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KRYŽIUS VIRŠUM MIESTŲ — virSum VVashingtono, New Yorko ir Los 
Angeles — sutiko Chruščiovą.

Jei nemylėsite, tai aš išvažiuosiu
Grasinimai paskatino vyriausybę raminti kalbėtojus

Lietuvių piketus organizavo studentai
New Yorko policija buvo la

biausiai susirūpinusi Chruščio
vo saugumu. Policijos pareigū
nai buvo nustoję ne tik gatves, 
kur vyko Chruščiovas, bet ir 
ant stogų buvo sulipę. Kažkas 
buvo porą kartų aliarmavęs te
lefonu Waldorf - Astoria vieš
butį, kad esančios trys bom
bos. Policija pašalino iš aplin
kos net atmatų dėžes, kad jo
se nebūtų paslėpti koki gink
lai ar bombos. O piketam už
draudė vartoti vėliavų ar pike
tų kotus, nes ir tai gali būti 
ginklas tam tikru momentu.

Piketai nuolat rodėsi prie 
viešbučių, kuriuose buvo susto
jęs Chruščiovas, prie Jungt. 
Tautų, kur jis sakė kalbą.

Lietuviu studentu sąjunga 
buvo organizavus piketus ket
virtadienio vakarą prie Wal- 
dorf - Astoria. Į jos kvietimą 
lietuviai gyvai atsiliepė — da
lyvavo per porą šimtų; buvo

KUN. DR.
MYKOLAS RAŽAITIS 

MIRĖ CHICAGOJE

Kun. dr. Mykolas Ražaitis 
mirė Chicagoje rugsėjo 18, su
silaukęs 66 metę amžiaus ir il
giau išgulėjęs ligoninėje.

Velionies gyvenimo eiga bu
vo tokia:

Gimė 1893 lapkričio 23 Sas
navoje, Mariampolės ap. Mokė
si Seinų ir Petrapilio kunigų 
seminarijose ir kunigu įšvęstas 
1916. Po to dar toliau mokėsi 
Petrapilio dvasinėje akademijo
je ir Romoje, baigdamas moks
lus teologijos daktaro laipsniu 
1921. Nuo tada veik visą laiką 
išbuvo Vilkaviškio kunigų se
minarijos profesorium ir dar 
1941 - 42 Kauno teologijos fa
kulteto docentu.

Dalyvavo aktyviai visuomeni
niame gyvenime Vilkaviškyje: 
buvo Kunigam šelpti draugijos 
pirmininkas, paskui Liaudies 
Banko Vilkavišky pirmininkas, 
žiedo koperatyvo Vilkavišky 
valdybos sekretorius, žiburio 
draugijos pirmininkas.

Į Ameriką atvyko 1947. Bu
vo New Yorke vikaras, paskiau 
seserų kazimieriečių kapelionas 
Vilią Joseph Marie Newtown, 
Pa. įsijungęs į Kat. Fed. veiki
mą iki mirties buvo Kultūros 
Instituto iždininkas. 

matyti visų politinių junginiu 
vadovaujantieji žmonės čia 
bendrai susirinkę.

Kitų tautybių čia gausiausiai 
dalyvavo ukrainiečiai. Bet jei 
Pavergtos Europos Tautų sei
me yra 9 tautos, tai čia nebu
vo matyti nei Albanijos, nei 
Lenkijos, nei Rumunijos plaka
tų ar jų lyderių,

Tarp plakatų Įrašų buvo ir 
originalių, kuriuos pastebėjo ir 
amerikiečių spauda: “Ar svei
kinam Chruščiovą? Jei taip, ko
dėl ne Hitlerį?” “Wagneris 
smerkia kriminalistus, o svei
kina didžiausią iš jų pasauly".

Kai Chruščiovas atvyko, pi- 
ketininkai choru šaukė: “Chruš
čiovas — žmogžudys". Nors 
sugiedotas Amerikos himnas 
reiškė piketų galą, tačiau dau
gelis tebeliko piketuoti iki vė
lyvos nakties.

Buvo kažkeno mėginta in
filtruoti- tarp piketų porą pro
vokatorių. kurie šaukė už Mask
vą. Bet piketininkai su jais 
tuojau susidorojo ir perdavė 
policijai už muštynes (vienas 
buvo kirtęs piketuojančiai mo
teriai į veidą). Policija ramiai 
ir labai tvarkingai laikėsi.

Raketinis lėktuvas
Amerikos raketinis lėktuvas 

buvo išmėgintas rugsėjo 17. Jį 
iškėlęs iki 7 mylių aukščio 
bombonešis B-52. Atsikabinęs 
iš pradžių krito 3000 pėdų, pas
kui lakūno įjungtas vienas mo
toras jį išnešė į viršų iki 50 
tūkst. pėdų ir toli paliko už sa
vęs palydovus sprausminius 
lėktuvus. Paskraidęs ratu 100 
mylių didumo dešimt minučių, 
lakūnas Crossfield nuleido ra
ketą į išdžiūvusio ežero dug
ną. Pačiuožus mylią kelio, ji 
laimingai sustojo.

Lakūnas tvirtino, kad nau
jasis raketinis lėktuvas pasiro
dė geriau valdomas, nei buvo 
laukiama. Dabar jau išspręstas 
raketinio lėktuvo klausimas. Jį 
tobulinant būsią galima pakilti 
iki 100 mylių ir greitumą pa
didinti iki 4000 mylių per va
landą. Dabar skrido tik 1400 
mylių greičiu.

— Amerikos Balsas po trijų 
dienų pertraukos vėl sovietų 
trukdomas.

New Yorkas pasekė Washing- 
tono pavyzdžiu, sutikdamas 
Chruščiovą rugsėjo 17. Minia 
buvo dar šaltesnė.

Kai Chruščiovaš ir jo paly
dovai uždaruose juoduose kaip 
karstai automobiliuose smuko 
iš Pennsylvanijos stoties link 
WaFdorf - Astoria viešbučio, 
viršum šv. Patriko katedros bu
vo lėktuvu išrašytas dūmu 
kryžius.

Vaišėse Chruščiovui buvo vi-

MITINGAI
Yorke Carnegie Hali 
17 mitingą surengė sa- 
laikraštis National Re- 
Crusade for America.

New 
rugjėjo 
vaitinis 
view ir
Dalyvavo ir daugelio kitų są
jungų bei organizacijų atstovai 
ar kalbėtojai — komitetas už 
visų tautų laisvę, Amerikiečiai 
— pavergtų tautų draugai ir 
kt. Viso buvo 2.500.

Invokaciją kalbėjo rabinas B. 
Schulz. Toliau tarp kalbėtojų 
buvo Crusade for America pir
mininkas Daniel Buckley, Mrs. 
McCarthy, velionies senatoriaus 
našlė. Maskvoje buvęs katalikų 
kunigas Tėvas L. Braun ir kt.

Jei pabėgėlių iš rytų ir vi
durio Europos mitingai buvo 
nukreipti tik prieš Chruščiovą 
ir Sovietus, tai šios rūšies a- 
merikiečių organizacijos nepa
gailėjo taiklių aštrjų žodžių ir 
savosios vyriausybės žmonėm. 
Susilaukė ovacijų National Re- 
view redaktorius W. F. Buck
ley. kai prisiminė Wagnerį:

“l957 sausy VVagneris atsi
sakė priimti Saudi Arabijos ka
ralių, kadangi jis diskrimina
vęs žydus. Bet kas yra tas, ku
ri dabar priima VVagneris? . .. 
Nikita Chruščiovas — sakė kal
bėtojas — ne tik diskriminavo 
žydus, bet ir juos žudė. Taip 
pat katalikus ir protestantus. 
Ar tai dėlto VVagneris priėmė 
Chruščiovą, kad jis žudė ne
diskriminuodamas, nepaisyda
mas rasės ir tikėjimo?“

Susirinkusieji plojo taip pat 
kalbėtojui sakant: Baltųjų Rū
mų istorija įrašys, kad prezi
dentas pakvietė komunizmo ly
derį Chruščiovą, o atsisakė pa
kviesti komunizmo priešą se
natorių
1956 - 57 priėmimą Kongreso 
nariam, kada nebuvo pakviestas 

vienas McCarthy).

McCarthy (prisiminę

tik

DVIEJŲ SUSITIKIMAS truks tris dienas.

“FREEDOM FOR THE MOON” 
—tokiu šūkių buvo piketuose New 
Yorke.

Tauto-
18 iš-

sosti- 
pui-

18 
dar

sur išlaikytas mandagumas. Ta
čiau prekybininkų rengtose vai
šėse eilė pakviestų dalyvių at
sisakė rodytis. Aiškinosi, kad 
vyksta žvejoti, yra pakviesti ki
tur, arba ir visai nesiaiškino. 
Lyg ir- prekybininkai ėmė trauk
tis, pajutę bendras nuotaikas. 
O jais daugiausia Chruščiovas 
pasitikėjo.

Po kalbos Jungtinėse 
se Chruščiovas rugsėjo 
vyko į Kaliforniją.

Visuomenė Amerikos 
nėję ir pasaulio sostinėje 
kiai išlaikė egzaminą .

Los Angeles rugsėjo 
Chruščiovas buvo priimtas 
sausiau ir šalčiau. O priėmime 
burmistro Poulson pastaba apie 
Chruščiovo grasinimą “palaido
ti” visai išvedė Chruščiovą iš 
pusiausvyros: jis grasino išva
žiuoti, jei jis nepatinka: grasi
no, kad daugiau jokis Sovietų 
valstybės galva neatvyksiąs ir 
tada eis toliau šaltasis karas. 
Priminė su grasinimu ir rake
tas ...

Neleidimas jo į Disneyland 
vėl sukėlė jo nepasitenkinimą: 
“ar ten cholera ištiko? ar ten 
viešpatauja banditai-?”, nors ir 
sovietinis saugumas buvo prita
ręs, kad ten lankytis Chruščio
vui nesaugu.
Departamentas gelbsti padėtį

Valst. departajnentas kreipė
si i C a bot Lodge,kad jis pa
veiktu kalbėtojus vengti viso, 
kas erzintu ir užgautu Chruš
čiovą.

San Francisco burmistras pa
sisakė, kad buvo ta linkme vei
kiamas Lodge, ir San Francis
co buvo Chruščiovas priimtas 
entuziastiškai. Tuo sužavėtas 
Chruščiovas paliko ir saugumą.

— Charles E. Bohlenas bus 
grąžintas į Washingtoną ir ly
dės prezidentą i Sovietus. Anks
čiau jam grąžinti pasipriešino 
grupė respublikonų, nes Boh
lenas buvo Jaltos konferenci
joje su Rooseveltu. Jo grąži
nimas galįs būti priimtas kaip 
grįžimas Į Jaltą.

— Chruščiovas jaučiasi dau
giau galįs pasiekti grasinimais. 
Kai ėmė grasinti, kad išvyks iš 
Amerikos, valstybės departa
mentas tuojau ėmėsi žygių, kad 
to nepadarytų.

— Indijos Nehru tikisi, kad 
Chruščiovas, tarpininkaus tarp 
Indijos ir Kinijos komunistų. 

puolėsi prie minios ir. spausda
mas rankas, kalbėjo: spasibo, 
spasibo (ačiū. ačiū). Tada jis pa
reiškė. kad leista jam susisiekti 
su žmonėm ir kad jis dabar 
nesirengia kelionės nutraukti.

PREL. JONAS BALKONAS rug
sėjo 20 Carnegie Hali mitinge 
skaito rezoliucijas.

Foto V. Maželio

AMERIKA PAŽINO DVIVEIDI CHRUŠČIOVU, IR NUO JO 
DAUGUMAS NUSISUKO. IŠSKYRUS SAN FRANCISCO

Chruščiovas savo kelionę po 
Ameriką Įpusėjo. Ta pusė tu
rėjo parodyti Chruščiovui, ko
kia yra Amerika, ir Amerikai 
parodyti, kokis yra Chruščio
vas.
KOKIA PASIRODĖ AMERIKA

Amerika prisistatė Chruščio
vui dvejopa: mandagi, bet šal
ta .Tiek vyriausybės pareigūnai, 
tiek visuomenė, neorganizuota 
masė ir visuomeninės organiza
cijos. Vyriausybės pareigūnai 
labiausiai buvo susirūpinę, kad 
Chruščiovas būtų saugus ir pa
matytų, ko jis panorės. Nepa
rodė jam tik Kalifornijos Dis- 
neyland. negalėdama imtis ga
rantijų už Chruščiovo saugumą.

Minia pasirodė smalsi, bet 
santūri ir šalta, o visuomenės 
organizacijų eilė demonstraty
viai priešingos.

Daugiausia tikėjosi Chruščio
vas iš ūkinių magnatų ir jų or
ganizacijų. Tačiau ir ten buvo 
Chruščiovas nuviltas, kai pri
ėmimuose ūkinių organizacijų 
atstovai nesitenkino tik nuolan
kiu Chruščiovo ilgų ir plokščių 
kalbų išklausymu, o norėjo gau
ti atsakymus Į konkrečius klau
simus.

— San Marino respublikoje 
rinkimus laimėjo vidurio gru
pės, gavo 36 atstovus iš 60. 
Balsavo ir apie 800 tos valsty
bėlės piliečių iš Amerikos raš
tu. Socialistų komunistų koali
cija. kuri valdė 1945 - 47 jau 
nebegrįžo.

— Clevelande rugsėjo 20 per 
miestą žygiavo 1-0.000 paradas 
protestui prieš Chruščiovą.

— Detroite buvo surengti ge
dulo pietūs — buvo vaišinami 
tik duona ir vandeniu. Daly
vavo 500. Rengė tautybių komi
tetas.

— Viceprez. Nixonas kalbė
jo, kad Chruščiovo kelionė nau
dinga — ji sušvelninsianti san
tykius.

— Sovietu spauda prašneko 
apie Amerikoje sutikta opozi
cija Chruščiovui.

ko-

Chruščiovas pažino, kad A- 
merika yra smalsi, mandagi, 
bet kritiška. Jai kalbėdamas ar 
atsakydamas į klausimus, pats 
Chruščiovas pasirodė dvejopas: 
kokis jis norėjo rodytis, ir 
kis jis yra iš tikrųjų.

KOKIS CHRUŠČIOVAS 
NORĖJO RODYTIS?

Vienas Chruščiovas gausiai 
šypsojos, rankas spaudė ir vi
sose kalbose siūlėsi su 
amžina taika, nusiginklavimu, 
taikinga koegzistencija, taikin
gu lenktyniavimu, prekybos iš
plėtimu, nepamiršdamas pa
brėžti, kad visa tai baigsis vis- 
tiek kapitalizmo pralaimėjimu 
ir palaidojimu, komunizmo lai
mėjimu ir viešpatavimu.

Jungtinėse Tautose penkta
dienį, rugsėjo 18, pasiskelbė at
nešęs naują nusiginklavimo pro
jektą — nusiginkluoti visuoti
nai per 4 metus.

KOKIS CHRUŠČIOVAS 
PASIRODĖ IŠ TIKRŲJŲ

Chruščiovo naujas veidas 
sirodė, kai klausytojai ėmė jį 
atakuoti klausimais. Spauda at
kreipė labiausiai dėmesį į šiuos 
klausimus, kurie parodė tikra

Pa-

nesiduosiąs provo- 
jis ne tam čia at-

jam teisybės mo-

—Kai senato komisijoje rug
sėjo 16 senatoriai paklausė 

'Chruščiovą dėl Laos ir Tibeto, 
jis išsisuko nuo atsakymo. Pa
siteisino: jis su prezidentu Ei- 
senhovveriu susitaręs “trečiųjų’ 
neliesti (prezidentas spaudos 
konferencijoje tai paneigė).

—Kai spaudos klube rugsėjo 
16 paklausė, ką Chruščiovas vei
kė, kai Stalinas kruvinas egze
kucijas vykdė, Chruščiovas iš
raudo; jis 
kuojamas; 
vykęs.

Skaudus 
mentai vedė jį iš pusiausvyros 
ir toliau:

—Kai paklausė, kaip jis de
rina savo pareikšta nesikišimą 
į kitų reikalus su Vengrijos įvy
kiais. Chruščiovas palygino Ven
griją su negyva žiurke. įstrigu
sia kai kam gerklėje, ir kad jis 
galis atmesti į gerkles ir ame
rikiečiam negyvų kačių — net 
jo vertėjas Trojanovskis rado 
reikalo sušvelninti vertime tą 
Chruščiovo pasakymą, kuriame 
išlindo tikrasis brutalus cinikas 
ir kraugerys Chruščiovas.

—Kai ekonomistu klube rug
sėjo 17 po Chruščiovo kalbos 
leidėjas Cowles paklausė, ko
dėl užsienio korespondentu pra
nešimai iš Maskvos cenzūruoja
mi, ko nedar* Amerika, — 
Chruščiovas, užuot atsakęs, vėl 
ėmė aiškinti, kad su preziden
tu sutaręs “trečiųjų“ neliesti. 
Kai klausytojai ėmė šaukti: at
sakyk i klausimus, Chruščiovas 
pradėjo 
grasino 
klausyti. Kai pakartotinai šau
kė: atsakyk j klausimus, jis su
sigriebė: atsakysiu, kai nebus 

mokyti mandagumo, 
išeisiąs, jei nenori jo

trukdoma kalbėti ... Ir kalbė
damas i klausimus taip ir ne
atsakė . . .

— Aerodrome šeštadienį, rug
sėjo 19, aiškino, kad jis Ame
rikoje radęs visų palankumą, 
nepasitenkinusių esą tik lašas 
jūroje ... O atsimindamas prie
kaištą, kad jis neturėjęs kon
takto su darbo žmonėm, išsi
sukinėjo: jei jis negalėjęs tu
rėti ryšių su darbo žmonėm, 
tai dėl to, kad jam. buvo pa
sakyta, jog tarp darbininkų esą 
provokatorių, priešingų Sovietų 
Sąjungai (tai prisipažinimas 
“darbininku rojaus” diktato
riaus. kad darbininkai priešin
gi jam ir jo sistemai!).-

Didelis savim pasitikėjimas, 
komunizmo aukštinimas, kapi
talizmo niekinimas ir jam ga
lo pranašavimas, Amerikos įstai
gų puolimas ir pan. reiškiniai 
darė įspūdį, kad Chruščiovas 
jaučiasi čia atvykęs kaip moky
tojas ar kaip nugalėtojas, ku
ris nebaudžiamai gali belais
vius įžeidinėti.

KA'lP CHRUŠČIOVO 
MISIJA ĮVERTINTA

Chruščiovo pagrindinis siū
lymas dėl nusiginklavimo su
tiktas Vakarų politikų skeptiš
kai, nes jame nieko naujo. 
Valstybės sekretorius Herteris 
ir ministeris Lloydas pastebė
jo. kad jame trūksta to, ko Va
karai reikalavo ir tebereikalau- 
ja: kad nusiginklavimas būtų 
susietas su kontrole.

Chruščiovo iškraipytus fak
tus kiekviena proga Cabot 
Lodge jr. ar valstybės .depar
tamentas griežtai atitaisė. O 
spauda į Chruščiovo smūgį at
sakinėjo smūgiu. Chruščiovo 
veidmainiavimą ir dviveidišku
mą būdingai išreiškė spaudoje 
J. Reston (NYT), rašydamas:

“Jis (Chruščiovas) nori su 
mumis bendradarbiauti mėnuly
je ne žemėje. Jis pasisakė prieš 
smurto vartojimą, bet nenori 
svarstyti to smurto vartojimo 
Laos. Jis pasisakė už apsispren
dimą, bet nenori leisti laisvų 
rinkimų. Nepasitikėdamas nė 
kiek mumis, jis reikalauja vi
siško pasitikėjimo juo. Jis nori 
kalbėti apie mūsų nuodėmes, 
bet nenori kalbėti apie savo 
nuodėmes ir būdamas didžiau
sias nusidėjėlis už mus visus, 
jis siūlo, kad mes apverktume 
nuodėmes".

