
Kuo skirias?

Į Gromyko kaitinimus Ame
rikos prezidentui dėl Kubos tuo-

Antras klausimas, dėl kurio 
vyriausybės nuomones išsisky
rė su tautos atstovybės nuo
monėm, yra Kuba. Kongresas

Sv.' Petro bazilikoje Romoje 
rugsėjo 22 rasta ir vėl bomba 
netoli Švenčiausio Sakramento 
koplyčios. Ji buvo pašalinta, 
Liepos 14 bomba sprogo suga- 
dindama popiežiaus Klemento

b. ūkininkę vergija nuolat 
sunkėja,

c. antireliginis karingumas 
vis smarkoje ir

rytų Vokietija, kad būtų baig
tos karo pasėkos ir vakarų Ber
lyne saugumas garantuotas J. 
T. kariuomenės vietoj dabar
tinės trijų sąjungininkų. Kai 
dėl Kubos, tai Sovietą} neduos 
J. Tautų ekspedicijai nė kapei-

tybė beturi ki 
kalus. Aš stob 
krizo valstybę 
po Kute,.*-j 
revoliuctįs, Jvo 
mą; kuri tani 
Vengrijos nepri 
ri laiko vergėjo 
tijos jūros iki 
Dabar ji nori 
lininkauti apie nesikišimą į ki
tę reikalus".

Amerikos prekybą su komunistinio bloko režimais

IR VĖL SKAUDI LĖKTUVO
Toki anie milžinai pasirodė NELAIMĖ

Išvada — sovietinį imperia
lizmą užkardyti ir belaisvių tau
tų padėtį pakreipti gerėjimo 
linkme gali tik Vakarų aiški ir 
tvirta politika, atremta tautų 
apsisprendimo vykdymu Centro 
ir Rytų Europoje. Albanijos,

Iš Aifiro atvyko į Prancū
ziją su repatriantais 150,000. 
vaikų. Tai pasunkino mokyk- , 
lų klausimą, kuris ir taip Pran- 
cūzijoje sunkus. Trūksta mo-. 
kyklų, trūksta mokytojų. Mo
kytojų skaičius turėtų būti pa- i 
didintas 30-50 proc., norint, 
kad būtų normalus.

mus su fveirię rolrtybię ąisto 
via*.* Kalbėjosi jau su Anglijos 
atstovu dėl Katangos blokados 
ir/kL .Pietuose snA. Gromy
ko laukiama, kad bus paliesti 
visi ginčijami klausimai! Rusk 
siekia susitarti. Kalbama, kad 
atvyfcs į J. Tautę sesiją ir 
Chruščiovas, ir tada jis susitik
siąs su prezidentu Kennedy. 
Rusk mėgins ieškoti sprendi
mo visiem klausimam, kurie J. 
Tautose gali kilti kaip ginčo

VAL.ST. SEKA. RUSK «u viso 
pasaulio rūpesčiais New Yorke.

siją. Sesijos pirmininku išrink
tas Bulgarijos delegacijos pirm, 
dr. G. Dimitrav, vicepirminin-

JStevensopo kalba rodo po
litiką už status quo----- paliki

te padėtį tokią, kokia yra, ir 
viskas bus gerai. Gromyko kal
ba rodo politiką už stotas quo 
kritimą“— išmeskite iš visur 
Ameriką, priimkite mūsų rei
kalavimus, ir yisjms bus gerai.

— Stevensono kalba ' rodo 
taktiką — vengtb padėtį įtemp-

priėmė griežtas rezoliucijas —- 
pritarė, kad prezidentas viso
kiom priemonėm, neišskiriant 
ir jėgos priemonių, pasipriešin
tų sovietinei bazei Kuboje. At
stovų Rūmai nutarė dar ir kon
krečias priemones prieš tas 
valstybes, kurių laivai gabena 
sovietinius transportus į Kubą.

Tai ne pagal vyriausybės no
rus. Valstybės sekr. Rusk ėmė
si pastangų, kad pastarieji nu
tarimai būtų atšaukti, nes jie 
kenks santykiam su sąjunginin
kais. Prezidentas ir vyriausybė 
mėgino žodžio galybę — ape
liuoti į sąjungininkus, kad jie 
susilaikytų nuo prekybos su 
Kuba ir nuo laivų davimo so
vietinėm prekėm. Tačiau N. Y. 
Times informavo, kad europi
niai ir lotynų Amerikos kraš
tai į Žod| pažiurę jo Šaltai., Ne 
jų ton esąs reikalas. Tai Ame
rikos ir Kubos reikalas. Ame
rika, pasak laikraščio, pasiju
to keistai izoliuota Kubos klau
simu.

Tačiau po Atstovų Rūmų nu
tarimo neduoti pinigų laivam 
tų kraštų, kurie gabena sovie
tines prekes į Kubą, jau atsHie- 

žadė-

Jungt H sesijos prat Rusi 
ūboje kalbas pasakė atstovai 
dviejų mdžinų, kaip pavadino HOT8 
JT. pirmininkas— Amerikos 
atstovas A. Stevensonas rugsė
jo 2® ir Sovietų Sąjungos at
stovas A. Gromyko'rugsėjo 22. 
Jų kalbos buvo tiek skirtingos, 
kiek skirtinga yra tų dviejų 
milžinų politika bei jos taktika 
užsienio reikaluose.

tais. Pusėje tų, kurie priešin
gai galvoja ir aliarmą kelia, 
pasisako už veikimą, gal tem
peramentingiausiai nuotaikas iŠ 
reiškia Henry J. Taytor (W. Te- 
legram). Jis kalba apie appea- 
semento tragiškus reiškinius ir

STEVENSONO X 
KOEGZISTENCIJA
A Stevensonas kėlė J. Tau

tų nuopelnus per 17 metų ir 
minėjo tebesančių politinių kri
zių židinius: Berlyną, Kubą,

. Stebėdamas, kas lotynų Ame
rikoje gali nutikti dėl laukimo 
su Kubos klausimu ir N. Y. 
Times apžvalgininkas konkre
čiai aiškina, koki goti būti no- 
veikimo vrisiat

dienraštyje, kad JAV "laips
niškomis priemonėmis mėgina 
sukurti glaudesnius ryšius su 
sovietinio bloko kraštais rytų 
Europoje”, plėsdamos ir akty- 
vindamos normalų santykiavi- ir žodį tarė Azijos tautų anti
ms, pasisekė griežtai prieš to- komunistinės lygos gen. sekre- 
kią "praeinančio patogumo" po- torius vietnamietis T. Tam, 
litiką. "Maino raporto tikslas", JAV kongresmenas, užsienių 

psfarėM V. SMMksuskas, "yra reikalų komisijos narys A L 
parūdyti nepenrigiamris tok- SeMon, jr, “Women for Freė- 
fois, kad kai kieno mūsę krai- dom” sąjūdžio prezidentė Mrs. 
tuno taikoma vadinama Trips- G. Fitch ir Tarptuatinės žmo- 
ndkoe evoliucijos ir gaus teisių lygos pirmiu. R.
mo' teorija yra no kės kita, BoMtrin.
kaip apgauli ilhirija". Raportas Rugsėjo 18 d. 2:30 vai. po

veikė.
Visuomenėje ir spaudoje nuo

monės dėl akcijos Kubos reika- 
kos priešai. Tokis argumentas lu taip pat pasiskirsčiusios. To- 
iškeliamas, ir jis turi rimto pa- ki autoritetai kaip Lippmannas, 
grindo. Argumentas dar sustip- Bovles ir kt tvirtai remia po- 
rėjo, kai spaudoje pasisakoma, ziciją nieko nedaryti ir tik ste- 
jog tai vienur, tai kitur duo- bėti Kubos reikalą, kad nebūtų 
darni pinigai nueina ne gyven- < išprovokuotas karas su Sovie- 
tojų gerovei, bet prie valdžios 
esančių asmenų spekuliacijai. 

J Prezidentas galvoją priešin
gai. Ir dėlto jis leidosi į rin- 
kimę propagandą šūkiu —* pa
keis# tautos atstovybę, kon
gresą progresyviais demokra
tais”, kurie paremtų jo planus, sako, kad prezidentas Kenne

dy vykdąs appeasementą, ku
ris istorijoje užimsiąs vietą ša
lia Anglijos min. pirm. Bald-

Karti Kubos cukraus isterija
Anglų laivas su 90,000- mai- — Kuboje rusų esą 5;000 — 

šų cukraus plaukė į Sovietų 10,000. Artimiausias Maskvos

Rugsėjo 18 sykiu su Jung- konstatuoja, kad 
timų Tautų pilnaties 17-tos se- a. belaisviu tautę sovietiza- 
sijos pradžia Pavergtųjų Sei- rimas nepaliaujamai kietėja, 
mas pradėjo savo darbo devin-

tarimais. Jei%* suminėjo repli
koje apie-priespaudą nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų, tai be 
reikalavimo, kad ta priespau
da būtų baigta ar bent J. Tau
tų svarstomai Gromyko prie
šingai: žėrė agresyviai kaltini
mus Vakaram, kad jie nepriima 
Maskvos reikalavimų, ragino J. 
Tautas Ameriką pasmerkti ir 
aiškiai savus reikalavimus reiš
kė, nepaisydamas, kad jie ne- 
benauji, šimtą kartę girdėti.

wino ir Chamberiaino. Kai 
aniem 1940 buvo priešingas 
Churchfllis, tai Baldwinas . ir 
Chamberiainas jį vadina taip 
paj ntinfonnuotu ir neatsakin-

kom. Kinijos grėsmę Vietna- dfia Ženevoje susitarti dėt nu- jau. pat ąto 
mui, ginklavimosi lenktynes, siginklarimo; gresia vakarų Vo- pabrėHMBa$ 
Suminėjo kaip “pavojų taikai” ki^ja, .kuri siekianti revanšo bai tie

ropos tautę priespaudą". Ame
rikos politinių siekimų labiau
siai ryškino du: išlaikyti ir stip-' 
rinti J. Tautas, ypačiai tvar
kant jos finansinius reikalus, 
antras —• nusiginklavimas, kad 
būtų lenktyniuojama ne gink
lų, bet taikos didinimu, ne jė
ga, bet diplomatinėm derybom.

N. Y. Times vertino, kad 
Stevensonas išreiškė šio kraš
to politinius siekimus: “Jung
tinės Valstybės neplanuoja pri
mesti demokratiją tautom, ku
rios jos nenori, šis kraštas no
ri taikingai koegzistuoti su ko
munistine imperija, jei pasta- 
staroji laikysis savo , ribose. 
Mes esam prieš savižudybę— 
individualinę, tautinę ar univer-. 
salinę”. ■
GROMYKO 
KOEGZISTENCIJA:

Kalbėjo apie Sovietų norą 
vykdyti taikingą , koegzistend-, 
ją tarp tautų, bet kaltino, kad 
jai gresia prezidentas Kenne
dy, kuris žada invaziją J, Ku-, 
bą; gresia - Nato, kuris nelei- X

Čekoslovakija, Lykija, -----------------—-- ----------------------- Argentinoj* • •tartaomenės

« AeCMVMA tarp
irsta Tuo klausimu nurivėH* . . -k ' baigtos laimėjiam sukilu datų, kurie bus įpėctiniai dė
Lietuvos delezaciios narvs dr Sovietų valstybes gaiva Brež- sios kariuomenės dalies, vado- Gaulle, labiausiai minimas Pier-

Petkoff Paviją 19 fienų. Tri remia kątero,.kadj ptenasato Guldo pinmninkas ir buvęs min. pir-
sęssss■ 

grąflnti į Maskvos įtaką Albo-. kūnai, faūfu tau 
niją. Maskva stato būtiną* są- du prezidentas p 
lygą, kad būdų pašalinta do- lį gen. Ongąnia, 
bortinis komunistinės Albani- vadų suimti.
in. ' •' L

V kius taflrp yyriatisybės- ir

užsieniam.;,Atstovų- Rūmį įto-. 
dietinė komisija jfrriauąjpbės 
prą^omų: 4.7bilijonų rūsčįąi 
iSbraukė i^ būijonus.
(tentas su pasipiktinimu pava- 
(į|no taT ."neatsakingu* veiks- 
mu”.4 Bet rugsėjb 20 iš komi- į. 
sijos projektas atėjo | Atsto
vų Rūmus, ir niekas preeiden- 
to pozicijos rimtai Čia nestojo. 
0nti: 249:144 dąuguma Atsto
vų Rūmai patvirtino komisi
jos sprendimą. Prie to spren
dimo dėme&o verti dar du spe
cialūs priedai: (a) iš priimtų su
mų negali būti duodama pa
rama Len&jai nei Jugoslavi
jai, (b) iš priimtų sumų negali 
būti duodama valstybei, kurios 
laivai gabena sovietinius kro
vinius į Kubą. Įstatyme nesu
minėta, kurios tai valstybės, bet 
diskusijose buvo minimos Ang
lija, Vokietija, Italija, Graikiją.

Tai Atstovų Rūmų “maištas” 
prieš Baltuosius Rūmus, prieš 
vyriausybės politiką. Preziden
tas ir valstybės sekretorius, 
žinoma, apeliavo į Senatą. Jei 
Senatas priims tokias sumas, 
kurias vyriausybė siūlė, tada 
prasidės derybos dėl kompro
misinės sumos tarp Senato ir 
Atstovų Rūmų ir tokiu būdu 
vyriausybė tikisi dalį atgaus. 

Prezidentas rr vyriausybė 
žiūri į užsienio kraštus ir sako, 

'faąd tę sumę nesą galima 
garantuoti Amerikos saugumo, 

r Kongrutes . Itiūri J savu krašto 
gyvuntofus ir sako, kad takias 

ištaidus najefima garan- x pė pirmoji Vokietija
fuuti, ur Kongresas raiNda tau- darni paveikti savuosius laivus, 
tos valią. O tautoje ėmė daiy- Tą!# ne žodžiai, o darbai pa
tįs nebepopuliaru skirti pini
gus tam, kad už juos būtų stip
rinamas komunizmas ir Ameri-

■ “Invazija tebėra nepriimtina 
daugeliui lotynų Amerikoje, 
bet Jungtinės Valstybės, tole
ruodamos Sovietų karinį būri
mą Karibuose, gali susilaukti 
blogesnių padarinių. Mbrs loty
nų Amerika nemėgsta prisipa
žinti, bet laikb Jungtines Vals
tybes.savo tradiciniu protekto
rium. Netekti tos padėties lo
tynų Amerikos akyse taktų to- 
lioMUje dtaanctyoje pavojin
gesnis dalyte negu iš Kubos 
ir komunistų einanti subersyri- 
oė int&traętja. Sutikimas su Ko- 
bsr psdėtim, paremta sovietų

khsotislinf 
a Itomūhiz- 
SUtriuškino

Amerikos lėktuvas su 76 as
menim, daugiausia kariais ar 
jų šeimos nariais rugsėjo 23 
nukrito į Atlantą 550 mylios 
nuo Adrijos motoram sugedus. 
Lig šiol pranešta tik apie 7 
išgelbėtus.

Prsncūzifoio, rūpestis dėl

meto tarptautinė padėtis. Svars
tymams pagrindą davė Lietuvos 
delegacijos pirm. V. Sidrikeui Bulgarijos, čekoriovkaijos, Es
to Seimui pateiktas raportas tijos, Latvijos, Lenkijos, Ru- 
apie dabartinę tarptautinę pa- munijos, Vengrijos, Krikščionių 
dėtį, atsišaukimo į laisvojo pa- Demokratų Rytų Europos Uni- 
sauho vyriausybes ^ojektas, Socialistų Rytų Europos f ..„g,__ _ f
rezoliucijos Jungtinėm Tautom Unijos, Liberalų ir Valstiefių Puerto Rico uostą Ten Miami Varšuvos pakto valstybių blo-
dei sovietinio kolomzmo ir tau- Tarptautinių Sąjungų atstovai firma per tdsmą'laivą sulrikė, tą.
tų apsisprendimo vykdymo vi- Lietuvos delegacijos pateiktą pareikšdama pretenzijas . 883, Sovietų atstovas Dotayninas
duno ir rytiĮ Emopoje projek- raportą paryškino ir patvirtino, ooo doL Kubai už nusaviutus informavęs Maskvą kad dėl
tas, pareiškimo Berlyno gyven- Seimas taip pat priėmė pro- firmos turtus Kuboje. Sovietai Kubos Amerika nekariaus. 

