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nesikišti Į Kongo vidaus reika
lus. Belgija aiškiai remia Ka-
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Pirmoji jėga yra ištikima de
mokratam. Dėl antrosios jėgos 
varžomasi. Trečioji nelygiai dė
mesio susilaukia. Sprendžiant

rtybės sekretorius A. Steven- 
ą; kad Rooseveltienė paskel- 
Kennedy šimtaprocentinę

su įspėjimais dėl Kubos ryšių 
su komunizmu.

Kubos psichiatrų grupė išaiš
kino, kad Castro esąs paranoi
ko tipas, kuris yra kontroliuo-
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a- h... gydytojas, komunistas, dabar, Ar valstybes sekretorium bus
Stevensonas, dar neskelbiama. K J?*?*"J vaMytojas.
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Popiežiaus Jono XXIII kalba <, 
baigtas eucharistinis kongresas

rūpinsimės t paskubinti' savo 
platformą vykdyti visom gar
bingom taikingom priemonėm 
ir priartinti aną dieną. Musų 
platforma pareiškia, kad mes 
neapleisimeztautų, kurios yra 

> dabar anapus geležinės uždan
gos, nepripažindami jokio for
malaus status ųuo”.

jai skyrė respublikonai. Jie pir
mieji sumetė, kad toji jėga ga
li būti vidutiniškai apie 19 miL, 
kurie yra suteikti devynioliko
je pagrindinių valstybių. Res
publikonų platforma tad aiškiau 
pasisakė už šių piliečių kilimo 
kraštus, kurie yra pavergti So
vietų. Demokratai, kurie platfor 
moję, o ypač konvencijoje, blan 
kiau minėjot pavergtas tautas,

MINĖJO .ATOMINĘ BOMBĄ ..
Japonijoje rugpiūčio 6 buvo

S«n. John F. Kennedy sa
vo rinkiminės propagandos pra
džioje paryškino savo nusista
tymą dėl pavergtųjų kraštų li
kimo. Rugpiūčio 6 jis priėmė 
tautinių grupių atstovus, vado
vaujamus Michigano guberna
toriaus G. Mennan VVilliams. 
Tarp jų buvo žydų, sirijiečių, 
libaniečių, koratų, ukrainiečių, 

i bulgarų, portugalų, rumunų, 
' vengrų, italų, prancūzu, lietu

viu, vokiečių, čekosloyakų, len
kų, graikų, rusų ir belgų atsto- 

> vai.

PO 15 METŲ. Taip dabar atrodo Paul W. Tįbbets jr.,'dabar generolas 
ir Thomas W. Ferebee, dabar pulkininkas, kurte numeti pirmą atominę 
bombą į Hiroshimą.

užsienių reik, ministeriu. — A- 1885. Eksploatavo kasyklas, 
morikojo mokosi 1700 studentų kontroliavo visas ūkines šakas, 
iš Afrikos, Anglijoje ir Pran- Tai darė 90,000 belgų ir 1,000

mo vaisius yra taika”. Tautų 
taika yra dabar pavojuje ir pa
vojų debesys apstojo žmonijos 
gimine. Ragino sustiprinti mal
das už taiką, už Bažnyčios tei
ses, už tuos, kurie negali šio
je iškilmėje dalyvauti.

Ragino eucharistihę - auką 
skirti ypačiai tam, kad ji ap
saugotų žmones puo dvasinės 
mirties, kurios gręsmėje yra at

TREČIOJI JĖGA RĖKIMUOSE
Partijų akmenėliai į viena kitą

Rinkimę propagandoje labai tarp tų taiitų šalininkų pąma- 
dėmesys kreipiamas į masines tė nusivylimą. Šen. J. Kennedy 
rinkikų jėgas. Masinė jėga yra savo kampanijos- pačioje pra
yra unijos, masinė jėga —- neg- džioje griebėsi įspūdį atitaisy- 
rai, masinė jėga — taip pat ti. Tautybių delegacijai jis kar

tojo demokratų platformos žo
džius ir dar juos papildė tais 
žodžiais, kurie buvo respubliko
nų platformoje (“taikingos prie
monės”). Jo paaiškinimai■ su
darė įspūdį, kad demokratai ir 
respublikonai žodžiais nedaug 
kuo skiriasi. ~

trauktų dar ir tokis demokra- 
~ ____ -____ tų kontra akmenėlis: demokra-

paminėta pirma atominė bomba tų vyriausybė pirmoji prabilo 
numesta Hiroshimoje prieš 15 i pavergtas tautas, įsteigdama 
metų. Japonijoje buvo pamal
dos ir gedulas dėl žuvusių. 
New Ydr£e buvo demonstra
cija prie Jungtinių Tautų už 
atominės bombos uždraudimą.

Pirma atominė bomba buvo 
20,000 tonų dinamito stiprumo. 
Ji buvo gaminta iš uranijaus; 
antra bomba, numesta Nagasa-

Partijcs pasisvaidė ir tebesi- 
svaido akmenėliais į viena ki
tos darbus, kurie yra priešin
gi žodžįam. Šen. Kennedy kar
tojo savo platformos, pasmer
kimą respublikonam už Eisen- 
hoiverio 1952 paskelbtą "išlais
vinimo politiką". Tai buvo—sa
kė — tik suvedžiojimas rytų 
Vokietijai, Lenkijai, Vengrijai 
ir veltui kraujo praliejimas .

Eisenhovverio vyriausybei 
sunku būtų čia užsiginti, kad 
ji 1956 vengrams sukilus, pa
siskelbė “neitra’i” ir nusiplo
vė rankas, duodama laisvę 
Chruščiovo rankom. Respubli
konai galėtų tik nukreipti piiš- . 
tą į kitą darbą — Į Atlanto 
c j artą, paskelbtą 1941, klausda
mi: Ar ne demokratas Roose- 
veltas pasirašė tą chartą su pa
sisakymu už nepriklausomybės 
grąžinimą tom tautom, kurios 
dėl karo jos buvo netekusios; 
ar ne tas pažadas vertė pa- * 
vergtas tautas vykdyti rezisten
ciją okupantui; labiausiai Bal
tijos tautose, ir lieti daug dau
giau savo kraujo, nei tai pa
darė vengrai; ar ne demokra
tas Rooseveltas užmiršo Atlan
to^ chartos pažadus, išduoda
mas Jaltoje ir Potsdame Stali
nui ne tik pavergtas, bet dar 
ir laisvas tautas?

Lietuvio dėmesį labai pa-

_ . ... . . ... . .. Abidvi partijos betgi galėtųSantykiai dar labiau isitem- ...... *• • ». - • jJ pasididžiuoti kai kūnais dar-,
bais. Darbais, kurie priklauso

gub. Williams, kad jie stoja 
šen. Kennedy, nes jis stojo 
imigracijos liberalizaciją.

Jiem pareiškė _

šen. Kennedy, kad jeigu jis bus 
prezidentas, jis nepriims sutar
čių, kuriom būtu pripažintas 
pavergtųjų tautų status quo. 
“Mes laukiame dienos, kada pa
vergtų tautų gyventojai bus vėl 
laisvėje ir teisingume ... De
mokratam vadovaujant, mes

Amerika tai leido karo tikslam, 
o mes — taikos tikslam. — 
Helsinkyje rugpiūčio 5 baigė
si geofizikų konferencija, ku
rioje mokslinės pažangos faktų 
daugiausia paskelbė Amerika, 
buvo visi nustebinti, kad jų ma
žai paskelbė Sovietai. — Que- sų Kongo elektrinių;, iš ten 
moy sala rugp. 3 vėl gavo 121 valstybė turi pusę visų savo 
šūvį. — Lenkijos užsienių reik, mokesčių. O gyventojų yra tik 
ministeris Rapacki rugp.'4-5 1,700.000. Sostinė Elizabethvil- 
turėjo slaptus pasitarimus su le.
rytų Vokietijos min. pirm, ir Belgija valdė Kongą' nuo buvęs atstovas Vokietijoje. O _________

užsienių politikos specialiu pla- IR VĖL PABĖGO jones nusistačiusiam remti šen.
nuotoju Stevensonas. Vokietijoje rugpiūčio 5 A- Kennedy. Žinia, kad viceprezi-

Skelbiama, kad Vokietijos merikos armijos specialistas dentas Nbconas pasirinko Ca-
cūzijoje po 10.000, Sovietuose jų karininkų, kurie vadovavo priklausomybę Kongui. Tačiau tingas žmogus, belgų šalinin- kancleris nuogąstavęs dėl gan- Vladimir Sloboda iš Frankfurto bot Lodge. kovotoją prieš Mask-
— per 600. — Italijos naujos 25,000 Kongo kariuomenės. O nepriklausomybės valdžia ne- kas,. taigi ir belgų remiamas, do apie Stevensono kandidatu- pabėgo pas Sovietus, Sovietai vos politiką, sutvirtina nusi
vyriausybės pirmininkas Fanfa- kultūros pakėlimu, švietimu, galėjo pasidalyti du vadai: Lu- Kada Lumumba sukilo priež be! rą į valstybės sekretorius. Jo paskelbė, kad jis sakėsi pabė- stačiusį remti Nizoną.
ni gavo parlamento pasitikėji- parengimu nepriklausomam gy- mumba, 45 metų, pašto tarnau- gus, supranUma, kad belgai pa- “lankstumas” derybose su gęs dėl nusistatymo prieš A* Dar Bgas laikas. Gal per tą 
mą 310 balsų prieš 156 — tai venimui nesirūpino. tojas, tautinio sąjūdžio vadas, rėmė Tsbombe, fr jis liepos 11 Chruščiovu pavojhips. Savo merikos žvalgybos metodus. Jo laiką dar iškils naujų darbų,
gausiausiai pareikštas pasitikė- Opinijos spaudžiama Belgi- ir Moise Tshombe, 41 mėtų, paskelbė Katangę neprHtlauso- nuomonę Adenauerb pasisakęs žmona, anglė, kalbėjo, kad jis ne žodžių, kurie turės (takos 
jimas nuo De Gasperi laikų. ja š. nu birželio 30 davė ne- Katangos provincijos šefas, tur- ma valstybe. įr demokratų vadovybei. turėjęs piniginių sunkumų. tai trečiai jėgai apsispręsti.

lietuviai dar galėtų pridėti: iŠ 
demokratų buvo susilauktą ir 
lietuviško Amerikos Balso 1951 
vasario 16, o kitais metais ge
gužės mėn. dar ir iš Miuncheno 
susilaukė transliacijų, kurios 
buvo virtę lietuviškais židiniais; 
ar ne respublikonų vyriausybės 
laikais tas Miuncheno balsas bu
vo sulikviduotas, o Washingto- 
no balsas paverstas “taikinga 
priemone” koegzistencijai?

Tokius faktus prisimenant, 
nė viena partija, atrodo, netu 
ri pagrindo laidyti akmenėliais 
į kitą, nes abidvi yra ne be

Kai kurios žinios gali paaiš-
kinti, kodėl Kongo virto pašau- vra susidariusį įr tik išgel- ti apie Amerikos šnipus, no- 

,R<m“Jn,oš,asi “P‘ynioUktai ho pohtikos centru Jungtlniu Tautu j, MTO
olimpijadai, kun prasidės rug- Kongo yra Afrikos centras, prestiža. * ' ' pOwers bylą
piūčio 25. — Sovietai rugniūčio tokio didumo, kaip trečdalis *’ -
6 paskelbė, kad per geofizinius Jungtinių Valstybių. Bet ten 
metus jie paleidę 175 sateli- tik 14 mil. gyventojų. Tame W
tus ir raketas, y. mažiau nei plote yra didelių žemės tur-
Amerika, bet pasiteisino: girdi, tu—iš Kongo gamina pusu viso B \_y

kisvojo pasaulio uranijaus. 75 9 z
kobolto, pra-

Katanga
šešių Kongo provincijų. Iš ten -
eina 60 proc. viso Kongo eks- ■
porto: ten yra du

Popiežiaus Jono XXIII kalba, 
perduota per radiją ir garsin
tuvus, rugpiūčio 7 buvo baig
tas 27 eucharistinis kongresas 
Miunchene.

Popiežius ragira rūpintis, 
kad eucharistinė paslaptis tu
rėtų stiprinti labiau pačius 
krikščionis ir juos paversti “že^ 
mės druska” ir “pasaulio švie
sa”; turėtų paversti savo ap
linkiniam pasauliui pavyzdžiais sidūrę taip daug* žmonių, 
dorybių, ypačiai “socialinės tai- Popiežiaus kalbos klausėsi 
kos ir labdaros”. apie pusantro milijono žmonių

“Labdaros duktė ir teisingu- ir valstybės aukštieji pareigū- 
------------------------------- :---------------- nai iš Vokietijos, Austrijos, O-

- . - landijos ir kūurt Tuo metu

AR JUNGTINAS TAUTOSAPRRAMINSAFRIK|. ARAFRIKA NIXONAS IR AME-

Mes neturime tiktai kitiem 
sakyti, kad mes nenorime do
minuoti. Mm turime parodyti, 
kad mes vykdome tikrąją re
voliuciją ir daugiau kalbėti apie 
Amerikos atnešanų revoliuci
ją, mažiau apie ^kemumstę re - 
voliucijos pavojus. Mes neturi
me rodytis sustingę su status pė. Castro rugpiūčio 7 nusavi- 
quo. Mes stojame už pakeiti- no vėl eilę Amerikos firmom . . ... ^t
mus geresnio gyvenimo link, priklausančių fabrikų — už 770 .. HraiIO_ vra® ~ r abiem drauge. Tokie darbai yra

vadinamas Kersteno komiteto 
tyrinėjimas 1953-54, pavergty 
taut. savaitės paskelbimas 1959. 
Už tokius konkrečius darbus 
tautinių grupių nariai gali bū
ti dėkingi abiem partijom, o 
ypač tiem konkretiem demo
kratam ir respublikonam, ku
rie tuo labiausiai rūpinosi. Jų 
vardai negalįs būti užmiršti rin-. 
kūnuose.

Tačiau jų balsą gali nulemti 
ne tik asmuo, už kurį tenka 
balsą atiduoti, bet ir asmenys, 
su kuriais balsuojamas kandi- 

. datas yra susidėjęs. Pvz. ti- 
aliarmavo kad ii * Kenn«,J' r«,l“si I * 

Ser. Mansfieldas skelbia, kad 7^7? ,_ ' * ’
tinkamiausias valstybės sėbre- sal*T“’’’ 2“ ' 
toriusbfituD.ndK E.Bn.ee, ty™i. kad Įdžtaugles "“mesta , 

' is Kubos ginuų.

na ar tėvai galės Maskvoje su 
Powėrs pasimatyti. Jie galės 
kalbėti su jo gynėju rusu.

Departamentas kaltino Sovie- ___ ______ _____ _____ r_________
jektu palikti tokią padėtį, ko- tus, kad jie' isteriškai ėmė šaut- Korirefiai palietė iugoslavi- miL 
i j a. . s __ ją jj. Ispaniją — tas valstybes Amerika išdalino kitom A-

reikia paremti. Reikia paremti menkos valstybėm memorahdu- 
Lenkiją, kad būtų paskatintos mą su daviniais, kad Kuba virs- 
jų nacionalinės jėgos. Turime ta komunistine valstybe, 
remti kiekvieną nepriklausomą Kubo® bažnyčiose buvo per- 
valstybę. ‘ . skaitytas' ganytojiškas laiškas

■'S

AR JIS PADARYS TVARKĄ? Jungt. Tautų gen. sekr. Hammarskjoldas 
vizituoja Jungt. Tautų “armiją” Leopoldville.

f

. ■ , _ las Spellmannas, visas kongre- Nixonas norėtu kitaip orga-
Kongo klausimas antru kar- kius pažadus Katangoje kovoti Maskva kursto Kongo mm. sas — “imperializmu”. njzuoti Amerikos užsieniu po-

tu atsidūrė Saugumo Taryboje su belgais davė rugpiūčio 6 pirm. Lumumbą ir smerkia J. ----------------—;------------ -  —— liiilcą ir jos propagandą.
Viceprezidentas Nixonas pa- 

sikalbėjime su C. L Sulzber- 
geriu (NYT) pasisakė:

Amerikos propaganda nepa
kankama. Amerikos Baisas tu
rėtų virsti kitu tautu balsu. Ko- ki, buvo gaminta iš plutoni- 
munistai suplaka save su kitų jaus. vieno ketvirtadalio my- 
tautų siekimais, o mes kalba- lios kvadrate, kur krito boin- 
me tik kaip amerikiečiai. ba, žuvo 95 proc. gyventojų;

vienos mylios kvadrate — 35 
proc. (daugiau žiūr. 2 pusi.).

rugpiūčio 8 dėl Kongo provin- Ghana ir Guinea. Lumumba Tautas, kad jėga neima Katan- ką REIŠKIA MASKVOS ISTE-
cijos Katangos. Konfliktas vir- taip pat paskelbė, kad techni- gos. . RIKA DĖL ŠNIPŲ
šūnę pasiekė penktadienį, ka- kinės ir ūkinės pagalbos jis Belgija įspėjo Jungt. Tautas Valstybės departamentas pa

skelbė notas Maskvai dėl A- 
merikos lakūno Powers, o taip 
pat lakūnų, kurių liko gyvi iš 
liepos 1 nušauto lėktuvo. De
partamentas buvo reikalavęs 
leisti Amerikos atstovui pasi
matyti su Powers, leisti jį gin
ti Amerikos advokatui byloje, 
kuri prasideda rugpiūčio 17: 
duoti Powers tėvams ir žmonai 
vizas. Maskva tuos reikalavimus 

. , , nuleido niekais. Tik vizas da-
šiais su Kongu. Bet to nenori vė, tačiau neužtikrino, kad žmo- 
Kongo Lumumba, teikalauda- 
mas griežtos centralizacijos. 

Jungt. Tautų gen. sekret 
Hammarskioldas nori tuo pro-

da į Katangą atskrido Jungt. mieliau ims iš atskirų valsty- 
Tautiį sekret.
Bunche susitarti dėl Jungt. Tau
tų kariuomenės įėjimo į Ka
tangą. Katanga atsisakė Jungt. 
Tautų kariuomenę Įsileisti. Ta
da gen. sekr. Hammarskjoldas 
įsakė kariuomenei neiti ir su
šaukė Saugumo Tarybos posė
dį.

Kongo min. pirm. Lumumba 
nusistatymas — jis grasino, kad 
jei neina Jungtinių Tautų ka
riuomenė, tai jam pažadėjo at
skiros Afrikos valstybės pasiųs
ti kariuomenę į Katanga. Te

pavaduotojas bių. nei iš Jungtinių Tautų.
Katangos nūn. pirm. Moise tangos nepriklausomybę.

