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YEMEN svarbi vieta strateginiu at
žvilgiu.

— Amerika rugsėjo 25 pa
rašė ir kitą protestą, kad so
vietų kovos lėktuvai trukdė 
Amerikos lėktuvui skristi oro 
koridorium.

litikos, kurios buvo laikomasi 
daugiau kaip dešimtį metų Tru- 
mano, Eisenhowerio, Kermedy 
vyriausybių.”

karų siūlymą susisiekimą su 
Berlynu pavesti tarptautinei 
kontrolei atmetė, nesileisdami 
į diskusijas ir težinodami savo 
reikalavimą — tai priklausys 
nuo rytų Vokietijos. -

Padėtį dėl Berlyno aliarma
vo apsaugos sokretonus McNa- 
mara, grįžęs B poros dtang su
sipažinimo su Amerikos kariuo
menės padėtim Vokietijoje. 
Rugsėjo 28 Kongreso komisi
joje jis pareiškė, kad Berlynas 
yra blogiausia krizė nuo Ko
rėjos laikę. Demonstruodamas 
Amerikos pasiryžimą ginti Ame 
tikos teises vakarų Berlyne, 
pareiškė, kad tam, jei reikės, 
bus pavartoti ir atominiai gink
lai Vokietijoje. Prieš porą mė-

— rTiDatmM pa-
siuntė sveikinimą Alžiro vy
riausybės , pirmininkui Beilsi, 
o valstybės departamentas pa
skelbė naujos valstybės pripa
žinimą. Bena paskelbė, kad Al- 
žiras bus socialistinis ir neu
tralus. *' j

UŽ LAIŠKUS REIKĖS MOKĖTI 
5 ir 8 CN.

— Allen Dūlias, buvęs ČIA 
direktorius, įspėjo: mes per
daug kalbam apie karinius duo
menis.

Amerikoje dėmesys šiuo me
tu labiausiai nukreiptas į Mis- 
sissippi — į federalinės vyriau
sybės ir vietos gubernatoriaus 
susidūrimą dėl vieno negro pri
ėmimo į universitetą. Istorija 
panaši kaip prieš 5 metus lit- 
tle Rock, Ark. Užsienių politi
koje mažiau kalbama apie Ku
bą Nuo jos Sovietai atitraukė 
dėmesį vėl į Berlyną.

Dėl Berlyno padėtis pasunkė
jus — mano Amerikos vyriau
sybės žmonės, nes Maskva su
daro įspūdį, kad su rytų Vo
kietija sutartį pasirašys, taigi 
Vakarų susisiekimas su vakarų 
Berlynu pakimba ore. Laukia
ma didesnės įtampos su žie
mos pradžia. Valstybės depar
tamento žmonėm kelia rūpestį nėšių jis kalbėji kitaip — pa- 
faktas, kad Sovietai nesileidžia brėždamas konvencinius gink- 
į kalbas dėl Berlyno. Pvz. Va-, lūs, o atominius atitraukdamas.

-s?-, Jr.Taubue kaip delega
tai dalyvauja 50 moterų' iš 40 
kraštų.

.— Kongresą* baigia sesiją 
šią savaitę. i

Seato konferencijoje rugsėjo 
29 iš 8 narių išsiskyrė Pakis
tanas — jo ministeri* nedaly
vavo. Paskutiniu Įritu Pakista
nas ėmė rodyti aiškiai nepasi
tikėjimą Seato sąjunga, kaltin
damas, kad iš jo nesusilaukia 
jokio* paramos kovoje prieš 
Indijos pretenzijas į Kašmirą.

— Chruščiovas atšaukė 1960 
iškilmingai išpūstą pažadą su
mažinti mokesčius.

AKIMIS ŽIŪRINT?
Prie tos išmintingos politi

kos priėjo George E. Sokolsky 
(Journal .American), šiaip jau 
palankus prezidento Kennedy 
politikai kolumnistas, iš kitos 
pusės — pateikė mintis, kurios 
sukelia klausimą, ar ta išmin
tinga politika veikė Amerikos, 
ar jos priešo naudai. Jis sam
protauja:

— Nuo antrojo pasaulinio 
karo pabaigos Amerikos užsie
nių politika rodo pirmenybę 
neutraliesiem prieš sąjunginin
kus. Ta politika — rašo So
kolsky — sugriovė Anglijos, 
Prancūzijos, Olandijos koloni
jas. Indija tapo nepriklausoma 
ir neutrali. Prancūzų Indokini
ja supjaustyta į du Vietnamu, 
Laosą ir Cambodiją, ir jos yra 
dabar arba sovietinio bloko da
lys arba neutralios. Olandų ry- 
tinė Indija virto .Indonezija ir, 
Sukamo vadovaujama, tapo So
vietų sąjungininku. Prancūzija 
neteko Alžiro, ir daugelis Af
rikos kraštų, kaip Kongo, ta
po nepriklausomi. E tikrųjų di
delė pasaulio dalis buvo įstum
ta į chaosą, nes neparengta 
perankstyvai nepriklausomybei.

— Nuo Amerikos doktrinos

mente ten iš viso nesą, nesą 
tam jokių pūdymų. Valstybės 
sekretorius Rusk pavadino ne
sąmonėm tokius įrodymus, ka
da žinia, jog ten iš Šiaurės 
Vietnamo atvyko 10,009. *

ŠAUKSMAI APIE PAGALBĄ MASKVA, 
Tarp šauksmų apie Kul>i rinkimus, Misš^ppiį į

sugautus šnipus . . . išsiskyrė ypatingas šauksmas: "Jis 
padedat Maskvai". Kas jj šaukia ir kam tokį kaltinimą 
taiko? > . '

sekamas jau nuo 1958. FBI bu
vo žinomi paskutiniu laiku du 
jo susitikimai su sovietiniais 
agentais — rugpjūčio 13 ir rug
sėjo 7. Po paskutinio susitiki
mo, kuriam jis buvo atvykęs 
Į New Yorką, jo automobilio 
užpakaly buvo rasta 11 slaptų 
dokumentų ir mažutis foto apa- 
ratas, jam sovietų įteiktas. Su
imtas buvo kaip tik tuo metu, 
kai Drummondas sėdo į automo 
bilį su Prochorovu. Ten pat, 
ant sėdynės buvo rasta dar 8 
dokumentai. Drummondui gre
sia mirtis ar kalėjimas iki gy
vos galyųs.-

Tačiau studentų ir piliečių mi
nia pasipriešino maršalų atga
bentam Meredith. Susirėmime 
buvo užmuštas prancūzų spau
dos agentūros korespondentas 
ir dar pora asmenų, daug su
žeistų. Riaušėm, apramintiati< 
traukta dar 700 kariuomenės.

Įvykis buvo sekamas užsie
niuose. Prezidentas ėmėsi jė
gos, saugodamas Vyriausybės 
prestižą, ypačiai prieš Afrikos 
naująsias valstybes, nors J. 
Valstybių pietiniuose kraštuose 
tai jam nenaudinga rinkimų 
kovai.

Vatikano' spaudos šefas vi
suotinio susirinkamo reikalam 
Msgr. Fausto V aliai ne rugsėjo 
27 paskelbė, kad į susirinkimą 
tegalės atvykti E anapus už
dangos greičiausiai tik iš Len
kijos. Pakvietimų laiškai išsiun
tinėti . Vengrijos, Čekoslovaki
jos, Bulgarijos, Rumunijos, Al
banijos, rytų Vokietijos, Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vysku
pam. E ten negauta jokio at
sakymo — matyt, laiškai val
džios sulaikyti, ar neleido at
sakymų rašyti.

Maskvos iniciatyva Konge
Konge sustiprinta kairiųjų 

partijų veikla- vadovaujant Lu- 
mumbos ir Gizengos šalinin
kam. Jie paskelbė, kad Adoula 
neturi tautos pasitikėjimo ir 
kad susijungusios 6 partijos 
sieks sudaryti “tikrą tautos” 
režimą.

NELSON CORNELIUS DRUM
MOND

Maskvos politika — padeginėti vis naujoje vietoję. Amerikos 
bėgioti paskui ir gesinti. Dabar vėl Berlyno gaisras . ..

Senate nutarta taip pat, kad 
iždo sekretorius sprendžia, ko
kia siunta priklauso prie pUti- 
nės komunistų propagandos. 
Tokia propaganda bus įteikia
ma adresatui tik pareiškusiam 
norą, kad jam būtų įteikta. Be 
tokio atsiklausimo pristatys tik 
bibliotekom, institutam ir kitom 
įstaigom. Pennsylvanijos de
mokratas Clark norėjo pasta
rąjį nutarimą sukliudyti, bet 
jo pastangos buvo atmestos.

Chruščiovas pa
kvietė Kennedy
Chruščiovas pakvietė prezi

dentą Kennedy atvykti į Mask
vą. Kvietimas perduotas per vi
daus reikalų sekretorių Udall, 
kai jis lankėsi pas Chruščiovą. 
KAS TURI SVARSTYTI 
BERLYNO KLAUSIMĄ

Prezidento Kennedy ir mi- 
nisterio Earl of Home pasita
rime buvo prieita išvada, kad 
Vakarai savo teises Berlyne 
gins. Bet jie siekia susiprati
mo. ir Berlyno klausimą turi 
svarstyti 4 didieji. Kelti klau
simą J. Tautose nėra numaty
ta, nors min. Home ir buvo 
kalbėjęs J. Tautose, kad jos 
turėtų raginti Sovietus neda
ryti dirbtinės įtampos dėl Ber
lyno.

Seato pradeda jau byrėti?
Akcija per Norvegiją
Norvegijos užsienių reikalų 

min. Lange aštriai kritikavo 
Prancūzijos planą turėti savo 
atominę bombą Norvegija yra 
angių politikos įtakoje. Dėl to 
j Lange kritiką žiūrima kaip į 
didesnių galybių kritiką, kuriai 
buvo parinktas Lange.

labiausiai nukentėjo ne priešas, 
Sovietą Rusija, ar musę buvę 
priešai Vokietija ir: Japonija, 
bet mūsę pagrindiniai sąjungi
ninkai — Anglija, Prancūzija, 
Olandija. Tuo tarpu Sovietę 
Sąjunga susikūrė imperiją Azi
joje, Europoje ir Karibuose.

žodžiu, iki šiol šita politika 
pasirodė klaidinga. Tačiau J. 
Valstybės ją tęs ir toliau, pri- 
leisdamos, kad pasaulio ateitis 
priklausys nuo Azijos - Afrikos 
tautų.

— Europos tautos atsakė į 
mūsę politiką europine rinka, 
kuri gali išaugti į Jungtiną 
Vakarę Europą su 200 mH. gy- 
ventoję. Europinės rinkos au
gimas ir Prancūzijos — Vo
kietijos sąjunga gali pakeisti 

trečiąją jėgą, kuriai gali nebūti 
pakeliui su J. Vatefybię politi
ka nei su Sovietę Sąjungos su
kurta imperija.
STEBĖTOJO KLAUSIMAI:

Nuomonės skirtingos dėl 
Amerikos užsienių politikos. 
Pirmajai nuomonei atstovauja 
ne tik anie du dienraščiai. Tai

Senatas rugsėjo 27 nutarė 
pakelti pašto tarifą — papras
ti vietos laiškai 5 cn., oro paš
to 8 cn. Nauji tarifai pradės 
veikti nuo sausio 7. Jie duos pa
pildomų pajamų 459 mil. doL 
Dabar paštas duoda 800 mil. 
nuostolių.

mas siūlymas priimti Kongreso B 
nutarimą, kad prezidentes įg»-. B 
liejamas pavartoti visos gink- B 
lūs Amerikos tefeėm Berlyne] 
ginti. Siūlom* tamT kad ChruŠ-B 
čievui būtę sudarytas hotmHĮ* B 
jog Amerika tikrai kariaus,"' 
reikės, Chruščiovas pareiškė ra- B 
šytojui Frostui, kad Amerika] 
yra perdaug liberali, kad ji ga-- 
lėtų kariauti. <

Prez. Kennedy rugsėjo 30 - V'įį-į? J Į 
pasikvietė valstybės sekr. Rusk ~ BfocVva 
ir Anglijos min. Earl of Home. IvlaMLva

Spėjama, kad pagrindinis klau- Yemen karalystėje rugsėjo 
simas —nusistatymas dėl Ber- . 26 kariuomenės perversmas 
lyno. Prezidentas priims ir Ber- nužudė karalių, kuris vadinosi 
lyno burmistrą Brandtą, kuris Imam Ahmad ir tebuvo ėmęs 
jau atvyko. , valdyti tik prieš savaitę, nužu

dė jo vyriausybės < ir giminės 
žmonių apie 60, paskelbė res
publiką kuri būsianti neutrali 
ir pariarabiška. Perversmą or
ganizavo karininkai, kurie bu
vę treniruoti Sovietų ir Nas- 
serio. Pati Yemen kariuomenė 
buvo komunistų įtakoje ir E 
jų buvo gavusi ^nklus. Katras

Amerika rugsėjo 29 įsakė 
Bdviem Sovietę Sąjungos misi- 

j. Tautę nariam, ku- 
PREZ. KENNED* TELEVIZIJOJE kaip jnipąi/

per tris dienas iš Amerikos iš
vykti. Tai Evgeni M. Procho- 
rov, 31 m., Sovietų misijos an
trasis sekretorius, ir Ivan J. Vy- 
rodov, 38 m., trečiasis sekre
torius. Jie buvo suimti ketvir
tadienį drauge su Ainerikos lai
vyno jūrininku Neisim Corne- 
lius Drummond, kurio bazė yra 
Nevvport (R. I.). Tas jūrinin
kas tarnauja 16 metų. JE turi 
Newporte ir barą. Laivyne tu
rėjo priėjimą prie slaptų elek
tronikos dokumentų. JE buvo

-------- -------—SAUKSMAS PRIEŠ TUOS, ’ :. Šaukėjai nutylėjo du faktus.
• KŪME KLIUDO IMUNTIN6Ą Vieių, kad pinigai eina ne

nąus POLITIKĄ: \ Lenkuos, Jugoslavijos gyven-
: y ‘ r Jį paleido didžioji spauda, tojų gerovei, bet retimui stip*

kuri reiškia ne tiek visuome- rinti. Nutylėjo ir tai, kad Ame- 
■ nės nuomones, kiek nuomones rikos pinigai nepadėjo nei Len- 
■' tų, kurie nori visuomenei tas kijai nei Jugoslavijai tolti nuo 
B nuomones įpiršti, sudaryti opi- Maskvos. Priešingai, 1948 Ju- 
B niją. Ji paleido piktus šauks- goslavįja pajėgė atsiskirti nuo 
B mus prieš Kongresą. “Kongv*- Maskvos, o dabar, gaudama 
B padeda Kremliui“, pavadi- Amerikos pinigus, jau vėl. pri- 
B no savo vedamąjį N. Y. Times, artėjo. Lenkija 1956 taip pat 
B Beveik tuos pačius žodžius kar- parodė daug daugiau pasiprie- 
B tojo vedamojo antraštė ir N. šinimo Maskvai, negu dabar su 
B Y. Herald Tribūne: "Kongreeae Ainerikos pinigaE. Čia ir buvo 
B padeda Chruščiovui". pagrindas Kongresui pasipilė-
Bv' Abudu didieji dienraščiai to- šinti tai politikai, kuri anų laik- 
B tins šauksmus paleido prieš rašČių vadinama išmintinga. 
K Kongresą dėl tos pačios prie- IŠMINTINGA, BET KENO 
B^ žasties: kam įis pasisakė prieš 
B pmigę skyrimą Lenkijos ir Ju- 

komunistiniam reži
mam. Abudu dėstė tuos pačius 
argumentus. Būtent: esąs Ame
rikos interesas, rašė Times, ska
tinti didesnę nepriklausomybę 
stiprinant ekonominius ryšius 
ir prekybą. “Be Amerikos ben
dradarbiavimo ir prekybos, 
Lenkija ir Jugoslavija neišven
giamai pasijus turinčios ma
žiau laisvės manevruoti prieš 
Maskvą, nes jom reikės tada 
stiprinti savo ūkinius santykius 
su Sovietų Sąjunga”.

