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Rugpiūčio 13 į New Yorką 
grižo lietuviai krepšininkai, iš
buvę 5 savaites Pietų Ameriko
je ir aplankę Kolumbiją, Ar
gentiną, Urugvajų, Braziliją, 
Venecuelą.

Iš viso sužaidė 17 rungtynių,
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KAIP REIKIA 
CHRUŠČIOVĄ 

SUTIKTI
Rytų ir Vidurio Europos Kil

mės Amerikiečių konferencija 
rugp. 12 svarstė Chruščiovo vi
zitą New Yorke ir nutarė:
■ 1. Pasiųsti prez. Eisenhowe- 
riui telegramą,ir pareikšti Kon
ferencijos apgailestavimą, kad 
Jungtinių Valstybių vyriausybė 
pasikvietė Chruščiovą į svečius 
tuo laiku, kai Ženevos konfe
rencija nieko pozityvaus neda
vė; kai Sovietų ultimatumas dėl 
Berlyno neišaiškintas; kai ame
rikiečiai šiltai priėmė ir pami
nėjo Pavergtųjų Tautų Savai
tę.

Konferencija ragina narius 
rašyti laiškus ponui prezidentui 
ir prašyti ji, kad neišduotų va
karų Berlyno gyventojų, nei 
pavergtųjų tautų. - . .. ....

2. Prisidėti prie Pavergtų
jų Tautų Amerikiečių Draugų, 
kurie siųs delegaciją Į Baltuo
sius Rūmus su peticija valsty
bės prezidentui.

3. Peticiją paskelbti New 
York Times dienrašty viso pus-

. lapio skelbimo forma.
4. Rugsėjo 20 5 vai. p.p. su

šaukti mitingą kurioje nors di
džiulėje salėje New Yorke ir 
kviesti žymiuosius politikus ar 
valstybininkus kalbėti.

5? Rugsėjo 21 Chruščiovo 
kalbos metu suruošti piketavi- 
mą prie Jungtinių Tautų rūmų. 
N«dti tik kultūringus plakatus, 
kuriuose būtų nurodyti skaičiai, 
kiek Sovietai deportavo žmo
nių, įdek nužudė, kurias tautas 
pavergė ir neleidžia laisvų rin
kimų, su kuriomis sutartis su- ’ 
laužė.

6. Gedulo ir protesto ženk-. 
lui nešioti ant rankovių juodus 
raikščius.

Prezidentas laimės i II
Paskutinis klausimas: ar pritars senatas Atstovu Rūmų nutarimui?*

Prezidentas laimėjo kovą 
prieš Kongresą. Tikim, kad ne
pajėgs sukliudyti įstatymo, ku
ris yra skirtas kovai su gang
steriais unijose.

Atstovų Rūmai rugpiūčio 13 
priėmė darbo reikalu vadinamą 
Landrum - Griffin Įstatymą. 
Dabar jis eis į senatą. Mano
ma, kad ten nebus sustabdy
tas.

Nauju Įstatymu tvarkoma u- 
nijų veikia:

—unijos turės duoti kasmet 
piniginę atskaitomybę valstybei 
ir nariam;

—unijos pareigūnai
atsakyti prieš teismą, jei su
kliudytų savo nariam kalbos, 
susirinkimų/ balsavimo Laisvę;

turės

— Atstovų Rūmai pabalsavo 
už pati griežčiausią Įstatymo 
projektą. JĮ parėmė 134 res
publikonai ir 95 demokratai. 
Prieš pasisakė 184 demokratai 
ir 17 respublikonų.

šiuo balsavimu ir demokra
tai užsitraukia unijų nemalo-

nę; unijos lig šiol balsavimuo
se paremdavo demokratus. 
Hoffa pareiškė, kad jis savo 
unijoje norės gauti iš narių 
papildomo mokesčio po 1.25 
dol., kad sudarytų 5 mil. fon
dą politiniam reikalui. Gal ko
vai toliau prieš Įstatymą.

Senatas jau balandyje buvo pri
ėmęs Kennedy Įstatymo pro
jektą, daug švelnesni už dabar
tinę. Prezidentas ji vetavo. Da
bar bendra senato ir atstovų 
rūmų komisija juos lygins, de
rins. Gal toje komisijoje dings 
priimto Įstatymo aštrieji kam
pai. O jei paskui prezidentas 
dėl to vėl vetuos, tai padėtis 
liks nepasikeitus.

GEORGE tfEANY, AFL-€lO 
pirmininkas, didelis kovotojas* 
priei komunizmą; jis priei At
stovę Rūmų priimtą darbo įs
tatymą

—unijų vadovybė turės bū
ti renkama reguliariai slaptu 
balsavimu;

—bausti už kriminalinius nu
sikaltimus, iki praeis tam filt
ras laikas, ir komunistai taip 
pat negalės būti vadovybėse.

Draudžiamas taip pat vadi
namas piketų šantažas (unija 
pvz. reikalauja, kad įmonė pri
pažintų uniją, nors tos unijos 
visai nenori įmonės darbinin
kai; įmonei priversti unija iš
stato prie įmonės piketus). 
Konfliktas tarp unijos ir įmo
nės gali būti sprendžiamas teis
mo.

Unijų vadai Meany ir Reu- 
ther pasisakė prieš šį Įstatymą. ’ 
Jie aiškina: tai pasikėsinimas'

z prieš darbo unijas kompanijų 
naudai.

Prezidentas aiškina: tai ge
ras Įstatymas suvaldyti gang
steriam, Įsimetusiam Į unijas.

Kongresas ilgus metus nepa
jėgė priimti Įstatymo, kuris su
valdytų gangsterius unijose, 
nes bet kokis įstatymas gali
ma išaiškinti pasikėsinimu į 
unijas, o unijos turi didelės i- 
takos Kongreso rinkimuose. 
Tik po Kongreso komisijos, ku
ri pustrečių metų nagrinėjo 
Hoffos, Becko ir kitų gangste
rių, sukčių darbus unijose; po 
prezidento kreipimosi rugpiū
čio 6 tiesiai Į tautą, po užtvi
nusių po tūkstantį per dieną

- laiškų, kurie parėmė preziden
to iniciatyvą unijas apšvarinti,

I SVARBIAUSIAS KLAUSIMAS: KAS DARYTI, KAD CHRUŠČIOVO LAIMĖJIMAI NEDIDĖTŲ

iš kurių tik 4 pralaimėjo. Par
sivežė 10 taurių. Visos* valsty
bėse plačiai išgarsino Lietuvos 
vardą, apie jų laimėjimus rašė 
laikraščiai, pirmuosiuose pusla
piuose.

jų pasitikti į International 
aerodromą buvo susirinkęs ne
didelis būrelis, apie 20 žmonių.

BENDRAS FRONTAS UŽ DARBO ĮSTATYMĄ. Iš kairės: Graham Barden, Nortb Carolina demokratas; 
Charles A. Halleck, Indianos respublikonas, prikalbinęs prezidentą šauktis tautos paramos; Phil. M. Lįn- 
drum, Georgijus demokratas; Robert P. Griffin, Michigano respublikonas, juodu to įstatymo iniciatoriai; 
Carroll D. Kearns, * Pennsylvanijos respuMikonas.

SKIRTINGUMAI DEL CHRUŠČIOVO ATSILANKYMO

nes lėktuvas atskrido darbo 
metu, 3:40 v. p.p. Gana ilgo
kai užtrukę imigracijos Įstaigo
je, muitinėje, visi sykiu pasi
rodė didžiojoje salėje. Iš ten 
buvo pakviesti Į spaudos kam
barį. kur Įvyko oficialus priė
mimas. Sveikinimo kalbas pa
sakė FASKo pirmininkas Alek
sandras Vakselis, be to, dar 
kalbėjo Vincas Rastenis ir dr. 
Vytautas Vygantas. Iš sporti
ninkų kalbėjo grupės vadas 
Valdas Adamkavičius ir Pet
ras Petraitis, šios išvykos su
manytojas, kelionės palydovas, 
padėjęs grupės vadui. Ta pro
ga buvo atvykęs ir Amerikos 
Balso atstovas Alfonsas Petru
lis ir Į juostas užrašė sveikini
mo kalbas, kurios savaitgalyje 
buvo perduotos Į Lietuvą.

Vyrai atrodė tikrai išvargę 
po nemiegotų naktų ir ilgos ke
lionės. Tuoj jie buvo išskirsty
ti poilsiui pas New Yorko spor
tininkus ir jų bičiulius.' -r®“-- 

■ Kelionės 
zentuoti ir 
vardą. Tai 
1939 metų
krepšinio srityje ir atkreipti ki
tų dėmesį. Ir tai pasisekė.

Kaip žinome, sportininkai iš
skrido iš Chicagos liepos pra
džioje. Iš visuomenės surinktų 
pinigų (3,000), jie negalėjo nu
sipirkti bilietų. Stambia auka 
parėmė Juozas 
kuti — 2,000 
tuos pinigus 
dvylika bilietų, 
nemokamai. Prie grupės prisi
jungė dar trys, kurie keliavo 
savo lėšomis.

Pirmiausia sustojo Kolumbi
joje, kur iš anksto buvo rung
tynės plačiai išreklamuotos. Pa
čias rungtynes transliavo visos

tikslas buvo repre- 
išgarsinti Lietuvos 

buvo bandymas po 
stipriau pasireikšti

Bachunas, o li- 
pasiskolino. Už 
buvo nupirkta 

tryliktą gavo

radijo stotys.
Pirmieji laimėjimai su dide

le pergale plačiai išgarsino Li— 
week apžvalgoje sakoma, kad tuvos vardą visoje Pietų Ame- 
prezidentas norįs “baigti šaltą- rikoje.
jį karą’. Chruščiovo šalininkai Jei anksčiau vietos lietu- 
laikraštininkai (Lippmann) drą- viams, rengiant rungtynes, bu- 
sina prezidentą pasirinktame vo sunku gauti geresnę salę, 
kelyje, taigi jie Chruščiovo pa- net ir vietinės komandos neno- 
kvietimą supranta kaip kelią rėjo žaisti su tokia nežinoma 
politikai keisti. iš šiaurės Amerikos atvažiuo

jančia komanda, tai po pirmų- 
AR TAI PASITRAUKIMAS jų laimėjimų vaizdas pasikeitė:

NUO DULLES? prieš lietuvių rinktinę dabar
stojo pačios geriausios koman- .

Prezidentas Eisenhoweris pa- dos, sporto sąjungos ir kitos 
sakė: Chruščiovo kvietimas ne
reiškia pasitraukimo nuo Dul- 
les linijos. Kvietimą preziden
tas daug sykių buvo aptaręs 
ir su Dulles.

A. Alsop (NYHT) patikslina: 
Chruščiovo kvietimas esanti 
prezidento idėja: ją prezidentas O šen. Dodd senate kalbėjo: 
nesykį aptaręs su Dulles, kai "Nuo valstybės sekretoriaus
Dulles jau buvo pasitraukęs iš Dulles mirties pamažu, bet nuo- 

tantis atsitraukimas nuo anks- pareigų. Dulles žinojo. kad latos silpninama kova prieš
tesnės politikos". O ir News- sprendimas priklauso labiau nuolaidos'.

7. Nesirodyti gatvėse, kur _ . , . _ . ...
vyta ChrvHtovu., .r tant *** " V!'

... . ... .. dūrio Europos Kilimo Ameri-sukti tam nugaras, |i sutikti ,. _. „ ,visiška tyla. Ko»rfw*ncil» pasiuntė
prezidentui Eisenhoweriui.

8. Rugsėjo 20 ruošti pamai- prezidente, Chruščiovo
das bažnyčiose uz pavergtu a( 
tautų aukas ir vidudieni skam- .. . . . . .... • ,n - ha susirūpinimo milijonam lo-binti varpais už mirusius.

9. Eisenų nedaryti ir vengti
jalių amerikiečių, susijungusių 
Į Rytų ir Viduro Europos kil
mės Amerikiečių Konferenciją.

Sovietų diktatorius nenusi
pelnė šios jam teikiamos gar
bės. Niekas nerodo jį pasikei
tus nuo to laiko ,kai jis pateikė 
mums savo ultimatumą dėl 

Chruščiovas. Pone
Prezidente, išsklaidė visų mū-

. , _ IU. _ __ _ "Kis, kad palengvės tarp-’ JI5
Msgr. Jonas Balkonas, Dmytro tautinė įtampa užsienių reika- vynui pr-i®š Japoniją.
Hatychyn, dr. Tibor Eckhardt, jų ministerių konferencijoje Že- 
Walter Dushnyck, Marijona Ki- nevoje. Sovietai priėmė Vaka- 
žytė, Charles Stankevitz, Pam- pų nuolaidas, bet neatsakė tuo 

pačiu. Sovietai viešai išaiškino
ietūviu Studentu Sąjunga Chruščiovo pakvietimą atlanky

ti Jungtines Valstybes ir pra- 
matoma viršūnių konferencija . nesu uviuvmu J*’*- . * e *

jungtų į mitingą ir piketus Amerikos atsitraukimą, ir 
prieš Chruščiovą. Tam reikalui stengdamiesi Sovietam nuolan- ____ ___ _______________
buvo sukvietę centrinių politi- ^aut*< padrąsinom juos. To- fjovo siūlymas: tegul vakarų ■
nių junginių bendrą pasitarima. ^du pirktas laikas gali pa- Berlynas ir priėjimo prie jo 

sirodyti brangus ir nevaisingas. juosfa bus perduota vakarų Vo- 
Nuo antrojo karo mūsų laimė- ki<tijos iink>n; už tai tegul bus .

. . . tos pergalės laisvės ribos nuo- pripažinta rytų Vokietija ir pa- S
Ahannuojama, kad šiemet latos siaurėja. įu4ropo-e. V g

Mūsų karinė pergalė neatne- Italijos min. pirm, norįs pa- S
šė pastovios taikos. Mes per- siūlyti Eisenhoweriui, kad

10. Aukoti laisvinimo akcijai 
ir stiprinti konferencijos veik
lą prieš amerikiečių nuolaidų

Chruščiovas tebėra labiau
siai rūpimas klausimas Ameri
koje. Pirmas rūpestis:

Kas jį kvies ir nekvies.
Chruščiovas pakviestas kal

bėti Jungtinės Tautose. Jo ša
lininkai norėtų kviesti ir Į Kon- 

kad 
kon- 

de- 
išei-

tis —baigti Kongreso sesiją
anksčiau ir išsiskirstyti atosto-

gresą. Tik baiminasi, 
Chruščiovo priešininkai 
gresmanai gali padaryti 
monstraci a. Numatoma

Konferencija pavedė akcijos 
komitetui šiuos nutarimus Įvyk- Berlyno 
dyti.

Akcijos Komitetą sudaro

AOM. VVILL1AM F.HALSEY, 
76 metę. rugpiūčio 16 rastas 
savo lovoje nebegyvas. Karo 
metu jis vadovavo Pacifike lai-

9V
. New Yorko burmistras pa
reiškė, kad jis Chruščiovą pri
ims, bet Elizabetho burmist
ras atsisakė priimti, nors New 
Jersey gubernatorius Meyner ir 
pakvietė.

fil A. Riposanu.

ėmėsi New Yorke iniciatyvos, 
kad lietuviai kuo gausiau įsi-

VĖL ATEINA POLIO

polio liga ima smarkauti. La
biausiai Kansas City, Dės Moi-
nes, New Haven.

Vakarų Berlynas vakarų Vokietijai?

AMERIKA POLITIKĄ KEIČIA 
AR NEKEIČIA

Chruščiovo pakvietimas skir
tingai vertinamas. Prezidentas 
Eisenhoweris spaudos konfe
rencijoje, valstybės sekretorius 
Hęrteris Amerikos valstybių 
konferencijoje, ^jo pavaduoto
jas Dillon viešame pasikalbėji
me su studentais — visi aiški
no, kad tai nereikia Ameri
kos politikos keitimo. Tai iš 
viso nesančios jokios derybos, 
o tik pasikeitimas nuomonėm. 
Jom prezidentas sakės noris 
tik sušvelninti šaltąjį karą.

Chruščiovo kvietimo prieši
ninkai vertina priešingai. Šen. 
Dodd rugpiūčio 13 senate il
goje kalboje aiškino: "Chruš
čiovo pakvietimas tai naujau
sias ir labiausiai i akis krin-

institucijos siūlė savo geriau
sias patalpas.

