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Pasaulio lietuvių seimas darbus pradėjo

h

Jungtinės Valstybės — kalbė
jo pirmininkas — yra viso pa
saulio užtarėjas, tad ir mes čia 
susirinkom savo reikalų apsvar
styti. Susirinkom j New Yorką, 
nes iš visų kraštų keliai veda 
pro čia ir čia yra šiuo tarpu 
pasaulio sostinė.

Seimą tvarkyti pagal regu- 
liaminą pirmiausia paėmė se-

New Yorke šį ketvirtadienį, 
rugpiūčio 28, prasidėjo pirma
sis pasaulio lietuviu bendruo
menės seimas. /

Šeimos tikslas — manifesta- 
cinis ir organizacinis. Rinktieji 
iš viso laisvojo pasaulio' lietu
viu atstovai ir svečiai manifes
tuos vieningą lietuvių pasiry
žimą kovoti už Lietuvos lais
vės atgavimą ir už Vakaru de
mokratijos idealus prieš sovie- 
trrtf imperializmą ir totalizmą.

0 KAIP PASIELGS SOVIETŲ SĄJUNGA 

Lietuvos vardas ir vėl Juhgtinėse Tautose.

XLIII NR.43

• Dr. ULKI ŠĖMA ARAN, 27 
metų, turkų kariuomenės pir
moji moteris daktarė, studijuo
ja Amerikos kariuomenės me
dicinos centre Fort Sam Hous- 
ton, Tex.

Dalyvauja atstovai iš Anglijos, Brazilijos, Italijos, Jungtinių 
Valstybių, Kanados, Koumbijos, Urugvajaus, Venęcuelos

Jungtinių Tautų nepaprasto
je sesijoje rugpiūčio 20 Kubos 
delegacijos pirmininkas dr. E- 
milio Nunez Portuondo rūpes
tingai paruoštoje kalboje išdės
tė, kad Amerikos ir Anglijos 
kariuomenė buvo pasiųsta i 
Libaną ir Jordaniją teisėtai ir 
vykdant Atlanto chartą. Pas- 

' kui jis atkreipė akis i didžiau- 
k šią kaltintoją Sovietų Sąjungą, 

kaip ji elgėsi.

vi- 
rū-

RINKIMŲ 
KOVOS

GINKLAI
Kongresui išsiskirsčius, 

daus gyvenime didžiausias
pestis — rinkimai, kandidatų 
rinkimas, propaganda dėl jų.

'Su kokiais šūkiais ir argu
mentais išeis abidvi partijos Į 
rinkimus, dar neaišku. Tačiau 
stebėtojų nurodoma, kad ir de-

Manifestuos taip pat laisvė
je esančiu lietuviu kūrybiniu 
jėgų gajumą meno, spaudos pa
rodom, koncertais, sportu.

Rinktieji atstovai, kurių yra 
112 (tokis atstovų skaičius bu
vo Lietuvos Steigiamajame Sei
me lišsirinks dar ir* vadovybę, 
kuri derintų bendruomenių vei
kimą atskiruose kraštuose.

Seimas susilaukė ir lietuvių 
ir kaimynų dėmesio. Visi ma
to, kokios nepalankios yra tarp
tautinės sąlygos kovai už lais
vę. Mato, kad ir ūkinis pasun- niausiąs amžiumi J. Bačiūnas, 
kėjimas yra taip pat kliūtis su- 
sivažiuoti iš įvairių kraštų ir 
net iš tos pačios Amerikos. Už 
tat orgaizavimą ir vykimą Į jį 
reikia laikyti ypatingu ryžtingu
mo pasireiškimu.

Vertindami kiekvieną orga
nizuotą jėgą, kuri stiprina be
turiu vieningą pasiryžimą ir 
demonstruoja lietuvių kūrybi
nius užsimojimus, — seimą ir 
jo dalyvius nuoširdžiai sveiki
name.

Seimą atidarė organizacinio 
komiteto pirmininkas prel. J. 
Balkūnas, pakviesdamas prel. 
Pr. Jurą sukalbėti maldą. Su
giedotas Lietuvos himnas; ir 
pirmininkas, tęsdamas atidary
mo kalbą, pareiškė savo pasi
tenkinimą seimą ruošusiais ben
dradarbiais bendruomenėm, ku
rios ji rėmė, ir viso pasaulio 
lietuviais, jautriai į kvietimą 
atsiliepusiais.

ir jauniausias V. Kleiza. Jiem 
vadovaujant buvo jau sudary
tas prezidiumas: prim. V. Si
dzikauskas, vicepirmininkai St. 
Barzdukas ir V. Meilus; sekre
toriai — dr. V. Vardys, V. Klei
za ir V. Kavolis. Technikinis 
sekretoriatas: A. Maceika, I Va- 
kselytė ir E. Žilionytė.

Sudarytas taip pat garbės 
prezidiumas, kuriame yra kraš
tų atstovai: kun. J.« Raga- 
žinskas — Brazilija, kun. A. 
Kazlauskas — Anglija, kun. V.. 
Balčiūnas — Italija, St. Barzdu
kas — JAV. V. Meilus — Ka
nada. V. Butkys —> Kolumbija. 
Grauži nienė 
Bieliūnas —

Pradėta su
15 antrininkų. Su svečiais bu
vo 134. Seimo metu atstovų ir 
svečių skaičius gausėjo.

— Urugvajus, J. 
Venecuela.
42 atstovais ir

— >
SEIMO DARBAI EINA TOKIA 

TVARKA:
Ketvirtadienį atidarytas šei

mas, atidaryta spaudos paroda, 
atidaryta meno paroda, atliktas 
kamerinės muzikos koncertas.

Penktadienį — visą dieną sei
mo posėdžiai Statlerio viešbu
tyje.

Šeštadienį — posėdžiai nuo
10 vai., paskui 12 vai. sporto 
šventės atidarymas; 3 vai. pp. 
iškilmingas posėdis.

Sekmadienį — 10 va. Sv. Pat
riko katedroje iškilmingos pa
maldos: 2 vai. koncertas ir 7 
vai. baigiamasis banketas.

Tom dienom eina taip pat 
eilė kitų posėdžių — buvusių Ribbentropo pakto vardu. Tarp 
diplomatų, kultūrininkų ir kt. kitko tebus man leista pasaky-

JAV 7 LAIVYNAS tarp Formozos ir Komunistinis Kinijos patru
liuoja (pažymėta linija). Amerika yra pasižadėjusi ginti Formozą

ti. kad be šitos sutarties nebū
tų buvę paskutinio karo. Hit
leris niekad nebūtų galėjęs pra-v 
dėti puolimo, pirma neužsitik
rinęs Maskvos vyriausybės ben
drininkavimo ar palankaus ne
utralumo. O dabar —apie pra
manytą Amerikos kolonializmą.

Amerikos Jungtinės Valsty-y 
bės. kurios buvo vienos iš dvie
jų pasaulinių karų laimėtojų -- 
ir kurios paskutiniame kare iš
gelbėjo Sovietų Sąjungą, duo
damos nulemiančią pagalbą, ka
da Sov. Sąjungą užpuolė nacių 
armija. — nepaėmė nė colio 
svetimos teritorijos. Paskuti
niais metais Jungtinės Vąlsty- 
suteikė nepriklausomybę Filipi
nam ir laisvo plebiscito kė’i t 
suteikė Puerto Ricui laisvos t ą- 
jungtinės valstybės teises: sykiu 
Jungtinių Valstybių piezidentas 
paskelbė, jeigu Puerto Rico gy
ventojų dauguma norės pilnos 
nepriklausomybės, tai ji bus 
duota taip pat Mažiau nei piieš

“Sovietų sąjungos užsienių 
reikalų ministeris — kalbėjo 
Portuondo —savo dabartinia
me pareiškime septyniasdešimt 
penkis kartus kaltino Jungti
nes Valstybes kolonializmu ir 
tikino, kad jų veikla Libane 
aiškiai kolonialistinė. šis me
todas kartoti ir kartoti tą pa
čią netiesą turėjo būti išmok
tas iš Goebbleso. kada hitle
rinė Vokietija ir Stalino Sovie
tų Sąjunga buvo susirišę su
tartimi. žinoma Molotovo — . mėnesi Aliaska buvo priimta 

i sąjungą kaip nepriklausoma 
valstybė,

“Dabar pažiūrėkime, kaip So- 
' vietų Sąjunga elgėsi. Žinoma, 

šitie faktai nėra pageidaujami, 
kadangi jie yra tiesa, bet mes 
negalim susilaikyti nuo komen
tarų kaltinimam dėl kolonializ- 
mo. kuriuos kitom valstybėm 
meta mūsų laikų didžiausias 
kolonializmo čempionas.

Baltijos kraštai, Lietuva, 
Latvija ir Estija, buvo ne tik 
laisvos ir nepriklausomos vals
tybės su puikia kultūra, bet 
jos turėjo ir iškilmingas* taikos 
ir draugiškumo su tartis su So
vietu Sąjunga. Tos valstybės 
buvo Sovietų Sąjungos okupuo
tos, paneigiant bet kokius tei
sės ir teisingumo principus; 
šimtai tūkstančių jy gyventojų 
buvo išplėšti ii savo namų ir 
ŠOVO gimtosios žemės ir privers
ti gyventi nesvetingose Sovietų 
Sąjungos vietpse. šiandien Bal

Teroristai sprogdina Prancūziją
Tan salos už 10.fliadją.

tų Vokietijos. Vietnamo, aisto-

Prieš sęjunginką reikia siusti
karo laivę

keliu.

lydės

komunistinius kraštus

kad jo 
su Ye- 
sau iš

sienio.
Vakarų saugumo 

Maskva pažadėjusi

žuvų 
pasi-

EISENHOVVERIS, FAUBUS 
INTEGRACIJA

Arkansas parlamentas rug
pjūčio 27 pritarė gub. Faubus 
pasiūlymui — uždaryti mokyk-

EISENHOVVERIS DĖL 
FORMOZOS

LANREHNCE J. CAMIE, bu
vęs Louts prekių darbinin
kų unijos eksekutyvas, liudija 

1. Gyvenimo standartas: de- senato komisijoje, kuri tyrinė
ja darbo unijos sukčiavimus.

NAUTILUS, povandeninio laive. Inžinieriai, atplauk* ii Londono 
| New York*, su savo žmonomis stebi kino rėktam* "Keiloni ap
link pasauli per 90 dienų".

'Vyriausias teismas IJttle 
Rock integracijos klausimą pra
dėjo svarstyti rugpiūčio 28.

Spalvotų gyventojų pažangai 
skatinti draugija pareiškė savo 
nustebimą dėl prezidento įspė-

—Briuselio parodos lankyto- ^mo H^kkubinti.
jų iš komunistų valdomų kraš- - Švedijoje 22 lenkai, viena 
tų jau daugiau kaip 300 asme- Čekė ir jugoslavas žurnalistas 
nų atsisakė grįžti. Tarp jų 100 turistas atsisakė grįžti j savo 
jugoslavų. 50 lenku.

Anglija paskelbė 
kad jos laivai ten 
ir kad juos

SAVAITES KOVOSE ŽUVO 600 ŽMONIŲ
KAIP ELGSIS AMERIKA - NEAIŠKU ti jos Valstybės, Kurios yra nusi

pelniusios žmonijai, yra bleges-

mokratai kaltins vyriausybe, 
kad kainos pakilo; respubliko
nai atsikirsią. kad demokratų 
dauguma, siūlydami didinti iš
laidas, stūmė valstybę Į in-

nant ir paruošiama auklėjimo

išvengs tokių klausimų:

2. Darbo unijos; vieni kitus 
kaltins dėl Kennedy — įves Į- 
statymo atmetimo. Įstatymas 
būtų stipriai suvaržęs unijose 
darbininkų išnaudojimą ir ko
rupciją.

3. Valstybės apsauga: demo
kratai kaltins, kad respubliko
nų vyriausybė leido Sovietam 
pralenkti Ameriką apsiginklavi
mo srityje; repsbulikonai — 
Amerika yra visiškai pasiruo
šus, kiek tai leidžia ūkinis gy
venimas.

4. Užsienio politika: demo
kratai kaltins, kad respubliko
nų vyriausybės politika suban- 
krotavusi viduriniuose rytuose; 
respublikonai aiškinsis, kad iš
laikyta viduriniuose rytuose 
taika. •

Tarp Amerikos piliečių, kilu
sių iš rytų bei vidurio Europos 
kraštų, kurie yra bolševikų pa
vergti, bus aktualus ir Amer. 
nusistatymas dėl rytų Europos: 
gali būti populiarus demokratų 
priminimas, jog jie sukūrė pa
vergtiem kraštam Amerikos 
Balsą New Yorke, jie atidarė 
to Amerikos Balso skyrių Eu
ropoje, .o respublikonai panaiki- 
nio Europoje ir nususino' liku
sias programas; respublikonai 
tegalės nurodyti, kad jie laikosi 
seno nusistatymo — nepripą- 
žmti inkorporacijos.

5. Korupcija: demokratai ne
tylės apie Adams dovanas iš 
Goldfine, jei respublikonai vėl 
prisimins minkų skandalą iš 
Trumano laikų. Bet gal. tai ži
nodami, abeji vengs vieni ki
tus sumurzinti.

Prancūzijoje nauji įvykiai — 
nuo pirmadienio alžiriečiai te
roristai pradėjo pačioje Pran
cūzijoje sabotažus. Rugpiūčio 
25 prie Marseilles uosto sus
progdino naftos valyklą. Buvo 
sužeista 18 ugniagesių. Pary
žiuje teroristai nušovė keturis 
policininkus.

Prancūzijoje tai kelia susi
jaudinimo. Spauda reikalauja 
griežtų priemonių. Vyriausybė 
po specialaus posėdžio atšaukė 
atostogas saugumo pareigūnam 
ir paskyrė kariuomenės dali
nius kovai prieš sabotažą.

Spėjama, kad Alžiro sukilė
liai ir komunistai naujom pro
vokacijom nori sukurstyti al- 
žiriečius susilaikyti nuo daly
vavimo konstitucijos referendu
me. Tas referendumas yra nu
matytas rugsėjo 28.

Agitacija prieš de Gaulle 
Afrikoje

Prancūzijos min. pirm, de 
Gaulle važinėja po Afriką, kad 
paskatintų gyventojus nepran- 
cūzus dalyvauti balsavime dėl 
konstitucijos. Rugpjūčio 26 va
karų Afrikoje Sene gali i oje de 
Gaulle susilaukė pasipriešinimo. 
Minios šauksmai “nepriklauso
mybės” nustelbė garsiakalbi su 
de Gaulle žodžiais. Demonstra
ciją organizavo komunistai ar 
jų simpatikai.

—Irakas paskelbė, 
politika bus derinama 
men, kuris reikalauja 
Anglijos Adeno uosto.

—Libane sukilėliai paskelbė, 
kad jie ir toliau kovos, iki pa
sitraukus Amerikos kariuomenė 
o taip pat Jungt. Tautų stebė
tojų komisijos. Sukilėliai ne- 
pripažinsią nė vieno, kuris yra 
bendradarbiavęs su dabartine 
vyriausybe.

Tarp sukilėlių ir kariuomenės 
kilo tankų kautynės.

— Maskva paskelbė kaltini
mus Italijos vyriausybei. Leis
dama naudotis savo uostais A- 
merikos ir Anglijos kariuome
nei, ji sulaužiusi, girdi, nesiki
šimą į Libano reikalus.

Kinijos komunistai nuo perei
to šeštadienio su pertraukom 
tebebombarduoja Quemoy sa
las. žuvusių bei sužeistų pri- 
skaitoma jau 600. Nacionalinę 
Kinija atsakė taip pat šūviais. 
Esą nutildyti priešo ugnies ži
diniai salelėse Wuyu ir Tateng 
prie Quemoy.

Amerikoje oficialūs pareigū
nai rugpjūčio 26 spėjo, kad ko
munistai nori užimti tik mažas 
Tan saleles, kurios yra prie 
Quemoy. Tebemano, kad For
mozos invazijai komunistai esą 
nepasiruošę.

Formoza nuo Kinijos yra už nėję padėtyje negu kototrijos; 
100 mylių. Quemoy. Matsu. net turistam neleidžiama ap

lankyti ję miestp."
Priminęs iškilmingas sutartis 

ir likimą Rumunijos; Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijoj Alba-

Prez. Eisenhovveris spaudos “M nukankintos Vengrijos.
Kinijos, Mongolijos, Korėjos, ry-

Maskva turi savo rankose paruošta, 
jei reikės, konkurentę Nasseriui

Jungt. Arabų Valstybės pre- prašymą patenkinti, kol jis lai- 
zidentas Nasseris kreipęsis į kysis Maskvos linijos. Jeigu 
Maskvą, kad neparemtų veik- Nasseris mėgintų pasukti kita 
los iš Syrijos pabėgusio į Ce- linija, Maskva jau turk ranko- 
koslovakijos komunistų lyderio se jam konkurentą, kuris imtų 
Khaled Bekdash. Ten jis alsi- kalbėti Syrijos “liaudies" var- 
rado, kai Syriją prijungus prie du. •
Egipto, buvo sustabdytas visų Nasserį nuo Maskvos mėgina 

; partijų, taigi ir komunistų, vei- nukreipti Amerika. Amerika da- 
kimas. Nasseris labiausiai bijo vus jam suprasti, kad jam 

bus duodama Amerikos pagal
ba. Jis esąs pasižadėjęs Mask- 

žiniom. vos direktyvų nesilaikyti.
Nasserio Nasserui liekasi Tito kelias.

lai, kad integraciją įvykdytų to Bekdash opozicijos iš už- 
prievarta. Senatas tam pritarė 
vieningai, atstovų rūmuose vie
nas balsas buvo prieš. Faubus 
jaukiausi tvirtai remiamas.

Prezidentas Eisenhovveris 
spaudos konferencijoje rugpjū
čio 27 pareiškė, kad integracija

JIMMIE WILSON, 55 metų. 
Montgomery, Alabama, teismas 
nubaudė mirti už Jsilaužim* 
išplėtimą 1.95 dol.

konferencijoje rugpiūčio 27 pa
reiškė, kad Matsu ir Ouemoy 
salas apsaugoti Formozos reika- vas įkalbėjo: 
lui šiandien yra svarbiau negu 
prieš trejis metus.

Amerikos 7 laivynui Pacifi- 
ke Į pagalbą yra pasiųstas vie
nas lėktuvnešis ir keturi laivai 
naikintuvai iš Viduržemio jū
ros. iš 6 laivyno.

Dėl Formozos eina pasitari
mai tarp Washingtono ir Lon
dono.

Maskvos “Izvestija”, žinoma, 
kaltina Ameriką, kad ji palai- 
knati įtempimą tolimuose ry-

- tuose.

"Tūkst ančiai kvadratinię my- 
lię buvo Sovietu Sąjungos pa- . 
grobti ir kolonizuoti paskuti
niais imtais, ir skaičius žmo
nių, kurie kenčia jos negailes
tingą jungą, pakilo iki šimtu 
milijonu."

Tuose kraštuose Sovietai lai
ko apie du milijonus savo ka
riuomenės. Amer. ir Anglijos 
kariuomenė Libane ir Jordanijo 
je neužmušė ir nesužeidė nei 
vieno gyventojo. O Sovietai?

■L, ii
Islandija paskelbė, kad per 

12 mylių nuo kranto yra jos 
teritoriniai vandenys. Juose 
draudžiama žvejoti svetimiem 
laivam. Draudimas veikia nuo 
rugsėjo 1. 
priešingai -- 
vyks žvejoti 
karo laivas

Jei dėl tų vandenų ir 
kils peštynės, Islandija 
trauks iš Nato.