Jojams projektas. tostą prieš Estijos, Latvijos, Lie rugsėjo 22 protestavo Amerikos . •' '
Savo žodyje Seimui V. Sdri- taros suverontaię toisię užgro vyriausybei dėl laivo sulaiky- ARGENTINOJE RtMHĖS

kauskas, priminęs neseniai Vris bimą ir prieš Albanijos, Baiga- moį ; BAIGTOS
tybės departamento aukšto pa
reigūno pareiškimą ir jo ko
mentarus New York Times

piet, Kai New Yorko Pirmąja 
Avė. Jungtinių Tautų delega
tai traukė į savo naujosios se
sijos pirmą posėdį; priešais JT 
rūmus įvyko Pavergtųjų Seimo 
narių — valstybių <ėlfavų pa- patraukti į save Azijos — At
kėlimo apeigos. Grojant atitin- tautas taikingumu
karnos tautos himną viena po ir niako K nieku neroikalari- 
kitos kilo Seiiną sudarančių de- OTM- Gromyko ir čia siekimas 
vynių valstybių vėliavos; os priešingas: priversti anas atsi- 
kilo tik iki pusės stiebo, iškal- likusias tautas nebijoti Ameri- 
bingai bylodamos antroj gat- kos ir bijoti Suvieię Sąjungos statulą, 

vės pusėj JT kieme išsirikiavu
sioms 104 JT narių vėliavoms 
apie sovietų imperializmo, au- sesijos pradžioje, vargiai jie 
kas. Kor. bus Jtitidti ir visoje. sesijoje.

~ Gen. Ctay televizijoje kai- 20 atnett vyritetyGūs kmnptp- 
bėjo, kad Sovietai nesą pati- mtatafMa*!
rengę Berlyno klausimą spręsti U 2^4K080,00& Matema, kad 
jėga, jei Vakarai kietai lažky- štajt sesijoje* jau paliMote 

reikalto a ■ ?
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vers&ty, Atigušt 25th

4th Street — 
- 2nd Avenue.

Yteda bųvė'kovų 6 
Tshombes iniciatyva sukviesta 
Tananarive, Madagaskaro sosti
nėje. Neatvyko tik Gizeųgą. Vi
si laisvai sutarė sudaryti lais
vą valstybių federaciją, Kasa- 
vubu prezidentaujant.

renių dalinius nuginkluoti. Ta- žymė^m 
čiau J. Tautų atstovas Hajes- rendjes 
hwar Dayal, tapęs nųę iąeo 
rugpiūčio 20 direktorium Kon
gu^ regimai bw^ daugiau su-

■ Siuntiniai staugiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Itasijos dalis.

K
fe Lietuyos. .buyo sųplaųuo- 

tą atgabenti “kųįffirininims” 
Tur būt, panarną. ijifrfrMf “fall- 
tūrimnkus’V kąipj 'anks&aų čia 
yrą buię ,ra^tojai ir laikrąšti-

įo. kovoja prieš Metodu, negu 
ryiHnli lortaMMnMMi drausme. 
Jam nerūpėjo, kad dėl ehąbso 
medvilnės, ryžių gamyba nukri
to fei tięčdalfe . ąr ketyktada-

“Tėvynės BalsO” siuntinėji
mas jų negali patenkinti “Lais
vė” jjranešė, kad Keturių Kon- 
tineirtų«oviėtiins knygynas 
New Yorite bus sustiprintu bū
du aprūpinamas Lietuvoje lei
džiamais ' * sovietiniais laikraš-

r I tot kx>m

APDRAUSTI4toWSTĄTYI»AS GARANTUOTAS 
__ GAVĖJA* NtoKO NEMOKA----- -

men Humain”.' 1951 persakėte 
į NevvYorką, tari Wenner-Gren 
Fundąrijoje' dirbo paskntnmio- 
siuš ketveris metas iki mirties. 
Herderio enciklopedijoje ran
dame, jog jįr visąsavo gyveni-

koje sovietinės propagandos 
siuntimo varžymus.

Antra, viename iš New Yor- 
ko tanų būsiąs "Lietuviško fil
mo festivalis"; Būsią rodomi

Vilnonės medžiagos Lsetluinanu, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
iilkbHa moMytoa* spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
BaHkaf —— Geriausios rOžies pigiausiomis kainomis- Specialus pa- 
tamąyimas parooiiant patartus | Europą. Pamėginkite užeiti pas

Z* - r ■ -nHM IT pSEOmUmU

mumbinis parlamentas posėdžio 
liepos toėm Tai ir buyatai, 
ko taip Reikalavo Nehnų Ja rei
kalavimą patenkinus, Dtyal ne
buvo reikalingas. 'J

buvo paską&iaū kad ^yaį pa-

Su piktumu kalbama prieš 
departamentą, kad “Valstybės 
dfaj^gffiinffntafr tęsia 
kuri neigia ir ignoruoja gyvą- 
ją tautą” (Laisvėrugsėjo 7). Gy
vąja ; tauta fia “Laisvė” laiko 
LšĘtuvą valdančius rusus ar jų 
pastatyta* flaraigūnus, kurie 
tautą taškytų rasų junge. ' 
' FĮerrina “La&vę” V tai, kad 
Anterikos' stanSfenasį Sovįe* 
tų Sąjungą. pagalmainų sutar
tį dxfeas Tfee Robešt Shawl

•. • Neperseniai šiamė priį j|jįyo^ 
minimas kun. Teiltamd de Char- 
din (žiūr. Darb. liepos 26) ry-^ 
šium su Naujienų keistomis 
užuominomis šio garsaus moks- 
lunnko atžvilgiu. Dabar ir* Drau
gas nigs. 8 d. kultūriniame 
priede, apžvalgoje “Chardin su

judino, pakartodamas išLeFi- 
garo, liepos 7, mintis, jpjęros, 
tiesa, didingai skamba, bet yra' 
miglotos ir kaikurpriešingos 
krikščioniškom tradicijom. Pats 
La Figaro yra. konservatyviai 
liberalus laikraštis Paryžiuje.

bant sorietfit^ okupanto inte
resui, savaimė juėš! iš savo tar
po išskyrė ar dar laiko stebė
jimo rate. Jiem beliko reikštis 
su • “ssvo” pažiūroj 
"Vilnį” ir "Laisvę’

Iš pasisakymų toje spaudo
je, matyti, ko j^e . ar per juos 
siekiama, kokiom priemonėm

ir šios rūšies specialistai pri
pažįsta, jog tai puiki santrau
ka šioje srityje prielaidų ir teo
rijų, bet kada paima fOosofi- 
nius-bei teptoginius tvirtinimus 
nagrinėti šio§ rūšies specialis
tai, tai randfe jog čia esą įsi
brovusių prielaidų, kurių filo
sofija bei teologija neimtosios 
toleruoti. Pripažįstiuna, ckad 
kun. Chardin pavyko išvengti

_____ _  _ _ panteizmo bei egzbtendafismo, ... ____w___  
s^įįf^įį^ bet daug kur priartėja prie Lietuvoje pagaminti filmai

_ . . — u-l /- --■ r -*i ________ ">

VILNONĖS MEDŽIAS^ JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

gas ir paleontologistąs 
apte žmogaus išsivystymo ąigą 
nuo negyvosios gamtos iki mū
sų laikų . O mūsų laikais, kai 
pasaulis sužavėtas mcksto vai
siais ir kai marksistai bando 
monopolizuoti mokslą, tai tam. 
Chardin darbai kaip tik įrodo,

AL 4-5456
CH 3-2583

. Bl 3-1797
LO 2-1446
MU 4-4619

uos išsipąsakojo ^Laisve’ 
atstovybė- 

yra ^antrasis 
tvičius, kurio 
į nukreiptas į 

lĮetovų^j Yrą Jungtinėse Tau- 
fo$4 Ja^toSakas, oficialiai ru- 
j5ŠkW/taikrašGo atstovas, \ bet 
jaųr tM pM veflda tarp 
įiėiuųių. Viešas ir kitas važi
nėją po Philadelphiją, Baltimo- 
r^ Chicagą fe kt Jų tikslas 
sumegzti ryšius su lietuviais. 
Netik su "Laisvės” ir “Vilnies” 
lietuviais. Jiem to permaža. Jie . .. ,

Ū j jaunesikj! kai^į tari tai “ AmenKoje , :
^akos lietuviiį daugumos gyve- . Okupanto taftunnkai dėl šio 
nimui. Bet Čia jie"tėra laimėję nepasisekimo su didele pagie- 
nedai^. Kadai-visuMnenė pajų- kaltę verda lietuviam. “Ar 
tosaw kaPktofctos narius dfr- patikėsite, kažkokių tai Ameri? 

’ ’ - . kQg įgtajgų išlaikomi lietuviai
politikieriai, ar . oportuniste!. . ; 
visu įžūlumu užgulė tuos parei- 
gunus, kad šie jokiu būdu jae- 
įsUmstų atvažiuojančių iš Lie- 
tusos . tiesiai :
t Vainas, okupacijos tirikmin- 
kai ^^žįsta, kad jų pastan
gos pavokti Valstybės depar
tamento? parešgūnus vykdyti 
'kuMūritoųs niašius” su Lietu
vos okupanto nedavė, ko jie 
nosėML 4% tai gūžimas ne tik 
prieš< Įątavius, bet ir prieš de-

Mur teuno- 
■feaityrių: 
CH 9-6246 

_____  _________ _________  „ . Lt 2-1767 
į VUFALLO If ą Y« - 332^FMte»r< Ate»u»  TL 6-2674
• BtaOOKLYN 1L M, Y. — 370 Union Avmhm ------------ EV 4-4952
4 taMOKLYM:r> m. Y. — 600 8utter AvteUM--------------- OI 5-8806
• CHlC AGO 22, IIL — 2222 UT. CMoafln AuenttB —----- BR 6-6966
«fe ML^~ tttt tik HąMMd Street----- WA 5-2737

TO 1-1066

stovas .Tmbtffetgį fe 
atstovą^ ląą sėtifcLM,
......j..

Kųn. Teilhard de Chardin 
gimė 1881 Ptaneūajoje. Lankė 
jėzuitų kolegiją. Būdamas 18- 
m. amžiaus, įstojo £. jėzuitų or
diną. Filosofo Bergsono įtako
je pamėgo- geologines bei bio
logines stadijas. Gi pradėjęs * 
dirbti su garsiuoju proistoriku 
*—ardieologu ManęeHin Botrie, 
galutinai nutarė savo gyvenimą 
skirti žmogaus išsivystymo stu- . 
dijom. Profesoriaudamas Pvy- 
feuje, dėl kai kurių perdrąshfc 
tvfetinhnų evotiMijos srityje bu- 
w atleistas nuo dėstyme ir tuo
met gavo progos atsidėti geo-. 
loginiam tyrinėjimam, domėtis^ w ___  . „
arche<4ogiHėm iškasenom Įtini- . , fefeMė? - . . .?. panpsięhizmo, o kai kur sagrįž- meniniai ir dokamentimat/Sė
joje, Afrikoje ir. U Šiais tiks-. ...MtygU gfenųji ta net ą hylmstmra sąvokas, są sakant, nelaukiant ir festi- 
bns~feimjoję jfe išbuvo su per- lafefe Žmogaus kilmė iš ne vienos *u' - ■-- •
traukomis , apie 20 metų. Ten taį btavą ųtyūą ife 
būdamas, jis parašė ir pagrin- kįs^ , Į|igfeiįpį|| -Migi 
dkų savo veikalą Pherah 'ĮHI

• PAMAIC, N. J. — 176 Maricet Street ___ :_________ GR 2-6387
• PH1LADELPHIA 2fe Pa. — 526 W. «irart Avė. _ PO 5-5892
• PiTraBURGH 3, Pa. — 1015 fe $Sbm|I Street____ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Callf. — 20^1 Sntfer 8traet   Fl 6-1571
• WATERBURY, Centu — 6 Jota Sfeefe___________  PL 6-6766
• WORCCSTER, Maee. — 174 MSĮfetKY Street_______ SW 8-2888
• VINKLAND, NJ. — Wi Landiš A<, finek Orthodox Club Bldg.

Skjntoe atatoytaa peęktMlmiate liUtaiHfinlele ir eelnnadtoniaia

Aš manau — rašo.šen. bodd, 
jei, mes būtume paęmę 

"pusė dartto j^g^ ^vp ijedar- Tanaųarive sutartį pagrindu ir 
i biai, bet. jam Šęūpė^o pūtiką draugiškai prikalbinę sustiprin- 
~ priversti Triiombę klausyti ti tai, kąs buvę p^daug palai- 
Leopgldville valdžios.. .,da, sutartis būtų buvus patva- 

’ .-.-^4 > • ■ ri. ir veiksminga. Bet; sutartį
rftriM.Fuąl* Afrika. — AriĮo. 

tr.k^nunUai. Puo.

mumb. ir lumombini. p.ri^ 
^JF ; 3081- balandyje skundėsi, ~ 
-kad Dayri rtriąako bendradar- n*nra®’ 
biauti sn Kasavubu atstovais. Po gero laiko buvo sušauk- 
TaČiau todįjįbs nūn. pirm. Neh- ta antra konferencija jau Co-

tikslų be dvasinių platumų ir 
■J,-' fk '' B žmogiškoji dvasia būtinai

■ dalyvauja visatos likime.
Nors kun‘ chardin beveik 

H kiekviename savo veikale, įžan-
■ goję, perspėja, kad jo veikalus 

Ir’'?» reikia imti grynai moksliniu, o
H. ne filosofiniu ar dar mažiau 
H teologiniu požiūriu, bet tikru-
■ moję visi jo veikalai didesne 
H savo apimtim kaip tik yra ir

^■ filosofiniai ir teologiniai Pa-
KUH. TEtLAABO M CHARCHN žinoma, visuomet kal-

n. °r-? ?39Bt ąsicėlgaA. i6vtnęn _____ Vi 1-5355
ė GdAMOrnAFTOfe «Hc*. 4- 606 teidge 8t,,N.W------- GL 8-2256
• <HAMniANtofe ną*. — .11333'Jm. Campaū _______ TO 7-1575
• HARTFOR.fe Conn, —, 132 Franklin Avente___ ___ CH 6-4724
• IBVINGTOM U, «; J. — 762 SpringfieM Avė.------ E8 2-4685
• YOUNG8TOWN 3, Otri© 21 Fifth AVenue —:____ RI 3-0440
• LOS ĄNGELCS 22, CaHf.960 So. Atlantic Blv<L _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N.X — 12S - 4th Street--------------------  FO 3-8569
« J|EW YORK, 3, N. Y. _ ________ .
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street -
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Siuntiniai pristatomi ne ankščiau* kaip po 1% —2 mėnesių 
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SIMAS SUŽIEDĖLIS

LEGENDA IR FAKTAI

Šen. Thomas J. Dodd, demo
kratas, išrūpinęs lietuviam Bal
tuose Rūmuose audienciją. Vą-

THIWO«

VIDUKELĖJ- tarp Panevėžio 
ir Krekenavos yra Upytės baž
nytkaimis ir nedidelis Vešėtos

da jau susirūpinusi juo dėl to, 
tad jis imasi politikos, kuri 
nepatinka Amerikos potttitaiti, 
ir deGauHe norįs būti tepri
klausomas nuo Amerikos. Ttio-

jo Prancūziją paremti. Negalė
jo paremti, > kaip tvirtina NY 
TM, dėl - Amerikos p riešingos 
politikos. Kada.de Gaulle teki
nėjo Chųrchillį.pąreinii .Pran
cūzijos reikalą, ./tasvieną kar
tą pareiškęs: meą ris turim .pa
sirinkti, m)ek. turim.pasirinkti, 
visą- laiką tarp. Europos ir- jū- 
ro$, ašvisą laiką turiu .pasn

prijaukintai loke, kuria buvo negu Čičinskas įgyveno. Ir ant- masčius ir Aukštaičius. Galimas 
pasivertę žudikai. Abu tie fak
tai tikri: Kęstutis vedė, Žyg- (Sus, pasakodamas apie “Ga- 
mantas buvo nužudytas. Legen
dom priklauso visi loti ataudai. 
Bė jų savo varsotų gijų, pir
moji legenda nebūtų romantiš
ka, antroji — netiek tragiška. 
Nei viena gyvai neskhstų tau- 

LEGENDOS daug $eoo šio ir baisumos. Toks jau gyve- toje.
Kada tokios legendos, kaip 

ir Geležinio Vilko x padavimas, 
plačiai tautoje paskfinda^ nega
li jų visai apeiti. Jos įsisprau
džia į savo laikus, duodamos 
jiem spalvos ir nuotaikos, nors 
tie legendų drabužiai būva vė

ją į praeiti, mėgindama išąiš- 
Jrinti, kodėl deGauUedkro 
taip, kaip nepatinka Amerikai.

