prancūziją, Italiją. Ispa-
I niją. Rugsėjo mėnesį vėl grįž- 

pinnokm ir antrokus. Mokslo
metų pabaigoje jaunieji moki- Dailininkas Vytautas Kasiu-

Įvyko dailaus skaitymo ir

riuose atsižymėjo R. Vilkutai- 
tytė (vyr.) ir L. Baškauskas 
(jaun.). (

Bet, ne vien tik galvoms 
buvo darbo; gavo ir kojos pa
trepsėti trejuose pasišc^imuo- 
se ir per lietuviškų žaidimų 
vakarą. Gi nuo šilumos atsigai
vinti, šią savaitę vėl važiavom 
Į»ie ežero.

Pirmadienį valdžia suruošė 
staigmeną — vien tik jos pa
čios jėgomis išpildomą vakaro 
programą. Buvo pavaidinta, 
tikrai meniškai komendanto

Lietuvos vyčių 90 kuopa 
Kearny, N. J. rugsėjo 21 šven
čia 40 metų gyvavimo sukakę.

Kuopa buvo įsteigta 1917 
m. Ji plačiau veikė šioje apy
linkėje: vaidindavo, dainuoda
vo, rengdavo paminėjimus ir

Kuopa buvo surengusi įspū
dingą savo 10 metų gyvavimo 
sukaktį 1927 rugsėjo 18.

Iš viso per 40 metų ši kuo; 
pa yra palikusi didelį įnašą 
lietuvių kultūrai Daug talki
ninkavo savo darini ir lėšomis

- . - .___ Sopulingosios Dievo Motinosdainuota pora humoristinių . - . - .. . » .d - Lietuvių parapijai, o ypač sta-
^Sadienj buvo užbaigtos nauj^ą težnyaą.

Dabartinę kuopos vadovybę

TRUMPAI:
Rugsėjo 8 sumainė aukso 

žiedus Eleonora Katiliūtė su 
Pranu Gelinaičiu. Vestuvinės 
apeigos įvyko Sopulingosios 
Dievo Motinos lietuvių bažny
čioje. Moterystės sakramentą 
suteikė Elizabetho lietuvių, pa- 

L rapijos klebonas M. Kemežis. 
Iškilminga puota įvyko L. K. 
Bendruomenės Centro salėje.
■ — Vaclovas Ramanauskas 
New Yofko valstybėje įsigijo 
puikią vasarvietę (ūkį) su ne
mažu žemės sklypu. Dar šie
met yra pažadėjęs sukviesti 
savo draugus ir pažįstamus jo 
vasarvietei apžiūrėti, pasida-



VYT. BELECKAS savininka.

1883 MADISON ST

EVergreen 8-9794

STOUGHTONO ŽINIOS

kas ten juos suvaikys.

mi įvairūs dokumentai.

Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.HIGHLAND LAKE HOUSE
GREELEY, PA.

Juozas Andriušis
VVoodhaven, 21, N

Veltui

dovanos and Booklet

MICHIGAN FARM SURIS

PILNĄ LAIKĄ
VISOMS PAMAINOMS

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO

COMMUNITY MEMORIAL

DABAR YRA LAIKAS
MICHIGAN FARM CHEESE D AIR Y,. INC.TAUPYTI KUR TAUPYMAS DUODA

Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOl’NTAIN, MICH.

69-15 5?,rd Avenuc. Maspeth, N. Y.

MULTIPLE SCLEROSIS? Tel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

UH CanilI. Iletroit, Mlch.

įsai W. 47th St., Chkago, III.

937 GRANU STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Charles (Kazimieras) Smith, 
47 metų, viengungis, sulenkė
jęs lietuvis mirė niekieno, ne
pastebėtas. Kaimynai jo pasi
gedo tiktai po 5 ar daugiau 
dienų. Palaidotas rugsėjo 7 ka
talikų kapinėse. Mik.

Musę mirusieji
Mykolas Paškevičius, seno

sios lietuvių kartos, vetera-

Geras būry s Stoughtono lie
tuvių dalyvavo Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų rėmėjų suruoš
tame piknike Brocktone, rug
sėjo 2. Stoughtono lietuviai tu
rėjo ir savo atskirą stalą, ku
ris seserų statomajai koply
čiai davė 156 dolerius pelno, 
šiam reikalui piknike daugiau
sia pasidarbavo A., Raila, St. 
Railienė, A. Raila, jr.; J. Čen- 
čiūtė, C. Bunevičiūtė ir kt. Mi
nėtam stalui aukojo E. Lukie- 
įTė. E. Lignaitįenė, J. Valnutie-

MEADO WBROOK MANOR 
Ridiną Farm

Įf yojų are a particular- person . 
devoted to the sport of horse- 

backridįng-and likg the friendly 
charm of a country estate and 

fine food. you will enjoy this 
distinctive spot in the Poconos. 
F-amilies, single persons alike. 
vvill love riding over beautiful 

trails and country roads, swim- 
ming traut fishing and other ac- 

tivities. Golf, theatrg nearby.
Open all year. Near cath. church.

New York Representatžve 
Mrs. Gallery 274 Madison Are.

MF 5-434* R. D.No. 3.
Rast Stroudsburg 5, Pa.

kurtis lietuviškiems vienuoly
nams. šelpė lietuvius tremti
nius Vokietijoje ir jais rūpino
si čia Amerikoje. Jis pats pa
sakojosi, kad buvo sudaręs 10 
sutarčių liet, šeimoms atvykti 
i Ameriką. Vietini*

\ Petras Būhirirw, svečias iš 
Pietų Amerikos, buvo užsukęs 
ir | mūsų lietuviškąją koloni
ją. Jis . kalbėjo parapijos salė
je. Prelegentas patiekė daug 
gražių minčių iš nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo ir sa
vo kelionių po platųjį pasaulį. 
Svečias tarp kitko pabrėžė, 
kad ne . vien mums lietuviams 
yra brangi ir miela mūsų tė
vynė Lietuva, bet ir joje gyve
nusiems svetimtaučiams. Jam 
tekę nugirsti, kad svetimtau
čiai su didžiausia širdgėla at
sisveikindavę su mūsų brangia 
tėvyne, nes jie buvę susigyve
nęir. prisirišę prie jos taip,, 
kaippriesavosios tėvynės. Jis 
ragino, kad ir mūsiškiai nepa
mirštų savo tėvynės. Yra labai 
skaudu matyti, kaip mūsų 
jaunimas smarkiais žingsniais 
žengia nutautėjimo keliu. Pri
minė mūsiškiams, kad jie taip 
pasirodytų svetimtaučiam sa
vo geru pavyzdžiu ir doru gy
venimu, kad jie pamiltų lietu
vius ir .Lietuvą

ilsėti ir laiką prastumti. Yra 
bilijardas, televizija ir k. Ma
lonus patarnavimas, šeštadie
nių vakarais esti šokiai ir lie
tuviška muzika.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Graži aplinka 
Puikios darbo sąlygos

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas. pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.•‘Come to Gilberts Farm" 

West VVillington, Conn. 
Open all year — $35 vveekly 

$6 daily.