Dėl to H. Tribūne, smerkda
mas Kongreso politiką, skelbia: 
“Tai žiaurus smūgis preziden
tui Kennedy. Tai kitas palan
kus vėjas Nikitos Chruščiovo 
naudai”. N. Y. Times padarė 
dar platesnę išvadą: “Dabar
tinė Kongreso akcija yra tięsio-

Užmušti, sužeisti
Mississippi įvykiai baigėsi 3 

užmuštais ir 75 sužeistaE. Rug
sėjo 30 prezidentas paskelbė 
proklamaciją vkad Mississippi 
valstybėje turi būti vykdomi 
federalinio teismo sprendimai 
ir negras Meredith turi būti 
priimtas į universitetą. Tuo pa
čiu metu buvo pasiųsta 350 fe- 
deralinių maršalų, kurie atga
beno Mereditbą. Gubernatorius 
Barnett paskelbė atsišaukimą, 
kad jE yra priverstas nusilenk
ti federalinės vyriausybės gink
luotai jėgai, ragino gyventojus 
vengti kraujo praliejimo ir ža
dėjo toliau kovoti per teismą.

Harrimano diplo
matijos vaisiai 
Sovietinė spauda rugsėjo 28 

apkaltino Ameriką dėl Laoso. 
Valstybės sekr. Rusk pasitarime 
su Gromyko reikalavo, kad So
vietai paveiktų komunistus ati
traukti svetimą kariuomenę E 
Laoso. Terminas jai atitraukti 
pagal susitarimą 14 konferen- Hk aidas žodžių, kuriuos pa- 
cijoje Ženevoje baigiau spalio re^Ucė vyriausybės atstovai. Tos 
7. Sovietinė spauda prieSngai linijos politika yra nustatyta 
— apkaltino, kad Amerikos ka- ' Rostowo planavimo štabo. Ji 
riuomenė dar nepasitraukė, o atrodo dabar vykdoma griež- 
komumstinės svetimos kariuo- čiau, atviriau ir beatodairiškiau.

Galima tik strigti, ar Kongre
sas pakreips kiek aną Uniją 
ar nusūeE jai, laikydamas sa
vo pareigą atUkęs, pademons
truodamas rinkikam savo kito
kią valią Taip pat tenka ste
bėti, kiek to plano vykdyme 
teks dažyti vingių ar sartųįb 
mų įtakoje anos augančtoe > 
goą kartą Sokolsky pavadino 
būrimą}* Jungtine Vakarų Bu-

Nasstris bus pirmesnis?
dabar bus pirmesnE su savo 
įtaka — Maskva ar Nasseris. 
Yemen turi 4.5 mil. gyventojų. 
Buvo nuolatiniame konflikte su 
Anglija.
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New Yorką, patyrė, kad ir geni, 
sekr. HammarskjoMas meto 
nežino. '

informavo dr. Co- 
O’Brien, tuo metu 
vyriausias atstovas 
Jo žiniom,. rugsė-

■ Vietoje galimamnipiricti vtookių medžiagų, batams 
odos, kavos, fokolndo, nnilo, stiklo rėžtukų, maitad- 
lių plaukams kirpti, skustinhj, sieninių kilimėlių, 
pUoRnių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

rencija -r- parlamento posėdis, gs yiižtainkas. £s atgabeno J. vojoRI 
kuris išrinko Adoulą min. . pir- Turtų kastete* tento* tinėje, 
mininku ir Gizęngą jo pava- jas ,. Ieį 4. T

didelis Ame- ~ užimtipaštą, radijo sto- atokiai 
tį ir siųstavą, saugumo, mfor- > 
jQĮ*eijM; iBBdiįtėsžiiMt 
snūdi ton .retus nasstoūnus nais”.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
SPORTUOTOS IR VIETINĖS

duotojų — ; 
tikra nnlHikns triumfas

KAS TEN SU APMILA
ėmm

Kongresu ir Pentagone kilo 
dėl Kubos susirūpinimas iš nau* 
jo. Pentagone reiškiami balsai, 
kad 'jūrių bazė Knbdje Sovie
tam bus kaip jų Gibraltaras, 
kuris labiausiai dArys nesaugų 
Panamos kanalą; Kongreso pa
sisakymuose neišvengta suves
ti ir partines sąskaitas. Res
publikonai, norėjo griežtesnių 
rezoliucijų ir -kaltino Kennedy 
vyriausybę nieko nedarymu. 
Demokratai -tenkinosi švelnes- 
nėm — torsas ir buvo priimtos 
—, ir gtsįkirto, kad Ežsenhovva- 
rip vyriausybėatvedė Castro 
į valdžią. 5~ „ - ,

Buvo pagrindo.išvadai, kad 
LeopoicMUe vyriausybė ir Neh- 
ru Nkrumah grupė apėjo Ham- 
marskjoMo partoHdmą, jog J. 
Tautę karinės jėgos nebus dau
giau vartojamos Katangojo, ir 
tai padarė savo iniciatyva. Kon
go daugelis pastebėjo keistą

Ir vasarą ir rudėtų Ltefnvo- f V Kitame laiške paraŠysnųkiek 
je visai nenustoja lyti, “o rug- šiemet kolūkiai mokės už dar

bą, jei bus iš ko algas darbi
ninkams atiduoti. '

Taip ši vasara ir ruduo la
bai daug žalos padarė mūsų

TO 7-1575 
CH 6-4724 
ES 2-4085 
Rl 3-0440 

AN 1-2994

tę sąskaitas apmoka Jungtinės 
Valstybės, o politiką ton varo 
Nohrv.
DABARTINĖ PADĖTIS IR 
KAS TOLIAU?

Amerikos politiniai pareigū
nai šiuo metu yra nusisukę 
nuo Tshombės. Nusisukę tiek,

Pasisakymai dėl kolię j lais
vą Lietuvą ir dėl pasiprieši- - 
nimo okupanto ar jo talki- 
ninkę ittformacijai tarp Va- 
karę lietuvię

Si naujojihoptimistinė sam
prata, deja, remiasi neįvykių 
realia eiga,, bet norais. Palie
kant ateičiarHikrinti, ar ji bus 

mas. “Šiandien nei Vlike nei kada reali, dtaę labiau krypsta 
lietuvių * visuomenėj tokių aiš-, į korikrpčtasL imvos prieš ©ku
kių, bet'apgaulingų sampratų pantą, riūSanfus ir konkrečias Nevadinti “Lietuvos tarybi-
apie Lietuvos išlaisvinimą nė- tos kovos priemones piąeš kon- g* socialistinė respublika” ar 

■ii ' “Sonetų Lietuva”, o tik “Lie-
Kję- Vr- f ^pĮĮB|BMMMBB| tava” arba pagal reikalą “oku- 

~ puotoji Lietuva”.
__________ BgtolMNevartoti, “tarybinis, kiek 

j*5 Sovietų Sąjungos ar 
jos okupacijos įstaigų Lietuvo 

E je dalykus. Jo vieton reikia 
B sakyti ir rašyti — sovietų ar 
B sovietinis”. Taigi ne “Lietuvos 

'"Vi_________________________________ , .7 £ ?^B aukščiausia taryba”, bet “oku-
(nukeltaįSpzl.)

tece&as . taikinius. , Sustojame. 
prie kiek seniau rašyto šios rū
šies S. Loeoraičio- straipsnio. 
Apie sovietinę tormĮnotogiją:

Dirvoje rugpiūčio 22 S. Lo
zoraitis str. .“Ąiškių dalykų pa
aiškinimas” sustoja prie termi
nų, prie, vardų, kuriais vadina
me ar . tarime vadinti sovieti
nius ir okupacinius organus.

“Sovietai stengiasi pripratin- 
išd^pį^Kau, 'U .užsęmft lietuvius vartoti 
n-bus pubbinas tam potaiąjęs.pavądini- 
akfrnrw” "mus, kuriuos sovietai vartoja' 

okupuotoje TJefavoje,: ir veng
ti kitų pavadinimų, išryškinan
čių, pabrėžančių okupacijos 
faktą. Iš to seka, kaip mes tu
rime reaguoti j kalbamas So
vietų pastangas*^. Koskrečpai

Apao lehvhdmo sampratos:

N. Lietuvoje rugsėjo 12 Juo
zas Audėnas str. “Lietuvos lais
vinimo klausimu” suminėjo, 
laisvinimo sampratas. Dąc kare 

;«gojete.
kad abudu iiflMUI,' Tffifentae 
Rusija ir hitlerinė Vokietija, 
sugrius, ir tautos išeis laisvos. 
Po karo buvę samprotaujama, 
kad ginkluotas konfliktas tarp 
Vakarų ir Sovietų neišvengia- 

“šiandien nei Vlike nei

,-rr H<«O k^OKA —
—toli rūdte <ndeM DMMnktmO m^rt•Magni 

LJUMlIŪuU trBhutI ■UM fr T~T~ autaupyaite Jnei per- 
tatur. JU ^Ike foutt ir AiUkkto reikmenų uiiKamų stimu

lų ir nemo
sią skyrių;
CH 9-6245 
. Ei 2-1767

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
- gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa

sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

. 01 5-6808 

. brere 
WA

sėjo pabaigoje vasarojus dar 
nesuvalytas, šiuo metu rude
nį beveik kasdien lyja ir la
bai retai pasitaiko diena, kad 
būtų pragiedrėjimai ir nebūtų kraštui. O mūsų brangi Lietu

va šiemet taip labai šlapia ir
Laukai aptvinę vandeniu, nevėsi, bet tikrai yra šalta, 

ypatingai šiaurinėje Lietuvoje, 
o keliai vandens apsemti. Kol
ūkiečių žemės sklypeliai, ir tie 
vandens užlieti, ir bulvės sto
vi vandenyje. Žmoneliai labai 
suvargę skubina gelbėti bulvių 
derlių ir braido po purvą ir 
rankioja bulves bei daržoves.

Net ir aukštesnėse vietose 
kolūkiečių sklypeliuose prie 
gryčios bulvės apsemtos ir bai
gia pūti. Kolūkiečiai savo škly- 
pelius dirba ir saugoja, kaip 
savo akį — dažnai net šven
tadieniais ir naktimis žiūri sa
vo derliaus, kad nenueitų nie
kais. Bet šiemet orai padarė 
savo ir baigia palaužti visas žmo
nių pastangas, begelbstint po
ilsio valandomis savo derlių.

Liko dar daug nepiauto va
sarojaus. Nepasitaiko tokios 
giedros, kad būtų galima nu
plauti ir laiku suvalyti.

Upės išėjusios iš lankų ir 
apsėmusios didžiulius žemės 
plotus. Keliai žemesnėse vieto
se apsemti ir sunkiai išbren
dami, dėlto žmonės mažai ke
liauja ir laikosi daugiau savo

• ,9tEW VORK11, H, Y. 
U JiEWAWl 4 H. JT —
• NEW HAVEN, C4mL• fAterbon v n; j. -
• RAMAto, N.J. — 176 Markto Btrvet ---------------
• PHIlADta-PHlA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. 
> PHT3B11RGI1 3, Pa. — 10151 Caraon Street _

2076 Stftter Street .

taš;ph«:!v*arw L*»jam 
pasauliui nebuvo triumfas nė 
rugsėjo akcija Katangoje; "ka
da Adoulos vyriausybė pasky
rė Katangos administratorium 
Egide Bochely - Davidson. Tai 
buvo žinomas prokomunfstas, 
vienas iš pavojingiausių Kon
ge. Jei J. Tautų durtuvų re
miamas, Davidson būtų įsten
gęs paimti Katangą adminis
truoti, tai Katangos minerali
niai turtai šiandien jau būtų 
Sovietų žinioje .

AKCIJA, KURIOS VISI 
IŠSIGYNĖ

Apie ją 
nor Cruise 
buvęs JT 
Katangoje. 
jo 10 atvyko į Elizabetville 
Mahmoud Khiari ir Vladimir
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me Čičinsko legendos branduo-SIMAS SUŽIEDĖLIS

LEGENDA IR FAKTAI

■M

rios srities bejotai priešinori. 
Reikėdavo bajorijos seimelių 
nutarimo prieš 'irinų arba pri
tartam po seimo, kada karalius 
pareikalaudavo naujų mokea-

fonnačijos reikia juo labiau, 
kad okupantas .meta milijonus 
dolerių savo propagandai, ku
ria stengiasi iškreipti tiesą ir 
suklaidinti žmones. Mūsų stu
dentai stojo į kovą, kad aka
deminiai sluoksniai šiame kraš- 
te ir laisvam pasaulyje patir
tų, kur yra tiesa apie Lietuvą 
ir kur melas.

kėjų triūsas nebūva pelningas, gaus laisvės? 
nes kai tuštinamos kitų kišenės, 
savoji gali pilnėti.

sekti jų pavyzdžiu ir moky
tis valdyti, kad paskui pakiltų 
į kokius Lietuvos žymūnus.

Jonas Skinkis norėjo mo
kesčius rinkti, o Upytės bėjo 
rai norėjo, kad jis rinktų. Pa
kartotinai jį statė mokesčių 
rinkėjo pareigose. Savo apskri
tyje buvo įtakingas, tai visų

Todėl prieš prasidedant tam prast 
vajui, Centrinis Vajaus Komi- voje- 
tetas Rochesteryje kreipiasi | 
visus lietuvius su nuoširdžiu 
prašymu, kad visi teigiamai į- 
vėrtintų mūsų studentijos pa
stangas ir visomis išgalėmis pri
sidėtų prie vajaus pasisekimo. 
Tiktai jūsų aukomis Lituanus 
galės išsilaikyti. Nėra pakan
kamai prenumeratų, kad vien 
tom pajamom Lituanus galėtų 
būti toliau leidžiamas.

“Visi lietuviai, be abejo, no
ri prisidėti prie mūsų Tėvynės 
laisvinimo darbo. Jau bus tuoj 
aštunti metai, kaip Lituanus šį 
darbą atlieka. Tolimesnis Litu
anus leidimas yra jūsų ranko-

MOKESČIAI kiekvienoje 
valstybėje buvo ir liko opiau
siu reikalu. Jie valstybes išlai
ko arba žudo, kaip kraujas Žmo
gų, kada jo spaudimas būna 
per aukštas arba per žemas. 
Maži mokesčiai gali neišlaiky
ti valstybės, o dideli — nebeiš
laiko piliečių laisvės. Daug is
torijos lapų yra prirašytų krau
ju, . pralietu perversmų, sukili
mų ir revoliucijų tik dėl mo-

ivi- išsiskiria K bendrų mūsų sie- 
vė- kimų. O tie skirtumai, kurie 

mus pačius skiria, yra visai 
kito pagrindo. “' ;

.■ Laisvoje bendruomenėje, 
kaip žinia, yra didelis įvairu
mas tiek atskirų asmenų, tiek 
ir visuomeninių vienetų pažiū
rose bei siekimuose. Tai neiš-

di nesuskaldytame atome, bet 
bus surasta, nes dedamos di
delės pastangos jai iškelti į 
paviršių. Tada bus nauji lai
kai, atsiras galimumas susisiek
ti su kitomis planetomis. Jei
gu pasirodys, kad ten yra į 
mus panašių gyventojų, užsi
megs ryšiai. O žemė virs tuo, 
kuo dabar yra tetos, gyvenan
čios kitoje parapijoje. Nuvykti 
pas jas — jokia problema, tik 
reikia apsispręsti. Tai bus su
naudoto šipuliuko energija, bet 
ja galima bus pasiekti bet ku
rią vietą ir tikrai trumpu me
tu. Iš Kauno galėsime skristi 
tiesiai į Ameriką, be sustojimo. 
Kaune galėsime pusryčiauti, 
New Yorke pietauti ir, atlikę 
reikalus, tą pačią dieną grįžti 
į Kauną.