Chruščiovo pareiškimą, kad 
jis galįs prisiekti ir Biblija, 
spauda įvertino kaip piktžodžia
vimą

Tokis Chruščiovas prisistatė 
Amerikai, kurios prezidentui 
dabar teks pati nemaloniausia 
pareiga — kalbėtis su juos dėl 
nusiginklavimo, dėl Berlyno, 
dėl Azijos, dėl .^atus rytų ir 
vidurio Europoje, dėl prekybos 
išplėtimo, net dėl kom Kinijos 
priėmimo Ir tai per tris die-



EUROPOS LFB KONFERENCIJA
VOKIETIJOS reichstage kalba Aldotfas Hitleris, paskelbus karą Lenkijai.

sveti-

Dar viena scena prieš karą 
pradedant...

(2) Kelių ligšiol besistengian
čių asmenų,

LF veiklą ir sutinkamas kliū
tis JA Valstybėse.

Po organizacinių pranešimų 
išrinkti nauji valdomieji orga
nai: ELF BValdyba, St. Savai- 
^ihs'rengti komisija,—ELFB 
Fondo valdytojas ir ELI vedė

to) nuo 1956 visy JT pilna
ties sesijy darbotvarkėje buvęs 
Vengrijos klausimas keturiolik
tos sesijos darbotvaAtėję iškri-

(b) užtat, užuot svarsčiusi

Siūlė galas buvo Stalino 
rankose (3)

Hitleris norėjo įrodyti pasau
li, kad ne Vokietija puolė

Laisvė, maksvinė, rugpiūčio 
28 rašė: “Kanadiškuose Tėviš
kės Žiburiuose’ A. šalčius ap
gailestauja, kad “Vilniaus dailės 
muzėjus net neatsakė j suges
tiją į parodą nugabenti ame
rikiečių ir kanadiečių lietuvių 
dailininkų kūrinius Vilniun.

“Pirmu kartu girdime apie 
tokią ‘sugestiją’. Kaip, kas ir 
kada ją padarė?

“Norint rimtą darbą dirbti, 
reikia rimtai jį pradėti. Tegu 
amerikiečiai ir kanadiečiai lie-

HHIeris buvo įsitikinęs, kad 
jo genijui pasiseks išjungti 
Angliją iš kišimosi | Lenkijos 
Vokietijos reikalus ... 1939 
rugpiūčio 29 buvo Anglijos at
stovas Hendersonas pas Hitle
rį. Buvo audringas pasikalbėji
mas .Hendersonas suerzintam 
Hitleriui siūlė tartis be karo 
su Lankija. Hitleris sutiko. Pa
reikalavo, kad kitą dieną pas 
jį pasirodytų. Lenkijos delega
tas su visais įgaliojimais.

Mažiau nei per 24 valandas 
su visais įgaliojimais ... Hitle
ris žinojo, kad tai neįmanoma, 
ir Lenkijos delegatas nepasiro
dė .Bet Hitleris galėjo kaltinti 
Lenkiją:

ji nenori tartis taikingu bū-

Italija nepagerbė savo iškilmin
go šodžio, kaip jį buvo pager
bę Anglija ir Prancūzija. Ang
lija ir Prancūzija žadėjo kariau
ti prieš Hitlerį ir žodį ištesė
jo, o Mussolini žadėjo stoti šu 
Hitleriu, bet žodį ištesėti delsė.

Liko dar naujausias sąjun
gininkas — Soviety Sąjunga. 
Tą pat sekmadienio vakarą, 
rugsėjo 3, Hitleris ir Ribben- 
tropas pasiuntė telegramą Vo
kietijos atstovui Maskvoje, kad 
pakviesty Soviety Sąjungą pri
sidėti prie žygio į Lenkiją, Po 
keHy dteny buvo Stalino atsa
kymas, kad jis su džiaugsmu 
pakvietimą priima, ir rugsėjo 
17 jo kariuomene užpuolė Len
kiją «š ryty.

Tuų pačiu metu Vokietijos 
povandeninis laivas nuskandino 
Anglijos laivą Athenia. Iš jo 
1,400 keleivių nuskendo 112, 
tarp jų 28 amerikiečiai.

Antras karas prasidėjo.

Vengrijos bylą, JT pilnatis iš
kilmingai klausysis Vengrijos ir 
krty soviety pavergtyjy valsty
bių vyriausiojo budelio Chruš
čiovo.

tuviai dailininkai — ne tik iš 
Tėviškės žiburių’ bei Chicagos 
kunigų ‘Draugo’, bet visų pa
žiūrų ir įsitikinimų, ir ne tik 
pabėgėliai, bet ir kiti dailinin
kai — susieina ir pasitaria. Gal 
į tokį pasitarimą galima pasi
kviesti Tarybų Lietuvos darbuo
toją Tarybinėje ' ambasadoje 
Washingtone Lauryną Kapo
čių. Iš tokio rimto pasitarimo 
galėtų išeiti rimtas pasiūlymas

siūlė Hitleriui konferenciją ir 
derybos, kuriose jis gauty tei
kiu būdu, ko jis nori, bot te
gul tik apsieina be karo, kuris 
gali būti labai ilgas.

Anglija, tokiai konferencijai 
pritarė, bet tik sąlyga, kad Vo
kietija pasitrauktų iš Lenkijos. 
To Hitleris nenorėjo, ir antra
sis Miunchenas taip ir neįvyko.

Tada rugsėjo 3 apie 11 vaL 
Angliją paskelbė kąrą Vokieti
jai. Po peniuy valandy paskelbė 
ir Prancūzija.

Hitleris ir Ribbentropas tos 
pat dienos vakarą išvyko į ry
tų frontą, išsiveždamas karčius 
sentimentus savo draugui Mus
solini. Hitleriui buvo kartu, kad

Pasiūlyta valdybai svarstyti, 
ar būtų įmanoma suruošti ki
tą Studijų Savaitę bendrai su 
įvairių pažiūrų lietuvių susigru- 
pavimais, norint apsvarstyti lie
tuviškos vienybės ir bendros 
veiklos klausimus. <

Ieškota būdų, kaip tinkamiau
siai reaguoti dėl sustiprintos 
antireliginės kovos Lietuvoje.

Aptartos galimybės rašyti 
mums palankiai vokiečių spau
dai straipsnius, demaskuojan
čius bolševikų kėslus. Panašia 
tema, pavaizduojant sovietų te
rorą Lietuvoje, bus stengiama
si išleisti vokiečių kalba bro- 

’^yšiurh su sekančiais me
tais įvykstančia 20 metų su
kaktim, kai Lietuva pavergta.

Lenkiją, bet Lenkija pirmoji 
ėmėsi karo veiksmy...

; Rugpiūčio pradžioje jis buvo 
pavedęs Heinrichui Himmleriui, 
SS gestapo šefui, parūpinti len
kų kariuomenės uniformų -ir 
jom, kai bus laikas, aprengti 
patikimus jaunus essesininkus. 
Buvo atgabenta taip pat kali
nių iš koncentracijos stovyklų. 
Jie irgi buvo aprengti lenkiš
kom uniformom. 1939 rugpiū
čio 31 naktis buvo skirta vai
dybai, kaip lenkų kareiviai už
puola Vokietijos pasienio punk
tą. Po smarkaus apsišaudymo

kovos lauke buvo palikti nu
kauti tie koncentracijos lageri p 
kaliniai su lenkiškom unifor
mom.

Lenkiškos uniformos. Tai ne
paneigiamas įrodymas, kad tai 
lenkai provokuoja karą ...

Rytą, rugsėjo 1, Hitleris pa
sirodė reichstage su nepapras
tu; pranešimų: "Pereitą naktį 
Lenkijos reguliarios kariuome
nės daliniai apšaudė musę te
ritoriją. Nuo 4:45 vai. mes at
sakėm ugnim".

Lietuvos dailininkų sąjungai”.
Toks lietuviško komunistinio 

laikraščio paaiškinimas rodo, 
kaip komunistai supranta kul
tūrinį bendradarbiavimą su Lie
tuva: -

(1) Laurynas Kapočius yra 
Maskvos atstovybės Washin g to
ne antrasis sekretorius. Taigi 
norint bendradarbiauti su Lie
tuva, reikia tartis'su Maskvos 
pareigūnais, ne su Lietuvos 
žmonėm; reikia pripažinti oku
panto valdžią Lietuvoje. Be 
Maskvos valdžios pripažinimo 
Lietuvoje kultūrinio pasikeiti
mo nebus.

niu laiku svetimoji spauda, 
ypač Prancūzijos, vengia rašyti 
apie Lietuvą ir kitus pavergtus 
kraštus. Per tokią Studijų Sa
vaitę šiuo klausimu ne tik bū
tų supažindinti jos dalyviai, bet 
būtų pasiekta ir svetimųjų 
spauda.

M. Musteikis (ELI)

Rugsėjo 15 Jungtinės-Tautos Grojant tautinius Himnus, 
pradėjo savo pilnaties ie^rkP viena po kitos kilo iki pusės 
liktą sesiją. Šios sesijos -pradžia stiebo Albanijos, Bulgarijos, 
sovietų pavergtom valstybėm -Čekoslovakijos, Estijos, Vengri- 
dviem atvejais yra ypatingai", jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki- 
aktuali: jos ir Rumunijos juodu šydu

pridengtos vėliavos. Centro ir 
Rytų Europos kraštų kilmės a- 
merikiečių pirmininkas Msgr. 
Jonas Balkūnas sukalbėjo įspū
dingą maldą, o PEV Seimo pir
mininkas S. Korbonskis tarė 
žodį, primindamas, kad 

prasidėjusioj JT keturioliktoj 
sesijoj Soviety pavergtosios 
valstybės atstovaujamos ne sa
vo tauty pasitikėjimą turinčiy 
atstovę, o tik Sov. Sąjungos

Kadangi Pavergtųjų Europos jėga primesty marijonečiy gar- 
Valstybių Seimas savo pilnaties siakalbiy.

BIRGER DAHLERUS, ivedų pra
monininkas, raginęs anglus nesi
velti j karą.

Kai Hitleris kalbėjo tuos žo
džius, vokiečių kariuomenė jau 
buvo pasistūmėjus į Lenkijos 
žemes bent keletą mylių.

Diplomatų kombinacijos “tai
kai išgelbėti’ dar buvo pina
mos ir toliau. Įsimaišė ir toki 
pramonininkai milijonieriai 
kaip Švedijos Birger Dalehruš. 
Goeringo informuotas, kad Len-

Vl-tosios Studijų Savaitės Vo
kietijoje metu, VHI.27 - 29 po
pietėm vyko Europos Lietuvių 
Fronto Bičiulių metinė konfe- 
r^ciją.^ .. .

Visiem dalyviam sukalbėjus 
Viešpaties Maldą, atidarymo žo
dį tarė Europos LFB valdybos 
pirm. prof. Z. Ivinskis. Pokario 
metais mūsų lūkesčiai dėl Lie
tuvos ateities neišsipildė. Emi
gracija mūsų eiles praretino. 
Tačiau 1953 Tiubingeno konfe
rencijoje paaiškėjo, kad ir su 
likusiom jėgom dar šį-tą pada
ryti galima. To. pasėka — kas
met suruošiama Stud. Savaitė, 
jos metu sušaukiama konfe
rencija, kasmet atnaujinami ir 
sustiprinami tarpusavio • ryšiai; 
o tai dėl dabartinės Lietuvos 
ir tarptautinės padėties yra la
bai svarbu. Kai Lietuvos išlais
vinimo galimybės yra susiaurė- 
jusios, rezistencijos klausimas 
tampa gyvybinės' reikšmės; re-, 
zistencijos prieš tremties blo
gybes, saugojant savuosius nuo 
nutautimo, saugojant nepalūžu
sią dvasią ir budrumą prieš so- Iškelta mintis rengti Studijų 
vietinius kėslus. Savaites svetimom kalbom ki-

Tolimesnėje programoje per- tataučių šviesuomenei, paskai- 
skaitomas Amerikos LFB pirm, tininkais įtraukiant ir 
prof. J. Brazaičio laiškas, kuria- muosius intelektualus. Paskuti- 
me išvardinti svarbiausi LFB 
darbai per paskutiniuosius me
tus, su kokiais sunkumais susi
durta veikloje, santykiai su ki
tom grupėm, pastangos dėl 
vienybės ir kita.

Konferenciją pasveikino min. 
d r. S. Bačkis, ir dr. V. Šmulkš
tys, drauge papasakodamas apie

Jei nenori tartis, tai Cham- 
beriamas gali jaustis neįparei
gotas toliau Lenkiją ginti. ..

Kitą vakarą, rugpiūčio 30, 
vėl Hendersonas buvo iškvies
tas. šiuo tarpu pas užsienių 
reikalų ministerį Ribbentropą. 
Buvo beveik pusiaunaktis, kai 
nacių ministeris ėmė skaityti 
Vokietijos “taikos pasiūlymus” 
Lenkijai. Skaitė taip paskubom, 
kad Hendersonas nieko nesu
prato. Kai paprašė to pasiūly
mo nuorašo, negavo.

Jau vėliau Hitleris paaiškino 
saviesiem, kad tas raštas jam 
buvo reikalingas,

'kad paradyty vokiečiu tau
tai, jog viskas jo buvo pada
ryta, kas tik galima, taikai iš
laikyti.

Tą pūčią dieną, kai Ribben
tropas skaitė raštą Henderso- 
nui, tik keletą valandų anks
čiau Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Halifax buvo raginęs 
Lenkiją sutikti derėtis- su Hit- 

netpęros laik- lerįu. Lenkijos vyriausybė su- 
^^^jįHymas tiko* jeidefybos eis lygybės 

kreiptis į Maskvos pareigūnus pagrindu, o ne diktavimu. Bet 
komunistų nepatenkina. Turi derėtis jau neteko. Hitleris rug- 
būti visuotinis kreipimasis ir piūčio 31 dieną pasirašė įsaky

mą kariuomenei:
"Kadangi yra išsemtos visos 

politinės galimybės taikingom 
priemonėm išspręsti Ryty Sto
ny klausimą, kuris Vokietijai 
yra nepakenčiamas^ aš nutariau 
spręsti jį jėga

Puolimo data: 1939 rugsėjo 1.
Puolimo laikas: 4:45 vai .ry-

pnpazinimas.

(3) Į visus kai kurių asmenų 
pasiūlymus keistis knygom, 
laikraščiais, paveikslais tarp 
lietuvių Lietuvoje ir užsieniuo
se komunistų atsakymas aiš 
kus: iš Lietuvos mes jums at
siųsime knygų, laikraščių ir ki
tokio turto, kuris yra sukur
tas pagal “socialistinį realizmą”, 
bet jūsų buržuazinės kultūros 
turtas mums nereikalingas. Tai
gi kelias yra tik vienos kryp
ties.

sesiją pradeda tik rugsėjo 29, 
kad ryšium su Chruščiovo vi
zitu JAV turėtų bent kiek rea
lesnių duomenų artimiausios 
ateities tarptautinės politikos 
krypčiai vertinti, tai JT piln'a- 

.. ties keturioliktos sesijos pra- 
*.. džia buvo atžymėta tik PEV

Seimo narių - valstybių vėliavų apkabinti. Tačiau tokiu savo jungiame savo širdis maldose, 
pakėlimu prie seimo patalpos

•» priešais JT rūmus.

h
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ADAM STANKŪNAS
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nuolankumu agresoriui JT pa
čios sau kasa duobę.

PerkNHe iMvestrscnt Plans 
(WTTI INSURANCE)
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NAME:
ADDRESS:

CITY:

in over 100 American corporations.
For Prospectus and descriptive Uterature, witbouc 
obligation, fili in and Rztvun This Advertisement

VVADDELL & REED, INC.

Kalbėtojas pažymėjo taip 
pat: užleisdamos savo tribūną 
Chruščiovui, kurį JT pilnatis 
jau dvylikoje savo rezoliucijų 
Vengrijos klausimu yra pasmer
kusi, JT elgiasi, kaip tas Šeks
pyro herojus, pagal kurį, jei 
kam negalima atleisti, reikia Visų gėrybių Dieve, mes vėl

PREL J. BALKONO INVOKACJJA

offer yoa investmeat nnits in mnltiplcs of $2,500 with 
invesunents as krw as . . . $125 loitialty and $25 
Periodically. Group Life Insurance is available to 
cover the unpaid bafaoce of the Investment Program 
in tbe event the Planholder does aot live to complete 
bis program. Under a United Periodic Investment 
Plan wid> Insurance, yoo invesc in

kija užpuolė Vokietijos radijo 
stotį Gleiwitze, jis tuojau skam
bino į Londoną Chamberlainui 
ir Halifaxui, kad Anglija susi
laikytų nuo karo; kad Lenkija 
atsisakiusi nuo derybų ir už
puolusi Vokietiją. Nenuostabu, 
kad tokis milijonierius buvo 
naivus ir davėsi nacių panau
dojamas. Ir šiandien yra taip 
pat milijonierių kaip Eatonas. 
Bet nuostabu, kad Chamber- 
lainas ir Halifazas Dahlerus 
priiminėjo ir klausės. Jį nuso-

durno ir šališkumo jausmus, ir 
tegul greitai ateina diena, ka
da tarp žemės tautų suklestėtų 
taikos ir broliškumo dvasia.

. T . - . . ■ . Palaimink mūsų žygius už Al-
dekingi už daugelį pasisekimų, baniją, Bulgariją, Cekoslovaki- 
kurie mus Jžiugina, ir už ban- ją’ Estiją, Latviją, Lietuvą, 

" Vengriją, Lenkiją ir Rumuniją, 
kad jų aukos, o taip pat ir mū
sų, tinkamos Tavo akyse, atneš
tų joms tikrą išlaisvinimą iš dino tik viceministeris Cadogan, 
pavęrgimo, tironijos ir prie
spaudos.

Mes to nuolankiai maldau
jame Tavo vardu. Amen.

rugsėjo 15 prie Pavergtos Eu
ropos tauty pusiau nuloisty vė-

dymus, kurie moko mus pasi
tikėti Tavimi

Leisk mums prisiimti savo 
didžio pašaukimo uždavinius ir 
atsakomybę be baimės ir nusi
skundimo, nes Tu suteiki mū
sų išminčiai ir jėgom veikiau
sią pagalbą suspaudimo metu.

Padėk mums suprasti, kad 
geresnio pasaulio kūrime mes 
esam reikalingi vieningos tau
tos patarimo ir bendradarbia
vimo, įtakos ir paramos.

kuris tvirtai n* trumpai atsakė: 
karo nebus, jei Vokietija pasi
trauks iš Lenkijos.

Rugsėjo 2 Mussolini, pata
riamas Prancūzę ministerio,

VARGAS RADVILIŠKIO PARAPIJOJE
RadviliHtio bažnyčia su visu Radviliškiui padėti, ir todėl 

Parodyk mums, kaip mes ga- jos inventoriumi buvo visiškai kreipiasi į visus buvusius Rad- 
L sunaikinta per paskutinįjį ka- viliškio parapiečius, prašyda- 

rą. Pamaldos dabar būna salė- mos, kapi ir labai smulkios au- 
je, kuri irgi buvo gerokai nu- kos Radviliškio bažnyčiai, 
kentėjust

lėtume apveikti buvusius išdi-
mos, ir labai smulkios au

STRENGTHEN 
AMERICA’S PEACE POWER

you could—■ poaceful world. Pra5\ įasiing. Moncy ravra oy 
Būt the problem is kecping the individuals to k«*p our ceon- 
prace. Peace costa money. Sorvery Bond vou

buv hf*l|Mi strpngtnen Amer- 
Money for strength to kcep iaK Peaco Powcr. Are you 

the peece. Money for Science b^ying cnough?

Kada Amerika prisivys?