N. Y. Tlmės Magazino fri- 
Gi' Molotovas, ta- minė keletą dėmesio vertų fak

tų iš netolimos praeities, kaip

niavą Upytėje”, šimtu metų 
anksčiau už Maironį, rėmėsi 
tos apylinkės žmonių padavi
mais.

Tai kas gi buvo tas žmogus, 
kurį legenda ir baladės niekšu 
vaizduoja, ir kodėl apie M su
sivijo toks šiurpus pasakoji
mas?

mėgstamos labiau negu tikri nimas ir tokia istorija, 
praeities faktai Tai supranta- Gali būti, kad legenda pasa
ms. žmonės mėgsta gyvenimą,' koja tikrą atsitikimą, kurį lai- 
ne kapines; ir mieliau silsisi ko dantys taip nugraužė, kad 
žalioje vejoje, negu nurudusio- bepaliko tik žagaras. Istorinė 
je dykynėje. Kai gręSamės studija .bus krūva tokių žaga-

rite, grįžo į Austriją ir ištekė- 
itfįiitoė jo ūž savo mylimojo. Upytė taip 

Trakų I ir--nesulaukė didžios viešnios 
tėtamri buvo savo garsui pakelti.

.0 senoji Upytės Movė btivo 
bepradedanti smukti. Nevėžio 

nrahas, pilta ytišinteta ir vy- i aukštumoje iš nedidelio kaimo, 
ria&sias teisėjas. Tri# didžiai dabar vacbnamo Smėlyne, pra- 
&&&* viešpats visiem s^.i dėjo stieptis Panevėžys. Ėk Upy- 
nžunijoš gyvrigęjtaL tės dar XVI a. pabaigoje Pa-

UpytėssenitmaM, .mini j nęvėžin nukelto pilies teismas, 
Metrikė, teta garsių nors seniūnija ir teisino apy-

Neožmiriti, anot šen. Tho- 
_ __ _ _ mas - J. Dodd, pralieto kraujo, 

sario 16 proga, Senate rugsėjo rusų bolševiku nežmoniškumo 
1 atkreipė dėmesį į neužmirš
tamą Sovietų Rusijos nusi
kaltimą, kuiį Amerikos lenkai 
kasmet kelia savo didžiuose su-

DE GAULLE |R UOMl:
De Gaulle įSovtetų Sąjungą 
žiūrėjo tradicinėm prancūzų 
akim, kaip jie aūkfetiau buvo 
žiūrėję į Rusiją —«■ kaip į gali
mą sąjungininką. De Gaulle 
kaip ir daugelis nesuprato nau
jos Rusijai primesta ideologi
jos jėgos, pakeltąsias Rusiją 
iš esmės. De GaūHe tik norė
jo panaudoti Sovietų galybę sa
vo padėčiai sustiprinti kovoje 
prieš Churchillį ir Roosevettą. 
Jo nuvykimas 1944 į Maskvą, 
sutarties sudarymas turėjo tiks-

Lenkai laisvame pasaulyje 
kasmet prisimena du didžiuo
sius nusikaltėlius, kurie 1939 
rudenį užpuolė Lenkiją ir pra
dėjo antrąjį pasaulinį tarą. Tai 
buvo Hitleris ir Stalinas. Hit
leris to karo pabaigoje pats nu
sižudė, nacizmas buvo sunai
kintas. Stalino “nugalėtojo” 
šlovę po jo mirties 1953 nu
žudė Chruščiovas, bet bolše
vizmas liko. Chruščiovas labai 
norėtų įkalbėti naiviem žmo
nėm, 
yra kitaip, o kas buvo antro
jo karo išvakarėse ir jo metu 
— tai nusikaltimai tik vokiečių 
nacių. Deja, faktai nėra užmirš
ti, ir jie kalba apie Hitlerio 
bendrininkus rusus bolševikus.

pereigas prisiėmė maršalas Be
tainas. Pulkininkas de Gaulle 
nesutiko su kapituliaciją ir SU 
sauja šalininkų išvyko į Ang
liją. K ten pradėjo kovą už 
laisvą Prancūziją, skelbdamas, 
kad Vichy vyriausybė neatsto
vauja tikrajai prancūzų -tautos 
valiai. De Gaulle prietiniititei 
priekaištavo, kad de GtoHo to
je kovoje už Proncūzųob toteoc 
daugiau kovbjo.su sąjbngiillh- 
kafo togu su HiHoriu. De .Gaul
le kditoAu&u sąjungininkais, 
nes norėjo rodytis Prancūzi
jos atstovas, o ne anglosaksų 
iškamša, šioje kovoję už Pran- 
cūzijos teises ir . susiklostė de 
Gaulle.. santykiai su anglais ir 
amerikiečiais. .p ■
DE GAULLE ' 1R 
CHURCHfLLIS: . ? : :
į Dė-_ Gaufle patyrė iš anglų 

daugšimpatijųdideleiirstip- 
riai Prancūzijai.Tačiau anglų rinkti Jarp jūsų ir Roosevelto; 
politika - negalėjo atsispirti pa- žinoma, < aš visada pasirinksiu

Ačiū gerbiamam senatoriui! gundai pasinaudoti Prancūzijos Rooseveltą. \ .

Užmiržimo nori nusikaltėliai, lino sutartis ir pasidatytefįB- 
kad būtų priimti į padorią ropa. Slaptu protokolu, kuris 
draugiją ir galėtų ją sugriau- pašd&ėjo tik po tarn, buvo 

'tL Jiem labai nemalonu ir pa- pasidalyta ir Baltijos valstybė- 
- vojinga, kai yra dar žmonių, mis, iš pradžių Wavt jMdie- 

kurąe nusikaltimą žino ir nesi- kant Vokietijai, o paskui Jr ji 
leidžia apgaudinėti nusikaltėlio buvo perleista Sovietų Rusijai, 
prisimeilinimu Dar gali ati
dengti vilką avinėlio kailyje ar- 

r ba aną gatvės rėksnį, kuris vi- 
< jos Žmogų šaukdamas, kad lai

kytų vagį, o tuo vagim jis pats 
' buvo.

ir klastos, sutarčių, laužymo. 
Nuolatos tai kelti spaudoje, 
propagandoje, diplomatų kon
ferencijoje ir Jungtinėse Tau
tose reikalauti tokio pat lais
vo apsisprendimo, koks duo
tas primityviom Afrikos ir Azi
jos tautom. Veikti visom prie
monėm iki karo / briaunos 
(short of war), kad pavergtom 
tautom būtų grąžinta laisvė. .

upeliukas. Tekėdamas palei ke
bą Krekenavos linkui, į pietų 
vakarus, susiranda savo drau
gę Upytę, jau žymiai didesnę 
upelę, ir kartu įsilieja į Nevė
žį, vienu ir tuo pačiu vardu 

praminta > gyvenamoji vietovė 
ir upė davė vardą ir visad apy
linkei. Artimiausiu ratu ją su
pa Naujamiestis, Vadaktėliai, 
JEnMoai ir Ufiunai; piateRsu 
penkiakampiu gaubiu Panevė- 

norima į ją sugrįžti, tartom vėl štai klausomės, kaip Kęstu- įįjįį" fasto ritofriito Krekenava, Ra-

išgyventi tvinksinčia širdimi— tis gintariniame Padangos p*-- jįj 
kuriamos legendos. jurrfe statoj M- Uj, ~

ras poeto, Adomas Mickevi- daiktas,. kad Nevėlo slėniu 'ir 
vaga Upytės vadija siekusi Kau
no. Kai kurie istorikai ^ėfa, 
kad Upytė priklausiusi tai di
desnei sričiai kuri Mindaugo _
raštuoto vadinama Lietuva, L. Ųpy-
y. pačiam būsimos valstybės " -
branduoliuL - ' " ‘ ;

Jau anais laikais, am- 
žiuje, Upytėje buvo medinė pi
laitė, apjuosta Vešėtos upelio 
ir klampių balų. Visa ta apy- 
linkė yra žema; išraityta upių Heteros Metrikai 
ir upelių, iš kurių Nevėžis su- žmoadų, ka^ iafaigrikitis Kons-1 garda tebesivadino senu Upy- 
renka savo vandenis ir <(pro ttotinas Ostogittb» «to^kęs tės vardu. Bet Vešėtos pilis 
Raudoną Dvarą ... į Nemuną apie ? nyko. Zigmanto Augusto lai-
wo”. Tokioje paaugusioje 80,000 maskolių;.!^ vaivada kais (1565) buvo dar aptvarky- 
vietoje buvo patogu Sritis nuo Storistyvas <Mhkte> Hnnasis • ta, dėl to jos palaikai HWW- 
priešų. Ypač kai Livonijoje Į- grtdktofe Barttoto iUdvSaitės kė iki XVHl amfiaus vidurio, 
sikurė kalavijuose!, o Prūsijo- vyras 0537-1842); Sijte Ue- bet savo reikšmės seniai jau 
je — žryfiuoSaL šte vokfeSų tttvaa betonas Bad- buvo netekusi.

Kada jau nebdnivo vokie- 
5ų riterių, kurie puldinėjo ne
didžiais būriais, toteraikėjo 
far pilaičių pelkėse. Nuo gauses
nių švedų ir rusų ir nuo ge- 
resnių grikių tebuvo gti&a ba
loje ar miške pasislėpti, jot ten 
nekyiSojo pffica kuoras ar so-

tokiais gėdingais žodžiais: ‘Vie
nas smūgis vokiečių armijos, 
ir -vienas galingosios raudono
sios armijos, ir tasai bjaurus 
Versalio ančiukas liausią egzis
tavęs”. 

Senatorius dar priminė 10, 
000 lenkų karininkų išžudymą pituliacinei vyriausybei ėmėsi 
Katyne 1940 metų pradžioje; vadovauti Lavatią, prerideųto 
Varšuvos sukilimą 1944 rudenį, 
kai rusai lenkus išprovokavo 

kad dabar bolševizmas sukilti prieš vokiečius, bet pa
galbos neteikė, sustoję ui Var
šuvos, ir neleido jos teikti ang
lam ir amerikiečiam, kad dau
giau lenkų patriotų žūtų. Pri
minė klastingą Lenkijos suko- 
munistinimą. — Kokios to iš
vados? ‘ . .. .

Šen. Thomas Ji Dodd pabrė
žė, kad toji sutartis įgalino Hit
lerį pradėti kaurą. Stalinas gėre 
į Hitlerio sveikatą mitinama
sis: “Aš žinau, taip labai vo
kiečių tauta myli savo Fuehre- 
rį (vadą)”.
riant senatoriaus Žodžiais, “gar
džiavosi T enki jos padalijimu antrojo pasaulinio karo mėtų 

Amerika, Anglija laikėsi de 
Gaulle atžvilgiu ir kaip de 
Gaulle laikėsi jų atžvilgiu.
DE GAULLE IR 
SĄJ,UNGININKAh

Prancūzija 1940 birželio 18 
kapituliavo prieš Vokietiją. Ka-

r te- damas pritarimo ir pnmai 
Amerikoje, dą .GauRe'

su k»ti kitų sąjungininkų. Sovie- 
1944 ttoiai viešpadai atkrinta. Nors 
įted de Gaulle jiem yra davęs dl- 

tyB td- dėsnius pažadus nei vakarų 
sę mripcęsti, tetit W Pno- kraštai s- pripažinęs Oderio- 
cūrijos atertis, > jteffieka Ir Netesės liniją, bet: niekas iš 
teisę tarptoinkąuti terį> Vichy Vakarų taip griežtai nesilaiko 
vyriausybės ir de GsuUe. Roo- prieš Sovietus šiuo metu, kaų> 
seveltas jam kalbėjo, kad po de Gaulle. Natūraliausias sąjun- 
karo bus keturite valstybės, gininkas Prancūzijai yra Vokie

tija, lygiai kaip, ir Vokietijai, 
kuri yra pirmame pavojuje bū
ti Sovietų praryta, natūralus 
sąjungininkas yra Prancūzija, 

šiuo pagrindu ir ima augti 
Europa su Prancūzija bei Vo
kietija prieky, vis labiau pajau
nanti savo ūkinę, o sykiu jau 
ir politinę jėgą; Jai trūksta ka
rinės jėgos. Dėl to de Gaulle 
taip atkakliai ir siekia turėti 
savo atomus.

Karo pradžioje, kaip yra ži
noma ir kaip šen. Thomas J. 
Dodd savo kalboje priminė, 
buvo sudaryta Hitlerio ir Sta-

Legendos istorijoje yra tani rutę, dievams i ■■ ju . «^e meesą. m®' yra ncaraiB■' 
oazės tyrlaukiuose. Oazėje g>- ją pagrobęs, kad giintiį Vytate n Čičinsku, spte kuli vienas r
Ii atsikvėpti nuo Sausros ir gai- tas. Klausomės ir . asrtteteoja- Maironio baladės Mmab raka- * Panev«l’ mot
viu šaltiniu pavilgyti nkepusį me, nes patraukia'snUngsti- ” 15

gomurį. Legendoje pasakotojo mas meilės, kurtei daug kas te 
liežuvis prašneka gyvais vate leidžiama. Bet ffts&ai-‘apstotam- 
dais ir nuostatais įvykiais. Nuo Iriame dėl klastos, kai išgin- 
jų labai dažnai širdis apsąla tame, kad žygmantas Kęstatte

kurios tvarkys pteudio reika
lus Jungtinių Tautų Vardu — 
tai jais Jungtinės Valstybės, 
Anglija, Sovietų Sąjunga ir Ki- 
nija. De Gaulle matė, kad 
Rooseveltas Prancūziją jau yra 
išskyręs iš dalyvavimo tame 
koncerte. ?