Tiesa, tai buvo prof. V. Če
pinskio svajonė, į kurią mes 
šitaip ir žiūrėdavom. Jis nusi
skundė karais, kad jie suėda 
daug lėšų ir nelieka moksli
niam bandymam. Bet paskutinis 
karas kaip tik pastūmėjo tuos 
mokslinius tyrimus į priekį, 
kuo jis dar netikėjęs. O tai 
keliomis dešimtimis metų tik 
pagreitinę prof. V. Čepinskio 
svajonės vykdymą.

jama kova už didesnę asmeni
nę laisvę ir, kiek galima, di
desnį nepriklausomumą nuo 
valstybės.

Valstybė stipriausiai savo le-

Tokiu atsišaukimu į visus 
lietuvius kreipiasi Centrinis 
Komitetas Lituanus vajui pra
vesti. Kreipimosi žodžiai pa
prasti, neįmantrūs, neieško 
jausmų padilginti, o tiesiai pa
sako: Lituanus leidimas pri- 
klauso nuo lietuviškos visuomę- 
nės paramos, kaip ir daugelis 
kitų darbų. Tiktai šis darbas 
įeina į pavergtosios Lietuvos 
laisvinimo akciją. O kad' tokia

menės organu, tegalės tam var
dui atitikti tada, kai objekty
viai tenkins visų reikalus ir 
vengs užgaulioti religinius įsi
tikinimus.

' ( Bus daugiau)

Lenkijos ir Lietuvos senoje 
nių mokesčių nekrautų, čia bu- respublikoje pralošė valstybė, 
vo toks svarbus reikalas* kad Lošimas prasidėjo tada, kai (ti
su juo apsilenkę, nesuprastu duomenė vis lėto ir vadavosi

kol iis neatšauks savo žodžių taHHško sparno politikos žmo- 
Taigi, sprendimas padarytas - nes*, tai turėtų žinoti, kad yra 
vienašą|ita^įėa?pįeistaąnt, o ta “potiftautininkai” ir*tautiš- 
kftą pasineriant Tai kas gi kojo sparno politikos žmonės”, 
įneša netyarimp.i bendraome- kuriem su Vilku nepakeliui, 
nės gyvenimą? ' ‘ ?. ’’’ bet pakeliui su Tautos Fondo

Pasidarė: dar prasčiau, kai 
Tautos Fondo atstovybės na
riai užsipulti spaudoje, “Mūsų 
Pastogėje” (nr. ir 27), kur 
iškreipta tiesa, įžeisti TF atsto
vybės nariai, prikišant pem vi
suomenės apgaudinėjimą ta iš
naudojimą. Tai nepaprastai 
skaudūs žodžiai, kuriais be ato
dairos tegali svaidytis lietuvių 
tautos priešai Ttao tarpu iš 
1962 metų apyskaitos, paskub
tos Tautos Fondo atstovybės 
ir krašto valdybos, aišku, kad 
pastaroji naudojasi Tautos Fon
do surenkamomis aukomis, ku
rios yra skiriamos bendram 
lietuvių tautos laisvinimo rei
kalui ir gali būti disponuoja
mos tiktai Tautos Fondo vy
riausios valdybos Amerikoje. 
Nenorėdami teikti bolševikam 
medžiagos tremtinius niekinti, 
kaip tai padarė “Mūsų Pasto
gė”, neminėsime su tuo reika
lu susijusių kitų opių klausi
mų. čia mums žinomi nemalo- 
nūsį fakėM.-: -'*3 :

rūpintu 
kultūros darbu, kovotume su 
Lietuvos pavergėjais, siektume 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo. Tai visų mūsų progra
ma, bendra visom ideologinėm 
bei politinėm grupėm, išskyrus 

Mes nesutinkame su J. Ba- negausius komunistus. Tik jie 
chunu, kad Lietuvos' 
mm “lėšų reikės tik žy 
bau, o tuo tarpu dar reikia fi
gai kovoti už Lietuvos laisvę”. 
Ar J. Bachunas, puikus finan
sininkas, mano, kad toji Lie
tuvos laisvės kova gali apsiei
ti be lėšų? Kam reikia žaisti 
“vadavimo” ir “laisvinimo” žo-

savęs išjuoksi. Atsiranda nežy
mus, bet drąsus žmogykštis, 
lygiateisis, kuris leptelia žo
dį ... už savo reikalą. Tuo 
būdu Upytės bajorui Scinskiui 
savo protestu teko vieno sei-

apjinkoje, pratindanriesi do. Ir dar sakoma, tad Livo
niją gynė lenkai' ... Kai ka
ralius Zigmantas Vaza, nepa
kentęs savo hetmono kalvino, 
jį pakeitė Livonijoje kataliku, sės, retai tada mokesčių rin- bu. Kas tada belieka iŠ žmo- 
Jonu Zamoiskiu, Perkūnas pa
liko tam lenkui vienam spirtis 
švedam (ir nesisekė!), o pats 
grįžo į Biržų pilį. Grįžo ir Jo
nas Sidnskis, bet jau nebe Rad
vilų turto administruoti, o sa
vais dvarais rūpintis ir Upytės 
bajorus kariuomenei telkti.

da taip buvo ta bus, kad to
kiais atvejais tymus, garbingas 
ir galinga* asmuo neišstato

skrityje. Apskrities maršalas 
pirmininkavo bajorų susirinki
mam ir sudarinėjo sąrašus, kam 
ir kokia karo tarnyba privalo
ma. Kvietė kariškiem prati
mam, o pašaukus karo žygin, 
savo būrį nuvesdavo ir per
duodavo vaivadai Sidnskiui 
tekdavo prisistatyti Trakų vai
vadai ir pranešti, kiek bajorų 
atvyko, kiek negalėjo atvykti 
ir kas išsisukinėja. O tuo metu 
nebe vienas bajoras bandė iš
sisukti iš karinės prievolės ir 
mokesčių.

Lenkai dar 1505 metais bu
vo išsikovoję įstatymą, kad be 
bajorų žinios ir pritarimo nie
ko nebūtų daroma, kas juos 
apkrautų kokiom pareigom ar 
naujais mokesčiais. Tai vadina
mas Nihil novi (Nieko naujo) mo pratęsimą nutraukti. Tuo 
įstatymas, kuris trumpai buvo 
išreiškiamas posakiu: Nihil de 
me sine me, t y. nieko apie 
mane, be manęs. Gražiai jis 
skamba asmeninės laisvės iš
aukštinimu ir jos pagarba, bet 
ir duoda valią vieno asmens .ar
ba viėno luomo reikalus staty-

Taip būdavo senoje Lietu
vos — Lenkijos respublikoje 
(1572 — 1795), kuri rėmėsi 
nerašyta, bet tvirtai įaugusia 
konstitucija, kad seimuose vis
kas sutariama, o ne nutaria- teologijos. Sename ir garsiame 
ma. Vienas priešingas balsas Heidelbergo universitete, ko
dėl kokio mokesčio ar kito rei- ris buvo paverstas kalvinizmo 
kalo seimą ardė Tai buvo va- tvirtove, įsirašė 1618 metais, 
dinama ir šlovinama Laberum kai Vokietijoje prasidėjo 30 
veto teisė. Valia buvo kiekvie- metų naminis karas. Pb dviejų 
nam atstovui nesutikti, draus- metų studijas nutraukė arba 
ti, kad tas ar kitas nutarimas dėl to karo (katalikai HeideL 
nebūtų priimtas. bergą užėmė 1622) arba dėl tė

vo mirties. Grįžęs Lietuvon ne
žinia ką veikė Jauniausias bro
lis Vladislovas Viktorinas buvo 
vaikas. Tik vėliau nusekė miru-

“protestantu”, pasirėmusiu Li- 
berum veto teise, buvo jau Vla
dislovas Sidnskis, Jono sūnus.

Jonas Sicinskis, Upytės mo
kesčių rinkėjas, mirdamas pa
liko daug turto, dviejų savo 
žmonų kapus, trečiąją žmoną 
dar gyvą ir penketą vaikų. Ta
me atžalyne buvo dvi dukros 
— Kristina su Ona, ir trys sū
nūs: Dovydas, Kazimieras ir 
Vladislovas. Dovydas Hektoras 
Sidnskis buvo išvykęs į Vokie
tiją studijuoti ev. reformatų

Aštuoneri motai jų darbo yra 
labai didelis įnašas į šią, saky
tume, intelektualinę kovą. Pa
kanka tik perversti Lituanus 
komplektus, kad pamatytume, 
kiek ten gausu medžiagos iš 
Lietuvos istorijos, literatūros, 
meno; kiek ten paliesta svar
bių kultūrinių bei politinių pro
blemų; kiek atitaisyta netiesos, 
skleidžiamos Lietuvos pavergė
jų. Lituanus redakcijoje ir ad
ministracijoje gaunami laiškai 
liudija, kaip šis darbas yra ver
tinamas Amerikoje ir toli už 
jos sienų. Galėtume drąsiai sa
kyti, jog tai pirmas žurnalas, 
pasiekęs pačius tolimiausius pa
saulyje universitetus ir biblio- 

akcija ne tiktai turi'būti pa- tekas- Dau« tiktai Litaa- laikoma, bet dar stiprina^ nus sufinota, kas yra Lietuva 

aišku kiekvienam, kas nėra abe- kokią rusų vergiją dabar 
kenčia.

išrinktas Upytės bajorų vadu, balsais galėjo spyriotis, kad 
Radvila Ruduoju sutvarkė ca- Gi būti tokiu vadu arba ap- valstybė dažnesnių . ir dides- 
ro Jono Žiauriojo maskolius, skrities maršalu, jei apskritis 
Dabar Švedai tykojo lietuvių nebuvo centrinė reiškė būti 
įgytos Livonijos, latvių krašto, pirmuoju asmeniu visoje ap-

1922 metais, studijuodamas 
Kauno universitete matemati
ką — fiziką, klausiau prof. V. 
Čepinskio paskaitų. Jis, išnagri
nėjęs temą, kartais mėgdavo ir 
paspėlioti, kas bus artimiausio
je ateityje, kai jis jau negy
vensiąs?

Kalbėjo apie paslėptosios 
energijos suradimą, kuri glū-

skendusi”, tai tegu ji ir nesi- 
m turi rodė '' . ’: ’'r
tė'rtikš- ; ALB krašto valdybai, gali- 
inės,tei- mąs daiktas, sunku tai vupras- 
jpriemo- ti, bet kai bus suprasta, kad 
h jr hs- bendruomenė nėra tamtiotakiš- 
Jtyiė su ka, o tautinė taipr pat taisva 
aą’- įpulti; bei įvairi, kad jos renkamų'va
de skal- dovų pareiga tėra derinti iuos 
ahtytojų įvairumus, b nė juos smerkti, 
uoinenės tada nebus puolami kat&kai, 

kad jie burta sa^o kultūrinius 
židinius, nebus puolama Tau
tos Fondo atstovybė, kąd tel- 
kia . lėšas Lietuvos vadavimo 

K^irZ I savo reikalus, peržengia reikalam, nebus užgaunami ir 
VaidėmatMda ^®vo konų»etenėiją bei paskirtį, bąndruomenės nariai kaip **de-
apĮELę be re&fio erzina bendruome- zertyrai”. Taip pat ir “Mūsų

tang- tiės narius bei jų organizaci- Pastogė”, vadinama bendruo-
j savo tautinį M" Tai ta yra pagrindui prie-
C firtuviHnima. <W kurios ta Australi- 
Irn betuviškns lietuvių bendruomenė tru

pa,. Nenorime tokioe valdžios, 
kokia buvo išgyventa Lietuvo
je tautininkų laikais. Anot J.

mokesčių rinkėju. Pareigos ne
buvo malonios, kaip ir tiem 
muitininkam, kurių farizėjai 
taip nemėgo. Ir kas gali mokes
čių rinkėjus mėgti? Jie rausia
si į sąžinę, kad sužinotų, kiek tena prispaudžia tada, kai pa
tari turto ir pajamų, o paskui ima už gerklės ir sako: ati- 
atima tai, ką iŠ kitų esi pa- duok, ką tari! Tada mokesčiai 
ėmęs. B kitos gi medalio pu- mokami visa savo turtu ir dar-

Jonas Sicinskis nuo jaunų 
dienų buvo pritapęs prie bir
žijau Radvilų, reformatų. Bir
žuose vienerius metus buvo 
Radvilų turto užvaizdą. Paskui 
su savo viešpačiu Radvila Per
kūnu patraukė į Livoniją, kur 
buvo giliai įsiskverbę nauji 
priešai — švedai. Jie buvo 
draugai tik tol, kolei Radvila 
Perkūnas dar su savo tėvu

J. BACHUNAS TEISINA gga 
Bachunas stengiasi ALB

įingas lietuvių tautos likimui. Kencia- krašto valdybą teisinti tvirtin- -
Taiei ir jautrių įtikinėjimų ne- * damas, kad “bendruomenė ne-
reikia, kad Lituanus visomis Mūsę studentę negalima pa- randa reikalo būti tik kurio 
išgalėmis remtinas. jjktį vienų tame reikšmingame vieno fondo rėmėja” (Nr. 24, H x

* darbe. Jų kreipimosi žodis tu- 1962). Bet jei neranda reikalo 1 ~ <
Lituanus yra mūsų akademi- ri būti išgirstas. Nors ir nedi- remti, tai juo labiau neturi tei- Į| K 3F ž

nio jaunimo ištikimybės išreiš- dele auka, bet visi turime pri- sės naudotis vienam kuriam || \
kimas savajai tautai Mokyda- sidėti, kad Lituanus ir toŪau fondui, surinktomis lėšomis. ||||| .
masis šio krašto aukštose mo- galėtų būti siuntinėjamas į vi- Kam ^aukotojų skiriamos, tam 
kyklose, kur susiduria SU įvai- SUS pasaulio kraštus. ta tari eiti. . ' SYOMEY, Australija miestas, New South Valės provincijos sostinė, kurioje gyvena apie 3000 lietuvių.

davo patys bąjėrat Nei tara- Kam atstovui, galingam viešpa- 
lius negalėjo mokesfią uždėti čiui arba turėti jo globą, kad 
nei arimai jų primesti, jei ko- seime įdūkusieji nepagriebtų pėdomis ta pareigo-

kokio plikbajorio už apikaklės mis. Prie dviejų jo vardų i> 
ir neišmestų laukan. Bet visa- torija pridėjo ir du veidus: 

maištininko Sicinskio ta pa
mėklės Čičinsko ...

nuo mokesčių, o drauge ir nuo 
karaliaus valdžios. Negali saky
ti, kad yra prasta primygti val
dovui skverną, idant atsirastų 
daugiau demokratijos, bet Len
kijoje ir Lietuvoje tuo būdu 
pirma atsirado oligarchija: di
duomenės karaliavimas, jos 
auksiniai laikai Tai reiškė — 
visi kiti valdomi ir moka mo
kesčius, o bajorai nemoka ir 
nesivaldo.