Tshombe rugpiūčio 6 pareiškė 
viltį, kad Katangos nepriklau
somybė išsilaikys, remiama 
draugingų valstybių. Jei Saugu
mo Taryba ir nutartų jėga pri
jungti Katanga prie Kongo, tai 
Katanga i už laisvę pasiryžusi 
aukoti savo gyvybes.

tangoje Belgijos kariuomenės 
dar yra 8,500.

Hammerskjoldo projektas: te 
gul Saugumo Taryba garantuo
ja Katangai laisvę jos vidaus 
tvarkai, jei ji prisiims Jungti
nių Tautų kariuomenę. Jis esąs 
įsitikinęs, kad Katanga tenkin- 
sis autonomija, federaliniais ry-

KONGO IR
KATANGA

E.Bn.ee


BARBININKAS 1960 m., rugpjūčio 9 d., nr. 55.

Apačioje miestas buvo visai dingęs
Pulkininkas Tibbets plaukia 

savo bombonešyje “Enola Gay”. 
Su juo kiti įgulos nariai — ma
joras Forebee, kapitonas Par- 
sons, kapitonas Van Kirk, pus- 

,, karininkis Stiborik. Prieš va
landą pakilę trys bombonešiai 
B-28 pranešė, kad Hiroshimo- 
je matomumas puikiausias. Ka- 

• pitonas Parsons prieš porą va
landų jau pakrovė bombonešio 
kabinoje atominę bombą.

Hiroshimos mieste braižyto
jas Tsutomu Yamaguchi skuba 
į darbą. E tolo girdėti lėktu
vas. Aliarmas tik prieš pusva
landį atšauktas, ir dabar vėl 
priešas. Paskutinėm savaitėm 
priešo atskiri . lėktuvai dažnai 
perskrisdavo viršum miesto. 
Numetė keletą bombų. Tačiau 
žmonės taip apsipratę, kad ne
kyla jokios panikos.

Paskutinėm dienom amerikie
čiu lėktuvai daugelyje miestu 
primėtė lapelię, kad gyventojai 
pasitrauktę iš miesto.

Gera pasakyti — pasitrauk. 
Bet kur. Ir iš Hiroshimos 400, 
000 gyventojų niekas nė ne
galvojo pasitraukti. Gal ir šitas 
artėjantis lėktuvas, pagalvojo 
braižytojas Yamaguchi, atgabe
na naujų lapelių.

Laikrodis rodė 13 minučių 
po 9 ryto. Lėktuve prie taikik
lio majoras Forebee. Kai mies
tas atsidūrė taikiklio linijų kryž
moje, jis paleido bombą. Po 
sekundės kitos išmetė dar pa
rašiutą su įrankiais sprogimui 
matuoti. Visos penkios poros 
akių susmigo pro lėktuvo kraš
tą į apačią.

Braižytojas 
kreipė akis į 
tė, kaip nuo 
rė parašiutas
tai buvo ir viskas, ką jis pas
kiausiai matė. Po sekundės jis 
buvo apakintas baisaus žaibo ir 
kažkokios jėgos draugę jsų ki
tais praeiviais nušluotas nuo 
gatvės į pasienį.

Lėktuvo vyrai pasijuto apa
kinti. Iš susinervinimo jie vi
si buvo užmiršę ir tamsius aki
nius užsidėti. Po akimirkos jie 
pajuto dar naują galingesnį žai
bą, kurio šviesa ėjo ne tik pro 
nuleistas akių blakstienas, bet 
ir pro viso kūno odą ir stab
dė širdies plakimą.

Kai pulkininkas Tibbets ga
lėjo atmerkti akis, jis pamatė 
milžinišką liepsnos stulpą vir
šum miesto, kylantį 10 ar 15 
kilometry, o miestas buvo din-

Prieš penkiolika mėty rugpiūčio 6 buvo numesta atominė 
bomba į Hiroschimos miestą Japonijoje. Primename to di
džiojo ir šiurpulingo įvykio aplinkybes ir išvadas.

MINUTE prieš ataką. Pulk. Tibbets 
piūčio 6 d. 2;33 vai. ryte. Nuotrauka

gusta”, kuriuo prezidentas Tru- 
manas plaukė jau ketvirta die
na iš Potsdamo konferencijos. 
Tą pat rugpiūčio 6 jį pasiekė 
telegrama iš Washingtono, iš 
apsaugos departamento:

pakilo su atomine bomba 1945 rug- 
US Air Fore*.

"1945 rugpiūčio 5 d. 19.15 
Washingtono laiku į Hiroshimą 
numesta didelė bomba. Pirmi 
pranešimai kalba apie pasiseki
mą, kuris pranešė eksperimen
tus".

Trumanas labai sujaudintas. 
Jis žino, kad tas įvykis pradė
jo naują epochą. Amerika tu
ri baisiausią ginklą, ir Japoni
jai belieka tik kapituliuoti. Tru
manas negali nutylėti to įvykio. 
Jis liepė komendantui James 
H. Foskett sušaukti įgulos vy
rus. Pasilypėjęs ant statinės, 
prezidentas;pranešė apie naują 
galingą bombą, kuri suardė vi
są miestą. Apspitusiems kores
pondentams tik po geros per
traukos Trumanas pranešė, kad 
tai atominės jėgos bomba.

Japonijos sostinėje generali
nis štabas priėmė žinią apie 
Hiroshimos bombardavimą. Bet 
niekas negalėjo pasakyti koki 
nuostoliai. Tik po kelių mėne
sių paaiškėjo:

78,150 žuvo,
13,983 dingo.
37,000 sunkiau ir lengviau su 

žeisti.
Štabas popietiniu laiku jau 

ir iš Amerikos radijo sugavo 
pranešimą, kad tai nebuvo pa
prastas bombardavimas. Tai bu
vo numesta tik vienintelė bom
ba. Štabo karininkai visą nak
tį, užsidangstę langus, tarėsi. 
Sunku jiem buvo patikėti, kad 
tai vienos bombos darbas, ir tik 
anksti rytą, jau rugpiūčio 7, at-

ėjo patvirtinimas apie sunaiki
nimą.

Generalinio štabo viršininko 
pavaduotojas Kawabe sumetė, 
kad tai ir gali būti tokia bom
ba, apie kurią jam buvo kalbė
jęs profesorius Yoschio Nischi- 
na.

Kawabe įsakė kuo greičiau
siai patikrinti, kur tas Nischi- 
na. Bylos rodė jį studijavus 
Kopenhagoje pas atomo tyrinė
toją prof. Niels Bohr ir buvus 
net jo asistentu. Kawabe įsa
kė kuo greičiausiai pristatyti 
profesorių Nischina į štabą.

(bus daugiau)

Po ŠUOLIO LAISVĖN, DAR BUVO 
ŪKUS BAIME, BET IR TA BAIGĖS

Mary Kamita — tokia pavar
de Miami gyveno viešbutyje 63 
metų moteris. Liepos 24 ji mi
rė, Su mirties pranešimu buvo 
pasklebta, kad tai Oksana Ste- 
panova Kasenkina, kurios istori
ja nuskambėjo per visą pasaulį 
prieš 12 metų. Panaši istorija 
kaip tuo metu Kanadoje Gu- 
zenko.

O. Kasenkina buvo moky
toja iš Ukrainos. Turėjo vy
rą, bet jis Jr937 buvo paimtas, 
ir daugiau jo Kasenkina nema
tė. Turėjo sūnų, bet jis kare 
žuvo. Liko vienų viena.
Kasenkinos profesija buvo rei

kalinga Sovietam. Ją 1946 at
sigabeno į New Yorką mokyti 
Sovietų pareigūnų vaikų. Po 
dvejų metų sugalvojo mokyklą 
uždaryti, ir Kasenkinai prane
šė, kad ji turės važiuoti namo.

Kasenkina neturėjo “namų”. 
Ir važiuoti iš New Yorko ne
norėjo. Ji susisiekė su Mark 
Weinbaum, “Novoje russkoje 
slovo” redaktorium. Tas patar
pininkavo ir suvedė su Tolsto
jaus fondu, kuris globoja pabė
gėlius iš komunizmo. 1948 lie-

LIETUVIŠKOJI AMERIKOS BALSO PROGRAMA

Yagamuchi at- 
lėktuvą. Jis ma- 
lėktuvo atsisky- 
ir lingavo. Bet

Į Laisvę nr. 21-58 rašo apie 
laisvojo pasaulio lietuviškas ra
dijo transliacijas. Apie Ameri
kos Balso dabartinę programą:

“Keičiantis JAV politikai, ati
tinkamai keitėsi ir AB progra
mų turinys VVashingtone. Da
bar AB vengia bet kokios kri
tikos ar polemikos, vadinamo
sios propagandos, bet stengia
si tik ‘informuoti’ .. .

“Dabartinis nusistatymas yra 
kalbėti apie save, apie savo 
taikias intencijas ir geras pa
stangas ir nesikišti į kitų “vi
daus reikalus”. Kadangi Sovie
tų pavergtieji kraštai laikomi 
taip pat jų vidaus reikalu, tai 
Į jų reikalus taip pat nesiki
šamą. Politiniuose komentaruo
se paprastai tik 
abiejų pusių — 
rų — pažiūros.

sugretinamos 
rytų ir vaka- 
reiškiant vil-

SPAUDA

ties, kad skirtumai pamažu iš
silygins. Pranešimai vidaus gy
venimo klausimais dažnai būna 
nuobodūs, pav. gerą- pusmetį 
besitęsiąs rinkiminės kampani
jos smulkmeniškas aprašymas, 
o kai kurie Lietuvai tiesiog ža
lingi, kaip apie rasinę Integra 
ciją.

“Anksčiau lietuviškose pro
gramose būdavo nemažai spe
cifiškai lietuviškų dalykų, ski
riamų tik lietuviam klausyto
jam. Dabar jų beliko maži tru
piniai. šiemet, pavyzdžiui, jau 
nebegirdėjome nei mūsų diplo
matų, nei jokių veiksnių žo'džio 
nei Kalėdų, nei Naujųjų Metų 
proga, kaip būdavo seniau. Iš 
lietuviškų dalykų beliko tik sek
madieniais . girdima vad. lietu-

viškos spaudos apžvalga, kuri 
iš tikrųjų nėra jokia spaudos 
apžvalga, o tik iš tos spaudos 
paimtos atskiros kronikinės ži
nutės ... Mažai tose apžvalgo
se girdėti net apie lietuvių kul
tūrinį veikimą — apie litera
tūrą, meną, naujai pasirodan
čias knygas, žurnalus . . . Kad 
tokia lietuviška AB programa 
klausytojam neįdomi, patvirti
na iš Lietuvos atvykę žmonės 
ir gaunami laiškai. Svarbiau
sias klausytojų priekaištas AB- 
ui yra tas, kad jis kalba apie

visus ir viską, išskyrus Lietu
vą ...

“Dabar iš Washingtono trans 
liuojama pusę valandos, o ta 
pati programa dar du kartus 
kartojama . . . Tikra, kad AB 
transliacijų trukdymas Lietuvo
je po Chruščiovo vizito JAV 
sumažėjo, bet visdėlto labiausiai 
trukdomos lietuvjškos progra
mos. Rusų, ukrainiečių, latvių 
ir estų programos sutrukdomos 
nuo 5 iki 10 proc., o lietuvių 
nuo 15 iki 30 proc., t. y. to
kiai daliai programos paleidžia 
trukdomąsias mašinas. Žinoma, 
ir trukdomas dalis daugiau ar pOS 31 turėjo išplaukti laivas’ 
mažiau galima suprasti. Mies
tuose kiek sunkiau, o provinci
jose lengviau. Iš Lietuvos atvy
kę žmonės kalba apie patenki
namą AB transliacijų girdimu
mą.

“Dabartinėse AB programo
se pasitaiko ir skaidresnių švys
telėjimų. Vasario šešioliktosios 
proga perskaitytas ne tik vals
tybės sekretoriaus Herterio pa
reiškimas, bet netikėtai atsira
do ir demokratų lyderio Atsto
vų Rūmuose McCormacko gra
žus pareiškimas, specialiai lie
tuviam ta proga parašytas. Dar 
buvo perskaitytas trumpas Lie 
tuvos atstovo Washingtone J. 
Kajecko pareiškimas”.

“Amerikos Balso lietuviškas 
programas Washingtone tvar
ko 9 nuolatiniai tarnautojai. 
Direktoriauja dr. K. Jurgėla”.

“Pobeda”. Kasenkina pasiuntė 
į jį savo daiktus ir pati išvyko. 
Bet vietoj laivo pasuko pas sa
vo naujus draugus. Jie nugabe
no ją į Tolstojaus fondo far- 
mą už New Yorko miesto.

Lygiai po savaitės juodas au
tomobilis sustojo prie faunos, 
kur virtuvėje darbavosi Kasen
kina. Iš jo išlipo gen. konsu
las J. Lomakin ir kiti. Į auto
mobilį jie grįžo su Kasenkina 
ir parvyko į Sovietų konsula
tą. Rugpiūčio 7 konsulatas pa
kvietė korespondentus, pristatė 
jiem Kasenkina, ir vertėjas per
davė jos žodžius — esą ji bu
vusi baltųjų rusų pagrobta ir 
prievarta laikoma.

Tuo tarpu Common Cause 
Ine. organizacija kreipėsi į teis
mą. Ji įrodinėjo, kad Kasenki
na tikrai pagrobta, tik ne bal-

Kaip lenkai paminėjo Žalgirio kautynių sukaktį
"Su dešromis ir limonadu 

senajame mūšio lauke" — to
kia antrašte Vakarų Vokieti
jos dienraštis “Muenchner Mer-

Atlantą skrodė kreiseris “Au-

LIETUVIŠKOS NOVELĖS 
ANGLIŠKAI

Lithua;.ian Short Štorme“ 
o taip pat ir anksčiau išleis
tos lietuvių liaudies pasakos 
Lithuanian Folk Talės, St. Zo- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba užsisakyti paštu Darbi
ninkė, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y„ pas St. Zt- 
barską 85-37 88 St., Woodha- 
ven, N.Y., ir Spaudos Kioske. 
280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Novelių kaina 5 dol., 
Pasakų — 4.50 dol. ŽALGIRIO mūšio vietos gamtovaizdis

S & G
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
Q U A L I T Y M E A T M A R K E T 

Home-Macle Bolocna
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAM^

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
Wc take all orders special pricc for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11. N. Y. — Tel. 2-4329

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant dldeaniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

PRIEŠ PERDĖTI NACIONALIZMU
Visoje pietų Amerikoje ir 

Brazilijoje yra labai gyvas na
cionalizmo judėjimas. Tačiau 
tasai pietiečių nacionalizmas 
dažnai yra labai lėkštas, rėkian
tis, isteriškas. Didesnieji pro
tai stipriai reaguoja pęieš tą 
nesveiką tautiškumą. Brazilas 
rašytojas Gustavas Corcao šio
mis dienomis rašė “Diario de 
Noticias” dienraštyje: “Visada, 
kada randame šią nacionalizmo 
vėliavą, keliamą kiekviename 
skersgatvyje, galime su visu 
tikrumu tvirtinti, kad toji ša
lis gyvena savo vaikystės lai
kotarpį. Ir gali labai apsigauti, 
laikydamas tai tikra pažanga, 
kai iš tikrųjų yra nesubrendi
mo reiškinys ... Reali ir vai
singa pažanga tegali būti tik 
toje visuomenėje, kuri visa sa-

vo jėga stengiasi realizuoti ir 
išspręsti tokias problemas, ku
rių kultūrinė pažanga savo ei
goje reikalauja”.

5 0 AKRŲ PLOTE, 
geram ir ramiam poilsiui
CATSKILL KALNUOSE

vasarvietė

DRUSKONIE
HALL

dar priima užsakymus vasaros 
ir rudens sezonui.

Rašyti:

Mrs. S. Kraunaitis, Andes, N.Y.
Tel. Andes (Endis) N. Y. 2781

kur” pavadino straipsnelį, ap
rašantį Žalgirio mūšio 550 me
tų sukakties minėjimą, kuri su
ruošė lenkai mūšio lauke. Dien
raščio specialus koresponden
tas iš Varšuvos minėjime pats 
dalyvavo ir jį taip aprašė:

Minėjimas įvyko liepos 17. 
Jame dalyvavo 100,000 žmonių, 
suplaukusių iš visos Lenkijos 
atšvęsti prieš 550 metų Įvyku
sią šioje vietoje pergalę, kurią 
atsiekė jungtinė lietuvių - len
kų kariuomenė prieš Vokiečių 
ordino jėgas. Dalyvių tarpe bu
vo 30,000 lenkiškų skautų ir 
kitų jaunimo organizacijų na
rių. Daug dalyvavo liaudies cho
rų, tautiniais drabužiais apsi
rengusių grupių, kariuomenės 
dalinių ir neapmatoma daugybė 
žiūrovų.

Į minėjimą buvo atgabenta ► 
15,000 kg. įvairių dešrų, 225, L 
000 butelių gėrimų ir 6,000 to
nų valgomų ledų.

Šalia eilės kalbų, šokių ir dai
nų, buvo suruošti armijos ir 
orinių karo pajėgų paradai. Die
na buvo labai karšta ir todėl 
sanitarai turėjo pagelbėti dau
geliui nuo kaitros nukentėjusių 
žmonių.

Kaip ir buvo laukiama, Len
kijos komunistinis režimas šią 
pramogą panaudojo propagan
dai. Pirmasis kalbėtojas prezi
dentas Zawadzkis Žalgirio mūšį 
surišo su komunistiniu režimu, 
pabrėždamas, kad naujasis Žal
girio paminklas simbolizuoja 
Lenkijos draugystę su kitais 
“socialistiniais kraštais ”, Za- 

' wadzkis ir pagrindinis dienos 
kalbėtojas Gomulka jam įprastu 
būdu puolė dabartinę Vakarų 
Vokietiją, bet karštais žodžiais 
gyrė ir kėlė sovietišką Rytų Vo
kietijos režimą, kuris pripažino 
Oderio - Neisės' liniją. Dabar
tinė Vokietijos — Lenkijos sie
na esą pirmąjį kartą tapusi 
“taikos siena”.

Pabaigoje korespondentas pa- |į

brėžė: Charakteringa, kad mi
nėjimo metu nebuvo nei vie
no kalbėtojo iš sovietinės Lie
tuvos. Gi tikrumoj Žalgiris ir 
Lietuvai turi tokią pačią reikš
mę, kaip Lenkijai. Proga pa
skelbti bendros pergalės lauke, 
kad tarpkario metu pasireiškę 
lenku — lietuviy tarpusavio 
prieštaravimai yra nugalėti, ne
buvo Išnaudota. Eli.