Rooseveltas 1945 mirė. Pre
zidentas Trumaito hėiiskubi- 
no jo politikos kristi. Truma- 
nas nesiskutno žodyti Pran
cūzijai ir finansinės paramos. 
Jis netgi, anot NYTM, padarė 
klaidą, patardamas de Gaulle 
priimti į vyriausybę komunis-

ritoisi Nemuno .vaga nnavare vate, Ltenkvot unguiMa marsa- 
iki Nevėfio ir Neries fiOflų fr 
stūmėsi vis gOiM. PMtekdaro VridjriNri si 
net Upytės apyltokių, kur Vė- vIHMiIb- dvirate
Šėtos pilte buvo pati galinė fco- buvo mt^yrty OM &tobur- 
vezk> atiKSupyje. tnurovm to- /ganį^ a|ntoto va-
myn tmvo dar Rasnygte^ Kra- tiro MM tai W ribstrijos 
kių, Josvainių ir VetoffiogM taipMMri * tauM 
pity«.'-; •••

Vta ta gynybos sritis pte (M IVM atefaty, tat MM ma atsigtoti.

sius įvykius, atrodo, tarsi ke- standžiai surištų į pėdą. Tai toniai* taitai* nuauti. Ir tam 
liautume nualusia ir sustingu* bus epocha Legenda ištraukia būna koks' nors pagriraia*, ka
sia dykuma Jokios gyvybės. iš jos vieną ar kelis faktus ir - rfo amžininkai dar nesuvokia

Istorijoje taip pat nutilsta duoda jiems savo lakios vaiz- Dairyviamieri į praėjusius lai- 
žmonių balsai ir šauksmai, ap- duotės apdarą. AiSdna kilmę, y aiftiau negu Mfariatai 
rimsta aistros ir kančios, su- vaizdžiai nusako aptintabes, su-f roghntf hrr tautos kvito vifi- 
kreka kraujas. 0 kitados btita mezga galus nutifiknsfo veiks- g^reo: kito arta* trirtoi tyte 
gyvo ir sraujaus gyvenimo, mo. Tokiais pasakojimais gėri- pomas p^Nų tautos vadų arta 
džiaugesio ir liūdesio, krykšta- mės, nevisada pasiteiraudami, pnežų. dėmesys susitte 
vimų ir aimanų, kaip ir mūsų kiek jie pramanyti, kaip ne- n> ties vienu asmenhi, suM»- 
dienomis. Tuo pasikartojimu Iriausiame jaunamartės, ar jos siu n reftšmingu posūkiu, 
primenama praeitis. Ir kada kaklo vėrii^s fra tikro gintaro, fronda tą Menį iftriia ir

meninio susitikimo -tarp de 
Gaultę - ir . Rodrięvrito, Pirmu 
kartu juodu, ispstitikai .1943 .Ga- 
sa^arikoje,.; antrų .tartu VWĮ- 
diingtone-1944. RooSėvėĮtui ne
buvo prie širdies • de. Gaulle 
Jis tad laiko de Gaul
le tižsimąskavusiu fiŠtetu. Sa
vo mintie Rooseveltasnepakei
tė net ir pąskįaū, kai de Gaul 

Je jau įsistiprino Afrikoje.. I
E Rooseveito de Gaulle pa 

ramos ir nesusilaukė. ~ .Roose-

važiavimuose. Šiemet toks jų 
suvažiavimas buvo Chicagoje 
rugsėjo 16.

K
B =

Kada.de
kovbjo.su
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LOS ANGELES lietuvių dienoje 
rugsėjo 9 deklamuoja eilėraščius 
B. Kazlauskaite (k.) ir D. Razu- 
tytė (d.) Nuotr. L. Briedžio.

Namie ir pasauly
— Mokyt. Stasė Vaišvilienė, 

Amerikos lietuvių Montessori 
draugijos vicepirmininkė, dir
banti Donelaičio vardo lituanis
tikos mokykloje Chicagoje, yra 
priimta į Montessori mokytojų 
paruošimo kursus Greenvvich, 
Conn. Nuo rugsėjo 24 pradėjo 
studijuoti Montessori teoriją, 
metodiką, vaiko vystymąsi, auk
lėjamąją filosofiją bei bendrą
ją pedagogiką.

— Salomėja Nasvytytė - Va- 
liukienė nuo spalio 1 pradeda 
dirbti Yale universiteto biblio
tekoje New Haven, Conn. Bi
bliotekininkės mokslus ji bai
gė Columbijos universitete ir 
apie metus laiko tarnavo New 
Yorko miesto viešojoje biblio
tekoje. Šį pavasarį išsikėlė į 
Milford, Conn.

— Irena Stašaitytė - Borgo- 
rti, drabužių piešėja, baigusi 
studijas Pietų Amerikoje, pa
ruošė originalius drabužius 
Montessori draugijos rengiam ar’ 
tradicinei madų parodai, kuri 
įvyks spalio 21 Chicagoje. Ant
rąją madų demonstravimo dalį 
sudarys vaikų drabužiai, ku
riuos pasiūs pačios motinos.

— Dail. Jadvygos Paukštie
nės tapybos kūrinių paroda su
rengta Los Angeles, Calif. Pa
rodą rengė ir globojo Lietuvių 
Dienų žurnalas.

SKANU! Nuotr. Vyt. Maželio.

VASARI AR ŽIEM|-TIE PATYS RŪPESČIAI
MOTINOS DALIAMotina karščiausiai mylima 

tiktai dviem atvejais: kai ji ap
kabinama savo mažų vaikų ir 
kai dideli vaikai apkabina jos 
karstą. Pirmuoju atveju vaikai 
labai gerai jaučia, ką jie turi; 
antruoju — ko jie neteko.

Mažieji dar nesupranta, kiek 
motina jiems aukojasi, bet jau
čia, kad visa savo būtimi nuo 
jos priklauso, ir dėl to taip 
ilgstasi, jei kiek ilgėliau nuo 
jų atitrunka.

Dideli, užaugę vaikai, kartais 
tik tada įvertina, kiek motina 
jiem aukojasi, kai jos nebeten
ka, ir dėl to taip gailisi, kad 
ji nebesugrįžtamai išėjo.

Sunkiausios yra motinai die
nos ne tos, kai ji mirtinai iš
vargsta apie vaikus betriūsda- 
ma, bet savo rūpinimusi gali 
juos aptvarkyti ir patenkinti. 
Sunkiausia yra tada, kai ima 
rastis vaikų rūpesčiai, kurių jie 
dar negali visu savo sąmonin
gumu apimti, bet ir motinos 
rūpinimąsi atstumia. Sunkiausia 
yra motinai su paaugliais ir pa- 
brendėliais.

Amerika greičiau brandina 
vaikus fiziškai, negu jie su- 
noksta protiškai, ir greičiau 
traukia iš motinos rankų ir glo
bos, negu amžius ir mokyma
sis tai leidžia. Motina patenka 
į rūpesčius, kurie ją drąsko 
tarp meilės vaikam ir atsakin
gumo už jų likimą. Kartais ji 
regi, kaip jos pastangos lenk
ti Į gerą ir nukreipti nuo pa
vojų, pamokyti, mažai ką pa
deda. Ir tada motina pasijau
čia mažiausiai mylima.

Aplinka šiame krašte ir šiais 
'laikais yra didžiausia motinos 
pastangų griovėja. Iš kažkur 
ateina nepagarbos ir neklusnu-

— Alės Rūtos naują istorinį 
romaną leidžia Lietuviškosios 
Knygos Klubas Chicagoje. Ro
manas vadinasi “Priesaika”, 
vaizduoja Vytauto ir Jogailos 
kovas ir krikščionybės įvedimą 
Lietuvon.

mo tėvam dvasia. Kažkas nu
sineša gimtąją motipps kalbą, 
tikėjimą, drausmę ir drovumą. 
Motiną jaučia ir mato, kaip jos 
vaikai apiplėšiami.

WORCESTERIO skautės bando naujom Šukuosenom ir 
žvilgsniais pavilioti brolius.

ATLANTO rajono paukitytčs stiprinasi skautų stovykloje Monotnet, Mass.
Nuotr. R. Bričkaus.

KĄ MlIKIA SOMETV GRAŽUOLES?
Sovietų Rusijoje gražuolių 

rinkimų nėra, ir tai reikia lai
kyti geru dalyku. Tačiau grožis 
visų akį traukia, tai juo nau
dojasi ir sovietai. Jie turi gra
žuolių šnipių mokyklas.

Vakarus paniekęs sovietų 
agentas Morros pasakoja, kad 
vieną tokią mokyklą jam tekę 
aplankyti rytiniame Berlyne. 
Mokyklai tuo metu vadovavo 
vienas rusų karininkas, kuris 
save vadino Wolfu; vokiška 
pavarde. Šalia jo dar buvo uk- 
rainietiškos kilmės kaž kokia 
grafienė, moteris jau pagyve
nusi, ir, galimas daiktas, visko 
mačiusi. Ji mokė mergaites, 
kaip savo grožiu ir meile vi-

Ar vędyby patvarumas pri
klauso nuo moters amžiaus?

Vokietijos statistikos įstaiga 
surinko žinias, kurios rodo, 
kad vedybos su moterim tarp 
24 ir 26 metų yra patvariau
sios, mažiausia išsiskyrimų. Kas 
kita jau vedybos su moterim 
18-20 metų — tų išsiskyrimai 
nepaprastai gausūs. Paskiau 
vėl ateina kitas kritiškas am
žius — vedybos su moterim 
36-38 metų labai nepastovios.

Pirmos grupės iš 100,000 ve-, 
dybų išsiskyrė tki 8795, ant
ros grupės iš 100,000 išsiskyr 
rė 12,000, trečios grupės iš 
100,000 išsiskyrė 10,000.

Vis dėlto be motinos meilės, 
jos rūpesčių ir pastangų, kas 
beliktų? O kas lieka, palieka 
visam gyvenimui, nors motina 
tada išeina. Prisimenama ir my
lima, nęs buvb motina.

lioti vyrus, bet ir neprarasti 
galvos. Kam gi reikalingos tos 
gražios galvos?

Paaiškėjo, kad rytų Berlyne 
toji umergaičįj akademija” yra 
užbaigiamoji. Mergaitės čia at
siunčiamos iš kitų mokyklų pa
čioje Sovietų Rusijoje. Ten jos 
išbandomos, atrenkamos ir ap
mokomos šnipinėjimo meno, 
Rytiniame Berlyne tą savo 
‘mokslą” užbaigia. Jei gerai iš
laiko egzaminus, siunčiamos į 
Vakarus. Aprūpinamos labai 
mažais fotografijos ir radijo 
aparatais, slaptažodžiais, nuo
dais. Mergaitės žino: jei pabėgs 
arba dideliam pavojuje nenusi
žudys — atsakys jų tėvai, sese
rys ir broliai.

Tos mergaitės pramoksta ge
rai svetimų kalbų ir elgsenos, 
kito krašto papročių, tvarkos, 
kad lengviau prisitaikytų ir pri
sidengtų. Kitame krašte kas 
nors pasirūpina, kad gautų dar
bą. Ir tada jau prasideda šni
pės istorija.

Draugyste
Viešpatie, tu esi draugišku

mui atėmęs savinaudą ir pri
dengęs savo meile.

Aš būčiau laiminga, radusi 
taurų žmogų, ištikimą, ąticįų, 
tylų, kuriuo aš galėčiau pąsįti- 
kėti. ir pasidalyti savo viltimis. 
Bet kaip sunku yra rasti kilnų 
draugą ir kaip nelengva yra 
tikrą draugiškumą išsaugoti! •

Mano vienatvė veda mane 
pas tave. Aš grimstu tavo die
viškoje draugystėje, kad mano 
draugavimas su žmonėmis ma
nęs nepaklaidintų.

Aš numąnau, kokios yra ta
vo širdies dovanos, ir jaučiu, 
kad draugauti su tavimi nėra 
atitrūkti nuo gyvenimo, nėra 
tik svajonė, randama knygose. 
Aš vis daugiau ir daugiau tai 
patirsiu, artėdama prie tavęs 
savo malda ir auka.

(Iš “YOUTH BEFORE GOD”. 
Maldos ir mintys. Rev. William 
L. Kelly, S. J.. The Nevvman 
Press. Westminster, Maryland. 
Kaina 2.75 dol. Yra prancū
ziškas ir vokiškas originalai. 
Vokiškojo yra išleista 300,OOC 
egz. Kas iš jaunimo ieško kel
rodžio ir atsigaivinimo maldo
je, čia ras — mergaitės ir ber
niukai).

VIENA IŠ KASDIENINIŲ MŪSŲ YDŲ
Tėvas dirba fabrike, motina 

krautuvėje. Vaikai vaikšto į mo
kyklą arba į gatvę. Pareina tė
vas iš fabriko, vaikai grįžta iš 
gatvės, o motina jau rengia 
pietus. Vyras ieško stalui pa
dengti peilių. Vieno nėra.

— Kur peilis? Rytą buvo vi
si! — šaukia vyras.

— Kuris peilis? — atsilie
pia Birutė.

— Auksinis! Kam dar klaus
ti?! Nugi stalo, valgomasis, ku
riuo rytą tepėme sviestą.
? f Į kambarį įeina mažasis Pet
rukas ir girdėdamas, kad dėl 
kažko ginčijamasi, paklausia:

— Ko ieškote?
— Kur prapuolė mūsų pei-

— Dail. Vlados Stančikaifės 
kūrinių paroda atidaryta rug
sėjo 23 Detroite Tarptautinio 
Instituto rūmuose. Paroda tę
sis iki rugsėjo 30.

ALRK Motery Sąjungos cen
tro valdyba savo posėdyje nu
tarė pratęsti naujų narių va
jų iki lapkričio 1. Centro val
dybos pirmininkė yra Elzbieta 
Paurazienė.

— Dail. Vlada Stančikaitė 
iliustravo Alfonso Vambuto 
knygą “Tris sakalus”, kurion 
sudėti pasakos ir padavimai. 
Knyga buvo premijuota Lietu
vių Mokytojų Sąjungos Ameri
koje 1957. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas šiais metais.

— G. Mačiūnienė vadovau
ja šeštadieninei mokyklai Phi- 
ladelphijoje.

s O .
MARYTĖ SAULAITYTĖ rugpjūčio 15 davė pirmuosius įžadus. Yra įsto
jusi pas Putnamo seseris. Nuotr. B. Kerbelienės.

IGN. MALĖNAS

vietoje, tu

tau sakiau,

lis? Rytą buvo, o dabar nėra!
— Ar sviestinis? Aš lėktu

viukui pritrumpinau vieną spar
ną ir padėjau prie knygų ant 
lentynos!

— Kaip gausi per nagus ,tai 
kitą kartą padėsi 
išsižiojėlį!

— Aš ne kartą 
kad reikia paimti jam diržą! me savo sveikatą.
— atsiliepia pildama iš puodo - Paklauskite rimtą daktarą, ką 
sriubą motina. §įuo ■- klausimu mano. Jis

Kam tie barniai? Ką jie duo- ? jums atsakys, kad tai yra prie
dą? Nejau negalima gražiai pa-, kastis visokių negalavimų, ner

vų ligų, nemiga, skrandžio opų, 
bet svarbiausia — tai ardy
mas šeimos, kurio jokiais kli
jais nesuklijuosi. Reikia atmin
ti, kad įsikarščiavęs vyras su 
žmona pasako tokių žodžių, ku
rių ramiai apgalvojus ir su kab
liu neištrauksi.

Ypatingai reikia vengti jau
tulių, auginant jaunąsias kar
tas. šveicarų pedagogo A. Fer- 
riere žodžiais tariant, “asmuo, 
auginamas afektų aplinkoje, iš
augs afektų žmogumi”. Tokiam 
lengva bet kuriuo atveju pasi
karščiuoti ir įvykdyti visiškai 
nelauktus dalykus. Tada po lai
ko tėvai aimanuoja:

“Išauginome kelis vaikus, bet 
šis nežiną į ką nusidavė. Kar
tais pasielgs kur nors, tai vi
siškai nežinai ir ką besakyti, ir 
kur akis dėti”.

O į augimo sąlygas nenorėjo 
pažiūrėti 
liuoti.

klausti? Užuot kitus erzinus ir 
gadinus sau bei kitiem nervus 
nejau mes negalime apsigalvo
ti ir šių nelemtų papročių nu
sikratyti? Juk tai jautuliai 
(afektai), kuriuos sukelia ir iš
ugdo mūsų nervingos gyveni
mo sąlygos.

Tėvas, dirbdamas fabrike ir 
norėdamas daugiau“ padaryti, 
nulaužė darbo grąžtelį. Darbų 
vadovas jam prikišo, kad jis 
nepakankamai atsargus ir pata
rė būti apdairesniam. Petrėnas 
nieko jam nesakė, bet šią į- 
tampą parsinešė namo, galvoda
mas, kad atsargiau gręžti ir ne
galima.

“Ko jis nori, ko prie manęs 
kimba?” — galvoja Petrėnas 
dar važiuodamas namo. Sugrį
žęs į namus, užuot nusiraminęs, 
užkliuvo už to nelaimingo pei
lio. Petrėnas gyvena afektais.

žmona taip pat jautulių žmo
gus, bet ji dar bando susilai
kyti, nors pykčio jausmas jai 

taip pat užeina. Ji tik sieloja
si, kad dalykai eina ne taip, 
kaip norėtų. Taigi, ji daugiau 
prikaišioja vyrui, negu pati 
imasi bartis.