(Nukelta Į 8 p.)

Herteriui, bet savo autoritetą 
vartojęs sulaikyti prezidentui 
nuo kvietimo.

Prez. Eisenhoweris rugpiūčio 
26 bus Bonnoje ir ten tris va
landas tarsis su kancleriu A- 
denaueriu. Tarp kitko ten bus 
aptartas naujas tariamas Chruš- Tegul nebus valiavimo raudonajam diktatoriui

o .. „_ . .. leidome Rusam iniciatyvos mo- Chruščiovas atsisakytų nuo vei-
Salk skiepai nuo 1956 stip- nopoų Mes dažnai imamės ne- kimo per komunistu partijas

E? pa'??'1*.lkl realios rizikos pasitikėdami So- kituose kraštuose. Prancūzijos 
1958 pabaigos buvo paskiepinta taikingais siekimais, ku- min. pirm.. Debrė ispėjo, kad 
77.2 mil. Apie 70 procentų skie- rių jie neturi ir mes csame njekas negaH sprestj reifcalų 

u liudininkai kaip regimai kei- kurie liečia Prancūziją, jei pa-
sum^ėjoišl,043 per 1955 me- fias jėgų baiansas, statydamas ti Prancūzija nedalyvauja, 
tus ita 76 per 1958. Bet^šiemet į pavojų net mūsų saugumą. ------------------------- 1---- ---------
mS^r^oatMaika Mes tikirne* kad mūsų P01*' Jūsų ProWamaciia- paskelbu-

pe tą pa j ą peru . rejkalinga patikrinimo, si Pavergtųjų Tautų Savaitę,
—Lėktuvas Boeing 707 rug- Mūsų principai teisingi. Mūsų davė naujos vilties visiems, ku- 

piūčio 15 nukrito į Atlantą su nusistatymas tuos principus rie tęs kovą už laisvę.
5 įgulos nariais. Lėktuvo ver- vykdyti lemia laisvojo pašau- Pasirašė Msgr. Jonas Balkū- 

lio likimą. nas, prezidentas.tė 5.5 mil.

OLE BJOERN KRAFT, Dani
jos buvęs u2s. r. min., konser
vatorių lyderis, atsisakė savo 
kelionės j Ameriką ir Kanadą; 
kelione būtų sutapus su Chruš
čiovo priėmimu. Jis daugiausia 
buvo paveikęs, kad ChruSčio- 
vas turėjo atsisakyt nuo 
lionis j Skandinaviją.

kė

Prezidentas Užtikrino: jis ne- k’ad visi tolimesni susitarimai tis su garbe ir savo vertės pa
sileis nė i kalbas, jei Chruš- su Sovietais yra tušti, ligi So- jautimu. Būtų klaida, jei mū- 
čiovas jas pradės dėl pasaulio vietų vyriausybė nevykdys savo sų vyriausybė reikalautų iš 
pasidalinimo tarp Amerikos ir ankstesnių susitarimų. žmonių entuziazmo, kuris žei-
Maskvos. Prezidentas klaus —Vyriausybė turi pasisakyti, džia jų religinius ir politinius 
Chruščiovą, kodėl jis neleido kad Chruščiovas turi atsisaky- įsitikinimus.
ministerių konferencijai priei- ti aiškiai nuo ultimatumo Ber- . . ... .. .
ti bet kokios pažangos. Įgali- lyno klausimu prieš pradedant ,J *^.v. ...
nančios viršūnių konferenciją, tolimesnius susitarimus. sveikinti "jicivgė

lių. Tegul mūsų žmonės būna 
mandagūs, bet tykūs.

Jeigu jau vyriausybė davė 
Chruščiovo laimėjimui didžiau-

Tačiau vyriausybėje esą nuo- —Abiejų partijų lyderiai ir
gąstavimo. kad Chruščiovo ap- tie, su kuriais Chruščiovui teks 
silankymas neužliūliuotų vi- kalbėtis, turėtų pareikšti, kad 
suomenės. Nuo to norėjo ap- Amerika neapleis vakarų Ber- 
saugoti ir šen. Dodd. siūlyda- lyno žmonių. „Umylm ,»« t^l am
inas. kas vyriausybes ir ame- —Amerikos atstovai turi at- ’ tusiau-
rikiečių. su kuriais Chruščio- siminti, kad jų elgesys bus ste- w
vas susitiks, turėtų būti jam bimas viso pasaulio ir nuo jo r,na ° *’ * <n° r 
pareikšta. Būtent: priklausys šaltojo karo eiga. Taip kalbėjo senatorius. Dėl

—Prezidentas turėtų palies- Šioje laisvės tvirtovėje Chruš- to dabar ir eina toliau visa ko- 
ti pavergtų tautų klausimą ir čiovui neturi būti reiškiamos va tarp Chruščiovo šalininkų 
nurodyti Amerikos nusistatymą' ovacijos. Amerikiečiai turi elg- ir priešininkų.



DARBININKAS

BANGA TELEVISION

KAIP SAUGOTIS ATOMINIO KARO ATVEJU

taktikos

tik virin-

DARBO VALANDOS

1$ LIETUVOS

davė Sovetskaja Litva.

Ką mašina atsako rusui

UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUOIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

SAVININKAS

(Ridgevood)

muikos mėginimas nepavyko.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

1883 MADISON STREET

Chruščiovo pakvietimas j Ameriką yra netikėtas dangekni ■lilflftfih Hį, ko
rte yra pripratę laikyti Ameriką iritfcignmū, pirbingiimn saugotoja, nrpafinfia 
mų diktatorių, agwnerių, smorintinkų prieštokdaa. Kaip skandžiai janHari jte da
bar apvtti, sielojasi dėl Amerikos pažemtokna, rodo 8a skriMiiBas atsiliepimas 
senosios kartos lietuvio ilgamečio veikėjo, jaugusio j Amerikos gyvenimų

TELEFONAS:
APplegate 7-0349

J. Dodd 
gėda vi-

ropos slavus “išlaisvinti” ir su-

vadovautis 
vandentie- 
instrukci-

SaH vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami poiaidotaviniai 
pietfc. Firmos rities lie-

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais ikrūvaL vak.

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

Salėje gali tilpti 200 žmonių
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALfi NEMOKAMAI 

Mielai kiekvienas bus sutiktas

apsiaustai. Dabar aiškėja iš So
vetskaja Litva, kad tai parodai 
buvo pasiūlyta 907 modeliai Iš 
jų buvo atrinkti tik 43. Tarp 
jų buvo ir apsiaustas, siūtas 
Vilniuje Levo Eljaševo. Tas ap
baustas Briuselio parodoje ga
vo aukštos markės medalį. Jam 
medžiagą buvo pagaminęs Kau
no Drobės fabrikas.

Laikraštis pranešė, kad So
vietų armija perdavė Vilniaus 
revoliucijos istorijos muzėjui 
50 lapų partizaninės medžia
gos. Tai lenkų ir lietuvių kal
bom lapeliai, kuriuos buvo iš
leidę partizanų grupės “Perkū
nas’

niu. Į tai nereikia kreipti dė
mesio, taip vandenį patvarkė 
administracija. Jei vanduo ima
mas iš šulinių, tvenkinių, upių, 
ir jei jis nėra patikrintas, tai 
gėrimui vartojamas

1. Geriamo vandens , arba ki
tų skysčių troškuliui numalšin
ti (7 galionai vienam šeimos 
nariui).

2. Dviem savaitėm maisto at
sarga, įskaitant ir pieną. Dalį 
maisto galima laikyti šaldytuve, 
kitą dalį sandėly.

3. Virimui ir valgymui indai, 
skysčiams matuoti saikas, kiše
ninis peilis, degtukai, įrankis 
buteliams ir skardinėms atida-

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Arthurą praėjusib karo metais, 9 
mūsų valstybininkai tenorėjo 9 
būti tik diplomatinės lėlės. To- 
dėl Stalinas visus vakarų pa- 9 
šaulio politikus ir karius suvarė 9 I H1 HII , , >1 j ' , '1'
į savo politinį bučį, iš kurio 9
negalį jie ir dabar išsinarplio- ^9|99B9J|||J999B|Į99B9IIM99M999
ti. V. M. K-ti$ JALTOS konferencijoje churcSiittta, Roosevettas ir Stalinas

■ 1 A Naujai atremontuota
lietuvių vaaųrvietė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Park Avė. 
kampas, JI abu r y Pafrk, New Jeraey, kviečia atvykti 

ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO.
Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė 
Moko nuo jūros ir Monte Carlo Pool. Svečių patogumui 
veikia lietuviška valgykla - restoranas.
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia at
mosfera. .šokiams groia džezo orkestras.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: Lake Hctel 7 Avė. 
ir Park Avė. kampas, Asbury Park, New Jersey.

TeL: PRospect 4-7788 — PR 6-9671 — PR 6-9619

4. Kūdikiam pieno dėžutėse, 
taip pat maisto iš dėžučifį dia
betikams.

5. 20 galionų talpos gerai už
dengiamas indas šiukšlėms.

6. Mažesnis dengtas kibiras 
žmonių atmatoms', jei būtų su
gedęs vandentiekis.

7. Muilo atsarga, tualetinis 
popierius, vystyklai, jei namuo
se yra kūdikis.

prieš europinius imperialistus? 
Ar jie šokinėjo kaip Meksikos 
pupelės?

William Seward, paklaustas 
prez. Linčolno, ką reikia daryti 
norint išsaugoti JAV demokra
tijos ir lotynų Amerikos kraš
tų demokratijas, atsakė prezi
dentui: “Jei aš rasiu 3 tinka
mus vyrus ambasadoriais į 
Londoną, Berlyną ir Vieną, tai 
mes nugalėsime mūsų priešus 
be šūvio. Taip ir buvo. Londo
no ir Madrido imperialistai su
silaikė nuo žygio .— grįžimo į 
Ameriką, o Bismarkas, mūsų 
ambasadoriaus paveiktas; už
puolė Prancūziją, paveikė Aus
trijos imperatorių Pranciškų 
Juozapą, kad atsisakytų remti 
Napoleono imperializmą. Tai 
buvo politika ir politinė bei 
mįįįtarjpė strategija.Bet tai jau

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

Lietuvoje gausiai rašoma 
apie partizanus prieš sovietus, 
kuriuos sovietinė spauda vadi
na tik banditais; dar gausiau

KAIP DEZINFEKUOTI 
VANDENI

Jei neturite pakankamai šva
raus vandens, tai reikia žinoti, 
kur jį gauti ir kaip dezifenkuo- 
ti. Tuoj pi 
vandens nai

Vandens valymui galima pa
naudoti ir paprastą jodo tink
tūrą. Kvortai .skaidraus van
dens, dedami 2-3 lašai, į drums
tą vandenį — 8-10 lašų. Nu
sistovėti reikia leisti apie 30 
minučių.

Visą laiką reikia 
sveikatos policijos, 
kio administracijos 
jomis, kurios bus - duodamos 
per radiją, garsiakalbius, spaus
dinamos laikraščiuose. Reikia 
mokėti, kaip dezinfekuoti van
denį gėrimui. Pavojaus metu 
valgyti tik tokį valgį, kurs yra 
žinoma, jog nesugedęs, neuž
terštas, nepaliestas radioaktyvi- 
nių spindulių.

900 Literary Rd. 
Ctaveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1481

Pagal užsienio pavyzdžius

Lietuvoje žada gaminti kas
dieninio vartojimo daiktus, bal
dus, drabužius pagal užsieni
nius pavyzdžius. Baldam nu
matyti čekoslovakų ir vengrų

Paprastai reikia vandenį vir
ti 5-10 minučių, ir visos užkrė- 
tos bus panaikintgs. Jei nėra 
galimybės vandenį pavirinti, 
reikia jį chloruoti. Šiam tiks
lui galima panaudoti 5,25 proc. 
sodium hypochlorite, kurio ga
lima gauti ne tik vaistinėse, bet 
ir maisto krautuvėse. Tai 
“household bleach solution” 
Į ketvirtį galiono švaraus van- t 
dens šio skiedinio reikia dėti 1 
vieną lašą, į drumstą vandenį 
— tris lašus; į galioną van- 
vandens — 4 lašus.

Pridėjus šio chloro -
vanduo turi 30 minučių nusis- j 
toti. Po to vanduo turi kvėpė- | 
ti chloru .Jei to nėra, vėl rei- | 
kia 15 minučių leisti pastove*’ f 
Chloro skonis ir kvapas rez | 
vandens švarumą.

Vandenį galima švarinti ir | 
tabletėmis, kurios turi jodino. | 
Tabletes naudoti taip, kaip nu- j 
rodyta instrukcijose prie įpa- | 
kavimo. Paprastai dedama vie- i 
na tabletė į vandens kvortą; | 
dvi tabletės, jei vanduo drums- 5

‘Mirtis okupantam”, kaimą ir jo gyventojus, keršy-
ma 11 bilijonų dol. padėjo Sta- veikusios pietinėje rytinėj Lie- darni už vokiečių automobilių
lino armijai sugrįžti į Euiopą. tuvos daly. Viename perduota- apšaudymą. Taigi vokiečių kerš-
Kitais žodžiais sakant, me žemėlapyje pažymėtos vie- tą vietos gyventojam užtraukė

Maskvos diriguojami rusai par
tizanai. Jiem pirmiausia ir at
sakomybė tenka už nekaltų gy
ventojų likvidavimą. Sovetskaja Litva kažkokis 

Sologub rato apie gyvenamųjų 
namų remontus. Rato, kad Vil
nia je pereitais metais remontai Maskvoje Amerikos parodoje 
buvo atlikti III procentų. Prak- yra mašina, kuri atsako į 4000 
tiškai gi atrodo taip: buvo nu- klausimų. Dažniausi klausimai, 
matyta atremontuoti 77 gyve- kuriuos parodos lankytojai ver- 
namieji namai, ir atremontuota čia mašiną atsakinėti — apie 
58, nors ir tarp pastarųjų dar Amerikos gyvenimą, pvz. kiek 
ne visi buvo baigti. Sauliuose kaštuoja cigaretės. Mašina at- 
oficialiai atremontuota 145 pro- pila rusiškai: dėžutė apie 25- 
centų, o iš tikrųjų iš numaty- 30 cn., tai yra 8 dėžutės už 
tų remontui namų 6 visai liko vidutinišką darbininko valam 
neremotrtuoti. o joti nebaigti, dos uždarbį .Mašina nepasako. 
Tai atsitinka dėl to, kad numa- kad rusas gali nusipirkti tik 4 
tyti remontui pinigai išleidžia- dėžutes menkos vertės cigare- 
mi ne pačiam remontui, o pa- čių už valandos uždarbį, 
rengfiimjrtiem darbam. Šiemet 
Šiauliuose jau išleista pinigų 
48 procentai, Palangoje 42 proc 
o iš tikrųjų teatremontuota vi
sai nedaug kas. Kitur tas pats. 
Skaičiuojant ne išleistus pini
gus, bet numatytus atremon
tuoti namus, Kybartuose šie- žadėjęs tarpininkauti, kad Ju- 
met per pusmetį teatremontuo- goslavijos Titas sugrįžtų į 
ta 3 proc.. Pabradėj, Raseiniuo- Maskvos bloką. Ankstesnis Go 
se, Širvintuose po 6 proc.

voliudja sugriovė rusų impe
rializmo anuos žygius; Ameri
kos prez. Woodrow Wilsonas 
išlaisvino Europos slavus. Bet 
Stalinas, eidamas imperializmo 
keliu, Hitlerio padedamas, vėl 
sugriovė Europos slavų valsty
bes ir panaikino laisvę ir de
mokratiją slavų kraštuose. Rei
kia pasakyti, kad JAV, duoda-

nuosmūkio erą. ....
Mūsų valstybininkai pamiršo, rasoma ap!e s?™!nuu?. part1' 

kad caro valdžia, siekdama Eu- zanus Pn<* v^>e«us .L1*™* 
je su bendra tendencija, kad 

jungti su Rusija, paruošė pir- tai buvo Uetuvių Uaudies^parti- 
mąjį pasaulinį karą; Rusijos re- tai buvo lietuviai,

kiek buvo rusai, naujų žinių

ką vienas Amerikos prezi- tos. kur buvo policijos atrama 
dentes Išlaisvino, kitas prezi- — Pakramis, Žagarinė, Rud- 
dentas talkino Stalinui vėl pa- ninkai ir kt.fTaip pat Pirčupis, 
vergti. Inkleriškiai, Kernavė.