OKSANA KASENKINA su 
savo knyga “šuolis j laisvę”

rei

su

Ka-

tų, o raudonų rusų ir tebelaiko
ma prieš jos valią. Teismo 
kalaujamas gen. konsulas 
makin atsisakė pasirodyti 
Kasenkina.

Buvo jau rugpiūčio 12.
senkina, pagauta desperacijos, 
pažvelgė iš konsulato lango į 
gatvę. Ten žemai, už trijų aukš
tų cementinis šaligatvis. Bet 
tarp lango ir šaligatvio telefo
no vielos. O gal už jų galima 
bus užsikabinti? Kasenkina šo
ko pro langą, ir policija ją rado 
nulūžus abidvi kojas ir abidvi 
rankas; sužeista viduriuose. Gal 
tos telefono vielos išgelbėjo jai 
gyvybę.

Tris mėnesius išgulėjo ligo
ninėj. Lomakino reikalavimas, 
kad jam grąžintų, nebuvo klau
somas. Ligoninėje buvo laiko 
veikti ir galvoti. Iš ligoninės iš
ėjus, ji pradėjo naują gyveni
mą. Ji pirmiausia savo seną
jį pravoslavų tikėjimą pakeitė 
į.katalikų tikėjimą; ji toliau ė- 
mėsi rašyti knygą, kurioje pa
sakojo rusų gyvenimą komuniz
mo režime, — “Leap to Free- 
dom”. Knyga buvo išleista 1949 
ir davė jai 45,000 pajamų.

Kai 1957 Kasenkina pasirodė 
Bostono teisme naujos piliety
bės priimti, ją lydėjo 4 saugu
mo vyrai. Iš teismo ji vėl din
go, ir gyveno kita pavarde, daž
niausiai saugumo vyrų saugo
ma. Ji išsivadavo iš daug ko, 
bet negalėjo išsivaduoti iš bai
mės, kad vieną dieną pas ją 
prisistatys koks naujas Lomaki- 
nas, nes anas jau buvo išvytas 
iš Amerikos ir 1958 miręs.

......................................................................................
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Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės J

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENĖ — JAUKUS BARAS

Salės vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 200 žmonių

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALE NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas bus sutiktas



(Nukelta į 5 psl.)

THI

JAUNIMO dalis iškyloje ) mišką Irkutske 1959

Mūsų žinomas poetas - rašy
tojas, gal smaugiančios nevil
ties valandoje, pasakė rūsčią 
teisybę, kuri gal tik muins vie
niems lietuviams suprantama:

“Kad ir vęrgovė tapt? kūry
binga, tauta turi būti stipri, 
atspari,, sąmoninga. Tauta turi 
būti priaugusi na tik iwprfldau- 
somybei, bet ir vergovei. Tada 
ji bus pribrendusi ir amžiny-

so,?atsiradusio po pirmyn Di- .-H. _ iaiavp ginti paiaukMp neryi-
džiojo karo, išaugo dvi milita- nuvesti į nebūtį ir lietuvių tau- tingumo įr bailumo*.
rinės galybės — komunistinė tos problemą padaryti nereikš* Tai iinnjn mūsų per amžius 
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Rytų vėjas gūsčiai ritmiškai 
kartojo:
Dunda ir dunda traukinio ratai. 
Rieda ir rieda vagonai juodi. 
Saulės nebėra. Saulė nemato .. 
Ką veža j rytus vagonai juodi. 
Dunda ir dunda traukinio ratai, 
Ratuose kūnai • pražūsta juodi.

Rūpintojėliai pradėjo,verkti... 
Čekistai, neatlaikydami durian
čio žvilgsnio, leido šūvių salves 
į mūsų žemės Globėją, mūsų 
kryžkelių Keliarodį ir, kaip Kai
nas užmušęs brolį, apsiputoję 
neapykanta ir kraujais aplenk
tomis akimis, - skubėjo tolyn 
niio nusikaltimo vietos ...

mokratinių valstybių negyvų i-' nesibaigė, o tik įgavo kitas for- tųjų gynėjų, Ūet pati vienai tau-1 
dėjingumu ir jų savisaugos va-inas ir kitokius. tempus. . --Le

lios neveiksmingumu, susitarė 
ir plačiai atkėlė vartus'antra
jam Didžiajam karui, kuris dar 
ir šiandien nėra baigęsis.

Lietuva, be mažiausios savo 
kaitės, tapo jų auka. Prieš 20 
metų tūkstančiai šarvuočių į- 
šliaužė į mūsų šalį, šimtai tūks
tančių raudonarmiečių, kaip ša- 
rančiai, užplūdo mūsų žemę ir 
šimtai lėktuvų raižė mūsų mė
lynas padanges. Drauge su tuo 
šaltu plienu, nešančiu mirtį, ir 
su tais apdriskusiais, beasme
niais veidais—robotais įmaurojo 
raudonasis chaosas. Per pirmą
sias 53 savaites savo viešpata
vimo Lietuvoje suspėjo išplėšti 
valstybinę nepriklausomybę, su
ardė socialinę santvarką, pra
dėjo griauti šeimyninę sanda
ra ir savo iltimis išplėšė iš mū
sų tautos kūno apie 50,009 žmo
nių.

“Reikia maisto dėl Maskvos, vę, pagrobė nuosavybę, ištrau- 
reikia art iš naujo.
Reikia maisto dėl Maskvos
— mučelninku kraujo“.

(Vysk. A. Baranauskas)

Tik Hitlerio smogiantis žygis 
į Rytus laikinai ’ sustabdė bol
ševikų sup’anuotas masines mū
sų žmonių deportacijas, kurių 
uždavinys buvo 700,000 lietuvių

tos genijaus mobilizuota, neat- 
Istorijos ratui pradėjus suk- juagynai kuriko savo egasten- 

tis priešinga kryptimi, mūsų ša
lis vėl atsidūrė Sovietų paver-

,o gimė. Ir įnirtusiai buvo skuba
ma baigti dar 1940 ir 1941 pra
dėtą lietuvių naikinimo darbą. 
Visą šalį užliejo šėtoniškos 
tautžudystės banga, kurią rite
riškas kardinolas Cushingas at
vaizduoja su lakonišku tragiz
mu: “Jau 20 metų, kaip kiek
viena beveik lietuvių šeima tu
ri tremtinių ir bėglių svetimuo
se kraštuose, savo mylimuosius 
kalėjimuose ir šavo kankinius 
danguje” ...

Lietuva atsidūrė apokaliptinė- 
je būklėje. Ją sudarė Sovietų 
Rusija, inspiruojama komunisti
nės ideologijos ir naudodama 
visas niekšiško fizinio smurto 
dvasinio prievartavimo priemo
nes. Sovietų Rusija atėmė lais-

kia numestų atominę bombą ir 
tada bent pasibaigtų mūsų kan
čios".

Rauda lietuvės tremtinės Vor
kutoje laiškas. Bet tuo pačius 
metu Vorkutos kankynėse skel-

kintojai (istrebiteliai) . vykdė maną, kiekvieną blakstienų 
Criminallissimo Stalino smurtą 'mirksėjimą.
ir komunistišką kerštą. Padan- 
gėmis raitėsi dūmai. Tai pleš
kėjo liepsnose ir virto pelenais 
lietuvio ūkininko prakaitu ir 
sunkiu darbu pastatytos sody
bos. Griuvo balti beržai ir vir
pančios drebulės—tai juos lau
žė sunkieji tankai, šukuodami 
girias i rieškodami laisvės ko- 
vūnų. Miestelių aikštėse stūk
sojo stulpai, paruošti nespėju- 
siem nusižudyti ir į nelaisvę pa- 
grobtiem tėvynės, laisvės, tikė
jimo gynėjam. Daug kur galima 
buvo regėti, kaip prie nukautų 
ir išniekintų lavonų stovėjo, 
kaip stabo ištikta, lietuvė moti J 
na. Jos širdį dūrė septyni kala
vijai, ir jos išgyvenami sopuliai "Viešpatie, padaryk, kad pra- 
lėtino širdies plakimą ir stabdė sidėtų karas, kad amerikiečiai 
kenčiančio kraujo tekėjimą gys
lose. Bet to, kas vyko motinos 
gelmėse, negalėjo pastebėti ir 
šuniškai prityrusio ir išdresiruo
to čekisto akis, kuri iš pasalų 
neatlaidžiai sekė kiekvieną jos 
atodūsį, kiekvięną užspaustą ai-

SovMy Mūrija' praėjusiame 
karė tris kartus smogė iš už
pakalio savo geradariam. Pir
mąjį kartą Lenkijoje, antrąjį 
Lietuvoje ir tretįjį Tolimuose 
Rytuose. Paskutiniam atvejui 
rugpiūčio 15 sueina 15 metų. 
— Bet pradėkime iš pradžios, 
kaip toje pasakoje be galo, nes 
apgaulūs bolševikų puolimai 
taip pat neturi galo. Dar Leni
nas yra taręs: “Susitarimas su 
kapitalistais yra mums paska
ta naujam karui”.

Karas 1939, kaip žinome, 
prasidėjo vokiečių puolimu Lep- 

. kijoje. Žinome ir tai, kad prieš..
8 dienas Maskvoje buvo pasira
šyta sovietinės Rusijos ir na
cinės Vokietijos nepuolimo su
tartis su slaptu protokęlu. Pa-' 
sidalyta Lenkijos ir Pabaltijo 
bei Suomijos teritorijom. Pasa
kyta, kad sov. Rusijos interesam 
priklauso Suomija, Estija, Lat
vija, o Vokietijos '*— Lietuva. 
Riba nustatyta šiaūr. Lietuvos 
siena. Abiejų sutarta pripažin
ti Lietuvos teises į Vilniaus sri
tį. Pro Lenkijos žemes intere
sų siena pravesta Narevo, 
Vislos ir Sanos upėmis. Kas be
atsitiktų, tie klausimai turi bū
ti sprendžiami draugišku abie

jų šalių susitarimu. — O kas 
atsitiko? Sovietų Rusija puolė 
vokiečių užpultąją Lenkiją, į- 
vedė raudonąsias bazes Pabal

tu, 1940 metais, sovietų “Poli
tinis žodynas”, paruoštas A. Vi
šinskio ir kitų atsakingų asme
nų, rašė, kad Stalinas pasiūlė 
Vokietijai susitarimą, siekda
mas Rytuose neutralumo, pa
saulyje taikos. Karą išprovoka
vę anglai ir prancūzai. O da
bar “Didžioje Sovietų Enciklo
pedijoje” rašoma, kad Hitleris 
primetęs 1939 metų susitarimą; 
jis priimtas pasiruošimui būsi
mam karui. Pabaltijo valstybės 
pačios Į Sovietų Sąjungą įsi
jungusios. Bet čia pat rašoma: 
“įžygiavo sovietiniai karo da
liniai, užtikrinta Sovietų Sąjun
gos apsauga prieš Hitlerio ag
resiją ir sudaryta atrama tau- " 
tų kovai su fašistinėm valsty
bėm”. Tai reiškė. “Pabaltijo iš
vadavimą”, kuris šiemet prisi
menamas. Meluoja ir nerausta, 
kadangi raudonam nėra jau 
kaip rausti.

. Tolimuose Rytuose bolševi
kai nepuolė japonų per visą ka
rą, nors tie buvo vokiečių są
jungininkai. Prasiveržė į Man- 
džūriją ir Korėją tik 1945 rug
piūčio 9, kai atominės ameri
kiečių bombos nukrito Japoni
joje. Tiesa, Potsdamo susitari
me amerikiečiai ragino Sovie
tų Rusiją, kad japonus pultų. 
“Gerai, gerai”, — kalbėjo Sta
linas, derėdamasis dėl laiko, 
kad nudelstų. Kai jau Japoni- 

.. . ja krito, ir bolševikai kirto,
tųy ir užpuolė Suomiją be Komunistu rankose atsidūrė du- 
“draugiško susitarimo” su Vo- nonįurust4 rankose atsioure pu 
1.- 1. j u: n • se Korėjos, visa Kinija ir kitikietija. Gi kada vokiečiai Va- . J, ,. _ _ .. kraštai,karuose puolė Prancūziją, so- - ,. . .. . ...... . „ _ Tokia yra sovietine politikavietų Rusija okupavo visa Pa- J .. .. . . ,. . ? * * pagal seną birzenų priežodi, ku-
ų* ris įspėja nesidėti su piktu.

Jis sakys “gerai garai”, bet ap- 
Vortinimas tos suktos poli- šisukęs smogs iš pasalų — “še 

tikos taip yra suktas. Anuo me- tau už tai.”

ŽVAIGŽDE
ALĖ RŪTA -

VIRŠUM
GIRIOS

- j -r '. ■ f:./.' * •
tore, IKutuce

kė iš delnų net kasdienišką duo
ną, apgaubė visą šalį tirštu, ro
dos iš dangaus krintančiu ir 
griuždinaričiu baimės debesiu. 
Ji būtų atėmusi ir orą ir van
denį, bet nepajėgė tai padaryti.

Bet “dideliy istoriniu pasikei
timų laikais tautų likimas pri
klauso ne tiek nuo didžiųjų plė-

i mU /i.MIAI ŠUKIAI lietuvių vaicare l.kuts.ie, Piotre 1953.

-tei" ' ' • Ji
Paskutinieji dvidešimt metų 3 

parodė, kad mūsų tauta yra pri- J 
brendusi amžinybei; pribrendo- 7 
si re mirties, ne pasitraukimo 
iš istorijos arenos prasmė, bet 
išsilaikymo, tautinės buities 
prasme. Nejaugi laisvėje ir pra
bangoje gyveną lietuviai nesu
gebės užburiančiai didžiuotis, 
kad mūsų pavergta tauta savo 
žygiais sukūrė legendinę, bern
išką epopėją? Nejaugi mes ne
pajėgsime pajausti, kad joje iš
siveržė iš istorinės pasąmonės 
karžygių Margerių, riterių Kęs
tučių, didvyrių moterų Gražinu, 
Živi&ų net mirties nenugali
mos aistros ginti žmoniškumui 
ir laisvei?

Pavergta tauta sugebėjo su
kurti tauriausias laisvo žmogaus 
dvasios apraiškas. Pavergta lie
tuvių tauta tapo Lithuania pia, 
Lithuania dolorosa, Lithuania 
militans. Ji pati, neturėdama 
užtikrinto medžiaginio Rytojaus, 
geraširdiškai dalinosi ipaistu su 
dešimtimis tūkstančių mirštan
čių badu vokiečių, atvykusių 
pas . juos ieškoti pagalbos ir pa
guodos.- (Die Litauer hatten 
Erbarmen mit uns). Ta kuk
liai padaryta geradarystė nebus 
užmiršta per ilgus laikus, ir 
ateityje visai nelauktai ir neti
kėtai atneš tautai didelės pa
galbos.

Visa mažoji Lietuva tapo di
dele, kankinių krauju nudažy
ta raudonąja aikšte, lygumų 
Kalvarija, kurią modernieji nai

Vydui kraujaš mušė į galvą. Jam pasižadėjusią 
mergaitę “gelia” kitas? Jau norėjo šokti iš eilės ir ... 
Bet Rimgaudas“įgė!ė”ir'Žygę, tuoj po Uogelės pra
vingiuojančią. Atlyžo Vydas. Gal tas juokauja? Kaip 
ir jis su Raude ... Reikia ir jam “įgelti” daugiau. 
Bus lengviau pasiaiškinti. Ir jis pralinksmėjęs “įgėlė” 
Didžiavyžio žmonos seserį, našlaitę, nebejauną ir ne
gražią

Zygė buvo nukaitusi ir laiminga. Ji gal ir pa
miršo Uogelės “įgėlimą”. Tik žinojo, kad Rimgaudas 
apsuko ją, “įgėlė”. Jai buvo gera, taip gera, kaip ne
daugelį kartų jos gyvenime yra buvę.

Uogelė nepavydėjo žygei. Argi ji nelankydavo 
Rimgaudo sergant? Ar nepadėdavo žvaigždonei sun
kesniuose darbuose, vyriškuose, kuriuos ji, tėvą ilgai 
sargindama, gerai mokėjo? Ar ji negalėjo būti Rim
gaudui miela? Uogelė nepavydėjo, nors ir jai nuo 
Rimgaudo “įgėlimo” kaito širdis. Jai buvo tik linksma 
ir tiek. Dabar ji galėjo siausti, kaip jos jauniausiasis 
broliukas, galėjo meiliai ir nerūpestingai šypsotis, kaip 
jos motulė, galėjo būti rimta, viena atsisėdusi visa 
apsvarstyti, kaip jos rimtas tėvulis. Kaip tik užmanė, 
taip ji dabar galėjo padaryti. Viską. Ir kalbėtis su 
visais drąsiai, ir garsiai juoktis, ir dainuoti taip, kaip 
ji niekada savo švelniu ir silpnoku balseliu neišdai
nuodavo. Ji nebuvo pirmykštė Uogelė, nedrąsi ir 
silpna, kiekvienų savo žingsniu netikra. Ir dabar ji 
tikėjo motulės žodžiais: ji išsinėrė! , 

gėsi, kad galės motulei Uogele pasiteisinti. Ne ji vie-' - 
na, ne: ne ii viena ... Dabar ii buvo iau ifedvanduci U-, , ne Ji VMM j. uuvu jau issiganausi pijėjo Rimgaudo y

Ar teisybę Raudė man sakė, kad ne Vydas, 
o tu nukiltai mešką?

Rimgaudas buvo per staigiai užkluptas. Anksčiau 
su nieku jis apie tai nekalbėjo ir buvo pasiryžęs nekal
bėti. Bet Uogelės klausimas buvo toks tiesus, ir jos 
šypsena tokia tvirta, kad jis negalėjo jai meluoti, ar 
nutylėti.

—Taigi. Raudė teisybę sakė. Ar tau tai patinka.

gėris “įgėlė” Tylose. Dar garsiau suplojo rankos, nes 
buvo netikėta. Mantvilo augintinis norėjo sustabdyti 
Mažę, bet ši pakėlė rankas; tada jis iš pykčio “įgėlė” 
Raudę, visiems juokiantis ir garsiai plojant. Eikutis 
“Įgėlė” Uogelę, savo sesutę. Kodėl ne? “Gelti” gali, 
ką tik nori. Eiviltas “įgėlė” Mažę, ir ši nesipriešino. 
Jogintas buvo bepraeinąs pro Rindę, bet ji pati už
dėjo rankas jam ant pečių, tada susigėdęs bernelis 
apsuko ją ir nerangiai nuėjo tolyn, žvaigždonė min
tyse jau rinko pačius aštriausius žodžius, jaunei duk- 
terei išbarti. Varnagiris norėjo “įgelti” Diduolę, bet 
apsirikęs apsuko Rainę; seserys buvo panašios. Varg
šui Varnagiriui net žingsniai susimaišė. Vietoj trep
sėti į muziką, knapinėjo, ėmė visų užkliūti savo dide
lėmis. -riestais galais, naginėmis, sumišo visiškai ir iš 
“gyvačiukės” vidurio paspruko.