Ką jautuliai mums duoda? 
Gal pąsilengviname sau gyveni
mą? Gal įtikiname antrą pu
sę, kad reikia taip ar kitaip da
ryti? Anaiptol, tik pakeliame 
sąskaitas daktarui, nes griauna

ir savęs pakontro-

Moterų išmintis
Moterys, kurios laiku įsiti

kina, kad negalima vyro per
auklėti, išvengia savo šeimyni
niame gyvenime pusės sielvar
tų. — Micheie Morgan, pran
cūzų kino žvaigždė.

Geriančiu moterų skaičius vis 
didėja. Alkoholinių gyrimų dau
giausia išgeria vidutinio am
žiaus moterys, šiuo gėrimu mo
terys grįžta prie senųjų papro
čių. Septynioliktame amžiuje 
buvo visai padoru ir madinga, 
kad moterys per diena išgertų 
nuo 7 iki .10 bokalų alaus. NUO KALNELIO paskui muziku. Iš mergaičių vasaros stovyklos Dainavoje. Nuotr. V. PUodžiaako.



DAR B INI N K A S

Lietuva - didvyrių žemė
Leonardo Valiuko informacinis leidinys
------ ---------------------- JUOZAS VIEKŠNYS -------------------------

Štai vėl vienas iš asmeniš
kos iniciatyvos išėjęs geras ir 
Lietuvos reikalui naudingas 
darbas — Leonardo Valiuko 
ką tik pasirodžiusi anglų kal
ba knyga — "Lithuania Land 
©f Horoos".

Dažnai pasiskundžiame infor
macinės literatūros trūkumu, 
bet politiniam darbui vadovau
ją veiksniai vis nesirįžta rimtai 
to klausimo spręsti. L. Valiu
kas yra vienas iš tų, kurie tą 
reikalą per eilę metų yra kėlę 
ir svarstę spaudoje ir priva
čiai. Nesulaukęs reikiamo dėme 
šio, atrodo, ryžosi savo asme
niniu įnašu tą padaryti.
NE ĮRODINĖJA, BET RODO

Žodiniam tekstui knygoje 
skirta tik 88 puslapiai. Visa ki
ta — vaizdam (96 p.) Vienuo
likoje ilgesnių ir trumpesnių 
skyrelių suglaustai, bet išsa
miai paliečiamos šios temos: 
Lietuvos kraštas ir žmonės, is
torija, kalba, lietuviai laisva
jame pasaulyje, sovietų — na
cių sąmokslas, rusų invazija, 
1941 metų sukilimas, lietuvių 
pasipriešinimas naciams, lietu
vių kovos prieš* rusus —- ko
munistus, sovietinio genocido 
praktika Lietuvoje, dabartinė 
pavergtos Lietuvos atspara 
prieš Kremlių. Tos žodinės da
lies gale randame kelis reikš
mingus dokumentus bei plačią 
bibliografiją.

Kaip iš tų temų jau galime 
matyti, leidinys yra grynai in
formacinis. Jis skirtas kitatau
čiams, kurie su lietuviškuoju 
klausimu nėra pakankamai su
sipažinę.

Savo darbui autorius panau
doja gausią, rūpestingai atrink
tą medžiagą, daugiausia lietu
vių autorių knygas ir straips-

VISI I KOVį IZ SKUBŲ REZOUUCIJU PRAVEDIMį
Los Angeles, Calif. JAV-bių 

Kongresas duoda Lietuvos lais
vės reikalu rezoliucijoms pilną 
eigą, ir mes negalime likti pa
syvūs šiuo klausimu. Savo laiš
kais ir telegramomis parodyki
me kongresmanams, kad mes 
tikrai įvertiname jų pastangas 
Pabaltijo kraštų bylos reikale 
ir kartu einame į kovą už Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos lais
vę ir nepriklausomybę.

Atstovų Rūmų pirmininkui 
John W. McCormack pavyko 
palenkti mūsų reikalui kongres- 
maną T Komas E. Morgan, ku
rio rankose yra tolimesnė rezo
liucijų eiga. Kongresmanas Tho- 
msa E. Morgan, Atstovų Rū
mų užsienių reikalų komisijos 
pirmininkas, yra davęs paža
dą rezoliucijų reikalą savo ko
misijoje prie pirmos progos 
svarstyti. Turime visi mes dar 
kartą priminti jam ir visiems 
tos komisijos nariams, kad mes 
esame už tas rezoliucijas ir no
rime, kad jos būtų Atstovų Rū
mų priimtos dar šios sesijos 
metu. Už poros savaičių Kon
gresas išsiskirsto atostogoms. 
Turime veikti labai skubiai. 

DR. JULIUS BIELSKIS kalbasi su žymiu laikraštininku George Todlt 
(k.), Los Angeles Herald Examiner nuolatiniu bendradarbiu, lietuvių die
noje.

nius. Tačiau knyga, toli gražu, 
nėra koks durstinys — tik sve
timų minčių santrauka. Knygos 
autorius, nors save pristato tik 
redaktorium, visą surinktą me
džiagą yra pergalvojęs ir taip 
išdėstęs, kad susidaro visai ori
ginalus darbas. v

Knygą informuoja aiškiai pa
prastai ir populiariai, tad leng
vai gali suprasti ir mažiau mo
kytas bei Lietuvos rūpesčių vi
sai nežinąs. Autorius ne tiek 
įrodinėja, kiek rodo. Faktai 
ir vaizdai slenka pro skaityto
jo akis, lyg vaizdai ekrane.

LIETUVA TEBEKOVOJA
Knygoje yra nušviestas ru

sų bolševikų ir vokiečių nacių 
sąmokslas, atskleisti rusų politi
kos ' sukti darbai, vaizdžiai pri
statyta pavergta Lietuva. Daug 
dėmesio ir vietos knygoje skir
ta Lietuvos partizanam — miš
ko broliam. Didvyriškos parti
zanų kovos, turbūt, paveikė ir 
patį knygos pavadinimą. Kiek
vienam perskaičiusiam knygą, 
pasilieka įspūdis, kad Lietuva, 
nors pavergta, bet iki šiol vis 
dar gyva ir tebekovojanti.

TENEGULI LEIDYKLOJE
Kaip žmogus, taip ir knyga 

sensta. Ypač greit sensta in
formacinė literatūra. Dėl to po
litikai ir žurnalistai graibsto tik 
pačius naujausius leidinius ir 
jais tuojau pasinaudoja. Bet 
mes apie Lietuvą nedaug tos 
informacijos beturime ir ta jau 
susenusi. Užtat L. Valiuko rim
tas, rūpestingai paruoštas ir 
gražiai išleistas informacinis 
leidinys, neturi gulėti leidyk- 

• loję. Jis turėtų rasti kelią į 
Azijos — Afrikos valstybių at
stovybes Jungtinėse Tautose ir 
į tų kraštų vyriausybes. Ame
rikiečiai politikai, žymesni žur-

Užverskime laiškais ir tele
gramomis Washingtona
Kam ir ką rašyti? Laiškai ir 

telegramos siųstinos minėtos 
komisijos pirmininkui kongres- 
manui Thomas E. Morgan (D.— 
Penn.) ir visiems kitiems šios 
komisijos nariams: Rep. Cle- 
ment J. Zbalocki (D. — Wisc.); 
Rep. Omar Burleson (D. — 
Texas); Rep. Edna F. Kelly (D.
— N. Y.) ; Rep. Wayne L. 
Hays (D. — Ohio); Rep. Ar- 
mistead I. Selden, Jr. (D. — 
Ala.); Rep. John L. Pilcher (D.
— Ga.); Rep. Barrat O’Hara 
(D. — UI.); Rep. L. H. Foun- 
tain (D. — N. C.); Rep. Dan
te B. Fascell (D. — Pa.); Rep 
Leonard Farbstein (D. — N. 
Y.); Rep. D. S. Saund (D. — 
Calif.); Rep. Charles C. Diggs, 
Jr. (D. — Mich.); Rep. Lind- 
ley Backworth (D. — Texas); 
Rep. Harris B. McDowell, Jr. 
(D. — Del.); Rep. William T. 
Murphy (D. — III.); Rep. Cor- 
nelius E. Gallagher (D. — N. 
J.); Rep. Robert N. C. Nix (D.
— Penn.);' Rep. Thomas F. 
Johnson (D. — Md.); Rep. John 
S. Monagan (D. —- Conn.); Rep. 

nalistai, bibliotekos, didžiųjų 
laikraščių redakcijos “Lithua
nia Land of Heroes” turėtų 
gauti tuoj pat Šiuo reikalu tu
rėtų pasirūpinti institucijos, 
kurias mes paremiame savo au
komis.

Yra dar vienas būdas su Lie
tuva supažindinti ir plačiąją 
Amerikos visuomenę. Mokslo 
metų bėgyje bent kartą vaikai 
savo mokytojams įteikia dova
nėlių. Mūsų vaikų tėvai turė
tų pasirūpinti, kad šia knyga 
būtų aprūpinti visi jų vaikų 
mokytojai. Tuo būdu keliolika 
tūkstančių šio leidinio patektų 
į Amerikos švietėjų ir jauno
sios kartos auklėtojų rankas. 
Kovoje už tautos laisvę mūsų 
visuomenė tuo būdu atliktų 
reikšmingą darbą. Yra tėvų, 
kurie jau eilę metų mokytojam 
įteikia po knygą anglų kalba.

PASTABOS AUTORIUI
Šioje knygoje, kaip ir- kiek

vienoje, yra vienas kitas ne
tikslumas, neaiškumas. Kai ku
riuos aprašomus įvykius, atro
do, reikėjo labiau, paryškinti, 
duoti daugiau, faktų. Bet ir ge
riausiom pastangom sunku pa
siekti tobulumo. Jei prireiktų 
naujos laidos (kas labai gali
ma), pastebėtos riktos turėtų 
būti pataisytos, netobulumai iš
lyginti, trūkumai papildyti. Pa
stabas geriausiai siųsti knygos 
autoriui arba Lietuvių Dienų 
leidyklai.

(Lithuania Land of Heroes, 
prepared and edited by Leo
nard Valiukas; jacket by Ed- 
mund Arbas; Lithuanian Days 
Publishers, Hollywood, Califor- 
nia, 1962, gaunama adresu: Lie
tuvių Dienos, 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood 29, Calif., kai
na 4.75 dol.).

Robert B. Chiperfield (R. — 
III.); Rep. Frances . Bolton 
(R. — Ohio); Rep. Peter Fre- 
linghuysen, Jr. (R. — N. J.); 
Rep. Chester E. Merrow (R.— 
N. H.)j Rep. Walter H. Judd 
(R. — Minn.); Rep. Marguerite 
Stitt Church (R. — III.); Rep. 
E. Ross Adair (R. — Ind.); Rep. 
Laurence Curtis (R. — Mass.); 
Rep. William S. Mailliard (R. 
— Calif.); Rep. Horace Seely- 
Brown, Jr. (R. — Conn.); Rep. 
Robert R. Barry (R. — N. Y.); 
Rep. J. Irving Whalley (R. — 
Penn.); Rep. William S. Broom- 
field (R. — Mich.)

Parašykime nors tiems, ku
rie yra iš mūsų valstybės. Pie
tinėse valstybėse lietuvių yra 
labai maža. Parašykim po trum
pą laiškutį komisijos nariams 
iš pietinių valstybių. Kitaip ta
riant, parašykime po laišką ar 
pasiųskime telegramas šiems: 
kongresmanui Thomas E. Mor
gan, komisijos nariams iš savo 
valstybės ir komisijos nariams 
iš pietinių valstybių. Tai bus 
apie 6-8 laiškai. Nepamirškime 
Atstovų Rūmų pirmininko John 
W. McCormack. Jis tikrai ver
tas visų mūsų padėkos. Laiškai 
kongresmanams adresuotini: 
The Honorable (kongresmano 
vardas ir pavardė), House Of
fice Building, Washington 25, 
D. C. Atstovų Rūmų pirminin
kui laiškas adresuotinas: The 
Honorable John W. McCormack

— Muz. V. Mamaitis, ilgai 
vadovavęs lietuvių chorui Lon
done, Anglijoje, persikelia gy
venti i Ameriką.

— Chicagos LB apygardos 
pirmininkas Karolis Dranga dėl 
sveikatos iš savo pareigų pasi- 
tnaukė. Pirmininku išrinktas 
Petras Vėbra.

— Australijoje išleidžiamas 
lietuvių metraštis, kuris turės 
292 pusi, ir bus gausiai ilius
truotas.

KALIFORNIJOS LIETUVIU SĄSKRYDŽIAI

BERNARDAS BRAZDŽIONIS, Lietuvių Dienų redaktorius, atidaro dail. 
J. Paukštienės parodą.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS centro valdyba. H k. i d.: Augustinas Idzelis, Egidijus Užgiris, 
Liucija Baškauskaite, Algis Šaulys, Rimvydas Liutkus, Gediminas Naujokaitis. Nuotr. R. Gedeikos.

Kalifornijos lietuviai, susibū
rę daugiausia Los Angeles ir 
aplinkiniuose miesteliuose, yra 
labai judrūs ir veiklūs, nors 
saulė nesiliaudama kepina pa
kaušį. Bet toji šilima yra sau
sa, neaplie j a . prakaitu, kaip va
sarą tvankiame Atlanto pakraš
tyje, tai ir kojų nepakerta tin
giu ištižimu. Dargi labai ma
lonu susibėgti didesnian būrin 
vešlioje žalumoje ir gaiviam 
pavėsyje. Užtat ir jų geguži
nės, kurias šiame karste vadi
name piknikais, pridėdami dar 
jiems Lietuvių dienos vardą, 
smagūs. i

Gal tik vienas dyglys prasi
kiša, — bet kur jų nėra, nors 
gamta būtų ir rojiška, — tai 
varžybos, kam gi priklauso tei
sė Los Angeles lietuvius burti, 
judinti ir į pūdelius sąjūdžius 
kviesti? šv. JKazimiero parapi
jai ar Los Angeles lietuvių ben
druomenei, ar vienai ir antrai? 
Pirmoji remiasi tradicija: ji 
pradėjo, o ^ bendruomenė nusi
žiūrėjo. Antroji remiasi fuo, 
kad ji yra, gyvuoja, ir kad yra 
lietuvių, kurie Į parapijos są
skrydžius neužsuka. Taigi, ga
li būti ir tokie ir kitokie są
skrydžiai, piknikai, lietuvių die
nos, kad tiktai daugiau lietu
vių susirinktų, pabendrautų, 
drauge pasidžiaugtų, jog dar 
nenutautėjo ir nepabiro.

Džiaugiamės ir mes iš tolo 
vienais ir kitais Los Angeles 
lietuvių pasireiškimais ir mano
me, kad Dievo gamtoje ir tvar
koje nėra prastas nė tas saus
rų augalas, kuris nuo saulės 
ginasi dygliais. Gamtos mylė
tojas švelniai ji paglosto, ne
sijaudindamas, kad duria, ir ne
raudamas tų spyglių su jėga, 
kad neištekėtų jo syvai ir jis 
nenudžiūtų. Kiekvienas lietu
viškos veiklos augalas panašiu 
būdu yra mūsų brangintinas, 
nes gyvename nutautimo pavo
jų kepinami.

Taigi, buvo malonu pasi
džiaugti didingu ir įspūdingu 
šv. Kazimiero parapijos tradi
ciniu pikniku, Los Angeles le- 
tuvių diena, įvykusia rugpiūčio

Office of the Speaker, House 
of Representatives, Washing- 
ton 25, D. C.

Kongresmanui Morgan dėkoti 
už puikų jo pažadą ir prašyti, 
kad jis ir jo komisijos nariai 
pasisakytų teigiamai už rezoliu
cijas ir perduotų jas Atstovų 
Rūmams dar šios sesijos metu. 
Komisijos narių prašyti, kad 
jie visi balsuotų teigiami už 
jie visi blasuotų teigiamai už 
“Baltic resolutions thta call for 
freedom for Lithuania. Latvia 
and Estonia”.