FOR KEAL FAMILY VACATION
With Sports. Good Food. Ali 

Conveniences

buvo šv. 
parapijos

bus pakabinta naujosios moky
klos patalpose.

Juozas Vaškelis, gyv. Den- 
ver, Colbrado. mirė rugpjūčio 
16. Jo dukters rūpesčiu velio
nis buvo pervežtas į Omahą ir 
palaidotas iš šv. Antano baž
nyčios šv. Marijos kapinėse.

Kazimieras Urniežius, gyv. 
Chicagoje ir 47 gt. turėjęs vyr. 
plaukų kirpyklą, atvykęs į 
Omahą aplankyti savo brolį 
Praną, smalkiai sunegaląvo ir

’A7a7 Kazimieras padėjo

FALL VACATIONS

• Pasilinksminimai vyks
ta vakarais mū$ų bare. 

Veikia ištisus metus

09 Jamaica Avė.
Vlrginia 7^4477

tuvėse dalyvavo dąug žmonių, 
nes velionis turėjo daug gimi
nių ir pažįstamų ir draugų. 
Buvo uolus parapijos rėmėjas 
ir darbuotojas. Velionio žmona 
atminimui savo vyro paaukojo 
$128-00 mokyklos skoloms pa
dengti.

Sabaitienės duktė Rosę Was- 
kel taip pat, atminimui savo 
mirusios- motinos, pasižadėjo 
kiekvieną sekmadienį paaukot 
po $10.00 iki pasieks, $128.00. 
Aukotojų, kurie bus paaukoję 
$128.00, vardai. išmokėjus 
mokyklos skolas, bus. įgravi- 
ruotii marmurinę lentą. kuri —

La Grange, III.—FL 2'1200
Mr. J. G. Smith arba 

Director of Nurses

Tikras Dura n krepais už 
$100.00 padėjimą.

JOHN SHVRNA
5418 Se. Albany, Chleage, III. T«L Grovehill 6-77M

FOR YOUR GOOD HEALTH 
SPEND SOME TIME AT THE 

Saratoga Spa 
and the 

Motei Russell 
Saratoga Springs, N. Y. 

Pleasant Living 
Catholic Management

- Free Parking ™ 
Tel. r Saratoga Springs 

29 or 4381

Komunistinėje “Laisvėje” 
savo “poezijoje” Jonas Kaškai- 
tis tokiu pat išskaitinėjimu 
pratęsia Čičinsko palikuonių

Mokyklos reikmenų dėžu
tė $10.00 taupytajam*.

Sis pilnas rinkinys pieštu-

NEW HAVEN, CONN.
Mirė Vladas Norkūnas

New Haveno lietuviai neteko
uolaus savo veikėjo“—Vlado' nas, mirė rugpjūčio' 17. Laido-mirė. 
Norkūno, kurio mirtis visus gi
liai palietė.

Prieš du mėnesius buvo pa
laidota jo žmona Gertrūda, su 
kuria buvo išgyvenęs 55 me
tus ir išauginęs septynis vai
kus. Visi jie yra susipratę lie
tuviai. Žmonai mirus, velionis 

ir to liū-

GEORGE GALONAS
Tel. T. O. $-7*6’

toms mokykloms, kurios yra 
Bendruomenės Centro Valdy- 

Uetuvin namai remontuoja- boję įsiregistravusios Kitos

Jei atidarai sąskaitą $100 
ar daugiau arba pridedi 
prie esamos tą pačią su
mą, gaunate veltui šį pa
tvarų pirkimo krepšį.

Privatūs asmesys, norį prog
ramas gauti, kartu siunčia ir 
po vieną doleri už pradžios ir 
augštesniųjų mokyklų progra
mas atskirai. (CV)

All year vacation spot in the 
Poconos. Modern rooms with

. «,*l U11M 
MUM*.**

BROOKLYN 27, N. Y. J
Te>. K V t-MUM (Prie Foresl Avė. Btetie*) Rid«ewood /

TALARSKI
FUNERAL HOME

Teisėjas stengiasi sutaikinti 
besibylinėjančius. Jis kreipia
si i vis labiau nirštantį skun-

Block to Ocean. Free Parking. 
Restaurant. Private baths. 

Double room $5 to $12 daily;

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes ntfrime. kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliannot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

eilę?
Pamiškėj griausmo 
ratai aprimo,
Vėjas debesis 
tuoj išdraikys . . . 
štai iškyla

- lankoj atminimų 
Skaistus vaizdas — 
tai Juozas Šukys .
Benesevičių Julė, 
Račiūtė,

Jonas Skerstonas.
Jonas Saltys, 
Kazys Liutkus.
Litvaitis, Onutė, 
Juozas Grinius, 
pats Juozas Šukys.
Juozas Sirvydas, 
Pijus Bukšnaitis, 
Jonas Kidolius ir 
Herman - Purvys, 
Taipgi Edmundas 
S. Steponaitis, 
Dar ten kiek —

. 8,2*1,9*7.19 
1*,**%4SV* 
JA243,990^2 

1957 16,0B1,794^7

running wather, ideal location 
for hunting season, adjoins 
catholic church, ivrite for 

špecial hunting season. Rates

Ocean Avė. 
Long Brandi, N- J. 

CApital 9-1700

Prie pat vandenyno 
80 kambarių ir maudynės 

Valgiai amerikoniški 
ir europietiški 

e Privatus pliažas 
e Valgomasis su apšyldy-

STANLEY METRICK
Tel. Yards 7-8393

kas atidaro $10.00 są
skaitą, an prie turimos 
prideda šią sumą.

1955 
1956.

tai sunkiai išgyveno 
desio neatlaikė.

Vladas Norkūnas
Kazimiero lietuvių 
steigėjas ir uo’us rėmėjas. Jo 
eitom “trustee’’ pareigom iš
rinktas antros kartas lietuvis 
Kazys Dėkas.

Manome, kad apie Vladą
Norkūną kas nors dar plačiau _ . ... ,. .. . , ne (Walnut) ir k.parašys, nes jis yra nusipelnęs
savo uolumu lietuvybei ir tikę- Didžiausią premiją — visai

naują nešiojamąjį radijo apa- .Amerikos LB valdybos ini-
Visom velionies giminėm ir ratą — laimėjo Jonas Virbic- ciatyva parengtosios lituanisti- 

draugam čia reiškiama nuošir- kas iš Bostono, 
di užuojauta.