Dr. Braun, armijos balistinių 
tyrinėjimų direktorius, rugsėjo 
15 spaudai pareiškė, kad So
vietai yra pralenkę Ameriką 
erdvės tyrimuose. Esą jei So
vietai sustotų, tai Amerika bū
tų reikalinga 1 - 3 metų, kad

Norima pirmiausia Radviliš- 
Peręitais metais naujai at- kio bažnyčiai įtaisyti liturginius 

keltas klebonas atremontavo drabužius, nes dabartinių nė 
salę, įnešdamas į* tą vargo baž- pataisyti nebegalima. Aukas 
nyčią kiek jaukumo. Vis dėlto siųsti per kun. Feliksą Gurec- 
bažnyčios skurdas paliko pats ką, 7142 N. Osceola Avė., Chi- 
didžiausias iš visų Lietuvos cago 31, 111.
bažnyčių: trūksta altorių, baž- Pirmą stambesnį siuntinį rio- 

juos prisivytų. Amerika turinti nytinių rūbų ir indų bei litur- rimą pasiųsti Kalėdoms. Pasku- 
pakankamai mokslininkų ir pi- gintų knygų. bėkime ir pralinksminkime
nigų, bet labiausiai trukdo pa- Naujai Chicagoje įkurta mo- radviliškiečius tų gražių šven- 
žangą visokį projektų tikrini- terų labdarybės organizacija čių proga.

Lietuvos Dukterys. Ine. nutarė Liet Duktory Misija

BUY U.S. SAVINOS BONOS

mai ir pertikrinimai.
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"■Praeitis mums nebepriklauso - tebūnie taika!
Valstybes kova su Bažnyčia prieš 150 mėty

F«rM0n

UlkraK tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SU2IEDEL1S

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: *10 WUkMiQhby Av«., BrooMyn 21, N. Y.

Kieno pusėje teisybė?
Teisingai tvarkyti darbo rei

kalus nėra lengvas dalykas, nes 
yra susijęs su egoizmu, stipriai 
peidusiu šaknis į žmogiškąją 
prigimtį. Nedaug tėra kilnių 
žmonių, kurie atsižvelgia; siek
dami savo gero, ar nepaliečia 
kitų intereso ir nedaro kam 
skriaudos. Dažniau nulemia sa
vi interesai, ir todėl lengva bū
ti neteisingam, ypač tais atve
jais, kai skriauda nėra indivi
duali, akivaizdžiai regima, bet. 
išplaukia iš socialinių santykių.

sukėlė 13,000 streikų. Rekordo 
pasiekė 1946 su 5,000 streikų, 
palietusių puspenkto milijono 
darbininkų. Nevisi streikai' ga
lėjo būti pateisinti.

Socialinio neteisingumo, tur 
būt, daugiau pasitaiko darbda
vių ir darbininkų santykiuose.

— V^Tifnįfejriro^ kSFbfitų dau^' 
dirbama ir daug padaroma už 
atlyginimą, kiek galima mažes
nį. Antrieji siekia, kad būtų 
lengviau ir mažiau dirbti, bet 
daugiau atlyginimo gauti. Ras
ti teisingą vidurį, kad abi ša
lys jaustųsi visai patenkintos, 
nėra jau taip paprasta nei pa
stovu Susitarimai tegali būti 
laikini, sąlygiški, nes keičian
tis ūkinei konjunktūrai, keičia
si ir vienų bei antrų reikalavi
mai. Gyvenimas iškelia ir nau
jus valstybės potvarkius.

Teft • HarHey įstatymas 
(1947) siekė jau ginti darbda
vių teises nuo unijų ir prilai
kyti' kiek streikus, šis įstaty
mas buvo visą laiką puolamas 
unijų vadų už tai, kad paliko 
atskirom valstybėm teisę ne
versti darbininkų privalomai 
jungtis į unijas. Jame buvo ir 
tokių nuostatų, kurie galėjo u- 
nijas saugoti nuo jų vadų sa- 

^^^vivaltayin^^išęikvojta^ ir nų- 
a” sikaltimų. Bet tasai įstatymas 

nebuvo reikiamai vykdomas. 
Unijų viršūnėse dėl to iškilus 
drumzlėm, prireikė jau naujo 
įstatymo jas valyti.

tarėsi užvarysiąs visą pasaulį, 
buvo pralaimėjęs iki paskutinio 
kareivio. Jo priešininkų kariuo- B tikrųjų, tos popiežinės 
tnenė l814 kovo 31 įžengė į valstybės M1 pagos Romos jau 
Paryžių. Po 25 metų kovos, 
garbės ir didybės, Napoleono 
rankose bepaliko plunksna pa
sirašyti abdikacijai. Pasirašė 
Fcmtainebleu miestelyje, neto
li Paryžiaus, kur buvo įkalinęs 
popiežių Pijų VII ir jį vertęs 
pasirašyti Bažnyčios priklauso
mybės niuo Valstybės aktą. Pi
jus VII dabar buvo išleistas į 
laisvę,~ o Napoleonas paimtas 
į nelaisvę. Abu patraukė į pie
tus: popiežius į Romą, impera
torius į Elbos salą. Pirmasis pa
keliui buvo sveikinamas, antra
jam grumojama. Napoleonas ta
rėjų įsivilkti į paprasto karei
vio rūbą, kad prieš jį nekiltų 
kumščiai. ' Popiežius važiavo 
baltajame rūbe, kad visi jį pa
žintų. Keliai jų skyrėsi.

JŪSŲ ŠVENTENYBE, 
ROMOJE NIEKAS JŪSŲ 

NELAUKIA

Popiežiui Pijui VII artėjant 
prie Romos, jį pasitiko Neapo
lio karalius Joachimas Muratas, 
Napoleono žentas. Tasai žmogus

to užtikrintas, kad kylanti Na
poleono žvaigždė jo netemdys.
Jai reikėjo dar daugiau šviesos 
ir vainiko. Tai galėjo duoti tik
tai Bažnyčios ir Valstybės ko
egzistencija, sugriauta prancū
zų revoliucijos giliotinų ir eša
foto.

Napoleonas pasiūlė Pijui VII
Bet toji meilė neapsaugojo sutvarkyti religinĮus reikalus 

Pijaus VII nuo išvežimo. Pran- ~ 
cūzų dalinio vadas įsakė “senį 
tą suimti ir išvežti’. Pijus VU 
to nelaukė, kai Napoleoną vai
nikavo imperatorium. Tai* bu
vo daug kam — papiktinimas. 
Ir ką tas popiežius susigalvojo?

O, JIS TAIP MUS MYLIU..
Kardinolas Chiaramonti, vie

nuolis benediktinas, buvo iš
rinktas popiežium, kai Napoleo
nas jau sėdėjo didžiosios pran
cūzų revoliucijos vežime. Laikė 
už vadelių, pašalinęs direktori
ją. Buvo pirmuoju konsulu — 
pakeliui į imperatorius ir Eu
ropos užkariautojus.

Austrija buvo supliekta prie 
Marengo (1800). Italija su baž
nytine valstybe gulėjo prie Na-

nebuvo likę laisvos. Napoleo
nas viską užėmė. Popiežius už 
tai jį ekskomunikavo, bet sa
vo rašte paliko ir skylę kupra
nugariui išlysti: “gaila Mūsų 
persekiotojų, kuriuos Mes my
lėjome ir tebemylime”.

Prancūzijoje, žinoma, ne vėl-

rį popiežius turi pašventinti. 
Sutarus, pasirašytas konkorda
tas (1801).

Bažnyčios priešai kalbėjo, 
kad Napoleonas parsidavė, po
piežiui, o Bažnyčiai ištikimieji 
murmėjo, kad Pijus VU, lyg 
apaštalas Petras, išsigynęs Kris
taus, nes padaręs nemažų nu<x 
laidų. Tačiau pats popiežius bu
vo patenkintas, kad Prancūzi
joje suskambėjo revoliucijos nu
tildyti bažnyčių varpai ir ant 
altorių nebuvo keliama pusnuo
gė moteris, kaip simbolis nau
jojo dievo — Proto.

Pijus VII išvyko į Paryžių 
vainikuoti Napoleono. Nuo po-

JAV Kongresas neseniai pri
ėmė, naują darbo santykiam 
tvarkyti įstatymą —. kompromi
są tarp Atstovų Rūmų priim
tojo Landrum - Griffin pro
jekto ir Senato priimto Kenne- 
dy - Ervin. Dvidešimts penke
rių metų laikotarpyje tai tre- 

1 čias žymesnis tos rūšięą įsta
tymas. Kiekvienas iš jų palie
ja vis naują problemą.

Naujas įstatymas (1959) pir
mą kartą JAV darbo istorijoje 
gina darbininką nuo unijų ad
ministracijos. Unijų jėga, kuri 
padėjo darbininkam gintis nuo 
darbdavių, pasidarė jiem pa
tiem žalinga, kaip diktatūrinė. 
Neatsakingi streikai pridaro 
darbininkam nuostolių, nebeat- 
gaunamų per kelioliką metų. 
Naujas įstatymas reikalauja 
rinkimų unijose teisėtumo, pa
jamų kontrolės, apsivalymo nuo 
kriminalinio bei komunistinio 
elemento, suvaržo kai kuriais 
atžvilgiais streikus ir piketus. 
Dėl pastarųjų nuostatų naujas 
įstatymas unijų vadų šiurkščiai 
puoūtaas. T

fstatymine bomba pavadino 
naują įstatymą Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas

Wagn*rio įstatymas (1935) 
stojo ginti darbininką nuo 
darbdavių. Jis garantavo darbi- George Meany. Nepatinka tam
ninkam teisę unijas kurti ir į- tikras apribojimas streikų bei
pareigojo darbdavius derėtis su piketų, o taip pat priemonės
jų atstovais. Unijom buvo su- prieš savivaliavimą unijos, kas
teikta įstatymų paspirtis ir nevisose pasitaiko. Yra garbin-
valstybės globa. Jos pradėjo gų unijų vadovybių.
stipriai augti, bet tuo pačiu su- Su ta tiesa sutinkant, mano- 
darė grėsmę įmonėm ir nor- me nebus apsilenkta ir su ki-
maliam darbui. Praėjusio karo ta teisybe: jeigu naujas įstaty-
metu, kada buvo labai svarbu mas bus sąžiningai vykdomas,
dirbti skubiai ir ramiai, unijos visam kraštai išeis tik į gerą.

ROMANAS

garbės laikais pasidarė jo gimi- .. 
nė ir karalius. Napoleonui griu
vus nuo sosto, kad savąjį išlai
kytų, pasidarė išdavikas ir są
jungininkų bičiulis. Panoro sa
vo rankose išlaikyti ir bažnyti
nę valstybę su Roma. Napoleo
nas buvo ją užėmęs.

“Jūsų šventenybe, turiu 
Jums pranešti, kad Romos gy
ventojam patinka nauja tvarka 
ir norėtų ją palaikyti. Tokiom 
sąlygom, manau, nenorėsite 
grįžti Į Romą. Ar reikia įrody
mų?” —paklausė Muratas ir 
pakišo Romos diduomenės raš
tą. Sąjungininkai buvo “prašo
mi” palieti pasaulinę valdžią; 
suprantama; Murato rankose.

Pijus VII paėmė raštą ir ne
skaitęs įmetė židinin. Kai per
gamentas pavirto žėruojančia 
anglim, popiežius pakilo ir ra
miai pasakė: “Atrodo, dabar nė
ra jokių kliūčių man grįžti į 
Romą”.

Karieta nuriedėjo toliau. Pi
jus VII nebuvo buvęs Romoje- 
jau ketverius metus. Atsitiko 
štai kaip.

SUIMKITE IR IŠVEŽKITE 
SENĮ

Prieš 150 metų liepos 6 Pi
jus VII jau buvo nuėjęs gulti, 
kai triukšmas jį pažadino. Pa
sigirdo laužiamos durys Kviri- 
nalo rūmų, kuriuose popiežius 
tada gyveno, kaip bažnytinės 
valstybės galva. >LĖ0NA8 BONAPARTfi

metų, kai Prancūzijos karalium 
buvo vainikuotas Pipinas, joks 
popiežius nelankė Paryžiaus. Pi
jus VU išbuvo penkis mėnesius. 
Napoleonas buvo 4 vainikuotas 
1804 gruodžio 2. Grįžęs į Ro
mą, popiežius kardinolam kal
bėjo: “tas galingas kunigaikš
tis Mus taip myli*.

NE, JOKIU BODU _ 
NEGALIME!

Abišalė meilė neilgai truko. 
Ją sudrumstė Napoleono didy
bės manija ir bevaikė 2osefina. 
Siekimas valdyti pasaulį vie
nam ir visiem įsakinėti —- susi
dūrė su popiežiaus nepriklau
somumu. Geidimas turėti įpė
dinį ir vesti kitą žmoną —Aus
trijos karalaitę Mariją Luizą — 
susikirto su Bažnyčios ir Die
vo įsakymais. Abiem atvejais 
Pijus VU tarė kategoriškąjį 
“Non possumus”: negalime pa
tenkinti nei vieno nei antro no
ro.

Pijus VII atsisakė uždaryti 
savo valstybės uostus britų lai
vam. “Esu visų tėvas ir laikau- 
si neutraliai”. Už tai jam buvo 
atimta visa- valstybė, neliesta 
tiktai Kvirinalo rūmai. Bet ir 

. iš jų 1809 liepos 6 naktį bu
vo ištrauktas ir išvežtas.

Napoleonas tada Šventė sa
vo pergalę austriškame Schen- 
brunne ir derėjosi dėl Marijos 
Luizos rankos. “Ak, tie mano 
tarnai persistengė, — pasakė 
susiraukdamas, kad su popie
žium taip pasielgta. — Jie ne
žino, kad panaikinus tikėjimą, 
plėšikam pusiau atveriamos du
rys”. Vis dėlto Pijų VU išga
beno Prancūzijon ir apgyvendi
no už kalėjimo durų. Popiežius 
padarytas Napoleono kaliniu, 
kad atsiimtų savo ‘Non possu
mus’ ’ir būtų “imperijos po
piežius”, o ne Bažnyčios. v

JIS NETURI KADA RŪPINTIS 
BAŽNYČIOS REIKALAIS

Pijus VU pralaikytas nelais
vėje ketverius metusi Kalintas to ir keliauti ištrėmimap į Ei- 
Grenoblėje, Savonoje ir Fon- 
tainebleu. B pradžių buvo ap
suptas prabangūs, garbėę sargy
bų, tarnų , (ir šnipu), bet be
leista susižinoti su kardįnoliis.

atsisakė tvirtinti Napoleono pa
skiriamus vyskupus ir nepripa
žino jo vedybų su Žosefim pa
naikinimo, ką padarė Maury, 
Paryžiaus kardinolas. Gi tie kar
dinolai, kurte atsisakė dalyvauk 
ti Napoleono naujose vestuvė
se, buvo įkalinti. Kunigai bu
vo verčiami ta “linksma pro
ga” giedoti “Te Deum lauda- 
damus*.

Padėtis darėsi vis sunkesnė. 
Kai kurie kardinolai bei vys
kupai buvo linkę ieškoti išei--’ 
ties: siūlė Pijui VU rezignuoti 
—užleisti vietą sukalbames- 

niam popiežiui. Pijus VII juos 
išvadino koloborantais. Paskui 
gailėjosi to žodžio, nes kiekvie
nas iš jo lūpų ištrauktas iodis 
buvo atsukamas prieš jį patį. 
Pijus VII pasidarė kenčianti ty
la.

ATLEISKITE, 
KAD JUS BUČIUOJU

Tyla buvo tik Pijaus VU šir
dyje. Napoleoną supurtė audra. 
Jis prasidėjo Maskvos gaisru 
(1812), išsiplėtė visoje Europo
je Napoleono atsitraukimu. Pra
laimėjusi didybė staiga atsira
do Fontainebleu pas Pijų VII 
ir jį apkabino, tartum niekada 
ir nieko nebūtų atsitikę? : *

Buvo 1813 sausis. Napoleonas 
dar tikėjosi atsigriebti. Jam ■ 
verkiamai reikėjo taikos su sa
vo kaliniu, kuris dvasioje buvo 
stipresnis už kąlintoją. Pasita
rę, kaip galėtų susitaikinti, 
abu surašė naujojo konkorda
to punktus, dar svarstytinus. 
Jie neturėjo būti skelbiami, bet 
Napoleonas apskelbė, kas jam 
buvo palanku. Jis buvo atėjęs 
Judo pabučiavimui. Pijus VU 
skundėsi: “Jaučiuosi buvęs ne
atsargus ir nusikaltęs, nevertas 
mišių aukoti”.

TAISYKIME KIEKVIENAS 
SAVO KLAIDAS

Napoleonui nieko nepadėjo 
nė paskutinis jo pokštas. Ten, 
kur vertė popiežių atsisakyti 
savo nepriklausomumo, Fontai- 
nebleu, 1814 pavasarį buvo pri
verstas pats atsisakyti nuo sos-

“Praėjusį sekmadienį Spvondje 
popiežius taip smagiai jautėsi, 
kad neturėjo kada rūpintis Baž
nyčios reikalais*’. Popiežiaus 
“mylimasis” jį šmeižė kandžio
damas. " 3 J ’

Kai ir tai iiiękd n£pad$o, 
prabangą pavertę Fotitainebteu 
kamera. Pijų VtT visai, uždarė 
nuo pasaulio. Napoleofto šėls
mui buvo pagrindas: Pijus VU
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ALOYZAS BARONAS

VIENIŠI MEDŽIAI

m
—Išvažiuoju į miestelį. Galbūt vėlai vakare grį

šiu. Pasakyk tai Antanui ir šimuliui.

ketvirtį šimtmečio prarado viską ką jis turėjo iš anų 
senų laikų idealistiško. Bruknys prisimena istoriją 
apie Mozę, klaidžiojantį po tyrus keturiasdešimt me
tų, kad išmirtų visa generaciją nusikaltusi Dievui 
auksinto jaučio garbinimu. Bruknys galvojo, kodėl 
Dievas ledo klajoti keturiasdešimt metų, nes žmogus 
pasikeičia ir per pusę to laiko.

Bruknys mąstė ir beveik piktai spaudė greičio 
pedalį. r

Miestelyje buvo pilna žmonių. žmonės 
mėgo daugiau kalbėti nei dirbti. Bruknys nejučtomis 
pasuko Valnio namų link. Kieme po uosta šnekučia-

važtaoti. šešėliai, bėgą lauku, vis dažnėjo ir ilgesys 
kaskart užvaldė nuoseldiau. Nemitarimai sostinėje, 
priešingumai senosiose partijose, turto, teisės, atsi
skaitymo sąvokų sumaišymas jį slėgė, ir Bruknys 
jautė, kad gyveno visai ne taip, kaip tikėjosi ir vis-

mąstė ir svajojo. Viskas buvo kitaip negu tada, kai 
jie svarstė savo laikraščiuose. Jie tada tegalvojo apie 

‘ piliakalnius, apie Vilnių ir Kauną ir katedras, bet bu
vo užmiršę žmogų, kuris nuostabiai kitoks augo me
tų metais, ir šiandien jis, Bruknys, jo nebesupran
ta. Bruknys nieku) netikėjo, jis buvo palaužtas ne
nuoseklumų ir kitokio žmogaus, čia ketvirtį šimtme
čio gyvenusio, laisvės supratimo, tačiau vienas daik
tas buvo išlikęs ir šiame krašte nepasikeitęs, galbūt, 
sustiprėjęs, — tai turto troškimas ir jo vertinimas. 
Bolševizmas nuolat kalbėdamas apie kapitalizmą Žmo
gui įdiegė to kapitalo troškimą, žmogus troško ka
pitalo daugiau kaip labvės. Žmogus laisvės suprati
mo turėjo pradėti mokytis nuo abėcėlės, žmogus per

bos salą. Nieko nepadėjo nei 
tai, ka^ buvo ištrukęs’ ir ban
dęs atsij
(1815). Tatai jį nuvedė tiktai 
į šy. Elenos salą . /

Pijus VII tuo tarpu grįžo Ro
mon. Rado hėmažai atmėini|. 
Kvirinalo tutnil bįivb perdeki 
ruoti: sienotlė ir lubose pripieš
ta graikiškų if romėniškų dei
vių. “Ė, tarė Pijus Vft - 
jei jos nėra per daug nepado
rios, paverkiate jas madono
mis”. Paliepė palikti ir prancū
zų valdymo potvarkius, kurie 
neatrodė prasti.

(Nukelta į 4 psl.)

Waterloo

< —Vytai, —ištarė kažkaip kimiai ir kurčiai Vai- —Mielai, —šyptelia skausmingai Bruknys ir jam
menė ir tada Vytas paėmė ją už rankos jr porą dabar atrodo, kad be to alaus stiklo jis iš čia tu- 
kartų pabučiavo. ~ rėtų išeiti. Neturėtų ko veikti. Niekas taip neapgau-

Ir staiga pajuto, kad po dvidešimt penkerių me- na kaip laikas, nes negali atsikratyti paskutinio rak
tų nebėra kalbos.'Jie buvo gyvenę kiekvienas savo do ir apsiprasti su nauju. Bruknys Žiūri, kaip Bena

rėtų išeiti. Neturėtų ko veikti. Niekas taip neapgau
na kaip laikas, nes negali atsikratyti paskutinio vate-

sisekimų, jie ,buvo dabar vienas kitam svetimi ir 
nesuprantami. Jie stovėjo vienas prieš kitą ir nerado 
žodžio ir tai dar labiau buvo kvaila negu kalbėti koks 
oras, po to, kai tiek daug tam laiko tarpe mirė įdė

ti lengva ir nebetiki, kad kada nors ji bėgo paruge, 
rinkdama ir barstydama gėles, gaudydama drugius ir 
paskui vėl viską išbarsčiusi, pasikabindavo jam ant

Bruknys jautė, kad su naujais pažįstamais, Lakš- 
vo Lakštaonė ir pirklys Bekeris. Jiedu sėdėjo vienas tuone ir Bekerta, daugiau yra kalbos, 
prieš kitą ir kai Bruknys iššoko iš mašinos, jam pa
sirodė, kad Bekerta akys žybtelėjo, žydas visada ži
nojo, kad pinigas yra didelis daiktas.

Brukniui buvo vis dar liūdna. Jis beveik pyko 
ant Bekerta, tačiau popietės tyluma jam į gyslas įpy
lė šalčio ir jis ramiai tarė: A 

—Ponia Vainienė namie?

—Sėskis, daug kas pas mus pasikeitė, turėjau ii-

Bruknys atsisėdo j sofą. Kampe stovėjo televi
zija ir jis prisimerkęs žiūrėjo į jos matinį stiklą, lyg

Lakštuonė, tačiau pagalvojo ir į vidų nėjo.
—Miela pasimatyti po ketvirčio šimtmečio, —nu

sišypsojo Bruknys ir vienas aukso dantis blykstelėjo 
įstrižuos spinduliuos.

Elena neša alų ir stebi stambų žilą poną. Keis
ta, kad tai tas pats, kuris ją Viršūnėle vadino. Ir 
iŠ to viso tik tie du Žodžiai liko tolimi, tačiau artimi, 
lyg koks netikėtai surastas daiktas.

Bruknys nenoromis geria silpną alų. Jis mielai 
dabar išgertų stipresnio. Tačiau ir šis ramina nervus, 
nes jis bent turi ką veikti. Nuo to gėrimo pradeda 
megztis kalba.

Artėja pavakarys. Prietema uždengia blogą nuo
taiką, veido raukšles ir akis. Ir tada Bruknys pajun
ta, kad iš lėto kaip kopėčiomis atlipa praeitis ir Be-

-Jeigu dar prieš kelioliką metų būčiau grįžęs, dažniausias sakinys yra — “ar atmeni’.
Tarp durų Bruknys sutiko pusamžę moterį. Iš . itveŽę*LTaiP- aUnent atroeni 

akių ir lūpų kampučių tai buvo panaši į aną, kurią 
jis paliko prieš daug metų tėvo ūkyje. Truputį ap
tukusi, kresna moterėlė Bruknį tiek tiek nuliūdino. 
Jis sekundę pagalvojo, kiek ji sveria, kiek žilų plau
kų jos galvoj ir prisiminė savo metus ir Lakštaonę. 
Sekundėmis lėkė per jo galvą dienos ir galimumai. 
Tai negalėjo ilgiau užtrukti kaip keletą akimirkų, nes 
jis tarėjo pasakyti:

—Vyšnios Viršūnėle, tai ta. Matai sugrįžau. Nors 
ir senatvėj.

das beliko tik kaip maža kažkada buvusi apgaulė. 
Miela, tačiau dabar visai nereikšminga. Ir kas svar
biausia, kad dabar, kada aš esu tėviškėj, niekas iš 
mano daiktų nebetinka, net ir aš pats.

-—Visada taip po daug pasikeitimų, —taria Vai
nienė išraudusi ir susimaišiusi, lyg sudaužiusi indą, 
kaip kažkada vaikystėje. —Gal alaus stiklą?

buvai grįžus. Aš su tėvu išvažiavau tavęs parvettl. 
Buvo paleidę, rogės čiuožė plentu, ir mes, tėvą pali
kę už keleto* kilometrų pas Ūkininką, parjojotn .Kai 
tave palikęs nujojau pasiimti tėvo, jis buvo visai gir
tas. Ir aš laukiau beveik parą, ir keikiau, kai jie tuš
tino alaus ąsočius. Ar atmeni, kai tu buvai įtūžęs, 
kaip tu pavydėjai kaimyno bernui, šokdinusiam ma
ne?

jį \



DARBININKAS
,y: '-y- ...

? -MMV MUBITtS ATSIMINIMUOSE ® PR. PAULIUKONIS

Visus nustelbia vysk. Motiejus Valančius
- •• • i ' b

Bet nesiteikįa to matyti J. VlksRašyti apie Lietuvos 19 a. 
socialinę ir kultūrinę būklę bei 
ieSkoti spaudos draudimo prie
žasčių, kaip sako J. Vlks, ir 
nerasti reikalo paminėti vysk. 
M. Valančiaus, o nei iš šio iš 
to siekti iki vysk. Masalskio 
aštuonioliktam amžiuje, reikia 
būti arba ignorantu arbasą- 
moningu Lietuvos istorijos fak-į 
.tų klastotoju. J. Vlks dargi su
rado “argumentų’ kaltinti vysk. 
M. Valančių:

“Valančius savo veikimu ėjo 
mažesnio pasipriešinimo link-

jorų luomo išėję, įvairiuose 
konfliktuose tarp dvaro ir bu
vusiųjų baudžiauninkų palaiky
davo dvarininko pusę” (62 p ).

Kaip bekalbėtume, kaip be
kraipytume istorijos faktus ir 
kaip bekaitintume senąją kuni
giją, kuri daugiausia buvo ki
lusi iš bajorijos, ji vis tik ar
čiausia stovėjo liaudies, varge 
ją guodė ir morališkai stipri-

me. Jis skatino blaivybę, bet I 
viešai nesmerkė tų dvarininkų, I 

>■ kurie steigė degtinės dirbtu- I 
. ves ir pakelėse atidarinėjo kar- I 

čiamas”...
Patartina pasiskaityti bent I 

prof. V. Biržiškos parašytą ir I 
,'\1952 išleistą "Vyskupo Motie- I 

.jaus Valančiaus biografijos I 
. .bruožai“ knygelę, kurioje auto- I 

rius iš istorinės perspektyvos I 
vertina to didžiojo lietuvio I 
veiklą ir jo. reikšmę lietuvių j 

■■■■>lautei.-Dėl aiškumo pacituosiu I 
’ ' vieną kitą sakinį, kuris paryš- I 

kins neteisingai daromus kai- I 
tinimus.

“Nors lietuvių tautinis devy- I 
niolikto amžiaus sąjūdis prieš I 

. -spaudos uždraudimą dar tebu- j 
vo užuomazgoje, tačiau jau ir I 

'•/•tuo laiku Lietuvos visuomeni
nėje arenoje iškilo visa eilė 

..r. ryškių vardų, uždėjusių tam 
■ tikrą antspaudą visam mūsų 

. devyniolikto a. gyvenimui. Ga- 
na čia prisiminti vysk. J. A. I 
Giedraitį, D. Pošką, A. Straz
dą, S Valiūną, S. Stanevičių, 
S. Daukantą, L. Ivinskį, J. A. 
Pabrėžą, M Akelaitį, J. S. Do
vydaitį ir kai kuriuos kitus 
Bet visus juos nustelbia vys
kupas Valančius (5 p.). Jis li
ko centriniu visos 19 a. ištari-' 
'jos asmeniu, ir jo neprivalome 
pamiršti” (6 p.).

“Visas 25 metų Valančiaus 
vyskupavimo laiko tarpas, žiū
rint jo darbų pobūdžio, gali 
būti paskirstytas į dvi beveik

VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS

“Antrasis etapas — tai at
viros ir slaptos su rusų vyriau
sybe ir jos agentais kovos lai
kotarpis. Tuo metu rusų vy
riausybė atvirai stojo į Lietu- 
_ [r . . . - . •

(1850. - 1863) ir posukiliminį 
(1864 - 1875). Nors ir pirma
jame laikotarpyje tekdavo jam 
nuolatos susidurti su įvairio- 
mis jam administracijos stato
momis kliūtimis, vis dėlto ne 
tik grynai bažnytinėje, bet ir 
visuomeninėje dirvoje Valan
čius galėjo plačiai savo inicia
tyvą pritaikyti ir veikti taip, 
kaip jam liepė jo, vyskupo ir 
Lietuvos sūnaus, pareigos,-veik
ti atvirai, nesislepiant. Tai bu- 

. vo tikra žodžio prasme kuria
masis Valančiaus veiklos laiko 
tarpas”.

lak. E tikrųjų, kunigai padarė 
visa, ką galėjo žiauraus rusų 
persekiojimo ir suvaržymo lai
kais.

r Dėl J. Vlks kaltinimo, kad
L- kunigai buvo nutolę nuo liau- no, o dažnai ponų skriaudžia- 
P dies ir bendravo su dvarinin- 
F kak, tai tas pate prof. V. Bir- 
[ žiška minėtoje knygelėje štai 
L ką sako:

“Pagaliau, ligi baudžiavos pa
naikinimo jk nenorėjo savo 
santykių su dvarininkais drums- nyčiose teskambėjo, 
ti. ir grynai bažnytiniais sume
timam. Mat, tuo laiku bažny
čias ir parapijų personalą dau
giausia telaikydavo dvarininkai. 
Atviri su tate dvaram konflik
tai galėjo pakirsti materialinę 
kitų bažnyčių padėtį. Todėl, jei 
nebuvo nusikaltimų ar nusi
žengimų, vyskupas pats stengė
si tuos dvarus labiau surišti su 
bažnyčia”...

“Baudžiavą panaikinus, šiuo 
atžvilgiu padėtis griežtai pasi- 

te'keitė. Dvarai nusmuko, o di- 
! džiausią parapiečių dalį sudarė 
I" jau larnvi valstiečiai, kuriam ir 

teko labiausiai remtis. Čia jau 
vyskupui teko kartam labai 
griežtai ir savo klebonus pa
barti, kada šie, priešreformi- 

. nėmm nuotaikoms gyvendami, 
ir patys dažnai te to paties ba-

DU BROLIU - DU KONTRAST
Šiam metam Lietuvoje mirė 

dr. Rokas Šliupas, dr. Jono 
šliupo brolte. Jie abu lankė 
Mintaujos gimnaziją, o Rokas 
buvo su manim toje pačioje 
klasėje. Jie tada abu vadinosi 
Szlupovicz.

vo kunigų seminarijos į 
jas. Būdamas Lietuvos 
nojo Kryžiaus pirminiu 
kurį laiką Kryžiaus var 
do aiškios katalikiškos < 
laikraštėlį

Kiek Jonas buvo stači<

mą ir užtarė. Tokių įvykių daug 
yra aprašęs prof. A. Alekna 
savo knygoje “Žemaičių vys
kupas Motiejus Valančius“ 
1922 m. (118 - 129 p ). Ir lie
tuvių kalba oficialiai tik baž-

tahkijos, ypač dvarininkų, prie
šas, bet gimnazijoje jis buvo 
pamaldus. Nebuvo nė vienos 
šventės, kurios pamaldose būtų 
nedalyvavęs. Gyvendamas kurį 
laiką Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, jis bendradarbiavo su 
kun. A. Burba, padėjo įkurti 
lietuviškas parapijas.

Sunku pasakyti, kas paveikė 
jį, kad jis vėliau nekentė ka
talikų, ypač dvarininkų. Man 
teko girdėti keletą jo prakal
bų. Keista, , kad jis beveik kiek
vienoje primindavo žmonėms 
nebučiuoti rankų nei kunigams, 
nei vyskupams.

Diskusijų jis vengdavo. Kar
tą jį pakvietė į Veiverius, kur 
aš tuomet gyvenau. Mokyklos, 
salėn atvykęs, dr Jonas šliu
pas atsisėdo prie atidaro lan

, Kaip vysk. Valančius kovojo 
su dvarininkų išlaikomam bra
vorais, patartina J. Vlks pasi
skaityti minėtoj A. Aleknos 
knygoje, įvardintame straips
nyje “Bravarų ir karčumų nai
kinimas” (106 - 111 p.), kad 
ateityje išgalvotomis žiniomm 
neklaidintų “Naujienų” skaity
tojų.

Jau vien dėl 1863 m. suki
limo, kurį J. Vlks vadina “vate- • 
tiečių sutelimu?r, virš 100 kū- 
nigę buvo ištremta į Sibirą be - . .
teisės grįžti į savo turėtą vie- salėje pasirodė žinomas
tą. Vysk. M. Valančius turėjo 
parodyti daug diplomatinio 
lankstumo, kad galėtų išgelbė
ti kitus kunigus nuo Murav
jovo grėsmės. Tai nebuvo pa
taikavimas, bet kieta ir atkak
li kova su okupantu. (B. d.)

apologetas kun. dr. A. Maliaus- 
kas, dr. Jonas šliupas išspruko 
pro langą ir nebepasirodė.

Kitoks buvo jo brolis Rokas. 
Nuo gimnazijos laikų jį rišo bi
čiulystė su prof. kun. J. Si
maičiu. Gyvendamas Kaune, bu

žiška taip rašo:
“Jau 1854 m. viename savo 

raštų Kaftno gubernatoriui jis 
nurodė, kad jo vyskupijoje vei- 

vos rusinimo ir provoslavinimo kia 197 parapinės mokyklos su 
kelią. Jei tačiau šioje srityje 
tai vyriausybei nedaug tepavy
ko laimėti, tai čia kaip tik ne
mažai vyskupo Valančiaus nuo
pelnų’ (42 p.).

Toliau apie vysk. M. Valan-

Praeitis...
(atkelta E 3 psl.)

Sunkiau buvo palikti ramy
bėje gyvus žmones, jeigu jie 
buvo Napoleono šalininkai. Pa
sigirdo šauksmai juos karti. Pi
jus VII ramino: “Palaukite, pra
eitis mums jau nebepriklauso. 
Tebūnie taika! Kiekvienas tegu 
taiso savo klaidas”.

Žinoma, teismai buvo ir nu
tektųjų buvo, bet juos siekė 
atlaidi Pijaus VU amnestija — 
net ir Paryžiaus kardinolą Mu- 
ray, kuris buvo pripažinęs ne
legalias Napoleono vedybas su 
Marija Luiza. Bet didžiausią vi
sų nepasitenkinimą sutiko Na
poleono giminės globojimas. 
Siuto net ir tie, kurie naudo
josi jų malone gerais laikais. 
Tik Pijus VII, kuris pažino Na
poleono nemalonę, teikėsi pri
glausti jo motiną, dėdę, brolius, 
seserį Pauliną. Vėjavaikė tai 
buvo moteris, tačiau teisėta 
princo Kamilijaus Borghese 
žmona. Jk norėjo su ja skir
tis dėl to, kad Napoleono gi
minė neteko šlovės. Pijus VII 
tam pasipriešino. “Ką Dievas 
sujungė, tai nė Bonapartų gi
minės nešlovė negali išskirti”. 
Pagaliau, ar Napoleonas neat- 
gailoja šv. Elenos saloje?
AŠ ŽINOJAU, KAD JIS GR|S...

Napoleonas tikrai pasikeitė, 
kai vkką prarado. Paprašė Pi
jų VII prisiųsti jam kunigą. Po
piežius užuot vieno, pasiuntė 
du: Bonavita ir Vignali. Domė
josi paskutinėm imperatoriaus 
kalinio valandom. Džiaugėsi, 
kad susitaikė su Dievu ir mi
rė aprūpintas šventais sakra
mentais. ‘Aš žinojau, kad ji
sai grįš... Jame nebuvo užgę- 
sęs žmoniškumas. Aš jį labai 

kiekiais į krautuves, duodama mylėjau, ir esu tikras, kad jis 
nuolaida. mane truDuti mvi*«n”

keturi referentai: Jurgis Grav- 
rogkas — “Politikos prasmė 
išeivijoje”, Boleslovo Lukoševi
čiaus referatą “Politikos apim
tis išeivijoje’ skaitė Skirmun- 
tas Radvila, Algirdas J. Kasu- 
laitis — “Studijų klubų tiks
lai” ir Adomas Viliušis — “Jau
nimo politinio darbo metodi
ka”. Į bendras diskusijas jun
gėsi referentai — dr. K. Šid
lauskas, Algirdas žemaitis, Skir- 
muntas Radvila, Šarūnas Už
giris, Juozas Končius ir kt. Už
baigiamąjį diskusijų žodį vėl 
tarė prel. M. Krupavičius, gi
lindamasis į jaunimo dalyvavi
mą politikoje klausimą.

Bendrąją uždaromąją vaka
rienę stumtelėjus dar valandą 
į priekį, centro valdybos pirm. 
Jurgis Gravrogkas kalbėjo ak
tualiais studijų klubų organi
zacijos reikalais, buvo padary

NAUJOS PLOKŠTELĖS

F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16.dainų. Išleido Reąuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima 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

kiuose su žmonėmis, yp 
kunigais, tiek Roko šveli 
patrauklus būdas telkė 
draugų aplink jį.

Dr. J. Januškevii
P. S. šio straipsnio aut 

dabar gyvenąs Riverside, 
yra pats seniausias iš lie 
veikėjų: ligi Įimto metę 
žiaus jam beliko 
metai. Yra gimęs 
14 Ropanių km., 
Šiaulių aps.

nepilni 
1862 bii 
Linkuvc

STUDIJŲ KLUBŲ SĄSKRYDIS PRIE PAW PAW EŽERO
Karšta rugsėjo saulė negai

lestingai degino nesibaigian
čias, dailiai vingiuojančias au
tostradas, kai jomis riedėjo iš 
įvairių Amerikos ir Kanados

čių ir mokyklas prof. V. Bir- vietų keliolika automobilių link 
vėsiojo, ramiojo Paw Paw eže
ro, prie kurio pristeliejusiame 
graikiškame Sigalas Resort į- 
vyko Lietuvių Krikščioniškosios 
Demokratijos Studijų Klubo 
sąskrydte — IV metinis suva
žiavimas. Darbo šventės savait
galyje jame dalyvavo per 50 
jaunųjų te keliolika svečių, 

šalia maudymosi, sporto, 
studentiško alučio, bendros lie
tuviškos dainos, dalyviai akty
viai reiškėsi ir suvažiavimo 
darbuose.