Visi junkimės j šį žygį!
į šį laiškų ir telegramų siun

timo darbą turime jungtis visi: 
organizacijos, jų valdybos ir pa
vieniai asmenys. Tai atlikime 
dar šiandien. Laiškus siųstame 
oro paštu. Tenelieka nė vieno 
lietuvio, kuris neprisidėtų prie 
šio žygio!

|iš VISUR
— Prof. Kazio Pakšto dve

19. Dėjome žinias ir vaizdus, 
kad Darbięinko skaitytojai ži
notų, kaip tolimam Pacifiko pa
kraštyje auga, laikosi ir stiprė
ja lietuvių katalikiškoji ben
druomenė, vadovaujama kun. 
J. Kučingio, šv. Kazimiero pa
rapijos veiklaus klebono.

Dabar gavome vaizdų ir Ka
lifornijos lietuvių dienos, įvy
kusios rugsėjo 9, suorganizuo
tos Los Angeles lietuvių ben
druomenės apylinkės, kurios 
pirmininku yra A. Skirius, Lie
tuvių Dienų žurnalo leidėjas. 

GEORGE TODT, (v.) Los Angeles - Examiner nuolatinis bendradarbis, 
lietuvių dienoje tarp lietuvių.

GORDON L. McDonough, kongresmanas, lietuvių dienoje. H k. ) d.: pir
moje eilėje — dr. P. Pamaitaitis, kongr. McDonough, K. Luktis, H. Myd- 
land: antroje eilėje: E. Arbas, V. Mitkutė, V. Kazlauskas, A. Skirius. Vi
sos nuotraukos L. Kaniausko.

Ir čia vėl matome, kaip auga, 
laikosi ir stiprėja bendras vi
sų lietuvių susibūrimas.

Kartą Libano poetas Kahil 
Gibran yra gražiai išsitaręs 
apie rožes, kaip į tą Dievo kū
rini žiūri du atskiri žmonės. 
Vienas sako: “O, kiek aš ma
tau dyglių rožių krūme”. Ant
rasis atsiliepia: “O, kiek aš ma
tau rožių tarp dyglių”. Mano
me, kad antrasis išreiškė švie
sesnę mūsų dygaus gyvenimo 
pažiūrą, ir tegu ta šviesa mū
sų veiklos keliu ritinėjasi! S. 

jų metų mirties sukakčiai pa
minėti bibliografas Aleksand
ras Ružancovas sudarė ir savo 
jėgomis išleido 16 puslapių 
leidinį, pavadintą “Pakštiana”. 
Leidinys apima velionies raš
tus, biografijas ir nekrologus. 
Pernai mirties metinėse A. Ru
žancovas sudarė ir išleido ap
žvalgą prof. K. Pakšto mirties 
atgarsių laisvame pasaulyje.

— Maironio minėjimas To
ronte rengiamas spalio 21. Pa
skaitą skaitys dr. Jonas Gri
nius. Meninę programą atliks 
jaunimas. Minėjimą ruošia K 
LB Toronto apylinkės valdyba.

— Toronte Maironio vardo 
lituanistinę šeštadieninę mo
kyklą lanko per 500 vaikų. Vei
kia 10 skyrių. Mokyklos vedė
ju pakviestas mok. Jonas An
drulis. Mokyklos tarybos pirmi
ninku yra kun. P. Ažubalis.

— Adolfas Orvydas, buvęs 
Kauno Aušros gimnazijos ma
tematikos mokytojas, vėliau 
Joniškio ir Alytaus gimnazijų 
direktorius, šį rudenį pradėjo 
dėstyti matematiką šv. Ritos 
aukštesnėje mokykloje Chicago- 
je. Prieš tai dirbo banke są-' 
skaitininku.

— Lietuviu Rašyto, y Drau
gijos pirmininku yra Bernar
das Brzadžionis, vicepirminin
ku Bronys Raila, sekretore Alė 
Rūta, iždininku Juozas Tininis. 
Valdybos garbės narys prof. 
M. Biržiška mirė. Draugijos 
oficialus adresas yra: 4364 Sun
set Blvd., Los Angeles 29, Ca- 
lifornia. Anksčiau draugijos 
valdyba buvo New Yorke.

— Dirvos romano premija 
(1000 dol.) bus įteikta rugsėjo 
29 Clevelande Slovenian salė
je. Tame pačiame vakare Vai
dilos teatras stato Maironio 
“Kęstučio mirtį”. Režisuoja 
Petras Maželis.

— Dail. Antanas Tamošaitis 
savo kūrinių parodą rengia nuo 
rugsėjo 22 iki rugsėjo 30 Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cent
re, Chicagoje.

— J. Stebulis, 82 metų am
žiaus, mirė liepos 19 tolimoje 
Australijoje. Jis buvo baigęs 
agronomijos mokslus Rusijoje,, 
bolševikų kalintas Solovkų sa
lose kartu su arkiv. T. Matu
lioniu. Iš salų buvo išlaisvintas, 
pasikeičiant kaliniais.

— JAV ir Kanados lietuviu 
Fronto bičiuliai korespondenti
niu būdu išsirinko naują centro 
valdybą ir kontrolės komisiją. 
Centro valdybon išrinkti: dr. 
K. Ambrozaitis, V. Aušrotas, 
dr. Z. Brinkis, J. Baužys, inž. 
S. Kungys, dr. V. Majauskas 
ir inž. A. Pargauskas. Kontro
lės komisijon — inž. A. Al- 
kaitis, V. Akelaitis ir inž. V. 
Gyvas. Rinkimus įvykdė Rinki
minė komisija iš S. Laniausko, 
VI. Palubinsko ir V. Rociūno 
Cleveland, Ohio.

Parduodamas 55 akrų ūkis 
su 7000 talpos vištide ir 10 
kambarių alyva apšildomu gy
venamu namu. Visi pastatai 
yra nauji. Kaina 25,000 dol. Mo 
kėjimo sąlygos labai prieina
mos- Rašyti: Mr. Joseph Col- 
iins, R.F.D. 1, Scotland R. 97, 
Box 193, Hampton, Conn.

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus lengviausiai i 

skaityti
Paruošė žinomas pedago

gas Ignas Malėnas pačiu , 
naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mo
kyti skaityti jau 4 metų, kai 
tik susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Siman- 
kevičiaus spalvotais pieši- » 
niais. Išleido Ateitis Brook- 
lyne, N. Y. Spaudė salezie- 
čių spaustuvė Italijoj. Kai- , 
na $2.50. Gaunama adresu: , 
ATEITIS, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21. N. Y. ir pa-s plaUn- 
tojus.
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INTJLE

NANGaMO BROS.

PAINTING CONTRACTOR

TeL GF 7-1180

RADIJO PROGRAMOS

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18. N. Y110-04 Jamaica Avenue

TeL VIrginia 6-1800
■H T

MOVING

WHITE HORSĘ TAVERN
baras - restoranas

vocations

COME FOLLOW CHRt*T

NEBOK ŽILAS

WK0X. Framingham.- Mas*. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

AJąistąs
Studentas mokykloje paklau- 

še: Pasakyk, profesoriau, kas INSURANCE . REAL ESTATE

Make Extra Money—Sėli Christmas 
Cards. Free catalogues upon re- 
ųuests. 14 diff. religious box assort- 
ments incl. Madonna, also ribbons, 
wrappings, stationery, to 100# pro- 
flL Phone BEekman 3-7084. S. H. 
GREETING CARDS 27 Park Place 
New York, N. Y.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vad. kun. AK. Suilnskat 
7M Talbot Avė, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. pj>.

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL-,1430 kil. Mėdford, Mas*. 

Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vid.

G. E. REYERSON and CC. Ine. 
5712 8th Ave^ Brooklyn, N. Y. 
Moving and Storage, Loeal and 

Lorig Distancė Movers — Baggage 
to aH Piers, Reliable Fast Service 
that save' ydų time and Money 

Can GE 9-7808

BOSTON, MASS. 
Vedėjas

INSIDE — OUSIDE 
For Fast Reliable Service 

Call W A 8-5642 
from 6 pm to 10 pm 
Ask for ANGELO

Reasonable Prices. Special conside
ration to Religious Groups. — Call 

TV 2-3431

kėjo pritraukti bendram 
bui. Parapijoje veikia bent ke
liolika organizacijų, kuriom pre
latas rodo daug globos..

Nepriklausomos Lietuvos lai-

Manasnr
A . DtMI* patrinkima* 

įvairių vynų, degtinių, konjnkų. midų 
ftrartta* M Htoktonau progoms

Sale*— Service — Parts ; 
Air Cooted Automotive Corp. 

' “Ei*ex County’s Okteet VW. 
jj’Y Dealer" '

184 SL, South Orange, N.J. 
J ; SOuth Orange 3-4567

BIG MOE PAINTER 
INTERIOR AND EXTERIOR 

, Finest Work at the Most 
Nominal Prices 

EV 5-1285
ASK FOR BIG MOE

700. š. m. lapkričio 23 Kali
fornija turėsianti 17.25 miL gy
ventojų. _ . .

PvftakHL N. Y.
Re*. M*th*r Pravtaetal 

914 - PC 7-8B16

RAMBLER 
“Service UnexceHcd in all its 

Phašes"
Schifter Rambler Ine.

Sales—Service—Parts—Towing 
Road Service — Body Work 

NO 7-2233

GEE and TEE SHELL 
SERVICE, INC.

The Finest in Repair Work at Fair
Prices

3761 Tenth Avė., New York City
(West 201st St.)

LO 9-9443

CHEVROLET 
Corvair — Corvette ; 

Kortner'‘Chevrolet 
“One of Americas largest Chevrolet 
Dealers” Closing out 1962 Trucks 
sale. Specializing in Corvette 

Service. Ask for Mr. “K” 
473 Bloomfield avė — Caldwell, NJ. 

CA 6-6666

J^Df0j 
■'• 'r Phofos fpr aP Ocea«ta^ r 
D*Hv 9 AM to 8W<;-Wedne«Iay 
• AM*? «'^9PM: Sunday SAM to 
5 -aOX PM. For atJpoJnUnentcall -

, DETROIT. MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detrott 27, Mich.

8fto*dway 3-222* 
•ettadieitiaie 4:30 - 5:30 popiet

. Būdamas taikaus ir malonaus 
būdo, jis surado bendrą kalbą

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AtjDINIŲ

Nusigėrę* abstinentas
Londone abstinentų lygos 

pirmininkas Charles Walthers 
užsuko į saliūną paagituoti ge
riančius, . koks tai yra negeras, 
nesveikas ir nemoralus įprotis. 
Kalba , jo baigėsi tuo, kad iš
ėjusį iŠ saliūho nusigabeno po
licija. Buvo girtutėlis. Išsiblai- 
vęs aiškinosi: “'Keista, gėriau 
tik limonadą. Matyti, man įmai-

VM maloniai kvieCiami vasaros poilaiūi prie Atlanto j 
vW#»wti
VhibtfHt NIDA, prie Atlanto, >sMarat visus matos 
Aouūry Perk, *t. J. o 7-ioo ir Park Avė. kampe • TeL; PR 4-77M 

dvartts kambariai, rami vieta, pigus ir
Vienbučio salė Išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio Veikta restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

____ P. »r C. MAČIULIAI, savininkai

— žemės rutulio gyventojų
skaičius 1962 vidury pasiekė 
3.1 bil. •

— Žemės gyventojų trečda
lis yra nedavalgę ar pusalka
niai, — konstatavo Londone 
rugsėjo 18 tarp, maisto ir tech- 
nikos reikalų kongresas.:

— Kalifornijos valstybė po 
poros mėnesiu bus dideshė už 
New Yorko savo gyventojų skai- dainavęs krūmeliai, mokslei- 
čium. Kalifornijos prieauglis vių ateitininkų vasaros stovyk- 
dienai 1600, New Yorko tik los leidinys. Sifredagavo Vacys

Šaulys, Jūratė Bąrzdukaitė, Liu- 
dją BuividMtė,' Rimvydas Va- 
šiukevičnis, Violeta Aukštikal
nytė. __

Mūšy vaikas — Amerikos 
lietuvių Montossori draugijos 
žimaraštis, išspausdintas rota
torium. Redagavo .Stasė Vaiš
vilaitė. Skirtas Maironio me
tam paminėti. Viršelis — dail. 
A. Varno. Redakcijos ir admi
nistracijos > adresas: 6837 So. 
Washtenaw, Chicago 29, DL

■ vyrų ir moterų eihrtem, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos shmčiaiit andinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti?

ĮĮp~' įų Lietuvns šaly, K. A&uskas 
*-į— Ar buvo ttn. Balmn reika- 

tii|gi komendantai?, Vineast Jo- 
: -- Geu^oias Perkūnas

B*'"“ (bihdė), jfc Žygimantas - Pir- 
" Šioji jūrų galybė — Kreta, P.

Ėkomas — Kas sukėlė du pir- 
_ mūosius pasaulinius karus. Re

daguoja Zigmas Raulinaitis.
Lietuvių Dianos, rugsėjo nu

meris. Numeryje rašoma: Te
būna suderinta, Lietuvių krikš- 

daf- čionių demokratų s-gos konfe
rencija, 40 metų Lietuvos de 
jure, Lietuva Chicagos paro
doje, Gasparas Velička— Ty
lėjimo baimė, Faustas Kirša— 

kais jis bent kelis kartus lan- pelenai, Lietuviai filosovai Vla- 
kėsi Lietuvoje, visą laiką rėmė flas Jakubėnas — Alvydas Va- 
lietuviškus reikalus ir ypač šie- aaitis jaunas emocingas pia- 
lojosi Lietuvos nelaimėmis, k nistas, knygos ir autoriai, Lat

vių jaunimo festivalis Chicago- 
jej-r P. Kaupas — Jadvyga 
Paukštienė dramatįško gamto
vaizdžio dailininkė, veidai ir 
vaizdai ir tt. Numeris gausiai 
iliustruotas. Redgauoja Bernar
das Brazdžioniu

Uodų karalystė, jaunučių 
moksleivių ateitininkų stovyk
los leidinys. Redagavo: Zita 
Ącalinaitė,; LW>ą Bačinskaitė, 
Rita Jaržitė, iętena Jasaitienė, 
Ina Kaufmanaitė.

CELLERS YARDS CLEANED. 
— ALSO FOR FAST RELIABLE 

SERVICE CALL JE 8-9294. ;
Special Consideration 
to Religious Groups.

pri^netta ttįtia dar .dksor | 
gm paskambiidL I

. Rytinės Volįiet^os mas&vk 
nė gąlya Walteris Ulbrichtas 
pasiuntė soyietiniąm maršalui 
Konjevui padėką už paslaugą ; 
pastatydinti sieną Berlyne. 
Konjevas yra rusiškų karo da
linių viršininkas rytinėje Vo
kietijoje. Sveikinimas maršalui 
nelabai patikęs, nes toji siena 
laisvojo pasaulio vadinama gė
da. Maršalo nuomone, rusam 
priklauso ... tik garbė, o gė- 
da turi prisiimti pats Ulbrich- 
tis. ■

A* sĮGr** Franctstan 8Mer t» he
roine1 Christ Ūke bv ted<9i’.ng 
yn»itb tn GtamUMT —Iii** Bėhnnl 
«n4 CnHegv. Our aim ro bė Hta 
2 m tendto* the atek to 
be HM Feet in Chterhetical Inatruc- 
tl« to be Hte Heart ta c*Htųr for 
ntoerted hntaele— ehUdreh Can- 
dMtte* Ortod avėtage tateingtnee 
betveen I6BŠ ytara.

STANLEY^ FURRfER 
£ei’ Roosevelt Avė. Jaeknon Hti 
Rmo'teling. RepelrtoB. Re&tag 
Oraniag and (TtaHny CtarUfiėd 
Coid Stoeage —Free Estlmates 

' Pick up and Dellvcry ■ ■

Bergen Fuel Oil Co. Ine. Ėst 1923. 
Boro wide Service, authorized Esso 
dealer. Special—150 gallons free to 
each new customer. Metered fuel 
oil deliveries, burner sales & Service 
contracts on all makes, installing 
of heating plants and centrai heat- 
_ing systems. RN 3-3100. 234 Ralph 
Avė., Brooklyn, N. Y.

,On Ypųr RcM Repalra 
Special ConMdaration to Religtoua

-
■ ' 210 - SW 2-38M

Sirena pria proso
Namų Šeimininkėm 

daug rūpesčio drabužių lygini
mas — prosinimas. ŽSūrek, 
kad prosas butų ne per karš
tas, , kitaip sudeginsi brangią 
medžiaga. Vienas švedų inžinie
rius atėjo čia į pagalbą. Jis iš
rado tokį prosą, kad, pasiekus 
tam tikrą karštį, kada pradeda 
medžiaga degti, jis ims Švilpti, 
švilpia taip garsiaL kad gafi iš
šaukti ir gaisrininkus.

VAN PLATTEN, 
GERARD8CHOOL
Drama and Music

Producers trf Showcase 13 x
Directors - Arents - Produceis and 
Members of Press. Come as guests 
and view otir Nr r Talent.

13 West 17th SL (mezz.) 
New York City

New York City — AZ 5-8095

Vedėjas 
P.Viičinia

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7 megadklg

PH1LADELPHIA, PA. 
WTEU 880 banga 

Vedėjo* Adolfą* Galgai.is 
335 Titan Bt, PMIadMpMa 47. Fa. 

HOvtard 7-4176

ANTANAS VAITKUS, vedtja*
Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 

84-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077

YOUNG & SON MOVERS 
24 HRS. SERVICE 

Reasonabte Itates 
For Fast Courteous Service 

C8H UN 5-6506 
Ask for Mr. Vonng

• HARTFORD, CONN. 
. WPOP, 1410 kic.

Ved. Alg, D ra gūnavitius
273 Vfctoria Rd.. Hartford 14, Conn 

Tet.: CH 9-4502
12 /ai. dten*

at the Moet Reasonable Prices

Call NU 9-0553 AfL 7 CY 5-7945

BLY MOVING A STORAGE 
Ldcal and Natiouwide

, BLY Moving & Storage Agentą. 
HOmehoM remoTal servlėe. Ucensed 
I. C. C. & P. S C. Moyers: licensed 
PUtao ftiovėr. — HA 9-1*29 A 
59-2Ž wdodside Ave^ tVoodside. LJ.

Vedėjas 
Step. MJnkus 

WLYN —1360 kilocycie* 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

WAT«R8URV, CONN.
WWCO-<- banga 1240-1000 kr 

w«. Ant, Paliulis

_• V. T. MANCU8I 
Sutvarkom muttlhėo reikalue - Lėk
tuvų transporto* - Ekstra skabia* 
■tentas. “Laikas —pinigai” Patikė
kite mums visus skubius persiun
timus. Mes athks'me viską sąžinin
gai ir sutaupysime Jums laiką. — 

New York International Airoort
OL 6-5452. Telegr.-Adr.: VINTHOM

yra. ateistai? "
Profesorius: Ateistai tai to-' 

ki žmonės, kurie sako, kad 
Dievo nėra.

Studentas: Aaa ... (kiek už- 
šiihąstęs): O ‘iš kur jie tino, 
kadT Dievo nėra?
; Profesorius (šyptelėjęs): Aš 

‘nežinau. To tai reikėtų jų pa
čių paklausti.
' Studentas: Gerai, pone profe
soriau. Aš kaip tik vieną iš jų 
sutiksiu, tai ir klausiu. Ar ga
li man tamsta atsakyti?
Plikių aprūpinimai

Švedijos parlamente numaty
ta priimti įstatymą, kad plikiai, 
vyrai ir motefys, iš ligonių ka
sų būtų aprūpinami perukais 
nėhiokamai. :

V JO3EFH TORRE8
" *"?— ..J . ■

,KATWIN T.V. < RAD1O

For the fineat in repairs iri T.V. 

& Radio^at reasonable prices call 

TO 2528OA& for tar. Kątyvin.

M A M MOVING .
LOCAL AND LONG DISTANCE 

MOVERS
Insured. For Fast ReHatae Service 

Call FA 4-7074
Speeial consideration to religious 

groups.

Traukinys pavėlavo -
Ispanijos miestelio Luarca gy

ventoji šiemet rugpiūčio i, tii; 
rėjo džiaugsmo, kurio seniai 
laukė. Dar 1878 buvo praties
tas pro jų miestelį geležinke
lis ir buvo paskelbtas jo iškil
mingas atidarymas 1882. Ta
čiau tik šiemet minėtą dieną 
jie susilaukė pirmo traukinio,
N«mk i pagundą

Grąžo, Austrijoje, policija 
skyrė 10,000 šilingų arta 14 
dienų arešto tiem, kurie savo 
automobilius palieka nerakih- 
tus ir tokiu būdu veda į pa
gundą juos pavogti.

Rugsėjo 16 Hartforde pami
nėta 50 metų sukaktis, kaip 
pral. Jonas Ambofas kiebonau- 

’ ja švč. Trejybės lietuvių baž
nyčioje. Pats sukaktuvininkas 
aukojo iškilmingas mišias, jam 
asistavo kun/ Paulius Sabutis 
ir kun. Valteris Pranskietis. 
Pamokslą pasakė kun. Juozas 
Dambrauskas, MIC.

Prel. J. Ambotas yra vienas 
iš seniausių lietuvių kunigų 
Amerikoje. Jis yra gimęs 1870 
sausio 22 netoli Radviliškio, 
Lietuvoje. Dvidešimt metų tu
rėdamas, atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Chicagoje. Matyda
mas, kad lietuviam trūksta dva
sios vadų, apsisprendė būti ku- 
nigtyL. 1893 įstojo į šv. Kyri- 

l liaus kolegiją Detroite. Ją bai
gęs, persikėlė į šv. Jono semi- 

, nariją Brighton, Mass. Kunigu 
įšventintas 1901 gruodžio 21 
•Hartforde.

1912 rugsėjo 15 vyskupas jį 
paskyrė lietuvių švč. Trejybės 
parapijos klebonu Hartforde, 
šių pareigų jis ėmėsi su dide
liu uolumu. Čia jis pastatė pui
kią bažnyčią, sutvarkė klebo
niją, seserų namą, salę. Iš vys
kupijos atpirko šv. Juozapo mo
kyklą, kuria pertaisė ir atnau
jino. Čia įsikūrė parapijos mo
kykla. Parapija išlaiko ne tik 
pradžios mokyklą, bet ir pusę 
aukštesnės mokyklos.

D^ĮlOMbta* ",
Viename iškilmingame dip- 

lomatų pobūvyje du jauni vy
rukai varžėsi dėl gražios sek
retorės, -kori abiem buvo kri
tusi į akį. Kai visi rinkosi vie
tas už stalo, abu priėjo ir va
dino sėsti. Sekretorė daigą pa- 
klahsė: “Aš iš tikfųjū'ger^ ne- 
iĮih^kfaį kas yrit diplomatas”. 
ik^oatąta$ pė&iktibino atsaky- 
tfc “Diplomatas yra toks, ąsmuo, 
kinis varžosi su kitu, katras 

ts jų gali ilgiau kalbėti ,ir nie- 
ko iiepašakyti”. Gražuolė tada

HEATING - AIR CONDITIONING 

Refrigeration - Ventilation

Kurį laiką vikaravo šv. Ma
rijos parapijoje Norwich, Conn. 
Vėliau vyskupas jį paskyrė į 
lenkų šv. Juozapo parapiją kle
bonu. Būdamas susipratęs lie
tuvis, i lenkų parapiją ėjo ne 
su dideliu noru. Bet ir toje 
parapijoje ėmėsi uolaus pasto
racinio darbo ir pastatė puoš
nią bažnyčią ir parapijos salę.

Call EO 4-3232 

58 State Št-f Westbury

VBSTDYBM8 Ir POBOVTAMB 
Pristato j riarmts lietuviškus skilandžiu* ir sūriu* 

W* take *H onter* special prie* for W«Mtn*a and Parts**



VYTAUTAS BELECKAS

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2

Sav. V. ZELEMJS

JAKDBAV8KAS

iy -x

MARCO BOWt--a.l-AN£S. Ridge- 
woo<F s fine bqsrf£abfe Lanes — 30

O.* ,

niams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos spalvos, 
Mūsų normali tokio siuntinio 
kaina yra 79 doL Kaiėdhto kai*

lynos, juodos, tamsiai paikos ar 
rudos spalvos. Mūsų normali 
tokio siuntinio kaina yra 91 
dol. Kalėdinė kaina (beuždar
bio) yra tiktai įskaitant visus 
mokesčius) 79 daL

(dvigubas Nr. 1 siuntinys). Jį 
sudaro: 6 ir pusė jardų vilno
nes medžiagos 2 vyriškiem ar 

moteriškiem kostiumam, lygios 
ar smulkiais langučiais^ tam
siai mėlynos, rudos ar pilkos 
(pasirenkama iš 6 medžiagų);

SSBOADS ITALIAN 
REETAURANT

NEW BbNAPARTE
1013 Avė. M. (Next to Ehn Theatre)

gos, o dėl to dar, kad esame 
turėję labai sėkmingus preky
bos metus, šiais metais esame 
pąjėgūs duoti siuntiniams be 
uždarine? goresnis rūšies me- 
«SMgos negu bot kada Hd šiol, 
specialiai mums gamintas, nau
jo" k petrau^diaiB raštai^ -žsJ 

mėmėmis negu praeitais me? 
tais karnomis.

Medžiagų pavyzdžiai pagei
daujantiems bus siunčiami oro 
paštu nemokamai į bet kurį pa*

. įbes 
esame tikri, kad jokia kfta fir- 

Jį sudaro: trys ir ketvirtis jar- dai rinktinio štiko tafetos, tin- ma negali panašių aukštos ver- 
do tiktoms medžiagos 1 vyriš- karnos pamušalam, suknelėj tės siuntinių pasiūlyti togomis 

nuostabiai" žemomis kainomis.

štai ir vii, prisilaikydami jau 
šeštus metus savo tradicijos, 
siūlome 1000 specfaKy kaM<S* 
niy siuntiniu be uždarbio, 9a- 
mybineiras * kamocnts, savo kli- 
jentams lietuviams visame pa
saulyje. Parodydami Kalėdų 
proga šventinį mostą ir steng
damiesi atsidėkoti už tą didžiu
lę nuoširdžią paramą, kurios 
esame susilaukę praeitais me
tais, atsisakome uždarbio ir 
esame pasirinkę savo gerbiamų
jų lietuvių kbjentų gerui vėl 
4 specialius išskirtinės vertės

Ypatinga proga jums pasi
naudoti tokiu vieną kertą per 
malu* įvykstančiu kalėdiniu 
sfontinip pasiūlymu. Tik 1000 
kalkdinig 'slusdinip' be uždar
bio, dėl to ujbsakymus sięsldte

N Ė AL'S
Fordhąm neetrurut 

Formerty. 4f K. 125 SL 
BxceHent CuMne — Open .AU 
Year — Sea Food — Cjops — 

eaks — Caterfng — Wedcta»gs - 
CommunionBreakfaMs- Beef 
Steak Parties - Coefirmations - 
inąuėts - Sočiai* . Wh«x Up* 

town It's Nears. For Pleasont

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms* 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir AIBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

CeUar -* Accempd*tiqqs for Bmall 
Prtv*te Parties;. Semi A-La-Carte 
LiumA 31A5 to 1220; Dimnr >X50 

to 37.00 — Spedaktes — Very
Pleasant — Spedal Cooaideration 

to Rdįglouš Group*
' 0$ 1-2890

1883 MADfSON STREET

BROOKLYN ZJ, N. Y. 
(EUdgevrood) / 

Tel. EVergreen 2-0440

Boeder* Comer PRO SHOP. Ebo
nite Bowhng Balis custom fitted k 
drflfed. We specialtee in hard to find 
t&U girta .ahoes to alse 11. Comptete 

'Atiėctiea Rpngtag Sidrts A Blouses, 
Trvpiries, Bags A Accęseoriea; Qpen

WOODHAVEN 21, N. T. 
8-3112

automatįc pinąiottrrs "tdr jaut 
besritog pteamt*; COcktail loongt, 
RaatanTmi fra* pnrirtag Abaafthy 
«portx for yumg and Spėriai

VILLA‘P1ERRE 
cf CUen ęove.ĘertąuąaM, 

Gle Ceve R<£ — Glan Cove. L.I. 
nthvmtal OrĄlting. Bar — Wme

Tek APpItgete Z-0349

BANGA TELEVISION

kam ar moteriškam kostiumui, blšuzėm ar apatiniam, tamsiai 
lygios ar smulkiais langučiais, mėlynos, juodos, tamsiai pa
tamsiai mėlynos, rudos ar pil- kos ar rudos spalvos. Jfnsų nor- 
kos (pasirenkama iš 6 medžią? mali tokio siautimo kaina yra 
gų); 8 jardai sunktojo rajono, 68 doL K slidinė fauna (bo už- 
2 suknelėm ar 2 moteriškiems derbio) yra tiktai (įskaitant vi- 
kostiumams, juodai balto, rudai sus mokesčius) 59 doL

C1RIU.P BOWLIMG PRO SHOP 
pealer intbonįtte A CotomUa Flas- 
t(c pOW£JNG~BALLS, 22 colors to 
cAoose ftem. WM» ėtiectton <rf Hyde 
fįtoaą ąM bowiii< BovMng 
shirts irom 3X00 u> 37 J». Trophies 
diffcrent stzes. Free engravtog 011 
orders -ever 360. EKpezt fitttog and 
drilltog whUe-U-waft.