$30 to $60 wykly. 
Ocean bathing privfleges. 

Catholic ovmendup. 
Fred J. Erichsen. 
Orcnership—Mgt.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, M?ch.

THE HOMESTEAD
Narrowsburg, N. Y. Tel. 12 R. 15

Gražioje vietoje. Nuosavybė priei
na prie pasaulyje garsios berniukų 
skautu stovyklos. Modemiški kam
bariai. šaueriai. plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerikitetiškas 
virimo stilius. Netoli kat. bažiiy-

mi iš lauko. Pietinis šonas dėl mokyklos, norinčios 4 progra-
Skaitykite Aidus" 680 Bush* saulės ir lietaus buvo jau pra- ma gauti, turi kreiptis į CV
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y. dėjęs pūti. Remontuojama jau narį švietimui: Ig. Malėnas,

antra savaitė, bet svečiai gali 1333 E. 84 St.. Cleveland 3,
lankytis. Čia yra gera vieta pa- Ohio. /

Maironis vienoje savo bala
dėje aprašė Lietuvos išdaviką 
ir- parsidavėlį svetimiesiem 
Čičinską su jo draugų bąjorų 
gauja. Tą “Čičinsko” baladę 
pradėjo tokiu išskaitinėjimu:

į Čičinsko, puikų dvarą
, Nuo Mitrumų ir Lenčhą

Suvažiavę duoda garą
Daug bajorų, daug svėrių:

Mantvydaitis juokdarys,
Bartkaus posūnis Kairys, 
Ožkabarzdis - jaunikaitis,

__ Aldadrikas Januška, , 
Žnairas kūtvėla Tiška 
Ir naktibalda Valatis.

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

kreiptis pas
IŠSPAUSDINTOS LITUA
NISTINĖS PROGRAMOS

čios. -Suaugusiems $36 ir daugiau, 
vaikams S20. $7 per dieną. Žemos 
kainos nurs. ir spalio. Frieda A. 
Henry Winter..

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
38* Maple Arenue, Hartford, Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

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

asilu iš susijaudinimo, nepa
galvojęs?

— O ne, pone teisėjau. Aš



DARBININKAS

NURSING HOME

DISPLAY RESTAURANTS

REAL ESTATE

JIMMIE AUTO WRECKING

Pereitą savaitgali Brooklyno
50% (3»/ž-3y2).

BANGA TELEVISION SERVICI
p-Mų.

vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvą

GARANTUOTAI TAISOM A
o TELEVIZUA

Catholic School and Collegi

LietaviųAmerikosPiliečiųKlubas

Fathers

Newly furnished rooms, 
share a bath. wall-to wall 

carpeūng, sitting room, ar- 
rangement, telephone in

SCHOOLS COLLEGES

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai be

OBATORY SCHOOL, Catholic Pręparatory for Boys, 14 Bedford 
Road, Sumndt, N. J. CRestviev 3-1085. Accredited all Sportą. Priests 
and Laymen; Rev. John J. Bate, Principal; 200 Studentą. 8th Grade 
through High School; Boarding and Day Sch.

Su didele uuoiaida panluoJa

117W Uberty Avanso 
(Retai) Store) 
RidanoMl HM 

MĖSA

17 akrų geros žemės. 9 kam
barių gyvenamas namas; nau
jai dengtos Ji lauko senos, su* 
dėti nuo miėros langai. Tekan
tis vanduo: kiltas ir Saitas. 
Naujai įtaisyta* šildymui knn-

Newiy ecRontepd small reseorch 
ward. exctortvdy. ExceUent pey- 

edurutkmaHy stimulating, intenest- 
ing and pleawnt working čondit- 

tons. HO 4-7500. ExU 280. 
Greednaoor Institute For 

Psychobiologic Studies. 
Oueens Village 27. N. Y.

Mokamos aukščiausios kainos 
už betkurių metų automobilius 

ir sunkvežimius.
W. Falik. • LU 3-4873

65x100, corner Cape Cod. Living 
room, wall to wall carpeL kit- 
chen, dinette, 2 bedroom, bath, 
Ist floor. Bedroom and Den up- 

stairs.- finished playroom and Bar.
$19.990. Owner in Huntington.

Hamilton 7-4851.

PURGATORIAN $OCTETY 
A Mass League for the 
Living and the Deat 

Since — June 29th, 1856 
Object — to provide ypu a stea- 

dy means of giving spiritual help 
to the Souls of your dear Depart-

MANHASSET—BARGAIN 
Convenient to St. Mary's church 

and school. 7 room brick colonial, 
excel. cond. and neighborhood. 
Lge plot, center hall, 3 bdrs., 2 

Jc^tM^udy^re^rm.. 2 scręened 
S -- porches. $31,500. Ovner. :

CaUMA 7-1602.

• AUTO ?
• HI-FI

gė rųgntįMįto d- Vanceuve- 
Sinkia 

W šitaip: |. Povilas Vaitonis, 
HWltoh, 2. Gera Fus- 
ter, Toronto (buv. Vengrijos 
meisteris) 7-2 tš., 3 v. pasida
lino Kanados meisteris Fyank 
-Audėnas, Toronte ir latvis M. 
Jthšėuskis, Vantouv^. suma

no laimėjo

340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, 
Tel.: APplegate 7-0349

SICK OE WELL 
ELDERLY PEOPLE

Can be cared for in nurses 
home at reasonable rates.

.VLsits by priests and sisters 
regularly. Formore 

informąticn
Phone MO 5-7749

Famous for Italian Culslne 
Over i/4 Cgntury on W. 46 St 

New York 
1750 NORTHERN BLVD^ 

....... ROSLYN, L. L 
(1 block east of Roslyn By-Pass) 

Complete Dinners from $4 
' - AIR-CONDITIONED 

DINĘRS CLUB 
BANQUET FACTLHTES 
Open Daily from 3 p.m. 

Closed Monday 
Free Parking RO 3-2800

Esate 15 ar 35 metu, jeigu norite tarnauti Kristui vienuolyne, kvie
čiami stoti pas šv. Povilo brolius. Jie aukojasi skelbti Dievo žodžiui 
■spauda, radijo, televizija, scena. Su tuo modemišku apaštalavimu su
jungta malda, darbas, studijos ir poilsis. Broliai neskiriami namu 
ruošos darbam Rašyti:

Rev. Fnther Superfor, 2187 Victory Blv., Stalėti Island 14, N. Y.

ity Grades 7 through 12' 
Ftreproof taBflng on beautiftil 
129 acte caiugūB, 3* miles from 
«ew York CBy. Bos servise from

KtOOKLYN 
t ENVESTMENT! *’

Eight family Brick House, steam, 
oil, good location, income $4308, 

sacrificing for $17,900.
Mušt be seen. 