Lietuvoje nuo kai kurių, mo
kesčių bajorai buvo atleisti, į- 
vedus krikščionybę (1387) ir 
suartėjus su lenkais. Kad krikš- ti aukščiau už valstybės, 
čionybė skelbia ta teikia lais
vę, vtaiem žinoma; bet kad ji 
piktnaudojama — taip pat aiš
ku. Taigi ta Lietuves bajorų 
teisės bei laisvės vis augo, kol 
po LitdHino unijoė (1669) visai 
prilygo Lenkijos diduomenei. 
Trečioje ta paskutinėje lietu- 
vos statuto laidoje (1588) bu
vo įrašytos visos bajorų privi
legijos su išskirtine teise pa-

Bet B vata-
fm_nfrnaF!u ■r<_na.Ii IlMHOBCt. Dilti IT DUOBTO

rinktavos svarbiam reikalui, 
< e , a , , darniausuu saro atveju, netL?*1?! JI *** MotoHot-aurinkti nutar Žinoma, reftėjo būti dide-

rrancuzijos ir gyvenami is 
azartinių tošimą ratą. Istorijo
je tas ratas taip sukąri, kad 
dažnai prriota vristybė arba 
jos gyventojai

— šv. Petro bazilika Romo
je dėl pasikartojusios bombų 
grėsmės turistam lankyti užda
ryta.

(3) dėl kurio Radvilai Perkūnui,
Jonas Sidnskis, tiesą sakant, Bužų valdovui, teko nusitrenk- 

tarnavo perkūnui, bet žmogiš- ti už Dauguvos. Tos upės de- 
kam. Lietuvos didysis hetmo- šiniam krante laimėjo garsias 
nas Kristupas I Radvila, pasi- Kuoknesės kautynes (1601K 
žymėjęs perkūniškai trenkian- Vidžemėje atsiėmė Kėslo tyta- 
čiais mūšiais, kai pliekė mas- tą pilį.
krites ir švedus, buvo pra- Tame žygyje dalyvavo ta Jo- Jonui Sidnskiui teko būti ir kesčių. Su mokesčiais buvo su
mintas Perkūnu. Buvo taip pat nas Sicinskis, ypač atsižymėjęs 
griausmaus charakterio, bet di- Kuoknesės kovoje. Už narsą 
delis Lietuvoje viešpats. Užtat jis buvo pagerbtas realiai ta 
bajoraičiai, ja tik galėjo pri- pagal jo skonį — apdovano- 
simušti, sukiojosi tokių galių- tas gera suma iš Lietuvos iž-

m



KŪRYBOS
Kultūros kongreso
Padėkos dienos savaitgalį 

Chicagoje šaukiamas antrasis 
lietuvių kultūros kongresas, 
rengiamas JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių. Tai bus 
didelė lietuviška šventė.

Kaip ir kiekvienas šios rū
šies organizacinis darbas, taip 
ir šis kongresas rekalauja daug 
pastangų ir darbo. Neužtenka 
sudarytų komitetų. Reikia dar 
daugybės žmonių — darbinin
kų, kurie prisidėtų ir savo dar
bu, ir auka, ir atatinkamu žo
džiu. Kad kongresas atneštų 
judrumo, įžiebtų daugiau ug
nies, reikia iš anksto spaudo
je garsinti kongresą ir jo sek
cijų darbus.

Ligi šiol daugiausia rašyta 
nepalankiai. Žinia, lengva yra 
stovėti nuošalyje ir švaistytis 
neapdairiais žodžiais. Sunkiau 
yra dirbti. Nepaslaptis, kad ren
gimo komitetui buvo sunku 
rasti paskaitininkus. Visi turi 
savų rūpesčių ir atsisakinėja. 
Ir tie, kurie sutiko, atlieka tik
rai didelę auką.

Visus užsimojimus dažniau

DAIL. A. TAMOŠAIČIO parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje Chicago- 
je iš k. j d. rašytojas M. Katiliškis, dail. A. Tamošaitis, poetas K. Bra- 
dūnas, dail. V. Petravičius. Nuotr. P. Petručio.

Dail. A. Tamošaičio paroda Chicagoj

DROBINIAME SOSTE, dail. Antano Tamošiačio paveikslas.

AIDŲ NUMERIS MAIRONIO GARBEI
Rugsėjo mėnesio Aidų žur

nalo numeris skirtas Maironio 
100 metų gimimo sukakčiai pa
minėti. Numeris buvo seniai 
rengiamas, telkta medžiaga ir 
iliustracijos. Išėjo padidintas 
iki 60 psl. Išleido prel. Ig. Kel
melis.

Viršelį puošia dail. V. K. Jo
nyno piešinys, vaizduojąs Mai
ronį jauną, subrendusį ir pa
senusį. Piešinyje įpinti lietu
viško gamtovaizdžio ir Trakų 
pilies motyvai.

Įžanginį žodį — Maironio su
kakčiai atžymėti — parašė Ai
dų redkatorius A. Vaičiulaitis. 
Toliau randame šiuos straips
nius: A. Nyka Niliūnas — Mai
ronio likimo paraštėje, Faustas 
Kirša — Maironis mano kar
tos akimis, Antanas Klimas — 
Lietuva Maironio “Jaunojoje 
Lietuvoje” ir “Raseinių Mag
dėje”, Vladas Kulbokas — Kri
tika apie Maironį iki pirmojo 
pasaulinio karo, J. Žilevičius

—Maironis muzikos garsuose, 
Pr. Pauliukonis — Maironis 
istorikas, Maironis apie lietu
vius rašytojus (paruošė Pr. Pau
liukonis). Julija Lipčiūtė Ge
čienė — Maironio vasaros Ber
notuose, Juozas Mikuckis — 
Iš mano atsiminimų apie poe
tą Maironį, Stasys Yla — Mai- 

sia smerkia tie, kurie visada 
viską smerkia. Tokia jų prigim
tis — visur matyti tik blogą. 
Tad ir paliekama juos nuoša
lyje. Jie gimę ne tam, kad ki
tus patrauktų ir uždegtų!

Kongrese bus ir atskirų sek
cijų posėdžiai su. paskaitomis, 
bus koncertas, paroda, kurio
je dalyvaus visa eilė mūsų dai
lininkų. Kodėl apie tai nerašo 
spauda?

Komitetas turėtų iš anksto 
parūpinti informacinės litera
tūros. Jau pats laikas plačiau 
garsinti kongresą ir iškelti 
svarbiausius mūsų, kultūros rū
pesčius.

Svarbiausiu rūpesčiu gi lieka 
— išlaikyti gyvą lietuvišką kul
tūrą, domėjimąsi lietuviška 
knyga, menu, muzika. Kultūros 
kongresas turėtų sukelti dides
nį entuziazmą savai kultūrai ir 
didesnį paskatinimą mūsų kul
tūrininkams.

Šiems klausimams judinti tu
rėtų ateiti ne tik spauda, bet 
ir lietuviškos radijo valandėlės 
ir pati Lietuvių Bendruoųienė.

ronis rektorius ir mokytojas, 
kan. M. Sandanavičius — Iš ma
no atsiminimų apie Maironį, 
Aleksandras Ružancovas — 
Maironiana tremtyje (1945 — 
1949).

Numeris iliustruotas Mairo
nio gyvenimo vaizdais, jo vei
kalų titulinių lapų faksimilė
mis ir k.

Ši visa medžiaga, dar papil
dyta, norima išleisti atskira 
knyga.

PUOTA PELKĖS PAKRANTĖJE, dail. V. Stančikartta paveikslas.

^WT

RIEDĄS
rūpesčiai

Radijo valandėlės jau dabar tu
rėtų kongresą prisiminti savo 
programoje, o kongreso dieno 
mis duoti kokią paskaitėlę.

Lietuvių Bendruomenės pada
liniai, apygardos ir apylinkės, 
kultūros kongreso dienomis 
turėtų surengti ar paskaitų cik
lą ar vieną paskaitą lietuviškos 
kultūros reikalais. Į , tokias pa
skaitas galėtų atsilankyti gana 
daug žmonių. Tada kultūros 
kongresas bus ne tik Chicago 
je, bet visose lietuviškose ko 
lonijose. Lietuviški kultūros rū
pesčiai bus kuo plačiausiai pa
skleisti. A. D.

Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo Centre, Chicagoje, nuo 
rugsėjo 22 iki 30 buvo dail. 
Antano Tamošaičio kūrinių pa
roda. Buvo išstatyta 75 tapy
bos, akvarelės ir grafikos kū
riniai. Tai buvo viena iš di
džiausių šio dailininko parodų. 
A. Tamošaitį pažinome kaip 
lietuvių liaudies meno tyrinė
toją, pedagogą, šiose srityse jo 
nuveikta nemaža. Ypač didelė 
pagarba jam priklauso už liau-

Dail. V. Stančikai- 
tės paroda Detroite

Rugsėjo 23 Detroite Tarp
tautinio Instituto patalpose bu
vo atidaryta dailininkės Vla
dos Stančikaitės kūrinių paro
da.

Dailininkę pažįstame kaip 
vaikų knygų iliustratorę. šio
je srityje ji užėmė pirmaujan
čią vietą lietuvių tarpe. Ilius
travo su lakia fantazija, poeti
ne nuotaika.

Paskutiniu laiku, gyvendama 
su savo šeima Clevelande, at
sidėjo tapybai, šie kūriniai įsi
terpia tarp pasakos ir tikrovės. 
Mėgsta gamtą ir žmogų, pasa
kos pasaulius, kur gėlės šoka, 
o medžių kelmai šypsosi.

Poetui Pranui Lembertui 65 metai
Bostone gyvena Pranas Lem

bertas, teisininkas, verčiasi ne
kilnojamos nuosavybės pirki
mu ir pardavimu, aktyviai reiš
kiasi lietuviškoje visuomenėje. 
Jis yra poetas, populiarios dai
nos “Tau, sesute, puikios gė
lės” autorius. (Eilėraštis buvo 
išspausdintas Iliustruotoje Lie
tuvoje 1927). '

Eilėraščius pradėjo rašyti 
ankstyvoje jaunystėje. 1917 pa
sirodė jo pirmos eilės Tėvynės 
Sarge, vėliau — Pavasary, Atei
tyje, Sekmoje Dienoje, Biržų
Žiniose. Pirmąjį savo eilėraš
čių rinkinį Saulėtekiai išleido 
1935, antrąjį — Baltija šaukia 
— 1947. Pasirašinėjo slapyvar- 
džisis: Pr. Lemberis, Pranas 
Bijūnas, Viltis. Rašo ir dabar 
ir rengia naują eilėraščių kny
gą. Stambi eilėraščių knyga 
rankrašty liko Lietuvoje.

Pranas Lembertas gimė 1897 
rugsėjo 18 Eiciūnų kaime, Pa- 

dies meno rinkinius ir jo stu
dijas, kurias išleido atskirais 
tomais, pavadintais Sodžiaus 
menu, (astuonios knygos). At
skiras knygas sudaro Audimas, 
Austiniai kilimai, Staltiesės.

Antanas Tamošaitis pats pir
masis pradėjo austi kilimus ir 
rengti savo parodas. Pirmoji jo 
kilimų paroda buvo Kaune, Vy
tauto Didžiojo kultūros muzė- 
juje; kitos kilimų parodos bu
vo Žemės ūkio rūmuose, daili
ninkų sąjungoje, tarptautinėje 
parodoje Paryžiuje, Berlyne, 
New Yorke. Pastarosiose tri
jose parodose jis buvo apdo
vanotas aukso medaliais.

Dabar, gyvendamas Kanado
je su savo žmona, dailininke 
Anastazija Tamošaitiene, irgi 
toliau propaguoja lietuviškus 
audinius, daugiausia tautinius 
kostiumus, šalia to jis atsidė
jęs studijavo gamtą, nuolatos 
piešė. Iš tų darbų.ir susidarė 
minėta paroda.

Parodos katalogo įvade Hen
rikas Nagys apibūdino jo nau
jąjį stilių kaip lietuvišką mo
dernizmą, kuriam panaudojo 
moderniosios mokyklos laimė
jimus ir savo liaudies meno 
studijas.

Pasižiūrėjęs į jo paveikslus, 
taip ir jauti, kad dailininkas

ežerėlių valsčiuje, Sakių apskri
tyje. Kaune 1924 baigė Lietu
vos mokytojų sąjungos profe
sinę gimnaziją ir 1928 teisės 
mokslus universitete. Dar bū
damas studentu, 1926 buvo pa
skirtas Biržų notaru. Biržuose 
su maža pertrauka pirmojo bol
ševikmečio metu išbuvo iki 
1944. Čia jis buvo miesto ta
rybos narys, veikė įvairiose or
ganizacijose: Vilniui Vaduoti 
Sąjungoje, Lietuvių Latvių Vie
nybėje, šauliuose, skautuose.

Vokietijoje pirmininkavo Lie
tuvių Sąjungos skyriui Segeber- 
ge 1945, Oldenburge 1947-49. 
Į Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyko 1949, nuo 1950 ap
sigyveno Bostone. Veikia Bal- 
fe, teisininkų draugijoje ir ki
tose organizacijose.

Lietuvaitė filhar
monijos salėje
Rugsėjo 23 New Yorke buvo 

atidaryta dalis Lincoln centro 
— moderni filharmonijos- salė. 
Ta proga buvo iškilmingas kon
certas, kuriame dalyvavo ir 
Irena Stankūnaitė. Nors ji mo
kyklą yra baigusi, tačiau Jul- 
liardo choro dirigentas A. Kap- 
lan ją pakvietė sustiprinti so
pranų grupę.

Spalio mėnesį Irena Stankū
naitė tęs savo muzikos studijas, 
balsą lavins su Miss Claire Gel
da, prancūzų kalbos mokysis 
prancūzų institute, vaidybos— 
Julliardo mokykloje.

— Alė Rūta laimėjo Dirvos 
paskelbtą romano konkursą.

—Aleksandryno antrasis to
mas jau baigiamas rinkti spaus
tuvėje. Antrame tome minimi 
lietuvių literatūros pradininkai, 
kurių priskaitoma iki 150. Tre
čio tomo rankraščiai irgi pa
rengti. Juos iki pat savo mir
ties tvarkė Mykolas Biržiška. 
Aleksandryno autorius yra Vac
lovas Biržiška. Leidžia Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba. Užsa
kant visus tris Aleksandryno 
tomus iš anksto, kaina tik 15 
dol.

— Povilas Gaučys išvertė 
Venecuelos rašytojo Romulo 
Gallegos romaną “Laukinę mo
terį”. Ieško leidėjo.

labai gerai pažįsta liaudies me
ną, ypač audinius. Audinių 
technikos užuominos — langu
čiai, pynutės, linijos — žaidžia 
jo naujuose paveiksluose, su
darydamos puošmenų rėmus į- 
vairiom statiškom plokštumom. 
Savo varsomis jis irgi artimas
liaudies menui: vartoja vienti- vo Alytaus gimnazijos muzikos Velionis nuliūdime paliko 
są spalvos dengimą, pačios mokytoju. 1939Klaipėdos muzi- žmoną Karoliną, sūnų Tadą ir 
spalvos — pritildytos. p. kos mokykloje išlaikęs egzami- dukterį Janiną su vyru.

i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Draminis Stasio Pilkos 
REČITALIS

meninės veiklos 40 metų sukakčiai paminėti — 
dalyvaujant mezzo sopranui A. STEMPUŽIENEI, 
pianistui ST. MOZSI ir
dialogų partnerei R, Nasvytienei.

Spalio v men. 6 d.
CLEVELANDO LIETUVIŲ SALEJE

Pradžia 7 vai. vak.

Vėliaus šokiai, grojant Neo-Lithuanų kapelai
Bilėtai — Dirvoje ir Lietuvių prekybos namuose; spalio 6 d. nuo

6 vai. prie įėjimo. Kainos nuo $1.50 iki $3.00; moksleiviams $1.00.

Rengia VI. BraziuHo 
vad. dramas studija

'.WW

PRANAS LEMBERTAS

ELEGIJA
Po kryžium klūpo mūšy dienos
Kaip motina kadais ...
Kur tu? — kur aš? ... kur dar ne vienas? ...
Kur tūkstančiai nueis? ...

Padange nulingavo paukščiai
Ieškoti sau lizdy, 
Tik mūšy niekas jau nešaukia
Iš svetimy namy ...

Miške liūdnai paukšteliai gieda,
O kaime taip tylu ...
Širdin karčiy nuodu vis rieda
Tiek mėty, tiek dienų.

Po kryžium klūpo mūšy dienos
Kaip motina kadais...
Kur tu? ... kur aš? ... kur dar nevienas? ...
Kur tūkstančiai nueis? ...

MIRĖ MUZIKAS STASYS NAVICKAS
Clevelande rugsėjo 21 mirė 

muzikas Stasys Navickas, su
laukęs 73 metų amžiaus, buvęs 
kariškų orkestrų kapelmeiste
ris.

Buvo gimęs 1889 rugsėjo 14 
Virbalyje, 1908 baigė Kaune 
Naujalio vargonininkų mokyk
lą ir kurį laiką vargoninkavo. 
1911 pateko į rusų kariuome
nę ir dalyvavo orkestre, kur 
susipažino su dūdų orkestraci- 
ja. Dalyvavo pirmame pasauli
niame kare. Grįžęs į Lietuvą, 
buvo mobilizuotas ir paskirtas 
Kauno komendantūros kapel
meisteriu. Nuo 1921 tarnavo 
laisvai samdomu kapelmeiste
riu 12 pėstininkų pulke ir hu

& - - W^3W  ̂W'W w>ŪH «^ ^i»-l a, te 66.

nus, gavo muzikos mokytojo 
cenzą.

Pasitraukęs į Vokietiją 1944, 
gyveno Rottenburg o. Tauber, 
vadovavo vyrų chorui. Į Ame
riką atvyko 1949.

St. Navickas yra parašęs 
daug kūrinių dūdų orkestrui, 
chorams, pianinui, išspausdi
nęs mišriam chorui liaudies dai 
nų. Išleido švyturio bendrovė 
1920, Muzikos centras 1933 ir 
pats autorius. Rankriaščiuose 
paliko karinių maršų uvertiū
rų, bažnytinių giesmių, dainų. 
Harmonizavo J. Scheizerio 
Sancta Maria ir E. Broner Lan
da Sion 1933. Bendradarbiavo 
Muzikos Baruose.
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FRANCIBCAN FATNKM

nas Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rim, kurios dirba parapijos mo- 
jęykioje. Vienuolyno pašventint
inas ir atidarymas buvo numa- 
tylas rugsėjo 23, bet prel. Pr. 
Strakauskžš tik prieš savaitę 
mirė. Iškilmes įvyko dar gedu
lo nuotaikoje. Užbaigus 40 va
landų atlaidus, rugsėjo 23, sek
madienį, nemažas būrys para- 
piečių ir Brocktono miesto, at
stovų susirinko prie naujo vie-

antrą vasarą buvo nuvykusi Vo
kietijai. Rugsėjo pradžioje grį
žo į Rochesterį drauge su bro
liu Kęstučiu, su kuriuo tėvai 
ir brolis Vytenis ir jo šeima bu
vo nesimatę 13 metų. Bnigra- 
djos reikalais daug padėjo Jo
nas Morkūnas.

autorių pa- cagoū agĮ 
talentai, tok mnftjįMta? 
U. Juodval- gertas JM 
Gratitamkai- su Ueta*

tuvių kunigų dalyvavo beveik 
visi Bostono apylinkės lietu
viai klebenai ir vikarai. lietu
viam pranciškonam, atstovavo 
Tėv. Juvenali* Itauba ir Tėv.

vežtas, ir kt
Pamaldų suorganizavimu rū

pinosi dr. B. Paliokas, kuris 
daug metų dirbo pasiuntinybė- 
je Berlyne, ir kurio buvęs še
fas dr. Šaulys ir bendradarbiai 
DymŠa, Sruoga, Narjauskas ir 
k yra mirę.

vyčiai. Laidotuvėmis rūpinosi 
parapijos vikarai — kun. A.

Steponas Ropotas, marijonam 
-—MariaTvųmHo viršininkai T. 

J,'bapriirauškas. JĮekr^o Mari
jos ’Frasfdejimo kongregacijai 
Putname — kapelionas kun. 
St. Yla. Gedulo dienomis prie 
karsto budėjo parapijos orga
nizacijų atstovai ir Kolumbo

Angliškai kietijoje. K. Miškinio emigraci- mų narius prisiminti ir pageTb- 
jos reikalais jo sesuo Aldona ti Cincagoje gyvenantieji jų bu

vę bendradarbiai neseniai ūž- 
prašė šv. mišias su egzekvijo
mis Markett Parko lietuvių te
rapijos bažnyčioje, kuriose da
lyvavo dabartinis mūsų konsu
las Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis, buvęs konsulas Chicagoje 
A. Kalvaitis, o buvęs konsulas 
Pietų Amerikoje dr. Petras Ma-

daug veikė draugijose ir rašė 
žinias į laikraščius. Turėjo ta
da daug draugų. Jo adresas: 
Mr. Frank Žilionis, John- J. 
Kane HospataL Vanadium Rd., 
Pittsburgh 16, Pa. ,.į~,

— Kun. dr. P. CaHušiu* 
Dainavos jaunimo stovyklos 
administratorius, rugsėjo 24 iš- 
vyko į Europą. Aplankys Ang
liją, Vokietiją, Šveicariją, Ita
liją, Graikiją, Portugaliją, b-

Vienuolyno namai. Prel. Pr. 
Strakauskas, 
Broektone nuo 1948 gegužės 1, 
daugiausia rūpesčio buvo sky
ręs naujiem pastatam. Jo pa
stangomis ant buvusio rusies 
atsistojo nauja bažnyčia, pa
statyta didelė nauja klebonija 
ir užbaigtas statyti vienuoly-

šokiai.
Pranas Žilionis jau seniai 

serga ir guli invalidų ligoni
nėje. Jis nusiskundžia, kad nie
kas jo neaplanko, neparašo 
laiškelio. Kai buvo sveikas,

metaistoetraštis stęrtja, išvir- ratė fe- 
šinė išvahda tobulėja ir, re-- Mota. rtopĮgį- 
^s, . tiražas didėja. Tai Žinia,* ERėje 
kad jaunoji mūsų karta domisi stebtatd 
Metinuku rašytu žodžiu, ^ad ^ Įėr^ 
auga nauji busimieji lietuviškos kis, ’Įfc Drangą, 
spaudos bendradarbiai kr groti- JĄ 
nes mūsų literatūros kūrėjai. 
Kiek iš tų metraščio bendra
darbių paliks phudosnai ištiki
mi, parodys ateitis, betvafia 
tikėti, kad iš tokio būrio iš
augs ir talentų.

Metraščio idėja gimė 1959-60 
mokslo metais tėvų komitete, 
kuriam vadovavo inž. J. Gra
bauskas. Pastangos nenuėjo 
veltui, nes jas didžiai parėmė 
mokytojai D. Velička, A. Dun
dulis ir kiti. Metraščiu tėviš
kai rūpinosi ir dabartinis mo
kyklos direktorius J. Masilio- 
nis, neseniai paruošęs spaudai 
Panevėžio monografiją. , ?

Kai metraštis kasmet storė- 
ja, kai vis daugiau ir daugiau 
jaunų bendradarbių įeina į jo 
puslapius, kai visuomenė met
raštį noriai perka ir dar auko
ja pinigus jo leidimo fondui, 
matome, kokią vertingą idėją 
iškėlė anas tėvų komitetas.

Rochralur, M. ¥.lieto- Barnis daina^p tik lietuvių 
viųtautės didžiojo paŠoMai? kompozitorių dainas: St Šim- 
ronio 100 mėtų gimimo minė- kaus — Vai, kur nužėgliuos ir 
jitnas įvyko rugsėjo 22. Praf. Oi, augiu augiu, A. KaČanaus- 

- • — ' i —- Kur prapuolė. tas kelelis
ir Patekėk rytų aušrine, M. 
Petrausko — Pavasario daine
lė, Tallat - Kelpšos — Liepė 
tėvelis, J.Karnavičiaus — Jo
nušo daina ir K V. Banaičio 
— Aš per naktelę. Trečiame 
išėjime padainavo arijas iš ope-

CHICAGOS a u kiliosios litoanistiaS* mokyklos t£Vųkomitetas 1950-60 
įgyvendinęs metraščio idėją? Pirmoje eilėje it k. į d.: O. Juodvaikienė. 
E. Matulienė, inž. J. Grabauskas — pirm., L. Bendoraitienė, S. StasHkie- 
nė, antroje eilėje K. Radvila, K. Malinauskas, i. Majus, X Litvinas.

Liukrai? pilieti? draugija 
švenčia 50 metų sukaktį. Ta 
proga draugijos svetainėje — 
1723 Jane St, spalio 14, 6 v. 
v. įvyksta banketas. Dalyvaus 
žymūs svečiai Meninę progra
mą išpildys Čiurlionio ansam
blio oktetas iš Clevelando. Po

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

centrinį komitetą sudaro Ro- 
cbesterio lietuviai studentai, ku
rie yra išsirinkę vykdomąjį 
komitetą: pirm. stud. Edmun
das Vasiliauskas, ižd. G. Vid
mantas ir sekretorius Kratė 
Sedlickaitė. Komitetas yra pa
ruošęs gražų atsišaukimą. Vir
šelį piešė stud. Jonas Vyšniaus
kas. Vajaus mėnuo yra spalis. 
Tikimasi surinkti 10,000 dol., 
kad tuo būtų užtikrintas 1963 
metų Lituanus leidimas.

Brockton, Mass. — Mūsų va
dinamas Lietuviškas . kaimas 
(Lithuanian Village), susispię- 
tęs apie šv. Kazimiero parap., 
dvi savaites buvo apgaubtas ge
dulo ir giedrių prošvaisčių. Ge
dėjo savo klebono a. a. prel. 

Autorius pagrįstai ir teisiu- p*. strakausko, bet džiaugėsi 
gai samprotauja: “Ternunologi- jo paiiknnu.
ja turi svarbų vaidmenį Sovie- ProL Pranciškus Strakauskas, 
tų propagandoje, nes atitinka- miręs rugsėjo 13, buvo iškil- 
mų sąvokų vartojimas ilgainiui niingai palaidotas rugsėjo 17 žys. Velionis palaidotas Bosto- 
gali veikti žmonių galvoseną, g • Kazimiero bažnyčios. Ge- 
Mano pasiūlymų mūsų politi- dulo aukojo prel. Pr. 
nei terminologijai tvarkyti tiks- Virmauskis, jam asistavo preL 
las yra tą propagandą neutra pį. Juras ir kun. J. Švagždys, 

buvęs ilgametis Brocktono lie
tuvių klebonas. Atsisveikiniino 
žodį bažnyčioje tarė kun. F. 
Nerimtas, šv. Jurgio parapijos 
kleb. Norwoode. Mišiose da
lyvavo Bostono vysk. Jeremiah 

Apie plaukiančias Žuveles: f. Mimhan ir kancleris Rt.
Draugo rugsėjo 22 vedama- Rev. Robert JL Sennott. Iš lie-

Laikraštis susilaiko nuo klau
simo, kaip visuomenei elgtis 
su tom “žuvelėm”, kurios no
rėtų pakibti ant kMtit®o ir 
kaip su tais, kurie katrihikus 
užmeta savo aukas pagauti.

,da rengiamą ..Čhirlionto gaferk^j 
Joje Chleago>. Paroda atida- J 
m«na spatio i3. Bus išstatyta -?|l 

jaunųjų dailminlcų kuriniai 
<■■■ —- Watorbury, Conn., spalio 
7, 3 vai. popiet šv. Juozapo Š 
parpaijes salėje rengiamas Mai- . 
renio 100 metų gimimo sukakę | 
ties minėjimas. Paskaitą skai< 
tys Stasys Santvaras.' Meninį < 
programą atliks Daiva Mongirt Ji 
daitė, Stasys Liepas, akompoi ji 
nuos Julius Gaidelis. Maironio :| 
pteziją deklamuos dramos ak- J 
torius' Algimantas žemaitaitis. J 
\ — Dainavos stovykloje spa- 

lio 6-8 įvyks Pax Romana su- 
važiavimas. Šiai studentų są
jungai jau trečią kartą pirmi- 
ninkauja lietuvis dr. Vytautas 
Vygantas. '

— Kun. Feliksas Noitiutas, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos : 
Norwood, Mass., klebonas, per
keltas tom pačiom pareigom į 
šv. Kazimiero lietuvių parapi- 
ją Brockton, Mass., mirusio prel < 
Pr. Strakausko vietoje. Kun. A.. * 
Abračinskas, buvęs šv. Kazi
miero parapijos vikaras Brock- X 
tone, paskirtas klebonu į Nor- 
woodą.

— Lituanus vajaus komitetą ? 
sudaro Rochesterio lietuvių stu- 
dentų skyrius. Jam vadovauja 
Edmundas Vasiliauskas, savo 
laiku baigęs Vasario 16 gimna- - 
ziją Vokietijoje. Komiteto sek
retorės pareigas eina Birutė • <? 
Sedlickaitė, šį pavasarį baigusi f ; 
Nazareto kolegiją Rochestery- 
je. Komiteto adresas: 253 Ber- > 
lin Street, Rochester. 21, N.Y. O

Studentę Ateitinink? Są? 
naujai išrinktoji centro ? 

valdyba buvo susirinkusi pir
mojo pasėdžio rūgs. 23 Brock- i- 
ton, Mass. Pareigomis pasiskirs
tyta tokiu būdu: pirm. Egidi- 
jus Užgiris, vicepirm. Liucija . 
Baškauskaitė, I sekr. Aureli- J 
ja Kucinaitė, B sekr. Irena ? 
Lendraitytė, ižd. Rimvydas 
Liutkus. Pirmininko adresas:
141 Magazine St, Cambridge, 
Mags. Sekretoriato: 71 Glendale 
St, Brockton 39, Mass.

dr. Antanas Klimas ko
skaitoje vaizdžiai pateikė Mai
ronio “Jaunąją Lietuvą” ir 
“Raseinių Magdę”. Sol. Sta
sys Baras, vienas iškiliausių 
tremtyje lietuvių tenorų, Rb- 
ėhesterio lietuvių scenoje pasi
rodė visoje savo galybėje ir di
dingume. Balsas skambėjo pik- rų Cannen ir Žydė. Gausiai 
tiai ir galingai Per pirmus du susirinkusios publikos ploji

mais solistas buvo priverstas 
papildoma; padainuoti dar ke
turias operų - arijas. Akompo- 
navo muz. Z. Nomeika.