APIE VVYSZYNSKIO IR 
GOMULKOS SLAPTUS 

PASIKALBĖJIMUS

Lenkijos' katalikų šaltiniai da
bar pranešė, kad tarp kardino
lo Wyszynskio ir partijos sefc- 
retoraus Gomulkos buvo du 
slapti pasitarimai sausyje ir pas
kui balandyje. Daugiausia bu
vo kalbamasi dėl katalikiško 
auklėjimo mokyklose. Dvylikos 
valandų pasikalbėjimai nieko 
nedavę.

Tarp Lenkijos bažnyčios ir 
vyriausybės buvo susitarta 
1956 Susitarimas davė Gomul- 
kai masių pasitikėjimą. Bet jau 
po kelių mėnesių abidvi pusės 
ėmė viena kitą kaltinti. Vyriau
sybė kaltino, kad bažnyčia ver
čianti religijos mokytis vaikus 
tėvų., kurie to nenori; vartoja 
kryžius mokyklose. I 
nusiskundė, kad vyriausybė ne
duoda mokytojų teisių 2000 
viepuolių, vyrų ir moterų

Kubos delegacijos pirminin
kui dr. Portuondo Lietuvos gen 
konsulas J. Budrys pasiuntė pa. 
dėkąyuž jo atvirą ir nuoširdžią 
kalbą, kurioje jis negailėjo pa 

’ sakyti Jungtinių Tautų daromos 
klaidos. Tokios padėkos jis tik
rai vertas netik iš lietuvių, bet 
ir iš visų, kurie norėtų maty
ti Jungtinėse Tautose saugoto
ją taikos, pagristos teise ir tei
singumu. o ne senatviška ne
galia ir dviguba morale kaip 
nurodė J. ALsop.

-“"-^torvegi jos karalius Olavas 
V rugpiūčio 26 aplankė Ameri
kos atominj “Scate” ir išbuvo 
jame ilgiau, nei buvo numaty
ta. Danai bijojo tą laivą įsileis
ti j savo uostą.

— Sovietai mėginę pasiekti 
mėnuli tris kartus, bepasisekę 
Ketvirtu kartu mėginsią rugsė- 

Bažnvčia i° vidury. Tokios žinios atėjo iš 
rytų Vokietijos

— Vengrijos komunistinė 
valdžia deportavo nužudyto 

Padėtis blogėja palaipsniui Nagy žmoną ir vaikus į Rusiją.
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Lietuvos diplomatijai 40 metų
Kaip "buvo įsteigta pirmoji Lietuvos dlpl#? 
matinė atstovybe ir kokia dabar jos padėtis

Kąi diplomatinė valstybės 
veiklą nęrmalįškomis sąlygomis 
sudaro vieną- iŠ esminių jos ne
priklausomybės žymių, Lietu
vos diplomatijos 40 metų jubi- 
lėjus turėtų sutapti su šių me
tų Lietuvos Respublikos jubilė- 
jumi. Tačiau Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo atveju 
tokių normališkų sąlygų Lietu
vos diplomatinei veiklai nebu
vo. Lietuvai iki 1922 pabai
gos teko kovoti už savo pripaži- 
mą išdidžiųjų valstybių pusės. 
O be to pripažinimo Lietuva ne
galėjo užmegzti su jomis norma
liškų diplomatinių santykių. Ta
čiau tai netrukdė Lietuvai skir
ti savo atstovus į tuos kraštus, 
kurie ją buvo pripažinę.
Ankščiausiai gi užsimezgė Lie

tuvos diplomatiniai ryšiai su at
skilusiais nuo rusų imperijos 
kraštais, kuriems, kaip ir Lie
tuvai. teko tuo metu kovoti už 
savo tarptautinį statusą. Politi
nių interesų bendrumas vertė 
tuos kraštas palaikyti tarp sa
vęs kontaktą tarpusavio pripa
žinimo pagrindais. Su tais kraš
tais Lietuva, jau netrukus po 
savo nepriklausomybės atstaty
mo, galėjo sueiti į formalius dip 
tematinius santykus. nors dar 
normališkų sąlygų savo dip-lo- 
matinės veiklos ir neturėjo 
O iš atsiskyrusių nuo rusų im
perijos kraštų pirmiausiai susi
tvarkė neprilausomam valstybi
niam gyvenimui trys Užkauka
zio respublikos (Gruzija. Armė
nija. Azerbeidžanas). Joms ir 
buvo paskirtas pirmas Lietuvos 
Respublikos diplomatinis atsto-

P. DAILIDĖ.

turkai valdė nuo 1514. Bet po 
rusų — turkų karo (1878) šiau
rinė Armėnijos dalis atitekę 
Rusijai. Tiek gruzinai, tiek ar
mėnai daug kartų po to mėgi
no sukilti prieš okupantus, ta-

tų Paryžiaus taikos konferenci
joje paramos.
Užkaukazio lietuviai 1918 vasarą 
pasiuntė į Lietuvą delegaciją.

Baker kalbasi suTRANSPORTO 
unijos vadu James Hoffa

RAŠO ALMUS

i vo kraštą. Dalis jų buvp at
blokšta į Užkaukazį karo me
tu, kita dalis čia buvo, caro 

čiau tie sukilimai buvo žiauriai • valdžios atsiųsta tarnybai. Kai 
............... • * • kurie lietuviai buvo išgyvenę 

UŽkaukazyje jau ilgus metas. 
Bet įsikūrus UŽkaukazyje trims* 
tautinėms respublikoms, kone 
visiems be išimties kilo kalbos 
klausimas. O išmokti lietuviui 
gruzinų, armėnų arba totorių 
kalbą su rytietiškais rašmeme- • 
nimis buvo nelengva. Pagaliau 
ir nebuvo čia tokių lietuvių, ku
rie savo noru čia būtų atsikėlę. 
Dėlto pirmos žinios, kurios pa
siekė Užkaukazį, apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, pa

** skatino beveik visus kilusius iš 
Lietuvos asmenis ieškoti gali
mybių sugrįžti Į tėvynę.

Dar 1917. suprasdami orga
nizacijos naujose politinėse są
lygoje svarbumą, Užkaukazio 
lietuviai stambesnėse savo ko
lonijose buvo sudarę lietuvių 
tautos tarybas. O paskutinė
mis tų metų gruodžio mėn. die
nomis rašąs šias eiles, kaipo 

' Tifliso Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas. sušaukė Tiflise viso Kau
kazo lietuviiškų organizacijų su
važiavimą, kuris pasisakė už 

Lietuvos nepriklausomybę, o lie
tuvių reikalų atstovavimui iš
rinko Kaukazo Lietuvių Tary bą.

Šioji taryba suėjo Į kontaktą 
su Užkaukazio respublikų val
džiomis ir laikinai ėjo faktiško 
Lietuvos konsulato pareigas: re
gistravo Lietuvos piliečius re
patriacijai. išdavinėjo pilietybės 
liudijimus ir teikė jiems viso- 
kiariopą. pagelbą vietos val
džios paskirtas atstovas. O tam telefonu Smith pareiškė 
tikslui reikėjo pasiųsti į Lietu- spaudos atstovam, kad jis by- 

mis, kuriomis tas paskyrimas delegaciją. sustabdo. Esą.
buvo įvykęs. r E35 ?S. .UOR greičiausiai [>ar karui, tokia atėjo spaudimas iš šalies, ir

e J ~ susitvarkyti, kol Rusijoje ėjo

Kai tą paskyrimą tenka lai
kyti Lietuvos Respublikos dip
lomatijos užuomazga, šiais ju- 
bilėjiniais metais skaitytojui gal 

' bus ne pro šalį susipažinti su 
tomis aplinkybėmis ir sąlygo-

numalšinti ir tikslo nepasiekė.
Išgyvenę daugiau kai po 

tūkstantį metų nepriklausomo 
gyvenimo ir išlaikę daugelį sa
vo tautinių ir valstybinių tradi
cijų, gruzinai ir armėnai jau 
1918 pirmoje pusėje sušaukė 
steigiamuosius seimus, ir įkūrė 
demokratiniais pagrindais su
tvarkytas valstybes. Rašančiam 
šias eiles teko būti tų įvykių liu
dininku. Viskas vyko taip sklan
džiai ir greitai, kad pašalinis 
stebėtojas ir suprasti negalėjo, 
iš kur tas prityrimas, susiklau
symas ir "vienybė.

Ypač tai krito į akis Gruzijo
je. Čia painiausi įstatymai bu
vo priimam? į dvi. tris dienas. 
O paslaptis viso to buvo ta. 
kad gruzinų tauta turėjo visą 
eilę prityrusių politinių vadų, 
kurių autoritetui ji mokėjcLnu-„ 
silenkti. Tie vadai dar priespau
dos laikais buvo populiarūs gru
zinų tautoje, kaip kovotojai už 
jos laivę. Kai kurie jų turėjo 
vardus, žinomus visos Rusijos 
socialdemokratams. Žordanija. 
Gegečkori. Chenkeli, Cereteli 
ir kiti Gruzijos politikai buvo 
jau padarę nemažus įnašūs į 
visos Rusijos valstybinį gyve
nimą ilgoje kovoje su Rusijos 
carų absoliutizmu. Gruzijos po
litiniame gyvenime jie beveik 
nerado opozicijos, nes į stei
giamąjį seimą buvo išrinkti ko
ne išimtinai socialdemokratai.

Gruzijos vadai iš pirmų die
nų suprato mirtiną pavojų, grę
siantį iš bolševikų pusės. Jie da-

(teamsterių) 1,554 dol. už sep-

DARBO UNIJŲ VĖŽIUI GYDYTI 
VAISTŲ DAR NĖRA RASTA 

Amerikos darbininkę 3 mi
lijonai yra gangsterių vergijoje; tynių dienų darbą, 

radai darbininky pi- ■

ti Smithą, kad tyrinėjimas apie 
Hoffa būtų likviduotas.

Ratneris sakėsi dabar, kad 
jis prašęs tik bylą atidėti.

Hoffa dabar senato komisi
joje atrodė, kaip nepriklauso
mo biznio žmogus. Gražiai ap
sirengęs, drąsiai elgiąsis. Jam 
tardytojas priminė apie Pon- 
tiac. Mich., unijos 4 pareigū
nus, kurie už šantažą pakliuvo 
į kalėjimą ir unija išmokėjo 
jiem kalėjime 114,719 dol.. Kai 
tardytojas pridėjo klasimą, ar 
Hoffa neturėjo baimės, kad tie 
suimtieji išduos jo paslaptis, 
— tai Hoffa su pasitikėjimu 
atsakė: “Aš nieko nebijau”.

Ir ko jam bijoti. Jis pernai 
buvo perrinktas sunkvežimių 
unijos prezidentu. Unija turi 
pusantro milijono narių, iš ku
rių Hoffa . renką pinigus. Hof- 

-fa turi savo ofisą, iš kurio lan
go puikiausias vaizdas į Kongre
so rūmus.

nigais gyvena kaip karaliai, pa
pirkinėja pareigūnus, užčiaupia 
valdžios žmonėm lūpas, vykdo 
žmogžudystes. Ir niekas jų ne
gali suvaldyti, kol nėra reika
lingų įstatymų. Prezidentas ap
gailestavo , kad ir Senato Ko- 
misojos paruoštą įstatymą, ku
ris būtų galėjęs juos suvaldyti,. 
Kongresas atmetė.

AŠ NIEKO NEBIJAU

sakosi gangsterių vadas Hoffa
James R. Hoffa žinomas jau 

ne nuo šiandien. Prieš 5 me
tus. 1953. veikė Atstovų Rūmų 
komisija, vadovaujama resp. 
Wint Smith. iš Kansas. Komisi
ja tyrinėjo raketerius darbo uni
jose. Buvo renkamos žinios apie 
tą patį Hoffa. Vieną dieną kaž
kas paskambino komisijos pir
mininkui Smithui. Po pasikalbė-

Pirmiausiai žiupsnelis žinių pilietinis karas. Jie rūpinosi iš- 
apie pačias'Užkaukazio gauti tarptautinį atsistačiusios

nepriklasusomos Gruzijos pri
pažinimą ir užmegzti diploma
tinius santykius su tomis valsty
bėmis. kurios tas jų pastangas 
įgalėjo paremti. O tarp tokių 
valstybių. Gruzijos vyriausybės 

ne

respublikas.
Tos respublikos susidarė tau

tiniais pagrindais iš atskilusios
nuo Rusijos teritorinės Užkau-
kazio respublikos, kai "Rusijoje 
pradėjo įsigalėti bolševikai. 
Gruzija pasirinko savo politiniu 
ir administraciniu centru istori
nę savo sostinę Tbilisi (Tiflis), 
Armėnija —Erivan, o Azerbeid 
Žanas — Baku. Jeigu Azerbei
džanas politiniame žemėlapyje 
buvo naujadaras, tai Gruzija ir 
Armėnija buvo turėjusios ilgą 
ir garbingą valstybine praeitį. 
Bet jų geografinė padėtis buvo 
labai panaši į Lietuvos. Kaip 
ir Lietuva, tos dvi valstybės lai
kui bėgant atsirado tarp dvie
jų imperialistinių malūnų. Iš 
šiaurės jas ėmė spausti įsiga
lėjusi šiaurės Kaukaze Rusija, 
o iš pietų — didžiulė Ottoma- 
nų imperija. Tos dvi galybės 
nuolat varžėsi ir tarp savęs už 
viešpatavimą UŽkaukazyje. kol 
pagaliau tuos kraštus jos pasi
dalino. Gruzija buvo okupuota 
carų Rusijos 1802. o Armėniją

manymu. Lietuva buvo 
paskutinėje vietoje.

Reikia pasakyti, kad prasidė
jus Rusijoje pilietiniam karui, 
informacijos iš Lietuvos į Už- 
kaukazį galėjo eiti tik aplinki
niais keliais — per Vakarų Eu
ropą. kur pirmasis pasaulinis 
karas dar nebuvo pasibaigęs. 
Dėlto ne tik gana gausi Už
kaukazio lietuvių kolonija, bet 
ir pati Gruzijos vyriausybė ne
galėjo kartais patikrinti ėjusių 
apie Lietuvą gandų. Ir tuo me
tu. kai Lietuva buvo dar ’ vo
kiečių okupuota, iš Tifliso ji 
atrodė jau ankščiau už Gruziją 
susitvarkiusia nepriklausoma 
valstybe. Dėlto ir tuometinis- 
Grūzijos užsienių w reikalų mi- 

'nisteris Gegečkori žiūrėjo į Lie
tuvą. kaip į vyresnę Gruzijos 
seserį, ir tikėjosi iš jos delega-

delegacija galėjo pakliūti į Lie
tuvą tik per vokiečių užimtus 
kraštus. Dėlto, kai tik Tiflise 
įsisteigė vokiečių konsulatas, 
buvo išsirūpintas tokiai kelio
nei leidimas. Ir 1918 birželio 
10 Kaukazo Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Pranas Dailidė ir 
tos tarybos narys Stasys Jazdau- 
skas (Nepriklausomoje Lietuvo
je tarnavęs Palangos pašto vir
šininku) išvyko i Lietuvą. (B.dJ

aš nieko negaliu pasakoti apie 
tai”.

Įvykis buvo primirštas. Jį 
priminė prieš porą savaičių nau
ja komisija — senato, vadovau
jama McClellan. kuri tyrinė
ja tą pati dalyką, šioje komi
sijoje liudijo buvęs Kansas gu
bernatorius (1939-1943) Payne 
Harry Ratner. Smitho draugas. 
Jis liudijo tada, prieš 5 metus, 
gavęs iš sunkvežimių unijos

AR JOS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudą?

Virs 21.000.000 au: 'mobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos siitaupyniui. geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės :

ALBERT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 (pire n S Blvd. ForrM Hills 75, N. V.

Tel. VI. 3-1477
NAMI.’ ADRESAS 

166-55 95th Strrrf
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Tebūnie padėka ir šlovė agresoriui...

Lietuvos bus ilga ir sunki”.
Užkliudęs Lietuvos susovieti- 

nimą, Venclova nukalba jau ne 
taip, kaip mėgino aiškinti lig 
šiol Maskva. Lig šiol buvo tvir
tinama, kad Lietuvos “darbo 
liaudis” išsivadavusi. Kas “iš
vadavo”, Venclova taip atsa
ko:

“likimas? ar ne teisingiau 
bus pasakius, kad tai Tarybų Są
junga ir Raudonoji Armija, o 
ne likimas? Taip, tai ji mums 
atėjo į pagelbą, ji, darbo žmo
nių motina, pirmoji darbininkų 
ir valstiečių valstybė.... Tebū-

Jis 
spausdinamas “Pergalėje”. Iš
traukas davė ir “Tiesa’ liepos 
20. Romane aprašomas Justas 
Paleckis. Jo vaizdą šitaip idea
lizuoja. aprašydamas jo pasiro
dymą 1940 liepos 20:

“Ties raudonai uždengto sta
lo viduriu atsistojo gan jaunas, 
gražus vyras su aukšta, vos pra
dėjusia plikti kakta. — Prezi
dentas, prezidentas.... — nuė
jo kuždesys per salę. Daugelis 
žinojo, kad jis neseniai grįžęs 
iš Dimitravos koncertracijos 
stovyklos, šiuo metu eina res- nie jai už tai padėka ir šlovė’, 
publikos prezidento pareigas. 
Vyras buvo laibas, truputį pa
blyškęs, su geromis, liūdnomis 
akimis”. Toliau aiškina Venco- 
va, kodėl tos akys buvo liūd
nos. Esą jis žinojo, jog “kova 
dėl tos busimosios, naujosios

Pagal rugpjūčio 24 Sovietų 
užsienių reikalų mimsterio Gro- 
myko aiškinimą koresponden
tam tokis svetimos kariuome
nės atėjimas į Lietuvą reikia 
vadinti agresija. Taigi tebūnie 
šlovė agresijai, kai ją vykdo 
Maskva....

Baker esąs artimuose santy
kiuose su gubernatorium Har- 
rimanu, '

turįs jo fotografiją su įrašu; 
kai policija pradėjo jį tardyti 
ryšium su vienu nužudymu, tai 
jis movęs iš New Yorko į Kali
forniją,. iki išrinktas Harrima- 
nas.

Baker išsigynė ir Harrimano 
ir savo pareiškimų žmonai. Ta
čiau sunku buvo išsiginti, kad 
jis piktnaudojo darbininkų 
nigus savo reikalam.

Pi-

KUO VĖŽ| gydyti 
ir kodėl nesiseka pagydyti
Hoffos ir Bakeliai su tūks

tančiais kitų yra darbo unijų 
vėtys. Senato komisijos surink
tais daviniais,

jų vergijoje yra penkta da
lis visų unijų darbininkų, — 
31 milijonai

Korupcija rasta astuoniose di
džiosiose unijose. Bet visų vir
šūnė yra sunkvežimių šoferių 
(teamšter) unija, kurios prizi
dentas yra Hoffa.

Kovoti ėmėsi vyriausias pro-
Jis gauna 50,000 dol. meti- kuroras, Kongresas, AFL-CIO 

nes algos,
neskaitant visokių kitų prie

dų. kurių jis pasiima pats. Taip, JOS Hoffos uniją, nors~ dėl to 
jis jaučias nieko nebijąs. Ir se
nato komisija susidarė įspūdį, 
kad tai žmogus, kuris jaučiasi 
galis komanduoti.

A
JO DRAUGAS,

kuris staiga pagarsėjo ryšiais su 
gub. Harrimanu

Senato komisijoje iškilo toks 
Barney Baker, sunkvežimių šo
ferių konferencijos organizato
rius vidurinėse valstybėse. Į tas 
pareigas jį paskyrė prieš metus 
prizidentas Hoffa.