244 Stockhohn St-— GL 8-4311 
Brooklyn, N. Y.

7 BOOM HOUSE 
In Beautifol VaDey Streom 

Lange ttving room with vrood 
buming fireplace. 3 bedromms. 
Den. Library. Dining room and 

kltchen. Refrigerator, large bath. 
Oil heat. Aluminum. Screans and 

doors. Garage. 45x100. $18,900.
ra KeUer Sfc, VaDey Stream, 

L. L, N. Y-—VA 5-4865.

Peratą sekmadienį LfiK 
(radėjo savo 1957—58 metą: 
sezoną draugiškomis rungty
nėmis su pereitų metų lygos 
meisteriu N. Y. Hungaiians. 
Nors mūsiškiai ir gavo pytos, 
bet nusiminti nereiktų^ Susir
gus O’Brienui, gavome var
tuose tokį pavaduotoją, kokio 
dangian nenor^Ume matyti. 
Puolime, atrodo, bus gera pa
spirtis vengrai broliai Feke- 
tes, kurie jau pasirašė šiam 
sezonui žaisti LSK. Jeigu ne 
mūsų vartininko nesugHiėjk 
mai, pasekmė būtų buvusi vi
sai kitokia. Puolimas visai ne
blogai kombinavo ir buvo su
kūręs keletą gražių progų.

Su rezervine, senos bėdos. 
Nesusirinkus žaidikams, teko 
bėgioti aplinkui ir skolintis 
ukrainiečius iš gretimos aikš
tės. Nestebėtina, kad ir gavo 
net desėtką įvarčių.’ šiurpu ir 
pagalvoti, kas darysis sezono 

—inetu - Valdyba tuereik£ŪUr4ik- 
rai galėtų smarkiau susidomė*

DUCSE8HB MB9DENCE SCHOOL. 1 East 91 SL, N. Y. C. Um- 
uujbIi t-4745. ReUgions of the Secred Heert. Mother Margret Sheo, 
Pnes. 35 Studente Regular Liberal Arta courae plūs spedahzed vo- 
cetional trafrrin* — Juntor College training. $2100.

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME

For Elderiy People 
Excellent care. Good food 

Reasonable rates, 
Day and Night Service 
Beautifui Surroundings 

For More Information Phone 
East Hampton, L. 1*4-1303

wą kąrią teimėje Kanados 
Š^hmatų pirmenybes 1951 
m.„ 1953 m. jis buvo trečias, 
1955 — aštuntas. 1956 m. Vai
tonis vėl atsigavo. Kanados 
“Open” pirmenybėse Montrea- 
tyje, jis buvo priešaky visų ka
nadiečių, įskaitant Andersoną, 
Janovskį ir kt Nesenai Onta- 
rio p-bėse Vaitonis buvo ant
ras, pirmuoju baigė vengras 
Fuster.

Latvis Rankis —New Yorko 
valstybės šachmatų p-bių nu-

OMMMMN COUBT OOLUNHL Lakevmod, N. J. Steten of Mercy, 
Mother Marle *»* PreoMent. Steter Mary Gtovanni Dean . 250 
Studente. A R, B. S. Degreea. Day and Boanfing- TufUon $550. 
BbaM and Jtoom $8b0. Addrea Secretery or phone LAkewood, 
<N-J.)

Near Washington Sąuare Park 
One block from Fifth Avė 

FOB SINGLE MEN <» WOMEN

Estų tradicinės šiaurės A- 
merikos pirmenybės šiais me
tais įvyko New Yorke. Geriau
siai iš 10 dalyvių pasirodė N. 
Kuttis (Toronto) V. Laureatus 
ir H. AHik '(abu iš New Yor
ko) vienodai surinkę po 4-1.

YOU ARE INVITED
to join with the Sisters of Repar- 
ation of the Congregation of Mary 
in making a monthly novena in 
Honor of the Miraculous Infant

Jesus of Prague. A Novena will be 
held in the Convent Chapel from 

the first to the ninth of every 
month. Sęnd your intentions which 

will be pteoed at the Shrine of 
the Infant Jesus during the 

Congregation of Mary
143 Wert. 14th St. 

•New York 11, N. Y.
sent upon request.

Naudoti automobiliai ir sunk
vežimiai perkami aukščiausiom 

kainom 
60*15-62 Avė., Maspeth 
L U H. Y. • HY 7-1046

New Yorke rugsėjo 13 Bal
tijos klubas praves bendrą lie
tuvių, latvių ir estų žaibo tur
nyrą, kuris įvyks klubo patal
pose 131 E. 70 St New Yorke 
(kampas Lezington Avė.) Pra
džia 8 v. v., dalyvauti kviečia
mi ir nenariai.

reprezentavo N. Y. Baltiečių 
šachmatų klubą.

Meisterio TautvaHos ir dr. 
Alg, Nasvyčio taškai paaugo 
papildomam National Chess 
Ratinge. Tautvaiša turi 2259 
(buvo 2248), Nąsvytis 1971 (bu
vo 1942).

Bobby Fischer iš Brooklyno, 
kuriam tėra 14 metų; skina 
laurus iš eilės. Nesenai laimė- 
mėjo JAV jaunių p-bgs. Cah- 
fomijoje, toliau JAV “Open” 
p-bes Clevelande, o dabar New 
Jersey p-bes East Orange.

H.JBerliner iš Washingto- 
‘Champion uf 

Champions” rungtynes Yaunk- 
ton, S. D.,, surinkęs 5^4-1%, 
tiek pat surinko C. Brask, 
Minn.

1200 Hyland Bhr<L, Grasmere 5, 
Staten Island; EL 1-0939; Sisters 
of St. Dorothy; Mother Jane Sil- 
vestris Principal; 420 Studente;

Boys and Girls; Primary and 
Grammar; Piano Lessons; Foreign 

Languages Lessons; Day; $100.

LADT CUFF COUEGE. HlghUmd Falto, N. Sr-Francfecan Steters, 
Steter M. Jane Thomas, President. Steter M. Immaculata De*n — 
B, A. Degree, 175 Studente. Day and Boarding — Tuitton $450. 
Room aad Bourd $75U Addrem Regtetrar or phone Highland Folb 
5-2080.