Amerika turėjo genialius vai- “Mirtis okupantam’ grupei 
dovus, sąmoningus valstybinin- vadovavo Michail Grigorjevič 
kus praeityje. Tai buvo Tho- Ceiko., Jis buvo sovietų kariuo- 
mas Jeffersonas, Benjamin menės kapitonas, kuris 1941 Briuselio tarptautinėje paro- 
Franklinas, Andrew Jacksonas, prie Eišiškių pakliuvo į vokie- doje sovietų skyriuje buvo ir

188 W. 14th St New York 11, N. Y. TeL CHeteea 3-2583
141 Secrad Ave^ New York City, N. Y. TeL GRamercy 5-7430

MŪSŲ SKYRIAI

VYT. MAŽELIS
gyV. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tek HYacint 7-4677
atakos negalima 

tiesiai iš kra
no, jei vandentiekis dar ir veik
tų. Apie jo . naudojimą praneš 
vandentiekio administracija.

___________________________ Bet jei, reikia vandenį vartoti 
clemenceau ir Wiisonas Ver- vamzdžių gali pasirodyti van- iš nepatikrintų šaltinių, reikia 

aikštės įrašas: ‘Lai gyvuoja salio konferencijoje 1919 m. duo su stipriu chlorino priesko- mokėti jį dezinfekuoti, 
komunistų partija* Mes rusų 
parodos aikštėje nematėme iš
kabos su įrašu: “Lai gyvuoja 
JAV demokratija!

VACYS STEPONIS, savininkas 

40 East 26th Street, Neiv York City, N. Y, 
Tel. MU £2928

KAS REIKALINGA PAVOJAUS 
METUI

87-09 JAMA1CA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

čių nelaisvę, buvo laikomas 
Kalvarijoje, 1943 lapkričio 1 
su kitais 40 pabėgo ir po dvie
jų savaičių įsijungė į grupę 
“Mirtis okupantam”. Ceiko jau 
1944 buvo paskirtas vadu gru
pės “Pirmyn”. Kai atėjo sovie
tų armija, Ceikė kovojo prie 
Karaliaučiaus ir ten žuvo.

Tie dokumentai rodo, kad 
rytų pietų Lietuvoje tie taria
mai lietuvių partizanai buvo ru
sai ir rusų vadovaujami. Jie 
veikė kaip tik tose vietose, iš 
kurių labiausiai išgarsėjo Pirču
pis. Ten vokiečiai sudegino pavyzdžiai. Juos gamins Vilniu

je, Kaune ir Šiauliuose. Dra- 
.bužiam, avalynei, trikotažui 
gauti pavyzdžiai iš rytų Vokie
tijos, Italijos, Prancūzijos, Šve
dijos.

Newark, N. J. 
T«L MArfwt 2-2877

Jungtiniu Amerikos Valsty
bių apsaugos administracija 
(Office of Civil and Defense 
Mobilization) išleido nurody
mus, kaip pasirengti atominiam 
oro pavojui, čia duodu tų nu
rodymų ištrauką.

Svarbiausia reikia kreipti dė
mesį į vandenį, maistą ir šiuk
šles. Žmogus gali kurį laiką būt 
be maisto, bet vanduo jam la
bai reikalingas. Atakos metu 
g^sdi būti sugadinta kanalizaci
ja, vandentiekis? Todėl iš ank
što kiekvienam reikia pasirū
pinti vandens gėrimui, virimui, 
skalbimui. Reikia turėti ir mais
to atsargų porai savaičių.

Pavojaus metu patariama 
gerti vandenų ar skysčius 
tuos, kurie yra nesugedę. Iš 
anksto, nelaukiant pavojaus, 
reikia sužinoti, kur galima gau
ti vandens, jei jūsų vandentie
kis būtų sugadintas. Reikia su
sipažinti su gyvenamojo namo 
vandentiekio sistema, kad, spro
gus vamzdžiams ir pradėjus 
vandeniui veržtis, būtų galima 
jį sustabdyti. Sugedus vanden
tiekiui, reikia išjungti namo šil
dymą ir Vandens -kaitintuvą.

Sutvarkius vandens tiekimą,

—Po Chruščiovo laukia, kad 
bus pakviesti į Ameriką Len
kijos Gomulka ir Jugoslavijos 
Titas.

—Lenkijos Gomulka atvyku
siam į Lenkiją Chruščiovui pa-

Mes pergyvename ameriko
niškąją "jitterbugs" erą, poli
tinio, moralinio ir kultūrinio

Vargiai dabar rasime kitą Abrakam Lincolnas ir Wood- 
kraštą, kurio politikai ^ūėk'pCF' row Wi!sbnas. Ar jie tūpčiojo 
litiškai nervingi, netaktingi ir 

'ko mažiausia pasaulyje supran
tami ir patikimi, svetimųjų į- 
takų paveikiami kaip mūsų 
krašto valstybininkai.

Kai kurie užsienio kritikai
- šypsodamiesi teigia, kad tai 
amerikoniško būdo savybė, o

. mūsų krašto politikai sako: tai 
.“lanksčios” politikos .taktika 
priešui suklaidinti, manevras 
jam apgauti. Todėl ir Chruščio
vo pakvietimas į Washingtoną, 
pasiruošimas nutiesti raudoną
jį kilimą po jo kojomis esąs 
“lanksčios” politinės

. ženklas.
Senatorius Thomas 

betgi pareiškė: “Tai 
sam mūsų kraštui!” Ir mes ma
nome, kad tai politinių klai
dų, politinių netaktų ir blogo 
-politinio rSupratimo^ženklasL,

Paskelbti Pavergtųjų Tautų 
Savaitę ir pagerbti Chruščiovą! 
Tokiu sugretinimu mūsų vals
tybininkai parodė savo veid
mainingą veidą. Bet jie klysta, 
jei mano, kad sugebės apgauti 
ir vienus ir kitus. Jie ruošia 
pralaimėjimus Amerikai.

Ką reiškia Chruščiovo pager
bimas? Ar tai nėra grįžimas i 
Jaltą ?

Po Mikojano ir Kozlovo at
silankymų buvo aišku, kad 
JAV valstybininkai siekia “mo- 
dus vivendi” su maskolijos 
valdovais. Bet kokis tas modus? 
Užmegstas amerikonų - rusų 
kultūrinis bendradarbiavimas 
rodo, kad jame rusai laimi, a- 
merikonai pralaimi. Amęriko-

. niškos parodos eksponatai cen
zūruojami. Prie įeinamų vartų

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY 
Joseph Audrusis Insurance

11339 Jos. Campaa 682 W. Girard Avė. 
PMtadelphia 23, Pa. 
TcL WAtaut 5-8878

332 Kftnore Avė. 308 W. Foartb St 132 Fraaklta Avė.
Hartford, Conn.Sutrata e, N. Y. 

T«L M0Bawk 2874 Tel. AHdrew 8-5040 Tel. CHapel 8-4724
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Nuo liepos Mk Triero mies
tas vakarų Vokietijoje išgyve
na tikrą maldininkų antplūdi. 
Tą dieną Triero katedroje bu
vo išstatyta katalikams brangi 
relikvija: vientisai nunerta, nė 
vienoj vietoj nesusiūta tunika, 
kurią, pagal padavimą, nešiojęs 
Kristus.

Musą laikų kvaitulys

Kvaitulys ima — sakydavo 
Lietuvos kaimo žmonės, paju
tę, kad galvą sukasi, sverdėja. 
Nemalonus dalykas. Gali griū
ti, sakysime, iš aukštai apačion

turime čia galvoje kitų svaigi
mų ir svaigalų, kurie supina 
kojas į virvę ir patiesia žmogų 
kaip pagalį. Mus daugiau ste
bina, kaip šokėjai, baletininkai 
ant kojų išsilaiko, kad ir tupė
dami visai blaivią galvą. Sa
koma — tai įgudimas; menas. 
Vis dėlto ir jiem kartais pasi
taiko apkvaisti. Tuo nesistebi- 
me: -galva — ne automobilio

Kam dar nesisuka galva, tai 
gerai skiria ir neskuba^ žiūrėti 
raudonųjų paradų nei nesitren- 
kia į Sovietų Rusiją įsitikinti 
dėl jos “laimėjimų”.

★

Baletai festivaliai ir parodos 
buvo tik pirmas bolševikų 
švirkštas svaiguliui iššaukti, 
kad žmonės imtų mažiau be- 
skirti, kur yra tiesa ir kur me
las. Po to prasidėjo kelionės, 
vizitai ir revizitai, vaišės su ka
riant ir vodka, kuri jau tikrai 
nuteikia “draugiškiem jaus
mam’. Tai nieko nuostabaus: 
kiekvienas svaigalas panašiai 
veikia... . * *
< Daug pavojingiau yra taj, 
kad svaigulys lieka jau pra
blaivėjus ir grįžus namo. Pa

tymo apeigas, gaudfiant vi
siems miesto ir vyskupijos ka 
talikų bažnyčių varpams, . atli
ko Koelno bažnytinės provinci-

katedrą, seną, 1196 
kuruotą aplankė virš 

dviejų mitijonų piligrimų, šie
met Triero mieštas pasirengęs 
sutikti kfta tięk maldininkų. 
Traukiniais ir automašinom at
vyksta nŠffiėn Trieran iki pan* 
luasdefim* tOkątančię žmonip 
per dieną, o šeštadieniais ir
sekmadieniais -y- net dvigubai 
daugiau. !

Frings sykiu su Triero vysku
pu M. Wehr. Savo žodyje Trie
ro vyskupijos ganytojas kvietė 
tikįnčiuosius melstis už savo

jos tikrumo klausimas. Nuo 
Naujųjų Metų, kurių išvakarė
se Triero vyskupas paskelbė, 
jog 1959 m. bus išstatyta 
“sancta tunka Christi”, nesti
go spaudoj įvairių*pasisakymų, 
jų tarpe ir neigiamų. Bet tas 
pats Triero vyskupas kita pro
ga nuramino kritiškai nusite
kusius nurodydamas, kad tratai 
pirai nešą įpareigoti tikėti re? 
Hkvijos tikrumu, nors kartu bū- 
tę neprotinga ir neišmintinga 
nevertinti tokio patikimo pada-

artimus, už savo tautą, taip pa* 
už visas pasaulio 
žemėj viešpatautę

kito tikslo, 
tapusį žmo-

Triero
Elena,

ti. Antra, katalikai geriną ’ šf" 
šventą rūbą ne dėl jo paties, 
bet Kristaus dėtiai. Už tai kiek
vienas, tikįs į Kristų, galįs su
vokti ir šio švento rūbo pa
gerbimo prasmę.

O popiežius Jonas XXIII sa
vo laiške Triero vyskupui pa
brėžė, kad "nesusiūtas Kristaus

to savivaldybė. Pats Trieras ne
didelis miestas: tik 90,000 gy
ventojų.Tad ne juokas parū
pint maisto ir'nakvynių nenu
trūkstančiai meldininkų srovei, 
ir vietos jų mašinoms.

Ištisus metus plušo darbinin
kai, begerindami kelius, besta- 
tydami autoparkus (dabar* už
tenka vietos 13,000 mašinų), rūbas yra didingos Bažnyčios 
beplatindami traukinių stotį. 
Net kariuomenė atėjo i pagal
bą: amerikiečių pionieriai pa
statė pėstiems plieninius tiltus 
virš pagrindinių gatvių; vokie
čiai įrengė jaunimui palapinių 
rajoną, prancūzai paskolino li
goninėms šimtus lovų.

Neužmiršo maldininku priė
mėjai ir kultūrinės srities. A- 
tidarytos 6 dižiulės parodos, 
atviruose teatruose rodomos T. 
S. Eliot ir Calderon dramos. O 
istorinių paminklų mėgėjams 
jau ir taip yra ko Triere pasi
žiūrėti. Juk neveltui Triero gy
ventojai šypsodamiesi aiškina 
svetimiesiems, kad romiečiai 
jų miestą įkūrę dar prieš Ro
mą ...

Klystų, kas manytų, kad 
Triere nebuvo išvis diskutuo
jamas šv. tunikos istoriškumo,

Laisvojo pasaulio lietuviams
JAV katalikų hierarchijai 

pritarus ir užgyrus, paskutinius 
dvejus metus pasireiškė labai 
girtina ALRK Federacijos ini
ciatyva šv. Marijos Gimimo ir 
Lietuvoje visuotinai pamėgtų 
Šiluvos atlaidų šventės proga 
organizuoti lietuvių viešą mal
dos dieną. Pasirinktas būdas 
— procesija į kurią nors baž
nyčią šventai valandai. JAV 
lietuvių visuomenė šią iniciaty
vą priėmė' labai palankiai. Pir
mai tokiai procesijai ir šventai 
valandai Chicagos mieste va- 
dovavo nepamirštamas kardi-

lietuvių maldos diena, taptų 
visame pasaulyje lietuvių tra
dicine švente. Šią lietuvių ini
ciatyvą labai gražiais žodžiais 
įvertino Bostono arkivyskupas 
kardinolas R. Cushing. Čia ne
kartosiu mūsų tautos istorinių 
įvykių, surištų su rugsėjo 8. 
Yra verta palaikyti ir jų atmi
nimą.

Lietuvoje dabar žmonės ne
gali švęsti rugsėjo 8., jeigu ta 
diena nėra sekmadienis, šie
met ta diena nėra sekmadie
nis, šiemet Lietuvoje Šv. Ma
rijos Gimimo šventė bus mi
nima rugsėjo 13 — sekmadie
nį. Nėra abejonės, kad ir šie
met Šiluvoje ir kitur žmonės 
gausiai susirinks viešai, bend
rai maldai.

Laisvame pasaulyje lietuviai 
patys gali pasirinkti dieną, ku
ri yra tinkamesnė, tačiau šią 
gražią mintį ir gražią iniciaty
vą sekime toliau. Ar kam bus 
patogesnė rugsėjo 7, ar 13, vi
same pasaulyje širdimis, min
timis ir malda visi lietuviai su
sijunkime į vieną kenčiančios, 
kovojančios, savo ateitimi ti
kinčios tautos šeimą. Ir šiais 
metais rugsėjo 8 minėjimas vi
siems lietuviams tegul būna, 
per šv. Mariją — mūsų Šilu
vos dangišką viešnią, permal
davimo diena. Tegul būna lie
tuvių vieningo pasitikėjimo 
dangaus pagalba diena. Tegul 
būna diena visų lietuvių ir Lie
tuvos ryšio mūs vienų su ki
tais ir visų su šv. Marija.

Kur tos šventės proga baž
nyčiose yra visuotinų atlaidų 
privilegija, atsiminkime žuvu
sius už mūsų tautos ir tėvy
nės laisvę.

Savaime suprantama, kad vi
sokia iniciatyva šventę organi- 
zuoiant turi būti vienybėje su 
vietos kunigais ir jų vadovy
bėje.

vienybės paveikslas ir prilygi
nimas ... Kai prieš akis iškils 
šis paveikslas, tai jis Dievo 
malonės pagalba tarsi savaime 
daugelį paskatins veikti ir mels
tis, kad ši vienybė būtų įgyven
dinta".

Šią popiežiaus mintį piligri
mai ir yra giliai įsidėję į šir
dis: tie, kurie jau buvo Triere,. 
ir tie, kurie dar iki rugsėjo 
20 praeis prieš šv. tuniką; pi
ligrimai iš Europos, piligrimai nolas S. A. Sritch. Ta proga jis 
iš Amerikos, Azijos.

venimas ir taika, 
kelionė neturinti 
kaip tik Viešpatį, 
gum, mirusį ir prisikėlusį.

Kokia šios nepaprastos tunikos 
istorija?

Pagal vieną seną 
miesto padavimą, šv.
imperatoriaus Konstantino mo
tina, atvežusi Kristaus tuniką 
iš Jeruzalės ir ją 328 m. pado
vanojusi Triero vyskupo Agri- 
cijaus bažnyčiai. Triero met
raščiai pirmą kartą pamini tą 
tuniką 1105 m. Kiek vėliau, 
1196 metais, ji buvo atrasta 
Triero katedroje. Vokiečių ka
raliui ir Romos imperatoriui 
Maksimilijonui skatinant, buvo 
nutarta parodyti visiems tikin
tiesiems. Tai įvyko 1512 m. 
Nuo to laiko Triero vardas pa
sidarė žinomas piligrimų tarpe.