Komisijos tyrinėjimai parodė 
kaip darbininkų pinigai ėjo ir 
šio “organizatoriaus” reikalam.

Iš unijos iždo buvo sumokėta 
2.200 dol. penkiom ligoninėm, 
kurios mėgino sumažinti Bake-

Dėl Briuselio parodos
Tiesoje rugpiudo 13 Stasys 

Laurinaitis, vienas jos redakto
rių, piktinasi, kad lietuvių lais
voje spaudoje J. Matulionis ir 
V. Sidzikauskas “apšmeižę” So
vietų paviljoną Briuselio paro
doje. Mat, jie buvo nurodę, 
kad rusai neleido lietuviam pa
rodoje savarankiškai pasirodys 
ti. Užuot parodę, kuo gi lietu
viam leido rusai parodoje pasi
reikšti, sovietinis laikraštis ima 
niekinti . Matulionį ir Sidzikaus
ką asmeniškai, vadinadamas 
juos “ne tik politiniais, bet ir 
kriminaliniais nusikaltėliais”. 
Tokis yra tas komunistų siūlo
mo “kultūrinio bendradarbiavi
mo” tonas.

Apie susitikimą su užsienio 
lietuviais

Tėvynės Balsas aprašo Kazio
Znamensko, Kaimo muzikos
mokyklos direktoriaus, susitiki-
iną Kaire su mirusio dailinin
ko Šklėriaus žmona ir p. Gri- 
miene, kurios vyras yra Ame
rikos Balso pareigūnas. Rašo

uniiu va<kwvbė kuiuuuk>uuk> laiKraM.ifr, smrtab
T. .v . .\?e’ užsienio lietuviam, kad jos bu-Ji išmėtė is savo orgamzaci- uviu.miu, jyo

turi per metus pusantro mili
jono dol. nuostolių. Išmetė eilę 
kitų, iki jos apsivalys nuo iš
naudotojų.

Rezultatų nedaug. Senato ko
misijos pirmininkas McClellan 
kalbėjo, kad tokios korupdjos 
kaip dabar Amerikos istorija 
nežinojo, tadau jis negalėjo pa
stebėti, kad piktadariai būtų 
šalinami iš unijų.

Labiausiai buvo reikalingas 
įstatymas, kuris suvaržytų savi
valę unijų fondus naudojant.

Senatas jau buvo paruošęs ir 
priėmęs, tos rūšies įstatymą. 
Bet rugpjūčio 20 prizidentas pa
reiškė savo dideli nusivylimą, 
kad Įstatymą, kuris būtų paža
bojęs raketerius. korupciją, šen. 
McClellan komisijoje iškeltus. 
Atstovų Rūmai 193 balsais prieš

vaisios labai malonios, bet ne
mokėjusios įtikinamai paaiškin
ti. kodėl jos negrįžtandos....
(Lyg jos turėtų pareigą aiškin
tis ir įtikinėti! Red.).

Teatro gastrolė Leningrade
Tiesoje P. Šinkūnas informuo

ja, kad Lietuvos operos ir ba
leto gastrolės Leningrade pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Le
ningradiečiam ypač patikusi 
opera “Pilėnai”.' baletas “Ant 
marių krašto” ir “Audronė”.

Apie tautinius kostiumus
Tiesoje M. Petraitienė ragi

na tautinius kostiumus vartoti 
minėjimuose, koncertuose, ope
roje lankantis. Siūlo kostiumus 
stilizuoti, pritaikant kasdieniam 
gyvenimui. Girdi, estės seniai 
tautinių kostiumų elementus 
vartoja išeiginiam drabužiam. 
Kadangi gintariniai karoliai ma
sėm esą neprieinami siūlo tom 
“masėm gaminti pigius imita
cinius karolius. Mano, kad mer-

190 atletė.
Kodėl atmetė? Niekas nesa

kys. kad ir Kongrese piktada
riai turėtų globėjų. Bet artėja 
rinkimai. O demokratam svar

rio svorį —
jis svėrė 495 svarus, dabar tik 

284. Organizatoriaus buvusi mei 
lužė, atgabenta iš kalėjimo, liu
dijo. kad Floridoj Baker jai 
išlaikyti per metus išleido 50.
000 dol. Tų pinigų dalis buvo bu balsai milijonų, kurie yra ir gaidų ir berniukų tautiniai kos- 
įmokėta padugnių gaivalo.' Jo unijose, išmestose iš AFL-CIO. tiumai galima “suvaikinti” — 
buvusi antroji žmona pasako- m. sutrumpinus sijonus ir kelnes,
jo dar sensacingesni dalyką — 
kad

m.

PASKUTINIS DIVIDENDAS
KURIA LINKME PLĖTOJAS JAV IR IRAKO SANTYKIAI
Irako naujos valdžios žmo

nės užtikrino valst. sekr. pa
vaduotoją Murphy. kad jie nei
na prieš vakariečius ir kad jie 
nori būti neutralūs. Norėdama 
laimėti tos naujos vyriausybės 

, palankumą Amerikos naftos in
teresam. Amerika greit ją pri
pažino ir jau toliau siunčia jai 

Į ginklus.

Kaip į tą Amerikos draugiš
kumą atsako Irako nąuji valdo- 

į vai. necenzuniotų žinių šiek 
i tiek skelbia U.S. Nevvs a. W. 

Kvport.

scrinė.ir palaiko kampaniją prieš Amerikos atstovybei palikta 
amerikiečius ir Amerikos dip- tik viena telefono linija, kitos 
lomatus. Stengiasi padaryti jų nuimtos. Amerikos atstovybės 
veikimą ir gyvenimą Irake ne- automobilis, kai išvyksta iš ats- 
pakenčiamą . Irakas dar for- tovybės. krečiamas; kai grįžta 
maliai tebėra Bagdado pakto — vėl krečiamas. Dažnai į dip- 
narys ir turi (am reikalui šta- lomatų gyvenamas patalpas atei 
bą. Prie to štabo buvo priskir- na Irako kareiviai ir daro kre
ti 7 amerikiečiai. Dabar jiem tas. Gali protestuoti, kiek nori., 
nė vienam neleidžia kojos įkel- Prie naftos rafinerijų dirba 
t i i štabo buveinę. amerikiečių specialistų, kurie

Irakas gauna pagalbą iš A- turi paruošti Irako žmones. Kai 
merikos. Tai pagalbai adminis- jie ateina į darbą, turi pakelti 
truoti buvo priskirti 85 Amen- rankas aukštyn; juos iškrečia 
kos pareigūnai. Jie taip pat nic- po du kartu ir atima net ma
las toliau nebeleidžiami, savo žiausia peiliuką ar nagam brii-

j Esą Irako valdžia yra pnm:t- pareigų eiti. žekli

3’4% metams
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paprastai tieka šešėlyje. O tei
singumas reikalauja pripažinti

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas jau vyksta. Visų 
akys nukreiptos į jo darbus ir 
manifestacijas. Korespondentas 
mėgino pažvelgti kita kryptimi.BrooMya, N. Y. 
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Darbai buvo vykdomi labai sklandžiai ir sutartinai
Valandėle dėmesio tiem, kurie surengė seimą

_ _ _ , e planuoti ir atkakliai planus vyk-
Neužmirština ir kultūrine informacija >dyti žymiausia dalim priklauso 

J ------ gg—
formacija apie Lietuvą, jos pra
eitį ir kultūrą buvo gerokai ap
leista. Tad ir šiandien dar pa
sitaiko, kad net rimtuose moks
lo veikaluose užtinkame apie 
Lietuvą neteisingų ir šališkų ži
nių.

Yra, kas pasirūpina informa
cijas apie Lietuvą iškreipti, bet 
nedaug atsiranda iš mūsų, kas 
jas taisytų. Ši kovos sritis tebė
ra gerokai apleista. Savo nuo
žiūra ir iniciatyva tesirūpina at
skiri asmenys ir kai kurios or
ganizacijos, kaip Lietuvos vy
čiai. Apie tai šiame numeryje 
telpa atskiras straipsnis.

Užmarštis yra gerak ir pras
tas^ dalykas. Gera yra tada, kai 
užsimirštami sunkūs išgyveni
mai, ištikusios nelaimės, patir
tos nuoskaudos, žmonės tada 
patiria dvasios atilsį, įgauna 
naujos jėgos gyventi irveikti, 
nes gyvenimas nei stovi vietoje, 
nei jisai gręžiasi į praėjusias 
dienas. Tačiau yra prasta, kada J 
bėgliame gyvenime užmirštami 
gyvieji, kada, savi interesai už
dengia kitų rūpesčius, darbus 
nuopelnus ir kovą už tą patį 
gyvenimą.

Tarptautiniame gyvenime to
kia užmarštimi gali būti skau
džiai paliestos kitos tautos, ypač 
mažesnės, kada apie jas ma
žai kas žinoma arba ir nenorima 
žinoti. Lietuvių tauta kaip tik 
yra viena iš tų, kuri dar netoli
moje praeityje patyrė skau
džių užmaršties pasėkų ir kuriai- savo profesoriais, jie pastebė- 
nė šiandien tas pavojus nėra jo, kad Lietuva jiem mažai ži- 
visai praėjęs. noma tik dėl to, kad neturi apie

. ją žinių. Ir žinių ne politinių,
ne iš kovos lauko su bolševiz
mu, o mokslinių objektyvių ži
nių apie Lietuvos kraštą, žmo
nes, praeitį ir kultūrą. Tos ži
nios yra pagrindinės suprasti 
ir tai, kas dabar Lietuvoje da
rosi. Geresnis pažinimas veda- 
jau į suartėjimą su Lietuvą ir 
nusistatymą padėti jai nelaimė
je. Tuo būdu išsklaidoma už
marštis apie Lietuvą ir pasiekia- 

nus ir užgožę jos kultūrą. Po ma propagandos prieš nuožmų- 
pirmojo pasaulinio karo dėl to 11 pavergėją.

Lietuvos nepriklausomai vals
tybei atsistatant, dėl ilgos ne
laisvės ir dėl pasaulio užmarš
ties, garsus kitada jos vardas, 
švietęs visai Rytų Europai, bu
vo kone nudilęs nuo žemės vei
do. Tuo pasirūpino mūsų didie
ji kaimynai, labiausiai lenkai ir 
rusai, pasisavinę lietuvių tau
tos istorinius žygius ir nuopel-

Lietuviai studentai Ameriko
je iškėlė dar vieną faktą. Be
simokydami šio krašto aukšto
se mokyklose, susidurdami su

tarėta nemažų sunkumų tarp
tautinėse konferencijose, kai 
teko ginti teisė laisvai gyven
ti. Vis buvome suplakami su Sąjungos leidžiamas žurnalas, 
lenkais, rusais ar vokiečiais, tar
tum kokie jų atskilėliai.

Lituanus, Lietuvių Studentų

didžiosios manifestacijos pasi
sekimas.

Organizacinio komiteto prie
kyje stovėjo prel. Jonas Balko
nas, entuziastingas, bendruome
nės idėjos šalininkas ir akty
vus organizatorius nuo pat ben
druomenės idėjos kilimo.

AR KOMITETAS DIRBO VIE
NINGAI? KOKIOS DIDŽIAU
SIOS KLIŪTYS BUVO SEIMĄ 
RENGIANT? KIEK SUSILAUK
TA VISUOMENĖS IR SPAUDOS 
PARAMOS TAME DARBE?

Didžiausi sunkumai — sakė 
prel. J. Balkūnas korespon
dentui — buvo dėl koncerto ir 
dėl meno parodos. Kokis turi 
būti koncertas, galutinio apsi
sprendimo tebuvo galima susi
laukti vėlai — tik š.m. balan
džio gegužės mėn. Tas pat ir 
dėl meno parodos, kaip žinote. 
Bet kada jau buvo pasirinkta 
kryptis, tada darbai buvo vyk
domi labai sklandžiai ir sutar
tinai.

Nepriklausomos Lietuvos gy
venime, pažangus ir kūrybin
gas, lietuviškos dvasios žėrėji
mu praskaidrino kiek tamsu
mas ir Lietuvos vardą padarė 
plačiau žinomą. Galėjome dar 
daugiau padaryti. Bet kai ku
rios sugestijos, sakysime, prie 
Lietuvos atstovybių skirti kul
tūros reikalam attache arba di- 
desniąsias pasaulio bibliotekas 
aprūpinti lietuviškom knygom, 
nesulaukė konkrečių žygių. In-

kaip tik ir yra skirtas kultūrinei 
informacijai apie Lietuvą. Gau
ti palankūs atsiliepimai yra pra
šokę pačių studentų viltis. Tik
tai, kad mes neaptemdytame 
tų šviesių vilčių ir didelio^ sa
vanoriško mūsų studentų entu
ziazmo. Lietuviškos visuomenės 
abuojumas gali tai padaryti, jei
gu nesuteiksime pakankamai 
lėšų žurnalui išlaikyti. Dėl to 
Lituanus žurnalui remti komi 
tetas visę prašo jungtis į skel
biamą rugsėjo mėn. va j y žurna
lui paremti ir kultūrinei mūšy 
propagandai susitiprinti.

KOKIOS BUVO SKIRTINGOS valdyba galutinai pasisakė už 
PAŽIŪROS DEL KONCERTŲ antrą. Jis ir pasirinktas. Nebent 

galima būtų laikyti mažu kom
promisu tai, kad dabar šalia 
chorų koncerto yra ir antras 
koncertas — kamerinės muzi
kos. Meno parodos srity nebu
vo lengva surasti bendrą kal
bą dėl to, kad vieni pasisakė už 
visų dailininkų laisvą dalyvavi
mą parodoje, kiti už paveikslų 
atrinkimą. Buvo priimta antroji 
kryptis.

Kaip komitetas veikė? Komi-

IR PARODŲ? KAIP KOMITE
TO DARBAS BUVO ORGANI
ZUOTAS IR KAS BUVO TIE 
KITI KOMITETO BENDRADAR
BIAI? ■ ; .

Buvo skirtingos nuomonės 
dėl koncerto pobūdžio — infor
mavo korespondentą komiteto 
sekretorius V .Vaitiekūnas — 
simfoninis ar mišrus koncertas. 
Komitetas .buvo linkęs paremti 
pirmą, tačiau bendruomenės'

Visuomenės paramos? Deja, 
ja pasigirti negalima. Daugu
mas nuo darbų atsisakinėjo, nes 
visi buvo vis užimti kitais dar
bais ar kitkuo. Teko remtis ko
miteto žmonėm ir negausingais 
talkininkais, kurie dirbo pasigė
rėtinai. Esu tikras, kad tų žmo
nių pasišventimo dėka bus sėk
mingi koncertai, parodos, ban
ketas.

Pirmininkas sakėsi bendruo
menės darbe buvęs laimingas, 
tuo, kad tekę turėti gerus sek
retorius. Loke, bendruomenę 
organizuojanti, A. Saulaitis, o 
dabar, seimą organizuojant, Vy
tautas Vaitiekūnas buvo di
džiausi darbų planuotojai ir 
vykdytojai.

Atrodė — tęsė prelatas, 
seimo organizavimo našta 
pakeliama, dabar matau, 
ją jau išnešėme laimingai.

Spauda iš pradžių rodės
mo reikalam santūri. Dabar 
dauguma visokeriopai seimo i- letenių išsiųsta daugiau nei laiš- 
dėja remia. kų. Taip pat gauta ir mažiau

kad 
ne- 

kad

sei-

PREL. JONAS BALKONAS, PLB seimo organizacinio komiteto 
pirmininkas.

tetas veikė nuo 1956 gegužės 
mėn. Veikė keliais “aukštais” 
— prezidiumas, komitetas, ko
misijos. Prezidiumo pirmininkas* 
kaip žinote, prel. J. Balkūnas, 
sekretorius V. Vaitiekūnas, du 
vicepirmininkai J. Šlepetys ir - 
Ošlapas, ižd. A. Trečiokas. 
Be jų komitete dar buvo visų 
komisijų pirmininkai. O komi
sijos veikė tokios: meno paro
dos (pirmininkas V. Vizgirda), 
koncertų (J. Makauskas), kny
gų parodos (B. Nemickas), spor
to (A. Vakselis), banketo (L. 
Bieliukienė), butų (J. Šlepetys), 
seimo konstitucijos^ (V. Vaitie
kūnas), seimo vadovo (P. Jur
kus), informacijos (St. Dzikas), 
finansų (Celedinas).

Formaliai prezidiumas pada
rė 18 posėdžių, komitetas 16, 
o komisijų posėdžius — kas be- 
suskaitys. Raštų prirašyta be-

— ir pradėjo išskaitinėti su
mas, kiek kam reikia sumokėti: 
Carnėgie Hali salė koncertui 
750 dol., orkestras 2303 dol.; 
salės personalas, patarnavimai,
apšvietimas, bilietų paradavinė- 
tojai ir daugybė kitų reikalų, 
kurie nepajuda pirmyn be pi
nigo — su sale ir su orkestrų 
visų tų išlaidų priskaitė arti ke
turių tūkstančių,...

Ar išsivers? Kun. V. Dabušis 
optimistas: visuomenė koncer
tu rodo didelį susidomėjimą. 
Daugelis bilietų platintojų jau 
ketvertą dienų prieš seimą pa- 
simtų bilietų buvo išpardavę 
po du trečdaliu. Bilietai nuo vie
no dolerio iki 5.75 dol. O. vie
tų Carnegie Hali yra 2700.

Skaičiuojama, kad visas sei
mas atsieisiąs apie 30,000.

.J Šlepetys, butų komisijos 
pirmininkas, informavo, kad 
atvykstančių chorų nariam nak
vynes pasisekė gauti Manhatta- susivaiiya. lutotu ui uos y ui mr T . .

prašant, beaiškinant ir besiaiški- “J“*® vyram po
nant dvi storos knygos.

KIEK SUTARIMO, PRITARI
MO IR ENTUZIAZMO PARO
DĖ MUZIKOS BEI DAINOS 
ŽMONĖS KONCERTĄ REN
GIANT? KOKIOS IŠLAIDOS 
SUSIDARO KONCERTO REI
KALAM? KIEK JIS RANDA 
ATGARSIO VISUOMENĖJE?

Pirmas klausimas sunkiau at
sakomas, — kalbėjo kun. V. 
Dabušis, kuris drauge su J. Ma- 
kauskiu rengė koncertus. — 
Jis ėmė minėti pavardėm dau
gelį dainos ir muzikos žmonių, 
kurie idėjodaug darbo. Geriau 

. atsakomas antrasis klausimas

1.75 doL, moterim po 3 dol. 
Kongreso atvykstantiem atsto
vam, kurie norės, numatytos 
nakvynės ten pat. Chorams ke
liones apmoka komitetas.

Pačių seimo atstovų bus 112. 
Jų atvyksta ir iš kitur — viso 
iš 14 valstybių.

Kai kurių komisijų pirminin
kų nepavyko rasti ir išgauti iš 
jų po žodį — jie buvo darbe 
ar kiti net ne New Yorke. Jų 
žodį atstos ir patys jų darbai, 
kuriuos pamatys seimo atsto
vai ir svečiai.

Visi tie darbai pasiekė rezul
tatų — PL Bendruomenes sei
mas vyksta. Jį sveikindami lau
kiame ir našių jo darbų.