Lietuvių Atletų Klube viešėjo 
Bostono Lietuvių Piliečių II- 
jos. šachmatininkai. Pirmąjį 
vakarą Brooklyno LAK baigė 
4^-2^4 savo naudai, bet sek
madienį svečiai atsigriebė, lai
mėdami 4:3. Brooklynietis 
Staknys su žinomuoju Merkiu 
abi dienas baigė lygiomis. Nu
sistebėjimo sukėlė bostoniškių 
jaunieji dalyviai. Be Merkio ir 
veteraną Keturakio, komandos 

amžiaus vidurkis būtų, bene 17 
metų! Nenuilstantis mūsų 
sporto veteranas Kazys Mer
kis, pats įkopęs į Amerikos 
šachmatų viršūnes, mums ruo-

German - Hungarians savo aik
štėje. Tolimesnį pirmenybių

Four-year ĮJberal Arta College 
for women—^South Woodstock, 

Conn. B. A. program in languages,
New England p4te$Hartfor 

de laimėjo, ukrainietis Popo- 
vych, lankąs M1T su 6-1 taškų- 
Dr. Platz, Hartford, taipogi 6 
t& 18-metįs Gėdinimas Švei
kauskas iš Bostono surinko

JUNK CARS WANTED 

W. FALIK USED CARS

SISTEBS OF BEPARATTON <MF* THE CONGBEGAT1ON OF MABY 
Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosios varg
šais ir draugiškumu. Rašyti: ___ N.-:

Rev. Mother Mary Therese, St VIRa, Mensey, N. Y.

ALHEKTUS MAGNUS OOUEGE. 700 Prospect St, New-Haven, 
Conn. Sttate 7-1196. Dominican Sisters: Steter M. Luise, O. P^ Pres. 
Sster Thomas Albert, O. P. Dean of Studies. Steter Mary Patrido, 
O. P Dean of Studente. B A. Degree Day summer Session. Tuttlon 
$4501, Boatd $850 — Fee oD studente $100 plūs.

ST. ANASTASIA*S PABHR 
DOUGLA8TON. L. L

7 room house, 1% baths, garage, 
plot 50x150, close to aU trans- 
portatios, new parochial school 
nearby. sacri'icing trr S16.000 
Principais only mušt be seen

BA 9-5599.

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO. 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

SACBIFICE. $16,000.
Complete Possession.

238th St detached brickt stucco 
garage 4—3 rooms Basement Apt 

GRIEBEL

Fully air-conditioned, ultra modern, private banųuet rooms; ample 
parking facilities, Convenient to Transportation. Capacity 800.

“Let us plan your affair; the pleasure is yours, work oursw

COMPLETELY AIR CON1MHONED 
UNlon 8-6758

UNkm 3-979

Battiįos įdubas New Yorke 
rugsėjo 20 d. 8 v. v. šaukia v?- 
suotiną susirinkinią. Progra
moje bus svarstoma toHmesnė 
klubo veikla, priūnami nauji 
nariai, renkamtr nauja valdy
ba. Taip pat Ims pradėta re
gistruoti dalyvius sekančioms 
pirmenybėms, kurios neužilgo 
prasidės. .

ALBERT HOTEL 
In Greenwich Village 

28 EastlOth Street

Sekmadienį su Giuiiana FC
Šį sekmadienį LSK savo aik

štėje, Neng Farmers Ovai, žai
džia paskutiniąsias draugiškas 
rungtynes prieš pirmenybių 
kovas. Priešininkas yra Giu- 
liana FC. kuris tik šiemet už
kopė oberlygon, bet jau spėjo 
neblogai pasižymėti, susipir- 
kusi eilę gerų žaidikų. štai ir 
Toronte, žaizdami su lygos 
rinktine^ kur žaidžia ir mūsų 
Vytis, New Yorko italai išplė
šė 2:2. Sekmadienį, vadinasi 
turėtume matyti geras rungty
nes. Po to jau prasideda pir
menybės.

Kontempliatyvinis vienuolynas teikia garbę ‘ Marijai reatuodamas 
roža»Sq kas valandą dieną ir naktį. Seserys taip pat gieda Divine 
Office. Jos siuva dar liturginius drabužius ir atlieka kitus meniškus 
darbus. Rašyti:

Bevered Mother Prioress, 14th and Wes8 Ste Unioa City, N. J.

Teacher training on secondary 
level. A. A. program in 

secretarial studies. 
For Information wnte: 

The Registrar 
Box 569, 

Putnam, Conn.

YDUk AD 
CANCEL OR CHANGE 

CALL LQ 3-7291

The Franciscan Fathe-r-s
Jauniem vyram ir berniukam specialios galimybės mokytis į kuni
gus. Pinigų sU^ą nėra kfiūtk. Priimami žr kantSdalai Į teofitįs. 
informacijos ratyti: •šuo mm
Fr. Steptea, £ O. Franrteeąn Prepnntory Seminary, P. O. Bos

— ū - - *-im •

celebrated EVERY-DAY- -for the 
celebraied EVERY DAY fr the 
Souls of Departed Members and 
for the intentions of the Living 
members. (This obligation is as- 
sumed in perpetuity by the Re- 

demptorist Fathers-.
Obligatton — PeTpetual member- 

ship. Stipend ■— $10.00.
Free Poor Souls Novena 

Booklet upon reųuest 
Address ąll Communications to 

REV. FĄTHER Rjfk/TOR 
CHURCH OF THE MOOT HCHLY 

REDEEMES
173 T. Third St, 

New York N. Y.
Money rgceived from Purgator- 

ian Sodety will be used for the 
Redemptorist Foreign Missions.

V Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

teito. Kaina |5*500.(»
CenraHe Hufhe^ lt O. Na. 2 

fanu N. Y.
(Krapo* aDgDNttB)

Parish visitors of Mary Immaculate 
Seserys Mtekaierė* lavina katechetės, Tndned ir roeHa pntaona^ 
les specialiem darbam. Central Massion House: 828 Weot 71 St 
New York 23. N. Y. Novitfartet Maryerest Convent, Mjnroes Orap$«. 
County. N. J. Teirautis raštu nemokamos informadjos.

JACKSON HEIGHTS
Care for Elderiy people and 

convalescents. Home likę 
surroundings. Good meals, TV.

Tray Service if preferred.
Near churches and subway.

Mrs. Doherty 
Hkkory 6-5976

Custom Made Blinds............... $4.80
Washing, with tapęs, cords .... 2.75 
Repainted with tapęs, cords 3.95 
Cocnices ...........................  1-98
Shades ............................  2.58
Table Pads (6 ply) ---------------1155
Radiator Covers .................. 1495
Folding Doors -----     6.95
Aluminum Screens ^...2;....... 3.50
Storm Windows --------------------  15.95
Storm Doors .....................   3950

IIP. "gr S&" sr ■ 
AMgTRV AURORA MOTIH

214 4th St Asbury Park. N. J. 
Low Weekly Ratfon.-Homey 

atmosphere. CompH*try B*kfot 
Free Parking. Bathing from room.

$2 per day. Double Occupancys. 
Jesephine FarrieUo Owner-Mgr.

PRospect 5-9635.