šeštadienio pavakare su dė
mesiu buvo teklausyta prel. M. 
Krupavičiaus paskaita apie lie
tuvių jaunimo vaidmenį lietu
vybės Elaikymui, nepriklauso- ti pranešimai E Lietuvos lais- 
mybės atgavimui, valstybės at- vinimo srities bei “Jaunimo 
statymui. Pažvelgęs į jaunimo Žygių” reikalais, priimtos re- 
gyvastingą reiškimąsi istorinėj zoliucijos (viena speciali ang- 
perspektyvoj, garbusis valstybi
ninkas ragino ir šiandieninės 
išeivijos jaunimą gyvai jungtis 
į likiminę kovą bei aktyviai 
ruoštis kūrybiniam Lietuvos 
valstybės atsatymo darbui.

Sekmadienį, po prel. M. Kru
pavičiaus atlaikytų šv. Mišių, 
per kurias iš dalyvaujančių 
krūtinių skambėjo jautriosios

5,910 mokinių (vienoje tik Kau
no gubernijoje, be Kuršo). Il
gainiui ŠE skaičius žymiai pa
didėjo. Šių mokyklų įtakoje ir 
suaugusių tarpe pamažu neraš
tingumas buvo pradėjęs nykti. 
Tuo būdu k viso krašto kultū
ros lygis žymiai pakilo. Norė
damas tai patikrinti, Valančius 
porą metų prieš sukilimą per 
tuos * pačius klebonus pravedė 
ir savotišką raštingumo statis
tiką, E kurios paaiškėjo, kad 
jau tuo laiku buvo tokių pa
rapijų, pav. Rietavo, kur be
veik vEi suaugę buvo raštingi. 
Tuo žvilgsniu anais laikais Že
maitija buvo pralenkusi ne tik 
kitas Lietuvos, Lenkijos, juo 
labiau beraštės Rusijos sritE, 
bet ir galėjo drąsiai lygintE 
su daugeliu Vakarų Europos 
kraštų” (50 p.).

Taigi, jei rusų administraci
ja nebūtų uždraudusi spaudos 
ir neuždariusi parapinių mo
kyklų, tai pradėtas dideliu ba
ru lietuvių tautos švietimas bū- ir mielosios lietuviškos gies- 
tų davęs gražių vaisių, ir tik- mės, k po karšto popiečio, su- 
rai šiandien nereiktų neteisin- sirinkusieji vėl kibo į protinį 
gai kaltinti kunigų, kad jie ne- darbą. “Politikos prasmės ir 
sirūpinę tautos švietimo reika- vietos išeivijoje” temą svarstė cagos krikščionių demokratų

lų kalba, ryšium su Chruščio
vo atvykimu į JAV). Suvažia
vimo darbai baigti jautriai nu
skambėjusiu Lietuvos himnu.

Sąskrydį - suvažiavimą savo 
dalyvavimu pagerbė prel. M. 
Krupavičius, Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos cent
ro komiteto pirm. dr. K. Šid
lauskas, komiteto nariai: dr. V. 
Litas, P. Maldeikis, Juozas Pai
kus, Pr. Povilaitis, Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungos centro 
valdybos pirm. K. Kleiva, Chi-

skyriaus pirm. J. Bčiūnas ir k.
Raštu suvažiavimą sveikino 

gražus būrelis vyresniųjų stu
dijų klubų bičiulių, tarp jų 
vysk. V. Brizgys, dr. kun. Vyt. 
Bagdanavičius, ALRKF pirm, 
inž. A. Rudis, Vliko narys Pr 
Vainauskas, dr. VI. Viliamas, 
Italijos Lietuvių Bendruome
nės pirm. kun. V. Mincevičius

Gausus jaunatviška dvasia ir 
sveika, gyva mintimi sąskrydte 
paliko dalyvavusiems gražių, 
mielų įspūdžių. Ne vieno, buvo 
pageidauta sekantį sąskrydį 
ruošti visos savaitės ilgumo, o 
kanadiškiai bendraminčiai už- 
sikvietė kolegas kitate metate 
pas save. Bičiuliškas ačiū už 
sąskrydžio suruošimą priklauso 
daugiausiai dirbusiems centro 
valdybos pirm. Jurgiui Grav- 
rogkui ir čikagiškio klubo pirm. 
Adomui Viliušiui, kuris su sa
vo talkininkėmis ir talkininkais 
nešė visą technikinę ruošos 
naštą. • R. S.

Kas yra abstral 
tinis menas?

Abstraktinis menas : 
..enciklopedija—yra tokia 

no kryptis, kuri “sąmonii 
atsisako bet kuria prasme i 
duoti tikrovės objektus ir 
ri paveiksle skiria dėmesį 
jo vizualinei struktūrai, (s; 
voms, linijoms, kompozic 
apskritai)”.

Praktiškai tame mene 
lengva išskirti, kur yra ge 
jus, kur yra šarlatanas, kur 
nesusipratimas, šiom dien< 
tai parodė maža istorija š 
dijoje.

Švedijoje karališkoje akai 
mijoje buvo surengta dailės į 
rodą. Dailininko Oyvind Fal 
strom vienas paveikslas to 
parodoje ypatingai traukė la 
kytojų akis. Vieni žavėjosi 
originalumu, kiti tylėjo, nen 
rėdami pasirodyti neišmau 
apie meną, tik patraukę pečiai 
ėjo prie kitų paveikslų. Aiški 
mo atnešė pats dailininką 
Fahlstrom, atvykęs į parodą 
Susierzinęs jis nuėmė nuo šie 
nos savo vieną paveikslą ir pa 
aiškino: tai esanti tik jo pa 
letė, kurią jis panaudojo pa 
kuodamas kitus du savo tikrus 
paveikslus...

Parodos rengėjam nebuvo 
malonu, kad tą pakuojamą me
džiagą palaikė abstraktiniu me
nu ir pakabino sienoje. Paro
dos direktorius dr. Lars Erik 
Astrom stengėsi išsisukti tokiu 
paaiškinimu: “Mes manėme, 
kad tai yra naujas išraiškos 
metodas... E tikrųjų jte yra 
panašus į Fahlstrom kitus pa
veikslus ir jis tikrai nebloges
nis už jo ankstesnius kūrinius’.

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
: ! TransHuoja ii stiprios radijo stoties WL0A. 1550 kHocycfeoTransHuoja 

IOEKVIEN4. SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU 
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LITHUANIA WWA 
BRADDOCK, PA.

BAIGIANT VYČIŲ SEIMĄ Detroito rufpiMIo 33, Hkfln* 
bažnyčioje dalyvavo H kalrts: kun. Mykolas Daumantas, 
n lūs Dagilis, kurt. Jom* JutkovMIus (Wercester). kun. Mykolo* «»*■•<•—•— 
nas, kun. W«it»r *♦-—-

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Su tikslu padėti tiems, kurie norėtų pasiųsti siuntinį 

savo artimiesiems Lietuvon, arba į kitai kraštus, nedarant 
didelių išlaidų, mes sudarėme specialius siuntinius ir už
tikriname, kad tai yra pats pigiau----  ------ '■—:-------
siūlymas, kokį Jūs iki šiol turėjote.

1. Angliškos vilnonės medžiagc______________  __
5 gabalai, kiekvienas po 3|4 jardo. Medžiagos atžymėtos 
“Made ln England’ ir tas padidina jų vęrtę Lfetavoja. Šio 
siutimo kaina tik

2. VfetiDčs gamybos gmis rūšies medžiagos 6 kos
tiumams su priedais. Iš viso 3 gabalai medžiagų, kiekvie
nas po 6’į tardo, skirtingų spalvų. 19’į jardo medžiagų 
su priedam. Kaina taip pat tik $59.90.

Į šias kainas įeina visos išlaidos. Adresatas gaus 
aukščiau paminėtua siuntinius be jokių primokėjimų. Visi 
siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. 
Prie šių standartinių siuntinių Jūs galite pridėti vaistų, 
arba bet kokį daiktą ir už tai reikės primokėti tik muitą 
ir papildomas pašto Elaidas.

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiū
roje. Visi užsakymai yra išpildomi skubiai ir sąžiningai. 

. Už pačius vaistus mes skaitome urmo kainą.
Papildomų informacijų reikalu prašome reikalauti 

katalogų ir medžiagų pavyzdžių.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką

vusias ir geriausias pa

jos kostiumams. Iš viso

atsakymą.
AMERICAN R FOREIGN BOOK CO.

Tehf. CHąpd M773



DARBININKAS

Studijų dienos
X įį MUSTEIKIS 

. Kįįj “ VokMiįos

rū-
mai su aukštu bokštu. Vaizdas 
truputį panašus į Gedimino 
kalną Vilniuje. Plevėsuoja ir 
trispalvė vėliava, tik ne lietu
viška.

Koenigsteine yra dar vadina
mieji Susitikimo namai (Haus 
der Begegnung): Gerai, moder
niškai įrengti. Čia kartais su
sitinka katalikai ir protestan
tai, siekią vienybės. Čia buvo 
susitikę Nutildytos Bažnyčios 
įvairių tautybių atstovai, susi
rūpinę tikėjimo persekiojimu už 
geležinės sienos, čia susitinka 
ir lietuviai, atsiradę šiapus ge
ležinės sienos ir pasilikę vaka
rinėje Europoje.

Rugsėjo 23, saulėtą ir šiltą 
dieną, visai savaitei į Kųenig- 
steiną buvo suvažiavę Lietuvių 
Fronto bičiuliai ir ateitininkai 
sendraugiai, prisidėjus dar ir 
studentam ateitininkam. Tai bu
vo Studijų savaitė, šeštoji iš 
eilės, šiemet bendrai suruošta. 
Nuolatinių savaitės dalyvių bu
vo per 60, o kai kuriom die
nom siekė iki 80. Buvo atvy
kusių iš Belgijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicari
jos, Italijos, pačios Vokietijos 
ir net Amerikos. Visą techniš
kąjį ruošos darbą ant savo pe
čių buvo pasiėmęs kun. dr. J. 
Aviža, Vokietijos ateitininkų

ir Lietuvos laisvinimo galimy
bės^ dr. J. Griniaus — Mila
šiaus poezija, dr. St Bačkis — 
Milašiaus minėjimas Paryžiuje, 
kun. K. Senkus — lietuviškos 
dainos ir giesmės, inž. Pr. Zun
de
Lietuvoje. Kalbant apie O. V. 
Milašiaus 20 metų sukaktį, ap
gailestauta, kad jos nebeprisi
minė jokie didesni lietuvių sam
būriai Be to, iš magnetofono 
juostos išklausytas pranešimas 
vieno lietuvio, atvykusio nese
niai iš Lietuvos. Pranešimą pa
pildė M. Musteikis.

Malda ir menas
Studijų savaitės metu (rug

pjūčio 23 - 30) kiekvieną die
ną iš ryto buvo pamaldos. Mi
šias aukojo, ir pamokslus sakė 
kun. F. Brazys, MIC.- Rugpiūčio 
28 buvo mišios už žuvusius už 
Lietuvos laisvę, vakare — Tė
vynės valandėlė bažnyčioje ir 
A. Grinienės paruošta Religi
nės poezijos valandėlė, kurios 
metu* M. K. Ciūrlionio' poemos 
“Miškas” muzikai aidint, lietu
vių autorių religinę poeziją de
klamavo studentai: V. Bartuse
vičius, R. Kumfertaitė, A Lin
gė, A. Rugieniūtė, K. Žemai
tis ir K. šikšniūtė.

Kiekvieną vakarą po prane
šimų vyko draugiški tarpusa
vio pobūviai su linksmąja da
limi, prie kurios daug prisidė
jo L. Norkus iš Belgijos ir kun. 
Br. Liubinas. šeštadienio vaka
re (VIII.29) įvyko linksmavaka- 
ris, kurį, savo kūrybą skaity
damas, pravedė kun. D. Ken- 
stavičius. Trys mažos mergy
tės, Baltrušaitytės, pašoko

Antireliginė propaganda

. .. . *, . . ‘Traukinuką į Tėvyne’, o jau-skaitomis daugiausia rūpinosi 1 ,, J
« t ■ o nimss — susis .

IK1M

BROOKLYNO maldininkai Kennebunkporte prie Liurdo grotos.

studentams dalyvauti savaitėje. 
Min. dr. S. Bačkis iškėlė vi
suomenininkų kilnų ir brangų, 
nors nedekin^ dafBą, gėrėjo-’ ' 
si patirtais įspūdžiais ir nuotai
ka. Dr. P. Karvelis išreiškė pa
sitenkinimą, kad buvo užmegs- 
tas tampresnis ryšys su jauni
mu. Dr. K. .J Čeginskas šią sa
vaitę pavadino lyg miestu, ku
riame buvome prisiglaudę ir 
kurį dabar, palikdami, stebi
me į jį atsigręžę, lyg nakčia tos Himnu, 
nuo kalvos; Naktis — tai oku- .

panto šėlsmas pavergtam kraš
te; šėlsmas, kuris šiuo laiku, 
atrodo,- iš naujostiprėja ir rei- 

: kilau ja vis daugiau aukų. Vi
siems dalyviams atsistojus ir 
tylos minute pagerbus žuvusiuo
sius už Lietuvos laisvę, o ypač 
žuvusiuosius šiuo laiku krašte, 
kalbėtojas priminė, kad nebus 

‘geresnio atminimo žuvusiems, 
kaip vykdymas jų idealo.

Studijų savaitė užbaigta Tau-

IŠ KEARNY, N. J.
šiemet kaip specialistas susirado darbo 

tnržetib"Thicagoje.
rugsėjo

(ELI)

— šaulių Sąjungos 40 metų 
sukakčiai paminėti išleistas spe
cialus padidintas “Kario” 7 nr. 
(rugpiūčio - rugsėjo). Du treč
daliai numerio paskirti šaulių 
Sąjungos veiklos apžvalgai ne
priklausomoje Lietuvoje ir 
tremtyje. Rašo įvairūs autoriai. 
Labai gausiai iliustruota. Prie
dą redagavo V. A. Mantautas.
- —Senų ir nsulų giosmių^ — 

rinkinį su maldom, paruoštą 
kun. K. Senkaus, leidžia sale
ziečiai Italijoje. Surinkta apie 
200 lietuviškų giesmių su gai
dom.

—Petras Makleikis, gyvenąs 
Cicero, III., įėjo į JAV Lietu
vių Bendruomenės Švietimo Ta
rybą vietoje išėjusio M. Dun
dulio.

— Mirė kun. Alfredas J. Žu
kauskas, šv. Petro ir Povilo pa
rapijos klebonas Sugar Notch, 
Pa. Laidojamas rugsėjo 23 iš 
švč. Trejybės bažnyčios Wilkes- 
Barre, Pa.

—Kazimieras Deveikis, gi
męs 1918, ilgametis “Margu
čio” radijo Chicag^je pranešė-^' ^ " 
jas, mirė rugsėjo 13.

— Kun. Kostas Veselauskas 
Kiefersfeldene, Vok., kapelio- 
nauja senelių prieglaudoje ir 
padeda vietos vokiečių katali
kų parapijoje.^

—Kun. dr. P. Brazys, MIC, 
Marijonų vicegenerolas, gyv. 
Romoje, dalyvavo Vokietijos 
ateitininkų studijų savaitėje ir 
studentų ateitininkų konferen
cijoje ir padarė pranešimą apie 
ateitininkų veiklą JAV, kur jis 
neseniai lankėsi.

— Dr. V. Šimkus, akių gy
dytojas, sulaukęs 70 metų, ne
vedęs, mirė Chicagoje rugsėjo 
12. Jisai mokėsi Liepojos gim
nazijoje dar caro laikais.

— Kun. V. šarka uoliai rū
pinasi Šiaurės Vokietijoje li
kusių lietuvių pastoraciniais 
reikalais, bet nepamiršta ir 
kultūrinių. Tautos Šventės mi
nėjimus surengė Rensburge 
rugsėjo 8, Hamburge — rug
sėjo 12, Luebecke ir Neustadte 
— rugsėjo 13 ir Geestachte - 
špakenberge rugsėjo 14. Visur, 
kiek sąlygos leido, rūpinosi su
daryti įvairesnę meninę pro
gramą. Keliose vietose buvo at
vykęs ir kalbėjo dr. P. Karve
lis.

Kearny - Harrison lietuvių 
kolonija gailisi, netekusi veik
laus K. Barzduko, o kartu linki 
geros sėkmės ir toliau dirbti 
lietuvybei, nepamirštant ir mū
sų mažos kolonijos.

Naujas inžinierius
Mūsų kolonija turi džiaugtis, 

jog lietuvių jaunimas savo 
darbštumu išeina aukštuosius 
mokslus, šiemet inžinerijos 
mokslus Newarko kolegijoje 
baigė Antanas Vanagas ir įsi
gijo inžinieriaus laipsnį. Inž. 
Antanas Vanagas kartu išėjo ir 
karo aviacijos mokslą, įsigyda
mas atsargos karininko laipsnį.

ŽINIOS
Na, ir karšta buvo 

vaSarėlė. Kai -pradėjo 
mėn. šutinti,, tai ir 
mėn. dar neatleidžia.

Pamenu, prieš penkiolika 
metų (1944) buvo graži ir karš
ta vasara Lietuvoje. Tai pas
kutinė vasarėlė gimtoje šale
lėje. Patrankos dundėjo, orlai
viai dūzgė, radijo stotys pra
nešinėjo artėjantį raudonąjį 
pavojų. Miestų žmonės traukė
si į kaimus, laukus, girias. Lie
tuvos keliai, keleliai, kaip nie
kados, buvo perpildyti tankų, 
sunkvežimių, kareivių, žmonių. 
Dar vis buvo vilčių į staigų pa
sikeitimą. Bet veltui. Patrankų 
garsai ryškėjo, pavojus artėjo. 
Liko gražieji Suvalkijos laukai

HAVEN, CONN.
torius, daug dvasininkų iš New 
Haveno ir apylinkės .

Kun. E. A. Gradeckas paskir
tas didžiausios šioje apylinkė
je lietuvių parapijos klebonu

ŽINIOS IŠ NEW
Klebono išleistuvės

Kun. Edvardui A. Gradeckui, 
išbuvusiam 19 metų šv. Kazi
miero parapijos New Havene 
klebonų, rugsėjo 20, sekmadie
nį, buvo suruošti išleistuvių 
pietūs parapijos salėje. Pietuo
se dalyvavo gražus būrys pa- 
rapiečių, miesto burmistras Ri-

Waterbury vietoj iš klebono s“ sav» puošniomis sodybomis, 
pareigu pasitraukusio ilgame- ^au “ P38*61118- Apsispręsti rei
do klebono kun. J. Valantie- įėj° «rei!: ukti ,ar Suktis, 
jaus.

. , - T .... ... Naujasis šv. Kazimiero para-
« j- • ♦ T®v- A- Bernatonis, Sielovados c.a£ • .’ P? ' pijos klebonas kun. J. Matutis tėvynę.Si pagrindine savaites tema , - - - - nmlrac PrnnrK V MoMannc r j

Užbaigaiminėjo ir užrašinėjo stud. A 
Rugieniūtė. Savaitė baigėsi rugpiūčio 30

„ .. . v pamaldomis bažnyčioje. MišiasKHkšfaonu zmogyv a k
komunizmo akivaizdoje r-- ■ —-

ši pagrindinė savaitės tema ninkas Francis V' McManu8-
dar pernai buvo iškelta prol. žemaite studentų^ gaisrininkų komandos viršinin-
dr. A. Maceinos kuns šiemet teitinink„ vardu dėkojo rengė. kas Thomas J. Collins, vietos 
neg ėjo dalyvauti de ligos. jams suteiktą galimybę ir laikraščio The Register redak- 
Tačiau jo paruošta paskaita J_____________
“Laisvė komunizme ir krikščio
nybėje” buvo prisiųsta ir per- PHILADELPl
skaityta. Kitais dar atžvilgiais 
bendrąją temą nagrinėjo dr. Lietuviu kunigų pakeitimai 
St. Bačkis, Lietuvos ministeris Rugsėjo 8 buvo sukeisti vie- 
Paryžiuje, dr. kun. P. Brazys, tomis kai kurie lietuviai kuni- 
marijonų vicegenerolas Romo- gai. 
je, kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
taip pat atvykęs iš Romos, prof. 
dr. Z. Ivinskis, Baltų Instituto 
Vokietijoje pirmininkas, ir dr. 
J. Čeginskas, Europos Lietuvių 
Fronto bičiulių pirmininkas. 
(Apie tų paskaitų turinį 
plačiau kitame Darbininko 
meryje).