VYČIAI YRA P ARAŠĘ KETVIRTĮ MILIJONO LAIŠKŲ LIETUVOS REIKALAIS
Šiais metais suėjo dvylika LIETUVOS REIKALAM KOMISIJOS GARBĖS PIRMININKO jos apskritis 1957 m. parašė 

metų, kaip vyrių ,sukurta Lietu- niTcmziATTe T>¥? . — ---------- --------

vos reikalam komisija oficialiai 
veikia. Per tuos 12 metų komi-

KUN. JONO JUTKEVIČIAUS PRANEŠIMAS 4155 laiškus, o 1958 m. 4840.
Toliau minėtini Pittsburgho ir 

atsakymų. Praeitais metais iš jų. Jom vertėtų prisiminti vy- Chicagos apskritys: abi praei- 
sijos nariai yra parašę per rašančiųjų sąrašo išbraukta apie čių konstituciją, kur reikalauja- tais metais parašė apie 1200 
240,000 laiškų Lietuvos reika- 30 vardų, nes jie neparodė jo- ma, kad kiekviena kuopa tarė- . laiškų, o šiais metais pirmoji 
lais.

Nemaža jie nuveikė ir pra
eitais bei šiais metais.

1957 metais parašyta biule
tenių 2584, laiškų bei atviru
kų parašyta apie 15,685, atsa
kymų gauta apie 3190, rašančių
jų laiškus yra 189, buvo 22 kuo
pos su veikiančiomis komisijo
mis.

1958 metais parašyta: bible- 
tenių 2724, rašančiųjų pavardžių 
184, laiškų bei atvirukų parašy
ta apie 13,288, atsakymų gau
ta apie 2075, buvo 19 kuopų su 
veikiančiomis komisijomis.

Iš statistikos matyti, kad biu-

kio aktyvumo, į jų vietą prisi- tų tokią komisiją. Veikiančias ’ tik 418, antroji — 216. 
rašė 25. Iš viso komisijos dar
be veikia 184 nariai. Taip pat 
bėra ir 19 kuopų, kurios turi 
Lietuvos reikalam komisijas 
Per metus 7 
veikti, bet jų 
4 neijos. .

Praėjusiais

kuopos 
vietoje

sustojo 
atsirado

metais nustojo 
veikti šios kuopos: Chicagos 13 
kuopa, Norwoodo 27 kuopa, 
Daytono 96 kuopa, Chicagos 
112 kuopa, So. Bostono 17 kuo
pa, Elizabetho 52 kuopa. Great 
Necko 109 kuopa.

Reikia apgailestauti, kad to
kios kuopos, kaip So. Bostono, 
Elizabetho ir Chicagos, jau ne
beturi savo veikiančių komisi-

19 kuopų komisijas galima pa- Tik viena Naujosios Anglijos 
girti, o kitus turime paraginti, apskritis padarė pažangą ir 
kad ir jos įsijungtų į ši svarbų šiais metais parašė daugiau laiš- 
darbą.

Kai kurie nariai, nors ir pra
šiau, nieko nepraneša apie sa
vo veiklą. Vieni iš jų gal ir 
nieko nenuveikia, bet kiti pa
rašo daug laiškų, bet ir nieko 
nepraneša. Tad reikia manyti, 
kad laiškų parašyta daugiau nei 
13,288.

Kaip kiekviena kuopa, taip ir 
apskritis turi savo komisiją. Iš 
jų veikiausia buvo New Yorko 
ir New Jersey apskritis, para
šiusi 1957 m. 8270 laiškus, o 
1958 m. 6993. Naujosios Angli-

kų nei pernai. New Yorko — 
New Jersey apskritis, tiesa, pa
rašė irgi mažiau, bet dar jų dar
bas didelis, bet kiti apskritys 
nusilpo. Sunku suprasti, kodėl 
tokia Chicaga teparašė tik 216 
laiškų. Tad visi skatinami sa
vo veiklą sustiprinti.

Džiugu pranešti, kad atsiran
da ir kitų, kurie domisi mūsų 
darbu. Štai Lietuvių Studentų 
Sąjunga prašė pagalbos, kad ir 
jie galėtų reikštis kaip vyčiai. 
Dabar jiems siunčiama 15 biu-

(Nukelta į 4 psl.)

(5) dėl manoma, kad jis....
Mažasis kunigas Brownas bu- — Dieve didysai! — sušuko

kas laikraštis “Giljotina”, ku
ris kas savaitę rodė po vieną 
iš savo politinių priešų išvers
tomis akimis ir iškreipta rie
du tuoj po įvykdytos mirties 
bausmės; mat, Valentinas bu
vo garsus antiklerikalas. Bet 
O’Brienas buvo airis ir net nu
sidėdavo kažkokia skaistybe. 
Jam širdis pykte pyko, matant

nas veidas nebuvo esmingai pa
sikeitę. Antra galva, kuri bu
vo išžvejota iš upės nendrių tą 
rytą, gulėjo, varvanti ir lašanti, 
šalia; Valentino žmonės dar 
ris ieškojo likusiosios dalies to 
antro lavono, kuris tariamai 
dar plūduriavo vandenyje. Tė
vas Brownas, kuris, kaip rodės, 
neturėjo OBrieno jautrumo,

sikišęs rankas į kišenes. — Juk 
jis užmuštas tokiu pat būdu, 
kaip ir anas, rastas už kelių 
varsnų nuo to kito, nukirstas 
tuo pačiu ginklu, kurį, kaip 
žinome, Brayne’as išsinešė su 
savimi.

— Taigi, taip; žinau, — nuo
lankiai atsiliepė tėvas Brownas. 
— Tačiau, žinote, labai abejoju.

apie jį, tėvai Brown.
—Žinau, — paprastai sutiko 

mažasis žmogus. — Esu ke
lias savaites su juo išbendra- 
vęs. Jis ketino pereiti į mūsų 
bažnyčią.

Valentino akyse blikstelėjo 
fanatiška liepsnelė; jis žengė 
į kunigą su sugniaužtomis 
kumsčiomis. — O gal, — su

pasilikti čia; turite pažiūrėti, 
kad jūs patys ir kiti jį pildy
tų. Ivanas štai pasakys jums 
viską, ką daugiau norėsite su
žinoti; aš turiu imtis darbo ir 
pranešti valdžiai. Negalime da
lyko toliau slėpti. Aš rašysiu 
savo kabinete, jei bus daugiau 
kokių naujienų.

— Ar yra daugiau kokių ži-
vo prisiartinęs, jiems kalbantis, 
ir laukė, su charakteringu dro
vumu, kol daktaras baigs kal
bėti Paskui jis nerangiai išta
rė: .

— Atsiprašau, kad pertrau-

OBrien. — Ar Brayne’as bu
vo maniakas?

— Yra amerikinių vendetų, 
— be susijaudinimo atsakė ku
nigas. Paskui pridūrė: — Jie 
nori, kad ateitumėt į bibliote-

tą nežmonišką intelekto bruta
lumą, kuriuo pasižymi tik 
Prancūzija. Jis pajuto Paryžių 
kaipo visumą — nuo groteskų 
ant gotiškų bažnyčių iki rupių 
karikatūrų laikraščiuose. Prisi-

priėjo prie antros galvos ir su 
mirkčiojančiu rūpestingumu ap
žiūrėjo ją. Tai buvo ne kas ki
ta, kaip Šlapių, baltų plaukų 
kuodas, kurį raudona ir lygi 
rytmečio šviesa liejo sidabrine

ar Brayne’as galėjo nukirsti ir 
šitą glvą.

— Kodėl ne? — paklausė dr. 
Simonas, visai suprantamai 
akis išvertęs.

— Na, daktare, — tarė ku-
kiau. Bet mane atsiuntė jums ką ir apžiūrėtumėte galvą. minė milžiniškas Revoliucijos ugnimi;- veidas, kuris atrodė nigas, pažvelgęs į

užmušama pašaipa sušuko jis, 
— gal jis ketino ir visus savo 
pinigus tamstos bažnyčiai pa
likti.

— Gal ir ketino, — ramiai 
atsakė Brownas; — tai visai

tiaujienos pasakyti.
—Naujienos? — pakartojo 

Simonas ir skausmingai pasi
žiūrėjo į jį pro savo akinius.

— Taigi, labai atsiprašau,— 
ramiai tarė tėvas Brownas. 
Žinote, įvyko dar viena žmog
žudystė.

Pulkininkas O’Brienas nuse
kė paskui kitus į kvotą. Jam 
pyko širdis. Kaipo kareiviui, 
jam visa ta skerdynė buvo šly
kšti; kur gi tarėjo tos ekstra
vagantiškos amputacijos baig
tis? Visų pirma, nukirto vieną 
galvą, paskui kitą: šiuo atveju

S ■•Ima*<a**sav

na šlykščia energija, pradedant 
kruvinu {dešiniu ant Valentino 
stalo ir baigiant ten, kur, ties 
žiomenų kalnu ir mišku, an/ 
Dievo Motinos katedros didysis 
velnias stūkso išsišiepęs.

Biblioteka buvo ilga, žema ir

biauraus įraudonavusio ir, gal, 
kriminalinio tipo, vandens mė
tomas, buvo gerokai medžių ir 
akmenų apžalotas.

— Labas rytas, pulkininke 
OBrien, — su tyliu nuoširdu
mu pasisveikino Valentinas. — 
Tamsta, tur būt, jau būsi gir-

čiojančiomis akimis, — ar žmo
gus gali sau nusikirti galvą? 
Bent man rodos, kad ne.

O’Brienas pajuto išprotėju
sią visatą griūvant aplinkui; 
bet daktaras su impetingu prak
tiškumu šoko pirmyn ir atsmau
kė šlapius plaukus.

viršų mirk- galimas dalykas.

nių? — paklausė dr. Simonas, 
policijos viršininkui išėjus iš 
kambario.

— Rodos, tik dar vienas da
lykas, — suraukšlinęs savo se
ną. pilką veidą, tarė Ivanas,

Abudu vyrai pašoko nuo sė- (jis karčiai sau pasakė) nebu- tamsi; šviesa, kiek jos buvo, dėjęs apie paskutinį Brayne'o 
vo tiesa, kad dvi galvos gėrės- sunkės iš po žemų užuolaidų mininkišką bandymą?

Tėvas Brownas vis dar len-

—Tuo atveju, — sušuko Va
lentinas, baisiai nusišypsojęs, 
tamsta gali iš tikrųjų daug apie 
jį žinoti. Apie jo gyvenimą ir 
apie....

Pulkininkas O’Brienas prisi- 
lytėjo prie Valentino rankos.

— Mesk tą netikusį šmeižtą.

— bet tai irgi savotiškai svar-
bu. Sužinojome, kad anas se
nas padauža, kurį radote ant 
vejos, — ir jis, be jokios pre
tenzijos į pagarbą, parodė į di
dėlį kūną geltona galva.

— Tiesa? — sušuko nustebęs 
daktaras, — ir kas jis toks?

—Jis vadinos Arnoldas
— O, nėra abejojimo, kad Valentinai, — tarė jis, —nes Beckeris, 

tai Brayne’as, — ramiai tarė galės prireikti kardais dar dau- 
kunigas. — Ant jo kairės au- giau pašvytruoti.
sies buvo lygiai toks pat įkirti- Bet Valentinas (po nejuda
mas. mu, nuolankiu kunigo žvilgs-

Seklys. kuris žiūrėjo į kuni- niu) jau buvo susigriebęs. — 
gą nejudančiomis, blizgančio- Na, — tar$ jis trumpai. —

_____  _ mis akimis, pravėrė savo už- privačių žmonių nuomonės ga- jis daugiausia darbavos Ameri- 
rado, ^kelias varsnas nuo Bray- va. Metęs antrą žvilgmį, jis blandoje jie atrodė didžiuliai. — Na, tai sutinka su sveiku čiauptą bumą ir aštriai tarė: Ii ir palaukti. Jūs, gerbiamieji, koje.
ne’o į Paryfių bėgto kelio; to- pamatė, kad tai nadonalistiš-. Diddis juodas stuomo ir gelto- protu, — atsakė Valentinas, su- — Tamsta, rodos, daug žinai dar esate surišti savo pažado (bus daugiau).

dynės, net ji sulingavo.
— Ir, kas dar keisčiau, — nės už vieną. Einant per kabi- ir dar buvo rytmetiškai rusva.

traukė toliau kunigas, įsmeigęs netą, jį baisiai sukrėtė . ne- Valentinas ir jo tarnas Ivanas . kės ties galva baltais plaukais
savo akis į rododendrus, —tos žmoniškas sutapimas. Ant Va- laukė jų prie viršutinio galo ii- ir, nepasižiūrėjęs į viršų, tarė:
pačios šlykščios rūšies: galvą lentine stalo gulėjo spalvotas go, kiek pažulnaus rašomojo sta- — Tur būt, jau visai tikrai
nukertant. Iš antros galvos dar dar trečios galvos atvaizdas: ir lo, ant kurio gulėjo sode suras- įrodyta, kad ir šitą galvą Bray-
kraujas sunkės į upę, kai ją tai buvo paties Valentino gal- to žmogaus palaikai. Toje prie- ne nukirto.

atsakė seklys, 
— nors jis turėjo ir daug kitų 
vardų. Tai buvo valkata, yra 
žinių, kad jis yra Amerikoje, ir 
tai išaiškina, kodėl Braynė’as 
jį papiovė. Mes patys daug 
reikalų su juo neturėjome, nes



Dievas juos pašaukė j pranciškonų ordiną
Kartą brolis Masėjus užklau

sė šv. Pranciškau?: “Tėve, 
Pranciškau, pasakyk man, kas 
tu esi, kad visi žmonės seka 
paskui tave ir atrędo, jog kiek
vienas nori tave pamatyti, ta
vo žodžių išgirsti ir tavęs klau
syti? Juk tu nesi puikios išvaiz
dos vyras, nei didis mokslinto-

dėl visi žmonės seka paskui ta
ve?”

Jau daugiau, kaip septyni 
šimtai metų praslinko, bet ir 
vėl galima statyti tuos pačius 
klausimus: kodėl šv. Pranciš
kus viso pasaulio žmonių yra 
taip žinomas ir mylimas? Juk 
jis pats save vadino “Asyžiaus 
beturčiu’ ir didžiausiu nusidė
jėliu. Ir kodėl šiandien Kat Baž
nyčioj jo vardu yra įkurta įvai
riausių vyrų bei moterų kongre
gacijų ir žmonės vienuolynuo
se gyvena pagal jo regulą? Ko
dėl jo vardu steigiamos ligoni
nės, seminarijos, mokyklos ir 
įvairiausio luomo žmonės, net 
nekatalikai juo domisi? Kas jis 
per vienas, kad tiek daug jau
nuolių nori gyventi jo idealais?

Štai atsakymas: šv. Pranciš- 
. kaus ir mūsų laikų populiariš- 

kumas bei patrauklumas buvo 
ir pasilieka dėl to, kad jis my
lėjo ne tik krikščionybę ir žmo
niškumą bet patį žmogų Kris
tuje. Kažkas Pranciškų pavadi
no: “Tai buvo ugnis, lakstanti 
Italijos gatvėmis. Niekas nežino
jo, iš kur ji ateina ir kur nuei
na. Ji visus degino ir niekas ne
galėjo jos užgęsinti!’

Štai šių metų rugpiūčio 16 
ir Kennebunkport, Me., lietu- 

' vių pranciškonų vienuolyne, 
klierikas Kazimieras Venslovas 
ir du broliukai — Pranciškus

Matukas įjr Paulius Gaidys pa
darė iškilmingus vienuolinius 
įžadus. Prieš kelis metus tuos 
vyrus sužavėjo ir paviliojo šv. 
Pranciškaus asmenybė. Amži
nųjų įžadų iškilmės įvyko vie
nuolyno koplyčioje šv. Mišių 
metu. Tėvas Viktoras Gidžiū
nas, pranciškonų provincijolas, 
prabilo dienos šventei pritai
kintu pamokslu ir po įspūdingų 
apeigų anie trys pranciškonai 
sudėjo savo amžinuosius paža
dus į provincijolo rankas: vyk- jų, o labiausiai žilagalvis parapi- 
dyti šventą mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus evangeliją bū
nant klusniem, atsisakant savo 
nuosavybės ir skaisčiai gyve- 
nant.Jškilmių metu dalyvavo tė
vai pranciškonai, klierikai, bro
liukai, klieriko Kazimiero tėve
liai, seserys, giminės ir svečiai.

Klierikas Kazimieras Venslo
vas yra gimęs 1936 rugpiūčio 
29 Pittsburgh, Pa., kur ir da
bar jo tėvai_ (Antanas ir Elena)

priklauso lietuvių šv. Kazimie
ro parapijai. Pradžios mokslą 
ir gimnaziją baigė šv. Kazimie
ro lietuvių mokykloje. Į pranciš
konus įstojo 1954. Po keturių 
vienuolinio bandymo bei filo
sofijos studijų metų jaunuolis 
galutinai apsisprendė pasilikti 
pranciškonų ordine ir toliau mal 
da, mokslu bei darbu siekti ku
nigystės. Be abejo, su ilgesiu 
laukte laukia jo tėveliai, giminės 
ir Pittsburgho lietuviai primici-

nimą nusprendė visas savo die
nas paaukoti Dievui ir būti išti
kimais šv. Pranciškaus sekėjais. 
Dabar br. Pranciškus gyvena 
Brooklyn, N.Y. vienuolyne ir 
dirba “Darbininko” spaustuvėje. 
Br. Paulius eina durininko pa-t 
reigas Kennebunkport, Me. vie
nuolyne ir kartu < dirba “šv. 
Pranciškaus Varpelio” adminis
tracijoj.

Evangelijoje skaitome: “Piū- 
tis, tiesa, didelė, o darbininkų 
maža!’ Iš tikro, lietuvių pran
ciškonų ordine platūs yra dajr- 
bo laukai, bet trūksta darbinin
kų!

Dievo Apvaizdos ranka prieš 
septyneris šimtus metų nuvedė 

i pirmuosius pranciškonus į Lie
tuvą skelbti Kristaus evangeli- 

; jos. Jie savo misiją atliko. Ta 
. pati Apvaizdos ranka ir laisva-

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progV, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St, Kidgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

KLIERIKAS K. Venslovas su savo tėvais

jos kleb. kun. Magnus Kazėnas, 
kuris paskatino šį jaunuolį sto
ti pas lietuvius pranciškonus.

Brolis Pranciškus Matukas 
yra gimęs 1922 gegužės 20 d. 
Pikelių parap., Žemaitijoje. Pas 
pranciškonus atvyko 1950. Br. 
Paulius Gaidys gimęs 1908 Tug- jame pasauly, Amerikoj, lai- 
sėjo 6 ,Marcinkonyse, Vilniaus 
krašte. Abu broliai yra atvykę 
iš tremties ir, malda bei darini, 
išbandę sunkų vienuolini gyve-

mina lietuvius pranciškonus. 
Dievo buvo lemta, kad prieš ' 
17 metų jaunas pranciškonas, 
tėv. Justinas Vaškys, atvyktų 
Amerikon ir čionai atkurtų pra 
ciškonų lietuvių šv. Kazimiero 
provinciją. Be abejo, jani daug 
pritarė ir parėmė lietuviai kle
bonai, kunigai ir dosnios lietu
vių aukos. - .

Pagaliau dosniųjų ir gerašir
džių lietuvių aukomis palaiko-

PER 20 AMERIKOS VALSTYBIŲ (3) IGNAS MEDŽIUKAS

Brolis Paulus Gaidys, O.F.M. ir* 
Brolis Pranciškus Matukas, O.F.M.

mi, pranciškonai šių metų lie
pos 13 d., Kennebunkport, Me., 
pašventino šv. Antano gimnazi
ją, kurios trijos klasėse rudenį 
mokysis daug lietuvių jaunuo
lių.

Ne vienam gal kiltų klausi
mas: kas gi tuos jaunuolius iš 
tiek toli, net iš Los Angeles, 
iš Chicagos, iš Brooklyno, iš 
Bostono, Kanados bei kitų mies
tų surinko ten prie Atlanto 
vandenyno, atvedė eiti mokslų? 
Į tai atsakys anie jaunuoliai pa
tys: Viepatie, kur. mes eisi
me? Mes norime būti Tavo mo
kiniais ir būsimais šv. Pranciš
kaus sekėjais atgimstančiai tė
vynei Lietuvai!

Vyčiai parašė ketvirtį milijono laiškų

PER JUODOJO AUKSO KRAŠTU
Prabuvęs keletą dienų Nęw 

Yorke, autobusu skubėjau ' į 
Pennsylvanijos valstybę. New 
Yorką palikau pačiam vidurnak
ty, o ėmus aušti, pro langus 
matėsi jau Pennsylvanijos kal
nai, apaugę nedidelio ūgio me
deliais. Abiejose kelio pusėse 
matėsi išraustų žemių pylimai, 
tartum Jštisa fortifikacijų siste
ma. Žemė surausta anglių ka
syklų.

tus. Aš tada dar buvau 12 me- estate biznyje Philadelphijoje. 
Maloniai buvau nustebintas, iš
girdęs jų penkerių metų sūnelį 
gražiai kalbantį lietuviškai. Nuo
širdžiai priimtas pas mielus 
Salutus, patyręs jų didelį vai
šingumą, netrukus turėjau at
sisveikinti ir leistis kelionėn į 
vakarus.

Lietuvių Radijo Valandos^ Programa 
perduodama sekmadieniais

WHiL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadienį nu«» 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANU) F. KNE12ILT — Utiumnfon Radis Ueur. M Oš-

O. Ivaškai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 Ę^Broadway. So. 
Boston. Mass.: Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-144S; SOath Boston 8-4818 ar 
8-IS4O; Kirkiami 1-8533.

I
RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do- 
| vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
| Tel. AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.
I STEPONAS MINKL’S

£

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

Mano kelionės tikslas buvo 
Girardville, kur aplankiau gi
minaitį kun. J. Buikų, buvusį 
kadaise vienoje parapijoje D- 
zūkų krašte kleboną o šiuo me
tu dirbant asistentu pas lietu
sių šv. Vincento parapijos kle
boną kun. Degutį. Girardville 
miestelis nedidelis, bet ^ako, 
kad čia gyvena 1700 lietuvių. 
Pabuvojęs pas kun. Buikų, su 
juo nuėjau pas kitus čia pat 
netoliese, Connerton, gyvena
mus gimines Salutus. Juozą Sa-

tų vaikas, o jis jau vyras, grįžęs 
iš Amerikos ir vedęs mano pus
seserę, vėl išvyko. Atsitiktinai 
susitikę, tikrai vienas kito ne
būtumėm pažinę. Jis mane sa
vo automobiliu apvežtojo po 
apylinkes Shenandoah ir Potts- 
ville, aprodė akmens anglių kas
yklas, laužyklas ir valyklas. Pa
pasakojo, kaip akmens anglys 
išimamos iš žemės ir paruošia
mos parduoti, šios apylinkės 
kadaise ^>uvo labai gausiai ap
gyvendintos lietuvių. Bet laikui 
bėgant, kasyklose mažėjant dar
bams, daugelis išvažinėjo kitur. 
Bet ir šiuo metu tokiam She- 
nandoah, 16 tūkstančių mieste, 
lietuviai sudaro nemažiau treč
dalio. Lietuvių vietos kolonijos 
pasididžiavimui miesto majo
ras įr—policijos viršininkas yra 
lietu vi ai

Viena Salutų duktė ištekėju
si už buvusio Amerikos oro lai
vyno airių kilmės leitenanto, Ohio ir Indiana laukais, 

lutą buvau matęs prieš 35 me- kuris išėjęs atsargon, dirba real

Pennsylvanija priglaudė dide
lį skaičių mūsų senųjų emi
grantų. Darbai anglių kasyklo
se buvo jų pragyvenimo šalti
nis. Nebe reikalo ir šiandien 
kai kas anglis vadina “juoduo
ju auksu”.

Vakare privažiavome Pitts- 
burghą, turintį apie 800,000 
Tai pasaulio centras sunkiosios

nijaus. čia ne vienas lietuvis 
sunkiu rankų darbu pelnos duo
ną. Darbai nelefigvi, bet gerai 
apmokami.

•Toliau kelias vėl eina lygiais

(Atkelta iš 3 psl.) 
letenių kiekvieną kartą. Kiti 
atskiri asmenys irgi įsijungė į 
komisijos darbą. Šie su Studen
tų Sąjungos nariais parašė 476 
laiškus. Tai graži pradžia, ir tu
rime vilties, kad veikimas dar 
labiau stiprės.

Per paskutiniuosius 4 metus 
mes turime tokią tvarką. Cen
tro komisijos pirmininkas pa
rašo oficialius Lietuvos vyčių 
laiškus tiems, kurie vienaip ar 
kitaip savo kalbose ar raštuose 
atsiliepia apie Lietuvą ir lietu
vių reikalus. Taip pat parašo
me papeikimo ar paraginimo 
laiškus, kad aktyviau veiktų.

Man tenka būti šios komisi
jos garbės pirmininku. Man at
siunčia straipsnius, mes išlei- 
džiame biuletenius, ir išsiunčia
me. Paskutniuosius metus pir
mininko pareigas ėjęs Pranas 
Vaškas visus laiškus padengia 
savo lėšomis. Jo darbštumas 
ir nuoširdumas yra pavyzdys vi
siems vyčiams. Gaila, kad jis 
nebegalės būti pirmininku. Vy
čiuose pasiima kitas organiza
cines pareigas.

Išleisti biuletenių neįmano
ma, jei nebus straipsnių, iš ku
rių galime sužinoti, kam ir ko
kius laiškus rašyti. Todėl svar- 

^bu mum gauti straipsnius iš 
laikraščių, žurnalų, knygų bei 
žinių, kur, kas, ką pasakė per 
radiją, televiziją. Nors kasmet 
prašau, kad man atsiųstų iš- apie Lietuvą ir paminėjo, reng- 

(B.d.) karpas iš laikraščių, atčiau dau

gelis tai užmiršta. Taip mūsų 
biuleteniai nėra pilni. Daugiau
sia iškarpų atsiuntė Pranas 
Vaškas iš Newark, N.J. ir Vin
cas Višniauskas iš Gardner, 
Mass.

Jiems už uolų darbą tariu 
ačiū. Taip pat prašau visų at
kreipti dėmesį ir siųsti visus 
straipsnius, kurie mini, kokiu 
nors būdu Lietuvą ir kuriuos 
suranda spaudoje. Iškirpkite, pa 
žymėkite laikraščio pavadinimą, 
datą ir atsiųskite. Būsiu visiems 
labai dėkingas.

Sausio mėnesį komisijos na
riai puikiai atliko savo svarbų 
darbą. Tada per laiškus ir per 
asmenininius kontaktus primi
nė senatoriams, atstovams, vals
tybių gubernatoriams, miesto 
burmistrams ir laikraščių redak
toriams, kad Vasario 16 —Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tė. Taip vyčiai atėjo į talką Lie
tuvių Informacijos Centrui. Re
zultatas buvo labai gražus. Va
sario 13 apie Lietuvą buvo kal
bos Senate ir Atstovu rūmuo
se Washingtone. Net 25 sena
toriai ir 88 atstovai kalbėjo apie 
Lietuvos kovą dėl nepriklauso
mybes. Visos tos kalbos tilpo 
CongressionaI Record. 15 gu
bernatorių ir 21 miesto burmis
tras savo miestuose ir valsty
bėse paskelbė Vasario 16 Lie
tuvos respublikos dieną. Apie 
52 laikraščiai įdėjo straipsnius $

KNIGHTS OF LJTHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX. 1190 kilocykles 
Framingham. Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

Mūsų specialybe yra visi namų pataisy
mo darbai nuo rūsio iki stogo

I

Teiraukitės nemokamo darbų įvertinimo’. 
Dirba įgudę darbininkai 

Nereikalaujame įmokėpmų • Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos • Ligi 84 mėnesių

Alum, apvadai Insuliacija Stogo dengimas •

Alum, durys Izoliacija Stogo langai
Alum, langai Kitavimas Stucco darbai
Antlangės Laiptai šaligatviai
Apmušalai Langai šaldymas
Atnaujinimai Mūrijimas Šildymas f
Atsarginiai laiptai Namo apmušimai Takai
Atspara vandeniui Nitavimas Turėklai X
Atspara vėjui Pagražinimas Tvoros
Cemento darbai Pakopos Vaizdiniai langai
Celotes lubos Palėpės Vamzdžiai
Dažymas Pamatai Valymas garu
Dekoravimas Pastogės ‘Verandos %
Elektros laidai Perkeitimai Virtuvės
Gaisro apsauga Plytelių darbai Vonios
Garažas Prakasimai Venec. užuolaidos
Grindys Prieangiai Žibalo krosnis
Įakmenijimas Priestatai

Kreipkitės i ANTANĄ EVergreen 8-6781

RUGPJŪČIO 31 IL SEKMADIENĮ. 7-V. V.

STATLER VIEŠBUČIO TERRACE SALEJE P.LB. SEIMO PROGA ĮVYKS

IŠKILMINGAS BANKETAS
IR 9 V. V. ŠOKIAI

Įėjimas į banketą 10 dol., tik į šokius — 2 dol.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti. Prašoma iš anksto užsisakyti vietas pas 
Juozą Mauruką, tel. AP 7-9205, arba Ireną Banaitytę, tel. MI 7*6247

tas iškilmes. Keletas laikraščių $ 
įsidėjo vedamuosius. Taip vy- $ 
čiai šiais metais pasirodė la- $ 
bai gražiai. $

(b.d.)

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ —
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUOIJĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO„ INC.
135 Wcst 14th Street, New York 11, N. Y

MŪSŲ SKYRIAI

Tcl. CHelsca 3-2583

116 East 7th St. 332 Ffllmore Avė. 308 W. Fourth St 132 Franklin Avc.
Ncw York City 
Tcl. YU 2-0380

Buffalo 6. N. Y. Boston 27, Mass. Hartford. Conn.
Tel. MOhawk 2674 Tel. ANdrew 8-5040 Tel. CHapel 6-4724

900 Literary R<i. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461
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Marija ir Lietuvos Šiluva B a I t i iii o

Kun. Ant. V. Mažukių, M.I.C.'
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susirinki-

šiuos 1958 metus galime iš
tiktųjų pavadinti Marijos Me
tais. Bažnyčia mums primena 
ne tik Liurdo Marijos apsireiš
kimo 100. m. sukaktį, bet ir 
Lietuvos'šiMivos 350 metų ju-' 
biliejų. Tąją proga mūsų lietu
viškos vienuolijos ir įvairios pa
rapijos ruošia ypatingas pami
nėjimo pamaldas.
ŠILUVA PRIEŠ APSIREIŠKIMĄ

Penkioliktame šimtmetyje Ši
luvos miestelis buvo mažas, be
turįs vos keletą tūkstančių ne
turtingųjų ūkininkų. Miestelis 
greičiausiai gavo savo varda iš 

z to, kad buvo smiltingas ir be
veik visa aplinka apaugusi ši
lais.
. Nors Lietuvių tauta apsikrikš
tijo Mindaugo laikais 1251 me
tais, bet tik po sunkių persekio
jimų ir Vytautui Didžiajam nu
galėjus priešą 1410 metais, Lie
tuvoje galėjo įsigalėti katalikų 
tikėjimas. Lietuviai tik tada sta
tytė savasias bažnyčias, viešai ir 
ramiai išpažino savo Viešpati 
Dievą, šiame laikotarpyje Šilu
voje didiko Petro Giedgaudo 
rūpesniu ir lėšomis buvo pasta
tyta pirmoji Šiluvos bažnyčia, 
skirta Švenčiausios Marijos gi
mimo garbei, šiai pirmąjai baž
nyčiai sudegus, 1500 metais 
naująją pastatė Giedgaudų gi- 

- minė — Jonas Zaviša. Bet tuo 
laiku Europos protestantų įta
ka paveikė Jono Zavišos įpėdi
nį Melchiorą, kuris kartu su ki
tais didikais priėmė kalvinų ti
kėjimą ir tuomi prasidėjo kova 
tarp katalikų ir kalvinų. Šilu
vos katalikų didžiausiai nelai
mei vėl sudegė jų antroji baž
nyčia 1536 metais.

Šiame laikotarpyje Lietuvos 
didikai buvo ypatingai paveikti 
kaimyninių kraštų protestantiz
mo. Turtingųjų šeimos siuntė 
savo jaunimą į užsienį mokintis. 
Ten užsikrėtė jie klaidomis ir 
pargrįžę Lietuvon, jas pasklei
dė visam krašte. Prasidėjo dide
li persekiojimai katalikų kuni
gų ir pasauliečių, net katalikų 
bažnyčios buvo naikinamos ir 
jų menkas turtas atimamas.

Panašiai įvyko ir Šiluvos mies
telyje. Čia viena karšta kalvinis
te Sofija Morkūnienė — Vnuč- 
kienė, anot vyskupo M. Valan
čiaus, “iš pradžių užrakino, o 
paskui sugriovė Šiluvos katali
kų bažnyčią, o jos turtus pave
dė kalvinams. Ką matydamas, 
paskutinis katalikų klebonas 
kunigas Holubka sukrovė baž
nytinius daiktus į gerai apkaus
tytą skrynią ir įkasė Į žemę pas 
didelį akmenį netoli Šiluvos." 
Kaip vėliau paaiškėjo toje dėžė
je buvo paslėpti įvairius bažny
čios daiktai Marijos paveikslas, 
svarbūs dokumentai, vienas ar
notas. Ir taip Šiluvos katalikai 
liko be bažnyčios ir reikalingų 
vadų didžiausiame nuliūdime.

Per 80 metų kalvinistai taip 
įsigalėjo ir paveikė gyventojus, 
kad didžiuma užmiršo, kad ka
da nors Šiluvoje buvo katalikų

MARUOS APSIREIŠKIMAS
Dievo Motinos apsireiškimas 

įvyko vasarą, 1608 metuose. Ū- 
kininkams beariant žemę ir vy
resniesiems vaikams beganant 
gyvulius, maži vaikai buvo pra
tę žaisti prie akmens, prie ku
rio buvo'paslėpta dėžė su už
silikusiais bažnytiniais daiktais 
ir ant kurio pagal tradicijas, 
stovėjo bažnyčios didysis alto
rius. Vaikams bežaidžiant, pasi
rodė Dievo Motina, jauna, spin
dinčiais drabužiais, su ilgais pa
laidais plaukais. Marija laikė 
Kūdikį rankose arti krūtinės ir 
graudžiai verkė.

Labai nusigando mažieji vai
kai, piemenėliai, išvydę nepap
rastą Moterį. Vienas drąsesnis _ 
parbėgo miestelin pas kalvinų 
pastorių, kuris nusijuokė ir į- 
sakė grįžti prie bandos. Vaikai 
vėliau viską išpasakojo savo tė
vams ir kaimynams.

Mažame miestelyje nepapras
tas įvykis greit visus paveikė. 
Kitą diena didelis būrys susi
rinko ton pačion vieton. Vieti
nis kalvinų pastorius irgi nuėjo 
į apsireiškimo vietą išbarė susi
rinkusius, kad patikėjo į vaikų 
neprotingus pasakojimus ir į- 
spėjo, kad tai galįs būti velnio 
darbas atitraukti nuo kalvinų 
tikėjimo.

Kalvinų pastoriui bekalbant, 
staiga vėl pasirodė ta pati Mo
teris ant to paties akmens. Ji 
vėl laikė "mažą Kūdikį ir gai
liai verkė. Visi buvo lyg žaibo 
ištikti, nieko negalį kalbėt. Ne
paprastos Moters ašaros visus 
paveikė ir sugraudino. Pastorius 
paklausė. “Ko verki?’’ Moteris 
atsakė, “Kitados šioje vietoje 
buvo garbinamas mano mylimas

Sūnus, o dabar čia ariama ir 
sėjama”. Tą pasakiusi, pranyko.
ATRASTA .ŠILUVOS SKRY

NIA

Marijos apsireiškimo metu 
protestantizmas Lietuvoje buvo 
bepradedąs nykti. Katalikai pra- 
dėjo reikalauti savo teisių net 
per teismus. Reikalavo, kad kal
vinai gražintų bažnyčias, žemes , 
ir turtus. Atgavus kai kurias 
bažnyčias. Kan. Jonas Kazakevi
čius buvo paskirtas rūpintis Ši
luvos bažnyčios žemių bei tur
tų atgavimu. Bet šio kunigo 
rankos buvo surištos nes ne
buvo jo kių įrodinėjimų teismui

Sužinota, kad Šiluvoje gyveno 
vienas labai senas, bet jau aklas 
senukas, kuris pasakoja, kad ten 
kur Marijai pasirodė, stovėjo 
Šiluvos katalikų baž. Jis taip pat 
ragino žmones tikėti į piemenė
lių pasakojimus apie Marijos ap
sireiškimą ir priminė, kad toj 
vietoj turėtų būti geležinė skry
nia. kurioj yra paslėpti bažny
tiniai daiktai.

Apie tą akląjį senelį ir jo pa
sakojimus užgirdo žemaičių vys
kupas, kuris įpareigojo kun. J. 
Kazakevičių į tą reikalą atkreip
ti dėmėsi ir visą ištirti. Su sene
liu nuėjo į Marijos pasirodymo 
vietą. Senelis tuojau atgavo sa
vo regėjimą. Iš džiaugsmo puolė 
ant žemės/ir dėkojo Dievui ir 
Marijai. Senelio nurodytoj vie
toj vyrai pradėjo kasti ir rado, 
apkaltą geležinę skrynią, kurioj 
buvo ir svarbūs dokumentai ku
rie rodė kad Petras Giedgau- 
das buvo davęs žemės ir parū
pinęs lėšų statyti katalikų baž
nyčia.

Kan. J. Kazakevičius su reika
lingais raštais kreipėsi Į teis
mą ir atgavo žemę. Protestan-

ŠILUVOS koplyčia kapinėse.

bažnyčia. MARIJOS apsireiškimas Šiluvoje.

Lietuviu Postas 
paskutiniame savo 

me rugpiūčio 13 sutarė ateities 
veikimo planus. Buvo daug gra
žių minčių pareikšta. Keli na
riai išrinkti dalyvauti Amerikos 
legionininkų didžiajame seime 
Chicagoje,. kur ta proga aplan
kys ir Dariaus — Girėno na
mus. Naujajai valdybai peri
mant oficialiai pareigas, bus iš
kilmės su žymiais kalbėtojais 
rugsėjo 23, sekmadieni. Iškil
mėse bus prisiminti mirusieji 
lietuviai legionininkai.

P. Velžienė, 
lietuvių veikėjo Vinco Velžio 

žmona, veikliai dirbanti su le
gionininkų rėmėjom (Ausiliary) 
ir dalyvaujanti Marylando vals
tybės valdyboje, buvo gražiai 
pagerbta susirinkime. įvykusia
me liepos mėn. Emcrsono vieš
butyje. Narės rėmėjos. įvertin-l 
damos jos nuveiktus darbus. į-1 
teikė brangią dovaną. Moterys 

- rėmėjos apskritai daug padeda 
legionininkai veiklai. Už tai jas 
sveikiname.

Vasaros karščiu metu 
didelis skaičius lietuvių vyk

davo į Knick Knack Beach at
sigaivinti. Toji pamario vieta 
patogi mašinom pastatyti, pa
būti medžių pavėsyje, paplau
kioti ir pažuvauti. O svarbiausia 
yra tai. kad jos savininkas yra 
lietuvis, šeštadieniais ir sekma
dieniais čia išgirsti gražia lietu
višką kalbą ir dainas.

Stasys Butkus, 
senesnės kartos lietuvis, ilga

metis Baltimorės gyventojas, 
susirgo ir dabar yra Annapolio 
ligoninėje. Jis yra veiklus lietu
vis. Jam labai rūpėjo ir rūpi 
lietuvybė mūsų kolonijoje, tad

(Nukelta j 6 psl.)

tai dar turėjo sumokėti geroką tuvių parapijoj. Elizabeth. N.J. 
pinigų sumą. ne tik buvo įtaisytas gražus ši-

Šiluvos gyventojai.
bažnytinę nuosavybę, vėl pasta
tė mažą, medinę bažnyčią ant 
to akmens ir vietos, kur pasi
rodė Dievo Motina.

Rugsėjo 8 1789 metais, bu
vo iškilmingai su karūna apvai
nikuotas stebuklingas Marijos 
paveikslas, kuris buvo atnau
jintas ir auksu bei sidabru pa
puoštas.
DABARTINĖ ŠILUVOS ŠVEN

TOVĖ
1912 metais buvo pradėta sta

tyti nauja, didesnė ir gražesnė
Šiluvos bažnyčia, kuri apyunKes lietuvių parapijų. ruomenės Balso — russėio 7
baigta 1921 metais. Bažnyčia Melskime Šiluvos Mariia kad ™omenes .. ru^e)° /& j .ueifeMiue piiuvui, .naujų, nau Tikimasi, kad ir siais metais

susitiks daug lietuvių iš Phila- 
kuogreičiausiai išlaisvinta ir. delphijos ir plačių jos apylinkių.

- - ’ Gegužinė — piknikas ivvks Ce-.
lietuvius, išprašytų iš savo Dan- akyje kuris yra ^‘truputį 
giškojo Sūnaus reikalingų malo- toliau, negu pernykštė pikniko 
nių.

atgavę luvos altorius, bet relikvioriuje 
dar yra didelis gabalas akmens, 
dalelė to akmens, ant kurio 
stovėjo Šiluvos Marija.

Šiluvos Marija ypatingoms iš
kilmėmis bus pagarbinta Maria- 
napolio vienuolyne, sekmadienį, 
rugsėjo 7. Norvvicho vyskupas 
Bernardas Flanagan aukos šv. ■ 
Mišias ir vadovaus iškilmnigai 
procesijai. Šia proga dar stato
mos Lietuvoj esančiųjų Marijos 
šventovių koplytėlės. Maldinin
kų maldoms’ vadovaus Naujos 
Anglijos lietuviai kunigai, o gie
dos jungtinis choras, sudarytas 

kuri buvo apylinkės lietuvių parapijų.

• Brockton, Mass., Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuoly
no sodyboje, rugsėjo-September 
1. Darbo šventėj (Labor Day). 
bus metinė tradicinė Naujosios 
Anglijos lietuvių gegužinė — 
piknikas. Piknike pakviestas kal
bėti šen. John F. Kennedy. Bus 
įvairi programa, valgių ir gėri
mų. Galima bus sutikti daug 
senų pažįstamų. Seserų rėmėjai 
ir pačios seserys maloniai kvie
čia atsilankyti ir smagiai pra
leisti laiką viename iš didžiau
sių rudeninių piknikų. Pelnas 
skiriamas vienuolyno koplyčiai 
statyti. •

• Kennebunkport, Me., lietu
vių pranciškonų vienuolyne, kur 
jau stovi ir gausiai lankoma 
Liurdo grota ir pašventinti 
šv. Antano gimnazijos rūmai, 
baigiami dar statyti Kryžiaus 
keliai, stacijos. Jos visos sukon
centruotos vienoje liet, sti
liaus koplyčioje; projektą pa
ruošė arch. Jonas Mulokas. Lie
tuviškų motyvų stacijom paveik- ~ 
sius piešė dail. V. Kašuba. Sta
cijos bus pašventintos kitais 
metais lietuvių dienos metu. 
Kennebunkporto vienuolyno 
gvardijonu dabar yra T. Justi
nas Vaškys. O.F.M.. buvęs pro
vincijolas ir Amerikoj liet, pran- • 
ciškonų įsteigėjas.

• Stasys Baras (Baranauskas) 
laimėjo finalinį konkursą tra
diciniame Chicagos muzikos fes
tivalyje. kuriame dalyvavo 7000 
muzikų, solistų bei aktorių ir 
klausėsi per 70.000 žmonių.

Philadelphijos

MIELI LIETUVIAI,

Lituanus žurnalui remti ko
mitetas skelbia rugsėjo mėne
sį vajaus mėnesiu. Bus telkia
mos aukos šiam informaciniam 
— kultūriniam leidiniui parem-

žinios
Pirmoji ir paskutinė geguži*

nė šiais metais rengiama radi
jo valandėlės — Lietuvių Ben-

• statyta ant to paties akmens. Josios šventovė ir Lietuva būtų 
ant kurio pasirodė Marija.Vie-
noj šventovės koplytėlėje yra kad jj paguostų kenčiančius 
istoriniai daiktai, turį sąryšį su 
Šiluva; geležinė skrynia, kurioje 
rasti užsilikusieji bažnytiniai 
daiktai, senas baltas arnotas, 
liturgiški vyskupiški rūbai, ku
riuos nešiojo Šiluvos klebonai, 
nes jiems buvo popiežiaus leis- 

' ta keletą kartų metuose ponti-
fikališkai laikyti šv. Mišias.

350 METŲ JUBILIEJUS
Kiekvienam Lietuvos gyven

tojui buvo žinoma Šiluva ir Ma
rijos apsireiškimas. Senesnieji 
lietuviai tas žinias apie Šiluvą ir 
patį pamaldumą atsivežė Ameri
kon. Atsirado mūsų vienuolynų 
koplyčiose ir sodose Šiluvos 
šventovės ir visur iškilmingai 
švenčiama Šiluvos šventė rugsė
jo 8 Įsidėmėtina, kad vienoj lie-

STilhvell 4-5875

RILEY BROS
INCORPORATED

Veikia daugiau kaip 75 metus
Tikrojo Barre. Vt. granito

PAMINKLAI
Visom katalikų kapinėm

48th St. ir Laurel Hill Blvd. 
52nd St. ir Oueens Blvd.

Prie jėjimo j Calvary Cemetery

WOODSIOE 77. N. Y.

Skyrius: prie Havcn Cemetery var
tų, Bronx Pkwy., Havvthom. N. Y.

vieta. Važiuojant per Walt 
VVhitman tiltą, reikia važiuoti 
apie 5 my. 42 keliu Atlantic Ci
ty kryptimi. Važiuojant per 
Bellmavvro miestelį W. Brown- 
tą ir už tilto antrasis ūkis yra 
pikniko vieta. Nuo 42 kelio iki 
pikniko vietos kelias bus pažy
mėtas ženklais ir rodyklėmis. 
Pradžia 1 vai. dieną.

Virginijos Irenos Karaliūtės 
ir Broniaus J. Majausko sutuok
tuvės įvyks rugsėjo 6 d.. 10:30 
vai. dieną, šv. Jurgio bažny
čioje. Vestuvių vaišės bus 5:30 
vai. vakare Four Chefs.patalpo
se.

ti.
Komitetas kreipiasi į visą 

tauriąją lietuvišką visuomenę 
ir maloniai prašo remti lietu
viško akademinio jaunimo pas
tangas garsinti kitataučių tar
pe lietuvių tautos laimėjimus 
bei nušviesti dabartinę Lietu- 

‘ vos būklę.
Lietuviško akademinio jauni

mo vardu. Lituanus žurnalui 
remti komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems lietuviams už jų 
malonią paramą, kurios dėka 
tebus įmanomas tolimesnis šio 
Lietuvai prasmingo darbd tęsi-
mas.

Lituanus Žurnalui Remti Ko
mitetas

Vytautas Kamantas 
Dr. Mykolas Vaitėnas 
Albertas Vaitaitis
Vida Kasparavičiūtė 
Jonas Kazlauskas 
Nijolė Kersnauskaitė 
Laimutė lešmantaitė 
Danguolė Bartuškaitė

K.Č.

Kęstutis Gaidžiūnas

1958 IX I d

MAR1ANAP0LYJE

JUBILEJINE MARIJOS ŠVENTE
PAMINBTI 350 METŲ SUKAKČIAI NUO SVENC. MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE

Rugsėjo - September 7,1958
11 vai. Šv. Mišias celebruos J. E. Norwich vys

kupas Bernard J. Flanagan, D.D. Pamokslą 
pasakys prelatas Pranciškus Juras. Šv. Mišių 
metu giedos šv. Kazimiero parapijos cho
ras, Worcester, Mass., vadovaujant I. Nau- 
ragiui.

3 vai. Švenč. Sakramento adoracija, procesija. 
Pamokslą sakys kun. Albinas Spurgis, MIC, 
iš Čikagos,

5 vai. Akademija — Marijos garbei. Programą 
- išpildys St. Daugėlienė, kun. S. Yla, J. Aistis 

ir šv. Kazimiero parapijos choras iš Wor- 
cester, Mass.

Išpažintys bus klausomos nuo 9:30 vai. ryto.
Bus galima gauti lengvu valgių.
Visi lietuviai maloniai kviečiami šioje šven

tėje dalyvauti.
RENGIMO KOMITETAS

_■ —
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Vieną dieną susitikau savo 
gerą pa.“ i štamą, susirietusi be
veik Į ožio ragą. Vargšelis at
rodė taip, tartum nuo savo gi- 
mino dienos nebūtų turėjęs at
ostogų.

— Tai kur jau taip sunkiai 
dirbi, — paklausiau, —kad to
kią šlapią vasarą ir atrodai vi- 

; sai išsunktas.
— Redakcijoje. — numykė 

tasai lietuviškos spaudos kan
kinys ir man taip paiškino:

Yra trys nuodėmės, kuriom 
redaktoriai šaukiasi dangaus at- 
monijimo:

viena, kai rašoma tokia nudė
vėta juostele, kad negali įžiū
rėti. ar popierius baltas ar rašy
tas: jis kažkoks neaiškiai pilkas:

antra, kai rašoma taip sus
paustai. jog nė uodas negalėtų 
tarp eilučių snapo įkišti; visos 
eilutės sulipusios i vieną tam
sią dėmę;

trečia, kai rašomi labai svar- 
į būs ir, skubūs pranešimai, to

kie skubūs, jog niekur nebede- 
dama ženklų; malonėk pats 
tuos ženklus sudėti lietuviškos 
visuomenės labui.

Kviečiam į lietuvišką Brocktono mugę
Lietuviška bakūžė "Broekton 

Fair* parodoje
‘Broekton Fair’ paroda šiais 

metais prasidės rugsėjo 7 ir 
baigsis rūgėjo 13. Brocktono 
lietuvių klubai ir organizacijos 
1937 m. 'Broekton Fair” aikš
tėje yra pastatę lietuvišką ba-

• kužę. pavadintą Dariaus ir Gi
rėno vardu. “Brocktop Fair’’ pa
rodos metu lietuviai savo bakū
žėje taip pat rengia lietuvišką 
parodėlę. Čia išstatomi lietuviš
ki medžio, gintaro, odos, išdir
biniai lietuviški tautiniai dra
bužiai. tautinės juostos, lietu
viški senieji ir naujieji leidiniai 
ir t.t. Parodos metu, be lietuvių, 
šią bakūžę aplanko daugybė 
žmonių, kurie domisi lietuvių 
liaudies menu.

Šiais metais lietuvių bakūžės 
atidarymas Įvyks rugsėjo 7 įdo
mia programa, kuri prasidės 
3 v. p.p. Programoje dalyvaus 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovajama O. Ivaškie- 
nės.

Prie bakūžės veiks lietuviškų 
valgių virtuvė ii' baras.

Kasmet į bakūžės atidarymą

suvažiuoja daug lietuvių ne tik 
iš apylinkės, bet ir iš toliau.

Ir šiais metais kviečiame vi
sus lietuvius gausiai dalyvauti 
bakūžės atidarymo dieną.

ALTO Brocktono skyrius

Baltini orės žinios
— sakau tam sa- 
—o aš kaip ko- 
šaukiuos dangas 

redaktoriam dėl

— Palauk, 
vo bičiuliui, 
respondentas 
atmonijimo
trijų didžiųjų nuodėmių. Ir iš
klojau:

viena yra ta, kada redaktoriai 
išleidžia, kas buvo pasakyta;

antra, kada jie įrašo, kas ne
buvo pasakyta;

trečia, kada jie grąžina raš
tą. kad nieko nebūtų pasakyta.

Kai vienas antram tokius kal
tinimus pateikėm, tai tarp mū
sų įvyko koegzistencija ir tada 
savo šnekoje susiradome tretį
jį lietuviškos spaudos kaltinin
ką — skaitytoją. Jis taip pat 
turi tris nuodėmes:

- vieną, kai laikraštį skaito, bet 
nepasistengia už jį atsilv’ginti;

antrą, kai skaito vien tai, 
kas apie jį rašoma;

trečią, kai visai neskaito, jei-

Los Angeles, Calif.
Senatorius Knowland kalbės 

lietuviams
Senatorius Williaių F. Know- 

land, didysis Lietuvos ir lietu
vių reikalų gynėjas, pasakys pa
grindinę kalbą Kalifornijos lie
tuvių dieną, kuri ruošiama šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
rugsėjo 7, sekmadieni, 2 vah 
po pietų Los Angeles Breakfast 
klubo patalpose, 3201 Los Feliz 
Blvd. Be šen. Knowland ir jo 
žmonos Helen Knowland, dar 
dalyvaus trys kongresmanai: G. 
Lipscomb, G. McDonough ir E. 
Hiestand. Bus puiki meninė 
programa, kurią atliks solistė 
A. Stempužįenė iš Clevelando, 
komp. Br. Budriųno ved. šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos cho. 
ras ir St. Fledžinskienės ved. 
tautinių šokių grupė. Programai 
vadovaus teisėjas J.C. Peters — 
Petraitis ir filmų aktorė Rūta 
Kilmonytė. Šv. Kazimiero pa
rapijos kleb. kun. J. Kučingis 
mano, kad šiais metais Kali
fornijos lietuvių dienoje daly
vaus apie 3.000 lietuvių.

Naujas "Lietuvių Dienų" 
numeris

‘Lietuvių Dienų” rugsėjo nu
meris jau pasiekė prenumera
torius ir platintojus, žurnalo 
rugsėjo numeris Įdomus ir sa
vo žodine ir iliustracine dali
mis. šio numerio viršelį puošia 
komp. Br. Budriūno nuotrauka. 
“Lietuvių Dienų’ rugsėjo nu
meris gausiai iliustruotas nuo
traukomis iš viso pasaulio lie
tuvių gyvenimo bei veiklos, 
šiame numeryje rašo: VI. Jaku- 
bėnas, Ig. Šeinius, E. Arbas, dr. 
K. Pakštas^ Stp. Zobarskas, W. 
M. Chaserir kit. Metinė prenu
merata 6 dol. Administracijos

( Atkeltas iš 5 pusi.) 
ir pats dalyvavo Įvairiose orga
nizacijose ir kitus skatino dirb
ti. Kai dar buvo Baltimorės lie
tuvių choras ‘Daina”, jis buvo 
vienas iš veikliausiųjų to choro 
dalyvių. Visą laiką rėmė vaidi
nimus, koncertus, operetes, iš
kilmingas vakarienes. Ilgus me
tus jis turėjo savo siuvyklą. 
Linkime jam geros sveikatos.

Tautu susiartinimo šventė,
kuri kiekvienais metais esti 

Gwynn Oak parke, šiemet įvyks 
rugpiūčio 31, sekmadienį. Mi
nios žmonių rinksis pasiklausy
ti įvairių tautinių daipų. muzi
kos, pasižiūrėti tautinių šokių ir 
paragauti skaniai pagamintų 
valgių. Tautinės grupėfe, daly
vaujančios šokių varžybose, 
bendroje eisenoje neša savo vė- . o .. „ ... . . . . adresas: 9204 South Broadvvayliavas ir įsrasvta savo tautos J

gų lietuviškai parašyta.
šitaip mudu bylodami, nuėjo

me į raudonos šviesos užkan
dinę. kur radome lietuviškos vi-
suomenės atstovus, esančius
ramybėje ir taikoje su visais, 
išskyrus savo kišene. Toji tai
kenčia.

Ir čia mes supratome, kad 
nėra ko skųstis, kas kaip skai
to ar rašo, jeigu tik nepritrūks
ta lašo.

' 2v .BePastogis

Parduodamas 2 šeimų namas 
Elmhurst. N. Y. Vienas blokas 
nuo požeminio traukinio stoties 
Queens Blvd. Abu aukštai tuš
ti. Kreiptis šeštadieniais ir sek
madieniais: A. Acosta, 86-42 
54 Avė.. Elmhurst 73. N.Y. Tel. 
TW 8-2306

RMDOWOm 
TUS SKRlEJAP? 
UBTUVĮ PIPZKK

GENERAL ELECTRIC padarE modelį atominio variklio, kurį nori 
pritaikyti prekybos laivams. Modelis išvežtas j Šveicariją, kur 
vyksta paroda “Atomas taikai”.

IŠPARDAVIMAS—PROGA!
Vsą LIEPOS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

VILNONIŲ MEDŽLACŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tes rūSies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine,
118-125-138 OBCHARD ST., GR 5-4525

COR. DĖLANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra:niškai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiuginkite savo gimines ir jutimuosius 

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE.
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikassuknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

-"Arą —y** *1*474*6 AP A " 4^

h MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ j
• i Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 1 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. y t
O Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: T

B L CIGMAN, INC į
; ĮSI Orchard Street New York 2. N. Y. t

Telet GR 5-0160 |
; * Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. j. 

; * Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad |

CAMBRIDGE, MASS,
Kleb. Kun. Pr. Juškaitis, 

ragina lietuvius nesivėlinti 
užsiregistruoti mokyklon Lietu
viam pirmenybė. Mokytojauja 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
lietuvaitės. Įvertinkime jų dar
bą.

Liet. kat. klubo
antras piknikas bus rugsėjo 

21 d. tame pačiame Romuvos 
parke Brocktone.

Iš Floridos
atvyko Stella Jonės (Plekavi- 

čiūtėj su savo dukrele ir sve
čiuojasi pas savo tėvelius H. 
Plekavičius. Taip pat svečiavo
si pas M. Karbauskus.

, Mirusieji
Iš Švč. M.M.N. Prasidėjimo 

lietuvių parapijos palaidoti: Pra
nas Savickas, Jonas Glebus, An
tanina Virbickienė, Marcelė Mi
kulskienė.

švč. M. Marijos Nekalto Pra- 
sidėjomo lietuvių parapijos baž
nyčioje susituokė Pranas Gare
lis su Lillian Johnson ir Ken- 
neth Dec su Kotrina Dašuta.

Elenai Radaitytei
rugpiūčio 16 surengė merg- 

. vakarį. Dalyviai sunešė gražių 
dovanų ir abiem jaunavedžiam 
palinkėjo Dievo palaimos.

Valerija Jankauskaitė
atstovavo Cambridge 18-tą 

vyčių kuopą vyčių seime Phila- 
dėlphijoje.

| pikniką,
kuris įvyksta rugsėjo 1 Brock- 

tono seserų sodyboje, rengiasi 
vykti nemaža lietuvių. Rėmėjai 
turės stalą su Įvairenybėmis.

I

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. — 
Maišytos Ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(viholesale) kainomis.

r KandEFMMCS
1158 East Jersey Street EHzabeth, N. J.
PRIE CITY SA VENGS BANK Tel. EL 4-1711

Lietuvių respublikonų 
vakarienė ir šokiai

Kalifornijos lietuviai respub
likonai rengia vakarienę ir šo
kius (Dinner -Dance) spalio 
25, šeštadienį, 6 vai. 30 min. 

vardą. -Visi parade dėvi tauti- '^^eles 3, Calif. Statlerio viešbutyje. Vakarienė-
nius rūbus. Lietuviai gyvai de- Nauja knyga je dalyvaus visa eilė žymių val
das! prie šios šventės, kuria iš “Lietuvių Dienų’ leidykla iš- džios pareigūnu.

Nauja knyga

lietuvių rūpinasi visa eile vyrų leido kun. dr. J. Prunskio knygą Vyčiai pradėjo leisti mėnesini 
-..biuletinįir mergaičių. Veikliai dirba lie- —‘Rinktinės mintys. Tai sto- 

tuvių miliodijų valandėlės ve- ra, virš 300 pusi, knyga. Kny- 
dėjai A. Juškevičius ir K. Las- goję sudėta tūkstančiai garsių- 
kauskas. Lietuvių salės užvaiz- jų pasaulio žmonių pasisakymų

Lietuvos vyčiu Los Angeles 
kuopa pradėjo leisti anglišką 

  . . mėnesinį biuleteni. Biuletenvje 
įvairiausiomis temomis. Knygos duodama infonmcijų angliškai 

A risti f* v*.. rtmi .
apie lietuvių veiklą visame kraš
te. Paskutiniame numeryje ra
šoma apie pasaulio lietuvių kon
gresą.

da Jonas Kairys rūpinasi pa- į_______________________-JO~-
ruošimu salės, kurioje bus visų kaina 4 dol. Galima knygą gau- 
tautų paroda. Kiekvienai tautai ti LD-nų leidykloje, 9204 South 
yra skirta atskira vieta toje sa- Broadway, Los Angeles 3. Calif. 
Įėję. Ten pardavinėjami tauti- Lietuvių bendruomė apylink. 
nio meno išdirbiniai ir valgiai. 
Lietuviai jau nebe vieną kartą 
laimėjo premijas už gražiausiai 
papuoštą stalą, o scenoje — 
už tautinius šokius.

Vysk. V. Padolskis,

Užveda kartoteką
LB Los Angeles apylinkė pa

siryžusi surinkti visų lietuvių, 
gyvenančių pietinėje Kaliforni
jos dalyje, adresus. Kartoteką 
tvarkys dr. J. Varnas, LB Los 
Angeles apylinkės valdybos na
rys. Visi lietuviai kviečiami tal
kininkauti šiame darbe. Jo ad-

šv. Kazimiero lietuvių kolegi-' 
jos Romoje globėjas, dabar vie
šįs Amerikoje, teikėsi vėl ap
lankyti šv. Alfonso lietuvių pa- resas: 596- North Lake Avė.,
rapiją. Pasadena. Calif.

Jonas Obelinis

SNO ATSKSUV1MIMO UE- 
PMEŽUDTJE DLEMJTOJR 
BMBNL . .

Karšt. Patr.

kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietų Sąjungos dalis

YRA 100%
APDRAUSTI

SKAITYK VARPELĮ. Įdomu* 
naudingas, iliustruotas, mene-
ainis religinis žurnalas, 
tams i.k $2.0C. Rąžyk:

Franciscan FatHers
Konnebunkport, M*.

MES NESAME PATENKINTI IKI
JCS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo Mijentams už rėmimą mūsų firmos <r JV 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mū?» f iig. Newąrke bus atldara ir sekmadieniais nuo
9 iki 4 vai idc .

2) r er nt me kasdien.
fjĮI-------- lį- Ca-o pa-to s..;n..niai išsiunčiami tuoj pat.

4} Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 
skyriuje.

5) Mūsų mais* ■>. audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti
niai yra suda-. ti ■ patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

Y.
Tel. INgcrsol 7-6465, INgersol 7-*H

15341 REDFOKD AVENEE, BROOKLY>, N

A?Mnryts» kasdien ir «rkm:<di<miaiM nuo 9 iki 6, o Šeštadieniais.
nW> '• iki I valandos.
312 MARKET ST., NEĮTARK. N. 4. Tel. Mltchel 2 2452

M ii s y skyriai:
78 Second Arrnue 11601 JosCampau Ar. 121 S. Vermont St. 
NEW YORK 3, N. Y. DETROIT 12, MICH. LOS ANGELES. C Ar. 
ORegon 4-1540 TOwnsend 8-0298 DUnkirk 5 6550
Aliflaryta kasdien Ir

jiekmad. 9- H
832 N. 7th Street 651 Albany Avenue 1241 Aihland Avė.
Rhlladelphla 23, Ra. HARTFORD, CONN. CHICAGO 23. ILL. 
WAinut 3-1747 CMapel 7-5164 HUmMd 6-2818

Jums m -kmiai patarnaus mūsų tarnautojai Ir m )un»i« kalbč.«
LIETUVIŠKAI.

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apdraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu, Atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus paštu siuntinius
mes pakvituojame ir pasiun- 
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

Atrilankykite J bet knrj mūsų 
skyrftj ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kepiją ap
draudos poliso nuoraSą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

716 TValnut Street, 
Philadelphia 6, Pa.

VVAlnut 5-3455
1991 Broadvvay 

NEW YORK 23, N. Y. 
Telephone; LYceum 5-0900

390 Weit Broadvvay 
SO. BOSTON 27. MASS. 

Telephone: ANdrevv 8-8764
263 Market Street 
NEWARK 2. N. J. 

Tel.: MArket 3-1968
4102 Archer Avenue

- CHICAGO 32, ILLINOIS 
Telef.: FRontier 6-6399
6446 Mlohigan Avenue 

DETROIT 10, MICNIGAN 
TeL: TAshmoo 5-7560

1313 Addison Road 
Cor. Superior Avė. & E. 71st St. 

CLEVELAND 3, OHIO 
Telephone: UTah 1-0607

683 Hudaon Avenue 
ROCHE8TER, N.Y. 

Telephone: BAker 5-5923
Kelki'laukite telefonu arba raštu 

tnūaų paskutinę informacijų

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VĄL. VAKARO 
Mūsą kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną -eilutę

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. Naw York 2, N. Y. 
Kampas Houston St 
Telef AI. 4-8319



madienį. P-bės vyksta Bostone.

Touraine viešbuty. Iš mūsų

$4.25

LONDONO ZOOLOGIJOS sode 
žirafa džiaugiasi savo vaiku.

$ 1.50, 1.75, 2.00
............... $ 1.00
.... nuo $ 2 iki 5

■$1.00
$1.00
$1.00

N. Anglijos p-bės prasidės 
rugp. 29 d. 7:30 v.v., šešta
dienį — 9 v. ryto ir 3 v.p.p.,

tš., Tai Auerbach 7 ¥2, Ma-
tanovič, Gligorič, Olafsson po vyrų dalyvaus K. Merkis, Ged.
7, Benko, Bronštein ir Panno Šveikauskas ir 14-metis. Ged.

mes!
Tarpzoninėse p-bėse, Jugo

slavijoje, pirmauja trys Sovie-

Darbininko administracijoje galima gauti

i

|frgp«TAS

metu '
Rugpiūčįo 30, šeštadienį, ben

druomenės seimo programoje 
skirta vietos ir sportininkam. 
Vidurdinį, 12 valandą, atidaro| 
ma sporto Šventė lengvosios! 
atletikos varžybom Victory Fte-; 

" 1d (Woodhaven Blvd. ir Myrtle 
Avė.). Bus vyrų ir moterų bė
gimai 50, 100 ir 200 m., esta
fetė. Po pietų įvyksta krepši
nio rungtynės Grover Cleve- 
land Pk- (Stanhope St. ir Grand- 
view Avė.). Matysime LSK ir 
Worcesterio Vyties moterų ir 
jaunių ekipas. Moterų rungty
nės pradedamos 2 vai. p.p. LSK

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Povilas Vaitonis, Kanados 
čempionas, išvyko į Winnipeg, 
Manitoba, dalyvauti Kanados 
“Open” pirmenybėse, kurios 
užtruks iki rugsėjo 1 dienos. 
Winnipege išsiveržti pirmyn 
bus labai sunku dėl stiprios 
konkurencijos iš amerikiečių 
pusės; be to dalyvaus keli Pie
tų Amerikos ir Europos žai
dėjai.- Šių p-bių nugalėtojui 
paskirtas prizas $1000. Mūsų

driukaitytė, Gintautaitė, Armi
naitė, Senkutė, Kreicaitė, Pad- 
varietytė, Nutautaitė ir k. LSK 

Jaunių ekipa 3 vaL p.p. stoja 
prieš rytų apygardos meiterį. 
Mūsų ekipą sudaro: Raventas, 
Budreckas, Klivečka, Sirus^i I 
ir II, Kilbauskas, Račanskas H, 
Gintautas. Gaila, kad nematysi
me aikštėje Brooklyno LAK vy
rų krepšinio komandos, nes 
jąi neatsirado priešininko. Fut
bolo rungtynės bus 5 vai. New 
Farmers Ovai eikštėje (Metro
politan Avė.). LSK futbolo eki- 

- pa, rytų apygardos meisteris ir 
JAV lietuvių vicemeisteris, rung 
sis su Gintaru iš Worcesterio. 
LSK sudarys žaidikai: Saveikis, 
Didžbalis, Vaitkevičius, Mileris, 
Krušinskas, Starolis, Daukša, 
Birutis, Remėzos I ir II, Butri
mas, Budreckas, Klivečka, Sta
naitis, Dubauskas, Sirusas.

Po sporto žaidynių 8 vaL vak. 
Grand Paradise didžioje salėje 
(320 Grand St., Brooklyn) bus

po 6’ 2, 15-metis Bobby Fischer Kuodis, 
ir Pachman po 6 tš., Larsen, 
Szabo, Neikirch, Sanųuinetti 
po 5 tš., Fillip Sherwin po

- 5, Cardoso 4, Rossetto 3, Gezą 
Fuster 2 ir de Greif lYz tš. 
Vengras Benko iš Clevelando, 
patyrė du pralaimėjimu prieš 
Panno ir Tai, tačiau su Pet
rošiam! baigė lygiom. Timpte
lėjo N. Yorko Sherwinas, įvei
kęs Gligoričių, Fusterį ir Ros
setto.

Vilniuje buvo Sovietų S-gos 
komandinės pirmenybės. Lai
mėjo Maskvos komanda. Lat
vijos rinktinė užėmė ketvirtą

BANGA TELEVISION

3423 FULTON STREET
BROOKLYN 8^J. Y.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,

. ■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atsekamas
prityrusio techniko, pripažinto ECA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

TELEFONAS:

didelis sportinis vakaras (ž. vir
šuje skelbimą). Taurės įteikimas 
laimėtojam bus rugpiūčio 31 
Statlerio viešbutyje bendruome
nės banketo metu.Taures ski
ria seimo organizacinis komite
tas ir Fasko rytų apygarda.

LSKG GAAC 6:3 (1:2
Pirmąjį šio sezono draugiš-

ką susitikimą prieš GAAC eki
pą mūsiškiai baigė, žiūrint į 
pasekme, sėkmingai. Žaidimo ly
gis buvo žemas, nes abejose 
pusėse jautėsi vasaros pertrau
ka. LSK šį kartą žaidė tokio 
sąstato: Saveikis, Ramanaus
kas, Stanaitis; Starolis (Sirusas) 
Daukša, Birutis; Dubauskas (Be-

leckas), Budeckas^Remėza, Kli- 
vecka, Gricevičius (Kerekeš). 
Mūsų įvarčiai: Klvečka — 3; Re- 
mėza — 2; Budreckas — 1. Sta
naitis, Birutis ir dar puolime 
Remėza kiek išsiskyrė iš pil
kosios masės, kuomet visi kiti 
nepršoko vidutiniškumo ribų.

Atletas

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina ;

TeL CTIapel 6-1377

Lietuvos šachmatų veteranų 
dvikovė. Balti Abromavičius, 
juodi — Vistaneckis. Partija 
žaista 1957 m. T. Lietuvos p- 
bėse. Vistaneckis tebėra savo 
pajėgume, jis meisterių klasė
je. 1955-6 m. buvo Lietuvos 
čempionu, 1957 m. baigė tre
čiuoju, šito negalima teigti 
apie Abromavičių, jo pasirody
mai silpnesni.

Balti: Abromavičius, juodi 
Vistaneckis.

I.c4 2f6 2.Zc3 c5 3.Žf3 2c6 
4.d4 c:d 5.Ž:d4 e6 6.e3 Rb4

vietą, Lietuvos — septintą ir * mo f linijoje, todėl ramiai tęsia 
Estijos — devintą vietas.

N. Yorko valstybės p-bėse, 
Cazenovia, N. Y. dalyvauja 
pereitų metų nugalėtojas, lat
vis Rankis ir visa eilė žymių
jų N. Yorko meisterių. Rankis 
pirmame rate laimėjo prieš dr. 
Schmidtą.

ĮVAIRIŲ DEVOCIONAIJJV,
maldaknygių, kalėdinių atvirukų, lietuviškų plokštelių, koplytėlių ir k. Kainos įskaitytos 
su persiuntimu. Jei kokio norimo daikto nėra šiame sąraše, galima bus parūpinti. Užsa
kant iš dedamo sąrašo, pakanka pažymėti kryželiu ir pasiųsti administracijai.

Republic 
Wine & Liqaor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
TeLEV 7-2089

S AV. M. IK J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg 

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

7Rd2 0-0 8.a3 Rc5 9.b4? R:d4 | 
10.e:d Ž:d4 ll.Rg5 e5 12.2d5 g 
d6 13.Rd3 Re6 14.2 :f6 g:f 15. g 
Vh5 Rf5 16.R:f5 *2:f5 17.Rh6 g 
Ž:h6 18.V:h6 Kh8 19.0-0 Bg8 | 
2O.Bfdl a5 21.b5 Bg6 22.Vd2 f 
Vc7 23.Bacl f5 24.Vd5 Bag8 | 
25.g3 b6 26.Bc3 f4 27.Bcd3 
Bgc8 28.Bcl Ve7 29,Bel f:g 
3O.h:g f5 31.Bf3 Bf6 32.Bc3 f4 
33.Ve4 Bf8 34.Bf3 f :g 35.B:f6 
V:f6 36.f:g Vf2- 37. Khl V:g3 
ir baltieji pasidavė. Diagramo
je padėtis po 12.2d5. Juodieji, 
turėdami pėstininką viršaus, 
nebijo pėstininkų sudvigubini
mo f linijoje, todėl ramiai tę
sia 12.... -d6.

Vistaneckis

ROŽANČIAI
Kristaliniai, keičią spalvą, mažesni .....................................—-...........
Kristaliniai, keičią spalvą, didesni ........................ —
Su Liurdo vandeniu įvairių spalvų .................... ....................... ........
Erškėtmedžio su relikvijomis..... .............. .................... .............
Dideli juodi, įdėti į Fatimos statulėlę .................................................
Juodi rožančiai vyrams ....................................................... -..................
Mėlyni Liurdo rožančiai ..................-................................. ■■------------
Perlinės imitacijos rožančiai mergaitėms ..........................................—
Kristaliniai (mėlyni, balti, rausvi, juodi)........—------ -----------------
Pranciškoniški 7 paslapčių rusvi...... ............... ...,..................................

Galima gauti ir pigesnių arba brangesnių su dėžutėmis ar 
maišeliais rožančiam įdėti; kainuoja nuo 25 iki 50 c. 

/ MEDALIKELIAI
Su sidabrine grandinėle (vyr., moter., mergaitėm, vaikam nuo $ 1 iki 4 
Škapleriniai (Jėzaus Širdies, Nekaltai Pradėtosios Marijos, Marijos

Nuolatinės Pagalbos, šv. Antano, šv. Pranciškaus, šv. Judo, 
šv. Klaros, šv. Kristoforo, Visų Šventųjų, Kūdikėlio iš Pragos) 
pasidabruoti ir alium. .............................................. .................. ......

■ Su pasidabruota arba iš alium. grandinėle berniukam....................
Su kryželiu ir pasidabruota arba alium. grand. mergaitėm................

KRYŽIAI
Ligonių arba Siek Call Sets..................... ...... ....... .............
Mažesni šviesios arba tamsios spalvos.............____ ____
Vaikams mažesni, pastatomi arba pakabinami ............
Lietuviški liaudies meno (koplytėlės, kryželiai) ............

STATULĖLĖS; PAVEIKSLAI
Statulėlės Jėzaus Širdies, Marijos, Šventųjų — 8 inčių.................... $ 1.50
Automobiliam magnetinės ir paprastos (Kelių Vadovės Marijos,

šv. Kristoforo, šv. Antano ir k.)....................................................... $ 1.00
Šv. Kristoforo dideli automob. modeliai ............................................... $ 0.35 ‘
Šventi sieniniai paveikslai vaikams ir suaugusiem, 9 X 12* Inč.......... $ 2.50
Liurdo vandens (už jį aukojama) buteliukai........... ..............   *$0.75

MALDAKNY GE S
Apsaugok Aukščiausias, mažo formato, kun. P. Kirvelaičio............ $ 1.00
Atlaidų Šaltinis, didelėm raidėm, T. Kazimiero Kapucino________ $ 3.50
Atlaidų Šaltinis, didelėm raidėm, T. Kazimiero Kapucino paauksota $ 4.00 
Būk mums malimus, mažas lietuviškas mišiolas, kan. F. Bartkaus $ 2.00 
Aušros Žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. P. Kirvelaičio__________ $ 1.00
Aušros Žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. Kirvelaičio paauksotais

kraštais .........      — $ 1.75
Aušros Žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. P. Kirvelaičio baltais ir 

spalvotais viršeliais ........-____________________________
Ramybės Šaltinis, daug įvairių maldų, prel. Pr. Juro........................
Sveika Marija, kun. St. Ylos . ........ ........................... ................. .. .........
Viešpatie, išklausyk manęs! naujai išleista daug novenų, sekmadie

nių evangelijos, kun. K. A. Matulaičio............................... ........ . $ 3.00
Viešpatie,išklausyk manęs! naujai išleista daug novenų, sekmadie

nių evang., kun. K. A. Matulaičio, paauksotais kraštais 
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliausko..................................
Vardan Dievo, eiliuotos vaikam maldos, kun. St. Ylos........
Garbė Dievui, Lietuvoje leista, kun. P. Dambrausko...........
Jėzau pas mane ateiki, leista Lietuvoje, kun. P. Kirvelaičio 
Dievas su tavimi, leista Lietuvoje, kun. P. Dambrausko___
St. Joseph Daily & Sanday Missals 
Galima taip pat gauti lietuviškų plokštelių, senų ir naujų, po. 
Long. pi. po................ .......................................................................

$6.00 
$8.00 
$2.00 
$1.00 
$2.00
$1.00 
$3.00 
$1.00 
$2.00
$2.00

$2.50
$ 3.00
$2.50

Užsakant rašyti adresu:

L. Abromavičius

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 1L N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybiniu taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlaidy (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-99 JAMAICA AVĖ, ' - WOODHAVEN 21, N. Y.

$3.50 
$2.50 
$1.00 
$1.00

$ 0.75 
$0.75 

$ 3.00, 4.00, 6.50
$1.50, 
$3.75

Frauctecan Fathers 
Darbininkas 
Admintstratlon Dept. 
919 Wffioughby Avė. 
Brooklyn 21, N. ¥

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susinu* 

kiniams, etc.
1888 MAD180N ST. BROOKLYN 27, N. Y

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood



faiteš

žiluos

kreiptis žemiau nurodomu 
adresu

Te plaee your advertise-

Darbininko piknikas, 
paskutinis šios vasaros sezo

ne, bus rugsėjo 1, Labor Day 
Polish National Home, Jamai-

| PLB seimą
New Yorke išvyko Bostone 

išrinktieji atstovai: ’dr. J. Lei- 
monas, K. Mockus ir J. Kapo-

BOSTONO IB 
APYLINKIŲ

lietuviai ir Darbininko 
-skaitytojai prašomi prenu-

Weekly Newspaper cob- 
tact:

RIMANTAS
IVAŠKA
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* 11 1 1 I

K

j « u 1 k » 
n ■

100 dovanų: Darbininko prenu
meratos, laikrodėlis, gėrimai ir 
kitos įvairios dovanos bei kny
gos. Laimėjimuose dalyvauja 
visi už įėjimo bilietą 1.25 doL 
Pikniko pradžia 2 v. p.p. šokiai 
nuo*5 iki 10 v.v. šokiams gro- 
ja Eddie Andrews orkestras. 
Laimėjimai tarp 6-7 v.v. Visi

PLB seimo mėtų apsigyveno 
Maspetbo lietuvių klebonijoje. 
Ekscelencija dalyvauja seime, 
pamaldose, koncerte ir banke
te. Iš Amerikos\išvyksta rugsė
jo 5 ir keliauja į Liurdą, kur 
lietuviai maldininkai susirenka 
rugsėjo 15 d. Liurde rugsėjo 
13-15 bus Europos lietuvių ka
talikų suvažiavimas

Spaudo* kiosko,
kuris veikia liet piliečių klu

be, turi naujų plokštelių iš Lie
tuvos ir gamintų čia vietoje, 
albumų, drožinių, gintarų, žemė
lapių ir kitų vertingų dalykų 
dovanoms.

Iškilmingas banketas, 
kurio rugpiūčio 31 užbaigia

mas PLB seimas, bus Statlerio 
viešbutyje 7 v. v. Įėjimo bilie
tai 10 dol. gaunami prie įėjimo. 
Tik į šokius — 2 dol. Šokių 
pradžia 9v.v. (Plačiau žiūr. skel
bimą 4 psl.)

Marijos apsireiškimo
Liurdo 100 metų sukakties 

proga iš Brooklyno, Patersono, 
Elizabetho, Lindeno, Newarko, 
Bayonnes, Kearny —Harrison 
ir apylinkių lietuviai kviečiame 
prisidėti prie maldingos kelio
nės į Liurdo šventovę' Kenne
bunkporte, Maine, šiai švento
vei šiais metais šv. Tėvas yra 
davęs ypatingus atlaidus, kurie 
gaunami Prancūzijoje. Į ten ne-

mai praleisti laiką.

Maspetho lietuvių parapija
kartu su kitomis lietuvių pa

rapijomis rugsėjo 7 dalyvaus 
Liurdo šimtmečio minėjime 
Liurdo bažnyčioje. Busas nuo 
Maspetho liet, bažnyčios išeis 
3 v. p.p. Kas nori važiuoti, re
gistruojasi dabar klebonijoje. 
Visi prašomi važiuoti savais au
tomobiliais ir kitus vežti. Pa
maldos prasidės 4 v. p.p. Kas 
važiuos eleyeitoriais, tas turi iš
lipti Channesey stotyje, o auto
busais — išlipa ties Aberdeen 
St., kur yra ir Liurdo bažnyčia 
ties Broadway. Maldininkai šio
mis pamaldomis paminės ir ši- 
luvos 350 metų sukaktų ir įgys “įĮ^utT naudokite
visuotinus atlaidus. šia at.

laidus, teikiamus mūsų Liurdo 
grotai Kennebunkporte, Maine.

Pirmoji- kelionė iš Brooklyno, 
N.Y., ir apylinkės bus rugsėjo 
13. Autobusas išeina 6:30 v. r. 
nuo Tėvų pranciškonų vienuo
lyno, 680 Bushwick Avė., susto
ja ‘-prie Apreiškimo bažnyčios 
7 v.

Antroji kelionė iš New Jer 
sey lietuviškų kolonijų bus spa 
lio 4 d. Autobusas išeina 7 v. 
r. nuo lietuviškų bažnyčių.

visuotinus atlaidus.

Vargonininkę Sąjungos 
suvažiavimas vyksta šeštadie

nį, rugpjūčio 30, Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje kleb. kun. 
N. Pakalnis 10 va. atlaikys mi
šias, kurių metu giedos vargo
nininkų choras. Po mišių para
pijos salėje bus posėdžiai.

Viktoras Vaitkus,
atvykęs iš Waterburio, Conn. 

spaudos parodoje, Statlerio vieš
butyje, turi knygų kioską; kur 
išstatyti patys naujausi leidi-

PLB SEIMAS
posėdžiauja Statlerio viešbu

tyje. Ten pat knygos paroda, o 
Riverside muzėjuju—meno pa
roda. Vakare tame pačiame ma
žėjuje įvyko kamerinės muzikos 
koncertas.

PcnkficlionĮ seimas posėdžiai!* 
ja visą dieną vėl Statleryje.

šeštadienį iškilmingame posė
dyje kalbės Juozas Rajeckas, 
Lietuvos atstovas Washingtone, 
ir bus priimtos rezoliucijos. Tą 
pačią dieną popiet sporto šven
tė, jaunimo šokiai Grand Pa- 
radise salėje, Brooklyne.

Vakare Baltų Laisvės Namuo
se, 131 E. 70 SL, menininkų 
susirinkimas, kur pirma dalis 
skiriama literatūrai, antroji — 
diskusijoms apie menininko san* 
tykius su visuomenė. Taip pat 
bus kavutė.

Sekmadienį 10 v. šv. Patriko 
katedroje. Mišias celebruoja J. 
E. Padolskis, pamokslą sako 
prel. J. Balkūnas.

Didysis koncertas 2 v. p.p. 
Carnegie Hali. Koncerte daly
vauja Čiurlionio, Dainavos an
sambliai, Pirmyn ir Varpo cho
rai, solistai, orkestras.

Banketas įvyksta Statlerio 
viešbutyje 7 v.v. vakare. Daly
vauja aukštieji JAV pareigūnai, 
kalbas pasakys J. Rajeckas ir 
senatorius S. Bush.

Justinas Bukys
mirė 27 d. Bristol, Conn. Lai

dojamas rugpiūčio 30 iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
šv. Karolio kapinėse. Pašarvuo- 
tas J. Garšvos koplyčioje. Ve
lionis buvo žemaitis, pagarsė
jęs kaip kunigų rūbų siuvėjas. 
Į Ameriką atvyko kaip tremti
nys ir čia dirbo siuvyklose, kol 
išėjo į pensiją.

Lietuvių Menininkę
Sąjunga Amerikoje rugsėjo 

1, 10 v. ryto Baltų Laisvės Na
muose, 131 E. 70 St., New Yor
ke, rengia iškilmingą Sąjungos 
narių ir svečių susirinkimą. 
Paskaitas skaitys: dr. Aldona 
Šlepetytė ir muzikas Izidorius 
Vasyliūnas, kalbės valdybos na
riai: pirmininkas Algirdas Ka-

Dr. P. DREVINSKAS

Juozas Lapinskas, 
teisininkas, buvęs pirmųjų 

Lietuvių Enciklopedijos 8 tomų 
kruopštus ir atsargus kdrekto- 
rius, ilgesnį laiką išvy ko į Brock 
toną pavasaroti.

Pasigendama
lietuviškų vardų, reikalingų 

krikštijant lietuvių šeimų kūdi
kius. Yra žinių, l!ad netolimas 

čius. Žinotna, yra ir daugiau Bostono kaimynas kun. Stasys 
ten nuvykusių.

Naujas daktaras
Moloniai mane nuteikė žinia, 

kad geras pažįstamas Petras 
Drevinskas liepos 4 Clarance 
universitete; Worchester, Mass., 
įgijo filosofijos daktaro laips
nį, nors yra studijavęs chemi
ją

Naujas daktaras yra gimęs 
1926 liepos 16 Middleboro, 
Mass. Ten baigė pradinę ir vi
durinę mokyklą. Aukštuosius 
mokslus Massachusetts univer
sitete baigė su pagyrimu-cum 
Įaudė. Magistro laipsnį įgijo 
Massachusetts technologijos in
stitute, o paskui vienerius me
tus profesoriąyo Clarance uni
versitete dėstydamas chemiją. 
Dabar yra pakviestas dirbti 
aviacijos tyrinėjimo centre Bed- 
ford, Mass. Jisai iš 100 naujų 
daktarų buvo išrinktas dalyvau
ti tarptautinėje mokslininkų 
konferencijoje Menden, N.H. 
čia posėdžiavo viso pasaulio 
chemikai, tarp jų ir du iš So
vietų Sąjungos.

Naujas daktaras gyvens Sax- 
onville, Mass. Jis yra vedęs lie
tuvaitę D. Vainoriūtę (Weyner), 
augina gražų sūnelį. Daktaro 
tėvas, Klemensas Drevinskas, 
yra kilęs iš Čeniškių km., Pa
biržės parapijos; motina, O. 
Vaitiekūnaitė, yra iš Baibokų 
km., Vabalninko parapijos. Se
suo, Apolonija Drevinskaitė — 
Savickienė, jau dešimti metai 

__ ____ čanauskas ir Sąjungos reikalų dirba Stoughton, Mass.. aukštes- 
Kelionės trunka dvi dienas Kaz- Vasiliauskas. Po nėję mokykloje, ir yra lietuyiš-

šeštadienio rytą išvykstama, gi susirinkimo 2:30 v. p.p. ben- kos mokyklos nuoširdi globėja

Liotuvižkų laikraščiu į
Bostone galima gauti pirkti: 

. lietuvių baldų krautuvėje — 
Lithuanian Furniture Co., šv. 
Petro lietuvių parapijos klebo
nijoje, Minkų ‘Baltic Florist” 
krautuvėje, Treinavičiaus krau
tuvėje.

Lietuviu diena
bus rugsėjo 7 Brocktono mu

gėje ir visą savaitę (rugsėjo 7 
—14 dienomis). Kaip jau įpras

ta, ir šiemet čia kiekviena tau
ta, taigi ir lietuviai, turės savo 
valgio stalus. Kalbės Lietuvos 
garbės konsulas iš Bostono A. 
Šalana, PLB Brocktono skyriaus 
pirm. Burba ir kiti; Onos Ivaš- 
kienės Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūris šoks lietu
viškus šokius, o vietinis choras 
padainuos lietuviškų dainų.

Kun. K. Senkus,
iš Vokietijos pabuvęs Kenne

bunkporte, pranciškonų sody
bos ateitininkų stovykloje, ža
da Bostone atsilankyti ir tartis 
su vargonininku lietuvių liau
dies dainų reikalu, nes norima 
ir Vokietijoje surengti lietuvių 
dainų šventę.

Moksleiviai ateitininkai,
Išbuvę Kennebunkporte dvi 

savaites, jau sugrįžo į namus. Iš 
Bostono stovykloje dalyvavo 
10.

užmirškite užsukti ir į knygų sekmadienio vakare grąžtam a, dn pietūs Arlingtono svetainė- ir rėmėja, 
bei spaudos parodą, kuri yra Kelionės išlaidos 15 dol., iskai- ie» 385 Arlington Av. Kviečiami 
Hudson kambaryje. nakvynę, vakarienę ir pus svečiai-

ryčius Kennebunkporte, Maine,
gyvenąs Newark, N.J., susi- vienuolyne.

Albertui Puskepalaičiui
Mažosios Lietuvos lietuviui, 

spaustuvininkui ir visuomenin- 
kui nuo garsaus Pilkalnio mies
to prie Įsros upės, Šiemet su
kako 60 metų. Be kitko, jis yra 
lietuvių, tautodailės ir mūsų is
torinių dokumentų rinkėjas. Tu-

Yla yra pruošęs lietuviškų ir 
krikščioniškų vardų vardyną 
spaudai jau kelinti metai. Rei
kėtų jo išspausdinant greičiau 
sulaukti, kad krikštijant metri
kuojant nebūtų iškraipomi ar 
nulietuvinami mūsų tradiciniai 
ir gražieji skambieji vardai.

Dr. Pranas Galinis,
lankęs Lietuvą noksliniais rei

kalais, ne tik visu? dalyvauja 
lietuvių pabūviuose, šiaipjau mo 
kytojauja ir atsidėjęs verčia 
Bostono bibliotekas bei rankio
ja medžiagą Lietuvos istorijai 
ir lietuvių kalbai tyrinėti. Tai 
čia retas žmogus, kuris jau tu- i 
ri didelę lituanistinę bįblioteką, ' 
daug žemėlapių nusifotografa
vęs ir žymų savo dirbamo kal- 
l>ptyrinio darbo rankraštyną.

M. Kavaliauskas
atidarė antrą į Lietuvą siun

tinių siuntimo įstaigą So. Bos
tone, 300 W. Fourth St., D St. 
kampe, priešais pigiųjų butų ko
loniją, Iz! Meiliūno namuose. 
Įstaiga atidaryta dabo dienomis 
9-1 vai. 5-8 v. vakare, o šešta
dieniais 9-6 v. dieną. Dovanų 
į Lietuvą ir Sibirą siuntėjams 
jau bus geriau.

Rūkalai,
ir taip buvę brangesni nei ki

tur, dabar dar pabrango. Pavyz. 
džiui už cigarečių pokelį moka
ma jau 27 centai, o mašinos net 
visus 30 centų pasilieka neiš- 
mesdamos grąžos.

Birutė Martinkienė,
atostogavusi prie jūros Ken

nebunkporte, grįžo namo geros 
nuotaikos.

366 West Broadsray, 
So. Boston 27, Mass.

Off. telph. AN 8-4618
Bes. Telph. CO 5-2546

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABACEVKIUS
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrew 8-2590

u—----------- ---------------------------

FUNEBAL HOME
197 Webster Avenue
PRANAS WATTKUS 

Laidotuvių Direktorius

Canbridge, Mass.
NUYARY PUBLIC

Patarnavimas dietų ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
teidge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite; TeL TR 6-6434

Simonas Kontrimas

žeidė automobilio katastrofoje 
ir guli ligoninėje. Jo sūnus Ri
čardas iš Ames, Iowa, atvyko 
atostogų pas savo tėvelius. Jis 
dalyvaus PLB seime ir paskui 
vyks į Studentų Ateitininkų Są
jungos metinę stovyklą.

Išnuomuojamas arti Highland 
Park moteriai vienas kambarys 
su baldais. Kreiptis į “Darbi-

BiUetai autobusu platinami 
Darbininko administracijoje 910 
WiUoughby Avė. TeL GL 2-6916, 
vakarais GL 5-7068; pas Mrs. 
Kašetienė, Mrs. Urbonavičienė, 
Phyllis Strolia ir kit. vietose.

New Jersey apylinkėse:
Mrs. A. Aitutis, 19 W. 19th St., 
Linden, N,J, TeL HU 6-9213
Mrs. M. Kohanski, 215 No. 4th 
St., Harrison, N.J. TeL HA. 6 
-8804 .
Miss M. Nakrosis, 91 Warwick
St., Newark, N.J.
Mrs. B. Barnet, 139 Ripley PI., Namę ruožai reikalinga mo-
Elizabeth, N.J. teris. Dėl darbo ir atlyginimo
Mrs. M. Šaulys, 420 12th Avė. sąlygų skambinti Mrs. A. But- 
Paterson, N.J., TeL LA 5-9526; kus, GR 4-6349. Adresas: 546 
vakare 131 St, Belle Harbor, LL, N.Y.

ninką” GL < 5-7281

Reikalinga moteris namų dar
bui vienai dienai į savaitę. 
Kreiptis telef. Ml 7-7416.

DĖKOJAME VISIEMS
Dėl vasaros atostogų pavė

lavome padėkoti Amerikos lie
tuvių kongreso atstovams, au- 

Ivlucja. ri apie 100 žemėlapių, iš ku- kotojams ir visiems, kurie šiuo
Naujam daktarui linkime ge- rių apsčiai pačių seniausių Lie- ar tuo prisidėjo pne kongreso 

riausio pasisekimo mokslo is- tuvos Didžiosios Kunigaikštijos, nasispkimo.
radimų srityje, o taip pat iš- žemėlapiais suinteresuotiems 
garsinti ir Lietuva vardą. mielai leidžia naudotis.

Mikas
Paplūdimyje

besimaudantiems pravartu a- 
kylesniems būti, nes neretai be-STOUGHTON, MASS. _______

Lietuvių žeštadieninės moky- šliaukantieji pasidėtųjų drabu- 
klos seniai laukta iškyla suruoš- -{jų kišenes apkrausto.
ta rugpiūčio 21 į Nantasket pa
marį. Ekyloje dayvavo 19 mo
kinių, kuriuos nuvežė P._ Savic
kis, P. Fisheris, K. Fosteris ir ? 
kun. M. Vembrė: Labai smagiai 
praleidome laiką paplūdimyje 
ir Paragon Pirk pramogose. 
Buvo taip smagu, kad net už
miršti foto aparatai, kuriuos 
turėjome nusifotografuoti. Bet 
tai nedidelis nuostolis. Kai su
sirinksime vėl į mokyklą šį ru
denį, tai visi galės matyti, kaip 
mes atrodome. mik.

pasisekimo.
Ta pačia proga pranešame, 

kad aukų kongresui sudėta 8, 
896.50 dol ir bene 518 doL ga
vo Alto centras betarpiškai. Vi
sos aukos atiduotos Altui. Jis 
pasirūpins ir aukotojų sąrašo 
paskelbimu.

ALT Bostono skyrius

BROOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street

NOTARY PUBLIC
Telef. BUzzards Bay 3251.

Joseph Garszva

Brooklyn, N. Y.

William J. Drake*
Dragūnas

Koplyčlos nemokamai viso;* 
miesto dalyse; veikia ventUlacŲs

TrL Urita 7-4499

Air Cooled PL 9-6260

STHhven 4-5875

Parduodamas angliais kūre
namas mažai vartotas pečius 
(Spencer boiler) tinkamas dvie
jų — trijų šeimų namui. Kreip
tis telef. TA 7-6355. ALBL baltronas-balton 

Reikalų Vedėjas324 KAST 37th STREET 
NEW YORK 22, N. Y.' 
F i nešt Swedi*l> Smorgasbord

LIETUVIS ADVOKATAS
TetefoBM JAumira 6-7272

GBABORIU S 
BALSAMUOTOJAS

J. B. S h a I i n s 
r Jalinskas 
f Laidotuvių Direktorius 

84-92 JAMAICA AVĖ.

Gripsholm Bestaurant

• 25 įvairios dovanos
• 50 lietuviškų knygų

Rugpiūčio ir rugsėjo mėnesiai yra pats gražiausias 
laikas vhsarojimui, o

S. ir M. LŪŠIŲ VASARVIETE
tinkamiausia poilsio vieta.

Erdvūs ir gražūs kambariai, arti geriausi paplūdy- 
miai, vešlių medžių apsupta sodyba, pušynai, žalumynai...

Sveikas, gerai paruoštas maistas, šeimininkai malo
niai kviečia atsilankyti visus.

Adresas: Mrs. M. Lūšys, Cokmial Inu, Beach St,

TeL STagg 2-5043
Mattliew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
FUNEBAL HOME

PASKUTINIS DARBININKO PIKNIKAS
RUGSĖJO - SEPTEMBER1, LABOR DAY

POLISU NATIONAL HOME,
108-11 SUTPHIN BLVD. JAMAICA, LL

Pradžia 2 v. Šokiai nuo 5 iki 10 v. v.

Groja EDDIE ANDREWS orkestras

• 25 Darbininko metinės prenumeratos, primokant 
tik pašto išlaidom 2 dol.

Laimėjime dalyvauja visi už įėjimo bilietą $ 1.25

VISUS Į PIKNIKĄ NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA IT PRANCIŠKONAI DARBININKO LEIDĖJAI