S. Reshevsky sukirto D. Byr- 
ne 7-3, dešimties partijų mat- 
če. Reshevskis — didžioji JAV 
šachmatų jėga.

K. Merkis, dėl ligos pasi
traukęs iš New England p-bių, 
gavo laiškus iš buv. Naujosios 
Anglijos meisterių: J. Bolton, 
New Haven, Conn. ir Walter 
Suesmano, Providence, R I. 
su linkėjimais greitai pasveik
ti “We all missed you”, pareiš
kia Suesmanas nuotaika , iš

€LABR®O*L N- Y.
Home Sttes $nd Acreage on bęnu- 

tiftil mile long private lake.
54 feet. 3 bedroom randi. From 

$4990. Shell construction. 2 Milės 
from Gravmoor-Pegkskil Route 
No. 6 Yorktown Hetchte. Sites 

ext~a. Drive out — Take Taconic 
State Highway ejdt Rt No. 6 left 
to Berger St, right pn Berger St 

FoUow sign.

A four year Liberal Arte College conducted by the Sisters of Si. 
Dominto. Aceredited by Middle Štate Asso. Humanlties, Sciences, 
Business. Music, Teacher Training, Library Science. B. S. degrees 
Asrociate te Arts, in Gen. Secretarial. Catalogue: Registrar 
CaMweIl, N. J.

$17.59—$19Jt5—$2L99 weekly 
Weekly rates — Minimum 

atay 4 weeks. Write or apply 
in person



BOSTON. M8SS.

BALFO ŽINIOS

NEW YORKAS

Primityvus ar modemus?

stovyklavietės naudojimąsi.
Daiva .Alytaitė

Joseph Garszva

231 Bedford Avė.

Dragūnas

MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI

VVoodhaven, N. Y.
Subway iki Times Sq. 30 min.

miesto dalyse; veikia ventiliacijaUL 9-4039 po 6 vai. vak.
Tel. Vlręinia 7-4499

RADDOVMANDA JAUZtfaUSMB

H,50
Odos imitacija auks. kraštai

ATSIGAIVINIMO LIE- 
E ŽODYJE IR. DAINOJE.

fiawūE« 
siusnsKLOdos imitacija raud. kraštai 

$2,00

Bronislava Sinkevičienė-.

Suteikiam garbingas laidotuves.

TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO N£U?YORKO

| Kennebunkportą, 
lietuvių pranciškonų provinci
jos posėdžius, iš Brooklyno iš
važiavo T. V. Gidžiūnas, T. Pr. 
Giedgaudas, ir T. L. Andrie- 
kus.

rų skautų-čių ir skilčių būre
lių. šiame konkurse dėmesys 
buvo kreiptas Į taisyklingą 
lietuvių kalbos vartojimą, pa
tyrimo laipsnių įgijimą, parei
gų atlikimą, pasirodymą lau
žuose, įvairių stovyklinių pa
puošimų įrengimą, švarą, 
drausmingumą ir kt. Stovyklos

Orkestro koncertas
Rugsėjo 29 d. 3 vai. p. p. 

aukštesnės mokyklos salėje, 
Thomas Park, šv. Petro para
pijos CY0 orkestras rengia 
koncertą.

gairelės bei asmeniškos dova
nas. Pažangiausiu stovyklos 
skautu pasirodė psL K. šėri
kas, o pavyzdingiausia skaute 
— V. Stukutė.

(BIELIAUSKAS)
FUNEEAI. H O M E

tų bičiulių. Uždarymo proga 
buvo pravestos skautiškos bei 
sportiškas varžybos, kurias pa
įvairino stovykloje suorgani
zuotos tautinių šokių grupės 
pasirodymas.

Sekmadienį rugsėjo 1, prie 
iškilmingo vėliavos nuleidi
mo teko visiems atsisveikinti 
su šia, gražiai praėjusia stovyk-

Laidotuvių Direktorius < 
84-92 JAMAICA AVĖ. ' 

(prie Forest Parkwav Stationi į

Inžinieriai ir architektai, 
rugsėjo- 14, šeštadienį, rengia 
išvyką į “Rova Farms Ine.”, 
Cassville, N. J., tel. LA 6-9144. 
Ten atvyks ir Philadelphijos 
skyriaus nariai. Pušyne prie 
ežero yra įrengta graži svetai
nė su vaišių ir šokių salėmis, 
terasomis. Pušyne yra stalai 
iškylauti, ežere galima pasi
maudyti ir pasivažinėti laive
liais. Taip pat yra kabinos per
nakvoti, jei kas norėtų išvykti 
iš vakaro arba pasilikti nak
čiai. Kabinas reikia užsisakyti 
iš anksto telefonu.

Cassville, N. J., yra 25 my
lios į rytus nuo Tranton, N. J. 
Iš New Yorko bei New Jersey 
vykti: New Jersey Turnpike

Rugpiūčio 24 New Yorko 
skautai bei skautės buvo su- 
skridę į Vydūno vardo stovyk
lą Kriaunaičių vasarvietėje, 
Andes, N. Y. Čia, aukštų kal
nų aplinkumoje stovyklavo 80 
skautų ir skaučių 4š New Yor
ko bei nedidelis būrelis skau
čių iš Elizabetho. __

Skautų stovyklos vadovybę 
sudarė viršininkas ps. R. Ke- 
zys, komendantas ps. J. Ute
nas, mankštos ir sporto vedė
jas sL R. Klivečka.

Skaučių stovyklos vadovybę 
sudarė viršininkė vyr. sL A. 
Noakaitė, komendante vyr. si. 
L. Petrauskaitė, programos ve
dėja si. D. Audėnaitė.

Abiejų stovyklų kapelionu

Laimėjo pirmąją vietą
Rugsėjo 8 White Stadium, 

Bostone, vyko Bostono arki
vyskupijos jaunimo muzikos 
šventė, šventės programoje 
dalyvavo 500 jaunų muzikan
tų, kuriuos stebėjo apie-25 
tūkstančiai žiūrovų, šioje 
šventėje šv. Petro parapijos 
orkestras jaunamečių muzikan
tų kategorijoje laimėjo visos 
Bostono arkivyskupijos pirmą 
vietą, tapdamas 1957 čempijo- 
nu ir laimėdamas arkivyskupo 
Richard Cushingo dovanotą 
taurę.- ___ .. .T"

Vedė"
Rugpiūčio 25 šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Jeronimas 
Vertis su Rita Stakūtyte. " "

Stephen A romiški?
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuofojas 
MODERNIŠKA .KOPLYČ1A 

423 Metropolitan Avė.
Br. oklyn, N. Y.

Pakrikštyta
Rugpiūčio 28 d. šv. Petro 

parapijos bažnyčioje pakrikš
tyta. Jono Venckaus ir Luizos 
Pleikytės ■ Venckienės sūnus 
Raimundo ir Jokūbo vardais. 
Tėvai gyvena 226 W. 5th St.