Raudė sustojo priešais Vydą ir visu ūgiu išsitie
sė. Jos kiklikas buvo labiau suveržtas, negu visada. 
Plaukai dailiai supinti į vieną kasą, apie galvą apsuk
tą. Sijonas buvo naujas, ryškiai margas. Spėliojo mo
terys, iš kur tokį senmergė ištraukė. Palaidinė išbal
tintos drobės švariai išskalbta, — niekada pusraganė 
tokios nedėvėjo. Rdudės akys įsmigo į Vydo akis. 
Jose buvo ir neišsakomas liūdnumas, pasiilgimas, ir 
baimė,'ir viliojimas; o kai Vydas delsė, tose pačiose 
akyse sužibėjo toksai grąsinimas, kuris jį suneramino.

si laikė jos berneliu, kuris ją sekiojo akimis ir žo-z 
džiais, kuris net pažadą neatstumti iš jos girioje iš
traukė, net tėveliui girdint, kuris, ji buvo tikra, ją 
vieną tenusižiūrėjo, dabar “įgėlė” kitą merginą. Ir 
dar kokią! Apykvaišę, puslaukinę ir visų apkalbamą. 

Išmainė ją į šitą ... Tegu ir juokais, tegu tyčia. Ko
kie čia juokai, jeigu jis garbingas ašuojietis , jeigu 

_ taikstosi į jos ranką ... Raudė. Raudė ... Ką ji kal
bėjo aną vakarą žvaigždonės namuose? Ir tam pir
mojo pykčio akimirksniui praėjus, Uogelės mintyse 
ėmė švisti. Tai tiesa, ką Raudė jai kalbėjo. Tai turi 
būti tiesa! Jeigu jis šitaip elgiąsi su Raude ... Jis iš 
baimės, jis pataikavo ... Ir toksai lengvumas apėmė 
Uogelę, tarytum didelę naštą nuo pečių numetus, ta
rytum iš nelaisvės pančių išsivadavus, tarytum po ne
malonaus sapno pabudus ... Nes tas pasižadėjimas 
Vydjii girioje buvo ne kartą jos širdį graužės. Ir taip 
linksma dabar jai pasidarė, taip išdykusiai linksma!

Kai jos eilė atėjo pravingiuoti pro Vydą, jis mė
gino uždėti ant jos pečių rankas. Uogelė greit ir drą
siai pakėlė savąsias. Vydas buvo pritrenktas. Iš kar
to jis net netikėjo: gal sapnuojąs, gal akys jo aprai
bo, o gal čia kita mergina, ne Uogelė? Jis dar kartą 
mėgino'uždėti ant jos pečių rankas. Bet žaidimo tai
syklės lieka taisyklėmis. Jam žaidėjai neplojo. Uogelė 
greit pravingiavo tolyn. Ji dabar buvo tiek linksma 

liai trepsėdami, pagal muziką. Taip pat, lengvai trep- Tegu tas Raudės žvilgsnis tęsėsi tik vieną akimirksnį, ir drąsi, kad pati “įgėlė” Eikutį. Jaunas berniukas la
šėdavo ir stovintieji. Pirmą kartą pravingiuodavo vie- bet užteko laiko Vydui prisiminti jos įkyrius prisi- bai susigėdo, nors ir sesers “įgeltas”, o Rindė džiau-y
na eiltė, tada ši sustodavo ir pro jos tarpus vin- gretinimus, jos keistas užuominas bei reikšmingos
giuodavo anoji ir, pagaliau, jau su “gėluonimi”, vin- žvilgsnius, o kartą, jam aštriau sukalbėjus, drąsų grą-
giuodavo vėl pirmoji eilutė. * sinimą: visa pasakysianti, ką mačiusi girioje. Ir per savo “gėlimo* .ir, bejieškodama betkokio pasiteisini-

Kiek buvo širdies plakimo ir raudonavimo Rin- tą vieną akimirksnį Vydas sumetė savo galvoje, kad mo, net nepastebėjo, kad Uogelė tik savo broliuką 
dei, Uoktei ir kitoms! Kiek nekantravimo Sargūnui, 
Eiviltui, Mantvilo augintiniui! Kiek spėliojimų: kas ką 
įgels? Žinoma, dažniausiai “geidavo” vyrai. Mergai
tėms nepritiko. Bet būto ir vyrų, kurie nedrįso ar
ba nenorėjo prie visų parodyti savo jausmus. Buvo 
visaip.

Du kartu pravingiavo “gyvačiukė”, dėdei Miltau- 
tui retai rageliu raliuojant, visiems trepsint ir tyliai 
dainuojant apie Šiltą pavasarėlį kimsynuose, kur vynio
jos gyvačiukė, meiliai prie praeinančio prišliauždama, 
nuodus pabučiavimu įleisdama. Atvingiavo trečią kar-

romanas ====-.■=- — — .=
(26)

Sustojo eilutė vyrų ir merginų pakaitomis. Kita 
panaši eilutė atėjo iš toliau, ir, pagal muzikos ritmą
vingiuodama, lindo pro retus stovinčiųjų tarpus. Jei
gu stovintis praeinantį, arba praeinantis stovintį, bo
rėjo “įgelti”, tai rankomis paimdavo už pečių, su
stabdydavo ir apsukdavo. Jeigu kas nenorėjo būti 
“įgebamas”, tai pakeldavo abi rankas augštyn ir grei
tai pasislinkdavo toliau. “Geliant” visi tris kartus su
plodavo rankomis. Pradžioje“gyvačiukė” pravingiuo
davo taip sau, be geluonies. Gelti pradėdavo tiktai 
trečią kartą pravingiuodama. Gyvačiukei vingiuojant, 
vyrai ir merginos eidavo tam tikrais žingsniais, dus-

Po žaidimų skirstantis visiems į namus, ji drą-

bus jam naudingiau, jei tą pusraganę numaldys. Juo- “įgėlė”.
kais. Tai kas? Juk ir Mantvilo augintinis ją “įgėlė”. Uogelė vingiavo toliau. Aukštai , ji pakėlė akis į 
Visi tik juokėsi. Tegu vėl pasijuoks. Ir jis nusišypso- Rimgaudo veidą. Tai vis dar tas džiaugsmas ją palai*
jo Raudei, tariamai meiliai ir šiltai, apsuko stipriai, kė ir drąsino. Džiaugsmas, iš ka&o išsivadavus, iš-
net mergina susverdėjo. Visi garsiai suplojo tris kar- sinėrus. Kaip žaltelis iš senosios odos, žaltelis ...
tus, bet nesijuokė. Buvo kažinkas keisto šitame Vy- Sį akimirksnį jai prisiminė išvakarėse lakintas žalte-
do elegesy. Tai ne augintinis, ne pavyduolis Ehdl- lis. Ir jo išnyranti oda. Ir motulės žodžiai. Išsiners! ... , ,
tui dėl Mažės. Tai garbingas, rimtas ūkininkas. Rainė ’ Kita linksmumo banga užliejo mergaitę; Ir net pati Uogele.
ir Diduolė net nusigręžė, pasipiktinusios tokiu brolo nejuto, kaip straptelėjo ir šypsojos laimingu šypsniu, ."/į0 ®“n~en . Ir a*u’ Rim*
elgesiu. Sargūnas nusispjovė. Vydas jau matė pats, žiūrėdama | pačias Rimgaudo akis, lyg į tamsiai mė> 8au<l*i mano broliuko išgelbėjimą.
kad reikės kokiuo juoku namie ar čia pasiaiškinti, lyną giedrių naktų dangų ... Ir ji tą akimirksnį, — O gal tegu tėvulis nežino? Kam sukelti jo

tą, dar lėčiau, dar labiau jaunoms širdims plakant, žinoma, Raudei negirdint. tur būt, nė nęjuto, Rimgaudo rankos paspaudė pyktį? Kam Vydą gėdinti? Tegu jis pats kada prisi-.
dar skaisčiau mergelių veidams raustant ... Jau Sar- Keisčiausią jausmą šį akimirksnį pajuto Uogelė. Pra
ganai “įgHė” Uoktę; visi tris kartus suptojo. Dau- džioje ją dilgtelėjo pyktis. Tai šitaip Vydas? Kurį vi-
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLĖS OF fVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

EVergreen 7-2155

Resid. lUinois 8-7118Broolclyn II, N. Y,
Kodėl?

0. LAMŲ vasarnamyje

P. Lunys, ■ 515 4th Avė., Asbury Park, N. J. ■ PR 6-9783direktorium.

VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

(Ridgevood)

ATLANTO PAKRANTĖJE

KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos biule-

IGNAS MALėNAS, kuriam Šiemet 
suėjo 60 metų /-tįS

no turimų pinigų 25 kapeikos 
dar liko.

Namą parvykau jodamas vė
ju. Tuoj susirinko dragai ir,

lietuviškai rašęs diktanto, tai 
mokytojas (Br. Sirutis) man 
kalte įkalė, kad žodžiai, kurie 
atsako i klausima ir “ko”,

re. Mandoliną groti mokąs Jau
kia. Antras dvejetas. P’šįdiiu kaltis, Bobinas ir visi vienu bal- 
pašaukia tretį kartą, ir trečias su užgyrė: ;
dwytaš Gale ttarprMHrfa: — Instumentas puikus. Da-

_Miegok '-'loiĖ* dar pa- . bar tik reikia išmokti groti, 
galvėlę < Jonkaitis tuojau pasiūlė, kad

Ir rpikėyv&fcao mėnerfo, kol geriausia pradėti valsu “Virš 
šį dalyką ištaisiau, kol šiuos bangų”. Tai gana paprastos, 
dvejetus m 
ketais. ;&-

JŪROS MftGftJUS VASAROS ATOSTOGAS PRALEISTI 
KVIEČIAME PRIE ATLANTO, ASBURY PARK, N. j!

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos vaiką, įvairių prą®ų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys 

VYT. MAŽELIS

retų matyti Lietuvą po senovei Lietuva.
Kiekviena okupacija palieka rusų pavergtą. Kol jie laikysis 

gilų, slegiantį ir nemalonų prie
šo atminimą, ypatingai, kai to
ji okupacija siekia žmones nu
tautinti ar sunaikinti. Tokia yra 
dabartinėsotfetinė okupacija ir 
tokie jos padariniai. Maskva

vam jėzuitam, marijonam, pran
ciškonam, seleziečiam, ir .k.

Balfo vadovybė labai dėkinga 
velioniui už šį jo palikimą -— 
auką esantiems Sibire, iš ten 
grįžūsiems, vargstantiems Lie
tuvoje ir likusiems tremtiniams 
Europoje.

Tie, kuriems iš šio patikimo 
bus skirta pagalba, bus papra
šyti atsiminti jį savo maldose.

Kun. dr. J. B. Končius,
Balfo pirmininkas

;, ne- 
; pem komplikuotos melodijos ir, be- 
suta- to, gražiai skamba. Jis nieko ne- 
įf.. laukdamas tuojau užrašė pir-

B mos dalies gaidas, ir aš pra- 
B dėjau mokytis. Iš pradžių, kol 
B buvau neįgudęs, mediatorius ka 

binosi ir kentėjo ritmas. Bet 
greitai pasitaisė, ir aš jau pra- 

B dėjau demonstruoti klausyto- 
B jams. Mat, buvau įsitikinęs, kad 
B tikras skambinimas tai jau be 
■ gaidų. Tačiau Jonkaitis pasakė, 

kad tik be apsirikimų išmo- 
B kęs skambinti pirmąją dalį, ga- 
B tesiu gauti antrosios dalies gai

das. Mat, per greitai viską imu, 
sugadinu kūrinį. Aš su tokiu 

B tvirtinimu sutikau, ir bet ko- 
B kiem ginčam buvo padarytas 

galas. Aš ramiai skambinau vis 
(Nukelta į 5 psl.)

tokio nusistatymo, jokie santy
kiai su jais bus neįmanomi.

Ar demokratinė Rusija, jei 
tokia būtų sukurta griuvus so
vietinei santvarkai pakeistų sa
vo nusistatymą Baltijos valsty
bių atžvilgiu, yra labai abejoti
na. Rusijai, kokia ji bebūtų^ 
Baltija visada bus svarbu turė
ti. Nuo Petro Didžiojo laikų li
gi Staliho ir Chruščiovo Rusi
ja nepakeitė šiuo klausimu sa
vo nusistatymo. Ji buvo ir, ga
limas daiktas, pasitiks Lietuvos 
istorinis priešas, kaip mes be
bandytame su Šiuo nemielu kai
mynu kalbėtis.

tą. Geri santykiai su jais yra rusų komunistų pakęsti. Lietu- 
virtę tradicija, kurią tenka pa- vių tauta yra žūtbūtinio karo 

Matai, koks gudročius! laikyti ir kultyvuoti. Gudiška- stovyje su komunistine Rusija.
šios sąlygos nustato mūsų 

dabartinius santykius su rusais, 
kas jie bebūtų— komunistai, 
ar ne. Jokių santykių todėl ne
turime su rusais nei čia, Ame-

RINKTINB. Lietuviškasis “D>- 
gest”. Leidžia Nidos Knygų 
Klubas Londone, Anglijoje. Nr. 
5, 1960 32 pusi.

į LAISVĘ. Lietuvos Fronto 
Bičiulių trunėnesinis politikos 
žurnalas. Redaguoja dr. J. Var
dys. Nr. 21 (58), 1960.

kaip JAV. Lietuvių tauta linki, 
kad JAV dar labiau stiprėtų ir 
sėkmingai vadovautų laisvajam 
pasauliui, kad būtų sunaikinta 
sovietinė tironija ir išvaduota 
žmonija iš vergovės, o kartu ir tenis. Nr. 3 (117), Gegužės - 1 

birželio mėn. 1960. Redaguoja' 
A Ružancovas, leidžia Vytau j 
tas Saulius. Spausta rotatorium./ 
Redakcijos adresas: 1132 No. į 
Walrut St, Danville, DL 'I

SaK vovtavSma, k* kito
kiom* pramogoms, feo to, 
duodami pofalėAtuvJAlkl 
pMOt. Reino* rOtte* fkn

teatrai,' bažnyčia*, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų vietos. 
Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis. Šaldytuvais, maitin
tis vietoje. Maudymosi mokestis apmokamas savininkų, o Kam
barius statome atsisakyti tt anksto:

gimus trukdo gerą regėjimą. ministeris atmetė parlamente 
Tąjį pati ministerijų prašą via- pateiktą įstatymo projektą, ku- 
nuotas, kurios darbuojasi sa- nuo buvo norima legalizuoti 
natorijose kata gailestingos se- abortus ir priversti šeimas, ku- 
serys, kad pakristų savo galvos ' rioę tūri dribau negu tris vai- 
uždangahis, jeigu jie yra prie- kus, mokėti mokesčius.-------
šingi medicinos reikalavimam. tvedijojo protestantų yra 95

Airijoje kasmet yra pašven- procentai, bet tiktai 2,3 lanko 
švenčiamL4(M> kunigų. Tik ket- "* 
virta dalis pasilieka, sa^o krašte; 
kiti siunčiami į įvairius kraš
tus, kur trūksta kunigų. Perei
tais metais 100 kunigų .buvo 
pasiųsta į anglų kalba kalban
čius kraštus, 75 — į Afrikos 
misijas, į pietų Ameriką, Fili
pinų ir Pacifiko salas, 125 — 
į įvairias kongregacijas ir or
dinus.

Lichtenšteino kunigaikštija 
išleido naujus pašto ženklus. 
Viename ženkle yra atspaus
dintas paveikslas, vaizduojąs 
“Malda prieš valgį”.

Egipto dienraštis taip apra
šo vienuoles, kurios darbuojasi 
ligoninėse: “švelnumas ir gai
lestingumas yra jtf prigimties 
dalis. Kiekvienas .ligonis yra 
brolis, -sūnus”. Sveikatos mi 
nisterija pakvietė 25 seseris vie
nuoles dirbti valstybinėse ligo
ninėse.

Kanados tėvai jėzuitai veda 
šv. Juozapo kolegiją Indijoje, 
Darjeelin mieste. Dabartiniu lai 
ku joje studijuoja jaunesnysis

sis romantizmas jiems taip pat 
nepatinka, kaip ir mums, Uk
rainiečiai yra tarpininkavę mū
sų santykiams su gudais išly
ginti, bet kol kas be didesnių

Aš mokiausi, kaip išmanyda- rezultatų. Stipri ir nepriklauso- rikoje, nei Europoje, nors ne-
mas, savo mokytojos stengiau- ma Ukraina gali būti tolygiu maža rusų išeivių kovoja su
si neužvilti, nes ją mėgau ir atsveriančhl veiksniu mūsų sau
jos painokas stengiausi paruoš- tykių kombinacijose su Lenki-
ti gera Bet išėjo nekaip su ja ir su Rusija, kaip kurį lai- vergtieji. Tam priežasčių yra 

ką yra buvusi Vokietija. Su uk- daug. Pirmiausia, rusai emig-
Buvau pertekęs energija. Im- rainiečiais todėl santykiai plės- rantai laiko sovietinę okupad- 

tis su berniukais buvo mano tini ir palaikytini taip paverg- ją teigiamu žygiu. Tuomi pat 
specialybė. Būdavo taip ir knie- tajame krašte, 'taip ir išeivijo- jie pripažįąta Lietuvos inkorpo- 
ti patraukti bxirį nors už sagos je. raciją į Sovietų Rusiją. Jie no-
ir paklausti:

rašęs tad i? neturėjai pn^os 
itaandyti. Mat, visas mano 
mokslas buvo vagone, važiuo
jant nuo Kalugos į Voronežą. 
Publikos buvo apšfiaL Trauki
ny apie tai teko tik pagalvriL 
Teko pasitenkinti tik pačia 
bendrąja taisykle.

Lietuvių kalbos egzaminas 
buvo paskutinis. Iš matemati
kos, istorijos, geografijos ir iš 
tikybos jaučiausi išlaikęs. Atė
jo' eilė lietuvių kalbai raštu/ 
S. Čiurlionienė diktuoja: “Pro 
mūsų kaimą teka gilus upelis. 
Verkia mūsų seselė, negavusi 
bernelio”.

Analizuoju. “Ką”? — Namą. 
Vadinasi, nosinė. “Ką daro?” 
— “Teka”. Neaišku. Geriau pa
dėt, “Bernelio?”. “Ką?”. Vadi
nasi, reikia. Bet, kur tą nosi
nę dėti? Apačioj — atrodo 
kaip Q. Užbraukiu ir padedu 
viršuje. Išeina, kaip gerai ra
šančio užbaigiamasis užsukimas. 
Neaišku, kaip “o” nosinė ra
šoma. Ir susuku, kad būtų pa
tenkinta ir mokytoja ir aš pats.

Taip parašau visą diktantą 
ir paduodu.

Rytojaus dieną mokytoja at
neša diktantą. Šaukia. Aš, bū-

Tai buvo kasdieninė mano 
duona. Tačiau abejotinam vai
kinui pakakdavo ir kitokios prie 
žasties. Nužiūrėjau kurso drau
gą K., kad jis kiek atsilošęs 
vaikšto. Man tai jau buvo pa-

OfBvgai ir rėmėjai
JAV yra toli nuo Lietuvos, 

bet Ms kraštas visada buvo ar
timas tiriuvių tautai, šimtai 
tūkstančių mūsų žmonių čia ra
do užuovėją. Ją radom ir mes,

Atsirasta paminėti
M. Vaitkus. KETURI GANY

TOJAI. Atsiminimai. Rašoma 
apie artdvysk. Jurgį Matulaitį- 
Matulevičių, aikivysk. Pranciš
kų Karevičių, metropolitą arki- 
vysk. Juozapą Skvirecką ir 
vysk. Petrą Pranciškų BūQ. Iš
leido Lietuviškos 1 ą Klu
bas Chicagoje 1960, 188 pusi., 
kaina 2 dol . Aplankais daiL Jo

damas tolianagiu, jau iš anks- Mūsų santykiai su ūkrainie- DR. A. TRIMAKAS inų ir pasiryžę vesti kovą už no PSipauskp.
to pastebm, kad mano lapas su- Qais nuOšir- tautos laisvę figi pergalės. A- Brthyt Railą. TAMSIAUSIA
raižytas. Mokytoja paima darbą dūsir bičiuliški. Išskyrus tei stengiasi ne vien sukomunistin- menka ne tiktai mūs priglau- PRUS AUšRĄl Str^jshiai lie-
k liepia parašyti lentoje: er gįjjįys formalinius rezervus, ku- ti Lietuvą, bet ją paversti ru- dė, bet ir Suteikė nemaža pa- tuvių pofitftoš, visuomenės, i-
kia musų sesele, ae vusi ber- rie daagįau santykių for- siškąja kolonija, kuri turėtų ramos mūsų kovai už Lietuvos dejų klausimais. R. Žukaitės
neuo . Aš matau, kad mano 0 ne gj ūkrainie- tarnauti Sovietų Rusijai. Rusiš- nepriklausomybę, šis kraštas viiSetiš, 448 pusi. Kaina 5 dol. 
lapas ištaisytas, ir lentoje pa- esame suradę bend- kieji komunistai yra todėl dau- yra ir pasiliks geografiškai to- Išleido Srovės Leidykla €3nca-

rą kalbą. Nėra interesų, kurie giau, negu bet kada, atitolinę limas, bet savo laisvės prind- goję 1960. Spaudė V. Vijeikio 
O kam čia kurkulų pnsu- mus skirtų. Ukrainiečiai, ture- lietuvius nuo rusų tautos. Ru- pais ir mūsų aspiradjų supra- spaustuvė.

Joseph Ehret. DIE ENT 
WICKLUNG DER SOWJET- 
PAEDAGOGOK (Soviet. pedago
gikos raida). Atspausta iš žur
nalo “Civitas”. Išleista Bazely
je, Šveicarijoje, 1960, 26 pusi. 
Santrauka paskaitų, kurias au
torius laikė Šveicarijos mokyk
lų direktoriam ir mokytojam 
1959 rudenį.

Algirdas Gustaitis. ALGIS 
TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEI- 
VYS. Jų nutikimai Lietuvos kai-

pais ir musų aspiracijų supra- 
darni 45 milijonus gyventojų ir sai ir visa, kas yra rusiška, timu ir pritarimu vienas arti-

Buvau labai pavargęs, ne pajėgios inteligentijos, šiandien yra virtę Lietuvoje ne- miausių. Ne kur kitur, tik čia
9 suvaidins ateityje žymų vaid- apykantos ir pašaipos objektu, yra rezervinė Lietuva, kuri, 

JTrH gerai mokytis. menį rytų "Europoje. Jie mi- Juo daugiau Maskva stengiasi .kaip ir po pirmojo Didž. karo,
Nedrįsta prisipažinti, po- ni sudarėme surusinti Lietuvą, juo daugiau taip ir dabar atskubės tautai į

bendrą valstybę, su pagarba musę žmonės tam priešinasi, paramą, kai ji iš naujo atsta-
ir aukštai vertina lietuvių tau- Net lietuviai komunistai negali tys nepriklausomą valstybę.

Aukštai vertiname Amerikos 
laisvės principus ir reiškiame 
jai padėką už paramą. Ameri
kos ir mūsų politiniai ėjimai 
kartais, tiesa, išsiskirdavo, bet 
prindpuose likome vieningi ir 
suprasti. Norėtųsi tikėti, kad me: kova su gaidžiu. Išleido ir
JAV ir ateity pasiliks ta lai- spaudė “Lietuvių Dienų” leidyk
mingoji sala, tas žibintas, ku- ta Los Angėles, Kalif., 1960,
ris ves tautas į laisvę, teisingą 32 pust Knygutė gausiai ilius-

komunizmu, kaip ir mes. taiką ir gerovę. Niekas dar tie- truota, 'atspausta gerame po-
, Taip į rusus žiūri visi pa- tuvių tautai nėra tiek padėjęs, pieryje. Viršeliai trim spalvom,

didelio formato. Iliustravo dail. 
Vytautas Stasiūnaitis. Kaina 2

vių Skautų Sąjungos katalikų 
dvasios vadovai. Redaguoja kun 
dr. Valdemaras Cukuras. LSS 
Pinnijos dvasios vadovas. Nr. 
1, 1960. Turinyje: LSS katali
kų dvasios vadovų reguliami- 
nas, LSS statutas, religinė pro
grama skautam katalikam, re
tinote specialybės, religinio 

na, reli- 
maldos.

Danijos istorijoje pirmą kar
tą katalikai .turės vedusį kimi 
gą. Jis y^a protestantų eksnpias- 
torius Olafas Roerdam Bonne- 
vie, kuris atsivertė į katalikų 
tikėjimą 1945. Gavus šv. Tėvo 
dispensą, buvo pašvęstas į ku
nigus ir dabar darbuojasi vie
noje Kopenhagos parapijoje.
x Lenkijoje nuolat auga kuni
gų skaičius. Tai pabrėžia Kielcų 
vyskupo ganytojiškas laiškas. 
Jame sakoma, kad kasmet būna 
įšventinami nauji 600. kunigų. 
Per karą Lenkija neteko kai 
kuriose vyskupijose iki 50 proc. 
kunigų. Seminarijos buvo užda
rytos. 1945 Lenkijoje buvo tik 
i,000 kunigų.. Prieš karą, buvo 
12,000, Dabar yra jau, 15,000 
kunigų.

Knygelės apie šv. Kazimierą 
(anglų kalba paruošė kun. A. 
Kontautas) ir apie Šiluvą (pa 

•ruošė kun. J. Jutkevičius) gau
namos Darbininke. Kaina 1 egz 
50 centų. Abi knygelės išleido 
Lietuvos yyčiai.-

A. a. Pranas Pesys savo tes
tamentu paliko Balfui 900 doL 
Visą kitą turtą paliko kitoms 
labdaros organizacijoms: Pranas 
Pesys, sulaukęs 71 metų am
žiaus, mirė Clevelande, Otiio, 
ir ten palaidotas. Į JAV atvy 
ko 1949. Lietuvoje buvo var
gonininkas. čia dirbo įvairio
je dirbtuvėse, priklausė 
Jurgio lietuvių parapijai ir bu
vo Amerikos Lietuvių Bendruo
menės narys. Buvo didelis pa
triotas ir nuoširdžiai rėmė lie
tuviškus reikalus.

Kadangi velionis artimų gimi
nių čia neturėjo, todėl visas 
savu santaupas patiko labdaros 
ir rėtiginėm organizacijom: Bal- 
fui, Vasario»16 gimnazijai, tė-

Na, aš nekliudysiu, bet žiūrėk, 
gerbiamasis, kad visa būtų ge
rai, kad manęs neužviltum. Pri
žadi?

— Prižadu!



BERNIUKĄI vasaros stovykloje Kennebimkport, Me.

A.A. KUN. V. KARKAUSKAS

Robertas ir Genovaitė Kir-(Nukelta į 8 pis.).

(Atkelta iš 3 psl.)

Ieškomi Kazimieras

Tamašauskįe-

Mūsu kelias aiškus.
man-

LIETUVIŲ DIENA PIKNIKĄ
PAS PRANCIŠKONUS KENNEBUNKPORT. MAINE

RUGPJŪČIO- AUGUST 14 DIENĄ

—MII

atostogas praleido pas gimines 
Braintree ir Medford, Mass.

tano parapijoje Ansonia, Conn. 
Parapiją paliko geram finan
siniame stovyje. Mirus kun. Ma
tui Pankui, 1948 buvo paskir
tas šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos klebonu New Britain, 
Conn. čia atliko daug įvairių 
pertvarkymų ir patobulinimų. 
Tik pernai dar įvykdė didelį 
bažnyčios vidaus remontą. Mi
rė sulaukęs 73 metų.

Čia nupirko naują bažnyčią ir 
kleboniją. Lietuvai atsikuriant 
nepriklausomam gyvenimui, su
rinko jai paremti 10,000 dol. 
Tai buvo anom sąlygom labai 
didelė suma, įteikta katalikų 
vadovaujamam Tautos Fondui 
ir perduota Lietuvai. Nuo 1936

A. a. 
“buvo 
aukštos

— Nagi, meldžiamasis, iš kur 
gavai mandoliną?

— Juozas. Kajeckas, Lietuvos 
atstovas s Washingtone, rugp. 
7 kalbėjo apie Lietuvą iš Wa- 
shingtono radijo stoties WEAM. 
Jo pasikalbėjimas buvo perduo
tas ryšium su Pavargtųjų Tau
tų savaitės pabaigimu. Pasikal
bėjimas truko apie 30 minu
čių. Užbaigtas Lietuvos himnu.

EI Lituano — tokiu var

lį :0O vai. — Iškilmingos šv. Mišios. Giedos didelis Pranciškonų choras

Laisvė viena. Laisvinimas vie
ningas. Lietuva bus laisva!

— Belgijoje miestų bažnyčio
se buvo pravestas tyrimas, kiek 
žmonių lanko kasdienines (ne- 
šventadieniais) vakarines mi
šias. Buvo patirta: per viene
rius mišias vakare bažnyčioje 
būna daugiau žmonių, negu per 
visas kitas rytmety, kartu. Apie 
pusė vakarinių mišių dalyvių 
eina komunijos. Trečdalis eina 
kasdien į vakarines mišias. Dau 
giausia Žmonių ateina į mišias, 
kurios būna tuojau -pasibaigus 
darbui fabrikuose ir įstaigose. 
Toji valanda taip pat yra pa
togi komunijai priimti. Jeigu 
mišios būna po vakarienės, tai 
kur kas mažiau eina komuni-

New Britain, Conn. — Kun. 
Vincentas Karkauskas, šv. An
driejaus parapijos klebonas, 
staiga mirė liepos 28 besilsė- 
damas prie Lakeville, C^n^e- 
žero. Palaidotas iš šv. Andrie
jaus bažnyčios rugpiučio 2. 
Pontifikalines mišias už velio
nį aukojo Hartfordo ąrkivysk. 
Henry J. O’Brien, asistuojamas 
apylinkės lietuvių klebonų ir dvyliką metų klebonavo šv. An- 
kunigų. Pamaldose ir laidotu
vėse dalyvavo iš viso 9 prela
tai ir 85 kunigai. Pamokslą pa
sakė kun. J. Matutis, velionies 
buvęs vikaras, dabar New Ha 
veno, Conn., šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas.

iš Rye Beach, N. H.
12:00 vai. — Pietūs *

IŠ KUN. J. MATUČIO 
PAMOKSLO

kun. V. Karkauskas 
pavyzdingas kunigas, 
s* doros žmogus, ge- 

ras sielų ganytojas”. Jis my
lėjo visus, visur ir visada. “My
lėjo savo tėvynę — buvo dide
lis patriotas. Nors buvo senes
nės kartos žmogus, bet Lietu
vos laisvę taip plačiai suprato, 
kad nustebindavo už jį jaunes
nius. Tačiau tėvynės meilė — 
prigimta dorybė; tiktai išgamos 
savo tėvynės nemyli. A. a. kun. 
V. Karkauskas siekė aukščiau 
— jis mylėjo' žmoniją, ir tai 
yra aukštesnė dorybė, apiman
ti platesnius horizontus. Bet ir 
tai dar ne viskas. Velionis my
lėjo Dievą — šaltinį visokio

— Dr. Stasys Bačkis, Lietu
vos atstovybės Washingtone 
patarėjas, ligi šiol Lietuvai at
stovavęs Paryžiuje, rugsėjo 3-4 
pakviestas kalbėti Kanados lie
tuvių šventėje Toronte.

— Stasys Žadeikis, Lietuvos 
atstovybės Washingtonę tar
nautojas, vedė ir pasitraukė iš 
eitųjų pareigų.

— Prof. St. Šalkauskio mo
nografija jau atspausta ir ati
duota rišyklai. Tikimasi iki rug- 
piūčio 15 gauti įrištą ir išsiun
tinėti platintojam bei prenu
meratoriam.

— Prof. dr. Kaz. Pakštas, 
atostogas leidžiąs Floridoje, ža
da aplankyti Karibų jūros sa
las ir sugrįži į jubUėjinį atei
tininkų kongresą Chicagoje rug
sėjo 24. Ta pačia proga siun
čia 40 dol. -auką kongreso iš
laidom ir kelia sumanymą iš
leisti prof. Pr. Dovydaičio mo
nografiją.

— Kun. dr. Petras Bašinskas, 
Australijos lietuvių kapelionas, 
gyvenąs dabar Geelonge, sulau
kė dabar 25 metų kunigystės 
sukakties. Kunigu įšventintas 
Kaune 1935. Yra kilęs iš Aly
taus apskričio. Filosofijos dak
taro laipsnį įgijo Innsbrucke, 
Austrijoje, 1948.

— Kun. Antano Galčiaus pri
micijos buvo Londono lietuvių 
bažnyčioje liepos 17.

Rutkauskai, Sližiai Abarienė'ir 
kiti, kurie man atleis, jei iš 
minties iškrito. --

Skiočio ir Kaspučio tai ne- 
galėjau pamiršti, nes jie prie 
limonado dėžių stovėdami dai
liai žemaitiškai dar dūsavo, ko-

nuttfio. Visk* tavo attikta 
nuoširdžiai ir jaukiai. Neviena 
dainininkė tikrai mielai nuste
bino. Faustas Stroha jau antri 
metai stovyklos dainų moko ir" 
menines programas ruošia. No
rėtųsi jam palinkėti, kad , jis, 
pajutęs stovyklų pufcą irgali
mybes; sukurtų trumpesnio po
būdžio ir gal vaikiškesmų pro- 
gramėlių.Labai gera, kad į pro
gramą buvo įbrauktos visos sto
vyklautojos. —

O stovyklautojų šiais metais 
buvo mažiausia. Vos pusė šim
to. Būtų gera, kad kitais me
tais tas skaičius atitiktų sto
vyklos dainos žodžiams: “Mū
sų šimtas iš visur”. Tai būtų 
lengvai pasiekiama, jei tėveliai 
nepagailėtų vienos kitos dešim
kės savo vaikų lietuviškumui 
sustiprinti, čia įdėtas pinigas 
neš didelius dvasinės naudos 
procentus.

Po meninės programos dar 
buvo krepšinio rungtynės, per 
kurias Čhicagbs Aras nulenkė 
savo sparnus prieš Detroito Ko
vo jaunius.

Tik saulutei leidžiantis kiti 
prisivertė palikti tą mielą lie
tuvišką kampelį, kur dar ne
kartą grįš šiais metais, o penk- 
ton stovyklos šventėn tikrai at
važiuos.

vestras Pikeliai aiba jų sūnūs. 
Anksčiau gyveno vienas Bosto
ne, kitas Chicagoje. Ieško se
sers Pikelytės
nės duktė Stasė Augulienė, gy
venanti Šiauliuose, Lietuvoje. 
Ieškomieji arba žinantieji jų 
adresus prašomi pranešti Dar
bininko redakcijai: 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

(Atkelta iš 4 psl.) drožia valsą “Virš bangų’ 
išlygindamas “Virš bangų” pir
mąją dalį.

Bet mano nelaimei, bendra
bučio užveizėto jas kapelionas 

Visi lietuviai, kur jie bebūtų, lėnoje ateityje didesniuose 1915. 21 metus (iki 1936) kle- kun. Pr. Penkauskas lankė ben-
yra saistomi iš tautinės buities miestuose mišios bus laikomos bonavo šv. Kazimiero lietuvių drabutį. Prasivėrė durys — sė-
ištekančių dėsnių. Tai egzisten- vakarais. parapijoje New Haven, Conn. di jaunuolis su mandolina ir
cine aksioma. Ir kiekvienas lie
tuvis, kuris to nevykdo, bus 
pakaltintas. Pakaltinimas, išra
šytas žuvusių kovotojų krauju, 
yra neatšaukiamas ir nepakei
čiamas. Jis degins kiekvieno są
žinę per septynerias kartas. Nė 
vieno neapsaugos jokių piliety
bių rūbai ir dvasinio apmirimo, 
tautinio išdavimo sugalvoti 
gausūs, bailūs pasiteisinimai, 
nes sąžinė yra nuausta iš am
žinybės gijų, kurių subtilus vir
pėjimas sukelia niekad nenu
rimstančius bangavimus, skau
dinančiai primenančius įvykdy
tą piktą. Todėl visi tikėkime 
Lietuvos prisikėlimą. Nebūkime 
‘riteriai supančiotomis ranko
mis ir užrištomis akimis”.