Pranešime:

nandoah ir 16 metų buvo kle
bonu Tamaųua, Pa. Čia jis į- 
steigė parapinę mokyklą. Jį la
bai mylį parapiečiai. Atsisvei
kins rugsėjo 20 specialiam po
būvyje.

Kun. Vincas Vėžis, švč. Jė
zaus Širdies vikaras, New Phi- 
ladelphia, Pa., paskirtas klebo
nu į Šv. Petro ir Povilo para
piją Tamaųua, Pa. Naujas kle
bonas yra įšventintas kunigu 
1939 m.; buvo vikaru Frack- 
ville, Mahanoy Citi, Tamaųua 
ir šv. Kazimiero parapijoj Phi- 

pranešimų: dr. P. Karvelio — vo 25 metų kunigystės jubilie- ladelphijoje. Jis yra kilęs 
Tarptautinės politikos padėtis jų, vikaravo Philadelphijoj, She- Girardville, Pa.

Kun. K. Balutis, šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas, Ta- 
maqua, Pa., perkeltas į šv: Ka
zimiero parapiją Philadelphijo- 
je administratorium. Ten ilgus 
metus klebonauja prel. I. Va- 
lančūnas. Dėl savo amžiaus ir 
sveikatos gavo pavaduotoją. 
Kun. K. Batutis yra kilęs iŠ 
Minersville, Pa., mokėsi Romo- 

Be paskaitų, buvo visa eilė je, praeitais metais atšventė sa

bus 
nu

, savininkas
FESnVAL RESTORANAS IR BARAS

uetuviv susirinkimams sala nemokamai
Mielai kiekvienu bua sutikta*

Paskyrė stipendiją
Stipendijų fondas, kurį re

mia Liet. Kat. Centras, Lie-
žmonių akyse matėsi ašaros ir tuvių Politikos klubas ir kt. 

t liūdnas žvilgsnis į tolstančią vietinės draugijos, paskyrė pir
mąją stipendiją, kuri teko Jo-

labai sumaniai vadovavo ban- išsikėlė veiklus K. Barzdukas
ketui ir visų parapiečių vardu Bene vienas iš pirmųjų į šią FarIeigh Dickinson universi-padėkojo uz uolų darbą per 19 koloniją atvyko Kazys Barzdų- įeU Ratf^riord NJ ekonomi- 
metų sv. Kazimiero parapijoje, kas ir plačiai įsijungė į lietu- 
o taip pat palinkėjo sėkmės ‘ .. ....................
naujoje vietoje.

... . jos mokslams eiti. J. Avin pri-v.skąją veiklą. Desirr> į metų klausQ v flų k 
sielojosi jis čia lietuviškais rei
kalais, visur ir visada būda-, 
mas pirmuoju. Daug užimtų 
vietos, jei jo įnašą lietuvybei 
tektų smulkiai apibūdinti. Tai 
tikra to žodžio prasme lietuvis

J. MėlynisDemonst raci jos 
prieis Chruščiovą 

šeštadienį, rugsėjo 12, 
džiulė minia pabėgėlių 
tremtinių iš Vidurio ir Rytų 
Europos kraštų demonstravo patriotas, idealistas, visa širdi- šventė savo metinį šventę, 
prie miesto rotušės su plaka
tais, kurių buvę apie 300 su į 
vairiais įrašais. New Haven Re- 
gister laikraščio koresponden
tas rašo, kad daugiausia į akį eiliniu nariu, bet vadovaujan- Po pamaldų parapijos salėje 

čiose pareigose. Labiausiai bu
vo prisirišęs prie šeštadieninės 
lietuvių mokyklėlės, kurią jis

... Buvo pasakyta tvarkė eilę metų. Mokė vaiku- kleb. M. Kemėžį palaiminti val- 
’ . čius ne tik lietuviško rašto, bet gi- Sveikindami kuopą metinės

šventės proga, kalbėjo kun. M.
(K-) kitų kultūrinių dalykų. Nekartą Kemėžis, Čižauskienė, J. Cižaus- 

kas, J. Bunienė ir 0. Baltra- 
maitienė, visi išreikšdami lin
kėjimus kuopai ir pasidžiaug
dami vis augančios kuopos 
darbais, šventės proga į kuopą 
naujai prisirašė penkios narės.

Trumpame susirinkime, ku
ris įvyko rugsėjo 7, buvo nu
tarta paaukoti 25 dol. šv. 
Petro ir Povilo lietuvių para
pijos bažnyčiai dabar vykstan
čių Šiluvos atlaidų proga.

K.K.

di- 
bei

ELIZABETH, N J.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 66 kuopa rugsėjo 6 at-

mi sielojęsis lietuvybe ir josios Šventė pradėta pamaldomis pa- 
išlaikymu. rapijos bažnyčioje 9 vai. ryto.

K. Barzdukas uoliai dalyva- Mišias aukojo ir pamokslą pa-
vo čia esamose draugijose ne sakė kun. kleb. M. Kemėžis.

krito užrašai: “Chruščiovai, iš- 
sikraustyk iš Lietuvos’, “Ukrai
niečių korikas’, “Budapešto 
skerdikas” . ~
keletas kalbų. Eisena miesto

buvo pusryčiai. Pusryčius pra
dėjo kuopos pirmininkė Justi
na Bunienė, pakviesdama kun.

j. gatvėmis buvo tvarkinga ir įr įvairių žaidimų, vaidybos ir
13 rimta. (K.) kitu kultūriniu dalvku. Nekarta

— Kun. Juozas šoškovičius, 
sėkmingai dirbąs pastoracinį 
darbą Vila Zelina lietuvių pa
rapijoje Sao Paulo, Brazilijoje, 
ateinančių metų pradžioje ruo
šiasi atvykti į JAV. Čia pasi
liks iki jubiliejinio ateitininkų 
kongreso, kuris šaukiamas Chi
cagoje 1960 rugsėjo 2-4. Ga
vėnios metu ir kitomis progo
mis yra pasiruošęs patar
nauti parapijų klebonams 
pravesdamas rekolekcijas ar 40 
valandų atlaidus. Jo adresas: 
Rev. J. Šeškevičius, Caiza Pos
tai 4118, Sao Paulo, Brazil.

Atitaisymas. Darbininko nr. 
60, 4 psl., New Haveno žinios 
per nesusipratimą buvo patal
pintos po Hartfordo antrašte.

Redakcija

vaikučiai gražiai pasirodydavo 
scenoje per įvairius lietuviškus 
vakarus.

Sielojosi ir lietuviška spau
da. Matydavome jį bažnyčios 
salėje ar susirinkimuose bepla
unantį lietuviškas knygas ir 
laikraščius. Džiaugdavosi ir da-

Moterų S-gos 5 kuopos veikla lindavosi įspūdžiais, kai pa- 
Penktos kuopos sąjungietės . vykdavo daugiau knygų parduo- 

rugsėjo 3 susirinkime pagerbė 
tris savo nares. Ilgametė kuo- pelnu papildydavo Kearny 
pos valdybos narė M. Dilionie- 
nė Hartfordo seime buvo pa-

ti ar laikraštį įpiršti. Gautuoju

Kun. Albinas Bielskis iškel
tas vikaru į Šhenandoah šv. 
Jurgio parapiją. Paskutinius 4 
metus vikaravo šv. Jurgio pa
rapijoje Philadelphijoje. Jis yra
prieš • 10 metų atvykęs iš Eu- VVORCESTER MASS 
ropos, pradžioje vikaravęs New 
Philadelphia, Pa.

Kun^Sfasys Raila iškeltas iš 
šv. Jurgio parapijos Shenan-
dcah. Pa. į šv. Jurgio parapiją 
Philadelphijoje, kur klebonu 
tom Raila akLUSttkfiaev^e“no kelta * Mqten‘ Didelio takl° žmogus, drau- KaUjima* uvaitgaliak

Mrnefu Amerikoje — nuo na.res Susirinkime iibuv0 giškas, teisingas ir be galo Pietų Afrika pakeitė kalėji- 
metu kai buvo atvvkes pagerbta ir pasidžiaugta jos ii- darbštus. Tas jo darbštumas mo bausmių vykdymą taip, kad 

tik anrilankvti bet karui kilus Samete veikla kuopoje- Taip gal ir buvo priežastimi jo iš- trumpesnes bausmes leista at-
. ’ . pat buvo pasveikintos A. sikėlimo. Eilę metu naktimis likti savaitgaliais . Nuteistasis

nebegalejo grižu. Adamskienė auksinio vedybų ................ ...............................

Harrison lietuvių bendruome
nės apylinkės kasą.

kelta į Moterų Sąjungos gar- Didelio takto žmogus, drau-

. . mokėsi radijo ir televizijos, ir gali dirbti sau laisvas nuo pir- 
Kun. Petras Silvinskas, mo- jubilėjaus proga, M. Dabrilie- - madienio ryto iki penktadienio

kytojavęs aukštesnėj mokykloj nė — sidabrinio jubilėjaus pro- dvasios vadas, api evyčių sei- vakaro, bet šeštadienio rytą
ir gyvenęs šv. Kazimiero para- ga. Kuopos pirmininkė visom mą Detroite, kur taip pat da- prisistato į artimiausią kalėji-
pijos klebonijoj Philadelphi- trim prisegė gėlių ir palinkėjo lyvavo Moterų Sąjungos centro mą. Taip gali būti atliktos
joje, rugsėjo 26 išvyksta į Ro- sveikatos ir gražios darbuotės naujoji pirmininkė ir pasveiki
mą. kur tęs savo studijas moks- ateityje. no vyčius. kaip 4 - 42 dienos.
lo laipsniui gauti. Jis prieš me- Susirinkime taip pat daly- Po susirinkimo įvykusioje 
tus buvo grįžęs iš Romos, kur ' vavo svetys iš Italijos kun. V. arbatėlėje buvo pasikalbėta su 
baigė teologijos mokslus ir bu- Mincevičius, kuris savo kalboje kun. V. Mincevičium. Jį atsi- skelbė konstitucijos savaitę. Ji 
vo įšventintas kunigu, gyveno papasakojo apie jo ryšius su kvietė ir globoja Watkins šei- prasideda rugsėjo 17. Tai 172 
amerikiečių kolegijoje, būda- Moterų Sąjunga. Kalbėjo ir ma. žada Amerikoje išbūti apie metai nuo konstitucijos paskel- 
mas jos prefektu. (Rs) kun. J. Jutkevičius, kuopos šešis mėnesius.

prisistato į artimiausią kalėji-

bausmės, kurios neilgesnės

Gub. Rockafslleris pa-

bimo.

6 SPILT
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Man’s tome robbed. ■

Hearttreakinf.
Cryinf over spilt m»lk.
See us before too tote.
Hartford Burglary Insurance
You need it N0W.

ALBERT F. PETERS :
Offlct:

114-55 OUEENS BUVO.
FORE4T MILLS, N. Y.
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DARBININKAS

Kad būt linksmiau
Tarnaitė, sukūlė porcelaninę 

lėkštę, ir ponia Julijona krito 
ant sofos apalpusi.

— Vaje, kas dabar daryti? 
— nusigandusi klausė vyro.

—Mesk žemėn dar antrą 
lėkštę. Matysi, kaip ji pašoks 
nuo sofos atgijusi.

REAL ESTATE

IN OUR LADY OF LOURDES 
PARISH IN MALVERNE. L. I.

2-f a m. heme. 5 years old, 6 rooms 
up. 6 rooms down. Many extras. Near 
everything incl. Catholic Church & 
Parochial School. 328.000. LY 9-0325

WiTER GARDEN
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS 1

Algiukas paprašė tėtės, kad 
jam duotų du kvoterius nusi
pirkti bilietui į kiną.

—Negausi šiandien nė
— sumurmėjo tėtukas, 
dės ant sofos.

vieno 
snau-

....

CENTERVILLE — NEAR 
MIDDLETOWN, N. Y.
1 ACRE $50 DOWN

A<lvn<vnt Road frontage. El^ctricHy. 
wiųitn>ng n-'arbv. Tarnui $25 mnnthly. 
FulT' prie* $550. Many parėjįs available. 
For informatinn and map write

JOHN 8RAUN 
69 Valley Vt«w «oad 
Lake Mohegan. N. Y.'

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevrood) 
TeL EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, ir kito
kiems pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina*

—Tai aš eisiu į savo 
barį ir pūsiu dūdą.

kam-

Vyras klausia savo jaunos 
žmonos, kas ją taip prisegė prie 
knygos, kurią jau kelintą kar
tą sklaisto.

—Ar ten koks povestuvinis 
romanas?.

—Ne, tai “Naujoji Virėja”, 
bet aš negaliu surasti recepto, 
kaip virti baltinius. Reikia 
skalbti.

IN ST. ROSE OF LIMA PARISH
IN BROOKLYN

FLATBUSH (715 Cortelyou Rd.).
Fine residential area opposite new 

jr hisrh school: large house. 9 rms. 
3 bathrooms, double overhead-door 
garavę: on large landscaped lot. 
40x100; suitable for professional man 
or large family.- AP 7-6100.

LIETUVOS ATSIMINIMO radijo valanda, kuriat vadovauja Jokūbas Stukas, atšventė 15 mietų sukaktį. 
Nuotraukoje — iipildę sukaktuvinę programą: it k. ..j du Salomėja Narkeliūnaitė, Jokūbas Stukas, Juo
zas Audėnas, Emilija čekienė, Jonas. Valaitis, Algir das Kačanauskas. Nuotr. V. Maželio.

Teisėjas klausia liudininkų, 
kaip ten tame klube atsitiko, 
kad vienam perskelta galva, o 
kitam nuplėšta ausis.

—Nagi, pone teisėjau, jiedu 
griebė po kėdę ir puolė vie
nas antrą.

—O tu neskyrei?
—Būčiau skyręs, bet po ran

ka nebuvo trečios kėdės.

Motina nustebusi klausia pa
auglį sūnų, kodėl jo žandas 
toks pamėlęs, ar kur neparkri- 

•to.'
—Ne, tik man ant veido 

pirštinė užkrito.
—Pirštinė?

1 - Mergina glaustosi prie pagy
venusio viengungio ir jam sal- 

‘ 'džiai kalba:
> —Neturėk, Florijonai, jokios 
t baimės, kad aš ką kitą įsimylė- 
&čiau, kol tu dar turi pinigų, 
r -

KA S Y R A Ž A LIE JI ŠKAPLIERIAI
popiėžitK’ atškiru raštu Įgaliojo 
šv. Vincento a Paulo seseris 
šiuos škaplierius gaminti ir pla
tinti. Per palyginti trumpą lai
ką žalieji škaplieriai paplito vi
same pasaulyje.

Lietuviai marijonai mielai 
norėtų patarnauti visiems, ku
rie tuo būtų susidomėję. Jeigu 
atsiras parapijų, draugijų ar 
atskirų asmenų pakankamas 
skaičius, marijonai stengsis at
spausdinti platesnes informaci
jas ir paruoš žaliuosius škap
lierius su lietuvišku įrašu. Iki 
šiol šiame krašte jie gaminami 
tik su anglišku įrašu. Kas no
rėtų platesnių informacijų, pra
šome kreiptis adresu: Mariau 
Fathers, Marianapolis, Thomp
son, Conn. ■> ‘

Lankant parapijas ir vado
vaujant misijoms, kartais ten
ka susidurti su žmonėmis, ku
rie prašo paaiškinti, kas yra 
tie “Žalieji Švč. M. Marijos 
škaplieriai’. Šia proga norė
čiau paaiškinti jų atsiradimo is
toriją ir pamaldumo praktiką.

Žalieji Švč. M. Marijos škap
lieriai turi du paveikslus. Vie
noje pusėje vaizduojama švč. 
M. Marija su kalaviju perverta 
širdimi; kitoje pusėje kalaviju 
perverta švč. M. Marijos šir
dis, apsupta liepsnų vainiko ir 
įrašo: Nekalčiausioj i Marijos 
Širdie, melskis už mus dabar 
ir musę mirties valandoje. Abu 
paveikslai turi žalio audeklo 
dugną, todėl ir vadinasi Žalie
ji Marijos škaplieriai.

-c 1S39 lapkričio 27 viena pran
cūzė mergaitė įstojo į šv. Vin
cento a Paulo dukterų naujo
kyną Paryžiuje. Per pirmąsias 
savo vienuoliško gyvenimo re
kolekcijas, 1840 sausio 28, ji 
turėjo regėjimą, kuriame švč. 
M. Marija jai apsireiškė švie
siai mėlyname rūbe, o rankoje 
laikė širdį, iš kurios tryško 
skaistūs spinduliai, šis apsireiš
kimas pažadino jaunos vienuo
lės pamaldumą į Švč. Dievo 
Motiną, o Marija, jai atsilygin
dama, apsireiškė dar keletą 
kartų.

Po įvilktuvių, jauna seselė 
buvo paskirta į Blangy vienuo-

KUN. A. MAŽUKNA, MIC

!

TONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR IŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Bffichigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite

Jone ir Angelines Andriulių ir Jų šeimos, Fountain, Micb.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite oamėginimui. 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 Sūrį kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausią sūrį

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC.
Vieninteliai šie sūrio gamintojai FOUNTAIN. M1CH.

lyną. Ten nuvykus, 1940 rug
sėjo 8 jai vėl apsireiškė Švč. 
M .Marija. Regėjime vienuolė 
matė Švč. Dievo Motiną, vie- 

Rnoje rankoje laikančią meile 
f liepsnojančią Širdį, o kitoje — 

škaplierius. Ant trumpos juos
telės kabėjo žalio audeklo ga
balėlis. kurio vienoje * pusėje 
buvo Švč. Dievo Motina, o ki
toje — kalaviju perverta jos 
širdis su minėtu įrašu. Seselei 
buvo apreikšta, kad nauji škap
lieriai yra didėlė švč. M. Mari
jos dovana šv. Vincento a Pau
lo dukterų vienuolijai. Kas juos 
dėvės, sulauks laimingos mir
ties ir ypač bus galinga prie
monė netikinčiųjų atsivertimui. 
Vėlesniuose apsireiškimuose Ji 
ragino, kad tie škaplieriai bū
tų dalinami žmonėms.

Pradėjus škaplierius platinti, 
Dievo Motinos apsireiškimai 
buvo paliudyti daugelio neti
kinčiųjų atsivertimu. Vienas di
delis ir viešas tikėjimo prie
šas sunkiai susirgo. Jam buvo 
patarta priimti žaliuosius škap
lierius. Kitą dieną jis pasveiko, 
priėjo išpažinties, atsisakė be
dievybės ir priėmė sakramen
tus. Konstantinopolyje sunkiai 
sergąs raupais ligonis, naudoda
masis šiais škaplieriais, pasvei
ko ir grįžo prie Dievo. Kadan
gi tokių stebuklingų išgijimų ir 
atsivertimų buvo daug, tai ir 
pamaldumas į švč. M. Mariją 
per šiuos škaplierius augo.

Tų škaplierių vartojimo bū
das yra labai paprastas, kadan
gi jie nėra kurios nore broli
jos ženklas, tai jų priėmimas 
nėra surištas su kuriais nore 
formalumais. Pakanka, kad jie 
būtų kunigo pašventinti ir var
tojami to žmogaus, kuriam jie 
skirti. Juos galima dėvėti ant 
kaklo., prisisegti prie drabužio 
ar laikyti savo kambaryje, pa
kabintus prie lovos ar kurioje 
kitoje matomoje vietoje. Kas
dien privaloma maldelė yra 
tas įrašas ap’ink ^vč. Dievo Mo
tinos širdį: "Meklčiušioji Ma
rijos širdie, melskis už mus da
bar ir mūsų mirties valandoje.

Tie škaplieriai ir maldos bu
vo patvirtinti pop. Pijaus IX

o AIR CONDITIONING 
o EXHAUST SYSTEMS 
o V^ENTILATING 
o HEATING

JAY&JAY
SHEET M ET AL 6 ROOFING CO.

Phone ELgin 1-5058 
62 Cedar Grove Avė., 

New Dorps, S. L 6, N. Y.

ELEK1 ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIUS
119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mišinių ir galiūnų 
laidymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
Šeštadieniais — visą, dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti
STerfing 9-6534 (po 8 vai. vak.)

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis

PETER LISAUSKAS 
69rl3 53rd Avenue, Maspetb, N. Y.

V1CTOR ABECCNAS 
351 Park Street. Ne« Britata. Cenn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
«34 v. Denlsen Street, Battlmere, Md. T

MEČISLOVAS KAVAMAtTSKAS
Masn Tel Hyde Park 3-3975

GAI.UNAS
M l-rnsner. Mrrrt. Il»de Park.

GEORGE
Ijso Csniff. OnreiL Mich

STANLEY
i MM W 470. SU < hk>sgo. H1/

JOHN KfllTRNA

METRICR

mik n« AlMny. Ctrtcago, III.
AI.LAN STFW4RT

UIS Krnod M. Phtl*. Fa Tel GlssMon* 5-1316

In St. Philip’s Paristi in Huntington, 
L. I. N- Y. Huntington Beach Area— 
$17.600. Custom bam red ranch, 8 
years old. beautiful vvooded • area, 
w/w carpeting, 3 bedrms, living rm, 
breakfast rm and kitchen; attached 
garage. cellar, storms, screens, 
blinds, dishwasher, drier. washer, re- 
frigerator. stove. Low taxes. beach 
rights. 3 Mayflovver Court, Hamilton 
7-9170.

VVINDHAM, N. Y.
Northern Catskills — DUDE RANCH or 
CHILDREN S CAMP site. 32 rooms. 8 
fireplaces. Hot-Air hent. svimmintr. fish- 
ing. hunting. skiing. 150 acres totai. 100 
acres ot>en tields. excei out-buildings for 
recreation. completelv fumishei for 
guests. ll; miles to villace. 2’i miles to 
church. over 1 mile hiehwav frontaee. 
lyM'-ted in NEW SKI DEVELOPMENT 
AREA. $30.000. 1 /3 down. Business. Re
sorts. Acreage. Cot’ages.

j#-

JOHN GARRAGHAN — Broker 
WINDHAM. N. Y.

Don’t Wait — Investigate — Phona 153

IN ST. MARY’S PARISH in Mont- 
vale, N. J. CUSTOM RANCH, lyr. 
old. On shrubbed acre in fashionabel 
neishborhood, convenientcommuting 
NYC, 6 unsually large rooms, fire- 
place. builtin- book, record shelves. 
hugepatio, large 2-car garage, many 
extras. For discriminating buyer,
Owner, PArkridge 6-3641..

IN CATHOLIC AREA 
OF TARRYTOVVN, N. Y.

Duplex -14. rooms ^- _2-car garage. 
Near all Catholic institutions

$34.000
Call Owner
ME 1-1387

IN INCARNATION PARISH
IN OUEENS VILLAGE. L. I., N. Y.

Detached 5 rooms, 2 bedrooms 
25 x 100, cement block garage 

313.900 
Call attorney

HO 8-2266

IN ST. FRANCIS' PARISH 
IN WANTAGH, L. I. N. Y.

318.990
3 bedroom ranch - f inished basement 

walk to 
station. shopping, schools.

SUnset 5-8765

ROOM ■ BOARD

SUNSET COTTAGE
ON STATEN ISLAND 

FOR ELDERLY PEOPLE. 
GOOD FOOD AND CARE 
AT RĘASONABLE RATES.

SA 7-6254

FARM & ACREAGE

IDEAL FOR CATHOLIC INSTITU- 
TION IN FLORIDA, N. Y.
Black dirt farm w/ house, 43 acres 
under cultivatlon. onion, lettuee, ce- 
lery etc. On highway. Owner, 231 
Broadway, Paterson, N. J.

FeL Yards 7-8393

Tel. Grevehin 6-7783

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti

. GLonmore 5-7281

Tel. RA 3-1342

5 DELIGHTFULL-ACRES 

PRETTY LITTLE COTTAGE
If you ar«> thinking of retlring. or if 
you can afford » country r*tr»at as 
n k* a.« thrn you wUl ^njoy o»*ing 
this exc*ption*J1y nlce littl* country 
esute. It'» immarulate in erery dotall. 
Attmctlve irhite 10 y«*r old cusdom-built 
5 room h<>uw. porfert cnndition through- 
out. Oil bot w*ter hrat. oak fluorinę. 
nle» flroplnce in llrinc room. hoated 
mtnpnrrh. formfm kltehen. tilod bath. 
eho*rfully bright and nartui tūli baar-
nv'nt trrth laundry tubn. littlr work 
ahop.
Scp-rato garage alumlnum ecroened 
"MMipr ho>t.«e." lovely grounds. plenty 
ot apace tor garden; r*M in nicely 
wooded (10 addltional aerva tor pmtec- 
tlon or o-c-i|rnt l»nd inveetment at very 
rearonable if deairedl.
Loėatrd in quirt area on hilltop in 
rhnice neighborbood of large country 
T'-only $1«<r The prominrnt execu- 
eatatea A comfortable country homee. 
tire wbo bu>lt thir little ertate aparrd 
no egnennr gettlng jurt what he vmt d 
Ton w)|) hke it when you aee it: fm- 
morliatr necupnncy. $11.500 Excellent 
terma tn gunliHed buyem.

JOHN H. LEWIS, Realtor

53 High St., Nowton, N J.

N«wton 361

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!!

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ
- SEZONINI IŠPARDAVIMĄ

trijose krautuvėse firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-1M OBCHABD ST. — GBS-4S25

Cor? DELANCY, N.Y.C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje

> Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų
> medžiagų : šilko, naBono, satino, aksomo, audeklų užuolai- 
i dona, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
’ Važiuoti BMT įftlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų,
> arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
I Atsineėkite iį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

vilnones Medžiagos jūsų artimiesiems
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suktelėtas. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šahkai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECF, GOODS CORP.
NEW YORK 2, N. Y.290 ORCHARD STREET

TeL: AL 4-8319

Tamsta rasi did<3į pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų Rdįįtiumams 
ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėnis bei

Maišytos ir riydnipės medžiagos parduodamos griežtai urmo

K&KFABRICS

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VALVAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 99.50 td pftag eihrtf

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7 -11N

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius i užsieni.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir paalfiOrtti!

. ........ -........ ............. . ............. .. ■ . i .n. ,■

Perkant - parduodant namus, ar išnnoamjBBt tatua, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federaUnių ir salstybinių 
Uksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui pini<inių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

91-99 iAMABCA AVĖ. WOODHAVEN tl, N.Y.
Tel: VI 74TH

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



DR. P- DAU2VARDIS, Lietuvos konsulas Chicagoje, sutinka it P. Amerikos pagrįžtančius kreptimnkue Mid- 
way aerodrome. Konsulas sveikinasi su Valdu Adamkavčium, krepšininkų išvykos vadovu. Nuotr. į. Degučio.

ATGARSIAI K KREPŠININKŲ LANKYMOS P. AMERIKOJ
Nors praėjo nemaža laiko, 

kaifk inųsų kįrepšininkai grįžo 
iš Pietų Amerikos, bet iš ten 
dar ateina laiškai, nešdami gra
žiausius atsiliepimus.

Štai Darbininkui rašo gen.
Vincas Grigaliūnas - Glovackis 
iš Kolumbijos, kur mūsų krep-

sias rungtynes.
j Jie buvo sustoję Medelline, 

kur buvo dvejos rungtynės, 
atnešusios lietuviams didelę 
pergalę. Be to, su didele per
gale laimėjo rungtynes Bogoto-- 
je.

Gen. V. Grigaliūnas, be spor-
4 tinių laimėjimų, dar pabrėžia 
‘ teigiamąjį įspūdį, kurį sudarė 

lietuvių krepšininkų giedoji
mas bažnyčioje. Laiške rašo
ma:

mūsų jaunimo tarpe. Visi jie gūnais, daug amerikiečių spau- 
puikiai atrodė — gražūs, žva- dos atstovų ir kitų svečių. JAV 
lūs, augaloti. Elegantiškai žaidė atstovas taip pat surengė gražų 
ir gražiai laimėjo. Su vietine priėmimą mūsų sportininkams 
lietuvių komanda, žinoma, jiem pagerbti. Spauda ištisą savaitę 
labai nesunku buvo laimėti, bet 
antrą dieną (liepos 26) žaidė 
su rinktine Urugvajaus krepši
ninkų komanda ir tuomet ga
lėjo parodyti visą savo sugebė
jimą. Urugvajiečiai žaidėjai kai 
kurie net ašaromis palydėjo 
savo pralaimėjimą”.

“Mūsų krepšininkai laimėjo 
puikią Montevideo miesto bur
mistro taurę. Publikos buvo 
daug ir mūsų krepšininkai su
silaukė pelnytų ovacijų. Apsi
lankymo-proga turėjo ir daug 
vaišių. Pasiuntinybėje buvome 
surengę jiems priėmimą, kuria
me dalyvavo Montevideo mies
to burmistras su kitais parei-

rašė apie lietuvių sportininkus 
ir dėjo daug nuotraukų. Jų ap
silankymas gražiai išpopuliari
no Lietuvos vardą’.

Gen. V. Grigaliūnas, kilęs iš 
Jiezno dzūkas, savanoris - kū
rėjas, pirmojo pėstininkų pul
ko buvęs pirmasis vadas, ku
riam kitais metais (rugpiūčio 
9) sueina 75 metai, savo laiš
ką redakcijai baigia tokiais žo
džiais:

v' marohi*s RESTĄDrant

otque cuisdbb ofnorthmrn

TACOMIC BRAUHAŲ8. Coomrbm Hawttana, New York.* RO 9-9642 
WQNDERFUL GERMAN-AMEBICAN FOOD at Lunch and Dinner Daily, 
except Wedneada$fc — FuHy Alr-Condttkned. Muaic and Entertatament

- Week.-Eods — BeaaonaNe prfces.

DORLON'S SHORE HOUSE, NORWALK, CONN. Merritt Pkwy. Exlt 39 
or Coiinecuau*..Turnpike Kxit 16. Serring fine food for over a Century.

John O'SulIįvan, go^Phone VO 6-1969. A rewardxng objective for an nour a motor 
drive from the George Washington or White-Stone Bridge. Sbore Dinners — Steaks 
and Chops. Open for. Luncheon. except Saturdays. Dinner till 10 p.m. Closed Tueadays

GUY LOMBARDO'S EAST POINT HOUSE, Freeport, l_l,N.Y. FR 8-5660
Tins is one of Long Island’s best and most popuiar dtaing places. Owned 

by orchestra leader Guy Lombardo, East Point House features elegant decor 
and top guality food. Seafood is a special, būt steaJcs, chops and all other 
kinds of dishes are superb too. Nightly entertainment. Dinners from $3.25 
to $5.75. Children’s dinner $2. A la carte $1.75 and up. Members DinePs Club.

PAUL DAUBE RESTAURANT “THE DUTCHMAN”
Catering to the Sportą’ World for over 33 years.

FAMOUS FOR STEAKS <fc CHOPS. WINES & LKįUORS
833 COURTLANDT AVEį bet. 159th & 160th St*. MOff Haven B4282

ALFRED*8 VILLA, 3413 Pacific Avė, Atlantic City, N. J.
(Atlantic City 4-7500). Romantic setting with sevėral small, intimate ro<Hns, 
V^ietian-Florentine decor. Fine steaks, lobsters, and Italian specialties. 
D onlya5-ll, Sun. from 3, $4J>0-$5.95 & a la carte, entrees $2^5 up.

CARRIAGE DRIVE RESTAURANT AND SHOP, Hamden, Conn. 
ATwater 8-9346

One of most glamorous restaurants in New England. French Provincial 
thru-out. Compiete lunch $L50-$2. Dinners $2.5O-$5. Banųuet facilities. 
Closed Monday.

LOVE LOBSTER? AHOY! STOP... LOOK... READ! •
Complete dinner $4.50. Appetizer, soup, crisp tossed salad, 

l’d 1b. lobster and dessert
CHELŠEA, 40-48 Main St, Fiushing. Air Cinditioned

Seafood and Steak House open daily and Sun. The Arlstecrat of Seafood. in Oueens

R e p u b Įi e 
Wine & Liquor Store

822 Union Avė. Brooidy* 11, N. Y.
M:KV 1-2989

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas '• 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms

PALTUS RESTAURANT
LIQUORS - BEER • WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI ~
Šeštadieniais, s^kmadioniaia

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniaimkaa

81 Spring St, New Britain, Comu Tel BA 3-9711

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICSMON

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPFJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J RAMANAUSKAS 
1113 Mt. VernoR Street Philadelphia 23, Pfc.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

“Mane tiek sužavėjo, ir 
■ puikiausiai nuteigė laimėjimas 

sporto aikštėje, kiek liepos 12 
atsilankymas į lietuviškas pa
maldas ir jų metu giedojimas.

- Tai buvo didis pasireiškimas 
r dvasios stiprybės, kuri veda ne 

tiktai į sportinius laimėjimus, 
bet ir padeda jiem išlaikyti gy
vą katalikybę ir lietuvybę. Tai 
paliudyti buvo labai svarbu ge
rokai sumaterializėjusioje ap
linkoje. Man, be to, tai primi
nė 1919 metus, kovas už Lie
tuvos nepriklausomybę ir kilnią 
dvasią savanorių, kuriuos teko 
vesti kovon. Džiaugiuosi, kad 

‘ toji dvasia tebėra gyva ir turi 
savo atstovus JAV lietuvių 
tarpe.”

Toliau gen. V. Grigaliūnas 
cituoja jo gautąjį laišką iš Lie
tuvos ministerio dr. K. Grau
žinio Urugvajuje. Nors Darbi
ninke jau buvo skelbtas prane
šimas apie mūsų krepšininkų 
didelį pasisekimą Urugvajuje, 
bet verta pacituoti paties Lie
tuvos ministerio žodžius:

‘Mūsų krepšininkai pas mus 
taip pat praleido šešias dienas 
ir sukėlė daug entuziazmo vi- 

' soje mūsų kolonijoje, o ypač

“Garbė mūsų Chicagos krep
šininkų tėvams, dvasios va
dams, auklėtojams, mokyto
jams, treneriams ir jiems pa
tiems”.

280 Chesnut Street New Britain. Conn.

Tel. BA. 9-1181

1

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Demereckis, Jonas, kilęs iš 

Jurbarko, turėjo ūkį prie Kai- 
šiadorio;

Francuzevičius, Vilimas, iš 
Užvenčio;

Grikšelis, Silvestras, iš Už
venčio;

Kibartas, Juozas, Vinco sū
nus, kiL iš Tauragės vaL;

Kratavičius, Pranas;
Mincevičius, Juozas, kilęs nuo 

Suvalkų Kalvarijos;
Racevičiūtė - Halscy, Ona, * 

Boleslovo d., iš Raseinių, gy
veno 3026 Wade Avė., Cleve- 
land, Ohio;

Radavičius, Vilimas, ir Rada- 
vičiūtė, Valerija, iš Užvenčio;

Reden - Kalinauskienė, atvy
kusi iš Vokietijos į Kaliforniją 
1952 m. vasario mėn.;

šapaga, Pranas, kilęs iš Kre
tingos;

Severinas - Grinkevičiūtė Ju
zefą, dantų gydytoja, gyv. Los 
Angeles, Kalifornijoje.

Alenčikas, Juozas, Jono sū
nus;

Elertas, Vytautas;
Jeruševičius, Juozas, Prano 

sūnus, ir jo duktė Sarapinavi- 
čienė, Monika, iš Purvelių km., 
Nedzingės vai., Alytaus apsk.;

Juška, Jonas, seniau atvykęs 
Amerikon, turėjo seserį Petro
nėlę Misevičienę, gyvenęs Cle- 
velande;

Misevičius, Matas, Jono sū-

. į GRIPSHOLM RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y.

FINEST SVVEDISH SMORGASBORD — Luncheon - Cocktails - Dinner
Open Every Day

RAINBOVV RESTAURANT, Albany' Post Road, Ossining, N. Y. 
— - Wiison 1-9724

Danish-American Cuistae Smorgasbord Saturday and Sunday. Broiled 
lobster. Lušchedh— Cocktails — Diner. Popuiar Prices. Air-Conditioned. 
Ample Parking.

STEAK PIT RESTAURANT
666 Sunrise Htghway,. Rockville Center, L. I, N. Y. RO 6-7200 

ISegantly decorated spot for excellent steaks, chops and lobsters. L 12-3, 
$1.60-$3J5; D 5-12, Sun. from 12, $3.75-$5^0 and a la carte 

Pianist evenings. Parties. Bar and lounge.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas 
74 Provideaee Street

Woreester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

Ordos Umkr Eyos?
Wrie ssake and warymg.
BigtospitaIMK
U0CWS DwtS» TOO.
CoaldlnppeatoyML

ALBERT F. PETERS 
Office:

1W-» OUEENS BLVD. 
FORE8T MILLS, N. Y. 

Vlrffnta 3-1477

MMM

nūs, gyveno Chicagoje;
Sarapinavičienė, Monika ,ir 

jos tėvas Jeruševičius, Juozas, 
Prano sūnus, iš Purvelių km.,
Nedzingės vai., Alytaus apsk.; 

šimulaitis, Juozapas ir jo se
serys, vaikai Pranciškaus šimu- 
laičio, kuris buvo kilęs iš Vil- 
keliškių km., Sintautų vai., ša
kių apsk., gyveno GirardviDe,

Tamkus, Aleksas, gim. Šiau
liuose;
Ulba, Antanas ir Povilas, An
tano sūnūs.

Ieškomieji arba apie juos a-|sNAPpER INN/Oakdaie, l. i. Cocktail lounge_and outdoor dining terrace 
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti;

Consulate General of
Lithuania
41 We$t 82nd Street
New York 24, N. Y.

over-size juicy lamb chops. Desserts are for taste. Closed Mon. Lunch. a la 
carte. Complete dinner $3-$6, from noon-til 9:30 pjh. Member Diner’s Club.

SAyville 4-0248

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

Afrikos blokas

Jungtinėse Tautose šioje se
sijoje Afrikos valstybės reiškia
si kaip vienas blokas, vadovau
jamas Ghana valstybės. Kitos 
bloke: Etiopija, Liberija, Libi
ja, Marokas, Sudanas, Tunisas 
ir Jungt. Arabų Valstybė.

MELE’S PAVILION RESTAURANT, Centerport, L. t.
(3 miles East of Huntington). Excellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surrounded by woods. Specialties of the house tad. broiled scampi, 
baked dams, chicken Romana. Lunch. noon to 3 pjn., $l_75-$2&0. Dinner 6 
to 11 p.m. and Sun. 1 pnt, $3.00-$5.50. Pianist week nights and Sun. even- 
ings. Ensemble Saturday. Member Diner’s Club. ANdrews 1-4415.

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

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

Foot of Seguine Avė. at the Waterfront

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9386 
Aptarnauja New Britais, Watertury ir Hartford, Conn.

CHILDREN BOARDED

HOTEL DIXIE, 250 West 43rd Street, New York City
ATJ, YOU CAN EAT—FULL COURSE SIRLOIN STEAK DINNER—$2.65 
Full dinner includes baked potato, tossed salad, roU and butter, dessert and 
coffee. 11 ajn. to 10 p.m. Giant cocktails. Piano interpretations nightly by 
Hank Faller. No cover or ent. tax. Member Diners’ Club. Wl 7-6000.

EXPERIENCED MOTHER, 

care for infante, week or month. 
Private home. Beet of care, 8 years 
experience, age 1 week-3 years — 
reasonable rates. UL 8-1553.

RUSSIAN BEAR, 139 E. 56th St. (Cor. Lex.). EL 5-9080.
Natkmally famed for excelteace of its Russlan Cuisine and beasty of true cay at- 
iDOSpbere of old Rusia. Lonya Kalbouss and his Gypsy orchestra nightly. Bererly

BARAS IR RESTORANAS
Metodiškos gamybos pietfis, dakarienfe ir užkandžiai

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINQ*<IS
Popuiar irith Steęę And Screen

INSURANCE

Low, Low Insurance Premium Rate*
AUTOMOBILE — Home owners

nal liabiUty—owners, landlords and 
tenants liabiUty 20% off in advance.

EMPIRE MUTUAL INS. CO.
JOSEPH R. CORDARO. Nl 6-4242 

Monthly peyments aminged.
ivavvsvvvv v* w. tru f W w w

AUTO INSURANCE

SMALL DOWN PAYMENT

AUTOMOBILE INSURANCE
A. ROSLOFF

669 Fulton 8L, Brooklyn, N. Y.

BALLET GUILD SCHOOL

SAYSIDE MILLS — Cėr 
Ti>?M<»y. RAyiMe I 

FLUSMING — P«ri«ho«M 
Mvmtay. IN 1-5471 »

TR 5-2914

Hiflh Scbeel
IN 1-5421

RKGI8TRATIONS ACCEPTED NOW

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

Norite geros—meniškos fotografijos

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Skambinti teL HYactat 7-4677

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms l? kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų amsi rinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi | klubo rei

kalų vedšją K. VaiteMJ.
ITNmN AVKNITR ' BBOOKLYN U, N. 1.

RANGA TELEVISION
Sav. V. ZEUENIS

3423 FULTON SSKEET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. T. APptefSto 7-0349

35 iki 40% sųelaidoa 1969 metų
vokite gunykoB rutio, Hi-Fi ■
bei Stereo a para tams
Dideli atpigtnhnai Adsifal bei ■
RCA tatervMjoaM. ■
Geriausia proga įrigyti Fedden q|
oro vėatatnvų (Air coodittooer).

Tatevistios, HkFi M vokiškų 
aparatų talpus atliekamas 
kvaUflkaoto tedudks pripa-
W*RCA.



JULIUS MALDUTIS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Joseph Garszva
GRABORIUS

RAMO PROGRAMA

Woodh*ven, N. K

OBVPt NUT YOBKE

Buto ieškoma dviem vyres
nio amžiaus asmenim, vyrui ir' 
žmonai, be vaįkų, abu dirba.

geidaujama Woodhaven - High- 
land Park rajone, 3-5 kamba
rių. Pranešti Darbininko redak
cijai telef. GL 5-7281.

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotojaa

Putnamo seserys jau seniai 
ir periodiškai surengia uždaras 
rekolekcijas moterim ir mergai
tėm. Seniai buvo keliamas

nių idėjų rekolekcijų dalyviai 
skirstėsi į namus, tikėdamiesi 
kada nors vėl susirinkti dva
sinei atgaivai. (Pr. P)

NUTąRY PUBLIC I 
Patarnavimas tflen* Ir naktj 

Nauja moderailka koplyčia iar* 
meninis dykai. Aptarnauja Ckm- 
bridge Ir Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir | kitus miestus 
Reikalo laukite: TeL TW 8-4494

kurną begalvojant; M. P. Man- 
tautienė — Šaulių moterų sto
vyklas Palangoje prisiminus. 
Šaulius tremtyje sveikina mi- 
nisteris St Lozoraitis, Vliko

TeL EVei-green 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

PrieinamiauslomU -kainomis su 
labai gerom išaimokėjime aąly- 
gom ir pristatymu i vietą, iž 

ONOS IVAftKIENas

BALDŲ KRAUTUVES

BALSAMUOTOJAS

231 BedSord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9794

M. and Z.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas Hlkory 1-5220

J. B. S h a 1 i n s 
§ a 1 i n s k a s 

Laidotuvių DirektcHTua 

84-02 JAMAICA AVĖ.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

dainavimą... besimokančiam

dyboš posėdyje, Philadelphijo- 
je£ rugsėjo 17 iš Brooklyno da
lyvavo preL J. Balkonas, kam.

; J. Končius, kun. J. Alekšiūnas,
► kun. T Narbutas ir tam V. siekti dainos meno.
. Dabušis Posėdyje buvo aptar- ' ’
ti busimo Kunigų Vienybės ju
biliejinio seimo Chicagoje pro-

. grama, kuris bus rugsėjo 23-
24 d.d. Chicagoje ir kiti KV

įgytų daugiau drąsos ir patyri* 
mo sceniniame pasirodyme be£

lyvaus lietuvaitės — 
čikotaitė, Audronė Gaig 
Aušra MaČiulaitytė, Onutė 
tijošaitytė, latvaitė Aida Ber- 
zinš ir Auna Del BorreUo, Jų* 
anna Smith, Rudy Jonės ir 
Lino Zanoni. Koncertas įvyks; 
rugsėjo mėn. 26 dieną (šešta
dienį), 8:00 vai. vakaro, 1906 
Rittenhouse Sųuare (tarp Wal- 
nut ir Locust gatvių), Ethical 
Socięty auditorijoje.

Lietuviška visuomenė savo 
dalyvavimu suteiks vilties ir pa
drąsins ryžtingiau ruoštis į gy
venimą per šią meno sritį, kad 
vėliau, subrendus dainos mene, 
jie žavėtų visuomenę lietuviš
kos dainos grožiu.

Furcoto, Mmrne

Vytautas Valaitis gavo dar
bą “Newsweek Report” savai
tiniame žurnale kaip fotogra
fas reporteris. Pereitą savaitę 

; jis jau fotografavo Chruščiovo
- atvykimą į New Yorką. Iki šiol 
jis dirbo Akrone, Ohio, vieno 
dienraščio sekmadieninės lai
dos redakcijoje. Ten gyvena ir 
jo šeima. Greit į New Yorką 
jis perkels ir savo šeimą, šiuo 
metu jo fotografijų paroda

■ ■ vyksta Parents^ Magazine pą- 
; talpose, 52 Vanderbilt Avė.,
New Yorke. Išstatytos vaikų 
nuotraukos.

Apreiškimo parapijos Amži
nojo Rožančiaus draugija ruo
šia laimėjimo vakarą rugsėjo 
27, 4 v.v. parapijos salėje. Tre
tininkai rengia taip pat laimė
jimo vakarą spalio 18, 4 v.p. 
p. Valdybos nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatiniai atstovai — J. Ra
jeckas, dr. Arnold Spekke, J. 
Kaiv ir dr. A. Dinbergs bei E. 
Jaakson turėjo pasitarimą New 
Yorke rugsėjo 11 d.

DaiL Albino* Elskaus kurinių 
paroda rengiama gruodžio mėn. 
Chicagoje, Čiurlionio galerijos 
patalpose.

Ateities žurnalo rugsėjo nu
meris šią savaitę atspausdina
mas ir išsiuntinėjamas skaityto- 
jamas. Numeryje aprašomos 
moksleivių stovyklos, vykusios 
Dainavoje prie Detroito.

Ada Korsakaitė, kuri dabar 
dirba A. Valeškos bažnytinio 
meno studijoje Chicagoje, pra
ėjusį savaitgalį buvo atvykusi 
į New Yorką. Chicagoje ji ma
no pasilikti iki šių metų galo.

Gediminas Naujokaitis, iš
rinktas į Studentų Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybą, per
ėmė tvarkyti Sąjungos biulete
nio (Gaudeamus) redagavimą ir 
leidimą. Royal, N. J. Palaidota pirmai

D>H. Romas Viesulas šiuo me
tu dar gyvena Ispanijoje, kur 
ilgesnį laiką dirbo Barcelono- 
je. Lapkričio 18 jis išplaukia 
atgal į New Yorką. Jis buvo 
gavęs Guggenheimo stipendiją 
ir, ja pasinaudodamas, metam 
išvyko į Europą.

Tėvas Leonardas Andriekus, 
O.F.M., Booklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkas, vedė 
noveną švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje, Chicagoje, nuo 
rugsėjo 8 iki 15, pereitą savai-? 
tę grįžo į Brooklyną ir pradėjo 
ruošti spaudai Aidų aštuntąjį 
numerį.

ALRK Federacijos Kongresui 
rengti komiteto posėdis įvyko 
rugsėjo 18, penktadienį, pas 
prel. J. Balkūną, kongresui

sėdyje buvo apsvarstyti kon
greso programos, banketo, pa
maldų ir kiti reikalai. Kongre
sas vyksta Nęw Yorko Coinmo- 
dore viešbutyje, padėkos die
nos savaitgalyje, lapkričio 27 
29 d.<

Giedrė Jonynaitė, daiL V. K. 
Jonyno duktė, gavusi stipendi
ją, metams išvyko į Prancūzi
ją studijuoti prancūzų, kalbos.

Mirė Leokadija Simutienė t 
Duonelaitė, konsulo Aniceto Si
mučio motina. Velionė buvo 79 
metų amžiaus, kilusi iš Ukrinų 
km., Židikų valč. Mirė rugsėjo 

’ 18 d: pas savo gimines Mount

Stephen Bredes Jr<
ADVOKATAS

BrwHn 8, N. N.

Vyrų uždaros rekolekcijos Marianapolyje
Gyvendami didelės techni

nės pažangos laikais, kai įvai
rūs išradimai daugiausiai tenki
na žmogiškuosius medžiaginės 
gerovės siekimus, pasijuntame klausimas tokias uždaras reko- 
kartais atitrukę ? nuo dvasinia lekcijas-suruošti ir vyram, bet 

vis stigo arba veiklesnės ini
ciatyvos arba ir tinkamos vie
tos bei laiko. Tik šiais metais 
Bostono ateitininkų sendrąugių 
valdyba su pirmininku dr. Pet
ru Kalade ryžosi tą mintį rea-

gyvenimo, pajaučtame nerimą, 
pasiilgstame atsigaivinimo ir 
susikaupimo dinamiškame mū
sų laikų triukšme ir judėjime. 
Jaučiame reikalą sustoti bent 
valandėlei, išsijungti iš viešu
mos ir susimąstyti. Tam gyvam lizuoti. Tą ryžtą užgyrė Naujo- 
reikalui, be abejo, geriausią sios Anglijos Kunigų Vienybė, 
progą suteikia uždaros rekolek- o marijonai sutiko rekolekci- 
cijos. jas priimti savo gražioje Maria-

RUGSĖJO MENESIO “KARYS”
Jau išleisto naujo “Kario” džius — Apie Lietuvos šauliš- 

viršelyje matyti Chicagos lietu
viai šauliai naujose unifromo- 
se. šis ‘Kario” numeris skirtas 
Lietuvos šaulių Sąjungos įkū
rimo 40 metų sukakčiai pami
nėti. Jame rašo: Marių žuvėdra 
i— šv, Kazimieras, scenos vaiz
delis tinkamas mėgėjų gru
pėms vaidinti, nes nesudėtin
gas ir gyvas; K. M. J. Šarūnas

cūzija pralaimėjo 1936 m.; S. 
Butkus —. Augino tėvas sava
nori, šiuo str. autorius baigia 
savo atsiminimų eilę; J. B. — 
Prieš 26 metus, prisiminimai 
apie. S. Darių karo mokykloje. 
T “Tremties trimito” skyriuje 
rašo R. Skipitis —>- Lietuvos 
Šaulių Sąjunga ir VI. Putvins
kis; V. Putvys —Kelias į ne
priklausomybę; A . Valatkaitis 
— V? Putvys iš arti; P. Sala-

Daukantas ir gęn. S Raštikis 
Šiame “Kario?’ numeryje lei

dėjai, be to, skelbia savo naują 
leidinį — prof V. Biržiškos 
“Praeities - pabiras”, rinkinį 
straipsnių iš Lietuvos istorijos. 
Leidinys netrukus pasirodys 
stambios, įrištos? ir iliustruotos 
knygos pavidale. Knygą galima 
įsigyti tik per “Karį’ (6.50dol.).

Naujas “Kario” numeris žy
miai padidintas ir gausiai ilius
truotas retoni, istorinėm nuo
traukom iš šaulių gyvenimo.

(z)

dienį, rugsėjo 21, Woodbary, 
N. J. katalikų kapinėse, liko 
nuliūdę sūnus Anicetas, duktė 
Adelė Urbonavičienė Lietuvoje 
ir būrys anūkų. ’

Uriulė ArčkhaueHenė, gyve
nusi Huntington, L I. N. Y^^- 
mirė rugsėjo 9. Palaidota ii 
Apreiškimo parapijos bažny
čios rugsėjo 12 d.

MASPETH, N.Y.
Praeitąjį sekmadienį įvyko 

išleistuvės Fausto Rajecko, ku
ris kaip farmacistas Pfizer 
vaistų firmos išsiųstas į naują 
pastatą New London, Conn

F. Rajeckas ir jo žmona Su- 
zana buvo veiklūs parapijos 
choro nariai. Netekus gerų 
dviejų giesmininkų ir malonių 
simpatiškų veikėjų, choras liū-

Faustas Rajeckas taip pat bu
vo Maspetho apylinkės bend
ruomenės veikėjas ir buvo jos 
iždininkas. Išleistuvių proga su
rengtas pobūvis — Maspetho 
apylinkės pirmininko Antano 
Vismino namuose. Choras ir 
bendruomenės valdybos įteikė 
dovanas ir palinkėjo geros lai
mingos sėkmės naujoje vieto
je. Pobūviai surengti paskiar- 
bavfc A. Sodaitis, E. Čepulie
nė ir Sodaitienė (v.)

PADĖKA

Karšta saulutė sutraukė Dar
bo dienoje, rugsėjo 7, gražų 
būrelį lietuvių į Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolyno sody
bą Brockton, Mass. Oras buvo 
palankus ir sudarė raminančią 
nuotaiką.

Visų seserų vardu norime 
nuoširdžiai padėkoti’Komitetui, 
prel. L. Tulabai, gausiai apsi
lankiusiems prelatams, vienuo
liams ir kunigams ir visiems 
darbininkams iš įvairių koloni
jų, būtent: Brocktono, S. Bos
tono, Stoughtono, Lawrence, 
Norwoodo, Cambridge, Worces- 
terio, Brightono, kurie pašven- 
tė savo laiką Jr triūsą. Taip 
pat dėkojame visiems “ atsilan
kiusiems, kurie taip nuoširdžiai 
rėmė vienuolyno reikalus.

Mes iš savo pusės galime tik 
prašyti Aukščiausiojo visiems 
šiems geradariams gausių ma
lonių jų gyvenime. Lai Aukš
čiausias laimina! Visiems dide
lis ir nuoširdus ačiū. 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
vardu

Motina Cecilija

galima gauti butui mbdem’žkl 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUAN1AN 
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.

GERIAUSIU PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresų.:

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

Sąžiningas patarnavimas

Reikalinga moteris namų 
ruošai bei vaikų priežiūrai. Ge
ras atlyginimas, graži aplinka 
rezidencinėj sekcijoj, kambarys 
su visais patogumais. Skambin
ti NE 2-2012, adresas: 56 Lyn- 
croft R<L,-New„ Rocjįelle, JN.Y.

napolio sodyboje, kur tik prieš 
savaitę įspūdingai atšvęstos ši
linės. Misijas vedė kun. J. Venc
kus, S.J.

šeštadienio ryta, rugsėjo 12, 
į Marianapolį susirinko gana 
didelis vyrų būrys iš Bostono, 
Brocktono, Hartfordo, New 
Yorko ir Worcesterio. Pusant
ros dienos praėjo didelio dvasi
nio susikaupimo ir rimties nuo
taikoje. Saulėtos dienos ir gra
ži Marianapolio gamta taip pat 
veikė gaivinančiai.

Sekmadienį, rugsėjo 13, per 
paskutinius pietus Vitalis Žu
kauskas skaidrias nuotaikas 
dar daugiau prablaivė gražiu 
humoru apie rekolekcijų metu 
patirtus įspūdžius Dr. P. Ka- Gali palaukti pora mėnesių. Pa
ladė dėkojo rekolekcijų vedė
jui kun. J. Venckui, S.J., ir 
marijonų atstovui kun J. Na
riui, kuris visą laiką rūpinosi 
rekolektantų reikalais. Išreiškė 
viltį, kad uždaros rekolekcijos 
bus imtasi organizuoti ir kitose 
vietose.

Po pietų visus rekolekcijų, 
dalyvius pasikvietė pas save 
kun. St. Yla. Jo bute, Putna
mo vienuolyne, buvo išklausyta 
įrekorduotos kalbos vieno lie
tuvio, grįžusio į tikėjimą. Da
lyvius giliai paveikė konverti
to nepaprastas pasitikėjimas 
Dievo Apvaizda.

Kupini- gražių minčių ir kil- ;

Išnuomojamas trijų kamba
rių butas su virtuve, vonia ir 
kitais patogumais 339 Wilson 
Avė., prie Grove St. Kreiptis: 
Frank Franckiewich, 339 Wil-

- son Avė., Brooklyn, N.Y.

Reikalinga namų Seimininkė 
— tarnaitė 3 asmenų šeimai, 
mažasis yra 7 metų. Penkios 
darbo dienos. Gražus, visai pri
vatus kambarys. Geras atlygi
nimas. Kreiptis telefonu: EV2- 
2104?

Phone: EV 4-2318

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRANO STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

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

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

Spaudos vakaras

PreL Pr. Virmauskio rūpės- I 
čiu spalio 18 So. Bostone ruo- ! 
Siamas vakaras pranciškonų lei- ! 

džiamai spaudai paremti. Vaka- ! 
ras įvyks spalio 18 Thomas ! 
Park High School auditorijoje. ! 
Programą atliks Worcesterio ; 
meno ratelis, suvaidindamas D. ; 
Andriulio operetę “Viengun- ; 
giai”. Chorui vadovauja mus. ; 
J. Beinortus. Į vakarą bilietai 1 
gaunami šv. Petro lietuvių pa
rapijos klebonijoje, O. Ivaškie- ! 
nės krautuvėje, St. Minkaus ! 
Baltįc Floris knygyne, pas Ben- ' 
zeričhis, B. Gailiūnienę, S. Ri- ' 
maitę, N. Grabol, V. Valatką Į 
ir Daukanto krautuvėje, Cam- Į 
bridge, Mass. j

Reikaftngi darbininkai prie 
mašinų (machine hands) ir sta
liai (cabinet makers). Kreiptis: 
Shaw Manufacturing Co., 1 Tif- 
fany PI., Brooklyn, N.Y., tel. 
UL 5-7000.

fazfiaierM prof. JURGIUI ČIURLIUI, 
buvusiam Lietuvos Gdefinkefių Vyriausiam Direktoriui,

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS—Direktonuą 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

WHIL — 1430 kilocydes—Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNdžIUI — TtthnanHa RaAo Bear. M Cot-

O. Ivaškai, 328 W. Broadvay, ir John Roman, jr., PX)Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Weteter Ave^ Cam-

venų krantuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

MMmS

miesto dalyse; Wbda vantMadjB 
TeL Virgiui* 7-4499

LAISVES VARPAS
Naujosios Angfijds Betariu 
Kultūrinė radijo programa
WKOX, 1190 kilocykles 

Framingham, Mass. 
Sekmadieniais

Nuo 8 ligi 9 vai. ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 

47 Banks St
BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209