Minėjimo metu lituanistinės 
mokyklos trims mokiniams bu
vo įteiktos premijos už geriau
sius rašinius — Maironis poe
tas. Vertino: prof. dr. A. Kli
mas, Br. Krokys ir į. Miškinis. 
Raimundas Obelis laimėjo 15 
d<M prariją, Nijole Jurkutė — 
10 doL ir Marytė Poškutė — 
5 doL Premijas sudėjo: Ona ir 
Jonas Pugininkąi, Kratė ir Al- 
binas Apanavičiai ir Dalė ir 

Stingui, kuris tą dieną dalyya- Jonas Sluniai 
to šv. Jurgio hetimą paiainĮos tertruon eIlėg pirm. K. Saba- 
jutalejuje Norwoode, iškilmm- & b mokyklos vedėjas Br 
gas šventinimas atidėtas toli- Krokys 
mesniam. laikai, šį kartą vie
nuolynas btwo aprodytas žmo-

Aldona Miškinytė prieš 3 
metus baigė Buffalo mokytojų pamją ir Prancūziją. Grįš sp»> 
kolegiją, e šį pavasarį Birutė lio pabaigoje.

SėdMckaitė Nazareto kolegiją. 
Abi yra gavusios mokytojų vie
tas vietos vidurinėse mokyklo
se. Nors ir labai užsivertosios 
mokytojų darbais, bet visada 
randa laiko dainuoti vietos lie
tuvių bendruomenės chore ir 
dirbti skautuose ir ateitinin
kuose. O B. Sedlickaitė yra 
centriniame Lituanus vajaus 
komitete sekretore.

Kas naujo liet, spaudos 
kioską?
Lietuvių spaudos kioske, ku

ris veikia sekmadieniais žemu
tinėje par. salėje, šiuo metu 
galima gauti šią vasarą išleis
tus leidinius: Kristaus gyveni
mas, J. Kraiikausko, Titnago 
ugnis, J. Vambuto Trys saka
lai, K Grigaitytės noveles Vei
du prie žemės; anglų kalba: 
K. V. Tauro Guerilla Warfare 
on the Amber Coast, Lithua- 
nian Ouartet (Aloyzas Baronas, 
Marius Katiliškis, Alg. Lands
bergis ir IgnAs šeinius), Stepo 
Zobarsko Tbe Maker < Gods

Daugelis mūsų diplomatų yra 
mhrę: Povilas žadeikis, buvęs 

Laiminga Miškini? šovmo pasiuntinys Washingtone, dr. 
Abračinskas ir kun A. Knei- nėm ir dedikuota Lietuvių ažkš- Po ilgų pastangų Jono Miš- Jurgs šaulys, buvęs pasiunti-,

tė (Lithuanian Plaza). Aikšte/ kinio (DarMniiikb'ir kitų laik- nys Beriyne ir kiUn, Kazys Bi-
ne, šv. Benedikto kapinėse, pavadinta grupė parapijos, pa- raštių bendradarbio} šeima su- zauskas, Jargis Savickis, dr. Ka-
kur ilsisi ir jo tėvai — .Tnnas statų, išsitiesusių palei ŠV. .Ka- laukė sunaus ir brolio Kęs- zys Gffmtiirts, dr. E. Jatulis su
ir Agota StrakauskaL Motina žirnieni nedidelę gatvelę. Dedi- točio, kuris .emigracijos metu, žmona ir dang kitų.
mirė tiktai š. m gegužės 21, kadjos iškilmes pravedė Hipo- dM sveikatos boro fikęs Vo- - Ifinistos ir jų šė-
sulaukusi 94 metų. , Velionis litas Moncevičius. . _ 
prel. Pr. Strakauskas buvo su- kalbėjo miesto majoras F. jfiL 
laukęs 66 metų. ton MacGrath ir kiti, lietuviš

kai — kun. A. Abračinskasir 
... . Julija Jakavonytė, miesto mo-
klebonaudamas kes&ų skyriaus viršininkė. We- 

nuolynas patogiai ir jaukiai į- 
rengtas, erdvus, su namų 
lytėle seserim. Dabar belieka 
dar pastatyti mokyklą, kad apie 
tą naują Lietuvių 
tusi visa, kas parapijai būtinai metaas Utaanus vajaus , invalidu, bendradarbių buvo at-

sis atsiliepė į okupanto talki- 
\ ninku, anot laikraščio, pastan

gas pagauti žuvelę — menines 
ar sporto pajėgas, kad jos pri
imtų okupanto talkininkų kvie
timą ir vyktų į Lietuvą. Laik
raštis informuoja, kad “tas siū
lymas jau rado atgarsių net 
mūsų kultūrininkų ir visuome
nininkų eilėse. Jei dar niekas 
jokų sutarčių ir nepadarė, tai, 
nuolat raginami, nuolat nau
jų argumentų įtaigojami, net 
Washingtono politinių sluoks
nių skatinami, jau ne vienas 
galvoja bent mėginti ieškoti 
pateisinimų”.

Dėl tų gundymų “žuvelėm” 
laikraštis užima aiškią ir tei
singą poziciją: “Su tauta mes 
bendraujame laiškais ir siun
timais, stiprindami juos mora
liai ir materialiai. Bet bendra
vimas'su tauta per tarpininką 
yra lygu bendradarbiavimui su 
kalėjimų viršininkais ir sargais 
ir kartu padėjimas jiems dar 
labiau užveržti vergijos pun-

Kovo j e...
(atkelta iŠ 2 psL) 

puotosios Lietuvos - vadinamas 
aukščiausias sovietas”.

Tais pačiais sumetimais ne 
“kolūkiai”, bet “kolchozai”, ne 
“valstybiniai ūkiai”, bet “sov- 
chozai”, ne “Tarybų Sąjunga”,

Neutralizavimo tikslų turi ir 
Draugo pasisakymai dėl kitos 
rūšies sovietinės propagandos 
— infiltracijos tarp lietuvių 
Vakaruose.

■ ■
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DISPLAY

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richtnond Hill 18. N V

Tel VI r gi n ia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN

Sale vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėfe gali tilpti 100 dalyvių

S & G M E AT MAKKETPADĖKA

Mūsų brangiai žmonai
motinai

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

DISPLAY

JURGIS J. JOKŪBAITIS

Kiram.

APEX
THE CLEANING

MAHMTEMANCE 
COMPANYJNC.

MOTORS, ENGINES

INSURANCE - RE AL ĖST ATE

baras - restoranas

We Work WMle You Sleep 
ReHabte - Inaured - Bonded

Visos aukos yra skiriaoMS 
Darbininko naujos spausta?* 
statybai. Nuoširdžiai už aukas 
dėkoja

kus, N. Cambridge, Mass., F. 
Kasaitis, Buena Park, Calit, 
L. Stankus, Clarks Summit, Pa., 
J. šišienė, Elizabeth, N. J., A. 
Kaslauskas, Cranston, R. L, J. 
Sabaliauskas, Worcester, Masu., 
A. Ward, Fort tt

ROCKY’S GENERAL AUTO RE- 
PAIR. 30 yrs of experience. Uptown 
area. Fender and Bodywork, expert 
painting. Foreign & Domestic Cars. 
Special consideration to religious 
groups. UN 4-8376 —- 610 West 
125th Street; New York City. -»

VYRAS VINCAS ADOMA
VIČIUS, sūnus su Šeima 
ir duktė

-i, pasisakoma už Lietuvos, ..'IM-/
> vijos ir Eastijos bylos reOudū 
t rezoliucijų rėmimą.
te KOneUClfy • W1W||F
I Rezoliucijoms remti komite-
> to vadovybė spalio 7, sekma-

. dienį. pagerbsžymesniusir į-
;' takiueesnius rezoliucijų rėmė

jus iš amerikiečių tarpo. Tam 
tikslui bus pusryčiai Ambassa- 
dor viešbutyje, 3400 Wilshire

, Blvd.. 9 vai. 15 min. Colonial 
kambaryje. Pagrindini žodi pa
sakys San Francisco majoras 
George Christopher, rezoliuci-

• joms remti komiteto narys.
r Pusryčių kaina 3.50 dol. Norin-

■ tieji dalyvauti prašomi telefo- 
=, nuoti Antanui Skirtui NO 4-

' 2919. IT

BELTS & PULLEYS 
for Pumps
LAWN SPRINKLERS

Covers Long Išland. Commer- 
cial — Industrial Specialists. 
Hospitals, Institutions, Paro- 
chial schools, Banks, Factories.

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077

METRO - FOREST BOWLING 
LAN ES

Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūnus 
We take all orders special prtce tor TCeddings and Parties

OFFICE CLEANING 
WINDOW CLEANING 
FLO0R MAINTENANCE 

- CAMCO

ANUPRAS IR ONA BIKULCIAI Lewiston, Maine, Nuotr. P. KHkūno

puhlikonaisąvo 
rektorių. koofer 
jo 22 ir 23 Sft 
te, Kalifornijos

šių metų kongreso pagrindi
nė tema bus "Tročioto Ordino 
misija mūsų dienų Bažnyčšo- 
jo". Per įvairius posėdžius te
ma bus svarstoma naujosios so
cialinės popiežiaus Jono XXIII 
enciklikos
ja” ir naujųjų Trečiojo Ordi
no konstitucijų šviesoje.

LEWISTON, MAINE
Darbininko skaitytojai Anup

ras ir Ona Bikulčiai paminėjo 
savo 40 metų vedybų sukakti. 
Vaišės, kurias suruošė sūnūs 
Edvardas ir marti su Kalve
liais, buvo vasarnamy prie Sa- 
battus ežero. Dalyvavo bičiulių 
būrelis ir įteikė dovanas, ,p.

gonis, St. Charles, 
Trečiokas, Newark,

J. Vaiciekauskas, 
N. Y. — 3.50 dol.

Po 3 dol.: A. Varškys, J. 2e- Waterbury, J. Voega, Mattapan, 
maitis. Chicago. BĮ. J. Upine- Mass., E. Mickefiūnienė, Meti
kas, Woodhaven, K. Grigalis, mond Hill, N. Y., S. Kazlaus- 
Cooksville, Ont, A. Razutis, kas. Arlington, Mass., B. Shim- 
Los Angeles, M. Jasėnas, Jack- 
son Heights, N. Y., L Nor
mantas, 
Broff. W. Hartford, Conn , K. 
Bačauskas. Woodhaven, N. Y. 
Po 2 dol.: M. Dausewich, Broo- 
klyn, N. Y., T. Janukėnas, So.
Boston. A. Wenslovas, Pilte- Balčiūnienė, Newark, N. J., O. 
burgh, A. Vainauskas, Nasbua, Bertman, Sask. Canada, A. Sle- 
N. H.. kun. V. Memėnas, Joliet, petis, Easton, Pa., B. Baceviče, 
III., A. Vizbare, Dunedin. FU., Cleveland, Ohio.
A. Kens. Great Neck, N. Y., 
K. Jankūnas, Lodi, N.! X, J- 
Ketaminas, Woodbaven, J. Ste
ponavičius, Dorchester, Mass. 
J. Kviklys, Chicago, HL — 250

dol. A. Apolis, Brooklyn, N. 
Y. — 1.50 dol.

Po 1 dol.: B. Ashmont, B. 
Sabėcky, S. Strazdas — Lin- 
den, N. J.; M. Pakutka, M. 
Vaitekūnas, V. Vilkutaitis — 
Woodhaven, N. Y.; V. Urbana
vičiūtė, G. Anuška — Brook
lyn, N. Y-; P. Pečenkiš, A. Va
laitis — Elizabeth, N. J.; J. 
Bruzgis, K. Valaitis — PbiU-, 
Pa.; J. Laurinaitis, Chicago, K. 
Stragauskas, Detroit, J. Eis- 
mont, Rochester, J. Rokas, St. 
Peterburg, FU., V. Valančienė,

Darbininkui paremti aukojo:
B. Giovannoni iš Chicagos 

10 dol.; B. Leonchuk iš Phi- 
ladelphijos — 8, V. Aviža iš 
Brooklyno ir P. Skaveš iš 
Brocktono. Mass. — po 5 dol.

Po 4 dol.: kun. S. Morkū
nas. Sioux City, Iowa; E. Ke- 
zienė, Brooklyn, kun. Y. Kara- 
levičius, Elizabeth, N. J.; O. 
Pocius, Newark, N. J.; E. Gri-

Mich.; K.
N. J.
Brooklyn,

PAINTING CONTRACTOR
IJ^SIDE — ..OUŽsJLUE 

Foi Fast Reliable Service 
Call WA 8-5642 

from. 6pmto 10 prrt j*.
Ask for ANGELO

LIEŽUVIO GELUONIS
Kiniečiai sako: nelaimingai 

liežuviu ištartas žodis yra ne
pavejamas šešiais arkliais.

Neduok liežuviui visiškos lais
vės, nes tave padarys vergu.

Užgarintas liežuviu yra skau
desnis už padarytą žaizdą kar
du. Kardas sužeidžia kūną, lie
žuvis — dvasią. (Pythagoras).

Liežuvis yra tik apie trijų 
colių, tačiau lengvai gali už
mušti žmogų šešių pėdų. (Japo
nų patarlė).

Daug yra asmenų, kurie ne
pajėgia suvaldyti savo liežuvio; 
jeigu tai pajėgtų, tai valdytų 
miniau.. (G. D. Prentice).

Kvailio širdis yra liežuvyje, 
išmintingo—širdyje. (Quarles) 
... Jeigu nori būti išmintingas, 
atsižvelk, kam kalbų ką kalbi, 
kaip, kada ir kur.

$v. Raštas moko: kas savo 
artimą įžeidžia žodžiu, negali 
būti tobulas, ir kas nevaldo sa
vo liežuvio, to tikėjųnas yra 
silpnutis. (Anonymouąj. j

Liežuvis lūpomis išpildo tai, 
ką žmogaus širdis pageidauja 
(Leighton). '

Surinko J. B. Sali ynas

Vienbutis N Į 6 A . - Adfarrfo, stelai
Aatairy-<įi' įr kampe
s. J, . /•. j -.■?> :• r . ■'

nmi vieta, pigus ir skanus maistas.
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

» M1ROI4O MAISTO KRAUTinre 
346 Grand Street RrnekHn 11.