A. a. kun. V. Karkauskas 
buvo gimęs T887 kovo 26 Dzū
kijoje, Merkinės parap., prie 
gražaus Ilgų ežero. Amerikon 
atvyko 1908. Po penkerių me
tų teologijos studijų Michigano 
valstybėje, kunigu buvo įšven
tintas Hartfordo šv. Juozapo 
katedroj 1913 birželio 24. Dve
jus metus vikaravo šv. Juoza
po lietuvių parapijoje Waterbu- 

jos. Galimas daiktas, kad neto- ry, Conn. Klebonu buvo nuo 
didesniuose

Groja garsusis Sv. Petro parapijos orkestras — Naujosios 
Anglijos čempijonas.
Tautinius šokius šoks lietuviai, airiai, estai, ispanai, lenkai, 
prancūzai, škotai h* ukrainiečiai, vadovaujant Onai Ivaš- 
kienei. Šitie šokikai nustebino ne tik Bostoną bei kitus 
miestus, bet ir Washingtoną bei Chicagą.

Nunešiau atgal į krautuvę ir 
išaiškinau, kad bendrabutyje 
mandolina skambinti neleidžia
ma. Bet mano aiškinimas nieko 
nepadėjo. Atgal gavau tiktai 
11 rublių ir 50 kapeikų. Taigi, 
čia prakišau 1 rublį ir 75 ka
peikas. Susikrimtęs grįžau na
mo. Liūdėjome visi: aš 
dolinos, o draugai, kad tokia 
pat nelaimė neištiktų ir jų.

Po dviejų me’tų seminarijon 
Įvedė muziką kaip privalomą 
dalyka. Bet aš jau buvau nu
teiktas atvirkščiai — nebebūti 
muziku.

praneša didieji Buenos Aires 
dienraščiai.

paskutinio prakaito lašo — jų 
bizniui nepadeda. Visose pašlai
tėse' galėjai matyti Br. Polikai- 
tį, stovyklos globos komiteto 
pirmininką, sukantį visą šven
tės rengimo aparatą. Maloniai 
bilietais aprūpino Dryža, Miku- 
lionis, Tatariūnas.

O to svieto svietelio — nuo 
Brazilijos iki Montrealio... Bra- 
zilijonas buvo kun. J. Šeškevi
čius, kuris atvyko į mokslei
vių ateitininkų stovyklą dvasios 
vado pareigom, o montrealietės 
pavardės taip ir nedrįsau pa
klausti. O kur dar develandė- 
nų būriai, kur Chicaga, kur To
ledo ir Flint, ir Ann Arbor. 
Prof. Pranas Padalis net iš Ari
zonos į Dainavos “atlaidus” at
vyko. Jaunimo stovyklos šven
tėn atvyko ir 70-metis “jau- 
nuolis” Kazimieras Krušinskas 
iš New Yorko. Kažkąs jį pa
vadino lietuvišku Adenaueriu - 
toks šviesus esąs Krušinsko 
galvojimas ir'lietuviškų reika
lų supratimas. Jis ne tik sto
vyklos reikalus New Yorke ir 
apylinkėse judino, bet ir čia 
atvykęš pirmininkavo šeštadie
nį vykusiam stovyklos rėmėjų 
— šimtininkų suvažiavimui.

Besisveikinant su būriais pa
žįstamų, nė nepajutom, kai atė
jo antra valanda ir vieškeliu 
atžygiavo mergaičių stovykla 
parodyti tai, ką per dvi savai
tes išmoko. Faustas Strofia, sto- 
vykios dainavimo mokytojas,

— 13 rublių ir 25 kapeikas.
— Nešk atgal ir atsiimk pi

nigus!
— Kodėl, kapelione?
— -Niekas iš muzikantų ne

nueina tiesiu keliu.
— Kaip tai?
— Labai paprastai, pasakyk, 

kad nerengi gegužinių ir atva
žiavai rimtai mokytis, rimtų da
lykų, o ne muzikos.

. Dar bandžiau išsiaiškinti, kad 
aš gegužinių nerengiu, o moky
tis suskubsiu, nes dabar mano 
pažymiai yra tikrai geri. Bet 
tai nieko negelbėjo. Buvo pa
sakyta, kad grąžinčiau dar šian
dien, nes rytoj galiu negauti 
pinigų, O mandoltoos jau ne
galiu turėti, nes su mandolina 
jis nepriimąs į bendrabutį.

Tad man pasirinkimo nebu
vo, nes atsisakyti nuo bendra
bučio, tai vistiek pat, kaip at
sisakyti nuo mokslo. Taigi, ke
purę ant galvos, mandoliną po 
pažastim — ir išslinkau pro 
duris, lyg seserį į kapus išly
dėdamas.

— Pirkau, — atsakiau pasi
didžiuodamas.

— Pirkai, — nustebusiu bal
su suabejojo užveizėtojas. — 0 
kiek gi mokėjai?

ketvirti metai mevuns duoda 
gražų orą jaunimo stovyklos 
šventei. S. m. liepos paskutinis 
sekmadienis buvo ne tiktai 
giedro dangaus, bet ir gaiviai 
vėsus.

ir vėl gamtos amfiteatre su
linko lietuvių keliai prieš Dievo 
altorių vėL suskambo stovyk- dėi sadutė neišsunkia iš svieto 
lautojų balsai, giedodami kun.
B. Markaičio naujas mišias jau
niesiems. Mišias aukojo kun. 
V. Dabušis iš New Yorko, — 
tas pats, kuris anam tolimam 
nuo stovyklos mieste ir apy
linkėse yya sutelkęs kelis tūks
tančius aukų Dainavai. Savo 
pamoksle nušvietė tautos ir re
ligijos santykį, iškėlė ALRK 
Federacijos idėjų ir darbų su
tapimą su Lietuvos valstybės 
reikalais, kreipė dėmesį į mums 
gresiantį sumieščionėjimo pavo
jų, rodė gražų Liętuvos jauni
mo atsparumo pavyzdį. Džiaugs
mo ašara liejosi drauge su gai
lesčio atodūsiais, minint Sibi
ro lietuvių maldaknygę, kurion 
sukauptas visos lietuvių tautos 
krikščioniškas taurumas, kur 
nėra neapykantos net priešui. 
Dvasinės stiprybėj ieškojimas, 
padėka Viešpačiui už suteiktas 
gėrybes, ryžtas aukotis ir au
koti geriem ir gražiem tikslam, 
remti kilnias pastangas ir dar
bus — turėtų būti tokių šven
čių įprasminimas.

Po pamaldų daug darbo tu
rėjo šeimininkės, po slyva įsi
rengusios virtuvę, kai tūkstan
tinė minia pajudėjo “stovyklą 
remti”. Tų darbščiųjų virėjų 
tarpe buvo neišmušamos iš ri
kiuotės Ambrasienė ir Damušie- 
nė, taip pat prie laimėjimų sta
lo švietė nepailstančios lietu
viškam darbui Bukauskienė ir 
Mingėlienė. Jeigu akis ar ausis 
pasigedo kelių judrių stovyklos 
veikėjų, tai tuo pačiu galėjo šiais metais pastatė dainų ir 
ir džiaugtis, kad išvirtusių stul- šokių montažą “Rūtų darželį . 
pų vieton nauji stojos. Gražu Tai savotiška lietuviškų vestu- 
buvo žiūrėti, kaip tame darbų vių miniatiūra. Daug gražių 
rate sukosi Biliūnai, Bunikai, dainų buvo išpildyta solo. Pa du Argentinoje netrukus pasi

rodysiąs filmas, kuriame vy
riausią rolę vaidina artistas 
Andrius Ramanauskas. Taip

Mūsų gretos , neišskiriamai 
surištos žuvusių už laisvę krau
ju, griauna ir griaus tironų sos-

biamos Leono XHI enciklikos 
mintys (Dr. J. Sholner, Die To- 
ten kehren zurueck), lipdomi 
rožančiai iš duonos, kurios ir 
taip maistui nepakanka, kolek
tyviai meldžiamasi, požemiuose. 
Sučiauptomis lūpomis širdys 
kartoja suplikacijų posmą: 
“Nuo komunizmo ir jo paviet
rių išgelbėk mus Viešpatie”.

Visi, kas grįžo iš to praga
ro, liudija, kad mūsų tremtiniai 
yra didingo tautinio solidarumo 
pavyzdys. O pavergtoje Lietu
voje ilgai buvo girdima: “Išei
nam vėl dėl laisvės mirti su 
daina, kad pasikeitę Lietuva".

Lietuvių tautai nereikalinga 
propaganda jos tautinei sąmo
nei ir valstybingumui žadinti. 
'Ji pati sugebėjo ir sugebės kur
ti ir vykdyti ilgametę išsilaiky
mo ir tautinio išlikimo kovą. 
Dvidešimt metų laikotarpis ro
do lietuvių tikėjimą, "kad ateis 
pergalės diena, ir šviesa laimės 
prieš tamsą. Tuomet išryškės 
kiekvieno nuopelnai, ir likę gy
vieji kovotojai paklaus: ką ge
ro padarei kovojančiai Lietu
vai?".
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FIELD CONTRACTORS

CHILDREN BOARDED

AIRCONDITIONERS

so-

EXTERMINATING SERVICE

CLEANING SERVICE

COUNTRY BOARD

H. W. MALĖ - FEMALE

NEW COWBOY CITY
Kodėl?

nove.
i®

Fizikos pamokoje instrukto-

ZELENI8Sav.

BANGA TELEVISION
BROOKLYN t, N. Y.

CATERERS
kvalifikuoto techniko

AR JCS NEPERMOKATE CLEVELAND, OHIO

IEŠKANTIEMSJei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

•••••••••M

Medicinos paskaitoje dantų 
gydytoja aiškino, kaip reikia 
prižiūrėti dantis, kad būtų svei-

- žaibas yra elektros sro
— kalbėjo paskaitininkas, 
kuri jungiasi su žemė. Ar

CONVALESC. HOMES

kių narvo, nes tai pavojinga.

Radijo programa perduota Stempužiui

rius išdėstė, kas yra žemės

SANOS WOODWORKING CO.
Route #23, Wayne. N. T. 

Manufacturer of fine
CHANCEL FURNITURE

S pečiai onsideration given to 
religious institutions

OX 4-0312

Norton Kili. N. Y. Mrs. E. Dienst. 
Oak Hill Cedar 9-4338- Best home 
cooking. outdoor activities super- 
vised a U tim$. Transporteri to Mass 
otl Sųndays, 8-15yn^,-- $25 wk.

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

AftiblIENTO STUDIOS 
17 Morris Street 

Hnckensack. New Jersey 
Stained & Leaded Gtass Speclalicts 

Special consiaeration given to
> Religious Institutions

HŪ W81

už savo automobilio apdraudę?

INSTITUTIONAL CANDLE MFG. 
CORP.

86 Sedgewick St.. Brooklyn, N. Y. 
Specialiže ih Church Candles 

40 Years’ Experience 
Ali Merchandi e Unconditionally
Guaranteed — • ULster 5-3685

prie ežero sų valstybės tvarko 
mu paplūdimiu. Patogus kam* 
bariai, šiltas ir šaltas vanduo, 
dušai Valgį galima gaminti? 
patiems ar gauti vietoje.

MARTIN S VTLLE 
GENERAL HOSPITAL

Tel.: APplegate 7-0349

CHIROPRACTIC CCNTKR OF 
RUCKNS A LONG ISLAMO 

•l-0t Sutphln StvA.
(Noor jmmMoo StMSon. L. I. ftA)

In Catholic area in Orange County, 
N. Y. —, Room and board; private 
country home; bathing & boating 
nr. Middletown. I^eply: The Country 
House, Box 65, Bloomingbur£ New 
York. Tel. RE 3-4807.

NATIONAL CANDLE CO. INC.
40 Devoe Street, Brooklyn, N.Y. 

CHURCH CANDLES 
of all descriptions 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

ST 2-4054

— Jeigu atsiranda nors ma
ža skylutė, — pastebėjo, — 
reikia skubėti pas dantų gydy
toją, kad pragręžtų ir užtaisy-

BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP.

388 Clinton Street 
Haledon. Paterson 2. N. J.

Church Linens, Priests Cassocs & 
Vestments. — Special consideration 
given to religious groups. M. Black- 
bum. president. LAmbert 3-3647.

BAYONNE EXTERM IN ATING CO.
726 Broadway, Bayonne, N. J. 

Termite controll - Rodents - Insects 
- Vermin - Moth-proofing - Fumi- 
gation. IridustriaL Residential, In- 
stitutional. — Special consideration 
given to Religious Institutions. —

► E 9-5119

Dideliam apdraodos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

ACME BU L LĖTI N A DIRECTORY 
BOARD CORP.

37 East 12 Street New York City 
Cbangeable Letter BuUetin Boords. 
met-l or wood. Illustrated cntalo' 
avaitable. r- Special consfdentfor 
given to religious groups. AL 4-1895

51-26 Broadway. Woodside. L.I 
N.Y. Athletic Field Contr..ctors 
for — Baseball. Tennis Courts. 
Track. Goif & all Surfacing Fro- 
jects. Special consideration given 
to Religious institutions. Phone 

RA 8-9660
jo, kad kelių tinklas toje vieto
je tankus, kaip, voratinklis. Nuo 
New Yorko yra už 300 mylių' 
nuo Bostono — visai netoli. 
Yra ir aerodromas. Kelionė oru 
iš New Yorko kaštuoja 17 dol. 
su centais. Nuo New Yorko be
veik ištisai eina “turnpikas”. 
Susigundžiau nuvykti.

- Cook & General House 
Worlter

W - have Openings in Hudson 
Essex and Bergen County Recto 
ries in New Jersey- Good Salary 
Call Regina Hunt. Do m esti c Em 
ployment Agency; (Jersey City' 

MFnri-'rc-'n 4-«‘>6‘»

ADVANCE 
WINDOW CLEANING 

Any time, any day 
TR 7-1939 < 

Special consideration given to 
Religious Institutions

A. J. CIANO CANDLE CO. 
36-45 222 Street 

Qucerts Village, L.I. N.Y. 
Manufacturers: Complete Line of 
CHURCH CANDLES. SpeciU con
sideration given to religious groups.

HO 5-8660

STERLING SPORTING GOODS 
7206 - 13th Avenue, Brooklyn 

Headąuarters for Sporting Equip- 
ment: Tennis. Golf.' Boxing; Basket 
Bali. Bovling. Football, Sportswear, 
Baseball. Special consideration given 
to Religious Institutions. RE 6-3200

Religijos pamokoje kapelio
nas, išaiškinęs, kas yra relikvi
ja, paklausė:

— Na, Jonuk, pasakyk, kas 
yra relikvija?

— Džiovintas kunigas, — at
sakė Jonukas.

8PECIĄL NOTtęE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATHOLIC 
GROUPS WHOWILL BE SPENOING SOME TIME IN THE MĖW 
YORK CITY AREA DURINGTHE BUMMER MONTHS. T«t 
F0LLOWING RELIGIOUS GOOD8 DEALER* HAVE SRUEND1D 
REPUTAYIONS FQR COURTEOUB AND RELIABLĘ SERVICES. 
— HIGHLy RECOUMEND THEM FOR THE VEBY RFST 
VALDĖS FOR ALL TYPE8 OF RELIGIOUI GOODl

REAL ĖST ATE

In St. Mary’s Parish in Port Jcrvis. 
N.Y. ORANGE COUNTY. near For - 
Jervis. AU year vacation Lake side 
cottage, /modcrn conveniences, 
tnoms. ftumshed. large plot, 1,500 
ft. above ~ea leveL sv.imming, f sh- 
;tag, boating. Pioneer 2-6a2u. Port 
Jervis 5-1717.

AFTERNOON and NIGHT 
------- SUPERVISOR -— 

also NURSES - 
WANTEO FOR LABOR ROOM 
AND GENERAL DliTY STAFF

Salary df-p^nds on ability & experience 
. Write — Wire or Call
’ DIRECTOR OF NŪRSES

METROPOLtTAbt'CANDLE MFG 
. - _ CG.

117-19 14th Rcad. College Point 
L.I: N.Y.

Church and Institution Candles
Special consideration given to 

religious groups. FL 8-1820

VALLEV CANDLE MFG. CO. INC.
158 Columbia St.. Brooklyn. N.Y. 

Ėst. 52 \rs. Votive Ligh s S.earic 
Bees’.vax. — Spt-cial Sefcvice to the 
Clergy & Religious Groups. Candles 
of All Qualities. For all Information 
call MAin 5-5755.

MARION E. RODDEN RĘST HOME 
reo-ntly opened. certified. in tpautiful 
Lake Ronkonkotna. For elderly-Ntlred- 
convaJescents. needing care. underKtand- 
ing. Diet superviaion. TaMefulIy fun»- 
ished pvt. 4 5emi-pvt. rmj.: lasdseaped 
ground. Churebes near-by. 24 hour «i- 
pervisūon. licenaed narse. — From 835 
weekly. ROnkonkoma 9-4411.

Geografijos mokytoja egza
minuoja Mauškę:

*— Kokie žvėrys gyvena Af- 
rikdje?

— Plėšrūs,— atsakė Mauškė.
— Išvardink penkis plėšriuo

sius, žvėris.
— Trys liūtai ir du vilkai, 

— greitai atsakė Mauškė.

BENEDICT MANOfi 
Boonton. New Jersey

Home for elderly persona wtth home 
atmosphere. — Good home cooked 
meals. 3 times daily. — Moderato 
prices. — Owned and oper&ted by 
Catholic Family. DEerfleld 4-7B19.

Steponšvi&ų, dabar gyvenantį 
Stamfordė. — Ar ir ji bos tro-^ 
pikų džiunglėse? |

— Ne, mano sumanymas yrą| 
kuklesnis, — atsakė. — Noriu 
įkurti tik Ijetuvišką sodybą, ir 
ne kur kitur, o šio krašto ktd^ 
turingoje ir lietuves klimatą 
labiausiai atitinkančioje 
vėje. Mat, jau seniai esu drau
gų ir pažįstamų raginamas pą^ 
dėti didesniam būreliui lietuviųJ 
įsikurti, vienoje vietoje. Pensi
ninkai norėtų nuolatos lietuviš
koje sodyboje gyventi, jaunes
ni — poilsiui atvykti, dar kiti 
— ryžtųsi verslus steigti. Tik 
vieno dalyko visi nori: kad so
dyba būtų Lietuvos klimatui ar
timesnėse sąlygose.

— Ar gali būti šiame krašte 
tokios sąlygos?

—Ketveris metus ieškojau. 
Išvažinėjau didelę šio krašto da
li, kol paaiškėjo, kad tokia vie
tovė gali būti N. Anglijoje. Iš 
daugelio numatytų vietų pasirin 
kau keturias, o po išsamaus ty
rinėjimo liko viena — New 
Hampšhire valstybėje prie La- 
conia miesto, tarp miškų ir eže
rų. Ten nupirkau pusantro šim
to akrų farmą. Pasitelksiu ma
tininką ir planuosiu sklypus, 
nes jau turiu porą tuzinų pra 
šymų.

— Ar visą plotą numatai su- 
sklypinti?

— Viso nesklypinsiu. Yra ne
mažai miško. Jis netik turtas, 
bet ir vietovės puošmena. Be 
to, pusė žemės, kaip pastebė
jau iš savo statybinės prakti
kos, tektų gatvėms ir aikštėms. 
Numatau aikštelę bažnytėlei ir 
dar kelias aikšteles. Būsimoji 
sodyba ir pastatų išvaizda tu- 
rės’būti, kiek tai įmanoma, lie- 

'tuviško stiliaus. Dėl to vietos 
savivaldybė nestato jokių sąly
gų, tik gyvenamasis trobesys 
negali būti mažesnis, kaip 500 
kvadratinių pėdų. Tokio- ploto 
yra visai nedidelis namelis. So
dyboje galima bus statyti leng-

toCMhoUe are* MitKngton, NJ- 
UUtDA. M0J3ERN. gimtom, fttfiy 
air-ęomL, z1- yr. rančų; ^*uedruia., 
2 baths, hscurioūaly apptd. thruaut, 
wauc ct> 4UL.;' 4, d ian«xs£.,p.d aere.

<lov. n pąymeaL mortgage.
Owner leaving stato- Tč»epl.OBe — 
MUuagton 7-0160.

Catholics welcome at
MAPLE SHADE FARM

tv. Rašto Senasis Testamon 
tas dviejuose gražiai įrištuose 
tomuose, neseniai išleistas Ita 
lijoj, dabar jau gaunamas Dar
bininko administracijoj. Abiejų 
knygų kaina 22 dol.

Beveik dvi dienas skyriau 
sodybos ir apylinkės gyvenimo 
tyrinėjimams. Sodyba yra už 
kokios poros mylių nuo didžio
jo ežero ir už pusmylio nuo 
kito ežero, beveik prie Lakoni- 
jos miesto ribos, kalne, sako
ma, apie 600 pėdų virš jūros 
paviršiaus. Vaikščioti kliudo 
aukšta ir labai Janki žolė. Mė
ginau nuklampoti Į mišką, bet 
nepasisekė. Pagunda ir godulys 
įtraukė mane į avietes. Skyniau 
prisirpusias uogas tiesiai į bur
ną. Nesmagu prisipažinti, bet 
jų sugurgiaū gal “dešimties me
tų normą”.

Grįžęs iš avietyno, vaikščio
jau keliu žvalgydamasis po so
dybą, kol priėjau du didelius 
ąžuolus. Spėliojau jų amžių, 
bet neatspėjau.

— Gal šį sklypą renkiesi sau? 
— išgirdau Steponavičiaus bal-

Klausimas buvo nelauktas, 
nes apie sklypą negalvojau. 
Maniau, kad man, kaip jauniau 
šiam imigrantui, toks dalykas 
bus neįperkamas, bet, nenorė
damas perdaug kuklauti, atsa
kiau drąsiai, lyg turėčiau daug 
dolerių.

— Galėčiau pirkti tik su šiais 
ąžuolais. Kiti sklypai manęs ne
domina.

— Šis sklypas prie didžiojo 
kelio numatytas kitokiems tiks
lams.

— O iš kur žinai, kad aš 
neturiu kokio nors tikslo? Gal 
mano tikslas dar geresnis? Pa
vyzdžiui, savo pretenzijas aš 
grindžiu istoriniais, kultūriniais, 
meniniais ir kitokiais sumeti
mais. Jei prie ąžuolų pasista- 
tyčiau sau kabiną, kad ir Šunbū- 
dės dydžio, tai ąžuolai darytų 
ją didesnę už bet kurį kitą so- 

(Nukelta į 7 psl.>-

vus vasarinius trobesius “ca- 
bin” tipo ir kaip reikia namus. 
Kabinos statomos iš lentų ir pi
giai kainuoja. Tačiau ir jos tu
rės būti lietuviško stiliaus.

—- O kaip dabar atrodo 
’dybvietė ” ;

— Seniau ten būta didelio 
ūkio, bet žemė seniai užleista 
dirvonuoti. Dabar ji visa užžė
lusi žole, apaugusi medeliais ir 
medžiais. Per sodybos vidurį ei
na vieškelis. Pakraščiuose auga 
didelių medžių miškeliai, pieti
niame gale yra upelis. Viso 
ūkio dar nespėjau ištyrinėti. 
Pagaliau, kodėl negalėtum atva
žiuoti ir apžiūrėti?

— Kaip ją pasiekti?
Kai Z. Steponavičius, pasitie 

sęs žemėlapį, aiškino, nustebau 
pamatęs, kad Laconia yra pla
čiai žinomas Baltųjų kalnų sri
ties kurortas. Prisiminiau skai
tęs, kad Laconia turi apie 15, 
000 nuolatinių gyventojų, o sve
čių sezono metu — dešimterio
pai daugiau. Prie tokio miesto 
ir šalia pasilinksminimų centro 
“Belknap”, galvoju, žemė, nors 
ir farmos. nebus pigi, dėl to ir 
neskubu sklypų kainos klausti.

Bežiūrint žemėlapį paaiškė-
Nepakeičiamąi vertas pasilinksminimas visai Šeimai! 
Atvykite per pietus ir pasilikite visą dieną — Nemokamas 
automobilių pastatymas ir piknikui vieta. Penktadieniais 
uždaryta. Prašykite brošiūrų. Specialios kainos grupėms. 
Žmonės, kurie kartą aplankė NEW COWBOY CITY — 
dažnai grįžta ir kitiems pataria aplankyti.

CHURCH ARTS CO. INC. 
' '866 - 6ih Avenue 

New York City

.PLĖTĖ CHURCH & CHAPE1 
FURNISHTNGS 

MU 6 7821

Kreipkitės:

AI.BERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

Idezl for Catholic Institution in Chestcr. 
C,*UM siid lieiuvtn. ut Įlotu* . Sma.
buAiuc^s with a iiiėuiiir; 12 ruoni Co 
lomai, all pi .vau butlis. 11 eųui, p u 
ana nic<-iy (urnishvd. 2 acn-s art.stka.l; 
iandscup<d. 5 uiin. frvin choreli, ‘r- >ui- 
fruiu eenter ui tuvnl uo vocaney. weli 
««tablish.-d. fine eliente*e. Writ<-: Mrs. 
F. W. Tuybe-. The Kuolį : call lA-et 
R:v. r LA 6-2744.

Politinių mokslų pamokoje 
profesorius išdėstė, kas yra 
partijos, o paskui paklausė vie
ną iš klausytojų:

— Ar tamsta dabar supran
ti, koks yra skirtumas tąrp res
publikonų ir. demokratų? _

— Taip. Respublikonų au
sys aplėpusios, o demokratų 
stačios.

— Iš kur tai žinai?
— 0 gi iš palyginimo dramb

lio su asilu.

ROYAL HAWAIIAN PALMS
518 Stuyvensarrt Avė.. Lyndhurst. N. J. 
Catering Spec-ilists for Weddings 
Cohimuiion Breakfa~ts. Ordinnt’ons. 
Graduation parties. Church funetions 

Sp-cia! Consri l'-ration Given to
• Reliriolis Groups

WE 9-2300

aišku?
— Taip.
— 0 kodėl žaibai trenkia į 

aukštesnius daiktus?
— Gi dėl to. kad iš dangaus 

nepasiekia žemesnių.

— 0 kam gręžti, jeigu jau 
yra skylė? — paklausė vienas 
iš klausytojų. 4

— Gi todėl, kad gali per
šalti. — paaiškino mažoji ži-

Meteorologijos pamokoje bu
vo aiškinta apie oro atmainas 
ir žaibus.

VIDA BEATS THE HEAT 
Air Condition N6w — with General 

Electric' and save $ $ $
- VIDA HOME APPLIANCES 
4368 White Plains Rd., Bronx; N.Y.

(BeL 237 4 238 Sts.) 
Special consideration given 

to Religious Institutions
FA 4-1387. Open 9-9PM, Tues. 6PM

trauka ir kaip ji veikia. Pas
kui paklausė

— Kodėl lašai krinta nuo 
stogo?

— Kai nėra vamzdžių, tai ir 
krinta lašai nuo stogų. — at
sakė viena studentė.

Lietuvių radijo klubo “Tėvy- pužį šią programą toliau išlai- 
nės Garsų” narių susirinkimas kyti privačia iniciatyva. Juozas 
liepos 31 konstatavo sunkią fi- Stempužis sutiko. Susirinkimas 
nansinę padėtį, kuri neleidžia visų dalyvių balsais nutarė J. 
toliau vykdyti lietuviškos radi- Stempužiui lietuvišką radijo 
jo programos. Sunki padėtis su- programą perduoti su finkėjimu 
sidarė ir dėl lietuvių visuome- gyvu lietuvišku žodžiu, daina 
nės nesidomėjimo klubo darbu, ir muzika, kaip ir ligi šiol, sėk- 
Tad tolimesnis klubo laikymą- mingai žadinti tautinę Cleve- 
sis visuomeniniu pagrindu pasi- lando ir jo apylinkių lietuvių 
darė neįmanomas. Susirinkimas dvasią ir juos informuoti ak- 
Tutarė lietuvių radijo klubo tualiais lietuviško gyvenimo rei- 
veiklą sustabdyti. Tačiau atsi- kalais. Kviečiame visus Cleve- 
žvelgdamas į lietuviškos radijo lando lietuvius bei jų organi 
programos išlaikymo prasmin- zacijas ir toliau lietuvišką ra- 
gumą Clevelando lietuvių tau- dijo programą moraliai ir ma
tiniame gyvenime, susirinkimas terialiai remti, 
nutarė prašyti liglio&nį klubo 
programos vedėją Jimą Stem-

IstarijM mokytoja klausinėja 
mokinius:'

— Petrai, pasakyk, kodėl 
griuvo Romos imperija?

— Todėl, kad buvo pastaty
ta ant kalvų. * ? i

Zoologijos sode mažoji Kat
rytė draudė savo broliukui, kad 
tas^neriartintų prie šiaurės lo-

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kti&os
• 40<f nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-ET 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiški; aparatų taisymas atliekamas*8CA

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y;
Tel. VI 3-1477

NAMU ADRESAS 
1M-53 — 95ih Street Ornme Park 17, N. Y.



nAKBimUKAS

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

K&KFABRICS

FUNERAL HOME

laidotuvių uodnfTORius m balzamuotojas

Stephen Bredes, Jr.

Tel.GR 5-0160

Tarime didžiausią pasirinkimą vietinių bei importuotų 
medžiagų moterims ir vyrams labai žemomis kainomis.

“Anapus”. Jai vadovavo dr. G. 
Valančius. Jis savo vardu lei
dimo neturėjo, bet buvo susiri
šęs su švedų ir danų agentū-

gavėjai Lietuvoje gaudavo ne 
tas pačias medžiagas, kurias bu
vo atnešę išsiųsti jų artimie
ji. Gaudavo ir žymiai prastes
nės rūšies, negu buvo užsakę 
ir sumokėję pinigus pagal pa
tiektus pavyzdžius ir kainoraš
tį. Gaudavo tik dalį atneštų pa
siųsti medžiagų. Siuntėjams aiš
kinant, nustatyta, kad tokie, pa
keitimai atsitikdavo, siuntiniam 
dar nepasiekus Lietuvos. Tai 
sukėlė, daug nepasitenkinimo 
ir, 'galbūt,privedė “Anapus” 
prie likvidacijos.

Tose pačiose patalpose, kur 
buvo “Anapus”, L. Reivydas ir 
K. Domkus buvo atidarę TV, 
Stereo-HiFi, šaldytuvų ir kitų 
reikmenų prekybą. Be to, L. 
Reivydas tarpininkaudavo per
siunčiant siuntinius į Lietuvą, 
kaip subagentas vienos didelės, 
turinčios savo skyrių Los Ange
les mieste, Parcel a. Travel Co. 
Šiomis dienomis ir ši lietuvių

jos parengimas bus pats gau
singiausias. Laukiama svečių iš 
visų Kalifornijos kampų ir net 
iš, kitųvalstybių.

Tad iš anksto planuokite vi
si dalyvauti. Atvykite ir pa 
matykite tą parapiją, kuri, ne
žiūrėdama jokių kliūčių, ištver
mingai tarnauja Dievo ir tėvy
nės labui. Jūsų palankumas pa
rapijos vadovybei ir jos pagel- 
bininkam duos dar didesnį pa
skatinimą kantriai nešti dienos 
rūpesčius ir uoliai dirbti visų 
mūsų bendrai gerovei. LX

Kažnea, kiek buvo progos 
patykoti, beveik tos pafios, 
kaip ir kitur Amerikoje, bet 
maistas žymiai pigesnis, negu

Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė yra numa
čiusi rudenį suruošti didžiulę 
Kalifornijos lietuvių dieną, ku
ri bus spalio 23 tose pačiose 
patalpose, kuriose anksčiau 
ruošdavo parapija (Breakfast 
Club, 3201 Los Feliz Blvd.). 
Bus pastatyta Gasparo Velič
kos sukurta ir jo paties reži
suojama tautinio pobūdžio 3-jų 
veiksmų pjesė “Minija vėl išsi
liejo”, atliekama Los Angeles 
dramos sambūrio. Bus gausiai

jų tūkstančių dolerių auką.
— Vincas Kazlauskas, Los 

Angeles Katalikų Federacijos 
pirmininkas, su keleto Jritųatei- 
tihinkų išvyksta į Cbicagą da
lyvauti ateitininkų kongrese. 
Chicagoje mano išbūti apie mė
nesį laiko ir aplankyti savo gi
mines bei pažįstamus.

— Lietuvos vyčiai — senjorai 
savo paskutinį susirinkimą tu
rėjo pas Stasį ir Zuzaną Tik- 
nius, Yucaipa, Calif.

— Leopoldas ir Marija Li
menai, neseniai atvykę iš Vo
kietijos, įsikūrė Los Angeles 
mieste ir čia jau baigia susi
tvarkyti.

— Leonas irx Stella Nūniavai 
atidarė automatinę skalbyklą, 
11245 E. Washington Blvd., 
Whittier, Calif. L. Z.

sutvarkome _ _ . _ ____ ___ . _
kite/skambinMte daugiausiai patyrusiam keltantg Mūrui j R. Europą

— ar žinai, kad po šiais ąžuo
lais aš galiu kokį žurnalą ar 
laikraštį leisti ...

— Jei taip nbri, imk ir šį 
sklypą, bet įspėju, kad jis yra 
brangesnis už kitus. Bus 300 patys valgį pasigaminti, 
dolerių.

— Sutinku, bet su ta sąly
ga, kad žemės pirkimo parda
vimo dokumente bus įsakmiai 
paminėti šie ąžuolai ir dar su
teikta pirmenybė pirkti gretimą 
sklypą, su teise sujungti abu,

Lietuvių Bibliografinės Tarny
bos vedėjo A. Ružancovo rū
pestis “Knygų Lentyna”, kurių 
dabar gražiai leidžia Vytautas 
Saulius, niekieno nesušelpia- 
mas, mb reto premiBieratonauB

' Vladas

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA ,

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL

Audiniai yra angliškos ir vietines vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

—HAVEN REALTY— 
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS M* LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas
Mutual Funds — Pinigų investadjos -

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avemra — Tol.: AL
• BROOKLYN 7, N. Y. 900 tutter Avenue — TM.: Df
• LAKEWOOD, N. J. 123 - 4U* Stroot — ToL; FO

visiem bendrai pagalvoti. Pa
galvok ir pats.

Nakvoti teko už sodybos ri
bų, Lakonijos vasarvietėje, vie
noje iš kabinų, prie pat ežero, 
šžs ežeras yra didžiausias New 
Hampshire, 50 mylių ilgio ir 
gota MB tilk uWfcl_ snfcmgt

giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- ■TĄ Latvijoje,, -Estijoję, Užkarpatėje labiausiai
1 vertina gautam siuntiny ? ? T

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUL
IZ’T TO galima pirkti trilnones medžiagas dovanom pa- 

įiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliažas, gobėtoms, 
drobe, medžiagos užuolaidom, antdnrlam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NU0 9RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteind krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainHkai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris Imis ypatingai Įvertintas

šimty. Pirmieji sklypus užsiss- 
kė 12 Yonkęrs lietuvių, juos s <
sekė keletas pavienių, šiandien |D£MESIO! 
dar du sklypus prieš tai par
daviau. Apie sklypų pardavimą 
dar neskelbiu. Sklypus pirko tik 
kaimynai ir geri pažįstanti Da
bar teks paskelbti sklypų įsi
gijimo sąlygas ir painformuo
ti, kaip numatoma išvystyti lie- 
tuviSKą soayoą.

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 

38-88-40 STAGG ST.

vos paviljono įrengimą preky
bos ir pramonės parodoje, kuo 
buvo pasitarnauta lietuvių tau
tai ir Lietuvos laisvės bylai, 

pasveikinti ateitininkus jubi- 
lėjinio jų kongreso proga šio 

Oras, palyginus su New Yor- kongreso leidinyje.
ta, stebfiklingas. Dienos šiltos, H

LB CENTRO VALDYBOS 
ŽINIOS

Eglinis posėdis įvyko liepos 
20. Jame buso svarstyta:

PLB Valdybas planuojamasis 
mūsų veiksnių suvažiavimas ir 
skelbiamasis jaunimo dramos 
veikalų konkursas;.