CIRILLO BOWLlNfi- PRO SHOP 
383S WWte Ptatos B<L (betveen 220 
and 221), BRQNX — Kl 7-3749.

drfll the best A plug the ręst”

2MILERESy'R<mANT ĄND BAR 
CoW 8^0 Harbor, N. J.

where you cau 
oad — ^obster

Naniai atidarates , - v -r- - -
GRO2KJSAUONAS 

“ROTA" v 
ĄNNA MASILiONIS — vdfeiafaiit&

moji, o kuri antnpjL

PRAŠOM ATKREIPTI ©t* 
MRSį: Visos iy musę 4 kalė- 

, dmiy siuntiniy medžiagos yra: 
na (be uždarbio) yra tiktai eksportmės ang^kos medžio- 
(įskaitant visus mokesčius) 69 
doL 

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3 

Jį sudaro: 3 ir ketvirtis jardo 
vilnonės medžiagas 1 vyri^am 
ar moteriškam kostiumui, lygio, 
ar smulkiais langučiais tamsiai 
mėlyno?, rudos ar pilkos (pasi
renkama iš 6 medžiagų); 3 jar
dai vilnonės mecHfagos 1 mo- 
terKkam ar vyriškam paltui, 
tamsiai mėlynos, juodos, žalios 
mėlynos ar kupranugario spal
vos (pasirenkama iš 5 medžia
gų); 8 jardai sunkiojo rajono Mes nesigailėjome pastangų, 
languotoj 2 suknelėm ar 2 mo-. **6*9 nupiridos
teriškiem kostiumam, juodai TF^**9**!l'*t 
b^tor vyšmnėd su-^Kdto^ ?žatim ** ’ '1&a-
balto ar mėlynai balto; 6 jar-

- Mūsiškius katodbuus siunti
nius be uėdmbto gali užsisa
kyti visi lietutiai, vis tiek, ar 
jie būtų mūsų kbjėntai,/ar ku
rios nors kitais, .firmos. Mums 
malonu leisti tuo Dasiūlynm ua- 

balto, vyšniom si teitu, ž^a KA^eOlMIS SIUNTINYS Nr.4 smaudoti bet kam. Užsakyki- 
balto ar mėlynai balto; 3 jar- • - .• • „ ■/-.**:— __

S**'^““**!^ SSMTSŽkarnos pamušalams, suknelėms, tikrinti sau kalėdtos be užrier-
bliusėms ar apatiniams, tamsiai motenštam kostmman^ ly-
mėlvnn« modos tamsiai iriikos S108 ar smu&iais langučiais, bw uurttinĮ, 1S to pmmame ma: 
mėlynos, juodos, tamsiai pilkos mėlynos, rudos ar pil- «»»»* 1 dd. užstatą jau
ar rados spalv. Musų nmma? 7*^7^ c
Ii tokio siuntinio kaina yra kos (Parenkama iš 6 medžią- (nukelta^!.)
45.50 dol. Kalėdinė kaina (be gų); 3 jardm vilnonės in^Ha- 

gosr 1 moteriškam ar vytimam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, 
žalios, mėlynos ar kiųtranuga- 
rio spalvos (pasirenkama iš 5 
medžiagų); 16 jardų sunktojo 
rajono, languoto, 4 suknelėm 
ar 4 moteriškiem kostiumam, 
juodai balto, rudai balto, vyš
ninio su baltu, žaliai balto ar 
mdynai teito; 10 jardų dnb- 
tinto $lko tafetos, tinkamos

16 jardų sunktojo rajone, lan- pamušalams, sulmelėnis, teiu- 
guoto, 4 sukneiėins ar. 4 mo- zėms ar apatinišms, taifi^ n^ 
teriškiems kostiumams, ■ juodai ’------- ---—-
tadto, rudai baito, vyšninio sū 
teito, žaliai balto ar mėlynai 
teito; 6 jardai dirbtinio š^ko

VILLAfiE B0>WLING DENTER 
12 Lame — laoo 
ManhMBeC, L. L — 34AT-m

Jūs esate namuose ar kur reflralaulrtte
Miebisaa Ftaiei JNbta Sis sūris jau per figas metus gamina
mas Jono ir. AngeliDOB Andriubų ir jų jMouu, l^ountain, lOtiL

8? 3$ B^ray., tetoks- 
vtee;<^.->riOteMU.;-7' V 
Glęita. ifickey Cbas. Baumaeh

PlUteKLIN BOm-lND i-ANES 
40 Automatic PinspotterB ^or ybm: 

piaesure. Oy-MaU toungę 
Restaurant,free parideg. A heaithy 
aport tor yming and aid. Come in 
and bare •. grand tinja, Retas your 
frtends. Vt|w*4al contaderatian to re- 
bgaus gtvups. CsD Cd 2-1212 Ask



ŽMOGUS, NUSIVARĘS NUO KOJŲ

THEOOORE W0LM N,
INC.

1000 siuntinių
(atkeltais 7 psl.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JOSEPH C. LUBIN

KARIŪNAS

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

6S0 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Norite geros—meniškos foto ;rafij

mis kojomis, nes ir ratų neta
ri. Kartais griebia telefoną, kai 
nesuspėja , pėsčias.
' Ant. Andriutimnui visų la-

CI|Unire pi»WwIiW fiwt VUK> 

įvairiausios irt puikę pasirinki
mą teildanfios prekės. įsitikin
kite • petys, Paprašykite nomo- 
kanto katalogo. Su malonumu 
bus potitamaujam* naujiems

pirmą kartą koncertuoja New Yorke 
su solistu

blausiai, rūpi pavergto lietu
vio kančia, ir jis visuomet ir 
visomis jėgomis stengiasi tą 
kančią mažinti. Jis tų vargšų 
labui organizuoja Bostone šven
tes ir minėjimus, koncertus ir 
vakarienes. Jis vyksta į visus 
Balfo suvažiavimus, nesvarbu; 
kur jie būtų, ir niekados ne
prašo kelionės išlaidas padeng-

LIETUVČS ATSIMINIMŲ" RADIJAS

rus ,K B>. I. »O M- E 
M. P. BkUASDėnetodM* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

Amerikos lietuviai Įvairiai 
stengiasi padėti Tėvynei: vie
ni prakalbas drožia, kiti rašo 
straipsnius, dar kiti prakaitą 
lieja dėl Lietuvos laisvės.

Man labiausiai patintai tie, 
kurie dirba dėl Tėvynės, atsi
raitoję rankoves, arba aplink 
laksto, įsiavę į gerus medpa- 
džius. Tokių: tarpe bene pir
moje vietoje bus kun. Bene- 
tfiktes Supintas Chieagoje, ku
riam nepakanka vienos poros 
batų mėnesiui, nes pėsčias po 
vieną doleiį turi surankioti 
tūkstančius tremtinių mokslą- 
vių talpai, jų mokslui. Ir su
renka daugiau, negu visi Chi- 
cagos Balfo skyriai kartu.

« Kitas panašus vargo brokų 
mylėtojas, dzūkas, tai' Antanas 
Andriuitonto Bostone, Nebūda-

Liotuvty R. K. religiniam 
kongresui rengti komitetas sa
vo posėdyje rugsėjo 20, vyk
dydamas Kunigų Vienybės sėi- 
mo nutarimą, | komitetų pil
nateisiais nariais pasikvietė visų 
centrinių katalikiškų organiza
cijų pirmininkus ar jų atsto
vus. Buvo apsvarstyta visa ei
lė su kongresu surištų klausi
mų ir išklausytas prel. J. Bal- 
kūno, komiteto pirmininko, pla
tus pranešimas jš kelionės po 
Europą ir atliktus darinis, lie
čiančius lietuvių religinio kon
greso organizavimą New Yorke 
1964 pasaulinės parodos metu.

4. Visas medžiagas siunčia
me tiktai pagal pavyzdžius. 
SPECIALUS PRANEŠIMAS:

Jau alipauidintas mūšy nau
jas somacinit visa* {Muštruo
tas cNdfiuK* katalogas, pirmas 
Ir vieninteli* toks iliustruotas 
sromvniy pv*wvy|v»
Tuojau reikalaukite jo. Jame

Praeitais metais Ant And
riulionis tiek “nusilakstė”, kad 
vos neprarado kojų, kai buvo 
ruošiamas didžiulis Balfo ban
ketas. Andriulionis prieš pat 
banketą išsitiesė ant operaci
nio stalo, o chirurgai remon
tavo jam kojas ir į banketą 
neleido.

šiemet tas pats Antanas vėl 
laksto po Bostoną, tarsi nau-

LITHUANtAN TRADING 
COMPANY, 341 Ladbruko 
Grwo> London, W. 10, Greet

ją banketą spalio 7 d. 5 vai 
popiet Liet Piliečių Draugijos 
salėje. Į tą banketą jau sutiko 
atvykti generalinis Bostono pro
kuroras Edward J. McCormack. 
Į Providence vyksta Balfo dį- 
Iš Providence vyksta Balfo di
rektorius kun. V. Martinkus.

žinia, A. Andriulionis ne
daro visko vienas. Kodėl jis 
turėtų vienas daryti? Jį puikiai 
supranta ir nuoširdžiai remia 
poetas St. Santvaras, preL P. 
Virmauskas ir visi geros šir
dies Bostono lietuviai su visa 
Balfo skyriaus valdyba. And- 
riulioniui padeda ir visų kryp
čių laikraščiai, nes jis težino 
tik vieną : Lietuvą ir didžiulį 
jos vargą.

Tegyvuoja Bostono Ęalfas n* 
tębpną Stiprios Jų veikėjų ko-

*408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573 PORTRETO, SKOd ®, VAIKŲ 
{vairių progų — vestuvių, krikftymb gtmteCBenių, pobūvių ir 
pan. nuotrai&ų; norite atnaujinti aeną fotografijų? Jum*

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčior nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija

TrL VfrEinia 7-4499

tbr vertinamas statybos firmos 
savininkų. Vęikliai reiškėsi tie- 
turių visuodiėniniame darbe 
Palaidotas iš šv. Kazimiero baž
nyčios Kalvarijos kapinėse. Nu- 
tiūdnneHko žmona, duktė ir 
sūnus“ abu vaikai dar mokiniai. 
Gyveho priešais šv. Kazimiero 
bažnyčią, iš kurios tuo pačiu 
metu buvo laidojamas klebo- 
nas prel. Pr. Strakauskas.

Lituanistinė mokyki* pradėjo 
naujus- mokslo metus rugsėjo 
8, šeštadienį, Tautos šveptės 
dieną. Mokinių tuo tarpu yra 
pef 100. Mikyklos vedėju ir 
šiemet paliko rašytojas Anta
nas Gustaitis. Be jo, yra dar 
penki mokytojai: J. Ambrazie- 
jienė, D. Giedraitis, D. Sku- 
džinskaitė - Ivaškienė, L. Ja- 
šinskienė ir P. Kalvaitienė. Ieš
koma dar vieno mokytojo. Lau
kiama taip pat daugiau moki
nių įstojant į pirmąjį skyrių, 
šv. Petro parapijos klebonas 
prel. Pr. Vinnauskis, duoda- 

1 mas lituanistinei mokyklai pa
talpas, tikisi, kad jomis bus ir 
naudojamai dar didesnio moki
nių skaičiaus. Pradėjus naujus 
mokslo" metus, atsilankęs į pa
mokas, prel. Pr. Vinnauskis 
stipriai pabrėžė reikalą gerai 
pramokti gimtosios kalbos ir 
būti bei išlikti tauriais lietu
viais.

dęs, kad jis dar neužmiršo jau-
nų dienų šokių. Kitas tokio ,baty KateAmy
amžiaus (per 80 metų) tik su j* <AW>w yr« tik
lazdele tegalėtų* šokti, ’p Kazi
mieras dar žvitrus. Meninę pro
gramą atliko sol. St' liepas, 
akompanuojamas muz. J. Gai
delio, Onos Ivaškienės šokėjai 
ir visų mėgiama B. Adomavi
čiūtė. Ji turi gerą tarseną ir 
įsijautimą, stiprų balsą, nors 
yra dar nedidelė mergytė. Iš
kilmėms vadovavo pirm. Ed-

J. B.; S H ALINS
- ŽRlinslraR 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parirwey Station)

WOOOHAVENi N. Y.

Ateitininkę Fėd. šaukiama 
nepaprastoji konferencija 1963 
vasario 21-23 d.d. New Yorke 
nukeliama į gegužės paskutinį 
savaitgag. Atitinkamai pakeičia
mos ir nepaprastai konferenci
jai pasiruošimo. bei atstovų rin
kimo datos. Sąjungų centro val
dybos ir vienetų vadovybės 
prašomos atkreipti į tai savo 
dėmesį. Nepaprastosios konfe
rencijos atstovų rinkimo taisyk
lės .ištisai paskelbtos Draugo 
221 vr.į rugsėjo 20, skyriuje 
“B ateitininkų gyvenimo”.

Studentė Vida. Ribofauto, iŠ 
Omaha, Nebt, Šiems' mokslo 
nMEBMMr; ’f' -1MC5F XOn|»
Ch NYtT umverstfete tęs Mas
to* of Science in Betaffing sta
dijas. Apsigyveno 20 King St, 
New Ywk 14, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
281 BEDFORD AVĖ.

BrooMyn. N. Y.

Bostone , pageibti senieji klubo nariai d^r u gamtinio užsakymo ga-
Nopaprasfos^lacilmės atšvęs- tųjų buvo Kazimieras Prakapas, ^sime Jaukta 8 savaites.

tos rugsėjo 1$, sekmadienį, Lie- vėliau su Ona Ivaškiene parų- ■ Ateuuinlota užsakykite tuo- 
tuvių Pifiečių'Draugijos. Vie
non krūvon sudėta apie pus
antro šimto sidabrinių sukak
čių. Tiek draugija turi narių, 
išbuvusių joje 25 metus. Ke
lios dešimtys yra mirę. Pa
gerbti vienus ir kitus buvo su- 
sisirinkta vakarienei draugijos 
namuose. Mirusieji pagerbti mi
nutės susikaupimu, gyvieji — 
ženteliais. Draugijos pirm. Ed
mundas Ketvirtis tokių ženkle
lių prisegė 115, neatvyko 32.
Juozas Lekys apibudino pagerb- mundas Ketvirtis ir adv. Anta- 
tuosius, o Albinas Neviera — nas Jankauskas - Young. Daly- 
mirusius. Seniausias iš pagerb- vavo apie 400 žmonių.

vmolyn* metinės rekolekcijos 
vyksta nuo spalio 14 iki 21. 
Rekolekcijas veda Tėvas Jonas 
Dyburys, Kennebunkporto vie
nuolyno viršininkas.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.
FJL, So. Bostone lietuvių šv.
Pebrė bažnyčioje veda misijas 
vyram ir moterim nuo rugsėjo 
30 iki spalio 14.

Jorsuy CHy šv. Onos lietu
vių parapijoje 40 valandų at
laidai yra. spalio 7-9.

Tėv. Gedknmas Jočys, OF.M. 
misijas veda: imo rugsėjo 30 
iM spalio 0 — Readingį Pa., . mas gilių raštų žinovas, nd jas kojas gaV^Š, ir raošia nau-
nuo spalio 7 iki 14 — Wilkes- Noison A. Rodtefelter, New auksaburnis, dirba TėvyneTko- 
Barre, Pa. Yorko valstybės gubernatorius,, jomis Jis, tiesa,' Ralfo dirėkto-

Sv. Vardo vyrų draugija rug- rugsėjo 23, sekmadienį, paskel- nūs ir Bostono Balfo skyriaus 
sėjo 29, 4 vai. popiet Apreiš- bė Nikola Petkbv diena. Nikė- pirmininkas^ įvairių Bostono 
kimo parapijos salėje rengia la Petkov, bulgarų ifidis vei- lietuviškų organizaciją, ar net 
laimėjimų vakarą, į kurį visus kėjas prieš kommiistus, komu- jų. valdybų, narys, bet veikia 
kviečia atsilankyti. nistų iš pasalų buvo nužudytas savoT galva ir savo dzūkiško-
------------------------ 1 --------- 1947 Bulgarijoje.

Išnuomojamasx 4 kambarių
butas 300 Pennsylvania Avė.,
Brooklyn 7, N.Y. Dėl sąlygų.
skambinti telefonu HY 8-2991.

WAy^lfG8S5^>zei% eodė 
201L . , t ’

StodHpdtenosJAVrytinio 
pal^adfio MtfiMam,
kurines ruošia NevYmkostu-

A D VOKĄ T AS 
87 SherHsa Averišė

1000;
MES GARANTUOJAME:

1. Kiekvienas siuntinys bus 
įteiktas gavėjui

2. Jei siuntinys dingtų, mes 
grąžiname pinigus ar nemoka
mai pasiunčiame kitą siuntinį.

3. Apmokame visus mokes
čius, dėl to gavėjai, sulaukę 
siuntinių, nieko nebeturi pri
mokėti.

dentų atėtininkų draugovė te
ma “Šių dienų pasaulio 1^ 
ftiktai”, prasidės ^atio 12, 
penktadienį, 6 vsd. vakare re
gistracija V. J. Atsimainymo 
parapijos salėje, Maspeth, N. 
Y. Ten pat 8 vai. bus susipa
žinimo vakaras ir šokiai su me
nine programa.

Ateitininkę sendraugių susi
rinkimas šaukiamas ateinantį 
sekmadienį Aprešikimo parapi
jos salėje. Paskaitą skaitys dr. 
J. Grinius. Pranešimą iŠ atei
tininkų studijų dienų Vokieti
joje padarys prėL J. Balkūnas, 
dalyvavęs studijų dienose ir 
ateitininkų sendraugių metinia
me suvažiavime.

Eastern Air Lines lėktuvų 
tinija praneša, kad po ilgo in
žinierių streiko pasiektas pil
nas susitarimas su valdžios bm 
unijų įtaigomis ir jų lėktuvai 
skrenda pagal nustatytą tvar
ką ’į 119 miestų 26«e valsty
bėse. . ■:

FESUVAL RESTORMUS B MMS 
VACYS STEPOft^ atvialnka* :

40 East 20th Street, New T«k City, N. T.

Parduodarike* dviejų butų na
mas po 3 iir4 kambarius su ga
ražu, netoli Forest Park, Wood- 
haven, N.Y. Skambinti telef.: 
HI 1-4872.