PapųantomLs kainomis priimame užsakymui- 
VESTUVĖMS tr POBŪVIAMS

JOSEPH TORRĖS
23 years of experterce. Modern and 
Antfcjue Repairing - Rėstoring. Fur- 
niture remcįdeled, French Folishing, 
Wa?dng, Tab’eSj _Ąlcphol. Hęat and 
Waterproofed. ArrtSgūeš Bougbt and

V. T. MANCUSI 
Sutvarkotn muitinės reikalus - Lėk
tuvų transportus - Ekstra skubias 
siuntas. “Laikas — pinigai” Patikė
kite mums visus skubius persiun
timus. Mes atHkrme viską sežirdn- 
gjd ir sntairovsjme -htins taika. — 

New York .Internationa! Airport 
OL 6-5452. Telegr.-Adr.: VINTLOM

RUUMAM>. LttCTUVJAKAS Vr^ 
TUVRR. SALES PARENGIMAMS 
TR R! ĮTRINKIMA MS — VELTUI 
Adresas; 40 E. SMb 3.^ N V.C„ N V 

Tet.r 
flovtntnkan VACYS STEPONi*

7X0 
5X0 
5X0 
• 50 
•xo 
5X0 
5X0 
S.00 
3X0

HOME MADE SAUSAGE 
Ftaest Porte. Veal and Beef 

Poultrv Fresh JDeily 
UN 3-0007

Pagal Šv. Sosto potvarkius 
ir naująsias tretininkų konsti
tucijas, Trečiąjį Ordiną norima 
išvystyti į religiškai susipra
tusių ir aktyvių katalikų sąjun
ga. Katalikų pasauliečių vaid
muo Bažnyčios gyvenime bus 
taip pat svarstomas ir antraja- 

Motina ir Mokyto- me Vatikano susirinkime, ku
ris prasideda spalio .11. Po šio 
kongreso Trečiojo Ordino va
dovybę, globojant Pirmojo Or
dino vyresniesiems, perims pa
sauliečiai

Kongreso metu bus pritaiky
tos paskaitos Trečiojo Ordino 
vadovams — kunigams, direk
toriams ir tarybų nariams ir 
taip pat jauniesiems tretinin
kams. įvairių tautų tretininkai, 
taip pat ir lietuviai, turės sa
vo atskirus posėdžius, kur ap
tars savo provincijos reikalus. 
(Amerikos tretininkų kongrega
cijos yra sujungtos į provinci
jas, kurių JAV ir Kanadoje yra 
30. Visas tretininkų provinci
jas jungia Trečiojo Ordino i 
Federacija, kuriai vadovauja Į 
Federacijos Taryba, sudaryta iš 
Trečiojo Ordino direktorių ir 
pasauliečių tretininkų). Kongre
se dalyvaus apie 20 šv. Kazi
miero provincijos atstovų tre
tininkų.

Kongrese pagrindinę kalbą 
pasakys Amerikos Trečiojo Or
dino globėjas Bostono arkivys
kupas kardinolas Richard Cu- 
shing. Jis taip pat įteiks Tre
čiojo Ordino taikos medalį tai
kos misijoje pasižymėjusiam 
pasauliečiui.

Kongresas prasidės spalio 
25, 9 vai. ryte ir baigsis iškil
mingu posėdžiu ir pasiaukoji
mo aktu Kristui Valdovui spa
lio 27 d. 11:30 vai. TJV

THE TOMLlN CO.
233 Midland 'Avė.; Tuckahoe, N. Y. 

WO 1-3671
FURNU-URE REFINISHED - RE- 
PAIRED - ANTIQUES RESTORED 

Alcohol, Heat. Water Resistant

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyru tr moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
■ Specialiai žemos kainos sfan&ant audinius } (išsteni-
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume gėriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti*

FRANK D. CURLEY 
PUMPS

ROŽEI ADOMAVIČIENEI 
sunkiai susirgus, gulint na- 

ligoninėje, daug 
kas lankė, atsiuntė gėlių, pa
reiškė užuojautą ligonei ir 
šeimai, meldėsi už jos svei
katą. Visiems priklauso nuo
širdi padėka. Ypatingai dė
kojame klebonui kun. J. Kin
tai, aplankiusiam namuose, 
kun. V. Demikiui ir kun. 
Dabušiui, taniausiem ligoni
nėje ir paaukojusiem šv. 
mišias už ligonės sveikatą. 
Visiems mūšy giminaičiams, 
prieteliams, draugams ir ar
timiesiems už parodytą dė
mesį ir gerą širdį labai nuo
širdžiai dėkojame.

Spalio 25-28 dienomis Dėt- lipinuose ir 75 televizijos sto- 
roit, Mich., įvyksta Amerikos tys Amerikoje. -
Trečiojo Ordino Federacijos 
penkmetinis kongresas. Kon
grese dalyvaus apie 3000 įvai
rių tautų, taip pat ir lietuvių, 
tretininkų atstovai,

Trečiojo Ordino Federacijos 
kongresai ruošiami sustiprinti 
tretininkų dvasinį gyvenimą ir 
subendrinti jų veiklą katalikų 
akcijoje. Kongresuose z padary
tų sprendimų dėka Amerikos 
tretininkai savo apaštalavimui 
vartoja modernias priemones 
— radiją ir televiziją (The 
Hour of St. Francis). Į Trečio
jo Ordino apaštalavimą šian
dien yra įjungtos 1000 radijo 
stočių JAV, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje, Australijoje ir Fi-

BANK RATES - FHA HOME IM- 
PROVĖMEN LOANS — Xst & 2nd 
mortgage — ACRO, 256-13 Union 
Trpike. Florai Park, Queens, N.Y. 
Fi 3-0900;

Nassau Suffolk, FL 2-6400. 
“Specialists in Specialty Loans”

WE 8-2990
120 Broadway Hlekrrtfle, L. T.

SALES AND SERVICE

PUMP PARTS

Finest Work at the Mest 
Nominal Prices 

EV 5-1285 
ASK FOR BIG MOE

Restaurant, Bar, free parking, free 
instructkms every day from 1 p.m. 
to 5 p.m. • 96-10 Metropolitan Avė., 
Forest Hills. L I., nėar Woodhaven 
Blvd. Call BO 8-4374 — Ask for 
Henry Pape, your geniai Host.

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

Šventėms bei kitokioms progoms

dealer. Special—150 galtons free to 
each new customer. Metered fuel 
oil deiiveries, burner sales & Service 
contracts on ai! makes, installing 
of heating plants and centrai heat- 
ing systems. RN 3-3100. 2234 Ralph 
Avė., Brooklyn, N. Y.

10 ^M. to 10 P.M. — Seven Days 
AC 2-1153

AH Work Guarimteed for 120 Day» 
946 Cotumbua Avė., N. Y . C.



MOVING

RAVS LIQUOR STORE

P ARK FLORISTLIBERTY ART PHOTO STUDIO

BANGĄ TELE VISIONSTALO TENISO TURNYRAS

HOLY LIGHTNEBŪK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

MANGANO BROS.

R»»d. Illinois 8-71IB

PABALTIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

6 days, Fri. till 9. 35 B*way., Hfcfc*- 
ville; TeL WE 5-3840.
Gloria Hickey Cha*. Baiimach

PH1 LADELPHI A PA. . 
WTEL, 860 banga 

Vedėja* Adolfą* Gaigalas 
335 Titan 8t,TMtaiMpMa 47, Pa.

? HOwanl 7-4178 
M*adio*kd*->

SANMUS VISOKIŲ 
ARBATŲ IRtOŪŲ 

PUPLAIŠKIAI

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFU8

Bovriera Corner PRO 8HOP. Ebo
nite Bovvitog Balis custogarStted A 
driUecL We speriahae to hazd to ftod 
taū giri’* shoes to size U. Comptete

gio klubų žaidikai patys turi 
įsitaisyti uniformas ir dar už
simokėti už įėjimą į varžybas, 
kuriose jiems tenka dalyvauti. 
r- Didesnieji klubai (Adelaidėj, 
Melbourne, Geėlonge ir Syd- 
ney) turi nuosavas sportų, aikš
teles, nors samdo sales, kurio
se žaidžia australų pirmeny
bių rungtynes. Be to, daug kai
nuoja sportininkus suvežti į 
metines šventes, komandų bei 
žaidikų registracija, sportinis 
inventorius ir kt Klubų valdy
bos, teikdamos lėšas, įdeda 
daug darbo, bet, nors ir su di
deliu vargu, įstengia tai atlik
ti, betgi plačiau išjudėti yra 
labai sunku

Antroji didelė problema — 
prityrusiu vadovę bei trene
rių stoka. Tokių iš vyresniųjų 
sportininkų užtektinai būtų, tik 
gailą, kad vos mažytė jų dalis 
lieka nenutraukę ryšių su spor-

WATERBURY, CONN. 
WWCO —banga-1240-1000 kt. 

vmL AHL Paliulis 
321 Robinwood Rd. 

pran. Edv. Melnlnka* 
tekmad. — nuo 12:30 iki 2 vaL pp.

praatfeda ano t&OO ir tX 
87-17 Jamatea Are. • VI 9-6948

IFae^avm ti, N. Y. ;

Jamaieani?.
KEUL¥-W0OD PHABMACT 

168-48 ELEŽSDE AVENUB 
OL 8-1226

LC.C. A P.S.C. Movers; iScensed 
Piano mover. — HA 9-1829 
58-22 Wood*KM Ava. Wood*iae, DX

CHICAGO, ILL. 
Soph.ie Barču*

Radijo stoti* MfOPA, Oak Pąrk, IIL 
A.M. 1480 kilo*.; F.M. 102.7 megac.

Hetuvtg kalba:
kasdien 1O-11v*Lr.; fciL - sekm. 
8-9:30 vaE i«4 Ltetuvttko* vaka- 
ruMco* pirmadieniai* 7-8 vai. vak. 
Angių kalba: kasdien 7-7:30 v. v.

Š. Amerikos Pabaltiedu 
Sporto Federacijos suvažiavi
mas įvyks lapkričo 3-4 Cleve- 
lande. Dalyvaus estų, latvių ir 
liefaivių įgalioti atstovai iš JAV 
ir Kanados. Suvažiavime nori
ma sudaryti bendrą JAV ir Ka
nados pabaltiečių sporto fede
racijų vadovybę, priimti įsta
tus, nustatyti veiklos gaires bei 
ateinančio sezono pianą.

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
'■ (Ridgewood)

TeL EVergreen 2-8440

We offer tfie finest to Swf*B and 
Gerinau style sausages —. Prime 
meats and pooRry. Closed Monday. 

FRANK tttkkttU

MajaiatMarytas -
GROSO SAUONAS 

, "ROTA
ANNA MA8H.IONI8
specialistė. Baigusi J

Grip*holrp Rretaurant. StanJacob- 
aen your HosL — “Ftoest Stoedish 
Smorgasbord”. Stace 1935. An Ame
rican Restaurant to the ftoest Swe- 
<tesh tradition—authentic food of turo 
conttoents. Coektails, wtoes, liguors. 
Duncbeon A Dinners. Credit Cards 
honored. 324 K. 57th St (bet. Ist A 
2nd Avea.), N. Y. C. — PD 9-6260

Uetuvišk* u europietiška duona u pyragai <ventėm> 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, aav

aad PAfNTUfG
Worfc Ouarauteed. W!H Go Any- 
where. For F*St ReUabie Service

CaE UJLttN
A8k ftJTMr. FRAGETTI

Be šių liūdnų reiškinių, yra 
nemažai ir džiuginančių. Lietu
vių bangai atsiūtus į Australi
ją, klubus paprastai sudaryda
vo viena krepšinio komanda. 
Dabar sporto šakų ir komandų 
skaičius labai išsiplėtė. Pavyz
džiui, Adelaidės lietuvių kolo
nija (apie 2000 gyventojų) turi 
4 vyrų ir 2 mergaičių krepši
nio, 2 vyrų ir 1 mergaičių tink
linio, 3 vyrų ir 2 mergaičių 
stalo teniso komandas, po vie
ną lauko teniso komandą ir 2 
vyrų šachmatų komandas.

Jei anksčiau mažai dėmesio 
skirta prieaugliui, tai Šuo me
tu visi klubai turi po gražų 
jaunių būtį. Jaunimas savus 
sporto klubus labai mėgsta, ir 
jį lengva į juos patraukti.

Palyginus šu ankstesniuoju, 
vyrų krepšinyje žaidimo lyjps 
yra kritęs, tuo tarpu moterų 
krepšinyje, be to, tinklinyje 
ir lauko tenise padaryta pažan
ga.T*ats svarbiausias klubų at- 

frabar at^kzmu^* dar-

togton Ava & OoDege Hwy, Piato- 
toHe, Coon. -—- Servtog Fri. broiled 
lotater, .apectol wtth complete dto- 
mr 32.75; TBtos. nigbt zoaat prime 
rib*xtf beeT 8295; toacbacm 12-230, 
dtnnėr 5-9 daRyi BaL dbmer 89:38, 
Strn. dtoner 12-7:30 — SH 7-0110. 
Air condittoned. Gtoaed -Sunday.

S. Amerikos lietuvių stalo te
niso “Dešimtuko turnyras” bus 
lapkričio 10 - 11 London, Ont, 
Kanadoje. Turnyrą vykdo Ha
miltono LSK Kovas. Programo
je: vyrų ir moterų vieneto žai
dimai. Dalyvauti pakviesta 14 
vyrų ir 12 moterų, kurių at
ranką padarė stalo teniso ko
mitetas pagal šiemetinę vertini
mo lentelę. Pakviestieji priva
lo pranešti savo apsisprendimą 
iki spalio 15 Šuo adresu: P. 
Gvildys, » Sdford Court, To
ronto 9, Ont, Canada (telef. 
RO 2-8858). Fariut

VYTAUTAS BELECKAS 
Savtatoka*

Dicfiiausia veiklos kliūtis yra 
lėto stoka.

Be aktyviųjų sportininkų, tu
rima ir sporto rėmėjų — buvę 
sportininkai, likę klubo nariais 
arba sporto mėgėjai. Nario mo
kestis sudaro tik mažą reikalin
gų lėšų dalį. Dėl to rengiami 
įvairūs vakarai, gegužinės ir 
loterijos. Vyresnioji karta, be 
kuklių išimčių, sportu nesido
mi ir medžiaginiai klubų nepa
remia. Sportuojantį jaunimą 
daugiausia sudaro moksleiviai, 
finansiniai priklausą tėvų ir to
kie, prie geriausių norų, klu
bams daug padėti negali. Dau-

VILLAGE BOWLING CENTER 
12 Danes. — 1900 Northern Blv<L, 
Manhasset, L.L — MA 7-0152.
GARDEN City BOWLING CEN
TER 50 Danes — 987 Stewart Avė., 
Garden City, D. I. — PI 7-8805.
Spėriai considenricii to Reiigtons 
Group*. Ask for BUD BUSSEDD.

Ved. Alg. OraglnavfEie* 
273 VfctoriaRA, Hartford 14, Conn. 

TeL: CH 9-4502.
tRkmadlli — U-12 «aL dfons

HENRY WEYD1G & SON, Ine 
FUNERAL HįOME

Daily 9 AM to 9PM; .Wedne*day 
9 AM to 6:30 PM; Sunday 9 AM to 
5:30 PM. For appototmeiit call —

VI 3-3605
125-11 Liberty, Rictanond HiE, L. L

LUCAS Dentift Eguipment Co. De- 
signer* A. Jūf: Jeweler** spe- 
rialties, DeriaL egiripnynt Ėngrav- 
ers’ supplieš/'įąrge enough to serve 
you ... smafi enough to- know you*. 
Plaut and General Offices — 156 E. 
23rd Street; New York City 10, N.Y.

GRarnercy 3-6295

DOCAL AND LONG DISTANCE 
MOTERS 

toaored. For Faat EMtobte Service 
Call FA 4-7074

Aktyvių lietuvių sportinii^ų 
Australijoj netoli 350. Be ke
lių išimčių jie visi priklauso ir 
žaidžia už lietuvių sporto klu
bus. Tokių klubų yra 6: Pie
tų Australijoj — Adelaidės Vy
tis, Australijos sostinėj — Can- 
berros Vilkas, Victorijoj — 
Geelongo Vytis ir Melbourno 
Varpas, Tasmanijoj — Hobarto 
Perkūnas ir New South Wales 
— Sydney Kovas.