LB įstatų pakeitimai bei pa
pildymai, atsiliepiant šiuo rei
kalu tiek paskiriem asmenim, 
tiek kai kuriem LB organam;

kai kurių oficialiuose postuo
se esančių asmenų suminkštėji- 

tai geriausias jain rodyklis — vietės su -miestukais, vasaroto- mas komunistų atžvilgiu ir iš 
ąžuolai Jei bus klubas, tai jis jam įsistatyta viešbučių, vilų ’ to' kylančios išvados bei pavo- 
turės realų vardą — ‘To ąžuo- ““ kabinų. Kabinos yra. prie lietuviškai veikiat
lais”. Po šiais ąžuolais daug da- vandens arba toliau miškuose. Pasaulinio karo ir jį sekusios 
tyKų galima sukurti: paveikslų Trobelės man patiko, nes tai Lietuvos okupacijos lietuviškų 
pripaišyti, veikalų prirašyti. Yra Y1*3 atskiras butukas su visais geimų suardymo duomenų su- 
parašyta laiškų “Iš pajūrio”, patogumais/ indais ir dengta ve- rinkimas, kuris pavedamas LB 
“Iš malūno”, bet “E po ąžuo- randa. Yra trobelių iš vieno ir informacijos žinybat 
lų” dar niekas laiškų neparašė, kelių kambarių. Kambarių kai cv taip pat nutarė padėkoti 
Man kaip tik ir būtų galimybė nos pagal dydį tos pačios pra- Bendruomenės Chicagos apy- 
tokius laiškus rašyti. Žmogau, šmatniose vilose ir trobelėse, gardos valdybai, daiL A. Valeš- 
— sakau dar labiau įsidrąsinęs, Mažesne trobelė su dviem lo- tai jj- jų talkininEam už 

vom sezono įkaršty kainuoja 7 
dot parai Tiek pat kainuoja 
kambarys viloje, bet patogu
mų trobelėje daugiau, nes yra 
virtuvė, dėl to vasarotojai gali

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

r PRANAS BRUCAS, savininkas .,

• PATERSON, N.J„ to MMn ®trwt
• NEW HAVEN, Co<w»^ • D«y Street 
e PITTSBURGH, Pa., 1019 E. Canon

DOVANI! SHinMAI | UETOVA
Ir j kitus Sov. Sąjungos vaMomos kraštus. Gaiantuūtas prlstatymoB
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums aiUmtaustas mOsg skyrius

normali oro drėgmė, naktys 
vėsios. Saulėtekis ir saulėleidis 
— panašūs kaip laetuvpje: ryš
kiom spalvom dažytas dangus 
ilgai Žėri. Vakarais zyliukės 

idant galėčiau jaustis kaip di- ▼akdas labai pažus. Pacžeiė- 
delis žemvaldis. _ > prieblanda, d toliaa kalnai

— Ir šis antras sklypas .ne dar švyti.
mažas: 140 pėdų, išeina į du Vasarotojai labai įvairite. Ke- 
kelius, — aiškino pardavėjas. K»kirį aukštą kraujo spaudi-

IJQUORS — BEER — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI ;

* šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. MortotaiČio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VISNIAUSKAS
31 Spring SL, Nev Britain, Ctnm. TeL BA 3-9771



NEW YORK

Lietuvai surinko

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen AromiskisCambridge, Mass.
■VVorcester, Mass

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Matthew P. Baltas

Reikalų Vedėjas

NOTARY PUBLIC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Mirė ir iš Nekalto Prasidė-

DARBININKO METINIS
PIKNIKAS - GEGUŽINE

Visus kviečia
T. T. PRANCIŠKONAI

Parduodami palankiomis są
lygomis keturi namai Worces-

, Angelei Zubkienei, Maironio 
šeštadieninės mokyklos moky
tojai mirus, A. Daniūnienė vie
toje vainiko paskyrėlO doL 
Maironio šeštadieninei mokyk-

'FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

Žalgirio tunto lietuvių skau
tų vadovybę perėmė J. Vaič- 
jurgis.

Parapijos choras liepos 31 
turėjo vieros dienos išvyką pas 
lietuvius pranciškonus Kenne- 
bunkport, Me. Išvykoj dalyvavo 
64 asmenys. Gražioje vienuo
lyno sodyboje choristus aplan
kė prel. Pr. Virmauskis, kun. 
J. Žuromskis ir kun. J. Klimas.

Joseph Garszva

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

BaHo valdybos posėdis įvyko 
trečiadienį, rugp. 3, centro pa
talpose. Buvo svarstoma papil
domų pašaipų prašymai Vokie
tijos lietuvių įkurdinimui bei 
Italijos lietuviams, o taip pat 
atskiria tremtinių prašymai. 
Tam reikalui paskirta arti 
2,000 dol. .

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAS

Spaudos Kioskas bus įreng
tas Lietuvių Dienos proga Ken- 
nebunkporte, Me., rugpiūčio 14. 
Ten bus galimą gauti naujau
sios lietuviškos knygos ir plok
štelės, o taip pat apsimokėti 
prenumeratą už Aidus, Varpe
lį, Darbininką, kuris šia proga 
naujiems skaitytojams duoda
mas labai papigintai — iki šių 
metų pabaigos tik 1.00 dol. 
Kas užsisakys Darbininką ir a- 
teinantiems metams — šešioli
kai mėnesių prenumeratos mo
kestis bus tik 6.00 doL

sinės jėgos gyventi ir aukotis bus, kurie telkiasi apie motiniš- 
Kristui”. ką namą Brocktone, bet mažai

kam yra žinomi dėl seserų ty
lumo ir kuklumo, čia, Brock
tone, yra vienuolyno novicia
tas, visos kongregacijos admi
nistracija, priežiūra mokyklų, 
kuriose seserys dirba, vyksta 
rekolekcijos moterim ir mergai
tėm, yra senelių globos namai 
ir k. Visa tai reikalauja daug 
triūso ir išlaidų, neskaitant pa
čių namų ir sodybos išlaiky
mo, taisymo, aprūpinimo. Tos 
išlaidos didele dalimi apmoka
mos iš geradarių aukų.

Į geradarius, lietuviškas pa
rapijas ir rėmėjus dabar nu
kreiptos seserų akys, kai ima
ma statyti koplyčią. Seserys 
karštai tiki, kad jų prašymam 
bus nuoširdžiai atsiliepta, o Die
vas pradedamą darbą laimins.

tolkau brolio Stasio Karu- 
shaičio, gimusio Jurbarke, vė
liau dirbusio Klaipėdos uosto 
komisijoje. Jei kas apie jį ži
notų, maloniai prašoma pra
nešti: F. Karushaitis, 588 Wil- 
son Avė, Brooklyn 7, N.Y.

M. P. BALLAS — Wl*etnrlT», 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

Juozas ir Ona Ginkai vasa
ros atostogas praleidžia Lake 
George, N.Y., ir iš ten siunčia 
Darbininkui bei savo priete- 
teHam sveikinimus.

270 B R O A D W 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

ter, Mass., ir du namai Miami jimo parapijos palaidoti: Ona 
Marcinkevičienė, Marijona Bari- 
šauskienė, Domicėlė Daujotie
nė,. Julius Jakštas, Domininkas 
Jonikas, Uršulė Sakavičienė ir 
P. Raulinaitis. Karšt. Par.

ryta sėkminga operacija. E li
goninės jau grįžo namo, Nor- 
wood, Mass. Linkime greitai pa
sveikti visai.

gacija, kuri savo motiniškus na
mus turi Brockton, Mass., E 
lietuvaičių vienuolynų yra vie
nintelė, neturinti ligi šiol tin
kamos koplyčios. Koplyčią tuo 
tarpu atstoja nedidelis kamba
rys motiniškuose namuose. Jis 
toks mažas, kad seserys nebe
sutelpa, kai vasaros metu susi
renka rekolekcijom E parapi
jų mokyklų. Mišiom dar atei
na seneliai iš vienuolyno lai
komų namų.

Tas opūs reikalas jau seniai 
jaučiamas. Tad dar prieš kele
tą metų buvo pradėtas telkti 
fondas koplyčią statyti, šiemet 
gautas Bostono kardinolo Ri
chardo J. Cushingo sutikimas 
statybos darbus pradėti. Tą 
linksmą žinią motina Cecilija, 
dabartinė kongregacijos virši
ninkė. pranešė rėmėjų pasitari
me birželio 14. Kartu ji nuro
dė, kad “yra labai svarbu se-

"Audronės" vilos Cape Cod 
savininkai Ed. ir M. Jansonai 
praneša, kad dar yra keletas 
laisvu kambarių. Svečiai pri
imami rugpiūčio ir rugsėjo mė
nesiam, iki Labor Day. Skam
binti telef. GA 8-8425, arba ra
šyti: Audronė, Jansonai, 87 E. 
Bay Rd. Osterville, Cape Cod, 
Mass.

Autobusas į lietuvių dieną 
Kennebunkport, Me., organizuo
jamas klebono kun. J. Matučio 
iš New Haven, Conn., išvyks šeš 
tadienį, rugpiūčio 13 d. ryte 
nuo parapijos bažnyčios, 33d 
Greene St., iš Bostono nuo 0. 
Ivaškienės baldų krautuvės.sek
madienį, rugpiūčio 14 d. ryte.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliai ja

F U NE RA L H O ME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
---Ir BALSAMUOTOJAS- l___ —

Darbininką užsakė:
E. Ajauskienė, Brockton, — 

J. Ajauskui, Malden, Mass.; P. 
Kiskunas, Levviston, Me., — J. 
Kishkunienei. Chicago, III.

mūsų parapijoje.
S.Kamputoniene po opera

cijos jau pasveiko.

Ieškau savo dėdės Jokūbo 
RažeBūno. seniau gyv. Cle- 
veland, Ohio. Kas apie jį žino
tų, prašyčiau rašyti adresu: 
Viktorija Senulis, 146 Main St.,

Jonas Romanas, susirgus A. 
Kneižiui, veda lietuvių radijo 
programą. Programa girdima 
sekmadieniais nuo 11 iki 12 
vai. ryte E stoties WHIL ban
ga 1430, Medford, Mass.

galima gauti butui moderniški 
baldai, jvairto* lempos. vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURECO.

386 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.- AN 8-4618 

Re*.: AN 8-5861
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Berniukų, tarnaujančių mi
šiom išvyka autobusu įvyko rug 
piūčio 9 į Horseneck Beach, 
Cape Cod. Šiuo metu mišiom 
tarnauja 62 berniukai. Jiem va
dovauja kun. J. Klimas.

Mirusieji Po gedulingų šv. 
Petropar bažnyčioje pamaldų 
palaidoti:

Kazimieras čiras (liepos 30) 
55 metų. Velionis nuliūdime 
paliko 2 seseris ir du brolius. 
Palaidotas šv. Benedikto kapi
nėse.

Marcelė Zęrnaūskienė (rug
piūčio 3) 66 m. Velionė gyve
no 246 W. 6th St. Nuliūdime 
paliko tris dukteris ir du sū
nus. Palaidota šv. Benedikto 
kapinėse.
Marija Kriaučiūnienė (rugpjū

čio 3) 65 m. Velionė gyveno 
10 Ranson St., Hyde Park, 
Mass. Palaidota šv. Marijos ka
pinėse Lynn, Mass.

Liepos 24 pakrikštyta Gerald 
Stanton ir Karolinos Bernotai
tės - Stanton duktė Kristinos 
Marijos vardais. Tėvai gyvena 
1428 Columbia Rd.

Toliau tuo klausimu kalbėjo 
naujas rėmėjų pirmininkas kun. 
Albertas Kontautas. JEai pri
minė. kad šiemet sueina 15 me
tų, kai seserys atsikėlė Į Brock- 
tona, ir kad visa tą laiką jas 
nuoširdžiai globoja kardinolas 
R. J. Cushingas. Dar būdamas 
arkivyskupu, įkūrė seserim rem 
ti draugiją, kuriai pirmininku 
paskyrė prelatą Pr. Jurą ir pa
ragino visus savo diecezijos lie
tuvius kunigus padėti seserim, 
o pats sutiko būti garbės pir
mininku, ir juo yra ligi šiol.

Kun. A Kontautas toliau kė
lė reikalą gyvinti rėmėjų sky
rių veiklą ryšium su koplyčios 
statyba. Norima, kad kuo dau
giau rėmėjų dalyvautų seime, 
kuris šaukiamas spalio 2, sek
madienį, Aušros Vartų parapi
joje, Worcester, Mass. Seimą 
mielai sutiko globoti prel. K. 
Vasys. Nuo kitų metų numaty
ta seimus šaukti pirmąjį gegu
žės sekmadienį, kad susidarytų 
pastovesnė tradicija. O tradici
nę didžiąją Vaikų dieną — Ma
rijos šventę, kuri jau kelinti 
metai būva vienuolyno sodybo
je, nukelti į paskutinį gegužės 
sekmadienį, kai oras labiau at
šyla.

Prtetaamiausioinia kainomis su 
labai gerom Lšstmokčjimo sąly
gom ir pristatymu J vietą iš 

ONOS IVAŠKIENfcS

BALDŲ KRAUTUVES

Tėvų pranciškonp piknikai! 
Kennebunkport, Me., rugpiūčio 
14, sekmadienį, iš mūsų para
pijos ketina labai daug kas vyk
ti, kad paremtų gražų religinį 
ir tautinį darbą.

St. Jonės - Plekayičiūtė su 
dukrele iš Floridos atostogų 
proga aplankė savo sergantį tė
velį. mamytę, seseris, švogerius 
ir kitas gimines.

V. Savin^cas su A. Doragio 
priėmė moterystės sakramentą

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

MALDININKU KELIONĖ
į Pranciškonų šventovę

Darbo šventės— Labor 
Day — savaitgalyje, rugsė
jo 3-4, ruošiama maldinin
kų Evyka į prancEkonų 
šventovę Kennebunkport, 
Me. Kviečiami prisidėti lie
tuviai E Brooklyno, Mas- 
petho, Woodhaveno, Eli- 
zabetho, Lindeno, Newarko, 
Bayonnės, Patsrsono, Kear- 
ny ir kitų apylinkių. Kelio
nei gauti du autobusai su 
vėsinimu ir atlenkiamomis 
kėdėmis, tad važiuoti bus 
labai patogu.

Autobusai išeis rugsėjo 3, 
šeštadienį, 8 vai. ryte nuo 
pranciškonų vienuol., 680 
Bushvvick Avė., Brooklyn, 
ir kitas nuo šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios. Elizabeth, N. 
J., ir sustos Bayonnėje, Ne- 
warke ar Kearny, jei bus 
dalyvių.

Evyka traks tris dienas 
ir atsieis 25 dol. su nakvy
ne. maistū ir kelione.

Visais reikalais kreiptis 
į Darbininko administraci
ją, 910 Willoughby Avė, 
Brooklyn 21, N.Y.; telef. 
GL 5-7281, vakaraE GL5- 

7068, arba E. Kašetienę, 
P. Urbonavičienę, L. Ulrich, 
O. Panetauskienę, O. Sije- 
vičienę, M. Šalirskienę. Ru- 
giėnę, Žvinienę, A. Aitutie- 
nę (Linden). M. Kohanskie- 
nę (Harrison), M. Nakrošiū- 
tę (Newark), B. Bernotienę 

(Elizabeth), E. Mockienę 
(Bayonne, tel. FE 9-8288), 

A. Masionienę (Paterson tel. 
LA 5-4600) ir E. Miliūnaitie- 
nę (Kearny, N. J.).

Laukiama visų spaudos rėmėjų, kuriem bus proga susi
tikti draugus bei pažįstamus, pra'eisti sekmadienio popietę 
ir kartu laimėti visokių dovanų • Veiks spaudos kioskas — 
baras su užkandžiais • šokiam gros Niek Dzvonar Vyčių 
orkestras • Įėjimas 1.00 dol. Kas mokės 1.50 dol., gaus do
vanų lietuvišką knygą • Pikniko pradžia 1:00 vaL popiet

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

(Atkelta E 5 psl.) 
gėrib. Tai aukščiausia dorybė. 
E to pagrindinio šaltinio tekė
jo drauge su kitomis (Orybė
mis vienas jo ypatingas priva
lumas — tai jo kuklumas, pa
prastumas, širdies ramumas .-..

Aš turėjau džiaugsmo 11 me- Antanui Kneižiui, lietuvių 
tų gyventi po tuo pačiu stogu radijo valandos vedėjui, pada- 
su a. a. kun. Vincentu. Jis bu
vo-ne tik mano klebonas, bet 
ir mielas žmogus — buvo mie
la gyventi su juo. kaip broliu 
kunigu. Mūsų amžiuje, kai gy
venimas eina baisiu tempu, kai 
vieni lipa per kitus atsiekti ko
kių nors tuščių žemės blizgu
čių, kai triukšmingi šūkiai ne 
vieną apakina, — tokiam, sa
kau, pasaulyje, ypataingai malo
nų Įspūdi daro atvirumas, pa
prastumas, būdo švelnumas ir 
tikras pamaldumas. Kam teko 
arčiau velionį pažinti, tas pri
pažins, kad jis iš tikrųjų toks 
buvo ...

Mes visi, kurie čia susirin
kom dalyvauti jo laidotuvėse, 
mesdami paskutinį atsisveiki
nimo žvilgsnį, pakelkime savo 
mintis prie Dievo karštoje mal
doje, prašydami gailestingumo 
jo sielai. Tagul Amžinasis su
teikia jam atilsį ir amžiną švie
sybę!”.

Since 1889
’ OUR ONL / STORE ’

We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

K Beach, Fla. Namą galite įsigy- 
■ ti, įmokėdami nedidelį Įnašą. 
H Rašykite adresu: Mr. John V.

S. Pinafbre**, kuri bu* Atvežta New Kačinskas, 1121 Euclid Avė., 
Miami Beach, Fla.

sptfto 1 nebus gaBmąriųstiSį 
speefalass 
rių įstaigų le^mo. Leidimį| 
vaistams Įvežti buvo reikalūųfe 
ir iki šiol, bet jie nebuvo ašį] 
kam duodami, ir* siuntinius at-< 
siimant jų nebuvo griežtai 
kalaujama. Dar rugpiūčio 
Balfas vaistus siuntinės be spe 
dalių leidimų, bet tik oro paš- i 
ti, kad iki spalio 1 pasiektų ad į 
resatą. '

PirmŲįŲ šeštadieniu klūbar 
(The First Saturday Club), į- 
steigtas ir .vadovaujamas Mrs. 
VHlliam A Varick, gyv. Jersey 

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERYS STATO KOPLYČIA 
ganizayo antrąją ekskursiją lėk- Brockton, Mass. — Nukry- serim turėti tinkamą koplyčią, Pasitarime buvo, dar at- 
tuvu aplankyti šventas vietas žiuotojo Jėzaus seserų kongre- Jairioie,-jos. galėtų^ semtis dva- kreiptas-dėmesys į-gausius dar- 
Kanadoje — Our Lady of the 
Caoe ir St. Anr e de Beaupre. 
Prieš metus tokia maldininkų 
kelionė buvo suorganizuota 
traukiniu, bet pasirodė, kad se
neliams ir invalidams sunkiai 
pakeliama. Šioje kelionėje da
lyvavo apie 60 invalidų, ku
rie kiekvieną mėnesi dalyvau
ja šv. mišiose ir komunijos pus
ryčiuose, globojami Mrs. W. A. 
Vartok. Savo maldas ir kančias 
aukoja Dievui, o šios kelionės 
maldos ir komunijos skiriamos 
už pasaulio taiką.

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

RUGPIUČIO - AUGUST 28, LENKŲ TAUTINIAM PARKE, 
108-11 SUTPH1N BLVD- JAMAICA, N.Y.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forrat Psrinrsy Statkui) 

WOOOHAVĖN. N. Y.