Rugpiūčio mėn. 31 pakrikš
tytas Antano Bocevičiaus ir 
Onos Rasmus - Bacevičienės 
duktė Sigitos ir Magdalenos 
vardais. Tėvai gyvena 18 Fair- 
banks St, Brighton, Mass.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balki

laužas, kurį uždegti buvo pa
kviestas min. V. "Sidzikauskas. 
Šį nuotaikingą laužą pravedė 
ps. R. Kezys.

Kada paskutiniai “ Ateina 
naktis” aidai suskambėjo per 
mišką, atėjo vėl tas nelaukta
sis išsiskyrimo momentas.

Nors šioje gražioje gamtoje 
dienos slinko labai greitai, bet 
visi skautai turėjo progos 
daug patyrimo įgyti. Stovykla 
praėjo puikioje skautiškoje 
nuotaikoje.

N. Y. skautai ir skautės yra 
labai dėkingi vaišingiems va
sarvietės šeimininkams Kriau- 
naičiams. kurie parėmė skau
tus, neimdami mokesčio už

M. P. BALLA5?—Direktoriui 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

N. Y. AimrScos Liet. Taryba 
rugsėjo 2Ž), 7:30 v. v. Atletų 
klube, 1332 Halsey SL, Brook- 
lyne, šaukia visuotiną susirin- 

visus Al
su Altu 

organi- 
lietuvius.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 doi.; abu tik 85 dol), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti fotn darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

bus Angelų Karalienės parapi
jos koncertas spalio 6 d., 5 v 
p. p., šv. Stanislovo parap. sa
lėje, Greenpoint, L. L, N. Y. 
Kaip kasmet, taip ir šiemet 
choras ruošia naują nuotaikin
gą programą.

Vidaus defrorevfimo skyrius 
atidaromas Tragphagen madų 
mokykloje, kur per trumpą 
laiką bus išdėstytas visas kur
sas. Mokykla yra 1680 Broad- 
way, prie 52 gatvės, kursas tę
sis 8 mėnesius. Vidaus dekora
vimo' klasei ^vadovauja Eliza- 
beth Broun* Fischer. Registra
cija jau dabar prasidede. Sve
čiai mokyklą gali lankyti nuo 
10 prieš piet iki 9 vakaro.

25! W. Bioaduay 
South Boston. Mass 

JOSEPH BARACEVICW» 
Laidotuvių Direktoriui 

- TeL ANdrew 8-2590

gali būti nė vienos dienos, o Boston. Nuliūdime paliko dvi 
lengva pas mus nėra. Pati esu dukteris ir du sūnus. Palaido- 
ligonė, iš gero gyvenimo ga- ta šv. Mykolo kapinėse.
vau širdies ligą. Jeigu galėtu- Marijona Zaikienė (rugsėjo

WHIL 
Kiekviena sekmadieni įmo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ko 
Don pMvdHntl ar pranešti, tat fimMiinmi {duokite ar siuskite

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų 
palaidoti:

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

Maldaknygė bus ypač pa
togi jaunimui ir kitiems- Sa
vo išvaizda ir gražiu įrišimu 
prilygsta kitomis kalbomfe 
išleistoms maldaknygėms.

Nors maldaknygė turi 288 
puslapius, bet yra- atspaus
dinta taip gerame ir plona
me popieriuje,, kad gali tilp
ti liemenės kišenėje.

Maldšknygė mūsų poeto 
buvo paruošta atsižvelgiant 
į naujausį liturginį sąjūdį ir 
mišių giedomosios dalys bei 
kitos svarbesnės maldos bu
vo įdėtos drauge lietuviškai 
ir lotyniškai- Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms į- 
dėtos tų dienų kintamosios 
šv. mišių maldos, joje rasite 
daugiau kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. A. 
'Salys.

Stovyklos meta paskaitas 
skaitė*vyr. sktn. St. Jakštas, 
sktn. V. Cečetienė ir kun. J. 
Pakalniškis. ‘ Savaitgaly buvo 
apsilankęs LSB JAV 1 rajono 
vadeiva vyr. sktn. A. Matonis.

Kiekvieną vakarą stovykloje 
buvo linksmi bei nuotaikingi 
laužai, kurių meta stovyklau
tojai išmoko naujų dainų bei 
turėjo progos pamatyti įvairių 
pasirodymų.

_____ Į stovyklos uždarymą suva- 
buvo lom.J.Pakalniškis. Vir- 'fiavoviršlOO tėvelių ir škair- 
tuvėje šeimininkavo E. Kezie- 
ne. ūkvedėmis buvo paskirtos 
sL B. Ulėnaitė ir psl. D. Aly
taitė:

Stovykloje buvo leidžiamas 
“Smilgos” laikraštėlis, kurį 
redagavo si. R. Arūnaitė, pa
dedama K. škemaitės.

Per visą stovyklavimo laiką 
buvo vykdomas skautiško pa-

Gaunama: “Darbininkas”,
910 Wiltoughby Aro.

Brooklyn,N. Y.

kirtimo su 571 keliu, kuris ve-
Redemptoristai vienuoliai da į Cassiville. Kviečiami na- 

iš New Yorko, 173 E. 3rd St, riai ir svečiai su šeimom, 
rengia dvi maldininkų ekskur-

ir skautų - skaučių tėveliams, dfio ir širdies ligos, būčiau be- Winfield St,’ So. Boston. Nu- 
kurie padėjo pergabenti stovy- galiniai dėkinga...” liūdime paliko vyrą, du sūnus
klautojų turtą į stovyklą ir at- • ir dvi dukteris, kurių viena
gal, ypatingai tėvų - rėmėjų Neabejojame, kad Balfo sky- yra sesuo kazimierietė. Palai
pinu. B. Svalbomti ir rėmėjam 
— Audėnui, Bileriui, Setikui, 
Ulėnui, Rimavičiui, Janulevi- 
čiui, Maurukui, Gudui, Vasi- 
kauskui, Budraičiui, 
Sutkui, Gružauskui ir Andriu- Centrą, 105 Grand SL, Brook- Skambinti po 5 vai.
lui. Roma* Ktty* Tunftotnka* lyn 11, N. Y. Balfo Cantras vakar0 j^gau j.2473. Mrs.

kimą, į kurį kviečia 
to Tarybos narius, 
bendradarbiaujančias 
žarijas ir paskirus 
Posėdyje bus renkama nauja 
Alto Taryba. ’ .