Klubai turi centrinį orga
ną — Australijos Lietuvių Fi
zinio Ąuklėjimo ir Sporto Val
dybą (sutrumpintai: ALFAS). 
Valdybos pareigos bei tikslas: 
subendrinti klubų veiklą, ruoš
ti Australijos lietuvių sporto 
šventes ir lietuvių rinktinių pa
sirodymus (krepšinis), atstovau
ti sportuojantį jaunimą LB 
krašto valdyboje, spręsti tarp- 
klutnnius ginčus ir tt Klubai 
valdybai moka metilų mokes- 
4 ir mažą procentą nuo spor
tininkų registracijos per sporto 
šventes. Peivklubų atstovų su- . - . - -
važiavimą valdyba pateikia sa- vumas daugiausia dėl sumate- 
vo veiklos ir piniginę apyskai- rialėjimo ir kad vyresnioji kar- bas yra lietuviškumo išlaiky
tą . ta neįvertina sportinės veik- mas jaunimo tarpe. Šiame bare

Patys klubai savo valdybas los reikšmės. Vis dėlto, kiek- sporto klubų nuopelnai yra la 
paprastai renka iš 5 asmenų, vienas klubas turi po kelis pa- bai dideli, ir jau vien už tai, 
Atskiroms sporto šakų sekei- sišventėlius, ir tokie viską ne- neskaitant fizinio lavinimo, lie- 
joms išsirenkami vadovai arba, savo pečių. Treneriais tuvių, sporto klubų Australijoj

srirriia dūiriė spkriios vai- kviečiami savi, kad ir jaunes- egzistencija ir tolesnė darinio- 
iŠ pX “ *3^ * paišinama, ir būti,

tikuoją nedaug sporto šakų, bučiai, 
vietoj sekcijų vadovų turi tik 
sporto vadovą, kartais dar ir 
moterų vadovę. Kai kurie klu
bai išsirenka ir revizijos komi
siją o kiti kviečiasi vietos LB šiaurės Amerikos Lietuvių niau Athletic^ Union, 10823 
apylinkių revizijos komisijas. s Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są- Magnolia Dr., Cleveland 6,

Komandos dalyvauja austra- jungos metinis suvažiavimas Ohio. 
lų pirmenybėse ir lietuvių me-. šaukiamas gruodžio 1 - 2 Cle- 
tinėse šventėse. velande, Ohio. Suvažiavime pil

na balsavimo teise dalyvauja 
sporto klubų rinktieji bei skir
tieji atstovai ir sąjungos admi
nistraciniai parrignmri Pataria
muoju balsu kvšefiami daly
vauti visi sporto darbuotojai, 
veteranai, fizinio lavinimosi 
mokytojai ir liėtuvi&ii sporti
niu judėjimu besidomintieji as
menys bei organizacijų atsto
vai. SmuBdos instrukcijos bei 
informacijos išsiuntinėjamos vi
siems sporto Hutams. Atskiri 
asmenys, norintieji patariamuo
ju balsu dalyvauti suvažiavi
me, registruojasi Faske iki š.
m. lapkričio 20 adresu: Uthua-

RefrigeraUon - Ventllation

Call EO 4-3232 

M State Vaattety

mouota 
- -e. Įri-

- ...... _ _ ... ..., gatvė*. Mr
3. AirirtaJhi&teoa. Valiuojant 

tnoRiato Stoja,
Foreri Baxkway stotyje. 
ATLIEKA DARBĄ. GRAŽIAI IR

Čia Jūs rasite pMtrinkhną gražių namų, sklypų, 
ap&rtament) ir tai žeotiauBiomis kainomis, čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; Na valstybinių mokesčių-taksų 
blankai n4pflAwto

AUNEBT F. PETERS-Petrarkas
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ADVOKATAS

INC.

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

kestras.

Cambrrdge, Mass.
NOTARY PUBLICCAMBBIDGE. MASS.

M

havene.

Telefonas: 268-5185

KARLONAS

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

Kun. N. Pakalnio, Apreiški
mo parapijos klebono, 50 metų 
kunigystės sukakčiai paminėti 
banketas ruošiamas spalio 21 
St. George viešbutyje. Banke
tui bilietus galima įsigyti jau 
dabar parapijos klebonijoje ir 
pas draugijų valdybų narius.

ninku fcewf Yorto 
spalio 12-14 dienomis V. J.

Maspdhe, K¥rKas grtMų

P. Gudienė grįžo iš ligoni
nės ir jaučiasi jau geriau.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

RADIO VALANDA

P*riį|a» •> Elona Vodūgai 
ragsėjo 22 atšventė 45 metų ve- 
dytrinio gyvenimo sukaktį jų 
intencija tą dieną šv. Petro pa- 
rapiios bažnyčioje buvo atlaiky
tos šv. mišios.

MODĖRNI&KA KOPLYČIA
423 METROPOL ITAN AVĖ.

* BROOKLYN. N- Y '

y; Nenustebki, kad 3 kreipiuosi 
atviru laišku, -nes ir reikalas, 
kurį toriu išsakyti, yrą viešas.
.Man vi& ne&eina iš mintie^ 

paskutinis Tavo suorganizuo
tas piknikas Royal Gardai par
ke, Rahway, N. J., į kurį bu
vo prigūžėję virš 2,000 žmo
nių. Man rodos, į tokius lie
tuvių sąskrydžius retai kur 
tiek žmonių susitelkia. Nėra 
abejonės, kad patraukė Tavo 
sugebėjimas rasti su visiais ar
timą širdies ryšį V tiek su vy
resniais, tiek ir su jaunimu.

Mačiau, kad artimus ryšius 
turi ir su nelietuviais, jei į

Tel. STagg 2-5043

Vfatthew P. Ballas

Darbininko spaudos kioskas 
veiks “Lietuvos atsiminimų” ra
dijo rengiamam koncerte spa
lio 7 Franklin K. Lane High 
School salėje, 999 Jamaica Avė., 
Brooklyn, N. Y. Ta proga bus 
galima gauti naujai išėjusius 
leidinius, lietuviškų plokštelių 
bei užsisakyti Darbininką, ku
ris susipažinimui iki šių metų 
galo siunčiamas tik už 1 dol.

Lietuvos Laisvinimo Organi
zacija. Tokia tema bus kolek
tyvinės diskusijos sekmadienį, 
lapkričio 4 d., 4 vai. popiet 
Lietuvių Atletų Klubo salėje, 
1332 Halsey St, Brooklyn, N. 
Y. Diskusijas rengia Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos New Yorko skyrius ir kvie
čia jose dalyvauti visų pažiūrų 
visus lietuvius ir specialiai jau: 
nimą. Labai pageidaujama, kad 
kitos organizacijos tą sekma
dienio popietę nieko neruoštų.

ko prie Šv. Jurgio salės susto
ja 2:30 vai. Tų miestų gyvento
jai prašomi pasinaudoti auto
busais, kad galėtų laiku atvyk
ti į koncertą.

JOSEPH C. LUBIN 

mm kome

Musę parapijos kunigai pa- lyčiai Brocktone paaukojo 2,000 
rspiečius pradėjo lankyti rug- dol. Klebonas kun. Antanas 
sėjo 24. Baltrašiūnas džiaugiasi, kad

Bažny&os remonto fondan žmones supranta svarbų reikalą 
a. a. Barbora Ribokienė paliko ir aukomis remia remonto fon- 
500 dol., Charles Smith šeima dą.
aukojo 100 dol., Steponas Leo- 
naitis — 10 dol., Jono šar- 
nausko šeima gausiai paauko
jo bažnyčiai ir įtaisė naują sa
kyklą, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų vienuolyno statomai kop-

Liet. Katalikių motery klu
bas kortų vakarus pradės spa
lio 6.

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžial Už
pildome kiekviena pageidavi
mu. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joeeph C. Lubio

CARROL 
Funeral Home

Vladas Janeliūnas buvo li
goninėje, dabar sveiksta na
mie.

trys stoja, o daugiau i------
pusšimtis, ir su žymiu muziku 
bei dirigentu St. Gailevičium ir 
sol. Vac. Verikaičiu.

Kas gi galėtų tokia proga 
liktis namie? Aš manau, kad 
ir į šią lietuviško meno šven
tę sugūžės pilna Franklin K. 
Lane aukštesnės mokyklos sa
lė. Tikrai taip bus!

Aš labai džiaugiuosi Tavo, 
Jokūbai, didelėm pastangom 
judinti mūsų lietuviškąjį gy
venimą, kad jisai vis laužtųsi 
į priekį, kai anoje geležinės 
uždangos pusėje mūsų tautos 
tikrąją kūrybą vis daugiau su
spaudžia svetimųjų užnešta ver
gija.

Taigi, sėkmės ir viso ko ge
riausio Tau linki

Tavo Antanas iš Rugty

Lietuvos atsiminimy. radijo 
valandėlė, vadovaujamą J. Ste
ko, rengia Varpo Choro kon- 

Dabar vėl kvieti šventei, bet ' certa spalio 7 Franklin K. Lane 
jau kitokiai nebe atviroje aukštesnėje mokykloje. Į kon- 
gamtoje, o postogu. Girdėjau, certą organizuojami autobusai 
esi pasikvietęs tolimą lietuvių iš Patersono (išeina nuo lietu- 
chorą, net išr, Toronto, Kana- vių piliečių klubo), iš Eliza- 
dos. Kaip rodo .pats jo vardas betho (išeina 2 vai popiet nuo 
“Varpas”, jis turėtų nuskam- lietuvių Laisvės salės), Newar- 
bėti visu didžiuoju New Yor- 
ku ir jo plačiomis apylinkėmis. 
Tavo radijas ir veikla taip pat 
toli siekia. Kur dū stos, vi
sados ... O čia nebe du ir nebe

“ - CYO orkestras — tonas pri
ima naujus mokinius. Norintie
ji šiame orkestre dalyvauti tu
ri kreiptis į kun. J. Svirską ar- 

nęgu) ba registruotis pratybų metu 
parapijos mokyklos patalpose 
trečiadieniais bei penktadie
niais 3 vai. popiet ir ketvir
tadieniais bei penktadieniais 7 
vai. vak.

Petras ir Elzbieta Žukai rug
sėjo 23 šv. Petro parapijai 
perdavė Elzbietos Bartulienės 
palikimą parapijai 300 dol. Už 
šią auką parapijos klebonas 
pret Pr. Virmauskis išreiškė 
viešą padėką.

Agota Švedienė savo vyro 
atminimui šv. Petro parapijos 
bažnyčiai paaukojo naujus rū
bus mišioms..

T. Babuškinaitės - Vasiliaus
kienės baleto studija šiemet 
pradėjo veikti naujose patal
pose — 1108 Boylston St. T. 
Babuškinaitė - Vasiliauskienė 
Lietuvoje dirbo Valstybės Te
atre, kaip, viena iš geriausių 
baletininkių. Norint susitarti 
dėt baleto' pamokų, galima 
kreiptis telefonu CO 7-9845.

DEFEHD 
iFKEEDOM 
BUY ILS. 
SJMKS

•SOS temato* Ate. 
Netekate* 21, N.Y.

vt yjm

Meno vakaras, ruošiamas stu
dentų ateitininkų studijų die
nų dalyviams ir svečiams, bus 
spalio 13, šeštadienį, 7 vai. va
kare Grand Paradise naujai at
remontuotoje salėje, Grand ir 
Havemeyer Sts., Broeklyn, N. 
Y. šokiams gros R. Butrimo or-

Neuja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitu* miestus.
RolIcsU TM TU AA494

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

/ ; 84- 14 Jamaica Avė.
" : . i’-'

Voodhaven 21,N.Y.

'RičardasBačids, atvykęs iš 
Prancūzijos pas savo tėvus Wa- 
shingtone, su savo broliu kun. 
Audriu lankėsi Daitihinfco re
dakcijoje. Ričardas Badas yra 
ekonomistas, mokslus baigęs 
Paryžiuje, tarnauja ^Europos 
ūkinėje bendruomenėje ir tar
nybos rūkalais važinėja po vi
są vakarų Europą. Amerikoje 
išbus šešias savaitės. ' - f

Maųretho motery pttočiy 
klubas švenčia 20 metų sukak
tį ir ta proga spalio 20, 7 v. 
v. Maspetho piliečių klube ren
gia vakarienę ir šokius. Bilie
tas 5 dol. Jų galima gauti pas 
Helen Venis, tel. VI 6-8928, ir 
pas klubo nares. Klubas buvo 
įkurtas 1942 spalio 14. Nuo į- 
kūrimo iki 1953 pirmininkavo 
Marijona Tomašauskienė, nuo 
1953 iki dabar — Agnės Rė
žis. Susirinkimai daromi kiek
vieno mėnesio antrą trečiadie-

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y.

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL RO M E

M. P. BALLAS — Direetorta* 
ALB. BALTRUKAS - BALTOM

— Reikalų Ted«jaa

S80 GRAND STREET
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

sėjo 1& vzdcmeė'Mraukaga fcrčK 

rapibčhf. Novems meta W 
mokslas sąkė^f^ dr. T&rc 
Žiūraitis, domininkonas. Klebo
nas prel. M. Keme&s ir para- 
piečiai nuoširdžiai yrą dėkingi 
pamokslininkui.. • 4 ' .

Parapijos mokyklą šiais me
tais lanko 205 vaikai; mažiau, 
kaip praeitais metais. Nemaža 
lietaviškų šeimų išsikėlė toŠau 
gyventi. Mokyklai vadovauja 
sesuo Koronata. Pamaldų metu 
vaikai gieda lietuviškas ir ang
liškas giesmes. Vaikų chorelį 
moko varg. A Fidleris ir se
selė Eleonora.

Lituanistinė mokyklėlė ir Šie
met veikia. Lanko pamokas 
32 vaikai. Dar keli galėtų lan
kyti lietuviškas pamokas, bet 
dėl tėvų apsileidimo nelanko.

LAIŠKAS JOKCBUI štokui
pikniką net iš Washingtono tei
kėsi atvykti ton^esmanas Pe- 
ter W. Rodino. Girdėjau, kal
bėjote apie Lietuvą. Tai pui
ku! Esu įsitikinęs, kad turi ir 
daugiau Lietuvos draugų. Jų 
mums labai reikia dabar ir dar 
labiau gali prireikti ateityje. 
Taigi, tebetriūsi pavergtos mū
sų šalies labui. Labai Tau 
ačiū!

Ačiū ir už puikią programą. 
Malonu buvo pasigrožėti Wor- 
cesterio berniukų ir mergaičių 
orkestru ir jų dailiomis gre
tomis, kai žygiavo sutartine, 
bet tokia lanksčia, lyg tai bū
tų grakštus gamtoje šokis. Ir 
kita programai buvo įvairi ir 
smagi, pritaikyta išblaškyti rū
pesčiam ir visus nuteikti ben
dram džiaugsmui. Manau, la
bai turėtų gailėtis tie, kurie 
nebuvo šioje jaukioje Lietu
vos atsiminimų radijo šventė-

Varpo choras, kviečiamas J. JH
Stūko vadovaujamos radijo va- _ 
landėlės, atvyksta koncertuoti
spalio 7. Dar keletai asmenų *
trūksta nakvynės. Kas turėtų ■*. * 
galimybės priimti, nakvynių rei- ■
kalais skambinti Marytei ša* | 
linskienei tel. VI 74499 Wood- vy-tautas abromaiti^

J. B. SHALINS
- ŠRlinskns

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Stotiem)

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrgtafai 7-4499

Koncertą rengia ir visus maloniai kviečia atsflsnkytž 

• LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS

Mirusieji: Viliamas Mockevi
čius, Petras B&trukevifius, So
fija Litvinienė (Brightcme), 
Pranciška šilnrienė, . Vincenta 
Sipavičienė, Teresė Stanfaflie- 
nė. Visi palaidoti iš bažny
čios. ■ : KariL Patr.
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