Dabartiniame šimtmetyje 
skrynia buvo atidaryta tik vie
ną kartą, būtent 1933. Tais me-

Daugiau stebimės, kai galvos 
apsvaigsta visai blaiviem žmo- ___ ____ ~ ___ _
n«n, ir nešokantiem, o tiktai sįgįrsta šnekos, kad yra nau- 
bežiūnntiem, kaip kiti sukasi, dingą ne tiktai Sovietų Rusi- 

... lankyti, bet ir bolševikus
pas save kviestis: Antai, tokie 
gubernatoriai grįžę pasiūlė, kad 
revizitui būtų pakviestos So
vietų Sąjungos “16. respublikų 
galvos”.

Gerai gi žinoma, kad Sovie
tų Sąjungoje nėra nei tų sa
varankių galvų, — yra tik vie
na Chruščiovo makaulė, — nei 
gali jos lygintis su laisvai ren- i r» 1 • i n • >
kamais jav gubernatoriais Kard. K* Cusning skelbia specialią noveną

Jeigu kaikas to nelabai paiso, 
tai raudonieji rusai tą žmogaus 
silpnybę gerai pažįsta ir ja pa
sinaudoja.

Raudonieji rusai, kaip žino
me, buyo . atvažiavę parodyti 
savo didįjį Maskvos baletą ir 
kvietė pasiklausyti valstybinio 
choro. Daug ką buvo apėmęs 
kvaitulys eiti pasižiūrėti bei 
pasiklausyti. Buvo kalbama, 
kad už bilietus į baletą, parū
pintus tarpininkų, mokėta iki 
50 dolerių. Jei tai tiesa,. tai 
galvos jau sukosi, dar nežiūrė
jus baltojo Gulbių ežero su 
raudonu piautuvu ir kūju. Nie
ko nepadarysi: kai kas turi ne-

Kaip galima būtų lyginti, sa- 
kyšime, tokį Maskvos pastum- Bostono kardinolas Richard, mesys sutelktas į Chruščiovo 
dėlį Justą Paleckį su kuriuo Cushing visoje diecezijoje vizitą, kuris gali būti laikomas 
nors JAV gubernatorium? Ne- paskelbė'-specialią noveną ry-. komunizmo plhfino’ nemažu 
reikėtų čia minėti, jog tokios 
“galvos” kvietimas revizitui 
prieštarautų JAV pareiškimam 

suvaldomą norą kišti galvą po nepripažinti Baltijos valstybių 
kūju tiktai dėl smalsumo. Smal- oracijos ir tų pavergtųjų 
stirnas Amerikoje daug ką ap- W iškamšinių “vyriausy- 

bnĮ’vMums atrodo, kad tokie 
SKfiyffiai gimsta svaigioje nuo- 
4^, kurią taip intensyviai 
palaiko bolševikinė spauda.

Tuo tarpu baltieji rusai emi
gracijoje, santūriai vertindami

šium su Nikitos Chruščiovo pa- laimėjimu. Bet jisai yra po 
kvietimu aplankyti Ameriką, skausmo ženklu. Tai primena 
Visose bažnyčiose ir koplyčio- ir švenč. Marijos 7 skausmų 
se devynių dienų pamaldos pra- šventė.
dedamos rugsėjo 15, Švenč. Kardinolas Richaiti 
Marijos septynių skausmų šven- ing ragino 
tėję. Kaip tiktai tą dieną at- dienas į Dievo 
vyksta ir Chruščiovas. reiškusią Fatimoje, ir prašyti

Atsitiktinis, be abejo, daly- užtarymo pavergtom tautom, 
kas, kad jo vizitas sutampa su kaliniam, bėgliam, taikos pa- 
ta ypatinga Marijos švente, šaulyje ir atsivertimo Sovietų 
bet tas atsitiktinumas yra reikš
mingas, kaip ir Marijos apsi- 

jisai būtų beteisinamas, yra reiškimas Fatimoje 1917 me-

•' '■ *

Chruščiovo kvietimas, kaip
voje Russkoje Slovo, liepos 
15), statė klausimą: “Propagan
da? Be abejo. Siųsdama į už
sienį geriausias menines jėgas, mūsų laikų politinio kvaitulio tais su Lenino atvykimu į Pet-
Sovietų valdžia pirmiausia te- išdava. Kaip kitaip galima bū- rapilį, kada buvo apreikšta,
paiso propagandos ... Bet ... _________ L * “ ------
tokie festivaliai liudija rusųz paprastam padorumui, čia ta- nos ir komunizmo išsiplatini- pabrėžė kardinolas, —atžvilgiu
tautos talentą, o to jau nega- ve aūlo palaidoti, čia tas gra- mas visame pasaulyje. Mažai nutildytos Bažnyčios ir žmonių,
Įima laikyti sovietinės valdžios sinąs graborius kviečiamas į kas tada į tai kreipė dėmesio, kenčiančiųjų diktatūrinę tirani- 
laimėjimu’. svečius. Dabar jau visas pasaulio dė- ją”.

Rusijoje. Kardinolas ragina vi
sus tikinčiuosius gausiai daly
vauti novenos pamaldose. Kas 
negalėtų būti bendrose pamal
dose, prašomas tai atlikti pri- 

tų pateisinti prieštaravimą net jog žmonijos laukia baisios die- vačiai. “Tai mūsų pareiga, —-

linkėjo, kad ta šventė, kaip

ŠILUVOS bažnyčios vidus Vysk. V. Brizgys

(3)

“Man jų pakaks,’ — pagal
vojau. Nunešiau atgal į pirkią 
puodą ir vėl nudūmiau į pašiū
rę. Ten baigiau skaptuoti smui
ką ir nubėgęs atsinešiau iš pa
tvorio su dažais šukę, čiupau 
skudurėlį ir po keliolikos mi
nučių mano smuikas buvo ža
lias.

Smuiką padėjau saulėje džiū
ti, o pats nubėgau į kamaraitę^ 
ir atsinešiau sudegusios žvakes 
galiuko liekaną. Saulėje įkai
tintą smuiką ištryniau gabaliu
ku lajaus ir nušveičiau vilno
niu skuduriuku. Mano smuikas 
dabar svidėjo kaip žalieji van
denys ir buvo tikrai visų gra
žiausias ir geriausias.

Tačiau saulė jau leidosi ir vi
si likusieji darbai reikėjo atidė
ti rytdienai. Tačiau šį vakarą 
aš tikrai džiūgavau, nes gerai 
žinojau, kad tokio smuiko dar 
niekas nepadarė ir niekas to
kio neturi. Ir Muzikėlė be abe
jojimo pripažins, kad manasis 
tikrai nepaprastas ir niekas ki
to tokio dar nėra pasidaręs. 
Aš duosiu jam savo smuiku ir 
pasmuikuoti. Tegu ir kitiems 
pasakys, kokį smuiką aš turiu. 
Kupinas kūrybos džiaugsmo bei 
tylios didybės padėjau smuiką 
giliai už malkų ir nuostabaus

(Nukelta į 4 pusi.)

Smuiką apverčiau, nuo kraš
to per pirštą apibrėžiau liniją, 
ir pačiupęs skaptuką pradėjau 
skaptuoti, siekdamas maždaug 
pusės lentelės gylio.

Darbas buvo kietas ir sun
kus. Smuiką skaptuoti buvo 
daug sunkiau negu klumpes. 
Mat, smuikas už klumpę buvo

ku sušnekėjau, kad jis išpeš to- man baigti darbą!
kių plaukų iš ilgauodegio žilio. Jau melste meldžiau Poną 
Už tai aš iš anksto atidaviau Dievą, kad leistų sėkmingai nu- 
jam Alytiškio dėdės VaŠkevi- pjauti ir aną likusį nebaigtą 
Saus man dovanotą saldainį — sprindelį. Tas mano susijaudi- 
čerpelę. Taigi, visa jau buvo nimas buvo toks didelis, kad 
aptarta, tik trūko pjūklelio.

Bet vieną dieną patyriau, 
kad tėtė visiškai nelauktai va
žiuojąs į turgų. Aš tuojau para
šiau ant mažo popierėlio žodį 

kadaise buvo “pjūklelis” padaviau tėtei ir dar parinktam pagalėlyje ' griovelį, 
padarytos iŠ paprašiau nepamiršti. Tėtė pa- į kurį tilptų ašutų pluošto ga- 
Aš jas pasiė- 
ir visiškai iš- 
dantų lieka-

tytas Malūnas

MANO SMUIKO ISTORIJA

dintų ir sudygusių bulvių vaga,

miestą taip dažnai nevažinėja- tais dantimis, suvartotas dvišo- 
ma &• man gerokai teks lauk- nes šukeles. Jos I 
ti tos progos. Tačiau buvau pa- dailios, baltos, 
tenkintas, kad dalykai turės dramblio kaulo, 
baigtis gerai. miau, nuploviau

Tos progos teko laukti ar skutau buvusias 
porą savaičių Per tą laiką aš ’nas. B vieno šono nupjoviau 
bandžiau kiek toliau apdirbinė- .kojeles ir visą tą šoną aplygi- 

c ti smuiką peiliu: gražiai apdai- nau puslankiu. Dar padariau 4 
tinau kakleli, išgręžiau įsuktu; įpjovas stygoms įguldyti ir ma- 
kams skylutes ir įtabiaų pačius no kumelaitė baigta. Ir kūme-

ano, dar likusio pjūkelio.
Tą pačią dieną nutariau baig

ti smičių. Atsinešiau iš lenty
nėlės skaptuką ir išskaptavau

jo būti rytoj. Tačiau rytoj bu
vo sekmadienis. Todėl buvo nu
spręsta pasirūpinti smičiui ir 
stygoms įtrinti sakais. Tą die
ną pasiekta pora kilometrų už 
kaimo esąs pušynėlis ir susi
ieškota jau bent prieš metus 
išsiliejusių ir sukietėjusių pu
šų sakų Dabar jau tikrai turė
ta visa, kas tik buvo tam smui- daug didesnis ir reikėjo daug 
kui reikalinga. giliau skaptuoti. O, be to, pu-

Pirmadienį mama iš pat ry- §įnis medis sunkiau ir skaptuo
to rengėsi dažyti tolkas (siu- jamas. iki pietų tik įpusėjau. 
lūs), 0 aš ėmiausi baigiamojo 
darbo. Pirmiausia su didžiau-

žadėjo. liukai. Atpjoviau du mediniu
Tą pačią dieną gavau smičiui gabaliuku maždaug po krump- ________ ___________ _ _______

pluoštelį žilų valų. Juos po vie- lį ilgumo. Kiekviena mpagalė-. siu atsargumu baigiau pjauti įį^me sukabintos ant* lazdos* 
ną lygiai sudėjau, galus šute- lyje išdūriau su yla po dvi sky- ---------- -

Mama pašaukė pietų. Tolkos 
buvo nudažytos žaliai ir džiūvo

lentelę. Dabar smuikas atrodė Tačiau dažai dar karšti ir 
kaip tikras tikriausias. Bet į Įauką neišnešti. Tie dažai man 
kokius mažiausius nelygumus-ypatingai parūpo.
nubrūžinau su paimta iš svir
no lentynos tėtės dildie ir nu
šveičiau su senu, jau suvarto
tu stiklo j>opieriumi. Visas 
smuikas spindėte spindėjo.

Smuikui nuolat gražėjant ir 
man prie jo nuolat tebesidžiau- 

tuojau stengdavausi savajam rą šilkinį siūlą — tai antra sty- buvau tikras, kad smuikas da- tinaū antrą galą Sis darbas bu- giant, staiga švystelėjo mintis: 
ga. Trečią ir ketvirtą stygą bar jau tikrai bus galima baig- vo pats sunkiausias ir į pagal- 
man pažadėjo Muzikėlė, ti. bą reikėjo šauktis smičiui pa
jos buvo nutrauktos, tačiau aš Po pusryčių tuoj dingau pa- laikyti mano draugą — Stas- 
nutariau jas pridurti. Tokiu šiūrėje ir dirbau iŠ peties. Jau kaus Juozą Tą dieną anas tik- 
būdu jau turėjau visas ketu- baigiau sukti antrosios pusės rai rankos darbas buvo baig- 
rias. išlenkimą ir rakant mano pjūk- tas. Dabar beliko tik tas pavo-

Rimtas dalykas buvo smičius, lelis vii trakšt per pati vidurį, jingiausias momentas —-baig- 
Jb turėjo būti padarytas iš 0- —Viešpatie, apsaugok mane ti pjauti smuiką laibapjūkliu. 
gų ir baltų valų Su vienu vai- nuo tokios nesėkmes ir leisk Ta sprendžiamoji diena turė-

piau iš skardinėlės atšildytais lutes, per kurias pervėrus nuo 
mediniais klijais, kad sudžiūvę limonado butelio paimtą ploną 
jie galėtų kartu gerai laikytis, vielą, galima bus tais pagaliu* 
neišpuldmėtų. kais priveržti smičiaus ašutus,

laitė neeilinė — dramblio kau- Tėtė grįžo vėlai vakarę, kai Kad būtų stipriau, tų pagaliu

biri ir patobulinimo idėjų Ir B vieno vaiko įsigijau plo- miegojau. Rytą man buvo ne- dfio klijais. Pirmąjį smičiaus 
ką nors atradęs visadą tomis nos vielos gabalą — pirmajai įsivaizduojamai smagu, nes tė- galą pritvirtinęs, smičių įtem- 
idejomis pasidžiaugdavau ir jas stygai. B seniau turėjau sto- tė buvo parvežęs gelažtėles. Aš piau ir vielele taip pat pritvir-

Keletą dienų sukau galvą, 
kaip reikės padaryti smuiko

lentelės, nė ii kur galėjau jos 
gauti. O kaip ją padaryti iš ko

o jeigu jį iš apačios dar iŠ-, 
skaptuočiau, tada jis būtų leng
vesnis ir skambesnis, kaip 
skambus yra bosas, kai į jį į- 
lipi ir šūkteli. Nuo jo užkimš
ta ausys. Nugi tuščias ir Muzi
kėlės smuikas. O pagaliau, ko 
čia ir dvejoti. Juk šb smuikas 
jau tikras.

“Mano smuikas bus žalias”, 
— tariau sau širdyje.

Skubiai valgiau, bijodamas, 
kad mama anksčiau pavalgiusi 
jų neišneštų ir neišverstų į pa
tvorį.

Pakilęs nuo stalo pasisiūliau 
dažus išnešti.

— Dar apsiliesi, — įspėjo 
mama.

— Ne, — trumpai atsakiau, 
čiupau puodkėlę ir beregint su 
puodu atsidūriau patvory. Ten 
griebiau senai gulinčią nuo puo
do atskeltą šukę ir pilną pri
pildžiau dažų.

K
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Dainavoje, ALRK Federaci
jos -eigvyfctauiHėjp prie ■ Mmk

. ibis-F ■' ' dKMW t. uUU 1!VUW au
iki ragpiūčio 8 vyko motetai* 
vių ateiunmkų vasaros stovyk
la, kuria pradėta ate rl minim 
eorgsūzaeįjos 50-tleji jubffięji-

tovių. Stovykla praėjo pakilio- 
* je ir darbingoje nuotaikoje.

Vadovybė
Stovyklos rengėjai buvo 

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdyba. Kapelio
nais buvo: pirmą savaitę — 
kun. V. Rimšelis, antrą savai
tę —r kun. L Urbonas ir kun. 
V. Dabušis; administratorė glo
bėja— sesuo M. Paulė, vado
vas — Juozas Polikaitis. ko
mendantas — Ęligijus Sužie
dėlis, mergaičių vadovė — Da
lia Mikaitė, berniukų vadovas 
— Algis Bublys, meno vado
vas Faustas Strolia.

švilpukas šaukia
Septintą valandą ryto švil

pukas visus kėlė iš lovos ir 
šaukė rytmetinei mankštai. 
Tuoj ir ryto maldos, mišios, ko
munija ir vėliavų pakėlimas: 
giedant Lietuvos himną, buvo 
iškeliama šio krašto vėliava ir 
mūsų trispalvė.

Po pusryčių visi skubėjo į 
barakus apsitvarkyti, o 10:30 
švilpukas šaukė paskaitom, dai- 

' nų pamokom, ir 12:30 pietum. 
Tada visi šoko į Spyglį maudy
tis, 4:30 skubėjo pavakarių, į

sporto aikštę, kur vyko visokios 
rungtynės. Vakarai buvo skirti 
įvairiems pasirodymams.

Paskaitos
šalia sporto, maudymosi, vi

są laiką vyko paskaitos. Sesuo 
M. Paulė kalbėjo mergaitėms 
apie mergaitės savigarbą, kun. 
V. Rmšelis berniukams — kaip 
apsieito su mergaitėms, taip pat 
jis aiškino ir šv. Rašto įvairius 
posakius; J. Damušienė kalbėjo 
apie asmenybės išorę, dr. V. 
Vygantas pravedė pašnekesį 
apie jaunimo ir studentų or
ganizacijas, išryškindamas ideo
loginius skirtumus tarp skautų, 
ateitininkų, santariečių ir neo- 
lituanų; dr. A. Damušis supa
žindino su ateitininkų kogre- 
sais, kun. V. Dabušis su “Atei
ties” rūpesčiais, Alfonso Lip- 
niūno kuopa pravedė diskusi
jas apie kuopos veiklą.

Savaitgalis stovykloje

Jau šeštadienio ryte studen
tai ateitininkai susirinko savo 
trikampio suvažiavimui, ir A- 
rūnas Liulevičius skaitė paskai
tą moksleiviams apie intelek
tualinį gyvenimą. Tą dieną 
prisirinko ir daugiau svečių. 
Buvo parodytas Pr. Zarankos 
parašytas montažas “50 mėtų”; 
išpildė Detroito moksleiviai.

Sekmadienį mišias aukojo 
prel. L. Tulaba ir pasakė pri
taikytą pamokslą.

jubilieįinię moty atidarymas

Tą sekmadienį po pietų iš
kilmingu posėdžiu buvo pradė
ti ateitininkijos jubiliejiniai 
metai. Posėdį pradėjo MAS ju
biliejinės stovyklos komendan
tas Ęligijus Sužiedėlis ir pa
kvietė posėdžiui vadovauti MAS 
Centro Valdybos pirmininką 
Vaclovą Kleizą.

vai”. Be to, per posėdį dar kal
bėjo dr. V. Vygantas, dr. Z. r 
Danilevičius, kun. V. Bagdana- • 
vičius ir J. Polikaitis.

Kiti minėjimai
Stovykloje buvo paminėta 

arkivyskupo J. Skvirecko 85 
metų sukaktis, taip pat buvo 
prisiminta ir Vinco Krėvės Mic- 

_ ‘ . Sugiedojus .kevičiaus 5 metų mirties.su-
Ateitininkų Himną, V. Kleiza kaktos. 
perskaitė Federacijos vado S. 
Sužiedėlio laišką. Paskaitą skai
tė dr. A., Damušis ir išryškino 
jubiliejinių metų šūkį '‘Ištiki
mybė Kristui, ištikimybė Lietu-

Vakarinės programos
Kiekvienas vakaras buvo 

skirtas vis kitam tikslui. Pir
mą vakarą buvo susipažinimo 
šokiai. Tautosakos vakare

MANO SMUIKO ISTORIJA
(Atkelta iš 3 psl.)

meistro žingsniu nuėjau į pir-

Sunkaus skaptavimo darbo virpėto. Aš nežinojau ką ir 
buvau išvargintas ir dėlto dar kaip atsakyti. *Rk dabar pasi- 
tebevakarieniaudamps įsigei- jutau tebestovįs su smuiku ran- 
džiau miego.

Rytojaus dieną pabudau vė
lai. Rytas buvo saulėtas ir tik- ties virtuvės durimis stovinti 
rai gražus. Papusryčiavęs tuo- mama.

Nusiaubtas kažin kokios ne-

koje.
— Eik šen! — kietai pasakė

jau išėjau į pašiūrę. Pirmiausia
į smuiko galą įkabinau stygas, žinomos baimės, ‘lyg žemės svo- 
o paskui pirmąją ir paskutinių- too slegiamas, slinkau tuo nau
ją kiek patempiau, kad šios dvi juoju smuiku nešinas. Jau iš 
prilaikytų kumelaitę- Po šių pa- mamos tono supratau, kad esu 
tempiau antrąją bei trečiąją, ir baisiai nusikaltęs. Bet nė dėl 
pagaliau ėmiau visas keturias ko, nė kaip, — nežinojau.
stygas derinti. Man artėjant, mama krypte-

Kiekvienas stygos tintelėji- Įėjo galva į virtuvės duris, — 
mas atsiliepdavo ir mano krū- duodama ženklą ten įeiti, ir pa- 
tinėje. Kaito iš džiaugsmo šir-

STOVYKLOS VADOVYBĖ. 1$ k. į <1. stovi: kun. V. Rimšelis — kapelionas, sesuo M. Arkadi
ja, Faustas. Strolia, sesuo M. Michaelė, Algirdas Bublys — berniuką vadovas, Ęligijus Sužiedėlis 
— komendantas, Juozas Polikaitis — stovyklos vadovas, sesuo M. Paulė — stovyklos globėja, 
Džiugas Augius, sesuo M. Tercizija, Petras Stungys. Sėdi; Regina Zigaitytė, Jūra Gailiušytė, Ma
rytė Meškauskaitė, Vida Smagrauskaitė ir Dalia Mikaitė — mergaičių vadovė.

to į ten įžengė.
dis, kaito ausys, virpėjo rankos Dar du žingsniai ir atsidūriau 
ir stygos. Dar nebaigęs derinti virtuvėje.
stygų, čiupau jau vakar pušies — Ką čia prasimanai?—rūs-
sakais ištrintą smičių ir patrau- čiai tarė mama.
kiau per stygas — griežia. Tik- — ir kun. Grinevičius aiškiai 
ras smuiko balsas, beveik toks sako: muzikantai eina į peklą 
pat, kaip Muzikėlės smuiko. . pirmi, o paskui save veda ir

Netekau kvapo, kvaito galva, visus gužynininkus! Ar užsima- čio vandeniui valyti ir viena 
spengė iš to didžiojo džiaugs- nei būti peklos vadovu? — dar kvorta DDT 5 procentų skys-

(Atkelta iš 2 psL)

Jei yra ligonis, — vaistai 
ir kitos reikalingos atsargos.

9. Dvi dėžutės chlorino skys-

8.

mo ausyse.
— Ignai! Ignai! — pasigirdo aš stovėjau ir tylėjau lyg į že- 

stiprus mamos balsas.
— Ko? — nedrąsiai, lyg sve

timu balsu, atsiliepiau.

• '' s..- ■ . . ■ -■ -i

K. Jankauskas. Plaukimą lenk
tynėse laimėjo: I — J. Star
kus, 11 — A. Adomėnas, m — 
R. Blažys. Krepšinis: 1,— Kęs
tučio būrelis, H —* Mindaugo 
būrelis, III — Vytauto būrelis. 
Stalo tenisas: I — R Burnei- 
kis, II —A. Vainius, UI — A. 
Lapkus. Berniokų kvadratą lai
mėjo Kazimiero ir Mindaugo 
būreliai, o mergaičių kvadra
tą —Bangos, Rūtos ir Lakš
tingalos būreliai .

Stovyklos spauda
Antrąją savaitę Šatrijos Ra

ganos ourelis išleido juoku laik
raštėlį ‘ švilpuko aidai”; pasiro
dė du numeriai. Baigiant sto
vyklą pasirodė vienkartinis lei
dinėlis “Aukso spinduliai”, ku
rį paruošė Jūra Gailiušytė. Lei
dinėly je surašyti visi stovyklau
tojai, aprašytos visos darbo 
dienos su programa, veikę sto
vyklautojų būreliai, sportas ir 
kt. Leidinėlis spausdintas ro
tatorium ir iliustruotas pačių 
stovyklautojų.

Atsisveikiname
Paskutinę dieną, rugpiūčio 7, 

penktadienį, buvo stovyklos už
darymo posėdis, kurį pradėjo 
E. Sužiedėlis. Atsisveikino se
suo M. Paulė, linkėdama visiem 
siekto gėrio ir save tobulinti.

moksleiviai išgirdo daug nau
jų priežodžių, patarlių, mįslių. 
Talentų vakaras supažindino 
stovyklautojus su dainininkais, 
pianistais, artistais ir šokėjais. 
Religinio susikaupimo vakare 
buvo giedamos giesmės ir de
klamuojami religiniai eilėraš
čiai.

Pirmame stovyklos lauže bū
reliai humoristiniai pavaizdavo 
stovyklos gyvenimą ir valdžią, 
kitas laužas buvo skirtas lietu
viškom pasakom. Kiekvienas 
būrelis įscenizavo vieną lietu
višką pasaką.

"Kenčiančiai Lietuvai'
Paskutinis vakaras buvo skir- - 

tas prisiminti kenčiančią Lietu
vą ir jos partizanus. Faustas 
Strolia parašė ir paruošė spe
cialų montažą, kur buvo įpinta 
daug dainų. Montažas padarė 
visiem gilų įspūdį. Po jo buvo 
sukalbėtas rožančius ir kitos 
maldos už kenčiančią Lietuvą.

Konkursai
Dailaus skaitymo ir dekla

mavimo konkursas įvyko liepos 
29. Deklamavimo grupėje pir
mą vietą laimėjo Gražina Nor- 
vilaitė, antrą —Judita Pra- 
minskaitė, dvi trečiąsias — Te
resė Pautiehytė ir Daiva Bajo
rūnaitė. Dailaus skaitymo gru
pėje pirmą vietą laimėjo Vio- Kun. V? Dabušis paaiškino apie 
lėta Čižauskaitė, dvi antras — Sibiro maldaknygę ir visiems 
Kristina Stankaitytė ir Alvydas stovyklautojams ją išdalino. 
Bičiūnas, trečią — Sigutė Ka- Dar kalbėjo J. Polikaitis, lin- 
valiūnaitė. kėdamas visiems aktyviai įsi-

Meno konkurse, kur buvo jungti į kuopų darbą, 
piešimas, rankdarbiai ir sava 
kūryba, pirmą vietą laimėjo 
Alvydas Bičiūnas su savo pie
šiniais ir išdrožtu kardu. Dan
guolė Masionytė ir Irena San- 
danavičiūtė laimėjo antras vie
tas ųž rankdarbius — takelius.

Sporto varžybos
Paskutinėmis dienomis įvyko 

įvairios sporto varžybos. Leng
vojoj atletikoj 100 jardų bėgi
mą laimėjo: I — V. Merkevi
čius ,n — A. Radžius; 220 jar- jubiliejiniai metai, kurie baig- 
dų bėgime: I — V. Merkevi- sis kitais metais kongresu Chi- 
čius, II — A. Vainius, III — cagoje. Tad moksleiviai, gavę 
A. Radžius; 440 jardų bėgime: daug naudingų žinių, pailsėję 
I — K. Jankauskas, II — A. ir sustiprėję, išsiskirstydami 
Vainius, III —V. Jusionis; palinkėjo: iki pasimatymo ki- 
440 jardų estafetė: I — J. Da- tais metais ne tik stovykloje, 
mašiuš, A. Uleckas, E. šilgalis, bet ir jubiliejiniame kongrese!

vieš 4 skardinės (6-8 unc.), ma- Gautą pieną atviruose induose 
karonų ir mėsos kamuolių 2- prieš naudojimą pavirinti.
15 ir pusė unc.) skardinės, kep
tų pupų 2 (1 sv.) skardinės, ŠIUKŠLĖS
sūrio pora dėžučių, žemės rie- Po oro atakos išviete naudo-
šutų sviesto 2 svarai. tis tik tada, kai pareigūnai

Javų grūdų jau parengtų vai- praneša, jog kanalizacija* tvar-rūstesnių*tonu paHausū mama. «<>ftas^ms naikint.. . ^.VamTeikimTriau Z
10. Atsuktuvas, kastuvas o , T ; . .kavos 2 unc., arba arbatos 1 doti uždaromus indus, kuriuos 

unc. Gėrimų 24 butelius. laikas nuo laiko reikia dezin- 
Kokių nereikalingų maisto fekuoti chloro skiediniu. Visas 

Patariama jau dabar dviem atsargų nepatariama telkti. Lai- atmatas reikia užkasti į žemę 
savaitėm parengti maisto at- kyti tik tiek, kiek reikia jūsų 12-24 cųįių gylyje. Ant žemės 
sargas. Atominės atakos metu šeimai. Geriausia laikyti tokį paviršiaus jų palikti negalima, 
gali būti nutraukta elektra, du- maistą, kuris negenda ir kurį nes tai gali būti infekcijos šal- 
jos, vanduo. Gali suklikti mais- galima valgyti be virimo ar šil- tiniai.

dymo. Tam reikalui geriausiai 
tinka konservuotas maistas dė
žutėse. Kai vartojamas šviežias Patartina, kad nors vienas 
maistas, reikia žiūrėti, ar nepa- šeimos narys susipažintų su 
lietė jo radioaktyvinės dulkės, pirmąja pagalba ir galėtų pade* 
Prieš naudojant reikia ■ nuvaly- ti ne tik savo šeimai, bet ir 
ti. o kuriuos galima, pavyz- kitiems. Pirmosios pagalbos dė-

mę įbestas.
— E kur gavai? — vėl tarė 

mama, rūsčiai pažvelgusi į ma
no smuiką.

AŠ tylėjau, nes visiškai bu
vau suglumęs ir nežinojau, ką 
ir kaip galėjau atsakyti.

— Ar pats pasidarei? —vėl

pa-

MAISTO ATSARGOS 
f

to pristatymas.
Vienam asmeniui dviem sa- 

paklausė tokiu pat kietu balsu vaitėm reikia turėti šias mais-
—Pats, — tyliai ištariau nu- to atsargas: pieno miltelių dvi

sikaltusio balsu. skardinės, išgarinto pieno 4
Tuo pačiu metu mama štai- skardinės (14 ir pusė uncijų);

giri Supo iš mano rankų smui- vaisių sulčių: pamidorų — 2 
ką ir visa inercija smogė jį į skardines, apelsinų — 2 skar- džiui, obuolius, nulupti.

PIRMOJI PAGALBA

žutėje patartina turėti: antisep-
priekrosnk) kantą. dines (po 1 kvorta) vynuogių Reikalui esant, vandenį gali* tinio skiedimo, vandenį valan-

Dar tintelejo kažin kuri sty- 2 skardinėse; vaisių — persi- ma naudoti iš šilto vandens čių tablečių, sodos, valgomo-
ga ir ant priekrosnio netvaf- kų 2 skardinės (1 sv. 14 unc.), kubilo (boilerio). Tad jį reikia sios ^druskos, aromatk spiritas
kingai pabiro keletas sumaigy- kriaušių 2 skardinės (1 sv.), sau visą laiką prižiūrėti, kad jo vi- amonia, akies lašų, ricinos alie-
tų šakaliukų Mama tuo pačiu sų slyvų arba abrikosų — 2 sv. dus nerūdytų. jaus, bintų, žirklės, 2 sagutės, 
momentu sugriebė juos riėšku- Daržovių: pamidorų — 4- Šaldytuve laikomi skysčiai kišeninė elektros . lemputė, 
čiOmis ir sviedė į pragaro ugni- skardinės (16 unc.), žirnių 4 oro atakos metu nebus sugadin- šaukštas, popierinis indas.
mi žėruojančią krosnį. Kita ran- (16-17 unc.), kukurūzų 2 skar- ti. Jie tinka gėrimui, šaldytu- Pirmosios pagalbos tiekėjas 
ka čiupo iš mano rankų smičių dinės (12-16 ir pusė unc.), ža- vą atidarinėti kiek galima trum- privalo susipažinti, kaip sustab- 
ir šis nuskrido paskui smuiko lių pupų 2 skardinės (15 ir pu- pesniam laikui. dyti kraują, atlikti dirbtiną kvė-
likMčfas. sė und.) Jeigu yra įtarimas, kad ra- parimą, kaip sutvarstyti lū2u-

Po mano kojomis susvyravo Sriubos 8 įvairios skardinės dioaktyvios dulkės palietė in- s| kaulą, kaip teikti pirmą pa
žemė, ėmė suktis galva, aš už- (10 ir pusė unc.) mėsa ir mėsos dus, tai juos reikia išvalyti van- galbą nudegus.
sidengiau rankomis akis ir visa pakaitalų: jautienos troškintos deniu ir muilu dar kartą per- Be to, reikia žinoti, kaip įsi-
praradusio balsu raudodamas 2 skardinės (1 sv.), salmon 2 skalauti vandeniu. Indų plovi- rengti slėptuvę, kaip evakuoti
išbėgau lauk. skardinės (1 sv.) arba tuną žu- mui tinka ir valymo milteliai. ligonį ir atlikti dezinfekciją.

Geriausiu būreliu buvo 
skelbtas Algimanto būrelis, ku
rio seniūnas buvo Algis Dau
kantas. Pavyzdingiausiais sto
vyklautojais paskelbti: Algis 
Daukantas iš Cleyelando ir Si
gutė Kavaliūnaitė iš Chicages. 
Atsisveikindami jie tarė po žo
delį.

Iki pasimatymo
Šia moksleivių ateitininkų 

stovykla pradėti ateitininkijos

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J. Onos ir 
Petro Lanių (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 4th Avė.
(kampas Emory St).

čia Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, 
maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
F. O. LANYS 1248 Waveriy PI., Elizabeth, N.J.

EL 3-1169
arba vasarnamis: 515 4th Avė., Asbury Park, N.J.

Tel.: PR 4-6034

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mitidgan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir AngettMs AndriuBų ir jų šeimos, Fountain, Micb.

BKKAIAUKrTE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausią sūri.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC.
FieataUUai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, M1CR.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PmR LISAUSKAS
<•>15 SStd Avcmo, Mssprih, N. T. TeL TW I Mg?

VKTOR ABECUNAS
SU Park Sireet, New Brttain, Ceu. Tei. KA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
«M N. Penima Street, BaiUmcre, Md. TeL Longwvod 5-2S22

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS c
M Frospoct Street, Šyde Park, Mam. TeL Byde Park 3-3975

GEORGE GALONAS
MM Caattt, OetreK, Mfcb. TeL T. O. S-7MS

STANLEY MEHŪCK '
MM W. «• 8L, CMcao» BL Tek YarM 7-5M3

JOHN SHUBNA
MM Sk AAany, CMeaga, UL , TeL GeuvckiD 5-77*3

ALLAN STEWART
MM HK Bnod SL, Fili, Pa. Tek Qlswtiaį 5>13M
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Lietuvių diena Maine
Nežiūrint apsiniaukusio dan

gaus ir protarpiais lietaus, Pran - 
ciškonų suorganizuota lietuvių 
diena Kennebunkporte, sutrau
kė virš dviejų tūkstančių lie
tuviškos visuomenės ir pranciš
konų rėmėjų' iš plačių apylin
kių. Autobusais ir mašinomis « 
žmonių priplaukė iš Bostono, 
VVorcesterio, VVaterburio, Lo- 
vvellio, Lavvrence, Norcvoodo, 
Lewistone ir kt. Pavienių sve
čių matėsi net ir iš Chicagos, 
Montrealio, Washingtono D. C. 
ir kitų, jau tolimų JAV vieto
vių.

Šventė pradėta iškilmingo
mis mišiomis, kurias celebravo 
lietuvių pranciškonų provinci
jolas tėvas Jurgis Gailiušis. Jis 
savo pamoksle išreiškė gilią 
padėką už lietuvių lodomą 
jiems visokiariopą prielanku
mą ir paramą, vykdant jų pla
čiai užsibrėžtą misiją.

Kryžiaus kelių šventinimas
Gražioje pranciškonų sodybo

je šiemet yra užbaigti statyti 
originalūs Kryžiaus keliai. Jų 
projektas yra paruoštas lietu
vio architekto inž. Jono Mulo- 
ko, kuris jau yra palikęs sa
vo vardą kiek seniau čia pa
statytame Liurde ir Lietuviš
kame kryžiuje. Stacijų skulp
tūros yra dailininko Vytauto 
Kašūbos. Pats paminklas yra 
Tennessee marmuro derinys, o 
statulos padarytos iš mojoli- 
kos. Visas paminklas reikš
mingai papuošia lietuvių pran
ciškonų šventovę. Prie šio pa
minklo statybos visą savo sielą 
yra įdėjęs kun. Kęstutis But
kus, O.F.M. Pašventindamas 
ši naują paminklą, jis pasakė 
gražų pamokslą, dėkojo gau
siems geradariams ir kvietė lie
tuvius i dvasinį susitelkimą.

Šešių tautų meninis 
pasirodymas

Svečiams pasidžiaugus meni
niais paminklais ir Įvairiais šios 
vietovės pagražinimais bei iš
mėginus laimę Broniaus Bart
kevičiaus suorganizuotose pra
mogose. buvo atlikti net šešių 
tautybių tautiniai šokiai. Ener
gingoji ir sumanioji Ona Ivaš- 
kienė iš Bostono atsivežė čia 
ne tik šaunią lietuviškųjų šo
kių gausią grupę, bet jai pa
vyko atvilioti čia ir švedų, ško
tų, lenkų airių ir ukrainiečių 
tautinių šokių šokėjus, šešių 
tautybių šokėjai pademonstra
vo savo meną. Reikia pažymė
ti, kad jie visi nėra tik eiliniai 
mėgėjai, bet jau gerai žinomi

DETROIT, MICH.
Bendruomenės gegužinė
Rugpiūčio 23 Beechnut Gro- 

ve darže įvyks Detroito apy
linkės ruošiama gegužinė — 
lietuvių diena. Tikimasi svečių 
iš Detroito, Grand Rapids. Ann 
Arbor. AVindsor. Flint, Lan- 
sing. Toledo ir kt. Šeimininkės 
lauks visų su skaniai paruoš
tais valgiais bei gėrimais. Šo
kiams gros geras orkestras. Sa
vo apsilankymu paremsime vie
tos bendruomenės apylinkę, 
nes iki šiol ji ruošė tik tokius 
parengimus, kurių išlaidas pati 
turėjo padengti. Turėjome gra- 

Bostonui ir kitiems miestams. 
0. Ivaškienė jau kelinti metai 
gražiai pasidarbuoja pranciško
nams ruošiant lietuviškas die
nas.

Pranciškonų sodyba — lietuvių 
poilsio vieta

Jau visa eilė metų, kai čia, 
vasaros karščiams užėjus, lie
tuviai turi gražios progos pa
atostogauti ir pailsėti. Vasarą 
visas Maine yra gausiai lanko
mas vasarotojų iš- visos plačio
sios Amerikos ir Kanados. Ir 
Kennebunkporte gausiai prigū
žėją vasarotojų. Pranciškonai 
kasmet priima šimtus lietuvių. 
Pirmiausia čia turi progos gra
žiai atsigauti mūsų mokyklinis 
jaunimas. Į berniukams ruošia
mas stovyklas kas metai at
vyksta kelios dešimtys berniu
kų, kurie per mėnesį laiko sto
vyklauja pranciškonų globoje. 
Jie čia turi ne tik puikiausias 
gamtines sąlygas pailsėti, pasi
džiaugti gražia gamta, puikia, 
kad ir kartais vėsoka jūra, bet 
ir turi progos pramokti litua
nistinių dalykų. Reikia apgai
lestauti, kad jaunųjų stovyklau
tojų entuziazmas lietuviškiems 
dalykams nevisuomet yra pa
kankamas. Anglų kalba vis pla
čiau vartojama jų tarpusavio 
pokalbiuose. Reikėtų ir vaikų 
tėvams, ,o gal ir tėvams pran
ciškonams Į tai kreipti dar di
desnį dėmesį, šiaip jau jauni
mo stovykloms čia ruošti yra 
puikiausios sąlygos. Naujai pa
statytos aukštesniosios mokyk
los patalpos, kuriomis berniu
kų stovykla naudojasi, yra erd
vios, šviesios; kambarių yra ne 
tik poilsiui, bet ir šiaip Įvai
riems žaidimams, pasiskaity
mui ir šiaip atgaivai, kai die
nos yra šaltesnės ar lietingos.

Pranciškonus aplanko ir gra
žiai čia pailsi ir suaugusieji. 
Šiais metais atostogavo ar dar 
atostogauja:- istorikas dr. K.* 
Avižonis su ponia. Matulaitytė- 
Rannit. dr. Balčytė. dr. Vydas 
ir dr. Šagamoga su šeimomis, 
V. ir F. Maneliai ir A. E. Rep
šiai iš Chicagos. dr. Puškorius 
iš Clevelando, Buiviai iš Bal- 
timorės, mokyt. V. Cižiūnas su 
šeima, solistas Ip. Nauragis ir 
visa eilė kitų lietuvių iš Wash- 
ingtono, Baltimorės. Chicagos, 
Montrealio. Clevelando ir kitų, 
net gana tolimų vietų. Vis dau
giau lietuvių pamilsta šią gra
žią lietuvišką vietovę ir metai 
iš metų jos neapleidžia.

Kapitonas

žų motinos dienos minėjimą, 
daug darbo ir išlaidų pareika
lavo tarptautinis laisvės festi
valis: paremtas studentas, išvy
kęs gilinti lituanistines žinias 
Fordhamo universitete ir kt. 
Apylinkės kasa baigia išsekti, 
todėl pats laikas ją papildyti, 
res ir šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų pradžia jau čia 
pat ir daug kitų darbu laukia. 
Kas negalėtų ta diena geguži
nėje dalyvauti, prašomi savo 
auką siųsti apylinkės ižd. Ka
ziui Veikučiui. 8685 Bessmer. 
Detroit 13. Mich. (V. Kutkus)

KRYŽIAUS KELIŲ koplytėlė Kennebunkport. Me.

MAIRONIO DAINOM VISUS NUKĖLĖ | LIETUVĄ
PUTNAM, CONN.Liepos 26. Nekalto Prasidė

jimo Seserų vienuolyno sodybo
je, Putname, įvyko tradicinė 
lietuvių susiartinimo šventė. 
Saulėta ir palyginti nekaršta 
diena sutraukė gausias minias 
lietuvių net iš tolimesnių vie
tovių.
' Pamaldas atlaikė prel. K. Va- 

sys, pamokslą pasakė dr. kun. 
V. čiukuras, išryškindamas 
1934 'liepos i Kaune įvykusio 
eucharistinio kongreso metu 
padarytą Švč. Jėzaus Širdžiai 
pasiaukojimą, po kurio aktu 
pasirašė Lietuvos valstybės ir 
dvasinės vyriausybės atstovai 
bei kiti kataliku veikėjai. Po 
pamaldų vyko procesija prie 
Fatimos Marijos stovylos. Grįž
tanti procesija sustojo prie lie
tuviškojo kryžiaus aikštelėje ir 
čia buvo atnaujintas lietuviu 
pasiaukojimas Švč. Jėzaus Šir
džiai.

Po pamaldų įvyko įprastos 
gegužinės pramogos su užkan
džiais. Šiemet buvo nauja tai. 
kad Moterų Sąjungos Brcckto- 
no kuopos suorganizuota "Lie
tuviška kavinė", kurioje tikrai 
galima buvo gauti įvairių na
mų gamybos lietuviškų užkan
džių. Visą laika kavinė buvo 
pilna žmonių.

Su Maironiu Lietuvon
Paprastai visų dėmesys yra 

sukaupiamas ties mergaičių sto
vyklos programa, kurią paren
gia patyrusi ir išradinga mo
kytoja Katryna Marijošienė. 
Šiemet programa buvo pareng
ta Maironio kūrybos nuotaiko
je.

Pirmoji programos dalis vaiz
davo žydinčios jaunystės pava
sarį. Stovyklautojos įžygiavo i 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTE 
IR MALDOS DIENA

RUGSĖJO 6-MAR1ANAP0I.YJE-THOMPSON, CONN.

aikštę, dainuodamos. toliau 
plastiniais judesiais vaizdavo 
pavasarį, vidutiniųjų grupė pa
šoko žiogelį, mažosios stovyk
lautojos pašoko kiškelį ir vo
veraitę.
. Antroji programos dalis, pa
vadinta “Su. Maironiu Lietu
von’, daugiausia susidėjo iš 
Maironio dainų ir deklamacijų. 
Ypač įspūdingai buvo pavaiz
duota daina “Lietuva brangi'. 
Mergaičių rankose laikomos 
gėlės priminė Lietuvos mergai
čių darželius, o iš daugelio ma
žų vėliavėlių buvo sudaryta 
tautinė vėliava.

Pabaigoje vienuolyno kape
lionas kun. Stasys Yla trumpu 
žodžiu kreipėsi į šventės da
lyvius. Jis pranešė, kad JAV 
prezidentui stovyklautojų ir 

JUDESIAI KALBA. Iš lietuvių susiartinimo šventės liepos 26 Putnam. Conn.
Nuotr. B. Kerbelienės

MARIJOS ŠVENTĖS TVARKA:
11 :00 ryte šv. Mišios ir pamokslas
1:00 p. p. Stacijų ėjimas parke už kenčiančią 

Lietuvą
2:30 p. p. Iškilminga Mari os valanda, pamoks

las. baigiama procesija su Švč. Sakramen
tu

ĮSIDĖMĖTINA:

Išpažinčių bus klausoma 9:00 iki 11:00

Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos 

Lietuviai katalikai iš visų kolonijų kviečiami gra

žiai pasirodyti per šias istorines iškilmes

MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

šventės dalyvių vardu yra pa
siųstos padėkos telegramos už 
paskelbtą pavergtų tautų savai
tę. Visos stovyklautojos tą ry
tą savo komuniją ir mišias au
kojo už pavergtą Lietuvą.

Šen. Maurice T. Ferland sa
vo kalboje iškėlė pavergtųjų 
savaitės reikšmę, nurodė skir
tumą tarp laisvėje gyvenančių 
jr pavergtų tautų. Jis pabrėžė, 

"^kad ateis -ta diena, kada pa
vergtos tautos bus išlaisvintos 
ir turės teisę laisvais rinki
mais pasirinkti savo valstybės 
santvarką.

Stovyklos mergaičių vėliavos 
nuleidimu baigėsi ir šventės 
programa. Visi dalyviai, gavę 
naujų įspūdžių, gaivinančių kil
nesnius jausmus, skatinančių 
gyventi ne tik sau. bet ir sa
vo tautai.

Pr. P.

Pranciškonų 
padėka

Mūsų metinis piknikas šie
met praėjo su dideliu pasise
kimu. Prie šio pasisekimo di
džiausia dalimi prisidėjo mūsų 
gerieji prieteliai. autobusų or
ganizatoriai. loterijų rengėjai, 
šiemet ypatingai ponia Ivaškie- 
nė. kuri atvežė ne tik savo 
vadovaujamą lietuvių grupę, 
bet dar pasirūpino, kad atvyk
tų šokėjai dar iš kitų penkių 
tautų. Tai pirmas kartas, kad 
jie taip organizuotai vyko į to
limesnę vietą. Todėl poniai O- 
nai Ivaškierei priklauso nuo
širdžiausia mūsų padėka.

Autobusai buvo iš Bostono 
(3). Levvistono (2). La\vrence, 
Lowellio. Nonvoodo. AVaterbu- 
rio ir AA'orcesterio. Žinant, kiek 
daug pasišventimo buvo Įdėta 
juos organizuojant, norime iš
reikšti visiems jiems savo gi
liausią padėką.

Pikniko metu labai daug žmo
nių mums padėjo Įvairiuose 
darbuose. Visiems nuoširdžiau
sias ačiū. Ypač didelė padėka 
priklauso Broniui Bartkevičiui, 
kuris jau kelinti metai suorga
nizuoja Įvairiausias pramogas. 
Įdėdamas tikrai stebėtino pasi
šventimo. Jam dėkojame iš vi
sos širdies.

Negalėdami kitaip atsilygin
ti ir išreikšti savo dėkingumo 
visiems mūsų prieteliams. 
stengsimės savo kasdieninėse 
šv. Mišiose ir maldose juos vi
sus prisiminti, prašydami ge
rojo Dievo palaimos visuose 
reikaluose.

Dėkingi Pranciškonai 
Kennebunkport, Me.

VVATERBURY, CONN.

Didžiulis trilypis piknikas

Trys Connecticut apskrities 
organizacijos — LRK Susivie
nijimas. LK Moterų Sąjunga ir 
LK Darbininkų Sąjunga — ruo
šia didžiulę išvyka — pikniką 
gražiame Bellevievv parke rug
piūčio— August 23. 1 vai. p.p. 
Šokiams gros Epie Rudaičio 
orkestras, veiks Įvairių valgių 
bufetas su šiltais ir šaltais gė
rimais. Taip pat bus galima 
laimėti įvairių dovanų. Jeigu 
ta dieną būtų lietus, piknikas 
įvyks vis tiek, nes parke yra 
didelė pastogė, kuri sutalpina 
visus. (E.V.)

—Vysk. Bernard J. Flanagan 
iš Norvvich, Conn.. diecezijos 
pop. Jono XXIII nukeltas i 
AVorcester, Mass. Būdamas Nor- 
\viche. vysk. Bernard J. Flana- 
gan rodė daug palankumo Put- 
namo seserim ir Marianapolio 
marijonam bei jų religiniam -t 
kultūriniam darbui. Putnamas 
ir Marianapolis priklauso Nor- 
\vicho vyskupijai.

—Lietuvių krikščioniškos de
mokratijos studijų klubų narių 
sąskrydis įvyksta rugsėjo 5-7 
prie Paw Paw ežero, Water- 
vliet, Mich., Sigalas vasarinėje. 
Be poilsio ir sporto bus paskai
ta ir diskusijos tema “Politi
kos prasmė ir vieta išeivijoje'.

—Studentų ateitininkų sto
vykla ir metinė konferencija 
šiemet bus rugpiūčio 23 - rug
sėjo 7 Moscmv, Pa., gražioje 
amerikiečių vasarvietėje. Be 
poilsio ir pramogų bus eilė pa
skaitų ideologiniais ir kitais 
klausimais.

—Juozas Polikaitis, Studen
tų Ateitininkų Sąjungos CV 
pirmininkas rugpiūčio 9 išvy
ko atlikti karinę tarnybą. Jo 
dabartinis adresas: 2nd Lt. J. 
Polikaitis. 05509032. FAO BC 
and 2 First off Sta. Btry. Et. 
Sill, Oklahoma.

—Juozas Dėdinas, keturis 
metus ištarnavęs Amerikos a- 
viacijoje Prancūzijoje, rugpiū
čio mėnesio pradžioje perkel
tas su savo daliniu i JAV.

—Janina Liustikaitė, solis
tė,, gastroliavusi Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse ir Kanado
je apie metus laiko, išvyko at
gal į Italiją tęsti toliau daina
vimo ir muzikos studijų.

— Algimanto Gečiausko ir 
Teresės Masionytės jungtuvės 
įvyks spalio 10 d. 11 vai. ry
te šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Paterson, N. J. Abu jaunieji 
yra baigę aukštuosius mokslus
— vienas inžinerijos, antroji
— pedagogikos. Abu yra veik
lūs ateitininkai.

— Lietuvos žemėlapį litua
nistinėm mokyklom pažadėjo 
išleisti Lietuvių Tautinė Sąjun
gą. prašoma LB Švietimo Ta
rybos.

— Lietuvių Enciklopedijos 
18 tomas, apimąs raide M 
(Maurai — Mintauja) jau iš
siuntinėtas prenumeratoriam. 
Ši tomą redagavo dr. J. Puzi- 
nas.
— Ona Levinskienė (P. O. 
Box New Phila Silver Creek, 
Pa.) ieško savo giminaitės Ka
tarinos Staselevičiūtės - Joc- 
kienės. gyvenusios kitada 
Brooklyne (Coffes St).

— Ignas Petrikonis <Obeli- 
jos km.. Miroslavo pašt.. Aly
taus rajonas. Lietuvai ieško sa
vo dėdės, jo sūnaus Ig. Petri- 
konio ir jo sūnaus Viktoro, gy
venusiu Ne\v Yorke.

—Lietuvos istorinis albumas 
su 180 paveįkslų išleistas Chi- 
cagoje. Išleido Adomas A'ilai- 
nis-Šidlauskas.

Žutautų — Jono Antano ir 
Elzbietos — gyvenusiu 1913 
dar AVaterbury. Conn. kilusių 
iš Lietuvos. Kružių parapijos.
ieško Antanas Šimkus. 43 Wa\\- 
erly St.. Birgton. Mass.

GERIAUSIA
LIETU VISK A VASARY IET Ė 

NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI
THOMPSON. CONN.

PRIE Q U A D R I C EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio it 
ramumos, tinkamiausia vieta 

vasa rojiniu i
Maistas ir kambarys asmeniui 

35 dol. savaitei
Adresas:

J. PAKNYS.
Boa- 126 Thompson. Conn.

Telefonas
Putnam. VAlnut 3-2836
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SIBTICE - AND BEASOKASUI

BEACON RESTAURANT iš Notai
2130 Broadway, at 74 Sc EN 2-4236. — Mgt:___ ____________

Vved kaowa ivr ue įmesi Vienu* food 4b igMMūita. teta* iSii, 
luncą, dinner. uauy. n^cpert cauarulg — našai, ferge pero*.

banęuet roouis. Moderato pritm Atf^otaNktaUMk
CHINA GARDEN — WbM$ PlaflBB

Tel: WH 6-2220 — bt» Tarrytown RE (2Ž mN«8 A tovtiĮjr. aMdttn

INOiaN head restaurant
d&ek. D 5-2 am. 
entertain 9-2 am.

LA NORMANDIE RESTAURANT, W|*tanrl Catat. 
ir r^r w rv^«*r t ^ntar •Vi IrVifl tM MMk (Mat cail

L16HT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPT1ON 

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVerqreen 7-2t55
Brooklyn H. N. Y Resid. ILlinois 8-7119

Republic

naujų H.
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 

- cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
ilina gauti pas J. Ginkų, 495 

. Grand St., Brooklyn 11, N.Y., 
, Darbininko administracijoj, 
; 910 Willoughby Avė., Brooklyn

21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

▲ftemoun cattertainiueui - G. starvin. OrgMtkK - 
eekend Dumer-Muau: by Artbur Pri* — Brery

- Fnaay and Saturday eveninga Todler «ml ŠMP4 
Call: Dl 3-8906(7). 201 WEST PASSAW«r., »

SCHWAEBISCHE ALB — WARRENVIL*JL M. & Toki BUot B474B 
Postoince Bouua Brook — Our Specialty: SanerboAgsb •**> “tSem JMcea** 
h or KjPirpahment . . . jjortmunder Aktieflk Rmit — bv Obm
Walen and His Orchestra — Dance Every Saturday — Fred Kraemer, propr.

Eacellent German Cuisine and First Claas Liųuors

MARINERS INN Bayview Avė. A James St, Northport, L. I. 
Situated directly on the Northport Bay

Beautiful Outlook on tne Sea — German Kitcnea — Lucal and imported 
Bear. Wme * Liquor — Daily Freah Lobeter

Villiam Kari, Propr. Tel.; ANdrew 1-9756

Radijo programos
RADIJO VALANDA

ved. Antanas F. Kneižys
WHIL — 1430 kil. Medford,
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. ViiSnis

WK0X — 1190 kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienj nuo 2 iki 3 popiet.

OUR SPECIALTY — SAUERBRATEN and SCHWABENSPAETZLE 
ERICH and VILMA, propr. -----  Tel.; EVergreen 6-1464

1542 Gatės Avė, Rldgevvood-Brooklyn, N. Y. (at Myrtle Avenue)

TACONIC BRAU H AUS — 15 Commerce Streot, Hawthome, N. Y. 
Tel.: ROgers 9-9842. Noar Taconfc Packway,^£xit Hawthorne-Thornwood, 

Vfį mile norta of-Valhala. — Ann Heim a Robert Keil. propr. 
Excelent German Cuisine - VVuerzburger Hofbraeu - Music a Enteruunment 
every Friday and Saturday. Open daiiy (exc. vVeanesaays). Air-conaitioaed.

Tel.: ANdrew 5-2911 EaUblisbed 1935
RuofFs SMITHTOWN TAVERN 

Main Street SMITHTOWN, U I. Route 25
Exceuent Cuisine: SAUERBRATEN — STEAKS — SEAFOODB 

Completely Air Conditioned

STEUBEN HOUSE Restaurant
20 E. 22nd Street — Tel.: GR 7-9346 — Maxinulian Kuffner, proprietor 

wELL ESTABLISHED GEKMAN CUiSrNE (Specialties)
. Hali Suitable for Banquets, Weddings — 10 - Persona 

Closed on Saturday and Sunday Air Conditioned

EVERY SUNDAY AFTERNOON 4 O’CLOCK DANCE-TEA 
FRED BRKlTElsBACH and HIS ORCHESTRA

Terry deJon LORELEI - 233 E. 86th SL (bet. 2nd&3rd Avė.) 
First Class German Cuisuie — Dance * Entertainment trom 8:30 P.M. 

Air conditioned

RADIJO PROGRAMA
. vetį- Step^ Mįnlfusr -Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 2:30 iki 3* p.p.

D O N A G H Y STEAK HOUSE ----------  Broadway at 230th Street
CHARCOAL BROILER STEAKS "Out bpecialty” 

Catering to VVEDDINGS and PARTIES
Froe Parking for Patrone , Klngabridge 6-9571

PINE VILLAGE G ROVĖ — Oak Ridge Road, Oak Ridge, N. J. 
PAUL and LISETTE WAEHLE, propr. — Telephone: OXbow 7-5772 

First Class German Cuisine supervised by Mrs. Waenie 
Our Specialty: SAUERBRATEN with KNOBDEL 

Enjoy the Famous "FALRY TALE FOBEsT"

E-I;C. TURNHALLE 44-01 Bcoadway, Long^ftlartd eRy j.'N-Y.,'c RA 8-9154 
BALLKOOM — — WEDlziMGS — MEET1NG RUOMS

Dance ana Entertainment in "RatskeUer" 
Saturdays 4 Sundays Continental Atmosphere

Fv^llent German Foods — DINNER irom 1 P.M. — Witti Herkert, propr.

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kil. Braddock,

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI
ved. Jokūbas Stukas 

WEVD — 1330 kil., New York, 
N. Y.

šeštad. nuo 4 iki 5 p.p.

prašomas skambinti

LAKE NmWCWASKA MMIMTAIN HGU8ES — Lake MifflMMMMka 
(Smr AMae 8-2171; N«r York, WA 5-5B88) (88 mflee). Delightful

EMbr at tMa nmaiuMlB toįt reaBrt. JtaMrteaa food.
L. IBJ50; D. S:M anafiĖSML S*. S«t ateak D. H-5B.

RAINSOVB RESTAURANT, Albany Pott Road, Oeaining, N. Y. 
WHwn 1-9721

Danish-American Cuisine Smorgasbord Saturday and Sunday. Broilęd 
lobster. Luncheoh — Cocktails — Diner. Popular Prices. Air-Conditioned. 
Ample Parking.

THE WHITMAN, Route 110
Between No. State PKY. and Jericho TPKE., Huntington, L. L 

Sunday Dinner from 52.75. Private Banqu«t Facihties up to 500 people.
Air-Conditioned — HAmilton 3-7410

BRIELLE YACHT CLUB, Brietle, N. J.
(Castle 3-3800), Ocean & Green Avės. A wonderful place rigfat on the 
water and overlooking the yacht basin. Continental cuisine. L12-4, a la 
carte entrees 41^5-53; D 5-12, Sun. 12-10, Entrees 52.60-56.50. Music, dėme-, 
ing from 8 p. m. > » . - i ?• '

GRISWOLD INN, Essex, Conn.
(South 7-8875). Fine old inn on the Connecticut River. First rate food, 
charcoal broiled steaks & seafood. L12-2, a la carte entrees 51-25 up; 
D 6-9, Sun. 1-3- & 6-8, entrees 52.25 ;up. Dancing Sat. eves. Closed Mon.

MAMA LARICCIA'S FAMOUŠ EL DQRADO RESTAURANT
131 West St., Danbury, Conn. (Rte. 6), 1 mile West of City HaH, Oanbury. 
Known Coast to Coast for fine Italian-American food & seafood. Delightful 
atmosphere—high fidelity music. Air-Conditioned. Open all year Ample 
parking. Pioneer 3-6375.

BOMBAY INDIA RESTAURANT
' 465 West 125th St, New York City

BEST BAST INDIAN CURRYRICE AND AUTHENTIC 
KAST INDIAN DISHES.

... UN 4-9634

LANDWEAR’S .RESTAURANT, River Rd., New Jersey (outside Trenton)
Charming couritry atmosphere. Quality American Foods Lunch-Dinner— 

A la Carte, rėas. Seats 400. Air-Cond. Cocktails. Banq. fac. Parking. CL 
.Mon. Weekday 12-9; Sat. 12-9:30; Sun. 12-8. Music Saturday and Sunday. 
TUxedo 2-0303. _

LOCKE LEDGE INN, Rt 118, Yorktown Heights, N. Y. (2-7555)
Superb cuisine >jn ,a sumptuous atmosphere amid a rare scenic setting. 
Lunch, cocktaitsr dinner. Entertainmerft nightly. Closed iifonday. Diners’, 
Amer. Exp. Hosts: Irwin Bose, C. F. McAUister.

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. 
TeL: EV '1-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER .- W1NES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

81 Spring St, New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HILL,N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

OLD RIVERTON INN, Riverton, Conn.
Built 1796 as an Old Stage Coach stop. Fine American food, popular 
dishes. Hobby Horse bar. For the hungry, thirsty and sleepy. Open every 
day since 1946. American Exp. FRontier 9-8078 (VVinsted).

, MEXICAN GARDENS RESTAURANT, 137 Waveriy Place, N. Y. City 
Authentic Mexican Food at reasonable prices.

A Bit of “Down Mexico Way” in New York City 
CH 2-9814

“JAGER HOUSE” RESTAURANT
QUALTTY KITCHEN — BALL and BANQUET HALLS

BLACK BASS HOTEL, Lumberville, Pa.
Charming 215-year-old hostelry on the banks of the Delaware. Excellent 
Continental cuisine. L 12-2:30, 52 up; D 5:30-10, Sun. 1-8, a la carte entrees 
52.7^-55.75. Bar. Casual entertainment. Parties. AXtel 7-3071.

Lexington Avė. A 85th Street. Tel. RH 4-3820

(8-9878) 810 Miller Avė. (27 miles). ExceUent seafood plūs a few German 
specialties, and a wonderful view of the Bay. L. 12-2:30, 51.60-52.75; D 12- 
lu;3O, $3-54.50 & a la carte. Seafood platters. Bar & lounge. Closed Mon.

BOWDEN SGUARE RESTAURANT
Southampton (12800) N Main su & Botrden Sq. (101 miles). For 24 years. Herb 
McCarthy has been serving delicious cuisine. Estensive menue includes roast beef and 
steaks. lobster thermidor. Long Isiand Bay Scallops. L 12-3, $3-$3.5O; D 6-10; Sun. 
trom 1. $3.75-15.50. Dancing 9-2 am to Lester Lanin s orchestra. No min. or cov.

Every Tuesday "Star Night,” celebrities from John Drew Theatre.

BIRD AND BOTTLE RESTAURANT
GARRISON (4-3342) Off Route 9 (52 miles). Lovely old inn dating. from 1761. 

4 miles from Graymour
Beautiful antiąues. outdoor terrace, eicellent American-Creole cuisine L 12-2 $3 & 

a la carte; D 6-8:30. Sun. 1-8. $5-7.50. Closed Tuesdays.,

SNAPPER INN, Oakdale, L. I. Cocktail lounge and outdoor dining terrace
This is a leisurely place to enjoy fine food. Everything cooked to order, 

seafood, of course, the house specialty with standbys of chicken, steak or 
over-size juicy lamb chops. Desserts are for taste. Closed Mon. Lunch. a la 
carte. Complete dinner 53-56, from noon til 9:30 pjn. Member Dineris Club.

SAyvilie 4-0248

MELE'S PAVILION RESTAURANT, Centerport, L. I.
(3 miles East of Huntington). Excellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surrounded by woods. Specialties of the house incl. broiled scampi, 
baked clams, chicken Romana. Lunch. noon to 3 p.m., 51-75-52.50. Dinner 6 
to 11 p.m. and Sun. 1 p.m, 53.00-55.50. Pianist week nights and Sun. even- 
ings. Ensemble Saturday. Member Diner’s Club. ANdrews 1-4415.

COME DINE AT THE PRINCESS BAY INN “Watch The Ships Go By"
Now under new Management ____

SEAFOOD our specialty. STEAKS, CHOPS, ROAST BEEF. 
Luncheon from 85c. Dining Room open 7 days. YUkon 4-9810.

Foot of Seguine Avė. at the Waterfront



LB New Yorko I-sios Apylin
kės Valdybos sudarytas Jauni-

Alytaitė, D. Audėnaitė, J. Biru
tis, A. Bobelis, A Butas, R. 
Butrimas, A Bptaitė, A Dzi--Į liet pranciškonų šv. Ka

zimiero provinciją Įstojo Marty
nas Vidra ir noviciatą pradėjo 
rugpiūčio 16 d. Naujasis pran
ciškonas yra gimęs^ Lietuvoje 
1938 m., augo tremtyje — Vo
kietijoje, mokėsi Vasario 16 
gimnazijoje. Į Ameriką atvyko 

—prieš- pusmetį. Pas lietuvius 
\ pranciškonus nuo pavasario iki 

noviciato gyveno Brooklyno vie
nuolyne. Stodamas į vienuoli
ją, gavo Aloyzo vardą. Metus 
išbuvęs noviciate, studijuos fi
losofiją ir teologiją, Jo tikslas 
yra tapti kunigu pranciškonu.

Tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M., buvęs pranciškonų 
provincijolas, istorijos mokslo 
darbams, generolo kviečiamas, 
rugpiūčio 26 Christoforo Co- 
lombo laivu išvyksta ilgesniam 
laikui į Romą.

Ateitininkę Federacijos vy
riausiam dvasios vadui tėvui 
Vikt. Gidžiūnui, OFM., išvyks- 
tant rRomą; atsisveikinimo po- - 
būvis ruošiamas ketvirtadienį, 
rugpiūčio 20 d., 8 vai. vakaro, 
Pabaltijo Laisvės Namuose, 
131 East 70th St., New Yorke. 
Išleistuvių pobūvin kviečiami 
visi ateitininkai moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai.

Dr. H. J. Montvilai sugrįžo 
iš atostogų, kurias praleido 
Cape Code lietuviškoje vasar
vietėje “Audronė”.

Pranciškonu geradarės M. 
. Volskienė, O. Bikulienė, V.
Frarikienė, J. šimkevičienė ir 
V. čeplinskienė, iš Baltimorės, 
grįždamos iš Kennebunkport, 
Me., pranciškonų metinės šven-

nas, R. Kezys, G. Klevaitė, R. 
Kulytė, D. Leskaitytė, V. Lū- 
šytė, R. Padvarietytė, R. Peni- 
kas, V. Salamončikaitė, V .Sval- 
bonas, D. Ulėnaitė, R. Vilku- 
taitytė, G. Zauniūtė. Pirmas Jau- ~ 
nimo Štabo susirinkimas įvy
ko rugpiūčio 16, sekmad., Ap
reiškimo parapijos mokykloje. *. 
Aptarta rugsėjo 12 rengiamo va 
karo programos detalės.

Anatolijus Butas, studentas, 1 
pakviestas į JAV LB New Yor- f 
ko I-sios Apylinkės Valdybą 
vicepirmininku jaunimo reika
lams; Leonardas Žitkevičius, <■ 
poetas, pakviestas nariu infor
macijos ir spaudos reikalams; 
Kazys Būdvytis, veiklus bend- 
ruomenininkas, pakviestas na
riu ryšio reikalams; negalint 
dėl rimtų priežasčių eiti parei
gų J. Ryliškiui — pakviestas 
prof. K. Kepalas nariu kultū
ros reikalams. Valdyba per-, 
tvarkyta bei papildyta sėkmin
gesnei veiklai išvystyti.

FORDHAMO INSTITUTE

Fordhamo lituanistikos insti
tute, trečios savaitės metu 
(liepos 20-25), literatūros pa
skaitas skaitė prof. dr. V. Ma- - 
ciūnas. Prelegentas kalbėjo apie 
19-to šimtmečio tautinį atgi
mimą, spaudos draudimą ir t.t. 
Ilgiau sustota prie rašytojų - 
patrijotikų Kudirkos ir Mairo
nio.' St. Barzduko literatūros 
klasėse išnagrinėtos trys nove
lės (Vienuolio, Šatrijos Raga
nos ir Savickio). Prof. J. Bra
zaitis įdomioje paskaitoje iškė-

■

šven- 
lietu- 
pran-

1959 m., rvgplūfio 18 cL, nr. 54

Mielos Lietuvaitės, 
kurios jaučiat troškimą 'pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramų vie
nuoliška gyvenimą, gražią litur
giją bei pasiruošimą įvairioms 
ateities misijoms, rašykit arba' 
aplankykit lietuvaites benedikti
nes jų gražiame ūkyje. Adresas: 

Regina Paeis, Benedietine Sisters, 
WaHace Rd„ Bedford, N. H. Tel.: 
GReenleaf 2-4739.

‘<7

GRĮŽO LIETUVIAI KREPŠININKAI SU LAIMĖJIMAIS
(Atkeltą iš 1 psl.)

Išvažiuodami jie buvo supla
navę tik 10 rungtynių, bet, iš
garsėjus komandai, planas kei
tėsi, dar prisidėjo ? rungty nės, 
o Brazilijoje pasaulio meisteris 
juos pakvietė draugiškom rung
tynėm (šias rungtynes lietuviai 
pralaimėjo).

Atkeliavę į naują valstybę, 
jie lankėsi pas miesto burmist
rus, įtakingus asmenis, laikraš- o Amerikos ambasada surengė 

didžiulį priėmimą, į kurį pa
kvietė ir daugel diplomatę.

i-’raūžioje buvo suplanavę s-_ 
stoti pas vietos lietuvius, bet 
po nesėkmingo vizito Buenos 
Aires, kur jie- pralaimėjo pir
mas rungtynes, sustota daugiau

Pačią komandą treniravo 
Vytautas Grybauskas, ir jam 
teko pakelti daug vargo. Vos 
išvažiavus iš Amerikos, koman- 

. dą užpuolė-ligos.cSi^Klimatorir? 
maisto pasikeitimai neigiamai 
paveikė žaidėjus, taip visą lai
ką juos turėjo prižiūrėti gydy
tojas. Ątsirado ir nedrausmin
gų žaidėjų, pačioje kelionės 
pradžioje du sugrąžino Į Ame-* 
riką, kaip nesilaikančius nusta
tytos drausmės. Likusieji ištvė
rė ,sunkią naštą drąsiai pakel
dami ir paklusdami drausmei, 
atsisakydami nuo Įvairių pra
mogų, nuo- miestų apžiūrėji
mo.

- - - Pietų Amerikoje dabar žie-
New Yorke, tą pačią dieną iš- šia viešbučiuose. Pas privačius ma ir' ja pajuto atsidūre Ar- 
skrido į Akroną, Ohio, kur žmones sustojant, kaip Buenos gentinoje, kur siautė il^as be
dirba vieno dienraščio sekma- Aires, komanda išvargo ir Į tus liekas neturėjo šiltesnių 

ia dieninės laidos redakcijoje kaip rungtynes stojo nepilnoje for- drabužių, ne vienam teko per
le pagrindimus lietuvių tauto- fotntn-afas renorteric tės buvo sustojusios Brookly- sakos klodus. - 10l0graias reP°nens.

Vytautas Valaitis, fotografas 
ir žurnalistas, rugpiūčio 15 grį
žo iš Europos, kur dalyvavo 
jaunimo kongrese Vienoje; be 
to, dar aplankė Šveicariją ir 
Vokietiją. Trumpai sustojęs

dirba vieno dienraščio sekma-

čių redakcijose, uždėjo vaini
kus ant krašto išvaduotojo pa
minklo. Vaišingumo negailėjo 
ir vietos lietuviai ir tie miestai, 
kur svečiavosi lietuviųkonian- 
da.

Didžiausio triumfo pasiekė 
Urugvajuje, kur komanda pa
rodė patį geriausią žaidimą. Čia 
miesto burmistras iškėlė sutiki
mo ir atsisveikinimo pokylius,

MALDININKŲ KELIONE 
| KENNEBUNKPORT,’ME.

Rudeninė maldininkų kelio
nė į Kennebunkport, Maine, 
pranciškonų vienuolyną ir Liur- 
do šventovę organizuojama au
tobusu rugsėjo 5 - 7. Kelionė 

. su nakvyne ir maistu kalnuos 
25 dol. asmeniui. Kviečiami da
lyvauti visi ir aplankyti 
toves, kurias geraširdžiai 
viai savo aukomis padėjo 
ciškonams ' pastatyti.

Šion maldininkų kelionėn 
kviečiami lietuviai iš Brookly- 
no, Maspetho, New Yorko, o 
taip pat ir New Jersey lietu- 
vių kolonijų: Elizabetho, Bay- 
onnės, Undeno, Patersono, 
Kearny, Newark, Jersey City 
ir kt.

Visais reikalais prašome 
kreiptis į Darbininko adminis
traciją 9.1,0 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Tel. GLen- 
more 5-7281. Smulkesnės in
formacijos bus skelbiamos vė
liau Darbininke ir per Lietu
vos Atsiminimų radijo valandą, 
vadovaujamą J. J. Stuko.
Amerikos lietuvię gydytoju 

suvažiavimas

Rugsėjo 6 ir 7 įvyks antra
sis Amerikos ir Kanados lietu
vių gydytojų ir dantų gydyto
jų suvažiavimas Sheraton Ho- 
tel,* 20 Public Square, Cleve- 
land, Ohio. Kviečiami dalyvauti 
visiJAV. irKanados lietuviai’ 
ir lietuvių kilmės gydytojai ir 
dantų gydytojai su žmonomis. 
Bus padaryta 12 pranešimų me
dicinos temom ir visuomenės 
klausimais. Ponios turės savo 
programą ir nenuobodžiaus. 
Suvažiavimui baigiantis įvyks 
koncertas ir banketas. Suvažia
vimą šaukia Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga; ji jungia 
JAV ir Kanados gydytojus ir 
dantų gydytojus, kurių priskai- 
toma virš 400. Išlaidos suva
žiavimui —kelionė, nakvynė, 
banketas — atskaitomos iš 
mokesčių (tax deduetible).

Suvažiavimo programos, na
kvynės užsakymų ir kitų in-

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjiiąo sąly
gom ir pristatymu | vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVAŠKIENfiS

BALDŲKRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui modemiškiausi baldai, {vai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Tel.: AN 8-4618
Res.: AN 8-5961 '

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

r----------------- --

{EVergreen 8-9794

--- M. and Z.
► Colliskm Woiks
► JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

<

<

< 
<
<

moJe- šalti. Ilgos kelionės irgi vargi- , .. ,
Apreiškimo parapijos rudeni-------------------------------------------- ---------- no žaidėjus. Iš visų pralaimė- formacijų reikalais kryptis |

nis piknikas ruošiamas rugsė- Emilija Dominauskaitė ir tų keturių rungtynių. V. Gry- Y. 0 2’y?yt0J’į, q°S
jo 20 d., Franklin Sųuare, L.I., Ruddph Vidai susituokė šešta- bausko vertinimu, vienas jie sekretori4 dr- p- Legecką, 85-

toliau tęsėm senovės istorija N' Y Parkas labai didelis ir dienį rugpiūčio 15 Angelų Ka- tikrai pralaimėjo, o kitas būtų
Leonė Lukaševičienė, kuri _ Algirdo ir K(į gražus, o esant lietui modemiš- ralienės parapijos bažnyčioje, lengvai išlošę, bet komanda bu-

sunkiai serga, perkelta iš St. laikus Prof dr A. Ku- kai gali sutalpinti Vestuvių vaišės įvyko Winter vo pervargusi, kelias naktis ke- ___
John's Episcopal ligoninės į įdomiomis paskaitomis su- apie 2,000 žmoniH- Garden V. Belecko svetainėje, lionėse nemigusi, taip jie ir ,

ne, aplankė pranciškonų viė1 Ketvirta savaitė (liepos 27-
nuolyną ir apsimokėjo Darbi- 31) buvo skirta istorijai ir ling- 
ninko prenumeratą. vistikai Su prof. dr. A. Vašiu

Leonė Lukaševičienė, kuri

Long Island College ligonine, x
kuri turi pačius moderniausius Pėdino studentus su 19-to 
rentgeno įrengimus. Praeita sa- a“aaus Lietuvos istonja Kai- 
vaitgalį iš Chicagos jos aplan- °-*e
kyli buvo atvykusios jos teta ka’be’° aP‘e >*e “visku rodau 
ir krikšto mama Leonidą So- sudarymą, amenkonizmus Mo- 
deikienė ir puseserė Birutė ,'?eto,llko\ klasėJe

seselems kalbėjo V. Cižiunas. 
Abiejų savaičių metu, taip pat 

Ona židkienė mirė penkta- toliau tęsėsi sintaksės ir gra
matikos pamokos su St. Barz-

Klasės draugę Juliją Kunigelienę,

KAZIMIERUI PODRESUI

19 164 St., Jamaica 32, N.Y.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

Dr. V. Terei jonas

Ieškomas butas iš 3 kamba-

Skorupskienė.
mirus,

užjaučia ir kartu liūdi

dieni, rugpiūčio 7. Palaidota iš
Apreiškimo parapijos bažnyčios duku ir dr. A. Slepetyte. 
rugpiūčio 11 šv. Jono kapinėse.

Viktorija Dėdiniene 
su šeima

T. (vaikaitė

prakišo daug silpnesniam prie
ki rių, šildomas arba ir nešildomas

Grižo jie patenkinti, nes at- CyPress ™ rajone' Skambin- 
liko savo sunkų žygį. Ne vie
nam žaidėjui buvo siūloma pa- telefonu GL 5-7281. 
silikti ir įsijungti į vielines ko------------------
mandas už gerą ątlyginimą. To- parduo<lami 2 vartoti akor- 
kiu pasiūlymų gavo ir treneris . .
t? > u 1 r> * - deonai firmų HOHNER ir AR-Vytautas Grybauskas. Bet jie
visi grįžo Į Ameriką, kad čia TĮSTA - ROYALE. Kreiptis Į 
toliau keltų mūsų krepšinio ly- Romą Butrimą telefonu Glen- 
gį. P. J. more 2-4236.

ti Darbininko administracijai

■H

Rugpiūčio - August 30
Idlewild Park Inn Sode, Rockway Bvld., prie 248 St

HOOK CREEK,

PROGRAMOJE: PIKNIKO VIETA PASIEKIAMA: automobiliais — Rockaway

Dainos, žaidimai, šokiai, grojant Romo Butrimo orkestrui
Bus spaudos kioskas su naujaisiais leidiniais, lietuviškom

Blvd. iki 248 St; traukiniais — BMT Jamaica Line iki Sųtphin Blvd.. 
čia persėsti į Far Rockaway autobusą ir važiuoti link Id'ewi)d Airfield 
(sustoti už aerodromo, dešinėje pusėje, prie restorano Marx).

plokštelėm, maldaknygėm
Pradžia 1:00 vai. popiet Šokiai nuo 5 iki 9:30 v. v

P1KN1KAN BUS VEŽAMA: autobusais, kurie 2 vai popiet išeis 
nuo Apreiškimo ir Angelų Karalienės bažnyčių ir sustos prie pranciškonų 
vienuolyno, 680 Bushwick Avė. Kelionė ir Įėjimas Į pikniką — 2 dol.

Įėjimo auka S 1.00 VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsanniotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME 

M. P. BALLAS—Direktorius ’ 
ALB. BALTRONAS-BALTON

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BecUord Avė, 
Brooklyn, N. Y.

J. B.Slialins- 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parktray Statkm) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai viaose 
tnieeto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL VIrgHa 7-4499

Wa ilku 8 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

NUTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną Ir nakt| 

Nauja moderniška koplyčia fler- 
menims dykai. Aptarnauja Csm- 
bridge ir Bostono kolonijas ia- 
miauriomts kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Relkaie Saukite: Tel. TW 6-«4Si