Tarptautiniai dainininkai, -- 
kurie New Yorke yra sudarę 
savo draugiją ir yra koncerta
vę Carnegie Hali, Metropolita- 
no operoje bei kitur, ir kurių 
dainavimas buvo perduotas 
Laisvosios Europos Radijo bei 
Amerikos Balso už geležinės 
uždangos, ieško dar naujų bal
sų. Yra paskirtos keturios* sti
pendijos sopranui, altui,, teno
rui ir bosui, kad galėtų moky
tis pas Clifford Kemp, garsų 
dainavimo, mokytoją. Norintie- 
ji pasinaudoti šia galimybė, tu
ri kreiptis tiesiai į Mr. Kemp, 
kuris, dirba Carnegie Hali. Au- 
dicijom priima visą rugsėjo 
mėnesį. f-

šeštadieninėje mokykloje 
pamokos pradedamos rugsėjo 
14 pamaldomis Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje 9 vai. ryto. 
Tą dieną po pamaldų ir kitais 
šeštadieniais kviečiami regis
truotis ir nauji mokiniai.

Brooklyno muziejuje 
rugsėjo 17 atidaroma Pietų 
Pacifiko paroda, kur bus vaiz
duojamas primityvių tautelių 
menas. Tą pačią dieną atidaro-

BARASEVICHJS ir SONlft
F U NE K A L I! O M »

bariai su baldais. Gražus rezi- j. . odeją 3 iškilnunga pra
de emis us jo as. giliai jautriu pamokslu

ir palaiminimu švč. Sakra
mentu. Atlaidai tęsis visą sa
vaitę ir baigiasi rugsėjo 15 d.

“išnuomuoįama* keturių kam- vakare. Pamaldos vyksta kiek- 
barių butas, šū apšildymu, vieną dieną vakarais 7:30. Jom 
Richmond Hill apylinkė ir ne- vadovauja ir pamokslus sako 
toli susisiekimas. Pageidauja- Tėvas J. Borevičius, SJ, iš 
ma ne daugiau kaip trys asme- Chicagos. Baigimo dieną pra- 
nys. Kreiptis telefonu VIrginia šoma kuo daugiau dalyvauti 
6-9029.” pamaldose.

rių nariai atjaučia tuos pa- dota šv. Mykolo kapinėse, 
gelbos prašančius lietuvius ir ... ■ -
pirmai progai pasitaikius pasi- ieškomas 4—5 kambarių
stengs ištiesti jiems pagalbos butas East New Yorko dalyje.

Sirusui, ranką. Aukas siųskite į Balfo Apšfldymas pageidaujamas bet

Organizuoja naują skyrių
SL Petersburg, Fla. Balfo 

direktore P. Gribienė, 3764— 
29th Avė., siunčia sveikinimus 
iš Floridos ir sako: -‘Mes čia 
jau įsikūrėme^ jsųsipirkome 
namą ir pastoviai apsigyveno
me, kaip ir daugelis kitų pen
sininkų. Ugiau pagyvenusi ir 
susipažinusi su čionykščiais 
lietuviais, mėginsiu sulipdyti 
čia Balfo skyrių.“
Kančia nuo astmos priepuolių

Iš Leipalingio gautame laiš
ke rašoma: “Neturėdama jūsų 
krašte giminių nei pažįstamų, 
neturiu galimybės gauti ir 
man labai reikalingų vaistų. 
Jau trys metai kaip esu kanki
nama astmos priepuolių. Pas
kutiniu metu teko gauti jūsų 
krašto vaistų, kurie man ge
rai veikė, tačiau jų gavau tik 
labai mažą kiekį, o daugiau 
gauti neįmanoma. -

Prašau jūsų atsiųsti man šių Marijona Vaitkienė - White 
vaistų: Steran tablečių, bet (rugpiūčio 23) 77 m. Velionė
gerai būtų ir Metichorten arba gyveno 470 W. 3-rd SL, So. 
Aminophilyn tabletės ar am- Boston. Nuliūdime paliko duk- 

Prof. V. K. Banaičio su- pulės”. terį ir du sūnus. Palaidota šv.

Dantelius Tamulevičius (rug-
“Pas mus daug kas gauna sėjo 4) 76 m. Velionis gyveno

dovanų iž Amerikos. Ir aš no- 425 W. 3-rd St., So. Boston.
New Yorko skautų ir skau- rėSau, kad iš jūsų brangūs Nuliūdime paliko žmoną ir

čių . Vydūno vardo stovyklos broliai lietuviai, kas nors gale- dukterj. Palaidotas Naujos
prie kitų Amerikos istoriniu, Baleto kursai Primityvaus meno parodoje stovyklautojų vardu reiškiu atsiųsti mums dovanų. Tu Kalvarijos kapinėse,
religinių vietovių. * Maironio šeštadieninės mokyk- New Yorke išstatoma ši skulp- nuoširdžią paraką ponams nu septynis vaikus ir hgonj

Antra maldininkų kelionė los patalpose veiks ir šiais 1957 tūra—deivės galva, rasta Kik- Kriaunaičiamš, kurie be jokio vyrą, skrandžiu serganti jau Sykes (rugsėjo 4) 60 m.Velio-
rengiama į Philadelphiją, kur —1958 mokslo metais, vedami ladų salose Viduržemio jūra- atlyginimo užleido savo puikią nuo 1947 metų, be sodos ne- ne gyveno 264 Bolton St., So
aplankys palaiminto . vyskupo G. Kybartienės ir SL Modze- je. Ekspertai sako, kad ji iš vasarvietę mūsų stovyklai. Sto-
Neumano namus. Šis vyskupas liausĖo. Norinčiųjų mokytis 3-čio tūkstančio prieš Kristų, vyklautojų nuoširdi padėka
pasižymėjo šventa gyvenimu registracija ir baleto pamokos bet galima būtų tarti, kad tai taiP prfldauso E. Kezienei, 
ir savo misijomis New Yorke, pradedamos šeštadieni, rugsė- mūsų laiku modernisto “mo- rūpestingai tvarkė stovyk- ... • - -
Penna.x Marylande. Jis sukūrė jo 14, nuo 1 iki 4 vaL p. p. terš galvutė”. los virtuvės reikalus. Dėkoju mėt atsiųsti vaistų nuo skran- H) 64 m. Velionė gyveno 7
ir Philadelpbijos mokymo si- Registracija ims tęsiama ii 
šteiną. Kartu bus aplankytos sekantį šeštadienį, rugsėjo 21. 
ir kitos Amerikos istorinės

Viešpaties 
Angelas*

WAITKUS 
PONĖKAI HOME 

197 Webster Avenoe 
PRANAS VVAITKUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Ealsamuorojas 
Cambridge, M*®. 

NOTARY PUBLIC
Palarnavitnaa dleriaT It mktD

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridęe ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tes 
pačios ir l kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TK S-64S4

O. Ivanai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Masa.: Antanas Daukantas Market, 187 W>b8ter Avė, Cam- 
brtdge. Man. Telefonai: NOisiii 7-144S; SOotli Bof n 8-4SU ar

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS


