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10 CENTŲ

BRAZILIJA
IŠSIRINKO
TARYBĄ

Brazilijoje vyko Lietuvių Ben
druomenės Tarybos rinkimai, 
kuriuose dalyvavo 1654 žmonės.

Tarybon išrinkti: kun. Šeš
kevičius, kun. Ragažmskas, Am., 
brazevičienė. Baužys, Žibąs, Re- 
menčienė, Matelionis, Draugelis 
Lukoševičius. Čiuvinskas. Re- 
menčius, Antanaitis, Mošinskie- 
nė. Juodelis. Vinkšnaitienė, Sto
nis. Skadas, Jurevičius, Bamblys. 
Vancevičius, Karpavičius. Kan
didatais lieka — ^Navickas jr., 
Valavičius. Bacelis, Bartkauskas.

Stonis tuoj išvyksta į Meksi
ką. ir jo vietą Taryboje užims 
Navickas, jr.

Balsavimo komisijai pirmi
ninkavo Boguslauskas.

Tolimuose rytuose padėtis laikoma rimta
Baltuosiuose Rūmuose pasitarimai dėl komunistų pavojaus Forui ozai

Komunistai rugpiūčio 28 bu
vo paskelbę atsišaukimą Į pak
raščio salų gynėjus, kad pasi
duotų, nes Quemoy saloje ko
munistai išsikelsią.

Nacionalistų aviacija Kinijos 
nepuola. Esą Amerika įspėjusi 
to nedaryti — panašiai, kaip 
Korėjos kare Amerikos aviaci
jai nebuvo leista vytis užpuo-

Tolimuose rytuose kovos tarp 
komunistinės Kinijos ir naciona 
listinės eina be pertraukos. 
Rugsėjo 2 nacionalistų 4 karo 
laivai paskandino prie Quemoy 
salos 12 komunistų torpedinių 
valčių; vienas nacionalistų lai
vas buvo sužalotas, bet Formo- 
zą pasiekė savo Jėgom.

Komunistai tebešaudo iš pa
trankų Quemoy salą ir kitas, likus lėktuvus į Mandžūriją, iš 
Sakoma, rugsėjo 1 buvo ramiau kurios priešai atskrisdavo.
šia diena, nes buvo tik 457 Komunistai galėtų užimti pa- 
šūvių. kraščio salas, bet labiausiai ją

norėjo mirti jūrose — 
IR MIRĖ

Prancūzų mokslininkas Eric 
de Bisschop buvo įsitikinęs, kad 
Pacifiko srovės padėjo priešis
toriniais laikais pietinių salų gy 
ventojam palaikyti ryšius su 
pietų Amerika. Norėdamas tai 
įrodyti, jis su keliais draugais 
surengė tokią kelionę plaustu, 
kurį tik vandenyno srovės tu
rėjo nunešti. Jis su trim draug
ais pasileido plaustu iš Chilės 
vasario 15. Bisschopo plaustas 
daugiau kaip 1000 mylių nuo ke 
lionės tikslo Tahiti salos užlė- 
ant uolos ir suskilo. Ekspedici
jos vadovas Bisschop rūgėjo 
1 nuskendo, o jo draugai bu-. 
vo laivo išgelbėti. Bisschop sa
kydavo, kad jis norėtų mirti 
jūroje; jam nekenčiamas buvo 
kapas žemėje.

NACIONALISTINĖS KINIJOS laivai

baido nežinojimas, kaip elgsis 
Amerika. Valst. sekr. Dulles pa
kartotinai pareiškė, kad spren
dimas priklauso nuo prezidento 
Eisenhowerio ir' apie jį nacio
nalinė Kinija esanti painformuo 
ta.
. W .Lippmann JNYHT) kaltina 
vyriausybę, kad’jos tbks neat
virumas esąs azartinis žaidimas, 
nesuderinimas su Amerikos 
rimtimi ir garbe. Lippmannas, 
aišku, norėtų, kad Amerikos 
vyriausybė pasakytų, jog ji ne
gins pakraščio salų ir kad Įsa
kytų nacionalistinei Kinijai iš 
jų pasitraukti.

Anglijos Vyriausybė pd pasi
tarimų su Washingtonu pirmu 
kartu parodė susirūpinimo ir 
apgailestavo, kad kom. Kinija 
ėmėsi psichologinio karo (ar 
120,000 šūvių veikia tik psicho
logiją?)

KOMUNISTU PASISEKIMAI 
PRIE OUEMOY

Kinijos komunistų torpedinės 
valtys rugsėjo 2 tarp salų Pes-

cadores ir Quemoy ušpuolė na
cionalinės Kinijos transporto 
laivais, kuriais buvo gabenama 
pagalba Quemoy salai- ir plaukė 
taip pat daugelis koresponden
tų. Nacionalinės Kinijos- trans- 

' portas turėjo pasitraukti nepa
siekęs Quemoy.

SUSIRŪPINIMAS 
BALTUOSE RŪMUOSE

Baltuosiuose Rūmuose padė
tis prie Quemoy laikoma “la
bai rimta”. Prez. Eisenho- 
vveris iškvietė ketvirtadieniui 
valst. sekretorių Dulles tartis 
specialiai dėl Formozos. Vals
tybės sekretorius jau tarėsi su 
jungtinio štabo vadovybe.

Trys vaidai pasaulio politiko
je šiuo metu populiauriausi: 
Chruščiovo. Eisenhoįverio ir 
Mao Tsetungo.

Labiausiai išpopuliarėti nori 
Mao Tsetungas. Atėjo laikas, 
kad

jis nori išvesti kom K.iniją

PREZ. EISENHOVVERIS New- 
port. R. I., žaidžia golfą ir pa
reiškė savo pasitenkinimą, kad 
rusai dalyvaus derybose dėl 
atominių bandymų sustabdymo.

- KAS KONTROLIUOS 
ATOMINIUS BANDYMUS

Ženevos konferencijoje atomi
niam bandymam kontroliuoti 
buvo prieita išvada, kad reiktų 
180 kontrolinių stočių. Iš jų 24 
turėtų būti šiaurės Amerikoje, 
6 Europoje, įskiriant čia- ir 
europinę Sovietų Sąjungą, 37 
•Arijoje, įskaitant Kiniją, sovie
tinę Sąjungą. 7 Australijoje, 
16 pietų Amerikoje, 60 Okeani
jos salose, 10 laivuose. Viena 
stotis nuo kitos turėtų būti ats
tu per 600 — 1000 mylių; van
denyse per 1200 —1800 my-

Rasių kova jau ir Anglijoje
Anglijoje įsitempė santykiai kai apmokamus darbus, kurių 

tarp baltųjų ir negrų Rugpiū- nenori europiečiai. Jie privers- 
Čio 23 pirmas pogromas įvyko ti gyventi menkesniuose kvar- 
Nottinghame. Atsilygindami už 
ankstesnius užkabinėjimus, juo
dieji, kurių ten yra 2,090, su
rengė skerdynes baltiesiem gat
vėse ~. Buvo sumuštų, peiliais 
subadytų. Londone rugsėjo 1 
baltieji surengė keliais atvejais 
mažesnius pogromus negram, 
daužė jų langus, mušė žmones. 
E langų negrai gindamiesi lei
do pieno butelius, gazolino 
“bombas”. Septyni iš jų buvo 
stipriai sužeisti. Riaušės persi
meta į kitus miestus.

lių. Kontrolė taip pat turėtų Priežastis — pagausėjusi neg- 
būti palaikoma lėktuvais. rų imigracija į Angliją ir su tuo 

Jau bus politikų uždavinys atsiradusi kova dėl moterų, dėl 
sutarti, kuriuose punktuose to- butų, dėl darbo. Ligi 1953 An- 
kios stotys turėtų būti. % glijoje tebuvo keli tūkstančiai 

nebaltųjų. Dabar jau 190,000. 
Daugiausia jų atvyksta iš Va
karų Indijos. Kasmet apie po 
25,000. Atvykę jie gauna men-

taluose, kur susigrūda vienam 
name po keliasdešimt. O viešom 
pramogom jie nori naudotis ly
giom su kitais. Tose pramogose, 
kai jie nori išvesti merginas 
šokti, jau kyla konfliktai, dėl 
kurių restoranai deda iškabas: 
“Tik europiečiam’. O tokios iš
kabos dar labiau erzina negrus. 
Parlamente pasiūlyta vieniem 

metam sustabdyti imigraciją.

—Little Rock mokslo metų 
pradžia iš rugsėjo 8 atidėta iki 
15. Laukia vyriausio teismo 
sprendimo. O teismas savo 
sprendimą taip pat yra atidė-
jęs. Atrastas karaliaua Krezo

— Darbo dienos savaitgaly- miestas
je keliuose žuvo 420. Pernai Turkijoje atrasti Jikučiai mies- 
buvo 445. Rekordas buvo 1951 to Sardis. kuris buvo Lydijos 

. — 461. sostinė, šeštame amžiuje prieš
- Avilio, bandymai paro- tai bu?',>. ^var-

dė. kad kelionei beorėje erd- Gausių senonmo plauko rn.es- 
vėje tinkamiausi yra žmonės tų. Nuo akmens amžiaus )is klės- 
3045 metų. tejo’ lkl ^gnove Tamerianas

1302. Paskutinis Lydijos kara-
— Sumatroje sukilimas prieš ^us buvo Krezas, apie kurio tur- 

Indonezijos vyriausybę tebeina. jus pasikojamos legendos. At
kasė Amerikos archeologų eks
pedicija iš Harvard — Comell

KONFLIKTAS TARP 
ANGLIJOS IR ISLANDIJOS 

JAU PRASIDĖJO
Anglijos žvejybos laivai rug

sėjo 2 priplaukė prie Islandijos 
per 7 mylias.. Pagal naują Is
landijos skelbimą per 12 my
lių nuo kranto esą Islandijos 
teritoriniai vandenys. Lig šiol 
buvo tik per 4 mylias. Anglai 
pasiskelbė nepripažinsią naujos 
Islandijos tvarkos. Islandiečiai 
mėgino sulaikyti pora anglų lai-

Anglai nepasidavė kokios 
to konflikto pasekmės — 
neaišku

vu. 
bus
dar

|||gg

iš tarptautinės izoliacijos. Atei 
ti j Jungtines Tautas ir pasi
imti Formozą būtų Mao Tsetun
go didžiosios ambicijos.

Kad jas pasiektų, .Mao Tse
tungas nori pasilypėti ir ant 
Chruščiovo pečių. Chruščiovo 
politinio manevravimo laisvė y- 
ra iš dalies priklausoma nu) 
Mao Tsetungo. Teigiama, kad 
Chruščiovas turėjo atšaukti sa
vo sutikimą dalyvauti Saugumo 
Taryboje kaip tik Mao Tsetun
go įtakoje. Mao Tsetungas nega
lėjo sutikti, kad jo sąjunginin
kas Nikita dalyvautų Saugumo 
Taryboje, kurioje yra ne jo. 
Mao Tsetungo. bet Chiang Kai- 
sbeko atstovas. Chruščiovas 
šiuo kartu nusileido, kad pa
remtų Mao Tsetungą, kaip pas
tarasis parėmė Chruščiovą prieš 
Jugoslavijos Titą.

Bet paremti Mao Tsetungo in 
vazijos prieš Formozą Chruš
čiovas nesutikęs. Jis nenorėjęs 
rizikuoti galima Amerikos inter
vencija. Chruščiovas drąsiai kal
bėjo apie karą, ligi .Amerika iš
kėlė savo kariuomenę Uban.ė < 
Bet kai iškėlė. Chruščiovas pū
tėsi. _ reiškė protestus, puolė i 
siūlyti vėl viršūnių konferenciją 
bet nei "savanorių” siuntė nei 
raketom grasino, kaip 1956 
Prancūzijai.

Tarp tu, kurie tik jėgą pri
pažįsta, Chruščiovo autoritetas 
susvyravo, o Eisenhovverio prie
šingai, pakilo.

Eisenhowerio pademonstruo
ta jėga Libane, jos planinga ir 
skubi operacija sustiprino tikė
jimą ir jo žodžiu ir dėl tolimų- * 
jų rytų. Kai Eisenhoweris pareis 
kė. kad pakraščio salos Formo- 
zos gynybai dabar esančios 
svarbesnės nei prieš trejis me
tus. tai Amerikos karininkai 
Formozoje dabar aiškina, jog

Libano sukilėliai jau nebesutarta
žeistas, apie 20 kareivių tik tik 
išvengė mirties, kai kavinėje 
prie jų buvo susprogdinta bom
ba. Rugpiūčio 26 buvo apšaudy
ti ir amerikiečių tankai. Patiem 
Amerikos kariam duotas įsaky
mas vengti sūrių; jie gali šauti 
tik tada, jeigu aiškiai mato, kas 
į juos sauja.
ATOMINĖ KONFERENCIJA 

ŽENEVOJE
Ženevoje rugsėjo 1 parasidė-

jo atominė konferencija. Ją esą daugiau pagrindo, kad A- 
organizavo Jungtinės Tautos.
Dalyvauja 5.000 atstovų iš 67 
valstybių

Libane sukilėliai sukilo. Su
kilėlių lyderio Salam šalininkai 
įsibrovė į kito sukilėlių lyderio 
Hakim štabą ir pagrobė jo ra
dijo stotį. Halim yra jaunimo 
grupės lyderis, radikalus. Jis 
pareiškė protestą dėl stoties pa
grobimo ir pasiskelbė turis dar 
kitą. Dalis sukilėlių nori palaip 
niui grįžti prie tvarkos.

Ne tas vyras, kuris muša, o 
tas, kuris atlaiko

Amerikos kareivių Libane pa
dėtis nelengva. Sukilėliai juos 
provokuoja sūriais. Vienas ka
reivis buvo nušautas, kitas su-

merika gali pakraščio salas Que- 
moy ir Matsu ginti. O vienas 
aukštas karo pareigūnas padė
ti taip aiškino, kaip rašo US 
News a. W. Renort:

— Nikita Chruščiovas sutiko, 
kad derybos atominiam bandy
mam uždrausti būtų pradėtos 
spalio 31. Jis pasisakė už Žene
vą.

— Azijos influenca, skelbia 
sveikatos tarnyba, ateisianti ir 
šiemet. Mano, kad nebus tokia 
stipri. Pernai ji,palietė 70 mi
lijonų žmonių Amerikoje. Kas 
jau sirgo, turi imunitetą. Ki
tiem sveikatos tarnyba patarė 
skiepytis.

— Švietimo valdyba paskel
bė. kad šiemet Amerikos mo
kyklose bus 45 milijonai moki
nių. Naujų prisideda šiemet 
1.75 milijonai.

— Izraelyje pereitą savaitę 
įtaisytos maisto parduotuvės 
kaip Amerikos vadinami “su- 
permarket”. Krautuvninkąi su
kėlė protestą, nes tai būsią 
jiem didelė konkurencija. Po
licija turėjo įsikišti nuo pirkė
jų grobstymo gatvėse.

— Baltuosiuose Rūmuose ma
noma, kad prezidentas Eisen- 
ho\veris matysiąsis su Nikita 
Chruščiovu Ženevoje nusigink
lavimo derybose.

— Prezidentas Eisenhoweris 
pritaręs valst. sekr. pavaduoto
jo Murphy politikai nepulti Nas- 
serio.

— Demokratai tikisi, kacl rin- - 
kimai duos jiem naujus 10 se
natorių; * tada jų skaičius turė
tų pakilti iki 59, o respubliko
nam beliktų tik 39.

—Laivynas planuoja naują 
laivą, kuris iš New Yorkų pasiek 
,tų Angliją per dvi dienas.

Indonezijos vyriausybę tebeina.
— Paryžiuje policija Įspėjo

alžiriečius naktim nesirodyti 
gatvėse be ypatingo policijos universiteto, 
leidimo. Paryžiuje yra 100,000 
alžiriečių. Visoje Prancūzijoje 
suimta daug alžiriečių dėl sa- 
botažo daugiausia naftos valvk- *tar^ ^,mcr žmona išgirdo 
lose ar sandėliuose. sūnaus « miegamojo.

/Ji puolėsi Į kambarį. Rado ten
— Sovietai rugpiūčio 27 pa- SVętimą vyrą su kauke, kuris 

skelbė, kad raketom buvo pa- pagriebęs peilį ją nudūrė. Pas- 
leisti du Suneš iki 281 mylios atbėg0 Nimer ir susi- 
aukščio. Jie laimingai nusileido su uįpU0ijku. Užpuolikas 
a^a'- pabėgo, bet daktaras nuo žaiz-
' — Egiptas.rugsėjo 2 paskel* dų mirė. Sūnus, 8 metų, paša- jungtinių tantų sekretorių* (k.) pas Jordanijos karalių Hu»- 
«• e norikai if An. *». ..^.Aliirtkc ii AmA •**” P*®* įvykdomas | tvetoarljų, j tarpteutlng konfe-
be kaltinimus Amenkaj. ir An- kojo, kad tas užpuolikas jį ėmė renelJa, kur svarstoma atomines energijos panaudojimas talkos
glijaif kad jos ginkluoja Izraelį smaugti. Ir tada jis ėmęs šaukti. reikalams.

Gelbėdami vaikus tėvai žuvo
Staten Island pirmadienio va-

sūnaus šauksmą iš miegamojo.
’ Ji puolėsi Į kambarį. Rado ten

AMERIKOS LEGIJONO KONVENCIJA, (vyko Ctūpagoje. Albert 
Brovvn, šešių pėdų, iš San Antonio, Tex., kalbas su žemiausiu ūgio 
atstovu iš Aliaskos.

bienphu 1944. Bet Eisenhowerįs 
galų gale vetavo šią rekomenda
ciją, nes jis abejojo, ar. jūros ir 
oro pajėgos gali attikti, kada re* 
kės, vienos.... šiuo atveju kitaip. 
Oro ir jūros pajėgos greičiau
siai bus lemiančios pakraščio 
salom apsaugoti. Dėl šios prie
žasties tke, kuris atsisakė kovo
ti sausumoje, kaip tai buvo In
dokinijoje, gali būt^ linkęs ko
voti Formozos ruože".

Eisenhowerio pademonstruo
ta jėga sunkina apsisprendimą 
ir Mao Tsetungui — o gal gi 
Eisenhoueris ir dėl Matsu bei 
Quemoy gali taip padaryti, kaip 
su Libanu?

SMURTAS IR TERORAS ŠIEMET PAGAUSĖJO
Ženevoje konferencija svars- turi pilietini karą Keraloj. ma

to atominės energijos panaudo- to raudonųjų pavojų ir visai 
jimą taikos reikalam. Amerikos 
atstovai siūlo erdves viršum 
žemės naudoti tik visos žmoni
jos reikalam. Bet tuo pačiu 
metu nesutarimai žemėje auga 
ir ginčai virsta smurtu, teroru. 
Teroro viršūnė šiemet buvo vi
duriniuose rytuose — Irake ir 
Libane. Smurto ženklai auga 
ir kituose kraštuose:

Indijoje Nehru susirūpino 
komunistų valdymo vaisiais. 
Kerala provincijoje, kurioje vy
riausybė yra komunistų rankose 
Nehru šalininkai susilaukė at
viro smurto. Komunistų gaujos- 
Įsiveržia į Nehru šalininkų bu
tus ir juos muša. Gatvėse bu
vo nudurti penki Nehru šali
ninkai. Mergina, kuri viešai pa
sisakė prieš kom.. buvo automo
biliu priplota prie medžio 
Nehru. kuris buvotokis Maskvos 
rėmėjas ir kuris nematė Mask
vos smurto ir persekiojimų oku
puotuose kraštuose, dabar jau

Indijai.

Tolimuose rytuose eina la- 
labiau netiesioginė ir tiesioginė 
agresija iš raudonosios Kinijos. 
Ir Pietų Korėją naktim laiveliais 
braujasi komunistų agentai ir 
krašto viduje provokuoja vie
tos gyventojus labiausiai prieš 
Amerikos karius. Hong Konge 
iš Kinijos raudonieji mokytojai 
taip buvo Įsigalėję mokyklose, 
kad anglų administracija pri
versta kai kur mokyklas uždary
ti ir raudonuosius mokytojus iš
siųsti. Kinijos smurtas tiesiogi- 
inc agresija dabar prasiveržė 
prieš nacionaline Kiniją

Europoje smurtas seniai darbininko žmona rugsėjo 2 pa
klėsti Kipro salėjo. Naujausiai gimdė "ketvertuką” — 3 ber- 
prasiveržė Prancūzijoje, kur žu- niūkūs ir 1 mergyte Motina 

yra 31 mteų
- Arkansas gub. Faubus pa

skelbė. kad jis uždarys mokyk
las. jei federalinė kariuomenė 
Įsikiš Į jo va!
reikalus

nelauktai atsirado riaušės, su
organizuotos rasiniu pagrindų— 
tarp baltųjų ir juodųjų.

Naujai stiprėja sukilimas 
Kuboje.

Preiš smurtą tegali būti pas
tatyta valstybinė ar tarpvalsty
binė ginkluota jėga. Kitaip — 
kelias į anarchiją.

— Amerikos karinis transpor. 
to lėktuvas rugsėjo 2 nukrito 
Pacifike su 19 žmonių

— Japonijoje ir Korėjoje 
siaučia miego ligos epidemija. 
Susirgusių 70 proc. yra vaikai. 
Korėjoje per dieną miršta iki 
765.

— Prancūzijoje vieno ūkio

dynėm. padegimais, sprogdini
mais. sabotažu alžiriočiai nori 
nuveikti prancūzus

Anglijoje buvo žinomas nuo
latinis smurtas, kurio ėmėsi Ai
rijos pogrindžio armija Dabar

Atybės mokyklų



B LltfUVOS 
—........

RAtO ALMUS 
'■r-*

paversta ganyklom. Dabar miš
kai užima 92 proc. Kraštą bui
ty vuojanL jų gali liktis, įskai
tant ir pelkes, iki 50 proc.
Ar žemė lengvai parduodama?

Privatūs savininkai žemę par
duoda be jokių sąlygų. Vals
tybė parduoda su tam tikrom 
sąlygom — per kurį laiką pas- 

*tatyti trobas ir žemę įdirbti. 
Galima iš valstybė ir nuomoti 
žemės 99 metam. Dabartiniu 
metu daug žemės yra superka
ma spekuliacijai. Tikisi1, kad ne- 

rų lygmens. Nuo 1,500 pėdų , trukus pabrangs ir bus atsiim- 
žemyn prasideda gyvenamasis 
plotas. Klimatas sveikas. Svei
katingumas didelis. Ypačiai, 
kad labai tuo rūpinasi valdžia. 
Kolonizatoriui įmanomas žemės

ūkis ar kuris kitas?
Dirbamos žemės šiuo me

tu nedaug — pusantro procen
to. Bet įdirbta gali būti iki 25 
proc. Kiti .25 proc. gali būti

M* -"M----
• ♦ a ‘ ' . ■ - ' .?

Ar lietuviai gali kolonizuoti Hondūrą?
Dsūgbu reaiię gelimimų jis 

mato krttendenri|ei į angliškąjį 
Hondūrą. Angliškoji Valstybė 
yra daugiakuttūrė. Taigi labiau 
lotus supranta ir jiem pakantų 
Kiek klimatinė* sąlygos tinka 

kolonizacijai?

Britų Hondūro plotas yra 
trečdalis Lietuvos. Aukštumų 
yra iki 3,000 pėdų viršum jū-

Prof. K. Pakštas pasirodė PROF. K. PAKŠTAS LANKĖSI PAS HONDŪRO 
.. New Yorkė nurodęs iš kelio

nės po Britų Hondūrą^ po Hon-
•; daro respubliką. Kelionėje iš-
- - buvo nuo birželio 16 iki rug-
* pidcio 16. Lankėsi ne tik miš

kuose. bet ir sostinėse. Tyrinė
jo ne tik augalų kelius iš vie
nos vietos į kitą, bet ir kolo
nistų kelius į Hondūrą. Kores
pondentą domino labiausiai tie

t. antrieji profesoriaus, tyrinėji
mai ir jų vaisiai. Konkrečiai.

kiek įmanoma būtų lietuviu 
kolonizacija į anuos kraštus.

Prof. K. Pakštas lankėsi tuo 
reikalu tris kartus pas angliš
kojo Hondūro gubernatorių;
lankėsi taip pat pas ispaniško- 
sios Hondūro respublikos pre
zidentą.

Prof. K. Pakštas samprotau
ja. kad ligšiolinė išeivija gyve
na gerose materialinėse sąly
gos: ji yra atvira vietoš~kultū- 
rinei bangai, ir po kartos ki-.

- tos lietuvių išeivija gali ištirp-
.. ti.. Jam rodos, kad reikia^ su-.

rasti vieta, kur lietuvių tam tik
ras branduolys galėtų būti ap-

‘ saugotas nuo perdaug agresy-
< vios aplinkos; galėtų išlaikyti 

savo kalbą ir savo kultūrą to
liau plėtoti.

Dėl to jis pristatė lietuviu 
kolonizacijos problemą Hondū
ro gubernatoriui kaip humanis
tinį uždavinį — sudaryti sąly
gas, kuriose lietuvių tautos da-

* lis išliktu su savo kalba, kul
tūra, gyvenimo stilium nesunai
kinta. Išlaikyti sanskritui arti
miausia kalba - kalbančią bend
ruomenę yra graži humanisti
nė misija, kuri sudarytu garbę

.torių
IR HONDŪRO RESPUBLIKOS

ta dešimteriopai. Tokių pirkė
jų yra ir iš Amerikos.

Kiek ten žemė kaštuoja?
Akras — 2 dol. Bet neįdirb

ta ir ne prie kelio. Mišką joje 
iškirtus ir pardavus, galima 
pirkimo kainą tokiu būdu at
gauti. Kai kelias nutiesiamas 
— ta pati žemė kaštuoja jau 
20 —40 dol. (b.d.l .

LIETUVOS DIPLOMATIJAI 40 M. (2)

Tuo pačiu klasusimu profeso
rius lankėsi ir pas ispaniško
sios Hondūro respublikos pre
zidentą. Iš principo ir preziden
tas palankiai sutiko toki koloni
zacijos klausimą. Tačiau jisai

Ką jis galėtų padaryti? Jis 
galėtų savo vardu, kaip guber
natorius. duoti tokias pat tei
ses lietuviam, kokiom naudoja
si Hondūre menonitai. išeiviai 
iš Vokietijos, kurie norėjo ap
saugoti savo tikėjimą ir savo nurodė—tuojau, kad įstatymai 
kalbą. Jie turi savas bažnyčias, 
savas mokyklas. Ir Į kultūrinį 
jų gyvenimą birtų valdžia vi
sai nesikiša. Dėl tam tikros ne- 
priklausomybs dalies jau reik
tų kreiptis i Londoną

neleidžia kitos dėstomosios kal
bos mokykloje kaip ispanų. 
Tuo atveju, sakė, reiktų kon
stitucinių pataisų.

Profesorius į šią galimybę pa
žiūrėjo skeptiškai.

V 17
Tiesos korespondentas A. Ka- męs panemunės miestelių turė- 

džiulįs rašo, kad ties Smalinin
kais suplanuota užtvanka elek
tros jėgainei ir jau eina pa
ruošiamieji darbai. Geologai ir 
inžinieriai svarsto ir turi nus
pręsti, ar statyti prie pačių 
Smalininkų ar prie Viešvilės. 
Girdi, prieš Smalininkus, ties 
Paliekių kaimu, užtvanka bū
tų trumpesnė. Nemuno šlaitai 
ten statesni ir arti yra gana 
gero smėlio. Ties Viešvile už
tvanka būtų ilgesnė, ji bran
giau atsieitų, bet būtų 10 proc. 
galingesnė ir mažiau užtvindytų 
panemunę.

Inžinieriai skaičiuoja — rašo 
toliau Kadžiulis, — kad apyti
kriai abiejų jėgainių projektai 
pakeltų Nemuno vandeni 15 
metrų. Numatoma, kad daugu-

PR. DAILIDĖ

ĮGALIOJAMI’ ATSTOVAUTI NEPRIKLAUSOMI LIETE VĄ
Lietuvos Valstybės Tryba at

sižvelgė į lietuvių padėtį Užkau
kazyje.

Per Juodąsias jūras, Rumuni
ją, Vengriją ir Vokietiją Kauka
zo lietuvių delegacija, nors ir 
su dideliu vargu, bet laimingai 
pasiekė Kauną. Tik tai, ką ji 
čia rado, labai skyrėsi nuo to, 
kas buvo manoma apie Lietu
vą Užkaukazyje. Be vokiečių 
okupacinės valdžios leidimo P. 
Dailidė negalėjo išvykti iš Kau
no'į Valstybės Tarybos būstinę 
Vilnių, o S. Jazdąuskas — į 
kaimą, į savo tėviškę. Bet Lie
tuvos. Valstybės Taryba veikė

Rašąs šias eilutes aplankė. Lie
tuvos Valstybės Tarybą ir pas
veikino Kaukazo lietuvių var
du, linkėdamas greičiau nepri
klausomybę išsikovoti. Vėliau 
buvo plačiai išdėstyti Kaukazo 
lietuvių reikalai Valstybės Ta
rybos pirmininkui A. Smetonai 
ir vicepirmininkui dr. J. Šau
liui. Abu jie pritarė Lietuvos 
atstovo Užkaukazyje paskyri
mui. Tik. supraritiama, nei pa
čiam tam atstovui, nei Kauka
zo lietuviams jokios finansinės 
paramos pažadėti negalėjo. Be- 
to. kai pačios Tarybos veikla o- 
kupacinės valdžios buvo, nuolat 
varžoma, tai ir neapmokamo

anglu imperijai.
Dėstė profesorius, kad lietu

vių kolonistinė bendruomenė 
turėtų turėti ne tik savo kul
tūrinę savivaldą su sava kalbą 
mokykloje ir bažnyčioje, bet 
kolonijai paaugus gautų ir tam 
tikros rūšies nepriklausomybę 
sąjungos ribose -į- su savo poli
cija. pašto ženklais, gal pinigais ... • -------------- ----- - ... , x. -
jr tt eina viena iš viršaus nustatyta lę reikšmę. Girdi, ta kalba bu- vadovybėje eksponuoti asmens.

z į KENO GLĖBĮ BEG AME PASIRINKTU ŠUNKELIU?
Alto kongrese Bostone būta SPAUDA

kritikos kongreso tvarkai. Kri- '
tika yra natūralūs reiškinys de- rimu kartoja melą, kad tik ne- 
mokratinėje visuomenėje, kur reiktų prisipažinti, kiek “Nau- 
nuomonės nėra uniformuotos, jienų teigimu galima tikėti. 
Tik totalistinėje tvarkoje nėra Toliau “Naujienos’“ teberašo 
kritikos: ten visos nuomonės apie prof.. Vitkaus kalbos didžiu

atstovo paskyrimas į užsienius

/ Draugo” bendradarbis prieš 
juos skelbia savo nusistatymą 
ir kelią: “Mums geriau patinka 
jo (Alto) aklamacijos, negu jo

Tarybai .-nebuvo paprastas da
lykas. Vokiečių karinė valdžia 
tebesiekė IletuVą surišti su 
Rytprūsiais. Dėlto Įgaliojimas 
atstovauti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę galėjo būti duo
tas tik slaptai nuo vokiečių oku
pacinės valdžios. Bet tai Vals
tybės Tarybai nelabai rūpėjo. 
“Jeigu išdrįsome prie vokiečių 
okupacijos paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybę, tai turėkime 
dabar drąsos, kur galima, tą ne- 
priklasuomybę savo veikloje pa
rodyti” — toks, anot Tarybos 
nario P. Klimo, buvo tuo reika
lu Tarybos nusistatymas. Tad 
Lietuvos Valstybės Taryba 1918

tų keltis į ankštesnes vietas. 
Jurbarkas bus aptvertas pyli
mais. Nuo tos užtvankos van
duo Nemune ties Vilijampole 
pakilsiąs 1.5 metro, apie met
rą ties Kauno centru.

Pati statyba prasidėsianti 
1961 metais.

Tyrinėjimam vadovaują lie
tuviai inžinieriai —sumini V. 
Krikščiūną, kuris prieš keleris 
metus baigė mokslus Maskvo
je, dirbo Irkutsko hidroelekt
rinės jėgainės-geologinėje val
dyboje; sumini J. Mosolą, kuris 
patyrimą Įgijęs prie Kaukazo ir ’ 
Plievinės statybų ir tt.

Kadžiulio tvirtinimu, Smali
ninkų jėgainė būsianti galin
gesnė už Kauno.

Renka akmenis Kauno 
užtvankai

Nemenčine ir Naujosios Vil
nios kolchozininkai renka iš 
laukų akmenis, kurie vežami 
Kauno užtvankos statybai. 
Su užtvanka Kaune nebegerai

Kauno užtvankos statytojai 
sutiko netikėtų kliūčių. Paaiškė
jo, kad būtina drenuoti tuneliu 
Viščiūnų pusėje esantį užtvan
kos aukštą krantą; jis esąs lai
dus, ir per jį gali vanduo pra
siveržti.

Lietuvė ietininkė
Stambios figūros Birutė Za- 

lagaitytė paskutinėse Sovietų ir 
JAV lengvaatlečių pirmenybėse 
laimėjo pirmą vietą, išmetusi 
ietį 50 metų 16 cm. Ji dalyva
vo pirmu kartu tokiose rung
tynėse. (Darbininke apie tai 
jau buvo rašyta iš JAV spaudos. 
Red.).

liepos 23 savo aktu Nr. 721 ir 
įsteigė Lietuvos atstovybę Tif- 
lise. Rašančiam šias eiles davė 
įgaliojimą atstovauti Lietuvos 
valstybės ir jos piliečių reika
lus visose trijose Užkaukazio 
respublikose — Gruzijoje, Ar
mėnijoje ir Azerbeidžane. To 
akto datą ir tenka laikyti Lietu
vos diplomatijos pradžia. Liepos 
23 yra suėję 40 metų.

Per tą laiką Lietuvos diplo
matija garbingai atstovavo ir 
gynė nepriklausomos Lietuvos 
reikalus užsieniuose. Ji vystėsi 
ir augo drauge su Lietuvos val
stybe. Jos istorija yra nedalo
mai susijusi su Lietuvos santy
kių su užsieniu istorija. Ir kai 
Lietuvai kone visu jos nepri
klausomybės laikotarpiu teko 
ginti savo teises į Lenkijos oku
puotą trečdalį jos teritorijos su 
sostine Vilnium ir bylinėtis su

(Nukelta į 4 psl.)

Užmirštos statybos
Tiesoje inž. A. Lagunavičius 

skundžiasi, kad Vilniuje nere
ta užmirštų nebaigtų statybų. 
Statybas dažnai kliudo medžio 
trūkumas.
Kur gabena Lietuvos gaminius

Tiesoje rugpiūčio 3 F. Lau
rinaitis ir B. Miniotas rašo, kad 
Vilniaus “Žalgirio” gamybos 
staklės — gręžimo, frezavimo ir 
kt. išgabenamos į daugelį kraš
tų. Šiaulių gamybos dviratukai 
“Ereliukas’ ir ‘Kregždutė’ taip 
pat į daugelį kraštų vežami Vil
niaus elektros suvirinimo įren
gimų transformatoriai gabena
mi į Turkiją, Indiją. Sovietini- 
niuose šaldytuvuose “Saratov" 
ir skalbimo mašinose “Riga" 
veikia Vilniaus elektromotorai. 
Korespondentai didžiuojasi eks
portu. tik užmiršta, kad pini
gus už tą eksportą pasiima Mask 
va.

kos neišlaikąs tonas primena 
daužau ‘Laisvės’ ar ‘Vilnies’ 
isterišką stilių ir purviną savo 
tautiečiu 'rdfekinimo metodą. ,

“Ypatingai skaudu, kad tokio trukdytojų deklamacijos”.
Ką “Draugo’ bendradarbis 

laiko tais “nuotykių ieškoto
jais”. Alto darbo trukdytojais, 
norinčiais Altą sugriauti —•. ne
aišku. Bet kai tuo pačiu metu 
“Naujienos” trukdytoju ir grio
viku skelbia prof. Vitkų, kai 
“Sandara" visus kongreso me
tu išdrįsusius pasakyti savo 
nuomonę, kuri nepatiko kai ku
riem Alto vykdomojo komiteto 
nariam, vadina “bendruomenin- 
kais”; kai ir toliau kritiškų min
čių spaudoje dėl kongreso ar 
Alto pasakė J. Daugėlą, K. Moc
kus. Pr. Pauliukonis ir kt.. — 
tai negi jie visi yra tie “nuoty
kių ieškotojai”, “griovikai’, ir 
tt.?

Negi jų visų keliamos mintys 
yrą tik “deklamacijos" ir tik 
“lakstymas Lietuvos vadovavi
mo šunkeliais"?

Galima būti “aklamacijos” 
šalininku, bet smerkti kitus, ku
rie “aklamacijos” nepripažįstat 
yra sukimas į pavojingą kelią. 
Galima dar suprasti “Naujie
nas”, kad jos tokiu keliu pasu-

mis provokacijoms užsiima 
spauda, kuriai vadovauja Alto

„ . . ...... linija. Bet i Bostono kongreso vusi tokia, kad kone prrvedusi -Tiek Naujienos . tiekGubernatorius pnsimme. kad . t ,, v - , . T- , . ............ - -r darbų kritiką kai kūne Alto vyk prie kongreso sugriuvimo. Ar
domojo komiteto nariai pažiū- gali būti blogesnė Altui atesta- 
rėjo kaip į kritiką pačiai Alto cija . kaip tie Naujienų žodžiai 
institucijai, kaip į tos institucu 
jas griovimą ir Lietuvos laisvi
nimo darbų trukdymą. Taip 
kongrese pasireiškusią kritiką 
kabiausiai; išpūtė “Naujienos”.

Jeigu “Sandara kongrese su 
critlškom pastabom pasireišku
sius apšaukė “bendruomeninin- 
<ais”, tai “Naujienoj’ sukon
kretino: visos kritikos atstovu 
apšaukė prof. B. Vitkų ir ėmė 
jį niekinti Niekina ir toliau, 
nesiskaitydamos su faktais, dė- 
iamos į prof. Vitkaus lūpas to
kius žodžius, kurių jis visai nė
ra vartojęs. Kai “Darbininkas" 
parašė, kad yra melas tvirtin
ti, jog prof. B. Vitkus kalbėjo 
apie “tuos pačius senus veidus . malonumu teko skaityti “Nau- 
Lai “Naujienos rugpiūčio 27 jienose' atspausdintą labai šiur- 
vėl kartoja su užsispyrimu seną karštų^ ir nevalyva atsakymą 
savo melą ir vadina jį "tikriau- prof. Baliui Vitkui dėl jo kon- 
sia tiesa Tokis “Naujienų ei- grėsė padaryto pareiškimo, ku- 
gesys parodo, kad arba viena iš rj jįs rado reikalo viešai visoje 
tų prezidiumo veidų. Naujienų spaudoje paskelbti.
redaktorius, tikrai buvo tiek se- “Nedalyvavęs kongrese, nega 
nas; kad jo atmintis nebeveikia, bu pasakyti, kiek tiksliai prof.. 
arba sąmoningai ir su užsispv- B Vitkus atpasakojo savo pa

reiškimą ir mintis. Tačiau teigi
mams. kuriuos jis spaudoje pa-‘ 
skelbė, esu tikras, daug kas pri
taria ir juos tenka laikyti ver
tais rimtų ir išsamių diskusijų 
objektu, kurių pasėkoje galima 
būtų padaryti labai vertingas ir 
visai Alto organizacijos ateičiai 
naudingas išvadas ... Todėl Nau 
jienos" savo atsakyme sugrelin- 
damos didžiai gerbiamą profe
sorių su Sniečkum, su Paleckiu 
ir Bimba, jį tikrai skaudžiai į- 
žeidė ir neužtarnautai pažemi
no. Tauraus lietuvio pastatymas 
lygiagrečiai su tautos išgamo
mis yra netik jo. liet ir visos lie
tuvių visuomenės užgavimas bei 
pasityčiojimas palies iš savęs.

“Ne prof. B. Vikaus pareiš
kimas ir jo turinys, liet kaip tik 
‘Naujienų’ šiuo ir daugeliu ki
tų atvejų vartojamas grubus, 
įžūlus ir jokios laikraštinės eti-

jis buvo Vokietijoje nelaisvėje 
ir tuo metu turėjo pažinti trem
tinių problemą. Jis pritarė, kad 
jų kultūra, jėi ji yra naikina
ma tėvynėje, turėtu išlikti kur 
kitur pastoviai. .

—jei jo kongresas gali sugriū
ti nuo vienos kongreso dalyvio 
kalbos:....

Tuo norėjo Naujienos išpūs
ti prof. Vitkaus kalbos žalą, 
kad jį galėtų labiau niekinti o 
iš. tikrųjų suniekino Altą. Bet 
mes netiki mr nei prof. Vitkaus 
tokiu kalbos pajėgumu nei Al
to tokiu silpnumu, kaip netiki
nę “Naujienų” prasimanymais.

ALTAS PRIEŠ ALTĄ
Naujienose rugpiūčio 27 

dipl. agr. Jonas F. Daugėla. Al
to Clevelando skyriaus pirmi
ninkas. paskelbė laišką dėl Nau
jienų niekinimo prof. Vitkaus.

“ Ypatingai su dideliu ne-

Drau-

OE GAULLE. Afrikoje sveikina 
mažas mergaites

PASKUTINIS DIVIDENDAS
PAKELTAS IKI

3'/i% metams
reguliaraus ir 11 į 'r extra)

SKAIČIUOJAMAS 
METŲ KETVIRČIAIS

Taupyk čia--Daugiau Uždirbsi- Nelauk!

go", tiek “Sandaros” redak. vis- 
tiek Visada turėtų prisiminti, 
kad jų laikraš. daromi pareiški
mai ir keliamos mintys daugiau 
ar mažiau reflektuoja į viso 
Alto vykdomojo komiteto nusi-

. statymą ir jo prestižą. .. kai Al
to vykdomojo komiteto narių 
vadovaujamoje spaudoje praši- 1 
deda asmeniniai užkabinėjimai. ' 
pradedama naudoti demagogi
niai užsipuldinėjimai.... susidaro 
labai nemaloni aplinka* visos ’ 
plačiosios organizacijos veikė- Į 
jams ir nukenčia paties Ato oru 
mas”.
ŠAUDYMAS į ANONIMINIUS 

TAIKINIUS
Draugas rugpiūčio 26 atsilie

pė tuo pačiu klausimu vedamo
jo’vietoje skelbdamas A. Erd
vilo “Su Altu i darbą”. Jame 
pabrėžęs Alto reikšmę, kalba a- 
pie “politinių nuotykių ieškoto
jus”. kurie “vis drąsiau kiša pa- ko. bet tenka nustebti, kai prie 
galius Į Alto ratus”; tie “politi- to kelio randi “Draugą".
nių. nuotykių ieškotojai” esą Tas .kelias neveda nei į Lie- 
“nori sugriauti šią instituciją” tuvą. nei į Aito išlaikymą, nei 
(Altą). Jų darbas tai “lakstymas i jo stiprinimą. Jis svetimas de- 
Lietuvos vadavimo šunkeliais", mokratijai. i

4 % 4
Labai svarbus pranešimas visiems <
tautiečiams, kurie siunčia siunti- <

4 
nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus 1

4 
Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo arthnie- J 

sienis, pats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant < 
visų rūšių siuntinius per mūsų lietuvišką firmą. 4

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. «
Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos. « 
Rtaiifon 500 ta’bl. $3.00 — Streptomycin 50 " 1 gt. $4.60 — Cor- 4 
tizone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabL $5.00 — Serpasil ♦ 
100 tabl. $1.35. 4

2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labai didelį pasirin- j
kimą įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 4
20 švarų tauku $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių J

► sąrašo. ♦
J 3. JVAIRIL’ RCšIŲ MEDŽIAGOS: Angliškas ir vietinės mc- J 
» džiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi- 4 
» sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies anglis- J 
>■ v^kos medžiagas kostiumams, arba paltams $50.00. 4 vietines me- 4
► džiagos kostiumany; su priedais $50.00. Į šias kainas įeina visos <
► išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa- <
» vyzdžių, kuriuos mes tuojau išsiųsime. <
» 4 Piniginės perlaidos siunčiamos iki 50 dolerių vertės. <
f 5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas. J 
» akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik- « 
» tas. kurių Jūs pageidaujate. «
» 6. Stiklams piauti rėžtukus su tikru deimantu mes par- J
» duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė 4 
» $2.50. šiuos daiktus mes galime prisiųsti Jums paštu ir Jūs «
J galite sugrąžinti, jeigu nebūsite pilnai patenkinti. 4
J Visi mūsų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir jų prista- 4
> tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėl smulkesnių iii- ]
> formacijų, kurias mes su mielu noru suteiksime. Rašykite Uc- 4
1 tuvtškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuviška atsakvma ‘ 4
J :
» A.MMilCAN & FORE1GN BOOK CO. J

« CHAPIN PUAUE, HARTFORD, CONX. J 
» Te!N. Cllupel 64778. *

» Antanai l'MtjanauMuis
J Direktorid!*
»

TAMTINėS KINUOS kareiviu, sužeistas Ouemoy salele, kai rau
donieji pradėjo salą pulti ii lėktuvų ir spjaudyti ii pakrančių pat
rankų.
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RKER erta. copyrtgM) By FRANCISCAN FATHERS 
Eina mm 1115 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.
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Aanžlnasai Visagali Dieve,' 
so pasaulio ir visų kraštųP. L. Bendruomenės Seimas New Yorke Rytojų mattoi nemažai ir ts y pjauto ir

gies mūšy Tėvynės kančias!
kitataučių — Statlerio viešbu- i Valdove, kuris matai bran- 

, čio svečių.
Meno paroda suruošta River- | ir po visą pasaulį išblaškytų I 

side muziejaus patalpose; atida- j jos vaiky skaudų tikimą, įfl 
ryta rugpiūčio 28 ir truks ligi j Tave kreipiasi laisvojo pa-s 
rugsėjo 23. Parodoje ištatyti 33 į šaulio lietuvių atstovai, su-j 
lietuvių dailinikų 102 darbai — 
tapyba, grafika, z skulptūra ir I menes seimą tartis, kaip at-i 
akvarelė. Išleistas ir iliustruotas | sispirti grėsiantiem pavo-1 
katalogas su Aleksio Ranito į- * jam ir kaip padėti savo Tė-1 * 
vadiniu žodžiu, kuriame galima j vynei Lietuvai, kenčiančiai! 
buvo apsieiti nepasigyrus, kad | po komunistiniu jungo. Mesi 
lietuvių moderniškajai kultūrai t maldaujame Tavo tėviškos! 
daug nusipelnę Lietuvoj^ gimę į globos ir pagalbos. Suteiki I 
žymūs ir kūrybingi asmens, j mums šviesią mintį, tvirtą! 
kaip Chaime Soutine, Jaųues I norą ir nepalaužiamą ryžtą A* 
Lipchitz, Meyer Schapiro, Ber-1 vieningai darbuotis pagal! - 
nard Berenson, William Zorach, Į šventąją valią ir pa-| 

i , Ben Shahn.... Kas kitom tautom t išnirti savo širdis į bendrą! 
priklauso jom ir palikime. | lietuvišką kultūros darbą, f

ryba, Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, Pavergtos 
Jungtinės Tautos, Lietuvos dip
lomatijos šefas St Lozoraitis, 
Lietuvos pasiuntiniai ir konsu- 

kauskas, Lietuvių Laisvės Komi- lai — B. Balutis, St. Bačkis, 
J. Budrys, P. Daužvardis, V. 
Gylys, K. Graužinis, A. Šalna; 
Kunigų Vienybė, krikščionių de
mokratų, tautininkų ir valstie
čių laudininkų centrai, lietuviš
kosios vienuolijos ir daugybė 
lietuvių organizacijų iš viso pa
saulio. Kai kurie sveikinimai su
plaukė kitų posėdžių metu ar
ba buvo pareikšti žodžiu iškil
mingame posėdyje rugpiūčio 30 
(Vliko pirm. dr. A. Trimako, Al
to pirm. L. šimučio ir ki.). 
Labiausiai jaudinąs sveikinimas 
buvo Varelio (Vokietijoje) sene
lių prieglaudps prisiųstas liau
dies meno drožinys —Laisvės 
statula Kaune su įrašu — Pa
saulio Lietuvių Seimui.... Svei
kinimai rodė didelį pritarimą 
bendruomenės idėjai.

PARODOS IR KONCERTAS
Po atidaromojo posėdžio Stat

lerio viešbutyje (Hudson kamba
ryje) rugpiūčio 28 atidaryta ir 
lietuviškos spaudos paroda. Vy
tauto Augustino specialiai paga
mintuose rėmuose buvo išdėti 
laikraščiai, žurnalai ir knygos. 
Atrinkta tik tokie tremties me
to leidiniai, kurie galėjo trauk
ti akį savo išore, bet ir jie ne
buvo visi. Jautėsi, kad viskas 
daryta paskutinėm dienom ir 
greitomis. Daugiausiai triūso bu 
vo įdėjęs Paulius Jurkus ir iš 
Waterburio atvykęs V. Vaitkus.

kvietė vyriausį amžiumi atsto
vą J. Bačiūnų ir sekretoriauti 
— jauniausį Vac. Kleizą, kurie 
pravedė prezidiumo rinkimus.

važiavę į Lietuvių Bendruo-

Nęw Yorke rugpiūčio 28-31 
buvo tikros lietuvių dienos, ku
rių negalėjo nepastebėti nė mi- “ 
lijoninis Amerikos didmiestis, 
ypačiai kada lietuvių minia tel
kėsi prieš šv. Patriko katedrą 
irCamegie Hali rūmus, o taip 
pat pripildė Statlerio viešbučio

f u _ __________ _____________._____ _____ ________sales. Tie trys Pasaulio Lietu-
timai*ttirei#id«*redaiSjee"iH»omo»ie. U± etolblmų turini ir ton* redakcija naateato. V1U Bendruomenės Seimo mo

mentai ir buvo patys ryškiausi: 
iškilmingas posėdis, pamaldos 
šv. Patriko katedroje ir koncer
tas Carnegie Hali. Baigiamasis 
seimo , banketas rugpiūčio 31 
vakare1 Statlerio viešbutyje taip 
pat buvo gausus.

SEIMAS SUSIRENKA
Dar iš vakaro, rugpiūčio 27, 

New Yorke pradėjo daugėti lie
tuvių iš įvairių kraštų. Jie kelia
vo lėktuvais, laivais, traukiniais, 
autobusais ir lengvom mašinom. 
Darbininko telefonas nuolatos 
skambėjo; klausė informacijos. 
Galima buvo jausti gyvas nau
jų žmonių judėjimas. Seime vė
liau buvo įregistruoti atstovai iš 
19 kraštų.

Seimas pradėta rugpiūčio 28, 
ketvirtadinį, pamaldomis Auš
ros Vartų lietuvių bažnyčioje 
New Yorke. Šv. Mišias aukojo 
prel. Pr. Juras, skaitęs ir invo- 
kaciją seimą atidarant.

Seimo posėdžius 10 vai. Stat
lerio viešbutyje pradėjo prel. 
J. Balkūnas, organizacinio ko
miteto pirmininkas. Savo žody
je išreiškė pasitenkinimą, kad 
gausiai atsiliepta į kvietimą su
sirinkti šioje pasaulio sostinė-

REDAKCIJA: #10 Wiiioughby Avė., Brooklyn 21, N. Y. Te*. GLenmore 5-7281

Marija ir lietuvių tauta
Marijos Gimimo šventė yra’ 

laidoma kartu ir lietuvių Tau
tos švente. Abi tos šventės im
tos jungti nepriklausomoje Lie
tuvoje. Kai vasario 16 reiškė 
valstybinį lietuvių tautos ne
priklausomumą, atgautą mūsų 
laikais tai rugsėjo 8 išreiškė 
istorinį lietuvių tautos garbin
gumą senaisiais laikais.

Anos senosios lietuvių tautos 
garbės ir galybės viršūnėje bu
vo Vytautas Didysis, siekęs vai
nikuotis Lietuvos karalium 14- 
30 rugsėjo 8 Trakuose. Marijos 
Gimimo šventę savo nepapras
tom iškilmėm nebuvo pasirin
kęs atsitiktinai, nes kada pirmą
jį kartą jam nepavyko vainiko 
užsidėti, tai įveikęs atsiradusias 
kliūtis, rinkosi kita Marijos 
šventę —Nekaltąjį Prasidėjimą 
gruodžio 8, tik nebesulaukė nei 
tos šventės nei savo vainikavi
mo.

Abi tos šventės, kaip ir Mari
jos Aplankymo, kuriam primin
ti buvo bažnyčia Trakuose, Vy
tauto tėviškėje, buvo tik be- 
pradedančios Bažnyčioje visuo
tinai įsigalėti. Marijos Gimimo 
šventė buvo pirmoji ir atėjusi 
iš Rytų Bažnyčios. Lietuva gi 
savo plačiomis žemėmis tada 
daugiau buvo nusidriekusi į ry
tus. -

Vakaruose ilgai kovojo su Ma 
rijos ordino riteriais kryžiuo
čiais. Vytautas buvo juos įveik- 
kęs Žalgirio kautynėse. Marijos 
garbinimui sklisti Lietuvoje nie
kas jau nebekliudė, ir Vytautas 
Didysis čia daug yra padaręs, 
statydamas Marijos vardo baž
nyčias.

Dievą netikįs, o tiktai pagoniš
kas. Valdovai ir valdiniai pa
goniškajame pasaulyje garbino 
savo dievus ir visi privalomai 
turėjo dalyvauti religinėse apei
gose, sujungtose su tautine ar 
valstybine švente. Žydų tautoje, 
išlaikiusioje tikrąjį tikėjimą į 
Dievą, kitokios šventės nė ne
galėjo būti, kaip tik religinė. 
Krikščionybė atėjo su savo 
šventėm, kurios plačiai išplito 
ir atstojo visas kitas šventes. 
Dėl to ir Vytautas Did. savo vai
nikavimo iškilmėm rinkosi baž
nytinę Marijos Gimimo šventę.

Tikėjimo skyrimas nuo tau
tinių švenčių tėra prasidėjęs 
naujais laikais, kai tauta imta 
statyti kone Dievo vietoje. Net 
ir Lietuvoje, Marijos žemėje, 
iš pirmosios konstitucijos Dievo 
vardas buvo išbrauktas ir įrašy
tas Tautos. Ir pati Tautos švęn- 
tė, įvesta tiktai po 1926 metų 
perversmo ir sujungta su Mari
jos Gimimo diena, buvo taip 
švenčiama, kad ji skelbė Mari- • je, New Yorke, išreikšti viso 
jos vardą. Tad ir čia buvo gi
linamas tautinės ir religinės 
šventės išskyrimas, kas dargi 
neatitiko Vytauto Didžiojo min
čiai, nors jisai buvo norima pa
gerbti, kaip lietuvių tautos gar
bingumo simbolis. Kame tad 
glūdi tikroji tautos garbė ir di
dybė? ,

pasaulio lietuvių vienybei ir 
ryžtui kovoti už Lietuvos išlais
vinimą. Toliau seimą vesti pa-

Ilgainiui Lietuva buvo pradė
ta vadinti Marijos žeme. Tad 
ir mūsų laikais buvo visai nuo
seklu ir prasiminga lietuvių Tau 
tos švente pasirinkti Marijos 
Gimimo dieną. Bet ar toji gili 
pramė buvo ir yra tinkamai su
prantama?

Tautinės šventės ligi krikš
čionybės laikų neapsėjo be re
liginės minties ir apeigų. Sena
sis pasaulis nebuvo ateistiškas,

Garbingi tautos žygiai ir jos 
nusipelnę vyrai ir moterys rei
kia prisiminti. Tam yra tauti
nės šventės jiem pagerbti. Ta
čiau tikroji tautos garbė atsi
remia tiktai į santykį su Dievu, 
kaip į kiekvieno buvimo ir gėrio 
pagrindą. Kas iš to, kad tauta 
laimėtų ir visą pasaulį, bet pra 
žudytų savo vaikų tikėjimą. Tik 
tai tikėjimo ir tautybės harmo 
nija gali išlaikyti tautą gyvą ii 
gražios dvasios.

Šiuo atšvilgiu Mariją, Tauti 
Motina, yra duota sektinu pa 
vyzdžiu ir gynėja. Mūsų reli 
gingi sentėviai dėl to meldėsi 
į Aušros Vartų Motiną, kaip 
Gedimino miesto Gynėją. Vi 
sas savo viltis | Mariją dedame 
ir dabar.

teto pirmininkas; vicepirminin
kais — St. Barzdukas, JAV LB 
centro valdybos pirmininkas, ir 
V. Meilus, Kanados LB krašto 
valdybos pirmininkas; sekreto
riais—V. Kavolis, V. Kleiza ir 
dr. V. VardysJš kitų kraštų į 
prezidiumą pakviesti< dar kun. 
Kazlauskas (Anglija), kun. P. 
Ragažinskas (Brazilija), kun. V. 
Balčiūnas (Italija), V. Butkys 
(Kolumbija), L. Graužinienė 
(Urugvajus) ir J. Bieliūnas (Ve- 
nezuela). Išrinktos mandatų, re
zoliucijų ir konstitucijos komi
sijos.

SVEIKINIMAI
žodžiu sveikino Lietuvos at

stovas Washintone J. Kajeckas, 
ir J.E. vysk V. Brizgys. J. Ka
jeckas ragino viso pasaulio lie
tuvius rikiuotis ir aukotis, kad 
būtų išlaikyta išeivijos lietu
vybė. Vysk. V. Brizgys 
į atmintinus istorijoje 
Raštu sveikino Baltieji 
New Yorko gubern. 
Hariman, New Jersey
bert B. Mayner, Michigano — 
G. Mennen Williams, New York 
mayoras Robert F. Wagner, 
26 kongrėsmanai. 5 senatoriai. 
Vasario 16 signitarai — M Bir
žiška ir prel. K. šaulys, Estijos 
atstovas Washingtone J. Kai v, 
ukrainiečių egzilinis prezidentas 
Vytvycky, Lenkų Kanados Ta-

skatino 
darbus. 
Rūmai, 
Averell 
— Ro-

priklauso jom ir palikime. I lietuvišką kultūros dariią f 
Tose pat Riverside muziejaus | Įkvėpk visų kraštų žmonėm!

patalpose rugpiūčio 28 vakare j va4Uni teisybės jaus-- 
buvo kamerinės muzikos kon- ^ dorybės meilę, skriau-| 
certas. Smuikininkas Iz. Vasy-1 neapykantą ir suprąti-- 

aukščiausiojo gyvenimo* 
tikslo. ?

Dangiškoji Dievo Motina,* 
Marija, apsireiškusi lietuvių? 
tautai Šiluvoje, būki mūsųi 
Tarpininke ir išprašyki išt 
Dievo mums malonę gauti i

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS Seimo Prezidiumas. Kalba seimo pirmininkas V. Sidzikauskas.
Nuot. V. Maželio

■ liūnas, akompanuojant jo sū
nui Vyteniui, grojo K.V. Banai
čio ir J. Gruodžio kūrinius, o 
pianistas Andrius Kuprevičiui 
išpildė M.K. Čiurlionio, J. Gai
delio, B. Budriūno ir VI. Jaku- 
bėno kompozicijas. Abu tie mū- 
sų'instrumentalistai yra žymūs, a _ - »
turi jau savo vardą, gerai per-I apstiimą laisvės, ramybės ir | 
teikė mūsų kompozitorių kuri-1 Savo gailestingąsias j
nius, tačiau visa aplinka tam i a®£^si mus atkreipki ir mūsą | 
koncertui nebuvo tinkama.

DARBINGIEJI SEIMO 
POSĖDŽIAI

Visa rugpiūčio 29, penktadie
nis, praėjo seimo atstovam te
posėdžiaujant Statlerio viešbu
tyje. Rytiniame ir popietiniame 
posėdyje spręsta eilė klausinių, 
susijusių su bendruomenės veik, 
la, lietuvybės išlaikymo ir lietu
viškos kultūros problemom, or
ganizaciniais reikalais. Dar pir
majame posėdyje buvo išklau
sytas J. Bastūno pranešimas a- 
pie lietuviškosios veiklos tinau. 
Antrąją dieną St. Barzdukas 
kalbėjo apie priemones ir gali
mybes lietuvybei išlaikyti, o 
Vyt. Meilus — apie Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės sąrangą ir 
konstituciją. Diskusijos buvo 
gausioš ir gyvos. Konkrečių nu
tarimų tais klausimais nepada
ryta; tepasikeista nuomonėmis. 
Tačiau priimta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės konstitucija 
— nuostatai, kuriais bus siekia, 
ma jungti visų kraštų bendruo
menes ir derinti jų veiklą.

šiais klausimais dar buvo dis
kutuojama rugpiūčio 30 iš ryto 
ir po iškilmingojo posėdžio. Nu
tarta vieną dieną metuose pa
rinkti Bendruomenės diena pa
čiai idėjai populiarinti ir lėšom 
sutelkti. Išrinkta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės centro val
dyba Kanadoje. Į ją įėjo Kęs
tutis Grigaitis, Juozas Kraitkavs 
kas, Jonas Matulionis, Vytau-

meldimo neatmesk mūsų rei-1 
kainose. Nuo visokio pavo-I 
jaus mums gelbėk ir išmelsk j 
iš savo Sūnaus, mūsų Vieš-1 
paties, mums reikalingų ma-j 
lonių, o pavergtajam mūsųl 
Lietuvai greitą laisvės ir ne-| 
priklausomybes grįžimą. Su-| 
grąžink po visą pasaulį iš-t 
blaškytus Tėvynės vaikus į! 
gimtąją žemę, kad jie galė-| 
tų Tave garbinti laisvėje ir| 
taikoje.

globėjau, melskis už mus!

tas Meilus ir Juozas Songaila.

VLIKO IŠKELTAS POBŪVIS
Penktadienio vakare, rugpjū

čio 29, Baltų namuose buvo su
rengtas priėmimas seimo atsto
vam. Priėmimą surengė Vyriau
sias Lietuvos išlaisvinimo komi
tetas. Jo vardu atstovus pasvei
kino Vliko pirm. dr. A Trima
kas; taip pat žodi tarė Alto pirm. 
L. šimutis. Susirinkusieji buvo 
pavaišinti užkandžiais. Turėjo 
progos daug kas laisvai išsišnek- 
kėti, ypač ilgiau nesimačiusie-

IŠKILMINGAS POSĖDIS
šeštadienį, rugpiūčio 30, Stat- 

lerio viešbučio skirtoje Goergia 
salėje žmonės vos betilpo. Su 
atstovais ir svečiais buvo apie 
500. Posėdis buvo skirtas svei-

(Nukelta į 8 psl.)

tarė jis, —tamsta turi stiprią 
galvą, ir aš girdėjau tamstą 
klausiant penkis sunkiausius 
klausimus dėl tos istorijos. Na,

kais kardu, rodydamas, kaip mo
ka perkirsta šaką ore ar ką 
panašaus. Paskui, priešui pasi
lenkus pasižiūrėti rezultatų, jis

Išvyko gana keistas dalykas, 
su jo dvyniu broliu, Liudviku 
Beckeriu, turėjome daug reika- 
lų.Tiesą pasakius, net radom 
reikalinga jam tik vakar galvą 
nukirsti. Na, keistas dalykas, 
gerbiamieji, bet kada pamačiau 
tą vyruką drybstant ant vejos,

sušuko jis; —sustok kalbėjęs 
valandėlę, nes matau pusę. Ar 
Dievas suteiks man jėgų? Ar 
mano protas nušoks tą vieną 
šuolį, ir aš viską pamatysiu? 
Dieve, padėk man! Mokėjau gi 
kitados protauti. Kitą kartą su
gebėdavau bet kurį Akviniečio 
puslapį parafrazuoti. Ar mano

jei tamsta juos vėl paklausi, aš 
į juos atsakysiu.

Simono pince—nez nukrito 
nuo nosies, taip jis suabejojo ir 
nustebo, bet jis tuoj atsiliepė. 
— Na, pirmas klausimas, žino
te, yra kam žmogui kitą grioz
dišku kardu kauti, kad galima 
su adata nukauti?

— žmogus su adata negali 
galvos nukirsti, — rainiai tarė" 
Brownas, — o šitai žmogžudys
tei būtinai reikėjo galvą nukirs-

tyliai švystelėjo ir nulakino 
galvą.

— Na, — tarė daktaras pa
mažu, — tai atrodo įtikinama. 
Bet mano kiti du klausimai bet 
ką į ožio ragą suvarys.

Kunigas stovėjo ir kritiškai 
žiūrėjo pro langą laukdamas.

—-Žinote, kaip visas sodas 
buvo kaip butelis užkimštas, 
— traukė toliau daktaras. — 
Na, kaip tas nepažįstamas pa
teko į sodą?

ko iškailio neiššokau. Jei savo 
paties akimis nebūčiau matęs 
Liudviko Beckerio nugiljotinuo- 
to, būčiau prisiekęs, kad ten 
žolėje guli Liudvikas Beckeris. 
Paskui, žinoma, prisiminiau jo 
dvynį brolį Vokietijoje ir, ei
damas tuo pėdsaku....

Ivanas nutilo aiškinęs dėl tos

galva sprogs... ar pamatysiu? 
Matau pusę.... matau tik pusę.

Jis pasikniaubė ir stovėjo 
sustingęs kažkokioje minties ar 
maldos kankynėje, o likusieji 
trys galėjo tik išverstomis aki
mis spoksoti į šitą paskutinę tų 
laikių dvylikos valandų nepa- 
prastybę.

tt
— Kodėl?—paklausė O’Briei 

nas susidomėjęs.
— O antras klausimas? — 

paklausė tėvas Brownas.
— Na, kodėl tas žmogus ne

suriko nei ką? — paklausė dak
taras, —juk kardu švytruoti 
sode tikrai nepaprasta.

Neatsisukdamas mažasis ku
nigas atsakė: — Sode niekad 
nebuvo nepažįstamo žmogaus.

Stojo tyla, o paskui staigus 
beveik vaikiško juoko pliūptelė
jimas atleido įtempimą. Browno 
pastabos absurdiškumas paska
tino Ivaną atvirai pasityčioti.

— O! — sušuko jis, — tai
geros priežasties, kad niekas 
jo neklausė. Pulkininkas ir dak
taras žiūrėjo, akis išplėtę į tė
vą Browną, kuris buvo pastyru- 
siai pašokęs ant kojų ir stipriai 
laikės už smilkinių, kaip stal
gaus ir smarkaus skausmo su
imtas žmogus.

—Sustok, sustok, sustok!—

Kada tėvo Browno rankos nu
krito, pasirodė visai šviežias ir 
rimtas, kaip kūdikio, veidas. Jis 
svarkiai atsiduso ir tarė: — 
Pasakykime ir padarykime tai, 
kiek galėdami greičiau, žiūrėki
te, tai bus greičiausias būdas 
jums įtikinti. — Jis atisuko į 
daktarą. — Dr. Somonai, —

— šakutės, —niūriai tarė mes vakar atstyrinę nepadrė- 
kunigas ir atsisuko į langą, ku- berne didelio, riebaus lavono 
ris išėjo į mirties įvykio vietą— ant sofos? Jis, tur būt, nebuvo 
Niekas nepermanė šakučių pras į sodą patekęs?
mės. Kodėl jos guli ant vėjos 1 — j sodą patekęs? — mąsto- 
(pasižiūrėkite į jas) taip toli nuo mai pakartojo Brownas. — Ne, 
medžių? Jos nebuvo nulaužtos, ne visai.
bet buvo nukirstos, žmogžudys — Po šimts pypkių, — su- 
užėmė savo priešą keliais trio- šoko Simonas, — žmogus arba

buvo patekęs į sodą arba ne.
—Ne, nebūtinai, — šyptelė

jęs tarė kunigas. — Koks yra 
sekąs klausimas, daktare?

— Man rodos, kad tamsta 
sergi, — aštriai sušuko dr. Si
monas; — bet aš paklausiu se
kantį klausimą, jei tamsta nori, 
Kaip Brayne’as išėjo iš sodo?

— Jis neišėjo iš sodo, — ta
rė kunigas, vis žiūrėdamas pro 
langą.

— Neišėjo iš sodo? — pra
pliupo Simonas. .

— Ne, nevisai, — tarė tė
vas Brownas.

Simonas pakratė kumsčias 
prancūziškos logikos pasiutimo 
priepuolyje. —Žmogus arba iš
eina iš sodo, arba ne, — sušuko 
jis.

— Nevisados, —tarė tėvas 
Brownas.

Dr. Simonas nekantriai pa
šoko ant kojų. — Neturiu lai
ko gaišinti tokioms beprasmiš
koms kalboms, — piktai sušu
ko jis. — Jei tamsta negali su
prasti, kad žmogus turi būti vie 
napus ar kitapus sienos, aš 
tamstos daugiau nevarginsiu.

— Daktare, — labai švelniai 
tarė dvasininkas, — visados 
gražiai sutarėme. Kad ir senos 
bičiulystės dėliai, pasilik ir pa

klausk penktą klausimą.
Nekantrusis Simonas klaste

lėjo į kėdę prie durų ir trumpai 
tarė: — Galva ir pečiai buvo 
keistai aprantytL Atrodė, kad 
tai padarė po mirties.

— Taip, — tarė nejudamas 
kunigas, — tai padarė tam, kad 
jūs kaip tik prisileistumėte vie
nintelį paprastą melą, kurį ir 
prisileidote. Tai padarė tam, kad 
tartumėte, jog galva priklauso 
tam kūnui.

Paribinė smageninės sritis, 
kur gema visos pabaisos, baugiai 
subruzdo keltiškame O’Briene. 
Jis pajuto chaotiškai kušant vi
sus tuos arkliažmogius ir žuvia- 
moteris, kurias natūralioji žmo
gaus vaizduotė yra pavaisiusi. 
Balsas, senesnis už jo pirmų 
protėvių balsą, rodos, jam kuš
tėjo į ausį: “Neik į tą pabaisiš
ką sodą, kur auga medis dvily
piu vaisiumi. Lenkta to pikto 
sodo, kur mirė dvigalis”. Ta
čiau, tiems gėdiškiems, simbo
liškiems pavidalams driūksint 
pro senovinį jo airiškos sielos 
veidrodį, jo suprancūzėjęs inte
lektas budėjo, ir jis stebėjo 
tą kunigą taip pat atidžiai ir 
netikimai, kaip ir kiti.

Tėvas Brown pagaliau atsisu
ko ir atsistojo prieš lanfl Jo

veidas buvo tirštame šešėlyje; 
bet net tame šešėlyje jie matė, 
kad jis yra išblyškęs kaip dro
bė. Tačiau jis kalbėjo visai pro
tingai, tarsi pasaulyje nebūtų * 
keltiškų sielų.

— Gerbiamieji, — tarė jis, 
— neradote nepažįstamo Bec
kerio kūno sode. Neradote jo
kio nepažįstamo kūno sode. Ne
žiūrėdamas dr. Simono raciona
lumo, aš vis tvirtinu, kad Bec
keris ten buvo tik iš dalies, žiū
rėkite Čia! (rodydamas į juodai 
gumšuojantį slėpiningą lavoną) 
to žmogaus niekad kaip gyvi ne
matėte. O šitą ar matėte?

Jis greitai nuritino pliką, gel
tonų nepažįstamojo galvą ir 
jos vietą padėjo baltakartę gal
vą. Ir ten, ištisas, sujungtas, su
vienytas, neapsirinkamas, gulė
jo Julius K. Brayne’as.

— žmogžudys.—ramiai trau
kė toliau Brown, — nukirto 
savo priešui galvą ir permetė 
kardą per sieną. Bet jis buvo 
perdaug gudrus, kad tik kardą 
permestų. Jis permetė ir gal
vą. Paskui reikėjo tik pridėti 
lavonui kitą galvą, ir (kadangi 
jis reikalavo privačios kvotos) 
visi jūs įsivaizdavote visai nau
ją žmogų.

(Nukelta į 7 peL)



DARBININKAS

Pažymėjęs savo asmeninį ry
šį su i 
męs, atstovas J. Rajeckas nuro

Pennsylvania - mūsų išeivijos Amerikoj lopšys
atst^asT^jecE/miS ^P*e kalėjo Lietuvos vyčiy seimo bankete Philadelphijoje 

dė Pennsyivanijos svarbą lietu- 1958 rugpiūčio 24 Lietuvos atstovas Wastiingtone J. Rajeckas 
viam apskritai: °________________________

Lietuviui Pennsylvanija bran
gi, nes čia jo prakaitu aplais
tyta žemė yra čia mūsų išeivi
jos Amerikoje lopšys, čia gimė 
pirmosios lietuvių kolonijos, or
ganizacijos, parapijos ir lairaš- 
čiai. čia žymių - lietuvių pat
riotų veiklos dirva.'

Čia gimė ir abu didieji lietu
vių susivienijimai,

kurie suvaidino taip reikš
mingą vaidmenį mūsų išeivijo
je. Kada Lietuvoj nebuvo nei 
žodžio nei rašto, iš Pennsylva- 
nijos spausdintas žodis ten' 
plaukė knygnešių keliais, čia 
ir pirmoji lietuvių išeivijos sos
tinė. čia lietuvis pasižymėjo 
ne tik pionieriškumu pakelti 
šio krašto gerovę, bet ir pastan
gom paremti ir prikelti Lie
tuvą.

Phiiadelphijoj, dar T918 lap
kričio 26, pasirašyta 11 paverg
tų tautų atstovų deklaracija su 
Masaryku pryšaky ir mūsiškiu 
inž. Norum — Naruševičium, 
atstovuajančiu lietuvių tautai.

Phiiadelphijoj taip pat ir Lie
tuvos Laisvės Varpo gimtinė....

....Kada Lietuvos valstybės 
laisvės žiburiai 18 amžiaus pa
baigoj užgeso, Philadelphija bu
vo ne tik šios Valstijos, bet vi
sų JAV sostinė, čia įsikūrė 
šio krašto nepriklausomybės 
sąjūdžio centras, čia paskelbta 
ir šaunioji šio krašto Nepriklau
somybės dekliaracija. Su ja 
mes irgi giminingi. Ne tik dėl 
to, kad mūsų tautietis Tadas 
Kosciuška prisidėjo, kad šio 
krašto nepriklausomybė ir ta
sai aktas kūnu taptų, bet ir ki
tais atžvilgiais. Tame akte iš
kilmingai preikšta, kad:

"Dangaus ir prigimties įsta
tymai suteikia tautai teisę bū
ti nepriklausomai ir, kad visi 
žmonės (ir aš tai pabrėžiu: vi
si žmonės) yra Sutvėrėjo apdo
vanoti teisėm į gyvenimą, į 
laisvę ir į laimę".

Gi Linkolnas šiame pat mies
te pareiškė, kad JAV Nepri
klausomybės dekliaracija "su
teikia laisvę ne tik šio krašto 
žmonėms, bet viltį visam pa
sauliui, visiem laikam."

Štai kuo reiškias Lietuvos

Juras ir p.p. Ix šimutis, K. Pak
štas, dr. M. Račkus, M. Zujus, 
L. Sakalas, neminint kun. J. 
Jukevičiaus, J .Bulevičiaus, kun. 
S. Railos, dr. L. Leimono bei 
eilės kitų. Jaunystė yra vyčių 
požymis iki karsto lentos.”

DĖL VYČIŲ VEIKLOS
“Aš nė nebandysiu jos iš

skaičiuoti__  Aš pasitenkinsiu
tik kun. J. Jutkevičiaus veik
los labai trumpu prisimini
mu. Kartą Kristus, pagydęs li
gonius, pasigedo negrįžusių jam

padėkoti. Kiek gražių patarnavi
mų Lietuvai praeitų nepastebė
ti, be padėkos atgarsio, jei ne 
kun. J. Jutkevičiaus ilgus me
tus vadovaujamos komisijos 
pastangos nepamiršti nei vie
no Lietuvos prieteliaus, nei vie
no lietuvių tautos draugo, nei 
vieno laikraštininko, kuris už
stoja tėvų tautų ir jos skriaudą 
pasauliui primena. Jo vadovau
jama komisija lygiai reaguoja 
laikraščiuos ir į klaidingas apie 
Lietuvą žinias.
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LAISVES VARPAS
Mūsų kunigėlis išdrožė mums 
pamokslą, kad

esą gera mokėti svetimų kal
bų, bet savosios kalbos nemo
kėti — gėda. v

Ir tuč tuojau prie kitų kal
bų repertuaro jis savo inicia
tyva pradėjo mus mokyti ir lie
tuvių kalbos. Kiti girdėti daly
kai man-išgaravo, bet posakis, 
kad “gėda savosios kalbos ne
mokėti” prilipo visam gyveni
mui. Tik už .kokių septynerių' 
metų tesusitikau tą kunigėlį, 
grįžusį iš Rusijos ir sužinojau 
jo tikrąją pavardę. Jis vyčiams 
-artimas, jų pagerbtas, didysis 
lietuvis —prelatas M. Krupa
vičius.

Tat, mielieji Lietuvos Vyčiai, 
greta apaštalavimo Dievui, ma
no pageidavimas būtų — nepa-- 
miršti apaštalauti Lietuvai ir 
lietuvybei. To reikalauja mūsų 

~~~___ _ ~ garbė, to reikalauja vyčių šū-
asmerį jis’sZv^plvjSiu ne Šimteriopai nusipelniu-

si lietuvių kenčianti tauta .

Apie ketvirtis milijono to
kių laiškų parašyta katerių me
tų bėgyje.

Tai tikrai impozatiškas skai
čius. Tas vienas faktas kalba 
iškalbingai apie vyčius ir jų 
veikią”.

PAVYZDŽIAI VYČIAM
Pažymėjęs, kiek asmeninis 

• pavyzdys daro įtakos kitiem, 
atstovas Rajeckas priminė Vin
cą Kudirką ir dar porą:

“Jūs būsite girdėję apie di
delį žmogų, didelį lietuvį ir di
delį poetą, rašiusį prancūzų kal
ba — Milašių. Aš didžiuojuos 
turėjęs garbės jį pažinti. Pran
cūzai pamilo ir jo kūrybą ir jo

vieną prietęlį Lietuvai laimė
jo. Antai, prancūzų rašytojas 
Armand Godoy savo knygoje 
apie Milašių mini, kaip jis mė
gęs vienam berniukui pasakoti 
apie Milašių ir Lietuvą. Tas 
berniukas kartą jį užklausęs: 
“Sakykie, kokia gi yra toji Lie
tuva? Ar ji tokia pat graži ir 
didelė, kaip Prancūzija?” Go
doy jam atsakė:

"Taip, Lietuva lygiai didelė 
ir graži, kaip Prancūzija. Ji ki
tokia ir būti negali, nes tai 
Milašiaus, didelio ir gražaus po
eto, gimtinė."

Tai Milašiaus pavyzdžio ga
lia. *Gi tasai prancūzas anaip
tol nebuvo vienintelis Milašiaus 
lietuvių tautai pavyzdžiu lai
mėtas simpatikas.

Dar vienas ir paskutinis pa
vyzdys. Bene, 1912 vasarą Lie
tuvoje, kai ji buvo dvigalvių 
vanagų naguos, aš su artimu 
man draugu pradėjom pas vie
ną klieriką imti privačias pa
mokas. Mes jo pavardės neži
nojom. Jis mums težinomas bu
vo kaip “kunigėlis’. Per pir
mą pamoką jis pasiteiravo, ko 
mes norime, kad jis mus pa
mokytų. Mes išpyškinom: ru
sų, vokiečių ir lotynų kalbų. 
Per pirmą pamoką jis pastebė
jo, kad mūsų, ypač mano, lie
tuvių kalba niekam tikusi. Mes 
nevartojome jokių ženkliukų

ŠV. JURGIO bažnyčia pirmoje lietuvių parapijoje Shenandoah, Pa. nei ant raidžių nei po raidėm.

Procesija Carfino Grotoje
Carfine (Škotijoje), Lanark- 

shire apk., yra įruošta Liurdo 
pavyzdžiu grota švč. Dievo Mo
tinos garbei, čia kiekvienais 
metais lietuviai susirenka pa
garbinti Dievo Motiną, šiemet 
tokią iškilmingą procesija Ško
tijos lietuvių klebonas Kun. J. 
Gutauskas suorganizavo rugpiū
čio 3. sekmadienį. Iš įvairių 
Škotijos vietovių susirinko gau
sus būrys lietuvių. Jų tarpe ma
tėsi nemaža ir kitataučių, nors 
pav. lenkai savo specialią me
tinę šventę turės kiek vėliau. |

Procesija pradėta 3 vai. p.p. f 
Procesijos dalyviai balsiai kai- f 
bėjo rožančių, o Glasgowo lie- f 
tuvių parapijos choras protar- | 
piais giedojo lietuviškas gies
mes. šventei pritaikintą pa
mokslą pasakė procesijos vado-

Procesijai pasibaigus, palaimini-

teikė Škotijos lietuvių klebonas 
kun. J. Gutauskas.

Šventę organizuojant didelio 
rūpesčio kėlė keletą dienų prieš 
pat šventę lijęs lietus, bet kaip 
tik šventės dieną oras buvo gra
žus. Škotijos lietuvių metinė 
šventė praėjo sėkmingai gražio
je maldingoje nuotaikoje.

J. Butkevičius

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
41 Banks St

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

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

WHIL— 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite kų 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite

tame St, Norwood, Mass. Skyriai: Litbuanian Fnrnfture Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. / 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1848; Klrkland 7-8533.

<jy»x«xs®@®o (DoaoocKBOoaOTaddeai

I RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių- žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutes pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

STEPONAS MENKUS

©

BRADDOCK, PA.

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

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

KNIGHTS OF UTHUAN1A WLOA

giminingumas su JAV Nepri
klausomybės aktu. Jis neša vil
tį ir paguodą pavergtam lietu- 

i viui, o toji viltis pagrįsta stip
resniu įstatymu, negu Krem
liaus tironų valia.

Su Šia vieta sujungti Jeffer- 
sono bei Franklino vardai. Aš 
džiaugiuosi, kad prieš porą me
tų, Benjamino Franklino 150 
m. gimimo sukaktį minint iš 
specialiai to jubHėjaus proga 
nuliedintų, atmintinių bronzos 
lentelių, vieną jų pirmą kartą 
atiteko ir mūsų lietuviukui.

....Pagaliau, iš šios valstybės 
kilęs ir vienintelis Amerikos ka
rys, nelietuvis, 1920 paaukojęs 
gyvybę Kaune už Lietuvos lais
vę JAV kariuomenės leitenan- 

r tas, Samuel J. Harris.
Tat, vyčių seimui šiemet pa

sirinktoji vieta visais atžvilgiais 
svarbi. Lietuvių tautos perse
kiojimas ir okupanto jos šven
tųjų teisių trempimas labiau 
negu bet kur suprantamas, ir 
tai yra įkvėpimas vyčių ateities 
veiklai. •

Suminėjęs dar čia dalyvau
jančius ar gyvenančius prof. 
A. Senną, vyskupus V. Brizgi ir 
V. Padolskį, kongresmaną 
Flood, kuriam vyčiai įteikė me
dali, atstovas J. Rajeckas

KALBĄ NUKREIPĖ Į VY- 
. ČIUS APIE VYČIUS:

“Kas vyčiuose padirbėja, tas 
niekad nesensta. Tais jaunuo
liais iki pat mirties išbuvo jū
sų organizacijos kūrėjas M. 

, Norkūnas ir kan. F. Kemėšis.
Jauni dvasia ir jėgom išlikę ir 
jūsų organizacijos veteranai: 
prelatai Pr Virmauskis bei Pr.

ĮGALIOJAMU ATSTOVAUTI NEPRIKLAUSOMI LIETUVI
(Atkelta iš 2 pst) 

Vokietija dėl Klaipėdos 
krašto autonomijos vykdymo, 
jos diplomatija yra beveik 
nuolat turėjusi nelengvus 
uždavinius, ar tai Tautų 
Sąjungoje, ar Tarptautiniame 
Haagos Teisme.
šiandien Lietuvos diplomatijos 
padėtis panaši į buvusią priei 

40 metę.
Lietuva yra Sovietų Sąjun

gos okupuota, kaip anuomet Vo
kietijos. Kaip . dabar bolševi
kai, taip anuomet vokiečių jun
keriai ruošė planus Lietuvos te
ritoriją pasilaikyti visam laikui. 
Ir kaip anuomet, priešingai tiem 
junkerių planams, laimėjo Lie
tuvos nepriklausomybės idėja, 
taip ir dabar, nežiūrint Sovietų

blausiomis grupėmis. Vieni jų, 
kaip Amerika, Vatikanas, Ispa
nija, Portugalija, Airija ir Pie
tų Amerikos valstybės, visai ne
pripažįsta Baltijos valstybių a- 
neksijos. Diplomatiniai ir kon- 
sulariniai Lietuvos atstovai, 
kur jie tuose kraštuose veikia, 
naudojasi visomis jiems pri- 
kalausančiomis teisėmis. Kiti 
vėl kraštai, kaip Anglija, Pran
cūzija, Kanada, Australija, nors 
yra pripažinę Baltijos valstybių 
okupaciją de facto, bet nėra 
suteikę aneksijos pripažinimo 
de jure. Tie kraštai pripažįs
ta jiems akredituotus Lietuvos 
diplomatinius ir konsulatinius 
atstovus ir palaiko su jais san
tykius, bet neįtraukia jų į ofi
cialioj sąrašą. Pagaliau trečią,

ti dar margesnis, nes laikas 
tuo tarpu veikia Lietuvos dip
lomatijos nenaudai. Iš anksto 
galima pasakyti, kad bent dip
lomatinių rangų požiūriu teks 
nukentėti, kai dabartiniai įga
lioti ministeriai nuo scenos pa
sitrauks, nes juos gali skirti 
tik valstybės galva, kurios da
bar Lietuvos diplomatija netu
ri. Jeigu kai kurie kraštai, at
sižvelgdami į nepaprastas Lie
tuvos diplomatijos veikimo są
lygas, ir pripažins diplomatijos 
šefo S. Lozoraičio paskyrimus, 
tai tokio pripažinimo vargiai 
galima tikėtis kaip taisyklės. 
Greičiausiai diplomatijos šefo 
teisės šiup atžvilgiu bus prily
gintos užsienių reikalų ministe- 
rio teisėms, o tokiu atveju jis

čiaus, Šaulio. Baltrušaičio, Do
nato — Malinausko, neminint
jau mažiau žinomų senesnės 
kartos vardų. O ir iš jaunesnės 
kartos jau yra mirę V. Vilei
šis, Zaunius, Natkevičius, Sa
vickis.... Nėra tikrų žinių, koks 
likimas bolševikų depjrtuotų 
Lietuvos diplomatų, kaip Urb
šio, Čarneckio, (miręs. Red.), 
Aukštuolio, A. Voldemaro, Biz
ausko ir k. Yra pagrindo many
ti, kad dėl nežmoniškų raudo
nosios vergijos sąlygų ne vie
nas ir iš jų »jau bus atsiskyręs 
su šiuo pasauliu^

Visa eilė buvusių Lietuvos 
diplomatinės ir konsularinės 
tarnybos pareigūnų, kurie dėl 
ne nuo jų pareinančių aplin
kybių buvo priversti pasitrauk
ti iš savo vietų, šiuo metu yra 
emigravę į Ameriką.

AR JŪS NEPERMOKATE ji 
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga. j ‘

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės :

AL BERT F. PETERS 
(PETRAUSKAS) i!

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Queens Bhd. Forest Kilis 75, N. Y. :

Tel. \T. 3-1477
.NAMŲ ADRESAS

106-55 95th Street Ozone Park 17, N. Y. į

Sąjungos pastangų savo grobį į- 
teisinti, demokratinis pasaulis 
laiko nepriklausomą Lietuvos 
valstybę tebeegzistuojančia de 
jure. Taip pat visai panašiai, 
kaip anuomet, yra palaikomi 
diplomatiniai Lietuvos santy
kiai su tais kraštais, kurie Lie
tuvos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą nepripažįsta.

Dr. D. Krivickas savo str. 
“Lietuvos Tarptautinis Status” 
š. m. “Varpo’ Nr. 3-4 yra da
vęs išsamia apžvalgą tos juridi
nės būklės, kuri po bolševikų 
okupacijos yra susidariusi Lie
tuvos santykiuose su kitais kraš. 
tais. Iš tos apžvalgos galima 
matyti, kad pagal jų nusistaty
mą dėl Baltijos valstybių okupa
cijos, laisvojo pasaulio kraštai 
gali būti suskirstyti trimis svar-

kad ir nedidelę grupę, sudaro 
kraštai, kurie dėl vienų ar ki
tų sumetimų uždarė Lietuvos 
atstovybes po bolševikų ant
plūdžio 1940 m. ir nei diploma
tinių nei konsuiarinių santykių 
su Lietuva nepalaiko. Nors to
kie, uždarę sovietų reikalavimu 
Lietuvos atstovybes kraštai, 
kaip Švedija ir Šveicarija, nė
ra viešai paskelbę, jog jie pri
pažįsta Baltijos valstybių anek
siją de facto, ar de jure, ta
čiau iš tų valstybių atstovybių 
uždarymo fakto yra daroma iš
vada, kad tie kraštai bent dc 
facto Baltijos valstybių aneksi
ją yra pripažinę.

Taigi šiuo metu Lietuvos dip- 
limatų padėtis įvairiuose kraš
tuose sudaro gana margą vaiz
dą. Ateityje tas vaizdas gali bū-

galės skirti atstovus tik charge 
d’affaires titulu. Vadinasi, pir
menybės požiūriu Lietuvos dip
lomatiniai atstovai bus tokiu 
atveju nustumti į žemesnę vie
tą.

Pagaliau, minint Lietuvos 
Respublikos diplomatijos 40 
metų jubilėjų, reikia prisimin
ti ir tuos jos atstovus, kurie 
šiandien jau nefiguruoja jo
kiuose diplomatų sąrašuose, ar 
dėlto, kad mirtis išskyrė juos iš 
gyvųjų tarpo, ar dėlto, kad ant
rojo pasaulinio karo sudaryto
mis sąlygomis jų tolesnis pasi
likimas tarnybos vietose pasi
darė negalimas. Jau beviek vi
sa senesnioji Lietuvos diploma
tų karta yra išmirusi, šiandien 
jau neturime M. Zadcikio, Na
ruševičiaus. Milašiaus. Dobkevi-

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RI SM > — 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUOIJĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TILtVEL CO„ INC
SKYRIAI:135 W. 14th St New York 11, N. Y. TeL CHelsca 3-2583

116 East 7th St 
New York City 
Tel. YU 2-0380

332 FOhnore Avė. 
Buffalo S. N. Y.

Tel. MOhawk 2674

X.

308 W. Fourth SU 
Boston 27, Mass.

Tel. ANdrevv 8-5040

132 Franklin
Hartford. Com 

Tel. CHapel 6-4

ivc.
■».
724

Philadelphia 23. Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

Detroit 12, Mfch.
Tel. TOvmend 9-3M0

Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1481

Norčtlamns siųsti siuntinj giminėms ar draugams, kreipkis ) patyrusių, mandagių ir efektinga mūšy 
įstaigų virSminčtuose miestuose, kuri Jums maloniai duos reikalingų informacijų Mūsų didelė ir 
patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijcntų. 100<"< garantuoja, ka<l kiekvionaa siuntinj-s 
bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje-

Pasieks savo paskyrimų 6-7 savaič^) laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų.
Mūsų įstaigoje rasite didi pasirinkimų pirmos rūšies maisto dalykų, kaip sviestu, arbatos, kavos 

tankų. ry*ių. kumpio ir t.t. Taip pat medžiagų: vilnonių, sintetinio šilko, visokios rūšies odos, nosi- 
nukų, avalinių, laikrodžių ir kit. pigiausiomis kainomis.

Atminkite, kad mes esame specialistai visuose siuntinių reikaluose.



Vyčiai pagerbė Daniel
Lietuvos vyčiai, pernai susi

rinkę prie Padriko (Los Ange
les), šiemet posėdžiavo prie At
lanto (Philadepphia). Tokius di- . 
delius plotus nugalėdami/ jie j 
rodo savo nepaprastą judrumą 
ir po 45 metų, šiemet vyčių sei
mas kaip tik buvo skirtas tai 
sukakčiai paminėti. Jisai tru- J 
ko nuo rugpiūčio 20 iki rugpiū
čio 24. Visi atstovai ir svečiai 
išsiskirstė patenkinti ir išsivežę 
naujų idėjų tolimesniam dar
bui savo kuopose.
SVEIKINO JAV PREZIDENTAS

Pirmąsias dvi dienas pasky
rus susipažinimui su -istoriniu 
Philadelphijos miestu ir suar
tėjimui savo tarpe, rugpiūčio 
22, panktadienį, pradėti posė
džiai. Susirinkusius vyčius raš
tu svekino prez. Dwight D. Ei- 
senhėweris, viceprezidentas Ri- 
chard M. Nixon, Pennsylvanijos 
gubernatorius George M. Lea- 
der. Philadelphijos miesto gal
va (mayoras) IL Dilvvorth at
siuntė savo asmenišką atstovą 
dr. Leon Kolankiewicz. Pats bū
damas lenkas, jis priminė lietu
vių ir lenkų imigrantų į Ame
riką tuos pačius sunkumus. 
Sunku buvę darbą gauti dėl ne
mokėjimo anglų kalb.; kentę ir 
dėl to, kad amerikiečių ango- 
saksų buvę laikomi kažkokiais 
žemesniais “grinoriais”. Tačiau 
mūsų tėvai tuos sunkumus įvei
kę ir parodę, kad jie yra ir 
sumanūs ir geri šio krašto pi
liečiai. Ypač pabrėžė didelę 
reikšmę savų bažnyčių ir mo
kyklų išlaikymo. Priminė, kad 
nereikia nei gėdytis nei kraty
tis savo pavardės, nors ji bū
tu ilgoka ir sunkiau kitataučia 
ms ištariama. Jis pats tokią pa
vardę turįs ir ja didžiuojąsis. 
Patarė vyčiam siekti mokslo ir 
skverbtis į atsakingesnes aukš
tesnes vietas, tada bus ir la-

JUOZAS JANULAITIS

Pietų metu labai įdomiai kal
bėjo Leonas Masionis, žymus 
lietuvis plaukikas, 1938 metais 
dalyvavęs Lietuvoje tautinėje 
olimpiadoje ir parsivežęs 5 me
dalius, kuriuos visi dabar ma
tė. Jis labai gyvai ir vaizdžiai 
papasakojo savo įspūdžius, tar
tum tik vakar būtų Lietuvą lan
kęs, o ne prieš 20 metų. Paly
gino ir modemiškąjį Kauną su 
Amerikos miestais. Juokų pri
pasakojo iš savo pasišnekėji
mo su žmonėm ir keliavimo į 
Dzūkiją, iš kur yra kilę jo tė
vai. Kalbėtojas sakė: ‘"Tokio 
nuoširdaus ir įspūdingo priėmi
mo, kokio tada susilaukėme 
Lietuvoje, man niekada daugiau 
neteko patirti ir vargu, ar be
teks’. Jo kalbos visi klausėsi su 
dideliu dėmėsiu ir susitelkimu' 
Kalbėjo angliškai, vykusiai įpin
damas lietuviškus sakinius.
PRISIMINTAS ŠV. Kazimieras

Vyčiai savo dangiškuoju glo
bėju yra pasirinkę šv. Kazimie
rą. skaistųjį Lietuvos karalaitį. 
Jo 500 metų gimimui prisimin
ti buvo skirtas posėdis šeštadie
nį po pietų, rugpiūčio 23. ir ra
dijo valanda.

Posėdyje apie šv. Kazimierą 
kalbėjo vilnietis istorikas S. Su
žiedėlis, Darbininko redakto
rius ir Ateitininkų Federacijos 
vadas, sveikinęs redakcijos įr 
ateitininkų vardu. Jis papasar 
kojo. kaip lietuviai meldėsi šv. 
Kazimiero koplyčioje Vilniaus 
katedroje ir dėl ko dabar iš tos~ 
katedros šventojo karstas bol
ševikų iškeltas. Nurodė taip pat 
kuo šv. Kazimieras lietuvių tau
tai ir jaunimui yra reikšmingas.

biau kitų vertinami. Po paskaitos buvo sugiedota
Dar sveikino visa eilė Phila- šv. Kazimiero giesmė.

delphijos ir kitų vietų lietu
vių organizacijų atstovai raštu 
ir žodžiu.

Radijo programą iš WTEL 
stoties pravedė Jokūbas Stukas, 
o visą valandą tai programai pa- j 
skyrė lietuvių radijos valandos į 
vedėjas-Petraitis, Buvo mente- j 
žas iŠ šv. Kazimiero gyvenimo, j 
dainų ir muzikos. Kalbėjo kun. ] 
J. Jutkevičiuf apie Lietuvos rei-1 
kalam vyčių komisijos darbus 
ir S. Sužiedėlis apie vyčius ir 
lietuvių kalbos išlaikymą.

EISENA IR PAMALDOS
Sekmadienio rytą, rugpiūčio 

24, Hnojo. Tačiau visi delegatai 
susirinko prie šv. Kazimiero 
par. salės. Nešdami vėliavas, 
jie apie tris blokus įspūdingoje 
eisenoje žygiavo į šv. Kazimie
ro bažnyčią. Pontifikalines Mi
šias aukojo J.E. vyksk. Vincen
tas Padolskis pasakęs pamoks
lą. Mišiose dar buvo J.E. vysk. 
Vincentas Brizgys, Kunigų Vie-

REP. DANIEL J. FLOOD

- PAGERBTAS KONGRESMA- 
NAS DANIEL J. FLOOD

Atsakant į sveikinimus ir 
svarstant vyčių veiklos klausi
mus. priimta visa eilė rezoliu-

SALTIMORES ŽINIOS
LB Baltimorės apylinkė Rinkliava

rugpiūčio 24 sekmadienį, su- j E vysk v Padolskis lan- 
ruošė išvyką į Niek Nack va- )<ėsi Baltimorėje ir per visas 
sarvietę. Kas tik dalyvavo, pra- novenos pamaldas kalbėjo mal- 

.. (jininkams. kad lietuviams rei
kia šv. Petro bazilikos rūsyje 
įrengti Aušros Vartų Marijos 
koplyčią. Ta proga jis darė‘ir 
rinkliavą, šv. Alfonso parapija 
su novenos maldininkais tam 
gražiam tikslui paaukdjo 100Q 
dol.

leido dieną gražioj gamtoje, tu- 
i rėjo progos pasimaudyti plačio- 
! se įlankos vandenyse, šią va- 
I sarvietę išnuomoja trys nau

jakuriai iš lietuvio savininko 
| penkeriem metam. Bufete gro- 
I jo muzika, ir svečiai linksmino

si salėje. Susiritikusiems buvo 
paaiškinta apie PLB seimą Nevv 
Yorke.

Lietuvos vyčių labai sėkmin
gas seimas baigtas rugpiūčio 
24, sekmadienį iškilmingu ban
ketu. Banketą pravedė adv. 
Alf. Rametka, kilęs iš Shenan- 
doah. Pa. Bankete kalbėjo Lie
tuvos atstovas Washingtone 
J. Rajeckas (jo kalba dedama 
šio nr. 4p.) ir prel. F. Furey, 
kurį atsiuntė Philadelphijos ar
kivyskupas ji atstovauti!

Banketo metu kun. J. Jutke- 
vičiu’s. Lietuvos reikalam komi
sijos garbės pirmininkas, iškėlė 
kongresmano Daniel J. Flood 
nuopelnus, ginant Lietuvos rei
kalus. ir įteikė jam Lietuvos vy
čių vardu auksinį medalį ir gra
žų diplomą. Kongresmanas Da
niel J. Flood. iš Luzene. Pa., ap- 
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tuvai dovanotą Laisvės Varpą, skrities, savo kalboje pabrėžė, 
kurio balsas Kaune laikinai nu-. kad Amerikos Balsas užrašinė- 
tildytas. Bet jis ir vėl skambė
siąs Lietuvos laisvei.

Vyčių pirmininkas V. Cinikas 
ir vysk. V. Brizgys padėjo ąžuo
lo lapų vainiką ir trijų, spalvų 
gyvąsias gėles. Tais ženklais vy
čių pasiryžta kovoti už Lietu
vos laisvę.

pukaitis. prel. Ig. Valančiūnas. 
vyčių dvasios vadas kun. A. 
Kontautas ir eilė kitų kunigų.

Pasibaigus pamaldom, visa ei 
lė narių buvo pakelti j 4—tą 
laipsnį. Prie bažnyčios visi nu- 
sifotografavok Pusryčiai buvo 
parapijos salėje.

PRIE LAISVĖS VARPO
Po pusryčių visi nuėjo prie 

Independence Hali, kur prie 
Laisvės Varpo seimo prezidiu
mo narys Juozas Janulaitis, 
priminė, kuriam tikslui čia su
sirinkta, būtent: paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo 40 metų sukakti ir pri
siminti lietuvių amerikiečių Lie-

Lietuvių legioninku
postas 154 rugpiūčio 24 bu

vo išvažiavęs į Jono Bučnio 
(Bu s h) vasarvietę prie gražių 
Chesapeake Bay vandenų, ne
toli istorinės pilies Fort Small- 
wood. Tarp Įvairių valgių buvo 
ir Marylando apgarinti vėžiai.

Marijonai kunigai,
Andrius Naudžiūnas ir Kazi

mieras Kučkelis, kurie per visą 
rugpiūčio mėnesį gražiai patar
navo žmonėms, išvyko į Maria- 
napolį.

Kun. K. Pugevičius,
šv. Alfonso vikaras, praleidęs 

smagiai atostogas, kupinas ener 
gijos grįžo vėl prie parapijos 
darbų.

Visu tautu šventė
šiemet įvyko Gwynn Oak par

ke rugpiūčio 31 d. Dalyvavo y- 
patingai daug žmonių. Didelėje 
salėje buvo tautų paroda. Lie
tuviai turėjo savo stalus, ap
krautus tautodailės darbais, gin
tarais.. Prie stalų stovėjo tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
lietuvaitės. Lietuvių šeimininkių 
pagamintus valgius irgi parda
vinėjo visiems. Jonas Kairys 
vadovavo šiam parodos salės 
paruošimui. ■ -

šv. Alfonso mokykla
savo darbą pradėjo rugsėjo 

2. Vaikučiai 8 v. susirinko į 
bažnyčią išklausyti mišių, kurias 
aukojo, klebonas prel. L. Men- 
delis.

WORCESTER. MASS
Rugpiūčio 10 mūsų kolonijos 

žymūs darbuotojai Vincas ir 
Paulina Blavąckai minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 50 m. su
kaktį. Iškilmingas mišias atlai
kė kun. Jonas C. Jutkevičius. 
Prieš mišias klebonas J. Ba- 
kanas suteikė sukaktuvininkams 
bažnytinį jJblairainimą. Prie var
gonų giedojo solistas Ipolitas 
Nauragis. vargoninkas.

Vincas Blavacsas yra gimęs 
Vilniaus mieste, užaugo Bakalo- 
niškio kaime. Dusmenų parapi
joje. Paaugęs keletą metų gy-

ir reiškė dideli pasitenkinimą . venb ir dirbo Vilniuje, tačiau šiamas 
jo kalba, (b.d.)

ja šio seimo, banketo ir atski
rų kalbėtojų, taigi ir jo žodžius, 
ir jie bus girdimi Lietuvoje, ku
ri laukianti išlaisvinimo. Vyčiai 
audringai kongresmanui plojo

VYČIAI PARAŠĖ KETVIRTI MILIJONO LAIŠKŲ
Minint Vasario 16, Vyčiai pa- Lietuvos reikalam komisijos 

rodė nemaža veiklos. Jų inicia-cijų. Vena Lietuvos reikalu pa- VV1R1UO- garbės pirmininko kun. J. Jut-... ” \ tvva kai kuriose parapijose įvy-
siųsta JAV vyriausybei prašant ko šventės minėjimai. Keletas kevičiaus pranešimas vyčių sei- 
daryti žygių, kad rusai pasi
trauktų iš okup. Lietuvos ir ji 
greičiau atgautų savo laisvę.

PRISIMINIMAI IŠ

me (2)vyčių surado laiko ir parašė 
vietos laikraščiam. Visi, kurie ' 
kokiu nors būdu atsiliepė Vasa
rio 16 dienos proga, gavo nuo 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS vyčių padėkos laiškų. Tiek se
Seimo metu buvo kėglių tu- natoriai. tiek miestų burmist- 

rnyras. Laimėtojam dovanos rai ir kiti pareigūnai laiškais 
buvo išdalintos rugpiūčio 23, irgi padėkojo vyčiams už jų 
pietų metu. Jas išdalino spor- rūpestingumą.
to komisijos pirmininkas L. Ja- Visur, kur tik galėjo, vyčiai 
nonis. • {radėjo rengti šv. Kazimiero

Lietuvos’ reikalam komisijos šventes, maldos dieną už Lie- 
garbės pirmininkas kun. J. Jut- tuvą, tragiškųjų dienų minėji- 
kevičius įteikė atsižymėjimo do- mus. Apie Lietuvos okupaciją 
vaną tos komisijos pirmininkui vyčiai informavo kongreso at- 

' Pr. Vaškui, labai rūpestingai stovus, ir keletas iš jų pasakė 
dirbusiam per praėjusius me- labai gražias kalbas. Taip pat ir 

. tus. Jam taip pat gautas popie- vietiniuose laikraščiuose vyčiai 
žiaus specialus palaiminimas, informavo apie Lietuvos oku-. 
nes jo sveikata yra kiek susil- pariją ir kas dedasi pavergtame 
pusi. krašte.

Komisija taip pat atitaiso 
klaidas, kurios pasitako spau- 
etoje.

Kartais laikraščiuose bei žur- 
' naluose spausdinami Europos 

žemėlapiai, kur atžymėtos blo
gos sienos, Lietuvą visai įjun
giant į Sov. Rusiją. Redakto
riai už tokias mūsų pastabas ir 
atitaisymus visada padėkoja ir 
pažada ateityje vengti tokių 
klaidų.

Apie Kosciušką taip pat klai
dingai kartais nurašoma. Vy
čiams vis tenka aiškinti ir ra- būtę’ dar labiau Lietuvai nau- 
šyti laiškus. Dar daugiau, klai- dingas.
dų ir netikslumų išbrauna, kai

Jonas Obelinis

sižymi kaip švari, tvarkinga na
mų šeimininkė.

Šios sukakties proga abiem 
linkiu gyventi dar daug daug 
metų ir sulaukti dar deimanti
nio jubiliejaus.

Jūsų senas draugas S.B.

New Haven, Conn

. v U -

| IŠ VISUR

Laimėjimų vakaras •
Jau dveji metai, kaip kiek

vieną penktadienį parapijos sa
lėje ruošiami laimėjimų vaka
rai. Rugsėjo 5 d.. 7 vai. v. ruo- 
_______ sukaktuvinis vakaras, 

tuo metu mieste vyravusi len- kuriame be nuolatinių laimėji- 
kiška dvasia jo nepaveikė. At- mų paskirta dar specialus 100 
vykęs Amerikon 1905 m., sto- tĮOj. laimėjimas. Laimėjimai 
jo Į lietuvišką veikimą, daly va- ruošiami parapijos naudai. Jie 
vo įvairiose organizacijose, už- parapijai jau davė 7.800 dol. 

rašoma apie šv. Kazimierą. Vy- imdamas ir eidamas skretoriaus pelno ir kaskart gausiai lah- 
čiai jas tuojau atitaiso. pareigas. Taip L.R.K. Susivieni- komi. Kviečiame visus dalyvau-

Vyčiai gali lengvai suprasti. kuopos sekretoriumi iš-
kaip mūsų komisija svarbi ir 
reikalinga. Ji verta paramos ir 
visų kitų lietuvių. Tačiau be 
vyčių talkos visai negalėtų veik
ti-. Tad kviečiame visus vyčius 
įsijungti į darbą. Lietuva šian
dien kenčia. Jau pąr daug me
tų žmonės deda viltis į mus. 
kad mes savo darbštumu ir pa
sišventimu iškovotume Lietu
vai nepriklausomybę. Daugelis 
iš mūsų gal niekada nematysi
me Lietuvos, bet tai nereiškia, 
kad mes turime nuleisti rankas 
ir nieko nedaryti. Krikščioniška 
meilė verčia, mus padėti tiems.
kurie reikalingi pagalbos.

Visi stokime į darbą, visi su- 
kruskime, kąd mūšy veikimas

------- į,,,,.,,,,,.,,,..
• Marhmapolyjo, Thompson. 

Conn. rugsėjo 7 bus jubilėjinė 
Marijos šventė 350 Marijos ap
sireiškimo Šiluvoje sukakčiai 
paminėti. Ta proga šv. Tėvas 
suteikė visuotinus atlaidus vi
siems šilinės šventės dalyviams. 
(Atlaidus galima gauti ir per 
visą oktavą). Iškilmingos pamal
dos bus 11 vai., 3 v. švč. Sakra
mento adoracija.

• Kunigy Vienybės Centro 
Valdyba praneša, kad šiemet 
seimas įvyks rugsėjo 25 Statle- 
rio viešbutyje New Yorke. Tuo
jau po bendro susirinkimo bus 
lietuviam kunigam šelpti drau
gijos susirinkimas.

• Prel. Pr. Juras rugsėjo 8 
išskrenda į Europą. Aplankys 
senai jau matytą savo seserį 
vienuolę Rimagene prie Koelno.

- tarptautinę- Briuselio parodą, 
dalyvaus lietuvių maldininkų 
susitelkime Liurde rugsėjo 15 
ir ten pat įvyksiančiame Euro
pos lietuvių katalikų suvažiavi
me, aplankys dar Vokietiją. I 
taliją ir kitus kraštus.

• Lituanus žurnalui paremti 
rugsėjo mėn. skelbiamas vajus. 
Los Angeles miesto to vajaus 
garbės komitetą sudaro prof. M. 
Biržiška, kleb. kun. J. Kučingis. 
F. Kudirka. K. Liaudanskis.
• Dr. Vytautas Vygantas, dir

bąs American Airlines lėktu
vų bendrovėje.. vienas iš Li
tuanus žurnalo iniciatorių ir re
daktorių (managing editor). A- 
teitininkų Federacijos Valdybos 
narys, rugpiūčio 30 Apreiškimo 
bažnyčioje Brooklyne susituokė 
su Marija Kristina Ingelevičiū- 
te ir po vestuvių išvyko kelio
nėn į Pietų Ameriką.
• Kun. Dr. J. Prunskis, Drau

go dienraščio kultūrinio priedo 
redaktorius, rugpiūčio 28 iš
skrido į artimuosius rytus. Ap
lankys taip pat Afriką ir Eu
ropos' kraštus.

(nukelta į 6 p.)

buvo 18 metų (ir dabar juo te
bėra), LDS kuopos sekretoriumi 
buvo 15 metų. Pil. Blaivininkų 
kuopai sekretoriavo 20 metų 
Pil. Blaivininkų Susivienijimo 
Centre — 30 metų. Nedaug ras
tume tarp senosios kartos lie
tuvių su tokia veiklia praeitimi.

Pagyvenęs apie tris metus 
Amerikoje. Vincas susipažino su 
Paulina Tatulyte. su kuria su
situokė 1908 m. rugpiūčio 10 d. 
Išaugino gražią šeimą, du sūnus 
ir tris dukteris. Viena duktė mi
rusi. Visi šeimos nariai vedę ir 
augino savo šeimas.

Vincą Blavacką jau senai pa
žįstu. ir visada miela su juo su
sitikti. nes jis malonus, drau
giškas. visuomet pilnas humoro. 1908 metais ir visą laiką gyve- 
Paulina Blavackienė viešame no New Havene. Užaugino dvi 
gyvenime nedalyvauja, bet pa- (Nukelta į 7 psl.)

šv. Kazimiero parapijos 50 
metu jubiliejus

minimas šiais metais. Ta pro
ga klebonas kun. A.E. Gradec- 
kas paskelbė piniginį vajų baž
nyčios ir salės remontams pra
vesti. Užsimota surinkti 30.000 
dol. Sudarytas iš visų parapi
nių draugijų bei organizacijų 
bendras vajaus komitetas.

Auksinis jubiliejus
Juozas ir Ona Makarevičiai 

rugpiūčio 31 šventė vedybinio 
gyvenimo auksinį jubiliejų. Kle
bonas kun. A.E. Gradeckas ju- 
bilijatų intencija aukojo šv. Mi
šias ir iškilmingai įteikė auksi
nes lazdas. Jubiliatai susituokė

• Elona Marijošiūtė, pastaruo
sius dvejus metus gilinusi pran
cūzų kalbos studijas Bostono 
kolegijoje ir Yale universitete, 
kur įgijo magistrės laipsnį, iš
vyksta studijom į Prancūziją. 
Kelionei gavo lėšų iš garsaus 
Fullbright fondo, o vieneriem 
metam stipendiją — iš- Pran
cūzijos vyriausybės.

• Jonas Šeduikis iš Pikčiūnų 
km.. Vajasiškio par.. ieškomas 
jo motinos. Ką nors apie ji ži
nantieji. prašomi pranešti Jo
nui Juodvalkiui. 4716 W. 13th 
St.. Cicero 50 UI.. USA.

• Lietuviai kunigai Vokieti
joje rugsėjo 22-26 suvažiuoja 
į Koenigstein (Taunus) rekolek
cijom ir pasitarimam. Rekolek
cijas ves kun. Pr. Brazys. M.I. 
C., marijonų vicegenerolas. Už
jūrio konfratrai prašomi reko
lekcijas paremti maldomis ir 
aukomis Adresas: T. Alf. Ber
natonis. (16) Dieburg. Minne- 
feld 34. W. Germany.

MARIANAPOLYJE

JUBILEJINE MARIJOS ŠVENTE
PAM,Nm 350 SĮJKAKCIAI Nlfo SVENC. MARIJOS AI^IKElšKIMO $IIJ VOJE

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

kupas Bemard 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 ved. Akademija — Marijos garbei. Programą 
išpildys St. Daugėlienė, kun. S. Yla, L Aistis 
ir šv. Kazimiero parapijos choras iš Wor- 
cester, Mass.

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

tėje dalyvauti.
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Kiekvieno didesnio semto 
metu, pasinaudojant proga, j- 
vylcsta dar eilė kitų susibūri
mų"- (Iš mūsų spaudos)

IŠPARDAVIMAS —PROGA!
V‘są LIEPOS mėn. išparduodami Cidcli kiekiai importuotų ir kitų

VILNONIŲ MED2LĮGV
gaunami; 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

PER 20 VALSTYBIŲ (4)

DAftNNlNKAS

IGNAS MEDŽIUKAS

Ponas Toks, kaip ir dera kar
štam patriotui, išsitraukė iš pa
lėpės vėliavą ir nuėjęs iškėlė 
prie piliečių klubo. Primušė dar 
pagarsinimą: ‘‘šaukiamas seimų 
seimas, be skirtumo amžiaus, 
lyties nuosmukio ir kitokių 
priedų. Viskas nemokamai, o 
kas mokama — tai savo lėšom 

— šiame klube’.
Išsivadinęs to klubo preziden

tą. patenkintas tarė:
— Žiūrėk ir skaityk!
Piliečių prezidentas, pakrapš

tęs pakaušį, kuriame nebuvo ko 
krapštyti, piktai kibiTį ponų To
ki:

— Tai ką čia dabar susigal
vojai? Manęs nesiklausęs ma
no patalpose šauki masinį sei
mą. be lyties, amžiaus

— Palauk, palauk, — nutrau
kė kilnusis ponas Toks. — Kur 
tu matei žmogų be amžiaus ir 
lyties? Ar tamstai tiktai nesi- 
maišo galvoje, kaip butelyje? 
Antra vertus ir apvertus, man 
nereikia nei tavo leidimo nei 
patalpų.

v — Kaip tai nereikia? — pa
statė akis pilietinis preziden
tas. — O kur rinksis visa ta 
tauta? Pagarsinimas aiškiai pri
muštas prie klubo.

— žinoma, — numykė po
nas Toks, — nes dar neatsira
do tokio gudruolio, kad primuš
tų ar priklijuotų ore. Gal tams
ta galėtum tai padaryti?

Natūralus gazas vamzdžiais 
iš čia pasiekia tolimiausias A- 
merikos vietas —Bostoną, Chi- 
cagą. New Yorką Los Angeles 
ir k.

■ Per Naują Meksiką'
Naujojoje Meksikoje vėl tyr

laukiai. Labai žemi krūmokš
niai. Tik žolė, atrodo, žalesnė. 
Kai kur matosi dirbamos žemės. 
Šiaip jau tik milžiniškos dyky
nės su pulkais besiganančių ra- 

£ guočių. Toli pietuose matosi 
aukštų kalnų virtinė. Valstybės 
viduryje yra Albaquerque mies
tas, turis 100,000 gyv. Pro jį 
teka Rio Grandė upė. Mano ben ' 
drakeleiviai pasakojo, kad čia 
suvažiuoja daug silpnos sveika
tos žmonių, ir jie sausame kli
mate, kur gausu saulės spin
dulių ir oras grynas, atgauna 
sveikatą.

— Ne, aš to negaliu, bet....
— Jokių “bet’, —-užriko po

nas Toks. — kadangi aš nes
kelbiu, kad visi rinktųsi vienon 
krūvon. Afpenč. kviečiu išsisi- 
kirstytt

. Privažiuojame Missouri. Jau iš
tolo matosi St. Louis 900,000 i 
gyv. miestas, plačiai išsidriekęs i 
prie Mississippi upės. Iš aukštų < 
geležies ir mėsos apdirbimo fab- i 
rikų kyla dūmų stulpai. Bet kur 
tik pažvelgi, matai kraštą, ap
augusį žaliais krūmais ir miške
liais. Tai Ozarko aukštumos, 
vietomis 200 pėdų pakilusios 
virš jūros ir besitęsiančios ko
kius 300 mylių. Gausu laukiniu 
žvėrelių. Medžiotojai sezono 
metu vyksta iš tolimiausių A- 
merikos vietų. Kraštas mėgsta
mas lankyti turistų.— -

Naftos ir kaubojų žemėje
Pasiekiame Oklahoma. Žeme 

molėta su smėlio ir uolų prie
maišom. Kalvos ir dirvonai ap
augę žemaūgiais medeliais. Ga
nyklos, aptvertos vielų tvorom, 
eina mylių mylias. Ganosi bū
riai karvių. Gausu balų ir upe
lių. Kai kur matosi farmerių 
triobėsiai. Dirbamos žemės ne
dideli plotai. Daug kur matai 
aukštus bokštus: naftą pum
puoja iš žemės. Įvažiuojame į 
Okalhoma City, šis miestas 
ne be reikalo vadinamas pasau
lio naftos sostine. Miestas švar
us. Namai nauji, gražūs. Didžio
sios žibalo bendrovės čia turi 
savo centrus. Pelnas gautas už 
parduotą naftą, padėjo pastatyt 
daug gražių pastatų. Bet pačia
me mieste kone kiekvienoje gat- sausas. 
vėje yra 
mokyklų

Toliau 
driekiasi 
medeliai 
laitėse. Žemė tamsiai raudonos 
spalvos.

Jau ir Texas. Žemė Čia leng
vesnė, su priesmėliu. Lygumos 
Kai kur matyti dirbamos žemės 
ploteliai, šiaip daugiuasia tyr
laukiai, apaugę žole, krūmokš
niais ar medeliais. Ganosi ban- pasitarimus su buv. “Jaunimo 
dos raguočiu ir pulkai avių. fondo valdyba spaudos
Farmerių triobėsiai prasti. finansų klausimais. Svečius

Vietomis matosi gražūs pu
šynėliai. Pasijauti lyg būtum 
Lietuvoje. Arizonon iš visos A- 
merikos važiuoja, žmonės pra
leisti atostogų, taisyti sveikatos. 
Matosi ir lygumos, kuriose ža- 

, liuoja pievos, vaikštinėja būre
liai karvių. Tikra lietuviška idi- 
Ėja! ‘ . j

Daug kur pamatysi lentpjū
ves, ir lentų sandėlius, o kai 
kur—akmenų tašyklas, Kai kur 
auga tik šiurkšti dykumų žolė ir 
liesti krūmokšniai. Temperatū
ra 110 laipsnių. Dangus mėly
nas, giedras, jokio debesėlio.

Aukso valstybėje
Privažiuojame Colorado upę, 

kuri iš dalies tiekia vandenį 
Los Angeles didmiesčiui. Už 
upės jau Kalifornija. Pirmoji 
geležinkelio. stotis Need- 
les. Vėl prieš akis beribės lygu
mos su parudusia žole ir že
mais krūmokšniais, o aplinkgry- 
ni uolų kalnai. Pakalnėse supil-

G. K. GUENNEL, amerikietis 
mokslininkas, Indianoje rado 
suakmenėjusių . lapų 250 mil. 
metų senumo. -t-

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

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra’siškai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

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

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPAČIO RUSIJOJE!

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

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

naftos sandėliai, net 
aikštėse ir kiemuose, 
važiuojant į vakarus, 
platūs dirvonai. Žemi 
auga tik upelių paš-

Amerikos Sacharoje
Jau ir garsioji Arizona. Vie

tomis matai tik pustomus smė- . .
Jynųs. Kai- kur pamatysi žemus didelės krūvos žemių. Tai ka- 
kupstelius, krūmokšnius ir 
sus pilkus medelius. Tai 
vietomis akmens uolos, lyg ant 
kranto, sudėliotos viena 
kitos. Kartais pamatui indėną, 
su vežimėliu, kuri traukia suly
sęs arkliukas. Arizona — svei
ko klimato kraštas. Oras gero
kai -karštas, bet nepaprastai

lie- 
vėl

ant

syklos. čia randama aukso, si
dabro, uranijaus, švino ir kitų 
vertingų metalų.

Prieš kokį 100 metų paskli
dus plačiai gandui, kad Kalifor
nijoje randama aukso, būriai 
žmonių, viską palikę, tartum 
karštligės apimti, skubėjo į tą 
kraštą. Daugiausia aukso buvo

randama Sacramento slėny, ku
riame i
ties vardo Kalifornijos sostinė. 
Daug aukso ieškotojų, nepa- 
pakeldami sunkių sąlygų, žuvo.

Artėjant prie Los Angeles, 
prisiminiau kai prieš keletą me
tų važiavau į šį kraštą, lyg į 
Pažadėtąją žemę. Neturėjau ta
da nei pastogės nei darbo. Šį 
karta grįžau į savo pastogę, o 
rytojaus dieną laukė įtemptas 
ir atsakingas darbas.

Vėlai vakare jau buvau savo 
namuose, Los Felix Hills. Ap
link viešpatavo tyla ir ramybė, 
tik už lango darže girdėjos 
naktinė griežlių muzika.

šiuo metu yra to pa- 
cnciinn . L MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L ČIGM A N, INC.
161 Orehard Street New York X N. Y.

Telei. GR 5-8160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekma d. I

CLEVELAND, OHIO

Lankėsi krikšč demkoratų 
pirmininkas

Rugpjūčio 2334 Clevelande 
laukėsi Lietuvių Krikščionių 
Demokratų S-gos pirm. dr. K. 
Šidlauskas, izd. dr. VI. Litas, 
sekr. org. reik. K. Pabedinskas 
ir sekr. jaunimo reik. Pr. Po
vilaitis. CK nariai čia turėjo

Vyčiai paraše ketvirtį milijono laiškij
(Atkelta iš 5 psl.)

Rašykime laiškus. Stokime į 
eilę šių narių: Mildreda Cinikie- 
nė, iš Pittsburgho, kuri parašė 
235 laiškus:

- iš Newarko, parašęs--176 laiš
kus.

Jiems esu
tą darbą. Kartu dėkoju ir vi
siems kitiems, kurie prisidėjo 
prie komisijos pastangų, ir ra
ginu visus daugiau parašyti

Kazimieras Trolis,

ju geriau tylėti, nei niekus kal
bėti.

Tikiuos, kad komisija ir to
liau veiks kaip ir veikusi per 
šiuos 12 metų. Turėsime dau
giau lietuviškos, katalikiškos 
dvasios ir Dievui laiminant, 
triūsime, kol Lietuva atgaus sa
vo nepriklausomybę ir galės 
laisvai garbinti Dievą.

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

Ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wbolesale) kainomis.

K and K FABB1CS
1158 East lersey Street Elizabeth. N. J.
PRIE CITY SAVINOS BANK Tel. EL 4-1711 j

— Kaip tai nebus? Seime vi-

NORWOOD, MASS.

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.kai.

GLOBĖ PARCEI
SERVICE, INC

716 Wabrat Street,

AGENCY, INC
1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y

t
1313 AMIson Road

(kamp. Essex St, už Williamsburgho tilto > Tel. OR 4-0244

Tel. INgrrsol 74*465, INgersol 7-7272
Atidaryta, kurfien ir .sekmadieniai? nuo 9 iki 6, o šeAtadienials

MES NESAME PATENKINTI IKI
JUS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo kfijetttatns ut rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes delbtame sekančius pagerinimus:

1) Mūs’i jrūgi Newar*ce bus atidara Ir sekmadieniais nuo
9 tkl 4 vai. nde< I

. nu« !» iki 1 vahMkm.
312 MARKEI ST., NEWARK, -N. 4. TeL Mlfchri 2-2452

— Visai teisingai, — dyžė 
ponas Toks, — Tačiau kaikada 
išveda, kai pats neišeina. O iš

Pumpuojama iš žemės nafta, sveikino ir pranešimą padarė šiais ateinančiais metais. 
Toliau jau kalvoti tyrlaukiai. ^uv- valdybos pirm. P. Tarnu-

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutp

CLEVELAND 3, OHIO 
Telepbone: UTah 1-0607 

663 Hudson Avenue 
ROCHESTER, N. V.

— Bet kaip žmonės gali iš- 
siskirtyti nesusirinkę. Kas iš 
klubo skirstos ar išeina, tai pir
ma ieina.

seimų seimo nereikės nieko iš
vestinei niekam išeiti, nes nie
ko jame nebus.

dėkingas už atlik-

sada būna....
— Ot ims šį kartą ir nebus! 

— tarė visu orumu ponas Toks. 
, — Ir nebus dėl to, kad tai sei

mų seimas, o ne šiaip sau koks 
eilinis seimiokas. Kad būtų ga
lima sutaupyti laiką, lėšas ke
lionei. aptarti savus ir nesa
vus reikalus, visi rinksis tik į 
savo subuvimus ir pabuvimus, 
bet po vienu seimų seimo sto
gu. Negalėčiau pasakyti, kiek 
susirinks pas tamstą. Tik turėč 
aiškiai pabrėžti, kad visi bus 
apibrėžtos lyties. Ar dabar aiš
ku?

— Visai aišku, susivokė 
sunkios galvos nusaai’ > 
zidentas. — Puiki idėja! Tegu 
plevėsuoja tautinė ir kaoo gaiši 
rūmas. O dabar eime į vidų!

Grįždamas namo ponas Toks 
jau nebegalėjo Įžiūrėti, ar jo 
garsinimas dar kabojo ir kas 
jame parašyta. Bet žmonės rin
kosi į atskirus seimelius , ir šlo
vino poną Tokį kaip išradingą 
ir nuopelningą asmenį, kuris į- 
galino susirinkti išsiskirstymui.

Ganyklos, kiek akys~ užmato lionis. Pasidalinta mintimis ir 
Kartais pamatai plačiais bryliais sumanymais, paplanuota veikla, 
skrybėle prajojantį kaubojų. sutartos bendros gairės.

Didžiausias Texas miestas
Houston, turįs 600,000 gyv. Ja-

Patarimai vyčių seimui
Reikia įtraukti į darbą dau

giau vyrų, nes moterys kur kas 
aktyvesnės ir laiškų parašo dau
giau. Reikia surasti naujų as
menų, kurie įsijungtų į komisi
jos darbą. Iki šiol rašė beveik 
tie patys asmenys per keletą 
metų. Jų vardai jau žinomi, tai 
ir atsakymų tiek negauname. 
Reikia skatinti, kad nariai už- 
megstų draugiškus ryšius su

BUKITE TIKRI 
kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietą Sąjungos dalis

^lUNTINLOKS į Lietuvą bei į USSK vilnoniu, šilkinių bei 
medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaikų 

j kostiumams gausite pas

Ta proga sušauktame Cleve
lande krikšč. demokratu sky- 

tne gausu naftos rafineriju. ži- susirinkirae trumP? Pa
bąląs ir medvilnė kanalu iš- v^ęlą pa-
plaukia i Meksikos įlanką, o iš .f“”'
fla - f platų pasauli. kas. patelkdamas piuost^nfor-
_______ - v v _______  macijų. Trumpa kalba CK na

rius ir susirinkusius sveikino 
sk. pirm. H. Idzelis. Ilgokose senatoriais, atstovais, redakto- 
diskusijoje pasikeista nuomonė
mis spaudos, katalikų politinės 
vienybės, jaunimo, finansų, or
ganizacijos ir kt. klausimais.

CK jaunimo sekretorius Pr. 
Povilaitis turėjo pasitarimus su 

galima, bet kiekvienu atveju studijU klubų koordinacinės val- 
P.J. kviečia Dzūką asmeniškai ^ybos pirm. J. Vyšnioniu. Cle- 

velandiečiai bendraminčiai reikalas rūpintis jos proble- 
džiaugiasi CK energingumu ir momis. Tokie asmenys daro

Be to. Dzūkas pareiškė su- veiklumu daug „aų veikimui. Gai
tinkąs su garbingu asmenų |Mt) tingėjimas. Tokiu atve-
sprendimu. Kadangi Dzūkas sa
vo pavardės neduoda, tai tie 
garbingi asmenys nė savo 
sprendimą pareikšti negali. Bet 
jie sutinka tai padaryti asme
niškam susitikime. Ginčui už
baigti ir teisingai išsiaiškinti 
P J. kviečia Dzūką asmeniškai 
susitikti prie tų asmenų. Dėl 
vietos ir laiko, manau, susitar
sime. Jei šis siūlymas atrodytų 
Dzūkui nepriimtinas, tada aš 
turėsiu teisę. Dzūko žodžiais 
tariaųt, sakyti, kad “kaltė ne 
man krinta’’. (Daęb. nr. 59).

P J.

Paskutinis PJ. žodis
• Darbininko 59 nr. Dzūkas 

aiškindamasis dar pateikė P J. 
kai kuriuos klausimus. Į tuos 
klausimus laikraštyje smulkiai 
atsakyti dėl vietos stokos nė-

riais ir kitais įtakingais asmeni
mis.

Buvo atsitikimų, kad kuopose 
buvo narių, kurie norėjo Įsijung 
ti į mūsų darbą, bet juos at
kalbino kiti nariai, sakydami: 
esame amerikiečiai, niekada ne
būsime Lietuvoje, ir ne mūsų

2) f es .94 .K rnr. kasdien.
3) Oro patts ». u nuirtai itsiunčiami tuoj pat.
4> Mes e®4Wiron»e prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5> Mūsų maifts, .-ludeMg k- vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra suda-vtt uga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RATS LIQUOR STORE

Gaiima .gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir im- 
I>ortuotų gėrimų. ■ Didžiausias pasirinkimas degtinės ir
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. R1CHMOND HTLL N. r

Telefonas: Vlrglnia 3-3544

M ii s y skyriai:
79 Second Aveeue 11901 JdsCampau Av. 121 S. Vermont St.
NEW YORK 3, N. V. DETROIT 12, MlCH. LOS ANGELES. C AL.
ORegen 4-1540 T0wnaend 6-0296 DUnkirk 5-6550
Atidarda kMdlm tr 

w>kmad. 9 4.
032 N. 7th Stnet 051 Albany Avenue 1241 AeMand Avė.
PbNedelphla 23, Ra. HARTFORD, CONN. CHICAGO 23, 1LL.
WAlout 3-1747 CHapel 7-5104 HUmboM 0-2810

Juntf rtfajonlai patarnaus mūmj tarnautojai ir au -Jumta kalbės 
Lim’VTMCAl

YRA 100% 
APDRAUSTI

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 pašan
čiame sąskaitas per 34 valan
das.

Atsilankykite J bet kurį mūsų 
skyrių tr pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kopiją ap- 
rtraudos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

WAJnut 5-3455
1991 Broadway 

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

390 West Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS. 

Telephone: AN<frew 8-8764
263 Maricet Street 
N£WARK 2, N. J. 

. Tel.: MArket 3-1968
4102 Archer Avenue

CHICAGO 32, ILLINOIS 
Telef.: FRentler 6-6399
6446 Mlchlgan Avenue 

OETROIT 10. MICHIGAN 
Tel.: TAshmoo 5-7560

Cor. Superfor Avė. A E. 71st St.

Reikalaukite telefonu arba raitu 
mūsų paskutinę informacijų 

tarnrate.

111 DELANCEY STREET, NEW YORK 2, N. Y.

Parduodamos vietines bei importuotos medžiagos
Atsineškit šį- skelbimą, kurs bus tinkamai įvertintas 

ATDARA KASDIEN:
ŠEŠTADIENIAIS nno 1 iki 6 vai. popiet:
SEKMADIENTAIS VISĄ DIENĄ.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
Urmo (wbolesale) bei smulkmenų (retail) importuotos

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orehard St. N«w York Z N. Y.
Kampas Houston St. 
Telef AL 4-8319

WEISS & KATZ, INC
187 ORCTIARD ST„ N.Y.C,

vyrų ir moterų eilutėm, ataustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir

medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi-

nius j užsienį.

Mes padidinome savo pata’pas, kad galėtume geriau

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!



QSPORTAS Leidinys sporto vaikio*

šių metų rudenį ir kitais me
tais daugelis š. Amerikos lietu
vių sporto klubų nuneš savo 
veiklos dešimtmetį. Ta proga y*

BANGA TELEVISION

TELEFONAS:

spprto rungtynių, deja, turėjo 
atkristi Neturint dalyvių, teko

Irius ir W^erburto Gintarui fut
bolo žaidynių rengėjai buvo pa
statyti taip pat keblion padėtin.

šeštadienio popietėje turėta

dinį .kuriame tilps sutraukta 
medžiaga apie visus sporto klu
bus, Faską, sporto apygardas, 
žaidynes ir iliustracijos.'Leidi
nys turės apie 100 didelio for
mato puslapių, apie 100 nuo
traukų.

gas nemažos talkos, tai prašo
ma visų sporto klubų bei pa
vienių asmenų bendradarbiavi
mo, parūpinant medžiagos bei 
nuotraukų. Taip pat leidinio iš
leidimui reikalingos lėšos, ku
rias manoma sukelti renkant 
prenumeratą iš anksto. Leidi
nio kaina nustatyta 2 dol., o su- 

______ mokėję 5 dol., bus laikomi gar- 
prieš pabaigą atsiplėšę * net 7 bčs prenumeratoriais ir jų var- 
taškais, bet pabaigoje taktiškai 
pražiopsoję, pralaimėjo 47:48 
(25:25). Worcesterio Vytis: Gar- 
sys — 16; Mockus — 9; Gra
bauskas ir Matusaitis po 8; Žič- 
kus ttt7; Židžiūnas. New Yor- 
ko LSK: Bačanskas I — 14; Ši- 
rusas T — 12; Bačanskas n — 
8, Budreckas ir Reventas po 5; 
Klivečka — 2; Sirusas II — 1; 
Gintautas.

Moterų žaidynėse aiškiai vy- 
• tavo apygardos meisteris iš 

New Yorko 29:6 (20:2) Rung
tynių lygis — daugiau negu ap
gailėtinas, nežiūrint vasaros per 
traukos. Worcesterio Vytis dar 
visai pradžiokės, o New Yorko 
kamanda parodė, kad per eilę 
metų jokios pažangos nepadarė. 
New Yorko LSK: Gintautaitė— 
11; Senkutė — 8; Endriukaity- 
tė — 6; Padvarietė ir Arminai
tė po 2; Nutautaitė ir ^Creicaitė. 
Worcesteris: Prapuolenytė ir 
Preis po 2, o taip pat du taš
ku pelnė pačios uewyorkietės. 
įmesdamos į savo krepšį, kas

ver Cleveland parke. New Yor- 
ko LSK jauniai; sustiprinę sąs
tatą broliais Bačanskais, visai 
padoriai laikėsi prieš Worceste- 
rio Vytį, kuris savo komandą 
parėmė keliais žaidikais iš Bos
tono. Prisimenant vasaros per
trauką, rungtynės buvo visai pa
doraus lygio. Newyorkiečiai ve
dė beveik visą rungtynių laiką,

dai bus paskelbti leidinyje.
Visais šio leidinio reikalais 

prašoma kreiptis į jo redakto
rių Edvardą šulaitį, 1330 S. 51 
Avė., Cicero 50, Dl.
Bostonas ....___ ____ ___

TOKS SEKLABIRAS man patinka. Iš IndinapoHo parodos

3423 FULTON STREET
HĘOOKLYN 8, N. Y.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI, ?
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, attekamas
prityrusio techniko, pripažinto EGA.

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

Slaptasis Sodas
(Atkelta iš 3 psl.)

— Pridėjo kitą galvą! — ta
rė O’Brienas, akis išvertęs. — 
Kokią kitą galvą? Juk galvos 
neauga ant krūmų soduose.

— Ne, — kimiai sutiko tė- 
' vas Brownas, žiūrėdamas į sa

vo batus, — yra tik viena vie
ta, kur jos. auga. Jos auga gi
ljotinos pintinėje, prie kurios 
policijos viršininkas, Aristidas < ti, kad jis išsipažintų ir taip 
Valentinas, stovėjo ne pilną va- toliau.
landą prieš žmogžudystę. 0, ma
no bičiuliai, dar minutę manęs 
paklausykite, paskui sudrasky
kite į skutus. Valentianas yra 
teisus žmogus, jei būti bepročiu 
dėl reikalo, dėl kurio galima 
ginčytis, teisu. Bet ar niekad ne
pastebėjote iš tų šaltų, pilkų 
akių, kad jis beprotis? Jis būtų 
padaręs bet ką, bet ką Kryžiaus 
prietarui, kaip jis vadino, su
triuškinti. Jis dėl to kovojo, ba
du marinos, o dabar žmogų už
mušė. Beprotiški Brayne’o mi
lijonai buvo iki šiolei tarp tiek ___________________
daug sektų išmėtyti, kad maža Valentinas sėdi negyvas kėdėje; 
padarė nusistovėjusiai pusiaus- aklame nusižudėlio veide spin- 
vyrai sutrikinti. Bet Valentinas

RESTAŪRANT

New Haven, Conn.
(Atkelta iš 5 pusi.) 

dukras ir susilaukė jau penkių 
anūkų. Jubiliejinė puota buvo 
jų namuose 70 Perkins St., New 
Havene.

PLB seime ir koncerte 
iš mūsų kolonijos dalyvavo 

per 60 žmonių. Į visus seimo pa 
rengimus labai uoliai bilietus 
platino J. Šaulys iš Brandford, 
Conn.

Atvyko iš Anglijos 
gausi Cesnavičių šeima. Apsi

gyveno 536 State St., New Ha- 
ven, Conn. Anglijoje ilgesnį lai
ką gyveno Liverpooly.

Klemensas Matonis ir 
Emma ščepavičiutė

dar aiškiau parodo žaidimo 4ygį. moterystės satamuetą. priims bu¥<> šnIbMant, kad
Waterburio Gintaras mum ži- sv. lietuvių pa^>i- Brayne,% kaip daug iengvapė-

nomas kaip darbštus ir draus- J05 bažnyčioje rugsėjo 6, sesta- skeptikų traukia į mus> 0 
mingas vienetas, todėl jo nepa- d^ių, 10 vaL ryto. buvo yisaį dalykas -
sirodymas futbolo rungtynėse, ' Brayne’as verste užverstų lėšo
apie neatvykimą pranešant pas- mįg nuturtusią ir karingą Pran-
kutinę minutę, tikrai stebėtinas ERNEST STASIUN cūzijos bažnyčią; jis paremtų

Rungtynių laimėtojamas bu- Kandidatuoja į Massachusetts narionalistiš^s laikrašrius 
vo -įteiktos dovanos iškilmingo Tie G^otma • Kova jau ba-
banketo metu Statierio viešbu- g“1*51113100*115 patarėjus. Jis lansavos ant vien(> punkto, ir, 
tyje. Gavo ir New Yorko LSK 1923 vasano 20 pamatęs pavbjų fanatikas už-
futbolo ekipa, nors aikštėje lai- New Bedford, Mass. Baigė New sidegė. Jis nutarė sunaikinti mi- 
mėjimo ir nepelnė. Bedford aukštesniąją mokyklą, lijonierių ir tai padarė, kaip ir

Alliance kolegiją ir Columbųs u- lauktume didžiausio iš seklių 
. ... padarant vienintelį savo nusi-

mversi tą. kaitimą. Paėmė nukirstą Becke-
Yra daugelio organizacijų na- rio galvą kokiu kriminologiniu 

rys (Knights of Columbus, Ea- pretekstu ir parsivežė namo sa- 
blies, Loyalos Order of Moose); vo oficialioje dėžėje. Paskutinį 
pirmininkas aklųjų komiteto. X?

Vadovavo vajams širdies ligų neišgirdo; nepavykus Įtikinti, 
(1957) ir atsitikusiųjų vaikų 

Dalyvavo antrajam pasautinia LITUANUS
me kare, yra lenkų veteranų ,. .. . .laukia talkos — surask jam 

už 2 doleriu naują skaitytoją

Futbolas sekmadienį
Šį sekmadienį LSK bando sa

vo dvi ekipas, draugiškose rung
tynėse prieš Greek — Ameri- 
cans SC. Preišininkai žinomi 
kaip kietas ir kovingas viene
tas. Rungtynės įvyksta New 
Farmer OvaL Rezervinės pra
deda 2 v., pirmosios — 4 v. p.p.

Atletas

N.H.

Itas norėtų skelbtis Darbininke, P0510 komandierius.

prašomas skambinti Priklauso lenkų tautinei są- 9^ Willo^iby Av«^ Brooto
G Unmoro 2—6916 jungai ir lenkų katalikų unijai tyn 21, N. Y.
    Amerikoje (Pol. Skelb.). ;

IN

DR. ERNEST C.

STASĮU N
GOVERNOR’S COUNCILLOR 1»t DISTRICT

Member of Knight* of Colam**, PoUsh Natfoaal AHiance. ThM :

ERNEST C. STASIUN • Veteran - 52 Centei* St, Fairhaven|X
signed: “HE WILL KEEP FA1TB W1TH THE FEOPLE? ia Nash Road
James F. Toomey Gladys Yezewski Thomas Khoary Albert Desro«s:cr £dward K. Dabrowski 
33 Dartd St. 17 Enterprise St. 41 Dtvirioh St. 48 Chester Are. Atty^A Counoinor
Brockton, Mass. Brockton, Mass. Brockton, Mass. Broektoo, Itas. New Badford. Nata.

Julia R. Beben 
67 Congress St. — -------------
Fall Riyer, Mass. New Bedford/Mass. Taonton, Mass.

nusivedė Brayne’ą į sodą, ėmė 
kalbėti apie kardininko mokslą, 
panaudodamas šakutes ir kardą 
iliustracijai, ir....

Randuotasis Ivanas pašoko.
— Tu beproti, — riktelėjo jis,
— eisi pas mano poną, jei man 
reikės tave nuvesti ir už....

— Ten ir ėjau, — sunkiai 
tarė Brownas, — turiu paprašy-

toliau.
Varydami nelaimingą Brown 

prieš save kaip įkaitą ar auką, 
jie kartu įsiveržė į staigią Va
lentino kabineto tylumą.

Didysis seklys sėdėjo už sa
vo' stalo, ir matyti, buvo per 
daug užimtas, kad išgirstų jų 
triukšmingą įsiveržimą. Jie stab
telėjo valandėlę, paskui kažkas 
tos tiesios ir elegantiškos nu
garos išvaizdoje privertė dakta
rą bėgčia leistis pirmyn. Prisi- 
lytėjęs ir pasižiūrėjęs, jis pama
tė,, kad prie Valentino alkūnės 
stovi maža dėžutė žinelių ir kad

dėjo daugiau kaip Katono išdi
dybė. ' -i

Vertė V.K.

DiSPLAY

Mušte LoversI!
PIANOS FOR SALE

Practice Piano, $69, Spinet 
Style, $139, Consoles, Spinets, 
Midget Grand, Baby Grands, 
Studios.

A. Buccheri
211-05 Jamaica Avė.

Queens V/llage, L. L 
. SPruce 6-6626

Gripsholm Restaurant
Ine.

324 EAST 57th STREET 

NEW YORK 22, N. Y. 
Finest Svvedish Smorgasbord

Air Cooled PL 9-6260

STillvvell 4-5875

DOMINKAN BROTHERS
A Young Ameri- 
can Community . 
of Brothers only 

1 We want- young
1TC* 9 men wiiling to

train for Teach- 
xĮ*T**y J) ing, Clerical and
j" I Sočiai Work
Į lt you do not
L Y feel attracted to

any of these par- 
—ticular f I e I d » 

:re are other great opportunities 
for the ūse of your particular talent- 
To learn more about this happy 
group of friars write to:
DIRECTOR OF VOCATIONS 

OUR LADY OR ROSARY PRIORY 
101 Boynton Lane, Reno, Nev.

Iliei

RILEY BROS

Our 75th Year 
Certified Barte, Vt. Granite

MONUMENTS
For AH Catholic Cemeteries 
48th St. and Laurel H iii Blvd. 

52nd St. and Queens Blvd.
Entrance to Calvary Cemetery

VVOODSIDE 77, N. Y.
Branch: Gate of Heaven Cemetety 

Bronx Pkwy^ Hawthorne, N. Y.

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

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Foliniam, Michigan

Jūs esate namuose ar kur. keliaujate, visuomet retkalauktte 
Michigan Finu Sūria. Sis sūris jau per Ilgus metas gaminamas

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam!. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes

petį geriausią sOrl

MICHIGAN FARM CHEESK DABY, INC. 
Vieninteliai Ha sūria gamintojai FOUNTAIN, MICB.

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

O-U S3rd Areale, Mafrtli, N. X.

351 Park Street* New Britain, Cana. TeL BA 3-1343
JONAS JAKUBAUSKAS

834 N. Dentoan Street, Baltimare, Md. TeL Langwaad 8-3822
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

GEORGE GALONAS
TeL T. a 8-7833MM Canlff, Detroit, Mkh.

STANLEY METRICK
T«L Taria 7-3333

JOHN 8HUBNA 
5418 8«. Albaay, Chfcara, HL TeL GreveMO 5-7783

18M W. 47tb SU Chleago, m.

TALARSKI
FUNEBALHOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, x HARTFORD, CONN.

MalonUi patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose-- 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

R epublic 
Vine & Liquor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

naujomis, dažymas ir poliravimas
937 GRAND STREET 

BROOKLYN 1L N. Y.

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

Kreiptis —

HAVEN REALTY 
Joseph Audrusis Insurance

87-69 JAMAICA AVIU WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL VI 7-4477

šfokbdfeBiais — 9 v*L ryto figi 9 vaL valu,
— 1 vaL p.p. Egi 5 vaL vak.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms.
1 parengimams, susinu- 
| kimams, ete.



t ■■

švč. M. Marijos Apsireiškimo 
Šiluvoje

350 metų sukakties minėji
mo pamaldos ruošiamos rugsė-

* kuri dabar vyksta Riverside 
muzėjuje, lankymo valandos yra 
kasdien nuo 1 iki 5 v. p.p., šeš
tadieniais ir sekmadieniais nuo 
2 v. iki 6 v.v. Muzėjus yra W. 
103 St., ir Riverside Drive kam-

Kelionė j Kennebunkporto
Liurdo šventovę, kur gauna- . 

mi Liurdo atlaidai, iš Brookly- 
no ir apylinkės organizuojama 
rugsėjo 13. Autobusas išeis 6:30 
v. r. nuo pranciškonų vienuoly
no, 680 Bushwick Avė., 7 v. su
stos prie Apreiškimo bažnyčios. 
Kelionės išlaidos, įskaitant nak
vynę, vakarienę ir pusryčius, 
— 15 doL Bilietai platinami 
Darbininko administracijoje, 
910 Willoughby Avė., Tel GL 
2-6916, vakarais — GL 5-7068, 
pas Mrs Kašetienę, Mrs. Urbo
navičienę ir Phyllis Strolia.

Kun. Pijus Ragažinslus,
. atstovavęs Braziliją PLB Sei

me, šiuo metu lankosi Chicago- 
je. Rugsėjo 12 laivu jis išplaukia

Maironio šeštadieninė mokykla atgal į Braziliją.
mokslo metus pradeda šešta

dienį pamaldomis Apreiškimo 
parap. bažnyčioje 9 v. ryto. Po 
pamaldų bus pamokos. '

Liurdo Apsireiškimo bažnyčio
je (Our Lady of Lourdes) Aber- 
deen Št. ir Broadvray, Brooklyn, 
prie Jamaicos traukinio linijos, 
Chauncey stoties.

Pamaldas laikys prėL J. Bal
konas, diakonas kun. A. Rač
kauskas, subdiakonas kun. L. 
Andriekus, OFM. Pamokslą sa
kys kun. L. Jankus, novenos 
maldas praves kun. P. Bulovas. 
Pamaldų tvarka, visos maldos 
ir giesmės lietuviškai bus 
spausdintos ir sekmadienį 
dalintos prie visų bažnyčių 
pamaldų tikintiesiems.

at- 
iš- 
po

Is PLB Seimo
(atkelta iš 3 psl.) > 

tinimam, premijos įteikimui ir
rezoliucijom, priimti.

Kultūros fondo premija jury 
komisijos paskirta ir įteikta 
Lietuvių Enciklopedijos redak
ciniam kolektyvui. Redakcijos 
vardu premiją priėmė ir padė-

* kojo dr. J. Girnius. Premiją
- (1000 doL) sudėjo Ohio lietuvių 

gydytojų draugija. Jos vardu 
kalbėjo dr. Henrikas Brazaitis.

Iš rezoliucijų priimtas sveiki
nimas JAV prezidentui Eisen- 
howeriui ir padėkos seimą svei- 
tinusiem gubernatoriam, sena
toriam ir kongresmenam. Rezo
liucijose taip pat pabrėžta ir 
skatinta remti Lietuvos laisvi
nimo veiksnius (Altą, Vilką), 
karitatyvinę veiklą (Balfą), lie- • 
tuviškąsias mokyklas, lietuvių 
literatūrą ir meną, spaudą ir k.

PAMALDOS ŠV. PATRIKO 
KATEDROJE

Sekmadienį, rugpiūčio 31, dar 
prieš 10 vai. rinkosi minia žmo
nių į šv. Patriko katedrą New 
Yorke. Erdvi ir didinga kated
ra buvo pilnutėlė žmonių —

PORTSMOUTHĘ, N. H. nuteistas j vandeni naujas povandeninis 
laivas, apginkluotas raketomis.

ŽINIOS;

Cambridge, Mass
Rugpiūčio 27 mirė ilgai sir

gęs Bernardas Kozakevičius. se
nas Cambridge gyventojas. Pa
laidotas rugpiūčio 30 iš Nekal
to Prasidėjimo bažnyčios Fa- 
ress Hills kapuose. Paliko su
augusius vaikus, brolį ir seserį.

Elena Samalienė, gyvenusi 
37 Cherry St, Cambridge, mirė 
rugpiūčio 29. Ji sirguliavo ke
letą metų. Palaidota rugsėjo 1 
iš Nekalto Prasidėjimo bažny
čios šv. Mykolo kapuose. Velio
nė buvo veikli parapijietė. Pa
liko tris suaugusius sūnus.

Mokslas parapijinėje mokykloje
prasidės rugsėjo 8. Tikimės 

didelio būrio mokinių. Lietuviai 
privalo siųsti vaikučius į savo 
mokyklą. Mokykla' per vasarą 
atremontuota, išdažyti visi kam
bariai.

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

lietuviai ir Darbininko 
skaitytojai prašomi prenu
meratos ir kitais reikalais 
kreiptis žemiau nurodomu 
adresu

To place your advertise- 
ments and subscription for 
the Darbininkas semi- 
Weekly Nercspaper con- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA

366 Wėst Broadvray, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Telph. AN 8-4618
Bes. Telph. CO 5-2546Adv. A. Šalna,

Lietuvos garbės konsulas 
Bostone, praneša, kad jis bu
vo kviečiamas pasakyti kalbą 
Brocktone prie lietuviškos ba
kūžės rugsėjo 7, bet savo suti
kimo nėra davęs, nes tuo me
tu užimtas. Tad Darbininke rug
pjūčio 29 paskelbta iš Brock- 
tono žinia neatitinka tikreny
bei.

Vietinis

L.D.S. NAUJOS ANGLUOS 
APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas šaukiamas rug- ' 
sėjo 21 šv. Petro lietuvių pa
rapijos salėje So. Boston, Mass. 
Pradžia 1 vai/po.pietų.

Visos kuopos prašomos at
siųsti savo atstovus. Laukiame 
atstovų ir iš tų vietų, kur kuo
pos dėl kurių norą priežasčių 
jau nebesudaro valdybos, bet 
yra paskirų narių. Kas tik pri
klauso LDS, maloniai kviečia
mas atvykti ir suvažiavime da
lyvauti. Laukiami taip pat sve
čiai, lietuviai katalikai, kuriem 
rūpi lietuviška — katalikiška 
veikla ir darbininkų klausimai

, Suvažiavime bus svarstomi 
LDS organizaciniai reikalai, mū
sų veiklos pagyvinimas, LDS 
sustiprinimas, o taip pat kata
likiškos spaudos, mūsų organo 
Darbininko ir katalikiškos ak
cijos reikalai. Prašome apie tai 
pagalvoti iš anksto ir atvykti 
su naudingais sumanymais ir 
patarimais.

Suvažiavimo pasisekimas pri
klauso nuo gausesnio visų da- 
lyvavimo ir paramos.

Tad, rugsėjo 21, sekmadienį, -*■ 
1 vai. po pietų visi renkamės ~. 
į šv. Petro parapijos salę So.

FUNEBAL HOME
254 W. Broadway 

South Bosforu Masą.
JOSEPH BARACEVrciUS 

Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2596

Darbininko
laikraštį, seniau ėjusį Bosto

ne,"nė vien bostoniškiai lietu
viai prisimena; ir nelietuviai 
pavyzdžiui, pašte, knygyne ar 
kurioje spaustuvėje, jo vardą

aukojo J.E. vysk. V. Padolskis,
_ asistuojamas kun. K. Balčio ir 

kun. S. Laurinaičio. Mišiose da- _ _____________ __
lyvavo kardinolas Fr. Spellman, pasako ir kad tai geras laikraŠ- 
asistuojamas prel. Pr. Juro ir 
kan. J. Končiaus. Prel. J. Bal
konas pasakė apie 20 minučių 
pamokslą apie Šv. Kazimierą.
Pamaldų s metu buvo sugiedoti 
JAV ir Liet, himnai ir giesmės 
“Pulkim ant kelių” ir “Marija, 
Marija”. Vargonais grojo muz.
J. čižauskas. Mišias giedojo 
katedros vyrų choras.

New York Times įsidėjo at
vaizdą kard. Fr. Spellmano ir, 
vysk. V. Padolskio su asista ir 
plačiai aprašė pamaldas su iš
traukomis iš pamokslo; Hėrald 
Tribūne tai atžymėjo taip pat

KONCERTAS

Pianistė S. Palechek — 
Levickienė

grįžo iš Kanados ir pradeda 
muzikos pamokas. Naujus mo
kinius priima nuo rugsėjo 5 d. 
Skambintr-Tel. VI 6-5213 nuo 
9v.v. ir ryte iki 9 v.

Kun. Br. Lubinas 
šį ketvirtadienį išvyksta į Vo

kietiją. Jis yra lietuvių darbo 
kuopų kapelionas.

Juozas Ginkus, 
plačiai žinomas visų lietuviš

kų kultūrinių reikalų rėmėjas, 
PLB seimo didžiojo koncerto bi
lietų išplatino už 1133.50 dol, 
banketo bilietų už 130 dol.

Visi bilietų platintojai 
ar asmeniškai bilietus užsisa

kę į PLB seimo didįjį koncer
tą, prašomi nedelsiant atsiskai
tyti šu meno komisijos iždinin
ku kun. V. Dabušiu, 916 Wil- 

nas—apie lietuvių liaudies dai- liughby Avė., Brooklyn 21, N.Y. 
nas. Buvo diskusijos. Be to, kai- Kun .Viktoras Dabušis

nuo rugsėjo 1 pradėjo nuo-
Koncerto programą išpildė

Angelų Karalienės parapijos 
metinis koncertas

šiemet ruošiamas spalio 5 d. 
šv. Stanislovo parapijos salėje, 
Greenpointe.

Liet. Kat. Darbininku
klubo narių susirinkimas bus 

Angelų Karalienės par. salėje 
rugsėjo 8 d., pirmadienio vaka
re, tuoj po vakarinių pamaldų.

Liet. Menininkų Sąjunga 
Amerikoje rugsėjo 1 d. Baltų 
Laisvės Namuose turėjo savo 
susirinkimą. Paskaitas skaitė: 
dr. Aldona šlepėtytė — kele
tas minčių apie lietuvio me
nininko vaidmenį išeivijoje; 
smuikininkas Izidorius Vasyiiū-

Vieša padėka
Nuoširdžiausią padėką reiš

kiame visiems, kurie savo atsi
lankymu ir gausiom bei vertin
gom dovanom pagerbė mūsų 
20 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Labai ačiū prieteliams, kurie 
fiziniai ir moraliai padėjote 
mums šią šventę atšvęsti kuo 
iškilmingiausiai.

* Stasys ir Prakseda Jakučiai

Po pietų 2 vai. prie Carne- 
gie Hali rūmų taip pat praeiti 
nebuvo galima — per lietuviš
ką minią. Visa Camegie Hali 
buvo pilna — apie 3000 vietų 
buvo užimtos.

MINĖSIME ŠILUVOS
SUKAKTĮ

bėjo sąjungos pirmininkas Al
girdas Kačanauskas ir sąjungos lat dirbti Darbininko redakcijo-
reikalų vedėjas Kazys Vasiliaus- je. Cirulionio ir Dainavos ansamb-
kas. Po susirinkimo Arlingtono Almus Galerija, “Pirmyn’ ir “Varpo” cho-
svetainėje buvo jaukios vaišės, kuri ilgesnį laiką nebeveikė, sostai — Juz® Krištolaity- 
kurias pravedė AL Kačanauskas dabar vėl atsidaro. Anksčiau ^<i°na Sfempuzienė, Valde- 
ir K. Vasiliauskas! Vaišių metu t>uvo rengiamos lietuvių daili- "fr“ ten»ras),

ninku parodos, dabar — ame- - Algirdas Brazis, Jonas Žukas

Almus Galerija,

solistai padainavo rimtų ir leng
vų humoristinių dainų. Sąjunga 
daro pastangas išplėsti savo vei-
Mą, įjungti kuo daugiau na- stovykla, vykusi Highland, 
rių ir galvoja suorganizuoti pa- Mich., rugpiūčio 15-30 d., Dar- 
stovesnę teatro grupę. bininkui atsiuntė sveikinimus.

rikiečių. Nuo rugsėjo 7 iki 28 (vargonais), ir simfoninis orkes- 
bus Zelda David paroda.

IV tautinė skautų

Vincas Stakutis, 
senas ateivis, kurio šeimoje 

išaugo du sūnūs (mokytojas ir 
inžinierius) ir dvi dukterys 
(venuolė ir Bostono miesto val
dybos tarnauja) — smarkiai su
sižeidė. Linkime greitai pasveik
ti.

Ginčai dėl Paleckio pareiškimų
Bostoniškiams sukėlė daug 

kalbų Paleckio pareiškimas, ku
rį jis padarė Brazilijoje, kada 
vietiniai lietuviai komunistai su
rengė jam pagerbimą. O tas jo 
pareiškimas: grįžusiųjų į dabar
tinę Lietuvą daugumas nėra pa
tenkinti ir nori atgal Brazilijon 
sprukti. Paleckis liepė bent tre
jus metus palaukti su grįžimu 
į Lietuvą, nes nei darbais nei 
butais negalima pačioje Lietu
voje grįžėlių aprūpinti. Pošneki- 
kai tvirtina, kadY Paleckiui toks 
tiesos žodis netyčia išsprūdęs, 
ir reikia suprasti, kad grįžėliai 
gabenami iš Lietuvos į Rusiją, Bostone!

FUNEEAL HOME
' 197 Webster Avenue

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius

Cambridge, Mass. 
nota r y public '

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge jr Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno keturios lie

tuvių parūpi jos bendrai mi
nės Švč. Marijos Apsireiš
kimo Šiluvoje 350 metų su
kaktį.

Rugsėjo 7 d. 4 vaL p.p. 
lietuviai maldininkai vyks į 
Liurdo Apsireiškimo baž
nyčią Aberdeen Street ir 
Broadway, Brooldyne. Vi
sos pamaldos bus lietuviš
kai: rožančius, Šiluvos ir 
Liurdo maldos ir>giesmės, 
pamokslas, procesija, palai
minimas Švč. Sakramentu.

šiemet sukanka ir 100 
metų, kai švč. Marija apsi
reiškė Liurde. Tad ir lietu
vių maldininkų susibūri
mas prisimins kartu ir šią 
sukaktį.

Visi maldininkai galės 
gauti visuotjpius atlaidus. 
Bos gauti atlaidai ir Šilu
vos minėjimui, kaip ir per-

Tek EVergreen 7-4335

kur yra priverčiamojo darbo iki LDS N, Anglijos Apskričio Val- 
kaklo ir gali patys sau rūmus iš dyt,a: 
molio nusidrėbti.

Stephen Aromiskis
Dvasios vadas prel. Pr. Vir- 
mauskis,

Pirmininkas VI. Paulauskas,

Raštininkas T. Versiackas,

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Išnuomuojamas arti Highland 
Park moteriai vienas kambarys 
su baldais. Kreiptis į “Darbi
ninką” GL 5-7281 a

tras. Programoje buvo trys kan
tatos (B. Markaičio, VI. Jakubė- 
no ir St. Šimkaus), arijos iš J. 
Karnavičiaus operų “Gražina” 
ir Radvilas Perkūnas ir lietuvių 
kompozitorių dainos (VI. J a kube 
no, St. Šimkaus, Br. Budriūno, 
J. Žilevičiaus). Dirigavo A. Mi
kulskis ir K. Steponavičius.

BAIGIAMASIS BANKETAS
, Seimas baigtas banketu rug
piūčio 31 vakare Stalelio vieš
butyje. Bankete dalyvavo per 
500 žmonių. Banketą invokaci- 
ja pradėjo prol. M. Krupavi
čius, kalbėjo son. Prsscott S. 
Bush ir Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone J. Kajackas. Banketui 
vadavavo J. Bačiūnai. Ten bu
vo įteiktos dovanos sportinin
kam, ir banketas baigtas su pa
kilimu prel. J. Balkūno malda.

ONA IVĄšKIENft

r-

Joseph Garszva

Stephen Bredes Jr.l FURNTTURE 00.
ADVOKATAS

Tek ITrgMa 7-4499

GRABORIUS 
■ BALSAMUOTOJAS

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

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

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

BrooMya & N. N. 
TM. APplegate 7-T083

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų VedSjaa

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC
Namų ruošai reikalinga mo

teris. Dėl darbo ir atlyginimo 
sąlygų skambinti Mrs. A. But
kus, GR 4-6349. Adresas: 546 
131 St, Belle Harbor, L.I., N.Y.

231 Bedford Avė. 
Brooklyn. N. Y.

366 West Broodway,
So. Boston 27, Mass.

Off. Telph. AN 8-4618
Res. AN 8-5961

FUNERAL HOME

LIETUVOS ATSIMINIMŲ1

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
mfesto dalyse; veikia ventiliacija

Jalinskas
Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAM AKA AVĖ. 

(prie Forest Parkw*y Statkui) 
Woodhaven, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

RADIJO
PIKNIKAS

rengiamas NEW JERSEY LIETUVIAMS

■ Sekmad., Rugsėjo (Sept.) 7
gražiame ir erdviame

ROYAL GARDENS PARKE IR SALĖJE
990 E. Hazelwood Avė. Rahway, N. J.

Pikniko pradžia 1:00 p. p. Šokiai nuo 4 v. p.p. iki 10 v. v.

Veiks gausas bufetas. (ėjimas — 90 cente

PROGRAMOJE: Bendros visų svečių dainos
Karališkos šeimos rinkimai 
Šokių varžybos
Laimėjimai ir kitokios įvairenybės

PIKNIKAS (VYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!

Visus maloniai kviečiame!

Jokūbas J. Štokas, Direktorių

Dalyvaus visi Brooklyuo 
lietuviai kunigaL

BALDŲ 
KRAUTUVĖ

kurioje galima guuti visam 
butui modemiškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

Lengvos ifehnokėjhno

Altnn. apvadai Tnsuliacija Stogo dengimas
. Alum, durys Izoliacija Stogo langai
’ Alum, langai Kitavimas Stucco darbai
Antlangės laiptai šaligatviai
Apmušalai Langai šaldymas
Atnaujinimai Mūrijimas šildymas
Atsarginiai laiptai Namo apmušimai Takai
Atspara vandeniui Nitavimas Turėklai
Atspara vėjui Pagražinimas Tvoros
Cemento darbai Pakopos Vaizdiniai langai
Celotea lubos Palėpės Vamzdžiai
Dažymas Pamatai Valymas garu
Dekoravimas Pastogės Verandos
Elektros laidai Perkeitimai Virtuvės
Gaisro apsauga Plytelių darbai Vonios
Garažas Prakasimai Venec. užuolaidos
Grindys 
Jaktnenijimas

Prieangiai
Priestatai

žibalo krosnis

fvertUmo!

W(HtU> PEACB MEDAS, 
PAX (WORLD PEACE) Medai is a nee and

POPE PIUS XII for praym et the faithfal 
for Worid Pence. It combtoes Scapular, Mi-

snd features Our Blessed Motber cf the

MOSHY BROTHERS

J. B. S Ii a 1 i n s

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS


