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(Švedijos sąraiuo-

Konge tebėra duosas. Kon
go kareiviai rugpjūčio 23 vėl 
kratė ir suiminėjo žmones, ap
šaukdami juos “belgų šnipais”. 
Belgų šnipais apšaukė ir Jung
tinių Tautų kariuomenės dali
ni, Nasserio atsiųstą.

SAUGUMO TARYBOJE MASK- dentų, atstovybės personalo na- 
VA IR LUMUMBA DAVĖ rių. Rugpjūčio 22 iš Čekoslo

vakijos atgabenti 25 tarnauto
jai “atstovybei sustiprinti”. Lū- 
mumbos įstaiga pasidarė lyg 
laukiamasis kambarys, kuriame 
pilna sovietinių žmonių ir so
vietinės literatūros.

ir japonus užliūliuoti. Truma- 
nas jam pritarė.

— Trumanui buvo pranešta 
apie Japonijos taikos norus ir 
per Švedijos karalių liepos 6.

mui nėra vietos Castro širdy
je, nėra komunizmui vietos jo 
kariuomenėje, nėra jokios vie
tos, kur jis Kuboje galėtų įaug-

Stockholme rugpiūčio 21 pra
sidėjo tarptautinis istorikų kon
gresas. Atidarė Švedijos švie
timo ministeris dr. Ragnaz E- 
denman. Yra apie 2,000 daly
vių iš keliasdešimt valstybių. Iš 
Sovietų Sąjungos 49. Jų dele
gacija labai aktyvi. Satelitų 
taip pati Iš okupuotos Latvi-

RESPUBLI 
KELIAS

jos vienas prof. Žūtis, iš oku
puotos Estijos istorijos institu
to pirmininkas K. Moora, iš 
okupuotos Lietuvos nieko nėra. 
Iš laisvojo pasaulio lietuviu yra 
prof. dr. Z. Ivinskis (figūruoja 
šv. Sosto sąrašuose), J. Deveikė 
(Prancūzijos 
J. Čeginskas

RINKIMŲ FRONTE 
, Ir aiškiaregiai ...

Spaudoje ir Kongrese kilo ne
pasitenkinimo dėl Gallupo in
stituto davinių apie rinkikų 
simpatijas. Kaltino, kad tokie 
daviniai jau yra agitacija.

Spaudoje pasirodė ir kitokių 
šaltinių nustatyti, kas bus pre
zidentas. Journal American pa
skelbė, kad sostinės aiškiaregė 
Jeanne Dixon iš kristalinio ka
muolio numačiusi: prezidentas 
bus Richard Nixon.

Kad jos numatymas atrody
tų patikimesnis, priminė, jog 
Dixon esanti demokratė ir ka
talikė; kad ji lig* šiol visus pre
zidentus teisingai numačiusi. 
Net tada, kai Gallupas buvo aiš
kiai skelbęs laimėsiant Dewey, 
ji skelbė laimėsiant Temaną.

Kennedy pralaimėjo
Senatas rugp. 23 atmetė šen. 

Kennedy siūlomą Įstatymą, ku
riuo medicinos globa būtų ski
riama 16 mil. asmenų, sulau
kusių tam tikro amžiaus.

. uorotDviiit^i
i- kasai

Dar prieš
mą Uppsaloje buvo tarptautinės 
slavų studijų komisijos posė
džiai, kuriuose buvo susirinkę 
per 100 specialistų. Jų tarpe 
buvo ir 7 Sovietų istorikai, čia 
prof. dr. Z. Ivinskis turėjo 
paskaitą rugpiūčio 17 tema “Ko 
va tarp lotyniškojo ir graikiš
kojo elemento didžiojoje Lietu
vos kunigaikštystėje”. Paskai
ta priimta su susidomėjimu, ta
čiau nebuvo tokio triukšmo, ko
kį Sovietai buvo sukėlę po 
prof. Z- Ivinskio pranešimo is-

Chruščiovui pareiškus norą 
atvykti vėl į Ameriką ir atnau
jinti ginčus Jungtinių, Tautų se
sijoje, prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė, kad jis taip pat su
tiks atvykti į Jungtines Tautas 
ir pasakyti kalbą. Jugoslavijos 
Titas delegacijai pats vadovau
siąs. Tai bus jam proga pa
būti Amerikoje, o to jis seniai 
nori. Maskva davė nurodymų sa 
telitam, kad jų delegacijom va
dovautų taip pat prezidentai ar 
ministeriai pirmininkai.

Taip organizuojamos viršūnės 
Jungtinėse Tautose.

šita medžiaga rodo, kad Sta
linas ir Trumanas nutylėjo Ja
ponijos taikos pasiūlymus. M. 
Higgins (NYHT) dėl to pastebi, 
kad Amerika nenorėjo derybų, 
nes ji reikalavo “besąlyginės 
kapituliacijos”. Ir vis dėlto pa
stebi toliau, kai Japonija rug
piūčio 10 kapituliavo, tai nuro
dė sąlygą —palikti imperato
rių, ir Amerika ją priėmė. Jei 
taip, kam buvo reikalingos ato
minės bombos? Tokis klausi
mas virsta dideliu kaltinimu. 
Tuo dabar labai susidomėjo Ja
ponijos spauda.

Antra, medžiaga rodo, kad 
Amerikos pareigūnai nebuvo 
naivūs ir pavojus matė. Apie 
Maskvos pavojus aukščiausioji 
vadovybė buvo įspėta.- bet jų 
reklausė. Kaltinimo svoris pa
didėja.

Ar tas kaltinimas liks tik is
torijoje, ar jis virs medžiaga 
rinkimų kovoje, ar pasikeitus 
politiniam vėjui virs medžiaga 
Niumbergui Nr. 2. — neaišku. 
Bet tuo tarpu tai nemaloni me
džiaga ir valstybės departamen
tas uždraudė ja naudotis iki po 
rinkimų.

TH£>COH«b

kalavo iš Jungt. Tautų, kad tą 
dalinį pakeistų labiau sudraus
minta kariuomene.

. Sproginėjimai ir kitur
Kongo Lumumba rugpiūčio 

24 pasiuntė porą šimtų kariuo
menės į Kasai provinciją, 
taip pat nori atsiskirti.

ŽINGSNI ATGAL
Saugumo Taryboje rugpiūčio 

22 Lumumba pralaimėjo savo 
ataką prieš Hammarskjoldą ir 
atsiėmė savo reikalavimą, kad 
Jungt. Tautų kariuomenė būtų 
vartojama prieš Katangą. Atsi
ėmė ir sušvelnino toną, kai pa
sitarė su Sovietų atstovu Jakov
levu. Sovietai nematė reikalo 
daužyti kakta į sieną, kai pa
matė Saugumo Tarybos daugu 
mą aiškiai prieš Maskvos siū
lymą — sudaryti Azijos ir Af 
rikos tautų komisiją prižiūrėti 
Jungtinių Tautų veiklai Konge. 
Ir Maskvos atstovas, atsiėmė tą 
siūlymą. Hammarskjoldas 'poli
tiškai laimėjo.
MASKVA IR LUMUMBA .. 
SUKA KITU KELIU

Lumumbos atstovas kalbėjo, 
kad Kongas turės. pakankamai 
savos kariuomenės Katangai su
tvarkyti. Sovietų savanorių ne
reiksią. Cabot Lodge jr. buvo 
Įspėjęs, kad Amerika nesutiks, 
kad “savanoriai” būtų siunčia
mi. Tačiau spaudoje jau buvo 
aliarmo, kad jie vis dėlto siun
čiami. Beveik nėra dienos Kon
ge, kad sovietinis transportinis 
“Iliušin” neatgabentų sovieti
nių tariamų turistų, korespon-

nas pietų kraštas 
Trujillo”.
DOMININKONŲ 
KOS TOLIMESNIS

Amerikos Valstybių Organi
zacijos pasmerkta ir boikotuo
jama Domininkonų Respublika 
pasisuko į Maskvą. Rugpiūčio 
21 atvyko 2 sovietiniai atsto
vai. Spėjama, kad jie siūlys pa
imti Domininkonų Respublikos 
cukrų, kurį žada boikotuoti A- 
merika. Trujillo paskelbė, kad 
tariasi atidaryti sovietinės agen
tūros Tasso atstovybę. Esą

Kitą dieną Amerikos atsto
vas Maskvoje Harrimanas įspė
jo nedaryti Darien uosto laisvo, 
nes patirtis parodė, kad sovie
tinėje sferoje negali būti tik
rai laisvo uosto.

Amerikos Valstybių Organi
zacija nuo rugpiūčio 22 svarsto 
konfliktą tarp Jungtinių Vals
tybių ir Kubos. Valstybės sekr. 
Herteris pateikė kaltinimą Ku
bai, kad ji treniruoja partiza
nus revoliucijai lotynų Ameri
kos valstybėse. Treniruoja re
miama “pasaulinės demokrati
nio jaunimo federacijos”, kuri 
yra Maskvos žinioje.

Didžiausi Kubos šalininkai lig 
šiol buvo Meksika ir Venezųe- 
la. Bet šioje konferencijoje jos 
daug santūresnės. E kitos pu
sės dingęs ir visas karingumas, 
kokį lotynų Amerikos valstybės 
buvo parodę prieš Domininko
nų Respubliką. Lig šiol kalbė
jusieji įtikinėjo, įkalbinėjo Ku
bą atsisakyti nuo sovietų kari
nės protekcijos ir pasiduoti A- 
merikos valstybių vidaus draus-

kiam tarp Amerikos ir Kubos 
išlyginti, kuri per tris mėne
sius pateiktų projektus — tai
gi nudelstų laiką.

Prezid. Eisenhoweris spaudos 
konferencijoje rugpiūčio 24 pa
sisakė, kad reikalai su Kuba 
nėra nepataisomi, ir jis neatsi
sakytų kalbėtis su Castro.

Castro pareiškė priešingai: 
Jungtinės Valstybės nori mus 
sunaikinti; mes esame Sovietų 
ir Kinijos liaudies respublikos 
draugai ;mes laimėsime su A- 
merikos Valstybių Organizaci
jos pagalba arba be jos.

Castro pareiškimas išsklaidė 
lotynų Amerikos valstybių iliu
zijas, kad su Castro bus gali
ma susikalbėti, ir jos labiau 
linksta paremti valst. sekreto
riaus* Herterio siūlymą užkirsti 
komunizmui kelią, kurį atidarė 
Castro.

DR. V. VYGANTAS PERRINK
TAS PAX ROMANA PIRMI
NINKU

Lisabonoje rugpiūčio 10-21 
buvo tarptautinis katalikų stu
dentu federacijos Pax Romana 
suvažiavimas. Jame perrinktas 
dr. V. Vygantas pirmininku ki
tai kadencijai.

PIRMOJI AMERIKOS ASTRO- 
NAUTfi GeraKyn Cobb, 23 metų 
mergina ii Oklabumos, atliko 75 
bandymus, kokius tik komisija 
išgalvojo, iki pripažino, kad ji tin
kama kelionei j erdvę ir yra pir
moji Amerikos astronautė.

Amerika rugpiūčio 24 nutrau 
kė diplomatinius santykius su 
Domininkonų respublika.

Kongrese pietinių valstybių 
demokratai pareiškė didelio ne
pasitenkinimo vyriausybės poli
tika dėl Domininkonų respub
likos. Šen. Ellender vertino Tru- 
jillo teigiamai, kaip tvarkingos 
griežtos demokratijos atstovą ir 
sakė: “Linkėčiau, kad kiekvie- 

turėtų tokį

Šios informacijos padeda su
prasti, kodėl lotynų valstybės 
neturi noro kelti savo balsą 
prieš Castro ir su šypsniu 
žiūri, kaip jis grobia milijardi
nius amerikiečių turtus ir nieki
na tą Ameriką, kuri jį iškėlė, mei; kiti siūlė, komisiją santy-

liepaeitikėjlirų j« ttdViniafe atertrf 
faktu: per ’penkerts -paskutinius 
rinkimus daviniai vidutiniokai nu
krypo tik 1.7 procento nuo jo 
spėtųjų.

B Kilo triukšmelis dėl .slaptų
BĮ*- < dokumentų, kurie praskleidė 

B£rl■. uždangą nuo Potsdamo konfe- 
rencijos 1945 liepos 17 - rugpiū- 

", čio 2. Valstybės departamen- 
10 CENTŲ tas buvo leidęs naudotis tais 

V dokumentais trim knygų rašyto
jam, .o jie panaudojo medžia
gą ir laikraščių straipsniam 
(Minneapolis Tribūne, Dės Mpi- 
nes :Register). 1 -

Tia dokumentai nurodė kai 
ką nauja dėl karo su japonais 
ir atominės bombos:

— 1945 liepos 13 Potsdame 
Stalinas pasikvietė Trumaną ir 
pasakė gavęs Japonijos prašy
mą leisti atvykti misijai (dėl 
tarpininkavimo taikos reikalu). 
Stalinas teiravosi Trumano nuo
monės, sykiu kišdamas suges
tiją, kad reiktų dalyką uždelsti

Jungtinių Tautų kariuomenė, 
užuot tvirtai atstačiusi tvarką, 
pridarė dar ir naujos netvar
kos. Katangos šiaurėje sudanie- 
čių dalinys, iš Mali federaci- 

ir Cactro jos’ susikovė su Sentir^- 
1YII1CI IKa ir Vdbll U Buvo užmuštų ir sužeistų. Ka

tangos min. pirmininkas parei-

VIm eilė dokumentų sako, 
kad dar prieš Potsdamo kon
ferenciją prezidentas Truma
nas buvo daug sykių įspėtas 
nepasitikėti Sovietais;

— Churchillis gegužės 11 te- 
legramaTrumanuiuiėsysdb@^į__^_ 
dalykai, jęi Sovietai žygiuos 
per Vokietiją. “Jei Sovietam 
bus leista pasilaikyti užimtus 
kraštus, tai reikš, kad rusiška * 
viešpatavimo banga pasistūmės 
120 mylių pirmyn ... Jei tai 
įvyks, bus vienas iš liūdniau
sių dalykų istorijoj”.

Kitą dieną, gegužės 12, Chur
chillis Trumanui laiške: “Ge
ležinė uždanga nuleidžiama už 
sovietinio fronto. Mes nežinom, 
kas už jos dedasi”. (Bet tik po 
metų, kai tuos įspėjimus kar
tojo Fulton, Mo., jie susilau
kė rimto visuomenės ir Ameri
kos vyriausybės dėmesio)..

Amerikos atstovas Romoje 
Alexander Kirk 1945 birželyje 
pranešė Į Washingtona, kad 
Lenkijos generolas Anders 41- 
sisako grįžti Į Lenkiją, nes 
Maskvoje sudaryta tariama Len
kijos vyriausybė nereiškia Len
kijos valios.

— Amerikos atstovas sąjun
gininkų komisijoje gen. John 
A. Crane Bulgarijoje liepos 10 
pranešė, kad Sovietai nevykdo 
Jaltos sutarimo dėl demokrati
nio valdymo, kliudo pačiai ko
misijai veikti ir vieni nori val
dyti Bulgariją. Generolas klau
sė, ar negalima Maskvoje “e- 
nergingiau su rusais kalbėtis, 
kad netektų kasdien iš jų pa
tirti spiaudymo į veidą”.

— Amerikos specialistas Ki
nijos reikalais John Carter 

-tylėjo -feiųfT'ŽThTiį, kad scvlė- " Vincertt liepos 17, tą-pačią die
tai prieš kongresą buvo mėgi- n4» kada prasidėjo Potsdamo 
nę šią paskaita išbraukti iš pro- konferencija,. įspėjo apie So- 
gramos. ' reikalavimus Kinijai dėl

. __________ _  - . ----- . ■ Mandžūrijos, aiškiai priešingus
Kinijos ir Amerikos interesam.

nauja Maskvos bazė ?
vyriausybė nenori gyventojų 
maitinti žiniom, naudingom tik 
iihperialistinėm valstybėm.

Domininkonai gali virsti ant
ra Maskvos baze.

? ■ Raketų ekspertas dr. Braunas SUĖMĖ SOVIETU ŠNIPĄ
- ■ pareiškė, kad Amerika galės pa- BEFOTOGRAFUOJANT

~ ( ■ siųsti žmogų su raketa 1961 ga-
y B le, o jau 1963 galės keliauti

X. "V--- B aplink mėnuli. Pats Braunas
žada vykti Saturno raketa pats 
pirmasis. Si raketa bus tobu-

RVKLIŲ INVAZIJA | NCW YOfnCĄT N«w J«r»ey vandenyse sekmadlen) vienam ĮMAmauteMiam pilie-
Ciui buvo smarkiai sužalota ranki SaW, tai ryklio darbas. Kilus aliarmui dSI ryklių pedrsdyme, uSda- lesnė UŽ sovietinę jau tUO, Kad 
ryti paplūdimiai, ir policija Imasi apsaugos. Sėt rykliai vis nesirodS. Veltui jų lauk* labiamlai fotografai. » nusileis ant mėnulio DalenC-Kai nebuvo įvykdytas padMymas - pralieti vieno fotografo krauJe iykHam privilioti. - buvo jpmSyta J H S

Molotovą atkėlė Į Europą
Maskva paskyrė Molotovo sa

vo atstovu tarptautinėje atomi
nės energijos agentūroje, ku
rios buveine yra Vieta. Vargiai 
tai galima sieti su Maskvos bei 
kom. Kinijos įtampa. Molotovui 

Vokietijoje BoebHngere rug- vietos jau seniai ieškojo, bet 
piūčio 23 suimtas Sovietų kari- nei Danija, nei eilė kitų vals- 
nės misijos pulk. M. I. Cerni- tybių rtenorėjo jo prisiimti, 
kov, kai jis fotografavo Ameri- Ar tai vis skilime rsBkiniai? 
kos tankų barakus. Vokiečių - Maskvoje buvo tarptautinis 
.publikai buvo didelis spektak- orientalistų kongresas. B kom. 
lis, kai pulkininkas su savo pa- Kinijos buvo laukiama 300 * 
lydovu nenorėjo duotis veda- 500 atstovų. Neatvyko nė vie- 
mas į policijos punktą.

---- 1 3*«®gaaya:d3
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— Amerikos atstovas Bul
garijoje Maynard B. Barnes lie
pos 30 telegrafavo: jei Pots
dame Sovietai pasieks, ko sie
kia, tai metų metus kiekvienas 
amerikietis višame pasaulyje 
turės rausti.

Vienas dokumentas rodo ir 
Stalino pagyrimą gen. D. D. 
Eisenhoweriui už tai, kad jis 
kaip "garbingas vyras" atida
vė Sovietam 135,000 vokiečių 
karių, kurie norėjo pasiduoti 
amerikiečiam.

Amerikos Valstybių Organi
zacijos konferencijoje stebina 
faktas, kad ministeriai kitokiu 
tonu kalba apie Domininkonu 
Trujillo ir Kubos Castro. To 
priežastis aiškėja iš Jim Bishop 
(Journal American) informaci
jos.

Amerikoje yra tam tikrų sim
patijų Castro, sakoBishop. Mek
sikos, Brazilijos. Urugvajaus, 
Guatemalos žmonės žiūri į Cas
tro kaip į kovotoją prieš bedva
sį, galingą samdomą kari, ku
rio vardas dėdė Šamas. Tų kraš
tų vyriausybės Castro mato to
kį, kokis jis ‘yra — paranoi
kas su mesianizmo kompleksu. 
Bet sykiu jiem kyla klausimas: 
kas įkėlė Castro į valdžią? At
sakymas — amerikiečiai. Savo 
doleriais ir garsinimais. Kai ku
rie amerikiečiai siuntė paramą 
Castro, kai jis buvo dar kalnuo
se. Jie siuntė jam pinigus, kaip 
buvo siuntę Batistai. Tuo metu, 
kai valst. sekr. Dulles buvo už
imtas kova su komunizmu dėl 
Berlyno, Amerikos spauda Cas
tro išgarsino. Jis buvo prista
tytas kaip neturtėlių užtarė- * 
jas. kaip Dovydas, kovojantis AUTCriKd 
prieš Galijotą. Labiausiai išgar
sino Life, pritarė ir Times, (šia 
proga pažymima, kad Ameriko
je Hearst laikraščiai nuo pat 
pradžios nurodinėjo į komuniz
mo pavojų su Castro atėjimu).

Kai J. Bishop 1959 sausy
je Havanoje kalbėjosi su hie
rarchijos atstovu, Havanos vys
kupu augziliaru, ir įsakmiai tei
ravosi apie Castro ryšį su ko
munizmu. tas šventas žmogus. 
— sako Bishop, Šypsodamasis 
užtikrino: komunizmas ir Cas-
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Adresu

būis, rialga sustoji tarys at
sidarė ir pora rankų jį stipriai 
sutypo. Per kelias sekundes jis 
jau buvo automobilyje, nesu
spėjęs mekeno dėmesį atKreip-

už sutaupąs nuo 1960'm. liepos (July) 1 dienos. 
Draugija atlieka šias operacijas:

Demokratų partijos 
prezidentinio kandidato 
JOHN F. KENNEDY ! 
oficialus pareiškimas

laiškus savo sekretorei. Ang
lijos atstovybė atkreipė Ame
rikos atstovybės dėmesį, ir po 
ilgo ieškojimo tada buvo su
rastas tas kalbantis erelis.

askolas (morgičius) 
[oney orderius

Amerika paleido satelitą — 
balioną, kuris pagauna radijo 
ir televizijos bangas ir toliau 
jas perduoda. Maskva galėtų sa
kyti, kad ji jau seniai tokį ba
lioną turi paleidus Amerikoje 
— tai komunistai ar komunis
tuojantieji bei jų nauji simpa- 
tikai lietuviai. Maskvos mintys 
į juos atsimuša ir toliau kar
tojamos Į vieną iš tokių ba
liono kartojamų minčių atsilie-

no pasą ir HSfi išvyko. Argen- dq iBF* 
tinoje susitiko po 7 metų ne- ii trijų 
šimatymo. Bet vaikam Jį pri
statė tik kaip dėdę Ričardo. 
Pas dėdę visi ir apsigyveno.

Ričarde negyveno vienoje 
vietoje. Keitė jas pagal gauna
mus darbus —, Brazilijoje, Či
lėje, Bolivijoje, Peru, pagaliau

lisnegali grįžti į savo gimtąjį 
kraštą ir turi vargti svetimame 
Sibire. Tai tik keli pavyzdžiai 
iš daugel. Jie tačiau vaizdžiai 
rodo, koks yra gyvenimas po 
rusų ‘bičiulišku’ sparnu, kaip 
teigia anas Chkagos daktaras, 
o kultūros ir tradicijos laisvė 
baigiasi ten, kur nustojama ar 
iš viso nenorima garbinti oku
panto ar jo mums svetimos 
sistemos”.

Julius Pa knis, prezidentas
J. Beta a, iždininkas

ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILEJŲ

Domininkonų Respub. yra 
18,703 kv. mylių ploto su 2,8 
mil. gyventojų. Nepriklausoma 
nuo 1865. Kilus naminėm peš
tynėm 1916-24 buvo okupuota 
Amerikos marinų. Pakeitus 
konstituciją 1930 buvo išrink
tas prezidentu Rafael Leoni
das Trujillo y Molina, armi
jos generolas. Išrinktas penke- 
riem metam, tačiau konstituci
ja taip sudaryta, kad preziden
to terminas gali būti pratęstas 
neribotai ir jis gali valdyti be 
parlamento nutarimų. Trujillo 
taip ir valdo jau arti 30 me-

3. Išrašo MlL.
4. X-mas Club
5. Skolina pinigus taunvtoj^vns

6. Priima pinigus už elektros šviesą, gazą ir telefoną

“Paskutiniame ‘L. P.-jūrio’ 
numeryje skaitėme trumpą ži
nutę apie sakytoją Krriį iš Sto
ty. Kaip žinoma, tradiciniai 
gusfrtnkimai tavo per šimtme
čiai jagilėję ibfoje Lietuvoje, 
o sakytojai daug prisidėjo prie 
tetttty teitai iflattymo. Sian- 
dfefi ta prtlflR 88 Mėtų sene-

Tjk po trijų dienų Efchman- 
nienė- ryžori kreiptis J jolid- 
ją. pranešdama apk- Ričardo' 

, dingimą. Bet policija jokių pėd
sakų neturėjo.

Izraelio lėktuvui buvo įsaky
ta atskarti vėliau — tik ge
gužės 20 Kai tik lėktuvas nu
sileido, automobilis po trijų 
valandų jau buvo prie jo, ir 
| lėktuvą buvo įsodintas Adol
fas Eichmannas.
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panto tąsomas po kalėjimus ir 
kalinamas visą savo likusį am
žių iki mirties. Nekoks buvo 
ir žinomo^Maž. Lietuvos daili
ninko ir visuomenininko Ado
mo Brako likimas. Kai daugelis 
lietuvių 1940 m. “repatriacijos” 
keliu stengėsi ištrūkti iš oku
panto nagų, dailininkas Brakas 
atsisakė vykti į hitlerinę Vo
kietiją. Už tai rusiškieji lietu
vių tautos ‘bičiuliai’ šį kilnios 
ir jautrios sielos žmogų paėmė 
į savo ‘globą’ ir išvežė jį į 
Mongolijos pasienį. Daugiau ne- 
beišvydęs savo mylimojo pajū
rio ir tėviškės, jis nuo sunkaus 
darbo ir sielvarto pasimirė.

Kelios dienos po to prie Eich- 
manno gyvenamo namelio pri
važiavo sunkvežimis ir greitai 
į jį buvo susodinta visa šei
ma. Sunkvežžimis taip pat 
dingo. Sakoma, kad šeimos 
draugai pasirūpino, kad juos 
neištiktų tokE pat likimas.

(bus daugiau)

ARGENTINOS ŠVENTES 
PROGA ,

Gegužės mėn. Argentina 
šventė 150 metų savo nepri
klausomybės. Izraelis pasiskel
bė atvyksiąs taip pat gausiai 
savo lėktuvu. Izraelio delegaci
jai buvo numatyta atvykti ge
gužės 14. . . .

Tai buvo ženklas sekliam, 
kad jie turi veikti. Buvo gegu
žės 11. Penki vyrai slaptame 
susirinkime pasiskirstė parei-

L i etų vos Pajūris, 1960 nr. 2, 
straipsniu “Po rusų ‘bičiulišku’ 
sparnu”. Rašo:

“Vienas Chkagos daktaras 
ir rašytojas su Amerikos ‘pa
žangiųjų’ lietuvių grupele lan
kėsi Lietuvoje. Sugrįžęs jis 
tvirtino, kad lietuviai esantys 
labai laimingi, galį gyventi po 
rusų ‘bičiulišku’ sparnu. Tarp 
kitko, rusai duodą lietuviam 

•jų kultūros ir tradicijos lais-

langą^kas darosi priešais ma- do'išlipo, 
žame namelyje. Kai Ričardo iš- mo, prie 
vykdavo į darbą. jį visada ly
dėdavo du iš seklių. Sta ty
davo į tą pat| ‘autobusą, jie 
kantriai laukė, iki jis išeis iš 
automobilių fabriko; jie įslink
davo ir | tą patį restoraną, kur 
Ričardo pietus valgydavo. Vie
ną dieną prie autobuso Ričar
do rūpestingai pažvelgė į vieną 
iš vyrų. Tą pat dieną tasai iš
skrido iš Argentinos. Jo vie
toje atsirado kitas. Jis sekė ir 
laukė įsakymo, kada turi veik-

Neatsto- mafijos šefas ir Lietuvos atsto
vas Paryžiuje Stasys Lozoraitis, 
Latvijai — min. O. Grosvalds, 
ir Estijai — min. A. Torma. 
Svarstymo metu komisija paro
dė didelį draugingumą Pabalti
jo tautoms ir visišką -pritari
mą jų siekimams atstatyti vals
tybių nepriklausomybę. Min. 
St Lozoraitis šiai komisijai pa
darė pranešimą jau trečią kar
tą. Šį kartą jis buvo pakviestas 
komisijos, Lietuvos Laisvės Ko
mitetui pasiūlius. Komisija, iš
klausiusi pareiškimų ir pasisa
kymų, Ereiškė savo palankų nu
sistatymą Pabaltijo valstybėm 
— Lietuvai, Latvijai ir Estijai, 
vienbalsiai liepos 29 priimda
ma rezoliuciją, kuri rudenį(rug- 
sėjo mėn.) bus -pateikta Euro
pos Tarybos Patariamajai A- 
samblėjai. Komisijos nutarimas •***• ItyrieuUitag tatflfutijo- 
skamba taip:

Į tą baliono pareiškimą laik
raštis atsako:

“Kokia tai neteisybė, liudi
ja daugelio nekaltų pajūrio lie
tuvių likimas. Pavyzdžiui, toks 
kovotojas prieš nacizmą kaip 
Endrius Borche.tas buvo ne 
tik hitlerininkų persekiojamas, gją rusų kolonizaciją Lietuvoje 
bėt'i^datyrtihio Lietuvos oku- natvirtina -irkomunistinė i »««-

siją ir vieną E posėdžių pa
šventė Sovietų Sąjungos agre- 

jne jie pamatė dėdę Ričardo sijos prieš Baltijos valstybes 
apkabinant Eichmannienę, a- — Lietuvą, Latviją ir Estiją — 
gentai daugiau neabejojo. Bet 20-mečiui paminėti. Tame posė- 
jie nesiskubino ir nenorėjo pa- dyje Lietuvai atstovavo diplo

me daugumos laisvojo pašauta j 
-1 * ■-1 t   9 ’— a.o-j, .į

ja railkls užuojautą Pabaltijo 
tautoms ir užtikrina, kad jos 
nėra užmirštos ję draugę •m*' 

AsomMkjta yr*

>wiiijiiyTi "r ’ 
tę ryžto (dvasios) bei ję tikti-' 
jlvųo į laisvę ir demokratiją; 
Asamblėja ragine norius 
valMvtaa ir toliau rausti Paboti 
fjjo pabėgėję pastangas Htati

1940 metais Jungtinės Amerikos Valstybės, vadovaujant demo
kratams, atsisakė pripažinti smurtu įvykdytą Lietuvos prijungimą 
Sovietų Sąjungai ir naujoji demokratų administracija taip pat ne
sutiks pripažinti šios smurtu Įvykdytos aneksijos.

— Sis pareiškimas buvo padarytas per pasimatymą su demokra
tinių lietuviškų organizacijų atstovais, kūne aplankė senatorių šių 
metų rugpjūčio mėn. jo namuose Hyannis Port, Mass.

Ta proga demokratų prezidentinis kandidatas atkreipė atstovų 
dėmesį į 1960 metų demokratų partijos platformą, kuri tvirtai 
nustato, jog demokratai jokiu būdu neapleis žmonių, kurie šiuo 
metu yra už geležinės uždangos ir taip pat jokiu būdu nepripažins 
esamas rusų nustatytos valstybinės santvarkos.

Pabrėždamas, jog penkiolikos metų laikotarpyje Amerikos ko
respondentams buvo beveik visiškai uždrausta lankyti Lietuvą, 
Latviją Ir Estiją, nežiūrint, kad tuo pačiu laiku jie galėjo važinėti 
po įvairais Sovietų Sąjungos dalis, šen. Kennedy pareiškė:'

"Lietuvos okupavimas naudojant karines pajėgas, buvo anks
čiau vykdomas Rusijos carų, o dabar pakartotas brutalių komunis
tinių karinių pajėgų."

Demokratų partija pasižada dėti visas galimas pastangas, kad' 
greičiau ateitų dienoc, kada Lietuvos vyrai ir moterys, kartu su 
kitų laisvę mylinčių tautų žmonėmis Baltijos kraštuose, galės vėl 
naudotis laisve ir teisingumu.

Senatorius Kennedy taip pat pabrėžė, kad Lietuvos ir kitų Bal
tijos tautų atstovybės, kurios buvo įsteigtos tuo laiku, kada Frank- 
Hn D. Hooeevelt vadovavo administracijai, tebėra 1960 metų diplo
matiniuose sąrašuose.

Tačiau respublikonų administracija šių metų kovo mėn. pa
stalė pakeisti emigracijos įstatymą ta prasme, kad lietuvių kvota 
būtų iš viso panaikinta, o tuo pačiu laiku padidinta kvota Sovietų 
Sąjungos piliečiams. Dėl to šen. Kennedy su nustebimu klausia:

“Dėl kurių priežasčių respublikonų administracija nutarė kaip 
tik šiuo laiku sujungti Lietuvos kvotą su Sovietų Sąjungos?"

Ir čia pat jis perspėja:
“Tai gali būti ženklas, kad respublikonų administracija yra 

pasiruošusi daryti pakeitimus garbinguose prezidento Roosevelto 
nusistatymuose.”

Sis paskutinis pareiškimas yra didelė ir labai nemaloni nau
jiena mums lietuviams, nes daugelis iŠ mūsų nesitikėjome, kad 
respublikonai, kurie visados tvirtina, jog kovoja ir toliau kovos 
už mūsų tautos gyvybinius reikalus, darytų tokius nepalankius 
mums sprendimus.

Dėl šių priežasčių, artinantis naujiems rinkimams, pravartu 
būtų gerai pagalvoti: Už kurios partijos kandidatą mes turėtume 
atiduoti savo balsą, (sk.)

Europos Taryboje
rėjo įsitikinti, ar jos dėdė Ri- vaujainų Valstybių Komisija, 
cardo tikrai yra Eichmannas. kurios pirmininkas yra Brita- 
Juk buvo sulaikyti ir tikrinti nijos parlamento narys P. Kirk, 
lig šiol apie 20 žmonių, ir vis liepos gale turėjo Paryžiuje se- 
parirodė ne tie.

Nuo to laiko, kai aerodro-

tų. Jį vadina diktatorium. La
biausiai jis neapykantos užsi
traukė, kada davė prieglaudą 
Argentinos Peronui, Kubos Ba
tistai ir kt. Yra ten ir E kitų 
kraštų egzilų daugybė. Jie lai
komi kurstytojais prieš režimus 
savo kraštuose. Tačiau savo 
krašte Trujillo sugebėjo orga
nizuoti ūkinį gyvenimą, prista
tyti namų darbininkam ir mo
kyklom, sukūrė pramonę, pri
statė viešbučių turizmui plės
ti, o jo kariuomenė laikoma 
viena iš tokio masto pietų vals
tybių stipriausia.

— Arurika ateinančioje J. 
Domininkonų Respublka da- Tautų sesijoje pareikalavo at- 

. . . XV bar Amerikos Valstybių Or- naujinti tyrinėjimą apie Sovietų
(•Skomą motom, Jcun sutik- iškrinta. agresiją Vengrijoje.

tų pabūti savaitėje vieną ar dvi 
dienas prie dviejų mažamečių
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ar Friedmanas jau metė vyk- 
dęs jam duotą uždavinį — su
rasti Eichmanną.

VOKIETIJOS IR IZRAELIO 
PAGALBA

Friedmanas Eichmanno ne
galėjo užmiršti. Sekė bet kokią 
žinutę, kuri padėtų jam užčiup
ti pėdsakus. 1959 jis gavo pra
nešimą E Stuttgarto, E Wuer- 
ttembergo proĮmroro, kad esą 
žinių, jog Eichmannas lankęsis 
Kuwait. Friedmanas pasileido į 
Izraelį. Ten paprašė Izraelio sau 
gumą, kad jam duotų pinigų 
ir 4 vyrus, kurie Kūwait pa
dėtų ieškomąjį suimti. Saugu
mas apgailestavo, kad ten jo 
autoritetas nesiekia. Bet Fried
manas laimėjo pas Izraelio min. 
pirmininką Ben Gurion. JE pri
kalbėjo Ben Gurion, kad iš
leistų įsakymą saugumo organi
zacijai atnaujinti pastangas su
sekti Eichmanną. Agentai iš
skrido į įvairius kraštus, kur 
tik galima buvo įtarti rasiant 
žinių apie Eichmanną.

EICHMANN1ENĖS PĖDOM
Lemiama diena buvo šiais 

rnetaE balandyje. Eichmannie- 
nė su vaikais parvyko į Aust
riją. Jai' buvo baigęsis pasas. 
Reikėjo jį pratęsti. Pasų sky
riaus valdininkas, pamatęs pa-, 
vardę, skubiai paskambino a- 
gentai, kuris jau ankačtaK^i b<4 
vo angažavęs, lt kai Eichman-" 
nienė sėdo į lėktuvą į Argen
tiną, tame lėktuve jau buvo ir 
Izraelio trys agentai. Kiti trys 
jau laukė Argentinos aerodro
me. Tačiau jie nelietė Eich- 
mannienės. Jie tik* E tolo ste-

PatariamąjąKiirofMB Tarybą - P^trų ir tetveriu 
"Triję Europos valtybip — gotam tatarąH mis- metų. Dėl sąlygų ir vietos stam-

Estijos, Latvijos ir Lietuvos gMSvta. tyr. bifiti LA 8-2281.
— karinės okupacijos ir pri
verstinės inkorporacijos į So
vietu Sąjunga dridalimtmožio j 
proga AsMnbtėja pabrėžia, kach 
ii neteisėta aneksija įvykdyto ; 
priei tikrąją tę tautę valią; kad 
Pabaltijo valstybių neprikla^

Toki 'lietuviai' yra Lietuvos 
, JM»iūryja,4.

Lietuvos Pajūryje nr. 2:
“štai žinutėje apie Uetuvos 

pajūrį ‘Komjaunimo Tiesa’ ... 
aprašo, kaip lakūnai Aleksan
dras Zuziejavas ir G. Bogda- 
renka keleiviniu lėktuvu skrai
dino tolimojo plaukiojimo štur
mano Leonido įvanoviSaus 
Polosovo žmoną Galiną ir jos 
4 mėnesių dukrelę lidočką E 
Kauno į Klaipėdą. Ten pat ra
šoma apie,‘lietuviškus’ žvejinių 
laivų kapitonus Tabankovą, Je- 
meljanką, Kasančionoką, Chiz- 
niaką, Soveljevą bei kitus į mū
sų pajūią atsikrausčiusius sun
kiai ištariamais vardais ‘bro
lius’ ” (Reikia dar pridėti “vy- 
resniusosius”, anot Paleckio...

vė, š. m. liepos 22 aprašyda- Saugumo Taryboje Ameri- stovybei. Tas erelis, herbas, bu
rna ekskursantų priėmimą Kau- kos atstovas Cabot Lodge jr., vo padovanotas tuojau po karo 
no rajone Gintaro kolchoze, aiškindamas lėktuvo U-2 reika- Amerikos atstovui Harrimanui 
kur juos priėmė kolchozo pir- lą, buvo priminęs ir parodęs Amerikos — Sovietų Sąjungos 
mininkas D. Lebedeyas. Red.). Maskvos dovaną Amerikos at- draugEkumo organizacijos var

du. Jame įtaEė mikrofoną So
vietų technikai tada, kai remon
tavo darbo kambarį naujai pa
skirtam atstovui George Ken- 
nanui. Dabar paskelbta ir, kaip 
buvo susekta, kad tame erely
je yra mikrofonas.

Tai buvo 1952. Anglijos at
stovybės Maskvoje radistas su
gavo staiga anglEkai kalbant 
nepaprasto trumpumo banga. 
Netrukus buvo EaEkinta, kad 
tai atstovas Keannanas diktavo

L’'



mokslas ar darbas ?

visi

Lietuvos — Sovietų Rusijos 
santykiuose minėtina dar vie- 
na sukaktis: 40 metų nuo tai* \ 
kns sutarties sudarymo su So- nuo Lietuvos teritorijos nebu- vos

SIELIAI plaukia Nemunu pro Mastus. Pro juo* buvo pravesta Lietuvos Ir Rusijos siena 1920. Mastai yra 
už 134 mylių j pietryčius nuo Gardino.

wios statosi . Nuostatai apie graHnitną 
kovoti priei Lietuvos turto taip pat nebu- 
i MTt Bet vo pilnumoje įvykdyti. Lietu- 
sutarties su- vos vyriausybėms dar ilgai te 
jos, per visą ko tuo klausime su Maskva de-' 
, bet ir pati rėtis ir ginčytis. Bibliotekos,

pasauliui yra žino- 
pasielgė Maskva su 

teisingumu” Lietuvos

rankiškoms ir nepriklausomy
bę su visomis iš tokio pripaži
nimo einančiomis juridinėmis 
sėkmėmis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako, nuo visų Ru
sijos suverineto teisiu, kurių ji 

jo reikia 40. Po penkerių metų mokslą. Nesenais (dar laikais, yra turėjusi lietuvių tautos ir 
reikės 100,000 mžinierių dąu- kur dirbo tėvas ar motina, ten jos teritorijos atžvilgiu. Kad 
giau, negu yra. Reikės dar 45, eidavo sūnus ar duktė, nors Lietuva buvo kuomet priklau-
000 gydytojų, 76,000 gailestin- kartais ir galėjo mokytis. Ne siusi Rusijai, tas faktas neuž-
gų seserų su kolegijos išsilavi- visi seniau galėjo, ne visi ir deda lietuvių tautai ir jos teri-
nimu, 487,000 mokytojų pra*. dabar galt Bet kas tik gali, te- torijai jokių pareigų Rusijos
dinėms ir aukštesnėms mokyk- gul nesigundo griebtis darbo, link”.
toms, 80,000 gamtininkų. Da- nebaigęs pradėtojo mokslo. Sovietų Rusijos atsisakymas

Taip pat aišku, kad sutartis 
buvo naudinga ir Sovietų Ru
sijai, nes neutralizavo Rusijos 
vakarų šoną tokiu metu, ka
da buvo

(Nukelta į 4 psl.)

kytų darbininkų. To reikalauja tvermės.
technikos pažanga. j Galima pasidžiaugti, kad šian-

Nurodomi tokie pavyzdžiai, dien Amerikos lietuviai sten- 
1900 metais pakako 1 inžinie- giasi visomis pastangomis sa
ldaus 400 darbininkų, o dabar vo vaikus leisti net į aukštąjį

mėtos sritys išskirtos iš Lietu- neturi nieko bendro dabartį- tavos vyriausybei teisę kirsti

Lietuviai kitados sakydavo: 
kas skaito rašo, duonos nepra
šo. Šiandien to nepakanka, nes 
beraščių niekur geran darban 
nepriima. Reikia daugiau mo
kytis,. bet reikia ir turėti iš-

met iš Rusijos į Lietuvą slap
ta buvo siunčiam! Rusijos ap
mokyti agentai, priešvalstybinei 
veiklai. Su Lietuvos liaudimi 
jie nieko bendro neturėjo, kaip

Amerikoje yra didelė pagun
da jaunimui mesti mokslą ir 
nusigriebti darbo. Mokslas rei
kalauja pinigo, kurą tėvai su
krapšto kartais tik su didėliu 
vargu. Dar vargiau vaikui iš
prašyti pinigą savo pomėgiui 
patenkinti. Darbas duoda pini
gą, kurio nereikia iš tėvų pra
šyti, ir kuris gali patenkinti 
jaunuolio troškimus. Jisai dar 
pamato, kad nesimokęs darbi
ninkas, patekęs į gerą darbą ir 
uniją, daugiau uždirba, negu iš 
pradžių gauna baigęs aukštesnę 
mokyklą ar net kolegiją. Moks
las, be to, pabosta, “nesiseka”, 
tinginys įsiskverbia. Tarp 16 ir 
19 metų gana daug jaunuolių 
savo mokslą nutraukia. Išeina 
dirbti. Kokios perspektyvos?

tu va gavo greit įsitikinti, kad 
Maskvos pasižadamas “visiems 
amžiams” truko iki pirmos nu
tykotos progos ĮJetuvą vėl o- 
kupuoti.

Taikos sutartis su Sovietų 
Rusija taip pat smulkiai nusa
kė sienas tarp abiejų šalių. Jos

Didelę skriaudą Maskva Lie
tuvai padarė su pažadėtu miš-, 
ku. Dvyliktame straipsnyje, ant
roje pastraipoje buvo nustaty
ta: “Artimiausiose prie lietu- 
vos sienų vietose ir, kiek gali
ma, arčiau prie plukdomųjų 
upių ir geležinkelių duoti Lie-.

kvoje 1920 liepos *2. Lietuvos 
seime iJtiukuota rugpjūčio 6. 
Įsigaliojo tų pačių metų spalio 
14, kai Maskvoje, užsienių rei
kalų komisariate, * buvo pasi
keista ratifikacijos dokumen
tais. ...

Sutartį iš Lietuvos pusės pa-

Atiyginimas taip pat priklau
so nuo mokslo, ne vien nuo 
darbo arba riebias algas išmu- 
šusios unijos. Nemokytam dar
bininkui yra ribos, kurias pra
šoka daugiau pasimokęs, čia su 
savo apskaičiavimais ateina ap- 
draudos bendrovės, kuriom rūpi 
kiek kas savo gyvenime uždir
bamos nurodo, kad esamom 
sąlygom baigusieji pradinę mo
kyklą gali uždirbti 178,000 dol., 
baigusieji aukštesniąją mokyk
lą — 243,000, baigusieji ko
legijas — 347,000. Nurodomas 
vidurkis, o ne tie išimtini at
vejai, kai uždirbami milijonai. 
Tokių yra nedidelis skaičius, ir 
ta laime nereikia pasikliauti, 
kaip arklių ar šunų lenktynėse.

Ik tebestovi pripažintoj musę 
teritorijos dalyje". Vis dėlto 
siūlė sutartį ratifikuoti, nes tai 
reikalauja laiko uždaviniai.

Liaudininkų atstovas M. Sle
ževičius s?vo kalboje pareiškė 
pasipiktinimą "visais tais Kap
sukais * Mickevičiaus, kurie ap
sidengę darbininką reikalais 
stengiasi įsiveržti į Lietuvą, 
kad ją- vėl pavergtą".

Socialdemokratų atst. prof. 
V. Čepinskis padarė tokį pa
reiškimą: “Kadangi didelė teri
torijos dalis yra okupuota ru
sų, kadangi tarptautinė teisė, 
neleidžiant mūsų civilinės val
džios į okupuotas vietas, yra 
sulaužyta, kadangi padėtis yra 
neaiški ir negalima numatyti, 
kada ji bus pašalinta, social
demokratų dalis mano, kad tai
kos sutarties ratifikavimas da
bar nesvarstytinas”. Pareiškimą 
pasirašė St. Kairys, St. Digrys, 
K. Bielinis ir V. Čepinskis. Ki
ti astuoni socialdemokratų frak
cijos nariai balsavo kartu su 
kitų frakcijų atstovais už ra
tifikaciją.

Aišku, kad anuomet atsiku
riančiai Lietuvai buvo ir svar
bu ir naudinga sutvarkyti san
tykius su Sovietų Rusija. At
siskyrimo nuo Rusijos faktas 
buvo1 patvirtintas tiesiogine su
tartim. Tai turėjo reikšmės 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimui iš kitų valstybių pu-

ja. Deja; viste Lietuvos pa
stangoj išgauti to miško nors 
dalį nuėjo niekais, nes Maskva 
pasiūlė tokių tolimų užkampių 
plotus, kad transportas būtų 
buvęs brangesnis už pačią me
džiagą. , ,

Svarstant sutarties ratifika
vimą Steigiamajame seime 1920 
rugpjūčio 6, užsienių reikalų 
komisijos pirm, prof; VI. Jur- 

archyvai ne visi buvo grąžin- gutis nurodė nemalonų faktą,

"tvirtai pasiryžusios teise ir 
teisingumu pagrįsti patvarius 
pamatus ateities savitarpio san
tykiams, kurie abiem valsty
bėm ir iv gyventojam suteiktą 
visą rimties ir gero kaimynę 
sugyvenimo labą".

Visam 
ma, kaip 
“teise ir 
atvžilgiu.

Dar būdingesnis ir svarbes
nis yra sutarties piritas straips
nis, kurio turinys toks:

“Remdamasi Rusijos Federa
cinės Socialistinės Tarybų Res
publikos paskelbtąja visą tau
tę teise laisvai apsispręsti li
gi joms visiškai atsiskiriant nuo 
valstybės, kurios sudėtyje jos 
yra, Rusija be atodairą pripa
žįsta Lietuvos valstybės sava-

Maskva tiek prieš sutarties su
darymą, t?tek po jos, per visą 

tuomet nėgžejo būti nrealios laiką ne tik leido, bet ir pati 
dėl to, kad tam tikrus plotus organizavo komuristhų-pogrin- 
buvo užėmus Lenkija, įkišda- dį kovai prieš nepriklausomą 
ma kylį tarp Lietuvos ir Rusi
jos. Bet ir tais laikais, kai So- , šamą santvarką ir įkurdinti ko- 
vietę Sąjunga turėjo realią ga- monistinę — sovietinę. Kas- 
limumę Lietuvai suteikti sie
nas, taikos sutartyje sužymė
tas, ji to nedarė. Ir nedarė iki 
šiandien. Dar ir dabar yra kai 
kurios taikos sutartyje nuty

kos sutarties sudarymo su So
vietų Rusija. •~

Sutartis tavo pasirašyta Mas- sižadėta visų teisių į laetiiyą

Darbo departamentas šiemet 
atkreipė ypatingą dėmesį šiam 
klausimui. Kreipiasi į 10 mili
jonų berniukų ir mergaičių tarp 
14 ir 47 metų, įspėdamas moks
lo nenutraukti, nes ligi šiol pa
sirodė, kad trečdalis iš jų aukš
tesnės mokyklos nebaigia: iš
eina dirbti. Tuo daromas nuos
tolis sau ir kraštui: sau, nes 
geresnį darbą be mokyklos dip
lomo vis sunkiau gauti; kraštui, 
nes reikalinga vis daugiau mo-

bar yra tik 210 pasiruošusių 
valdyti atominį reaktorių. Po 
20 metų jų reikės 18,670.

Tad, “teikite mokslui pirme
nybę” — skatina Darbo depar
tamentas.

ras Klimas, Simonas Rozenbau- 
mas, Juozas Vailokaitis ir Vy
tautas Račkauskas. Iš Sovietų 
Rusijos pusės — Adolfas Jof- 
fe, Julijonas Marchlevskis ir 
Leonidas Obolevskis. -

Lietuvos taikos sutartis su 
“Rusijos Federacine Socialisti
ne Tarybų Respublika” buvo 
gražiai surašyta. Jau pačioje į- 
žangoje Lietuva ir Rusija pa
brėžė esančios

dešimtinių

nenusittojusi

.......... . - ■ ALĖ ROTA
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— žinoma, kad niekas nekaltas, — šluostyda
masis veidą, sakė Giedkantas. — Kelionėje visaip 
pasitaiko.

Jie apsistojo nedidelėj kalvelėj, kurią, laimei, ap
link apjojęs, rado Vydas. Vienoje pusėje buvo retų 
krūmelių, aplink apaugusių žole, gera ganykla ark
liams. Kitoj pusėj — minkštos samanos, su mėlynių 
uogienojų krūmeliais. Nusijuosę diržus, vyrai sukrito 
samanosna, nuskęsdami poilsiui. Vienas, antras dar 
kramtė kelionės indėlį, o rikis jau lengvai knarkė, po 
šonu pasidėjęs arkliui apdangalą, o po galvą — bal
ną. Pirmutinis budėti pasisiūlė Klausigaila. Po jo, pir
mą nuovargio bangą apgalėjęs, norėjo atlikti pareigą 
Mantvilas. Didžiavyžis nebojo keltis vidurnakty. Pa
ryčiui esąs labai saldus miegas. Vydas atsikelsiu po 
vidurnakčio; mintyse jisai sumetė, kad prieš kelionę 
bus gerai dar ktok nusnūsti. O Rimgaudui liko budė
ti prieš pat aušrą, kol visi jau kelsis kelionei. Budin- 

„ čiam reikėjo apeiti ir arklius, kad koks vilkas neuž
simanytų griebti už snūduruojančto,, pavargusio žirgo 
šlaunies. Reikėjo vaikščioti ratu ir aplink miegančius 
vyrus, kad pavojų pamatytų iš tolo ir suspėtų visus . 
pažadinti. Galėjo užgriūti koks žvėris, galėjo ir nege
rų žmonių atsibastyti. Pro tas vietas keliaudavo į Vil
nių pirkliai; ir plėšikai, gerai jų takus numanydami, 
patykodavo ir būriais užpuldavo pasiplėšti. O kas iš 
tolo galėjo plėšikams įrodyti, kad ašuojiečiai ne pirk
liai ir nieko labai vertingo su savim neturi? O plė
šikai būtų patenkinti ir arklius, pasigrobę. Taigi, bu
dinčiam užsnūsti tavo pavojinga.

Bet naktis praėjo ramiai, be jokių nuotykių. 'Hktai 
Klausigaila nudavė apsirikęs; iŠ tikro, jis gailėjo ža
dinti MaaMlą. Pavrikžčtojo, pasėdėjo dūmodamas.

šliužo galvoje geltonumo. Katrą kirs — Giedkantą ar 
Klausigailą? Jau norėjo šokti ir Vydas. Bet tuo laiku

— Žaltys. Ar nematot? Ir galva buvo didelėmis 
geltonomis dėmėmis šonuose. Aiškiai mačiau. Buvau 
nubudęs, šitas niekšas ...

__  . — _ ~~~~ Vyrai Neramiai kėlėsi iš savo guobų, 
statytai* smulkiais dantimis žalsva galva, net tokt^ė- NeŽinijo, kuriuo tikėti. Atrodė — žaltys. Jei Vydo Me

Ne, galva neturėjo šonuose geltonų dėmių. Ne Žaltys.

Kiek ilgiau, ar. trumpiau — ar ne vistięk? O tas mie
gojo saldžiai, net prasižiojęs. Išsibudins, paskui ilgai 
neužmigs. Kelionė dar tolima. Ir kiek čia to žmogaus, 
to Mantvilo! Tik liežuviu smarkus, o pats mažiukas,
ne perstipriausio sudėjimo, jaugi ir nebe jaunatvėje...

Vydas, atbuvęs, savo sargybos laiką, ne iš gaileš- 
čio žadinti ilgai stovėjo prie Rimgaudo guolio. Mažai 
stigo, kad jis būtų pradėjęs kaukti vilku: toksai žvė
ris pabudo jame, su plėšria neapykanta šitam liau
nam januoliui, nuolat besipainiojančiam po kojų. 
Rodos, nieko ypatingo tarp jų nebuvo įvykę, bet Vy
das juto baisią neapykantą Rimgaudui. Didesnę, negu 
pačiam priešui. Negalėdamas kitaip išeikvoti savy su
sikaupusios keistos energijos, persunktos pykčiu ir 
pagieža šitam kaimynui, Vydas pagriebė storą gluos
nio šaką ir, įtempęs visas jėgas, ją nulaužė. Tada ra
miai pajudino miegantį Rimgaudą už peties. Aušra, 
atrodė, buvo dar toli; joks paukštelis nespurdėjo, nei 
žvaigždės, pro medžių viršūnes kartais subliksinčios, 
dar neblėso.

Rimgaudas kelis kartus apėjo arklius ir besiil
sinčių samaninį patalą. Jį kankino snaudulys. Taip 
kankino, kad vyras nebeišmanė, ką daryti. Ėmė pa
gunda kristi, kur stovi ir, veidu įsikniaubus į drėg
nas, švelnias samanas, užmigti saldžiu paryčio miegu. 
Jis visaip mėgino save nuo glebinančio snaudulio at
šaldyti: kramtė lūpas, tampė savo plaukus, vaikščiojo

- sparčiau, paglostė arklį, kuris krūptelėjo paliestos 
odos paviršiumi, bet neatsigręžė į šeimininką, nei ne
pramerkė lyg migla apvilktų . savo arkliškų akių. 
Paskui Rimgaudas ėjo aplink, įvantindamas medžius: 
čia ąžuolas, čia beržas, čb eglė, kadugyš; kartais tam
soje gerai neįžiūrėjo, tai įtempdavo akis ir mintį: čia žingsnį pirmyn. Jo dešinė įleido dūdęlę į kišenę ir 
gal tuopa, o gal ir alksnis, ar drebulė ... Bet snau- ~ ' - - - - ■ —
dūlys vis tebelindo, kaip uodas. Tada psai, sėdėdamas 
prie krūmo, užsimerkė ir įsiklausė į miško tylą. Saldus 
nuovargis spengė jo ausyse. Giria tik labai tyliai šiu
šėjo, daugiau jokio garso. Ir staiga toli, toli, vos ausies 
užčiuopiamas, pasiardo mažutis “Čirpt”. Rimgaudas pa
kėlė galvą. Tai pabudusio paukštelio pirmutinis pra- 
sižiojimas. Dabar jo akys plačiai prasivėrė. Eglės vir
šūnės prakarpytas dangus buvo kiek pabalęs. Akies 
užkliudyta žvaigždė skendo, tolo, kol buvo nebeįžiūri
ma. Kitoj pusėje pasigirdo antrasis “čirpt”. Rimgau-

pėjo girios tyloj. Minkštas, nepabudinantis, nedraskąs 
ausies. Lūpos tik tik lietė dūdelės plyšį. Tamsa pa
mažu traukėsi į tolimą tankynę. Lapuočiai žvaliau 
sumirgėjo. Rimgaudui atsiliepė labai panašus į dūde-
lės garsą paukščių suūbavimas. Atsiliepė kitas gurk- 
liniu, panašiu į karvelio, suulbavimu. Aiškiau sušla
mėjo miškas. Medžių viršūnės šviesėjo. Paukščiai ne
besivaržė: iš visų pusių pradėjo ūkauti, krankti, čirp
sėti, giedoti, ulbanti, triliuoti. Rimgaudas drąsiai pri
sijungė prie jų. Varginantis snaudulys visiškai pali
ko jį. Akys švietė skaidriu mėlynumu, kaktoje nebu- 
vo raukšlių. Įvairiais dūdelės garsais jis papasakojo 
savo jausmus, ne paukščius pamėgdžiojo, kaip būtų 
kam pasirodę. Jis leido garsam plačiau išsiskleisti. Ir 
nė nejuto, kaip jau rytas, su atbudusia visokia gyvy
be girtoje, su įmanoma pro tankius medžius ir aukš
tas, kudlotas jų viršūnes prasiveržti šviesa. Bet ne
toli jo gulintys vyrai kietai tebemiegojo. Tik vienas 

. per miegą buvo paliestas dūdelės garsų. Tik jisai iš 
' tolimų sapnų grįžo, grižo pamažu Į sąmonę ir pra

merkė vieną akį, Vydas. Su pabudimu grįžo ir jo ne
apykanta tam, kuris tavo nušvitusiu laime veidu pa
skendęs išsipasakojimo garsuose, nutolęs nuo pasau
lio, lyg užmigęs gražiam sapnui Vydas nepakentė, 
kad anas atrodo toksai laimingas. Jis garsiai atsi
krenkštė, ir dūduojantis staiga pažvelgė į nubudusį. . 
Rimgaudas pats tavo išbudintas. Dabar jis pagalvojo, 
kad gal jau laikas žadinti vyrus kelionei. Iš eilės ap
žvelgė visų neuždengtas galvas ir rankas. Ir staiga pa
šoko.

vėtąs kūnas sustojo. Nedidelė galva iškilo, išriesda- 

kosi uodega, raitėsi kruvinas nukirstas galas, kol, jude
siams lėtėjant, pliuško, stingo, tiesėsi tarp mėlynių 
uogienojų ir nustojo visiškai judėti. Dabar Vydas pa
šoko ir suriko:

— Kaip tu išdrįsai!

Rimgaudas nustebęs pažvelgė į Vydą. Rankoje 
jis tebevartė peilį, su raudonuojančiu gyvatės kraujo 
lašeliu ant ašmenų. Pajudėjo Mantvilas. Pakėlė gal- 
vą Didžiavyžis.

— Kaip tu išdrįsai mušti žaltį? — Dar garsiau 
užrėkė Vydas, eidamas artyn į Rimgaudą.

Giedkantas pasirėmė ant rankų ir krūptelėjo, pa
matęs taip arti negyvą šliužo kūną.

— Kas atsitiko? — nubudo ir Klausigaila.

— Šitas niekadėjas nužudė žaltį! — sukandęs 
dantis, rodydamas į Rimgaudą, pasakė Vydas.

buvo— Gyvatę, — ramiai atsakė Rungą 
jau susirangiusi kirsti. Prie pat galvų.

— žaltį! — suriko Vydas. — Kad nelaimė kris
tų ant tavęs vieno, ne ant mūsų visų!

mo, apžvelgė, paskui išlandžiojo viduje, sklaistė ša
kas, vėl ėjo aplinkui, pasilenkęs, atidžiai stebėdamas 
aukštas žoles. Ir grįžo, nieko neradęs.

— Galva nukrito kažinkur. Nerandu. Buvo be 
geltonų dėmių. Išsižiojusi, atkišusi Hčtakes kirsti. Gal-

Vydas už uodegos iškėlė pilkai žalsvais žvyne
liais nusagstytą šliužo suglebusį kūną, rodė visiems dg 
ir kalbėjo:
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Televizijos, HI-FI bet voktiky aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

nė pradiniam žygiui. Toliau ji 
turėjo keliauti Gardino ir Bals
togės linkui.

Po to šnipinėjimo sekė dar 
propaganda prieš “lietuvių ag
resiją”.

šnipai taip pat nėra gimę 
mūsų laikais. Visada žmonės 
vieni kitus šnipinėjo ir šnipi
nės. Ir kryžiuočiams netrūko 
šnipų Lietuvoje.
parduoti prekių, o išsiveždavo gebėjimą dumti kitiem akis, 
žinias, kas Lietuvoje darosi

UN. JONAS JUTKEY1CIUS

J. MIRONO MASTO KRAUTUVO 
Q U A L I T Y M E A T MAKKET 

pome-Maže Bdocna 
ANTANAS VAIKU*, vedljhs

pinasi Lietuvos reikalais ir da
ro, ką tik gali k** ? W-r-a at
gautų save nepriklausomybę. 
Be to, vyčiai stengi'” viso
kiais . būdais skleisti lietuvių 
vardą po visą Jinc-'- pasaulį. 
Sis faktas yra ai*ku" iš to, kad 
su šiuo visuotin* ’ ■ei~,u Lie
tuvos vyčai užbaigė :au 14 me
tų savo tautinės <’ ■'♦ės. Per
tiek metų Lietuvi • F Įkalu Ko
misiją dirba ir atseka gražų 
tautini darbą.

. Šv. Raito Senasis Testamen 
tas dviejuose gražiai įrištuose 
tomuose, neseniai išleistas Ra

Sav. V. ZELENIS

Propaganda prieš agresiją 
šiandien labai madoje, čia jau 
galima pripažinti Maskvai išra
dingumą: apšaukti kitą užpuoli
ku, pačiam puolant. Tačiau iš
radimo patentas priklauso kry
žiuočiam. Maskviniai istorikai 
Lietuvoje, užuot dergę kryžiuo
čius, kadangi jie buvo religi
nis ordinas, geriau padarytų 

Atvykdavo atiduodami jiem pagarbą už su-

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

(Atkelta iš 3 psL) 
padėtis, gresianti Maskvai

litas -Indiana apskritis beveik 
Skartaslaiškųparašė, o Mid- 
Cąntrat apie 4.

Pernai per seimą Jute Alek- 
siūnaitė buvo išrinkta Centro 
Komisijos pirmininkė. Jos dar-, 
baą buvo oficialiai visos orga
nizacijos vardu 'parašyti laiš
kus tiems, kuriems reikėjo, ir 
kurie vienu ar kita būdu atsi
liepė apie Lietuvą. Per praėju
sius metus ji iš viso parašė 
188 1aiškus, o atsakymų gavo 
22. Dėkojame jai uŽ jos^ triū
są. Kaip garbės pirmininkui 
šios komisijos teko man para
šyti iš viso 746 laiškus bei 
atvirukus Lietuvos reikalais, ne
neminint biuletenių, kuriuos 
paruošiau ir išsiunčiau.

Komisijos nariai parašo laiš
kus tiems, kurie vienaip ar ki
taip atsiliepia savo raštuose ar 
kalbose apie Lietuvą. Padėkos 
Įr pagyrimo laiškai siunčiami 
tiems, kurie palankiai .apie Lie
tuvą rašė ar kalbėjo. O pro
testo ir aiškinimo laiškai tiems, 
kurie nepalankiai apie Lietu
vą rašo ar kalba. Bet kaip su
žinome kas atsiliepia apie Lie
tuvą.

nesavo autai]
Vtti 21.OOQ.OO0

vojais.
Bet aišku ir tai, kad Sovie-

Kryžiuočiai paskleidė vaka- tų Rusija nup pat pradžios ne- 
rų Europoje raštus, kaltindami silaikė sutarties nuostatų. Di- 
Vytautą, kad jis palikęs pago- džiausiąs Maskvos nusikaltimas 
nis ir labai pavojingas. Su savo Maskvos sutarčiai ir Lietuvai 
žmonėm ir totoriais galįs nu- — kad nuo Lietuvos teritori- 
siaubti visą krikščioniškąją Eu
ropą. Reikia visiems jungtis 
prieš tą pavojų.

Vytautas taip pat atsikirto 
raštais. Nurodė, kad kryžiuočiai 
apie lietuvius prasimano nebū
tų dalykų. Aukštaičiai jau se
niai yra krikščionys, o žemai
čiai tik dėl kryžiuočių kaltės 
dar nėra priėmę katalikų tikė
jimo. “Visi skundai, kuriuos .......
kryžiuočiai melagingais žodžiais raas” trurka laikinai? Ko ver- binmko administracijoj. Abiejų 
ir vylingais laiš£us>skleidžia ti iš viso Maskvos pažadai? (E) knygų kaina 22 dol. 

prieš lietuvius turėtų būti nu
kreipti.prieš juos pačius’

Netrukus kryžiuočių magist
ras gavo tintą:

“Vytautas su Lenkijos kara
lium Jogaila tikrai sutaręs ka
riauti. Vytautas savo žmonėm 
uždraudė net ir mąstyti apie 
susitaikymą Jogailai jisai jau 
pasiuntė 20,0000 kapų grašių, 
kad už tuos pinigus pasamdy
tų svetimos kariuomenės”.

Tie pinigai iš tikrųjų buvo-z 
duoti samdyti kariuomenės va
karuose, ir jos gauta čekuose. 
Be to, kryžiuočių šnipai par
vilko dar ir kitą žinią:

“Vytautas susitaikė su rusais. 
Jisai įsakė visien^savo kraštam 
būti pasiruošus Karo žygiui — 
apsirūpinti pakankamai maistu.

savo vardą - Lietuvos Bras- ~ —4 — Kauno pilyje nuolat budi 000
tos. Dar ir šiandien gudai ir tO karių. JįeIn įsakyta kautis tik
rusai tą miestą vadina “Brest ™<^tl k^fU1; Reike3° pasitarti. nedidele priešų kariuomene.

"'J - «— « «-^ jeigu pasirodytų didesni bū
riai, tai pilį padengti ir trauktis 
į Trakus”.

Litovsk”. Tankai ilgai vadino Tad medžioklėn atvyko Lenki
jos karalius Jogaila; Mozūrijos 
kunigaikštis Jonušas, Vytauto 
svainis, vedęs jo seserį Danu
tę, ir totorių chanas Saladinas. 
Buvo jau lapkričio mėnuo. Ar
tėjančios žiemos šalnos nusau
sino pelkes ir miškus. Medžioti 

Brasta yra sovietinėje Gudijo- buvo pats laikas, ir pats laikas 
je, prie pat komunistinės Len- susitarti, kokiu būdu duoti ge

rą atkirtį kryžiuočių magistrui 
Ulrichui von Jungingenui. 
Sutartas slaptas planas ir liko 
slaptas. Jisai buvo išvyniotas 
tiktai Žalgirio kautynėse. Bet, 
kad tom kautynėm ruoštasi, ne
buvo galima nuslėpti. Pasiruo
šimą žinojo kryžiuočių šnipai.

Vytautą remiant Jogailai, ka
talikiškos Lenkijos karaliui da
rėsi vis aiškiau, kad vokiečių 
ordino kova turėjo nebe re
liginį, bet grynai politinį pobū
dį. Dėl to pagalba kryžiuočiam 
iš vakarų Europos mažėjo. 
Kryžtaofius tenėmė rytinių Vo- 
Kietuos sncių KumgnKsenn.

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Viršūnių konferencijos nėra 
mūsų laikų išradimas. Dar la
biau — raudonosios Maskvos. 
Tokiu išradimu negalėtų pasi
girti, kaip šunimis raketoje. 
Per visą žmonijos istoriją bu
vo ir lieka valdančios viršū
nės ir valdomos apačios. Nie
ko tad nuostabaus, kad ir Lie
tuvos galybės laikais, valdant 
Vytautui, įvyko viršūnių kon
ferencija Brastoje.•

Toji lietuviškoji Brasta yra 
prie vakarinio Būgo, apie 135 
mylios į rytus nuo Varšuvos. 
Čia kitados suėjo senųjų jot
vingių, lenkų ir gudų siena. 
Dėl tos sankryžos visi kovojo,

Vytautas čia atvykdavo pagy
venti ir pamedžioti. Tai buvo 
jo tėviškės žemės — Trakų ku
nigaikštystė, kuri siekė nuo Že
maitijos viršūnės ligi Palenkės 
apačios. Dideliuose miškuose, 
kurie supo Gardiną, Balstogę 
ir Brastą, medžiojo.

Anais metais (1409), kai visi 
žemaičiai sukilo prieš kryžiuo
čius, Vytautas taip pat suruošė 
medžioklę Brastos giriose. Prieš 
tai jie sumedžiojo Lenkijos tai
ką su kryžiuočiais, kurie buvo 
užpuolę lenkus prie Vyslos.

™ Lietuva, ir p*

jos jos atsižadėjus visiems am
žiams, po 20 metų Lietuvą o- 
kupavo ir tebelaiko okupaciją 
ir šiandien. Kodėl Lietuvos so
vietinė propaganda nutyli tai
kos sutarties įsipareigojimo 
faktus? Kodėl sovietiniai isto
rikai apeina tos sutarties pir
mąjį straipsnį, lyg katė karštą 
sriubą? Ko verti “amžini” Mas- - ------------------------------- .---------
kvos pažadai, kai jų “amžinu- lįjoj, dabar jau gaunamas Dar-

kijos sienos. Mūsų laikais Lie
tuvos Brastoje buvo susirinku
sios dar dvi viršūnių konferen
cijos, ir abi vokiečių — bolše
vikų: Brastos derybos 1917-18 
ir Lenkijos dalybos 1939.

Senais laikais pro Gardiną, 
Balstogę ir Brastą vedė lietu
vių keliai į Ukrainą. Tai bu
vo tartam koks sausumos til
tas, apsuptas miškų ir klampių 
liūnų. Vietomis reikėdavo bris
ti ir dairytis, kad kur į kokią 
eketę neįmarmėtum. Lietuviai 
kietai gynė tą savo vieškelį, 
o Brastoje turėjo stiprią pilį.

Sužinome iš straipsnių ir iš 
pranešimų, kurie tilpo laikraš
čiuose, žurnaluose, ir kurie da
romi per radiją ir per televi
zija. Nariai atsiunčia mums 
tuos straipsnius, kuriuos rado 
laik ;sčiuose ir žurnaluose ir 
P’a.iela mums, ką_ girdi per 
ra.V a ir televiziją. Daugiausia 
t” iškarpų bei straipsnių 
ai -iuntė Pranai Vaškas iš 
Ne varko, N. J.. Jau kelinti 
metri. kaip jis viršija visus ki
tus šiame darbe. Kiek mažiau 
atsiuntė Vincas Vyšniauskas iš 
Gardner, Mass., Leonardas Va
liukas iš Los Angeles, Calif., 
ir Genovaitė Gobytė.iš Amster- 
(’rn. N.Y. Jiems visiems esame 
labi dėkingi. Giliai vertiname 
jų pasidarbavimą, nuoširdžiai 
kviečiame visus kitus jų gražų 
pa’-’z ’i pasekti. Noriu primin
ti seimo dalyviams, kad iškar
pos mums labai svarbios. To- 
dė>, jei matysite ką nors apie 
Lietuvą ar girdėsite, praneški
te. Atsiųskite mums tas iškar
pas. Paraginkite ir kitus tą pa
tį padaryti.

x (Bus daugiau)

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, Sėtinos, valkų, Įvairių progų,

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Nsaabaa 8L, Bidgesrasd, Broektyn, N. Y.

Skambinti teL HYaetot

“Brzesc Litewski”, tik po pir
mojo Didžiojo karo nubraukė 
Lietuvos vardą, pavadindami 
“Brzesc nad Bugiem”. Nemalo
nu buvo prisiminti praeitį, ka
da Lietuvos sienos siekė arti 
Varšuvos. Šiandien Lietuvos

Galime padaryti tokias pa
stabas:

1. Komisijos veiklos šulai žy
miai nukrito: New York - New 
Jersey parašė apie 1,000 ma-

ALBĘRT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

WOOOHAVEN 21, N. Y.
TeL VI 3-1477 

NAMŲ ADRESAS
M6-53 — »5th Street Ozone Park H, N.

Ką toji labai Komisi
ja yra nuveikusi per praėju
sius metus? Atsakvriias bus aiš
kus iš šios statistikos, lyginant 
1959 ir 1960 meb’s:

Biuletenių parašyta 1959 — 
14, 1960 — 11; bi įleteniuose 
laiškų pažymėta 334 — 341; 
biuleterių išsiųsta 3192 — 274 
pavardžių ant “mailing list” 
187 — 169; laiškų bei atviru
čių parašyta apie 12,059 — 
apie 11,670; atsakymų gauta 
apie 1,094 — apie 750.

Iš statistikos galime padary
ti tokias pastabas*

1. Mažiau biuletenių išleido
me, bet beveik tiek pat laiš
kų parašėme.

2. Turime pavardžių mažiau 
“mailing list”. Po praėjusių 
metų seimo išbraukėme 68 pa
vardes, nes jokio pranešimo ne- 
prisiuntė. Metų bėgyje atsirado 
naujų narių, ir taip skirtumas 
liko gana mažas. Taigi turime 
dabar 169 narius, kurie akty
viai veikią, rašydami laiškus.

3. Pernai po seimo visi na
riai buvo prašyti pranešti, ką 
asmeniškai padarė Lietuvos rei
kalai. Kata kasmet, taip ir šie
met, keletas jokn| pranešimų 
nepristatė., Gal kai kurie iš 
jų parašė batikų? Tad, galimas 
daiktas, kadtaRuį buvo parašy
ta daugiau negu 11,670.

j »z
Pastebėkime, kaip 1960 vei-

Vėliau tik paaiškėjo, kad Kau atskiri apskričiai: New York 
nas ir Trakai buvo tos vietos, - New Jerse7 apskritis 1959 - 
kur telkėsi Vytauto karinome- 5,319, 1960 — 4,313-, N. Angli

jos apskritis 5,224 — 3,292, 
Illinois - Indiana apskritis — 
485 — 2262, Mid Central ap
skritis 276 — 998, Californi- 
jos apskritis — 253 — 175, 
visi kiti atskirai — 502 — 
630.



ANTANAS KNEIŽYS nvo darbo

Kun. Antanas Sabaliaus-

11.00 vai. pamaldos
12.00 vai. pietus

bo rasųteismo raštinėje Pa
nevėžyje. Sulaukęs 18 metų, dėl 
susidėjusių aplinkybių, 1911 
metais paliko gimtąjį kraštą ir 
išvyko į Ameriką.

bei brošiū- 
dirbo toje 
tuometinis 

redaktorius

—. Trilypis piknikes, kurį 
ruošia Waterburio Katalikų Su
sivienijimo, Moterų Sąjungos ir 
Darbininkų Sąjungos skyriai, 
Imis rugpiūčio 28 Bellevievę 
Park, prie Lakewood. Pradžia 
1 vai. popieL Bus skanūs 
lietuviški valgiai, linksmi ir į- 
vairi- pro^ama,-šokiaL Yrage- 
ra pastogė visiem, jei kartais: 
užeitų lietus.

JbmmKi Marlinkm rugpiūčio 
16 priėmė vienuolės ębttą ir 
pasivadino sesuo Marija Gor- 
rettL Ji yra gimusi 1944 sau
sio 27. Jos tėvelis Jonas Mar- 
tinkus ir motina Aldona Alek
sandravičiūtė tuo metu gyve
no So. Bostone. 1955 atvyko

Suffoik Law School). Tad, pa- Steigiant naujas K. organizaci- 
jėgiausią savo amžiaus, laiko
tarpį A. Kneižys atidavė'laik
raščiui Darbininkui!

jų skyrius, A. Kneižiui teko va- Hbe RnFŠMi kM 
žinėti po kolonijas su prakal- .
bomis. Jo. kalbų lietuviškoji vi- Dmą d 
suomenė noriai klausydavosi ir ' k* S Urt 
net kitokių pažiūru asmenys ų nigais tekdavo 
gerbė. Kartais pasitaikydavo ir jriigrjįriNgi 
stiprių susikirtimų su raudonų1
jų pažiūrų tautiečiais. riai tęsė savo

_
Bogotos, Columbijos, atvyko f 
Chieagą dalyvauti ateitininkų 
jubilėjiniame kongrese, kuris 
bus rugsėjo 2-4.

1.00 vaL pikniko pradžia
3.00 vai. atskira jaunimo programa. 

Dalyvauja šv. Petro parapijos So. Boston, 
dūdų orkestras (benas)

... ARTIMIEJI Ut
ORGANIZACINĖ VEIKLA _
A. Kneižys rūpinosi ir tėvy

nėje likusiais artimaisiais. Atsi
kvietė savo seserį Teklę ir brolį

Lietuvaitės Europoje. Moni
ka Peciukevičiūtė ir Benedik
ta Ginkevičiūtė, šv. Jurgio pa
rapijos narės, savo atostogų 
metu išskrido .Europon ir ten 
aplankė keletą vietovių. Milži
nišku TWA lėktuvu su 74 as
menų ekskursija jos nuskrido 
Romon, o iš ten autobusais lan
kėsi kitur. Monika Peciukevi
čiūtė pasakoja, kad kelios die
nos Romoje buvo pats svar-

Visy tautų dieną, kuri kiek
vienais metais būna gražiame 
Gwynn Oak parke, šiemet bus 
rugsėjo 4. Jau dešimti metai, 
kai šioje tautų dienoje Balti- 
morės lietuviai dalyvauja ir pa
deda paruošti programą. Turi
me pasidžiaugti, kad mūsų tau
tinių šokių grupė ne kartą lai
mėjo pirmąją premiją. Mūsų 
šeimininkės laimėjo premijas 
už skaniai pagamintus lietuviš
kus valgius. Tą dieną jaunimas 
dėvi tautinius drabužius ir sce
noje pasirodo šokdami ir dai
nuodami. Gausi minia dalyvau
ja šiame parengime; jų tarpe 
nemaža lietuvių. Publika per
eina salę, kur gaminami įvai
rių tautų valgiai ir ten turi pro
gos paragauti įvairių tautų val
gių. Kitoje vietoje žmonės tu
ri progos pasižiūrėti įvairių tau
tų dailės ir rankdarbių paro
dos. šiemet rengėjai uoliai dir
ba. kad viskas gerai pavyktų. 
Tikime, kad lietuviai ir šiemet 
gerai pasirodys. ?

CYO mūsų parapijos gražu
sis jaunimas, kuris dalyvauja 
šioje jaunimo organizacijoje,

IR ŠIAME KRAŠTE 
PRIE SPAUDOS DARBO

Atvykęs į šį kraštą, apsisto
jo pas savo seserį ir svainį 
Manikus Hartford, Conn. A. 
Kneižys greitai pastebėjo, kad 
ir~ čia spausdinto žodžio -trūks-— Steponą, kuris Čia baigė kunigų 
ta, todėl, susiradęs talkininkus 
K. Tamošiūną ir B. Sarapą, įsi
gijo spaustuvėlę. Po darbo fab
rike, visą laisValaikį praleisda
vo dirbdamas toje spaustuvėlė; 
je, kur spausdino įvairius atsi
šaukimus, plakatus 
reles. Neilgai jis 
spaustuvėlėje, nes 
Darbininko vyr.

Su- giliu nuoširdumu tenka 
jam. palinkėti, kaip ir jis yra 
visiems linkėjęs radijo bango
mis, Dievo palaimos, sveikatos 
ir ilgo amžiaus naujoje gyven
vietėje.

Prieš išvykstant A. Kneižiui, 
yra ruošiami atsisveikinimo po
būviai: rugpiūčio .28 — Nor- 
woodo šv. Jurgio par. bažny
tinėje salėje, rugsėjo 4 — Lie
tuvių piliečių klubo salėje So. 
Bostone. Kas norėtų šia pro
ga išreikšti savo linkėjimus laiš
kais ar telegramomis, prašome 
siųsti pobūvio rengimo komisi
jos pirmininkui inž. A. Čapli
kui, 788 E. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus Ą. Kneižo gerbė
jus ir šiaip geros valios tautie
čius atsilankyti į rengiamus po
būvius — išleistuves.

Mokslo motai šv. Alfonso mo
kykloje prasidės rugsėjo 7, tre
čiadienį. Vaikučių atostogų die- Pranas Bubnys, senos kartos 
nos baigiasi. Vieni nekantriai lietuvis, ilgai gyvenęs Herki- 
laukia mokslo dienų pradžios, mer St, kur daug lietuvių gy- 
kiti norėtų, kad atostogos dar vena, mirė Franklįn Sų ^ligoni- 
ilgiau tęstųsi. Tėvai tų vaiku- nėję rugpiūčio 18. Gedulingos 
čių, kurie dar nepradėjo lanky- mišios buvo atlaikytos, už jo 
ti šv. Alfonso mokyklos, ragi- sielą šv. Alfonso bažnyčioje 
rami savo vaikučius registruo- rugpiūčio 23. Palaidotas New 
ti, o tie vaikučiai, kurie jau sė- Cathedral kapinėse. lako nu
dėjo tos mokyklos suoluose, liūdusi žmona Marė, dukros 
skatinami pasiruošti. Linkime Ona ir Hilda ir eilė anūkų, 
visiems sėkmingų mokslo metų. Jonas Obelinis -

— Vida Bražėnaitė - Vaitie
kūnienė iš Melbourno, Australi
jos, atvyko pas savo seserį dr. 
Nijolę Bražėnaitę į Nęw Yorką. 
Viešnia atstovaus Australijos 
ateitininkus jubilėjiniame kon
grese Chicagoje rugsėjo 24 die
nomis.

Po pirmojo pasaulinio karo,, 
kada Lietuva kėlėsi iš griuvė
sių, A. Kneižys čia darbavosi 
išsijuosęs. Jis važinėjo po ko
lonijas su prakalbomis, ir kaip 
koks šauklys ragino visus pa
busti bei visomis išgalėmis pri
sidėti prie atstatymo nepri
klausomos Lietuvos. Jis akty
viai prisidėjo prie platinimo 
Lietuvos laisvės paskolos bonų 
ir rinkimo aukų pinigais bei į- 
vairiomis brangenybėmis. Vie
tos katalikiškųjų organizacijų 
įgaliotas, jis surinktas brange
nybes nuveždavo Lietuvos atsto
vybei Washingtone. Be to, dėl 
Lietuvos pripažinimo jis su de
legacija buvo nuvykęs pas pre
zidentą Hardingą.

SUPRATO IR
NAUJUOSIUS ATEIVIUS

Kada tremtiniai pradėjo at
vykti į šį kraštą, tai Mass. gu- 
bernatprius Bradford A. Knei- 
žį paskyrė į priėmimo komisi
ją, o tos komisijos pirmininkas 
— meninės programos vedėju. 
Jis suprato naujųjų ateivių rū
pesčius ir, kiek jo jėgos leido, 
stengėsi reikale pagelbėti. Su
gyveno ir §u* kitokių pažiūrų 
tautiečiais, jei jie pasirodydavo 
nuoširdūs ir teisingi.

jo stotį tik tam, kad prabiltų 
oro bangomis į lietuviškąją vi
suomenę. Tai kuklus apibūdi
nimas A. Kneižio praeities dar-

— Argentinoje rodomas do
kumentinis ' filmas iš lietuvių 
naujakurių gyvenimo Ibicuy sa
lose. Filmas pavadintas “Rio 
Abajo” (Pavandeniui). Pagrin
dinę lietuvio rolę vaidina And
rius Ramanauskas; taip pat vai
dino S. Nalivaikienė su dukte
rim. Filme girdima lietuvių kal
ba, dainos, muzika. Lietuviš
kas dainas atlieka Vytauto Ci- 
bavičiaus choristų grupė. Ar
gentinos švietimo ministerija 
už šį filmą paskyrė premiją. 
Filmas plačiai garsina Argenti
noje lietuvių ir Lietuvos var-

SodaKetės -— darbščios mū
sų moterys ir jaunuolės, kurios 
uoliai padeda parapijos paren
gimam, ruošia ‘Fashionshow’, 
kuris bus rugsėjo 19 gražia
me Mardi Gras Supper Club. 
Po madų rodymo bus šokiai 
ir laimėjimai. Bilietus galima berammergau, bet užtat matė 
įsigyti pas sodalietes arba kle
bonijoje.

blausias momentas jų kelionė
je. Ypatingą įspūdį padarė šv. 
Petro bazilika, ir-visa Roma su 
galybe paminklų, bažnyčių, ka
takombomis. žvilgsnis į šv. Tė
vą šv. Petro aikštėje liko ne
išdildomas. Atsiskyrusios vie
nai dienai nuo kitų, aplankė 
lietuvių šv. Kazimiero kolegiją 
•ir jos vasaros vilą Tivolyje ir 
k. Valandėlės Romoje su lietu
viais sudarė labai šiltą nuotai
ką. Be to, aplankė Florenci
ją, Veneciją, Innsbrucką Aust
rijoje, Šveicarijoj kalnus, Pa
ryžių, Miuncheną Vokietijoje 
prieš pat Eucharistinį Kongre
są, bet negalėjo jame dalyvau
ti. Negavo vietos ir didžiajame 
Kristaus Kančios vaadūntee O-

seminariją ir buvo įšventintas 
į kunigus. Kun. Steponas Knei
žys ilgą laiką klebonavo Norwo- 
odo šv. Jurgio parapijoje, kur 
ir mirė, palikdamas kilnaus dva
siškio ir susipratusio lietuvio 
šviesų prisiminimą!

Organizacinėje veikloje A. 
Kneižys priklausė ir įvairias 
pareigas ėjo: šv. Juozapo R. Ka- 

kun. F. Kemėšis, pastebėjęs jo talikų Darbininkų Sąjungo- 
gabumus, pakvietė jį dirbti je (LDS) — sekretorius. Bu- 
Darbininko administracijoje. vęs Amerikos Lietuvių R. K. 

Nuo 1915 iki 1922 metų dir- Federacijos centro pinninin- 
bo kaip laikraščio administra- kas, o taip pat ir Balfo direk-

seserų sodybą bus rugsėjo 11, 
sekmadienį. Pakeliui sustos 
Scranton, Pa. Kelių metų prak
tika rodo, kad ši ekskursija pa
lieka didžiai malonių prisimini
mų. Prašome registruotis pas 
Mrs. Bandoscz.

Kun. Leonas Peciukevičius 
lankėsi N. Meksikoje ir Kali; 
fornijoje savo atostogų metu- 
rugpiūčio 10-20. Pirmiausia nu
skrido pas brolio šeimą Naujo
je Meksikoje, o iš ten aplankė 
kun. J. Kučingį, šv. Kazimiero 
par. kleboną Los Angeles. Bu
vo maloniai sutiktas ir supažin
dintas su apylinke ir jos įžimy- 
bėmis, ypač Hollywoodu. Kun. 
L Peciukevičius vėl pradės dės
tyti didžiausioje pasaulyje gim
nazijoje, kurioje moko prancū
zų ir rusų kalbų, ir yra vienas 
iš inspektorių šioje mokykloje. 
Be to jis ir toliau studijuoja 
rusų kalbą Penna. universite
te. Beta, lietuviškoje veikloje 
jis yra judrus, dirba su ateiti
ninkais ir yra šv. Kazimiero ko
legijai remti vyr. sekretorius.

Kun. Vito J. Martusevičius, 
Ekskursija į Elmhurst, Pa. šv. Jurgio parapijos klebonas 

šv. Jurgio parapijos 11-toji eks- rugpiūčio 15-18 buvo nuskridęs 
kursija į Nukryžiuotojo Jėzaus (Nukelta į 6 psl.)

— Sophie Barčus, kuri Chi
cagoje vadovauja “Lietuviškų 
vakaruškų radijo programai”, 
minint tos programos 25 me
tų sukaktuves, išleido ilgo gro
jimo (42 min.) Hi-Fi plokš
telę. Plokštelėn įdainuota due
tų, trio ir liaudies' dainų, taip 
pat įgiedotos 7 kalėdinės ir 3 
velykinės giesmės. Plokštelės 
kaina 4.95 dol., persiuntimas 
55 centai. Užsakymus siųsti: 
Alba Records. 7159 So. Maple- 
wood Avė., Chicago 29, III.

panašų vaidinimą Miunchene. 
Kadangi keliavo su kitais, to
dėl negalėjo aplankyti daugiau 
lietuvių Vokietijoje, Austrijo
je ar Paryžiuje. lietuviai savo 
kelionėse turėtų visuomet su
daryti planus, kad užsuktų pas 
savus. Juk tai miela jiems ki
tus susitikti ir su jais pasikal
bėti. Ekskursantės labai paten
kintos savo kelione.

bę tokį materialiniu atžvilgiu 
nenaudingą darbą. Jis net ir 
savo automobilio neturėdamas 
po darbo savaitės kiekvieną 
sekmadienį važinėdavo į radi- į Stoughtoną ir apsigyveno 39 

Femham Rd. Joanette baigusi 
pradinę mokyklą ir vienerius 
metus lankiusi Stoughtono aukš. 
mokyklą, įtsojo į Nukr. Jėzaus 
seserų vienuolyną Brocktone. 
4958 dirbo šv. Rožančiaus pa
rapijoje. Tai pirma iš Stough
tono lietuvaitė, kuri pasišventė 
Jėzaus tarnybai. Stoughtono 
lietuviai nelabai pasižymi pa
maldumu, tai juos stebina šis 
įvykis ir duoda progos susimąs
tyti, kad ir jie baigtų savo die
nas taikoje su Dievu.

Jonas A. Martinkus, gyvenąs 
9 Femham Rd., 6 metų, lie
pos 27 važiuodamas dviračiu 
iš žaidimų aikštės buvo užgau
tas automobilio: jam sulaužy
tos abi kojos ir pėdos kelio
se vietose. Paguldytas Goddard 
ligoninėje. Mažiausiai dar 8 sa
vaites reikės ten išbūti, kol 
pradės vaikščioti.

Ona Cąd (Lačerytė), gyv. 67 
Plain St., rugpiūčio 1, lipdą* 
ma laiptais paslydo ir susilau
žė dešinę koją 8 vietose .Pa
guldyta Goddard ligoninėje.

Jonas Grigas, gyv. 70 Clapp 
St., dar tebėra Brocktono ligo
ninėje, laukdamas už keletos 
dienų kitos operacijos M.K.

kas, salezietis misijonierius, 
praneša, kad misijų reikalais 
JAV ir Kanadoje galima kreip
tis adresu: Salesian Fathers, 
Crown Point, Ind.

RUČMAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

W. MU S-ttŪ

rengia linksmą vakarą Gwynn 
Oak parke rugpiūčio 26. Visi 
nariai raginami kuo gausiausiai 
dalyvauti. Rengėjai užtikrina vi
siems malonų vakarėlį, šis jau
nimas tebesusirenka kiekvieną 
penktadienio vakarą šv. Alfon
so mokyklos patalpose, kur 
linksmai praleidžia vakarus.

šv. Alfonso mokyklos moky
tojos — seserys kazimierietės 
— po vasaros atostogų sugrį
žo pradėti naujus mokslo me
tus. Sveikiname ir linkime 
daug sėkmės naujais mokslo 
metais.

paskutinių dienu Bostono plačioj® jie 
.■ į"'v-.*;.:-.- -v.7 ; ' , .

-------------------- - ---------——------—PETRAS JARAS, NORWOOD, MA$V

Lietuvio* iŠ prigimties yra tinyje”. Kad palengvintų tė- 
sėslųs žmonės. Nei tėvynėje, vams pragyvėnimo naštą, dir- 
nei išeivijoje nenaėgsta kaita
lioti gyvenvietes. Tad pasku
tiniu metu ne vieną nustebi
no žinia, kad Anfąnas Kneižys 
išsikelia iš Nonvood. Kadangi 
A. Kneižys Bostono apylinkėje 
buvo įsišaknijęs lyg tas ąžuo
las prie Nemunėlio, tai, neno
rėdamas tikėti, užklausiau jį pa
tį tuo reikalu. A. Kneižys man 
į tai štai ką atsakė:

- “Kai; mirė mano, žmona, gy
venimo našta pasunkėjo, o svei
kata susilpnėjo. Paskutiniu lai
ku pergyvenau sunkią operaci
ją ir esu reikalingas rūpestin
gos priežiūros, todėl nebegaliu 
daugiau vesti radijo valandos 
bei dalyvauti visuomeninėje 
veikloje. Apsisprendžiau senat
vę praleisti pas savo vyriau
siąją dukterį ir žentą, 139 Con- 
gress St., Bradford, Pa.”

Kadangi A Kneižys savo gy
venimo pajėgiausią laikotarpį 
praleido dirbdamas spaudos bei 
visuomeninį darbą, todėl šia 
proga norisi ir plačiąją visuo
menę bent dalinai supažindin
ti su jo praeitimi.

PAVELDĖTA MEILĖ 
LIETUVIŠKAI SPAUDAI

Caro priespaudos laikais A. 
Kneižio tėvas buvo žinomas 
Smilgių parapijoje kaip slap
tas lietuvių kalbos mokytojas 
ir uždraustų lietuviškų knygų 
platintojas. Taigi, augąs Anta
niukas nuo pat mažens tėvo 
buvo pratinamas prie to darbo. 
Tėvas sūnum pasitikėjo, o sū
nus tėvo neapvylė. Antanukas 
baigė pradinę mokyklą,- lankė 
specialius kursus ir privačiai 
ruošėsi mokytoją .darbui. Vos 
sulaukęs 15 metų, jau važinėjo 
po kaimus slapta ir mokyda
vo vaikus ir suaugusius rašy
ti ir skaityti, o taip pat platin
davo lietuvišką spaudą. Tuo pa
čiu laiku pradėjo rašyti — ben
dradarbiauti tuomet ėjusiame 
katalikiškame savaitraštyje “Šal

— Marianapofyje, lietuvių mari . ;
jonų gražioje sodyboje, tradici- X
nė Šiluvos Marijos šventė ir 
atgailos diena bus rugsėjo 11, 
sekmadienį. Išsamų pranešimą Mh, 
su programa prašome žiūrėti 
kitame Darbininko numeryje.

' MALDININKŲ KELIONĖ 

į Pranciškonę Šventovę ..

Darbo šventės— Labor 
Day — savaitgalyje, rugsė
jo 34, ruošiama maldinin
kų išvyka į pranciškonų 
šventovę Kennebunkport, 
Me. Kviečiami prisidėti lie
tuviai iš Brooklyno, Mas- 
petho, Woodhaveno, , Eli- 
zabetho, Lindeno, Nevvarko, 
Bayonnės, Patersono, Kear- 
ny ir kitų apylinkių. Kelio- 

' nei gauti du autobusai su 
vėsinimu ir atlenkiamomis 
kėdėmis (Air- conditioned, 
reclining seats), tad važiuoti 
bus labai patogu.

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

Išvyka truks tris dienas 
ir atsieis 25 dol. su nakvy
ne, maistu ir kelione.

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

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

(Elizabeth), E. Mockienę 
(Bayonne, tel. FE 94288), 

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

— Dr. Petro Karvelio straips- 
nį rugpiūčio 12 įsidėjo stam- ■ 
bus vokiečių savaitraštis ‘Rhei- 
nischer Merkur”. Rašoma apie 
Pabaltijo tautų kančias sovie- 
vietinėje okupacijoje, šis ša- > 
vaitraštis leidžiamas Vokietijos 
krikščionių: demokratų, siunti- 
nėjamas taip pat Darbininkui.

— Rochester, N.Y., Žalgirio 
sukakties minėjimas bus-rugsė
jo 10, šeštadienį. Koncerto pro
gramą išpildys varpo choras iš 
Toronto, Kanados.



COUNTRY BOARD

LOS ANGELES, CALĮF

BELLE HAVEN

RĘST HOME

CHILDREN BOARDED

ELECTRICIANS

FIELD CONTRACTORS

SPORTING GOODS

Philadelph
RELIGIOUS NOTICE

EXTERMINATING SERVICE

IEŠKANTIEMS

POILSIO IR RAMUMOS BRAND NEW

¥7ANT RENTABLE I st FLOORE

MONEY?

BLACKBURN

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

Gydytojai

Neseniai atidarė naują didelę MEDŽIAGŲ KRAUTUVĘ

NEW YORK 2, N. Y.

$15.500 
MO 1-4342

Special consideration given to ' 
Religious Institutions. DE 5-4439

832 N«rth 7th Street 
FHILAOCLFMIA S3.-PA. 

WAfnut 3-1747

CONVALESC. HOMES

BABYIZJN—Sparklinr whiteAb?ue 
spht level, attractively landseaped. 
brick patio, ranch fenee. Big and 
bright. 3 bedrmt. 1VĮ baths. eat in 
kitehen, wal oven. oversized garage. 
Walk A & S. beaeh. school. 4 *4 
G.I. natge. $17,900. MOhawk 1-3445.

In Cure of Ars Pa ris h 
in MERRICK, UI.

Cu«tom Cape. fieldstone front. 4 
large bedrooms, 2 full baths. fire- 
placę. family room, many „ lovely 
trees: near Cure of Ars school; — 
$23.500. MAyfair 3-0588.

Duodame dovanų t’ems klijentams. kurie pirks nemažiau kaip 
už $10.00. — Ateikite ir įsitikinkite!

In SL Edvard's Parish 
in SYOSSET, UI. 

54-foot ranch. 3 bedrooms. 1 *4 baths. 
fi rėpla ce. lai-ge dėn. storms. over
sized garage; walk to church, shop
ping. school, RJL Mušt sėli quickly, 
$22.500. WAInut 1-1846. NICKOLS MOTOR LOOGE, New York Rd., Sturbridge, Mass. — 32 air-cond 

units. Mayl5-Oct.: D, $8-$13; under 12 free; Nov.-Apr.: D, $6-$ll. TV free 
in 17; radio free. Playground. Cafė 1 mi. Older guest house, some cottages 
new motei unit. attract. grounds, pond. Spec. rates to relig. gr. Dl 7-2891

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

Ideal for Catholic Institution
In Chester, N J. vlcinity. off Rt.‘ 24
— 71 aeres (2/3 woods. 1/3 open 
meadow), Pond, Sprfiig house. Baras
— Charming old house. 3 bedrooms, 
2 baths — $48.000. Ask for Mrs. 
Sheifer, Geo. Mintz & Co. 10 Banks 
St.. Morristown, N.J. J E 8-8600.

Fine Home - Catholic ovmership 
FOR ELDERLY PEOPLE 
Good home-cooked meals 
Tray Service if necessary 

Reasonable prices. inspection invited 
PR 4-8425 (NJ.)

THE r.UNTSMAN MOTEL. 2041 Riveraale St., West Springfleld, Mass 
Mass Tpke. exit 4. — 12 jr-cond. units. S. $6; D. $8-$10; 4 for $12 
Crib, $1; cot, $2. TV free; radio avail. free. Pets. Cafė nearby, open 
24 hrs. Self-Service laundry 1 mi. ■
Special Consideration Gh en~yoR*H«ū>us Grttup*.——

In St "Fatrick’s Parish

in HUNTINGTON. UI. N.Y.
modern 2 family brick. near shop
ping. church and school; also suit- 
able for professional ūse. Telephone

HAmitton 7-8784

TRASE’E MOTEL & RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfleld, Mass.
46 air-cond. units. S, $5.50-$7; D. $7.50-$9; 4 for $13; family rates 
avail. free. Good cafė, 7 a.m.-lO p.m. Cocktail lounge. — State 3-1671 
Special Conaderation Given to Religious Groups. -.

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY QUT-OF-TOWN CATHOLIC 
X GROUPS WHO WfLL BE ---------- --------- “*

NEW YORK - NEW JER8E Y.CONH. <1
DUR1NGTHE SUMMER MONTHS
PILGRIMAGE8 - CATHOLIC SUMMER CAMP6 .
SUMMER RESORTS ANO* CATHOLIC ©ATKERIMOS. —.THE 
FOLLOWING HOTELS ANO MOTEL8 HAVE SBLEHOtO RE- 
PUTATION FOR CLEANLINESS, COMRLETR SERVICES ANO 

į FRIENOLY HOMELIKE ATMOSPHERE. WE H1GHLY RECOM- 
I MENO THEM FOR THE VERY BEST IN HOTEL ANO MOTEL 
į- ACCOMMOOATIONS................ 'U

In SU Joseph's Parish
in VVEST BABLOW

7 room Split - 3 years old - Attached 
Garage - 130x103 - Near everything.

BERKSHIRE CHALET MOTEL, Great Barrington, Mass. 1 mi. S u 7
26 air-cond. ųpits. 2-story. July-Oct. 15:. S, $7-$9; D, $8-$12 3 for $12-$15; 
Oct 16-Juhe: R. $5.50-$7; D. $7-$10; 3 for $10-$12: Sitter list. TV pay. Play
ground. Cafė, 7 A.M.-10 P.M. Rm service. Golf green, badminton, croąuet. 
Special consideration given to religious groups. Tel.: 393.

AAA WAGON WHEEL MOTEL — West Springfield, Mass. 50 rooms, $8, 
$10, $12. $14. On US 5 Exit 4 Mass. Tumpike. Air-cond. units, rm. pbones. 
TV, swimming pool. Restaurant open 7 a.m. to 2 p.m.. Reservations advised 

Special consideration to Religious Groups. PHONE RE 6-1871.

Barryville, N1 Y. HOTEL - MOTEL., Under new management E. Maue, propr. 
Rooms - Meals - Tap Room; Hunting, Fishing. Open Ali Year Round 
Special Rates to Religious Groups. 
Telephone: 9481 (Barryville, N.Y.)

Rev. Bernard Guillet, A. A.
Our Lady of Guodohpe Church
229 West 14 St, N. Y. 11, N.Y.

TeL CH 3-5317

Lon, Branch / on the beach / ,-r
FOUNTAINS MOTEL of Long Branch — Ocean & Morris Avės. CA 2-7200 

RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE. 116 deluy.e rvoins all with til« bath 4 
nh>»wem. KM'*”- Air -onditloned o<—>»>? Bathing—Svimrolng Pool. Couvenleat t. 
Moumouth Pa ik. 40 minutes to.N.T.C. — B-asonat.eA Rates. ,

’-ą BENEDICJ MANOR

Boonton, New Jersey _ 
Home for elderly persons with home 
atmosphere. — Good home cooked 
meals. 3 times daily. — Moderate 
prices. — Owned and o perą t ed by 
Catholic Family. DEerfiel: 4-7919.

BERKSHIRE HILLS MOTEL — WESTFIELD, Mass. — 12 air-cond. units 
June-Oct.: S, $7-$10; D, $10-$14; $2 each additional; Nov.-May: S. 
$5; D, $8. TV free. Special Rates to Religious Groups. 
LOgan 8-8157

ATOSTOGOSE Kennebunkporte, Me.

'"Mew HMtNrk. 14 yr. old brick huaga- 
-Nįv wkk oa 40x100.

. cange. ,S hrre , j t a •
taths. Ga. temt. with bar. eat-la kitebea 
with GE waH refrig., full din. room,

. «Mpen brici frunt pareit, cuoted rear patio. 
alr-eond.. w»4eer. dryer. W/W. '3 b ks. , 

f. ja-Jv G** «cb">«L -bonnin-' h
trae^ortetioe. 511 N. Tth Street. New

WATERGATE MOTOR HOTEL -a Albany Post Road. Croton-on?H*^tooa 
N.Y. 43 Air Conditioned Rooms. Open all year round. T.V. - Pool - CaC 
Special ponsideration given to Religiuos Groups. 
CRoton 1-4322 ‘ fe,* > ,

REAL ČSTATE 
iaė-aaaee?a M*** a e a
In Catholic area of W. Her.ip^ead 
UL — 4 Bedrooms. modern Cape. 
nurage, large kitehenj dishwasher, 
oroadloom. alum, storms & screens 
btmda cydon fenee. avinings. brick 
•A fieldstone fi-onL large high patio 
surings bąr-b-gue. celter entrance, 
fuU wall minor. beaut. landseaped, 
60 x 100/$8.000 G.L 4f1* mortgage 
PHee $19,800. LI1-3234 / UL 7-3773

VIDALIA MOTEL — EAST FALMOUTH. MASS. — Klmball 8-3835
24 units. 6 air-cond. July 1—Labor Day: S, D, $14; 3 for $16; wkly 
rates available; May 15—June. after Labor Day—Sept. 15: S, $5; D, 
$7; 3 for '$9. Special Rates to Religious Groups. Radio avail. free.

Catholics ,welcomė at
MAPLE SHADE FARM

Norton Hill, N. Y. Mrs. E. Dienst. 
Oak Hill Cedar 9-4338. Best home 
cooking. outdoor activities super- 
vised all time. Trahsported to Mass 
on Sundays. 8-15 yrs. — $25 wk.

JACSON HEIGHTS

SOLID BRICK 2 FAMILY HOME

In St. Hugiie’s Parish. in HUNT- 
INGT0N. UI. N.Y. Huntington sta- 
tion — J23.0O. 8 rooms. 4 baths - 2*4 
baths, fireplace, full basement ga
rage, comer: *4 aere; 4*4% mort- 
gage; vvalk to churches. transporta- 
tion and shopping. HAmitton 7-9186

In St. John of God Parish 
in CENTRAU ISLIP. U L

4 Bedroom - Cape - 2 fulf baths - 
finished basement - w. to w. carpet - 
patio - fruit trees - 75x100 - Bus - 
at comer - block to station and 
shoppin’. 813,000. CE 4-8533.

of SEAFORD, UI. N.Y.
5 bedroom split level. fenced wooded 
plot elose to transportation. church 
and school. 4 *4 mortgage. $19,950.

SUnset 5-2844

MARION E. RODDEN RĘST HOME 

recently opened. certified. in beautiful 
Lak** Ronkonkoma. For elderly-reti i*d- 
convaiescents. needin? care, understand- 
ing. Diet supervision. Tastefully furn- 
ishrd pvt, & semi-pvt. rms.: landseaped 
ground. Churches near-by. 24 hour su- 
pervision. licensed nurse. — From $35 
weekly. ROnkonkoma 9-4411.

The Home with a Heart 
Pleasant Surrounflings. Located on 
South Shore x ccr-‘.v.“’ ‘ 
tatiod. Specializ-ng

Phone SAYVILLE 4-1601 
for appoinunent

 --------------------  ... the 
copvenient to all transpor- 

"■ ; in vegetarian diets.

GRKEYVOOD LAKE. N.Y. — AU year 
"rousd houje. 4 bedrma.. 1*- baths. gar 
b^at. 1nnr>> Uvrav. dinrm.. TV. Hl-fi. 

bul*t iato fireplace. f čai 
■rarage with 1 l»edrm. and full bath ir 
raar. hour in prt. park near vilingo a 
Cattoolk* Cmrcb. bmeh & hnating rights 
GReenvo-d Leke 7-£77. HYacinth 9-1300 

V-ek<h^

KRAUTVVR ATVIRA KASD1KN IR SKKM ADIENIAIS. 
USKYRI'S SKSTADIENIUS Bth. 9 ryto iki 6>30 vakaro

(Sept 11 - 29)
Visit the Shrine of Our Lady 
of Guadalupe •— Miraculous 
Painting — Other beautiful 
shrines - By Greynhaund Coach 
- Limit 45 person - AH Inchisive 
Rate $292.00. Reservation and 
Information:

MANUFACTURING CORP. 
388 Clinton Street 

Haledon. Paterson 2. N. J.
Church Linens. Priests Cassocs 4- 
Vestments. — Special eonsiderat on 

______ ___________________  _ given to religious groups. M. Black- 
to Religious Institution*. RE 6-32061 būro, president. LAmbert 3-3647.

51-26 Broadvay, Woodstde, UI 
N.Y. Athietic Fidd Contractora 
for — Baseball, Tennis Courts, 
Track, Golf A all Surfacing PTo- 
jeets. Special comdderatioa given 
to Religious institutionš. Phone 

RA 8-9660

vi ;
, . REFR1GERA.TION ’

VVASĘĮUG MACHINE
- Smrviee * Repairn .

W« have »erved Queena amce 1934
0E0RGE VOCICEN8 ' * w

ULTRA MODERN 5 4 5-8 ROOMS 
OCCUPANCY 30 DAYS

You can live rent free A make a profit too
Schools, shopping A transportation 1 block

30 AVĖ < 78 ST.
AGENT ON PREM1SES OR CALL Hl 6-9573--JA 6-6600

CHIRORRACTie CENTRR OF * 
OUEENS B LONO IBLANO 

•1-02 StApMR BtvB.
F (Near Jamelca L. I. AR.)
GalhM KVTBBTM I NAMOB tai kur V M 
tarita laiku. PaataMbtakite. arta
aplankykite mw fMtatat ir gaKtr Martrta- 
ta vairuota taygMt k»riu> austyta kata 
CTOROPRACTIC CBNTBR8 gaM Jtau R**.

Reasonable prices 
Inspection. invited 

OV 1-8984

H. K. ELECTRIC CO.
9520 - 37 Avė.. Jackson Heights, L.I.
N.Y,— Adeguate. Wiring Specialiste 

"26 Tears Experience”
Additional OUtlets & Circuit* — Air 
Conditioning Circuit* — Meter Work

JO* galite rteytl ar skambinti nartai smul 
kesnte Informacijų apie tai. taip maa jie 
padėjo. — Mro. France* Randamo.

Ideal for Catholic Institution
in SHORT HILLŠ. N. J.

4 bed-room ColoniaL with 11 aeres, 2 
aere private' lake, with guest house. 
Stable with 3 bax stalls. In excellent 
condition. Sacrifiče. — O R 6-3549.

prie ežero su valstybės tvarko
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai, šiltas ir šaltas vanduo, 
dušai. Valgį galima gamintis 
patiems ar gauti vietoje.

KEY MAN SPORTING GOOOS Ine.
116-19 Queens Bivd.
Forest Hills, L.I. x'J.Y.

Complete Line of Sport Goods. TEAMS 
OUTFITTED — Basketball - Tennis - 
Baseball - Bowlirtg . Fvotball - Soft Bali 
- Golf — Trophies. Archery A Fishing 
Tackle. Special consideration given to 
Religious Institutions. BO 1-5233.

BROOKLYN SPORTING GOODS CO. 
Ine. WHOLESALE - RETAI L. School 
and Club Athietic Equipment; Tro
phies a Specialty; Baseball. Football. 
Easketball. Bowling. Ice Skatee. Golf. 
Suppliers of P.G.L. A CYO Le^gu^s. 
Special consideration given ,to relf- 
gious groups. A. Cirillo. Manager. 
241 De Kalb Avė. — NEvns 8-2537

JERSEY PEŠT SERVICE CO.
61 Levis Street, Paterpou, NJ.

Formally R. H. Young Asaociatek 
Service is our Business. Special coa- 
sideration given te Religious Inkti- 
tutions. MU 4-2878. Branch at ISO 
Broadway, Hillsdale. N J. NO 4-2402

BROOKLYN, N. Y. — 1599 BedlM Avome.
NEWARK, N. J. — 912-314 Maitot St. TeL MI 2-2452 ir MI 2*1681. BOwfiiig Green 9-6992 
• Per mūsų firmų ahmOanri akmtMai yukyriin* vkrt# pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje — mūsų jstaigOM. gasffaa nteta mnoka. • Prie flrmoa ištaigų yra krautuves, kurioae galite gauti 
įvairiausių prekių • Stanttarių pristatytai garaatuojamas 199%.

Įstalgoa ir skyriai atMatytt taMUo w» 8 iM 6 Mtad. ir sekmad. nuo 9 nd 4 vaL vak.
MOŠŲ SKYRIAI

7B 8eosnd Aitus, 
NEW YORK 3, N. Y.

OR6BM 4*1ta0
1141 H. T_____ ...CMIOMiR. 1LU

Box 126, Thompson, Conn.
Telef. Putnam, Conn. 
WA1nut 3-2836

Kalifornijos ateitininkai Į 
kongresą

Rugpiūčio 14 Arroyo Seco 
parke susibūrę ateitininkai ta
rėsi artėjančio kongreso Chica- 
goje reikalais. Dalyvavusieji 
sumokėjo nustatytą mokesti 
kongreso išlaidoms padengti. 
Nežiūrint tolimo kelio, į kon
gresą įvairiomis priemonėmis 
vyksta 6 sendraugiai. 5 studen
tai ir 2 moksleiviai. Be to, sen
draugiai nutarė prisidėti prie 
Lietuvių Bendruomenės centro 
namų, skyriaus vardu Įsigyda
mi vieną šėrą.

Atvyko iš Lietuvos
Praėjusią savaitę Į Los An

geles lėktuvu atskrido Rapolas 
Samsonas, gyvenęs Ramygalo
je. Samsonas gimęs Lietuvoje,

You can make- over L50% profit. Just 
•hoir No.1054 reversible nrcusce with it* 
Genuine Mothor of Pear! a i colorfui 
rhinestono* surrounding a Full Color 
pietnre of thr Virgin ?<ary A Our Lordl 
Beautiful cintmri.'c«>p< et f et. 18” Chain 
and girt bos «*•>.« o> sis 'it. Send $1.80 
($2.30 valuel. Moh<-7 b ck '.'.larsntee. Ib»- 
mediate dellv -y. er». F n Color Cata- 
I09. Make tn-ukcy 1. gardies* of your age. 
Order No.1064 tnday.
STEPHEN PRODUCTS CO. 2160 Broad- 
way (Dept. D) New York 23, .N. Y. •

TO PLACE, 
YOUR AO 

CANCEL OR CHANGE

Prašymas Romai '
Prieš kuri laiką vietinės baž

nytinės vyriausybės patvarky
mu šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija paversta teritorine. Lie
tuviai reagavo, sudarydami tam 
reikalui komitetą. Po ilgų mė
ginimų ir pastangų vyskupijos 
administracija į komiteto pra
šymus neatsižvelgė. Komitetas 
paruošė kruopščiai dokumen
tuotą prašymą, kurĮ pasiuntė 
atitinkamos kongregacijos sek
retoriui prie Šv. Sosto.

$ Matadn 9t . Ne* York Ctty. TU 7-3TM.
CH1ROPRACTIC CENTER OF 

MANHATTAN, 152 W. 42M BL

Mot < * * mes pirmiofL..
Ger&Mnięji pirmieji! L^do-’ 

te jus pasveikinti, kad nesate 
paskutinieji. Labai nematoma 
daiktas vilktis iš paskos, lyja 
karvės uodegai. ;

Aš, žinoma, neturiu galva 
je lietuviškos žalmargės, nes jM 
visada buvo pirmoji, kol dbfl 
nebuvo kolchozų. Pamačius, sąM 
kysim, dobilus, ir kuria pirma 
ji, užrietusi uodegą, tartum ko3 
kio bimbalo Įkąsta. Uodega na 
atsilieka nuo galvos ir ragą 
Bėga pirma visais savo galais^

Lietuvoje kitados tai žinojo! 
Joškė, Soikė ir Ickė. Seni žmoil 
nės pasakojo, kaip jie varė kar! 
vę ganyti Toji bėgo pirma, JoŠ-| 
kė irgi bėgo pirma ir Sorica 
bėgo pirma, ir Ickė^ Visi bė-| 
go pirma, kol pasiekė dobilieną.] 
Paskui užėjo didžiulis perkū-| 
nas. Karvė pasileido namo pir
ma. Joškė irgi bėgo pirmas, ir 
Sorkė bėgo pirma, ir Ickė. Visi 
parbėgo namo pirma.

Tai žinodami, pasekite tų pir
mūnų pavyzdžiu. Jei išgirsite, 
kad kas nors kur nors kada 
nors ir ką nors padarė pirmiau 
už jus, skelbkite garsiai, kad 
jūs seniai taip darėte arba pa
darysite geriau. Turite visada 
būti pirmieji: pirmieji genijai, 
pirmieji melagiai, pirmieji nu- 
skaltėliai ... vis pirmieji!

Antai, Amerika pirmoji susi
grąžino iš erdvės raketą. Nega
lima tos garbės jai užleisti. Tuo
jau paskelbkite pasauliui, kad 
jūs pirmieji susigrąžinote gy
vąjį šunį. Nesvarbu, ar jis su
kosi aplink žemę, ar ne. bet la
bai svarbu.* kad šuns fotogra
fija būtų laikraštyje, žmonės 
patikės, juo labiau, jeigu dar 
paskelbsite, kad jisai nusileido 
“slaptoje vietoje” ... Tos vie
tos niekam nerodykite — tai 
militarinė paslaptis.

Žinoma, paslaptis, nes jeigu 
žmogus būtų grįžęs iš erdvės, 
jis galėtų paslaptį išduoti, šuo 
tyli. Ką gi darysi? Šunes pri
pratę vergauti, dėl to net ir iš 
“dangaus” pargrįžta. Gal kada 
sugrįš ir žmogus su išplautam 
smegenim?

Nesistenkite patikrinti tų 
faktų už geležinės sienos.' Ne
pavyks. Jus visada aplenks pir
mieji. nes jie genijai — ir 
mokslininkai, ir inžinieriai, ir 
technikai, ir darbininkai. Visi 
jie pirma bėga, nei vienas ne
atsilieka ir nei vienas kito ne
pralenkia. kaip buvo su ta 
karve žalmarge ir jos gany
tojais!' .

Žvirblis B«Pastogis

46 WMt«head Avė. 
SOUTH RIVRR. N. J. 

CLIfferd 7-6320

(Atkelta iš 5 psl.)

Chicagon. kur dalyvavo savo 
giminaičių kazimieriečių įžadų 
iškilmėse ir Motinos Juozapos 
50 metų jubilėjinėse iškilmėse. 
Ta proga aplankė savo drau
gus ir pažįstamus.

Kun. Albinas Neverauskas, 
šv. Andriejaus parapijos vika
ras, Kunigų Vienybės seimo 
pakviestas sekretorium pagelbi- 
ninku. Lanko apylinkių parapi
jų kunigus ir tariasi katalikų 
akcijos reikalais. Be to, daug 
padeda KV sekretoriui, kun. K. 
Širvaičiui.

Kun. Butikis, misijonierius, 
kilęs iš šv. Kazimiero parapi
jos. savo atostogų metu aplankė 
tėveli ir šeimą. Jis tik nese
niai įšventintas į kunigus, mo
kytojauja gimnazijoje Wiscon- 
sin.

Parapijos bazaras bus rugsė
jo 1, 2 ir 3 šv. Jurgio parapi
jos kieme. Rasa

In Queenof Mo«t Holy Rosary parish 
in ROOSEVELT, L. I. 

60x100 Comer Plot - Cape Cod 
Garage - Breezivay - Finished attic 
with 2 dormers — Many extras. 
Principais only. $15.000. Telephone

8TERUING SPORTING GOODS
72W - 13th Avenue. Brooklyn

Heaityiu-ters for Sportinę Equip- 
ment: Temis, Golf, Boxing, Basket 
BaH. BowMng, FootbaO. Sporteravear. 
Baseball. Special consideration given

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATHOLIC 
GROUPS WHO WILL BE SPENOING SOME TIME IN THE NEW 
YORK CITY AREA OURING THE SUMMER MONTHS. THE 
FOLLOYVING RELIGIOUS GOODS OEALERS HAVE SPLENDID 
REPUTATIONS FOR COURTEOUS AND RELIABLE SERVICES. 
— WE HfGHVY RECOMMEND THEM FOR THE VERY BEST 
VALUES FOR ALL TYPES OF RELIGIOUS GOODS.

lyvavęs tame kare kaip Ameri
kos armijos karys. Nepriklau
somos Lietuvos laikais grįžo į 
Lietuvą ir pastoviai apsigyve
no. Atvykti į Ameriką daug pa
dėjo jo sesuo, kuri gyvena Los 
Angeles mieste.

Laisvės kov^ minėjimas
Rugpiūčio 7 šv. Kazimiero 

par. salėje buvo paminėtas lie
tuvių laisvės kovų dvidešimt
metis. Ilgą, paremtą statisti
niais daviniais kalbą apie lie
tuvių rezistenciją pasakė prof. 
S Žymantas. Dar trumpai tais 
reikalais kalbėjo prof. M. Bir
žiška, Lietuvos konsulas dr. J. 
Bielskis, Alto pirm. J; Juode
lė, LB bičiulių pirm. -J^ Ąžuo
laitis. o Lietuvių Veteranų Ra
movės pirm. mjr. K. Liaudans- 

prieš pirma pasaulini karą bu- k“ P»P“ak«jo savo prisimini- 
vo emigravęs i Amerika ir da- į Penimų kovų su 
________________ _________________L_________ bolševikais Kaune 1941 birželio 

mėn. pabaigoje karui prasidė
jus. Minėjimą ruošė LNT Los 
Angeles atstovybė.

r



ROMAN FUNERAL CHAPEL

EXTRA PRANEŠIMAS

PL 4-1165

PARDUODAMA

4 MM

— Zigmas Degutis, LSK Ne
ries pirmininkas, savo nuotrau
komis dažnai pasirodo įvairių 
lietuviškų laikraščių puslapiuo-

Viskas labai patogiai įrengta — 

automatiškai, pakankamai rei- 

ka tingų priedų. Trys vyrai gali 

lengvai aptarnauti; Tik suinte

resuoti ir rimtai pasiruošę Šį 

biznį pirkti prašome kreiptis į:

Kas norėty skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS

Lietuviška ir europietiška daona ir pyragai, šventėme 

Vestuvėms ir pokyliams tortai 
Dalia ir Abortas RazKiūna, sav.

36-38-46 STAGG ST. BBOOKLYN 6, N. Y.

322 taoš AW • MiuoArty M, 1 
®L:>hr74M»/

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

• f Latviams pralaimėta
- Praeitą .penktadieni LAK 

krepšinio komanda pralaimė
jo draugišką susitikimą su lat
vių vienetu (89-96). Mūsiškiai 
šias rungtynes sužaidė be no
ro ir kovos dvasios. Tuo tar
pu latviai, rengdamiesi savo 
pirmenybėm Chicagoje, nėrėsi 
iš kailio. Vietonfis net buvo 
juokinga žiūrėti, kai daug ma
žesni latviukai atiminėjo ■ ka
muolius nuo mūsiškių milžinų 
— Siruso,. Bačansko, Kurylos, 
Kilbausko. Vyšnius ir vėl karš
čiavosi. Aukščiau vidutinišku
mo sužaidė tik Bačanskas II ir 
Kuryla.

Šį pirmadienį LAK žaidžia 
paskutines vasaros lygos rung
tynes su Killeens Tavern.

Butrimas į kariuomenę ..
Šiomis dienomis į dėdės Ša

mo uniformą įsivelka futboli
ninkas Romas Butrimas, kuris 
žaidė vietos LSK futbolo ko
mandoje dešiniuoju kraštu. 
A Butrimas futbolą pradėjo 

žaisti LSK suorganizuotoje , jau
nių komandoje 1954 metais. 
1957 pradėjo žaisti pirmojoje 
komandoje aukštojoje lygoje. 
Išvykstančiam mūsų sportinin
kui geriausios sėkmės.

Atletas

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

DOVANOS G I M I N a M
■ ■ ' '*2 • ' i .

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giimitės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- RA Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ? " " ----- .

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS ^VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUL 
Iff IR gulima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
YkAJlk ^įom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

—HAVENREALTY— 
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, ApdraudoR Income Tax užpildymą* 
Mutual Funds — Pinigų investacijos

87-09 Jamaka Ave^ Woedham 21.N.Y. TeL VI7-4477

51PROVMENCE STREET 
WOBCE8TER 4, MAS3. 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

S. BECKENSTEIN, Ine. 
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: Mikas, nailonas, satinas, aksomas, pliusas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k. 

KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S.Beckentėind krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai^, ukraini&al 
Važiuoti BMT išlipant Essez Street, keltis elevatorium i virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite S| skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

BUY NOW & SAVE!
MURPHY BROS. 

YEAR-END CLOSEOUT! 

ALL BRAND NEW 1960 
IMPER1ALS 

CHRYSLERS 

PLYMOUTHS 

VALIANTS 
e Immediate Delivery! f' 
e Wide Choise of Modele A Colors 
• Big Trade-ln Deals! 
e Low Cost Bank Financing!

MURPHY BROS. 
MOTOR SALES 
Elizabeth 5-5600

601-511 NO..BROAD STREET

Open Daily 8 AJUL to 9 P.M. 
Saturdays to 6 P.M.

"After We Sėli — We Serve”

399.90
Į aukščiau paminėtas kainas Įeina visos išlakto*, taip kad adre

satui nieko nereikės mokėtL Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pri
statymas garantuota*. Pria.*tų standartinių statinių jūs galite pa- 
piktomal pridėti ką Uk jūs pageidaujate ir už tai reikta papildomai

FUNERAL HOME 

280 Chesnuf Street New Britam, Conn.

TeL BA 9-1181

■ /*■ - ? ’ -a .

f, r iw '

WHITE HOEjE TAVERN , 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Weodhaven 21, TeL VlrgiBia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinktam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 10O dalyvių

arba moteriSkiems kostiumams----------5 gab.—20 jardų
Pamušalų "---------------------—------------- -----  2 gab.—10 jardų
Siūlų --------------------------------------------------- 5 špūlės
Sagų*.:—--------------------------------------------- 3 tuzinai
Adatų --------------------------------------------------- 1 pokeHs $49.90

2. Tas pats, kaip siuntinys Nr. 1 Prie to pridedama: vokiškos
gamybos skustuvas, plaukams kirpti mašinėlė ir stiklui 
plauti rėžtukas su tikra diamantu____________ _______ $59 JO

3. Grynos vilnos medžiaga vyriškam, ar
ba moteriškam paltui

O-OŽcfl 9.BfdlVc7 10.a4 0-0 
H.Re3Žce5 12.Bb3Rd7 13. 
Rg5 Žg6 14 h4 h6 15. h5 Že5 
16. Rh4Baę8 17. f4 Žec6 18. 
Ž:Ž R:Ž Ift RfŽ Bfe8 20. a5 d5! 
21,e5Žfd7 22. Bd3f6! 23. Rf- 
d4 f :e5 24. Jt:e5 Ž:R 25. f:Ž Bf8 
26.BaelBf5 27. Vg4Rc5+ 28. 
Kh2Vf7 29.Bh3Bg5 3O.Vf3 
Vfc7! Balti pasidavė, nes per 
daug grėsmių. Jei baltieji mė
gintų ginti pėstininką e5 tuo
jau praloštų. Pav. 31. Ve2 B:e5 
32. V:BRd6! Pėstininkas a5 
neapginamaš Bg5 ir Rb7 graso 
g2! Beta Be8 f8 Žada įsiveržti į

Telefonas: EUzabeth 4-1711 x
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 8&5O už pilnų eilutų

KELIONES Į LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio kelienes į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N, Y. e TeL Clrde 5-7711

GBOAL PAKE 4 TRAVa CO; INC:
132 Frankfin Avė. — Hartford, Conn.

Oficialiai Intouristo Įgaliota • siuntinių siuntimo Įstaiga
MES SIŪLOME ŽEMIAU IŠVARDINTUS STANDARTINIUS 
SIUNTINIUS, KURIU KAINOS YRA LABAf PIGIOS, TAČIAU 
JIE TURI DlDEtę VERTĘ LIETUVOJE:

Parduodami palankiomis są
lygomis keturi namai Worces- 
ter, Mass.j jr du namai Miami 
Beach, Fla. .. Namą galite įsigy
ti, įmokėdami nedidelį įnašą. 
Rašykite adresu: Mr. John V. 
Mhskm, RudM Avė., 
Miami HeaS,W. ~

WEISS & KATZ, INC
187 OBCHABD ST, N. T . C. «B 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

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

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarisąuti klįjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Visi randami priedai, kaip paminėta 
siuntinyje Nr. 1 
Vyriškas, arba moteriška* megztinis .... 1 gab.

4. Tas pato, kaip siuntinys Nr. 3 Prie to pridedama 3 dirb-
' tino šilko medžiagos suknelėms, viso 12 jardų ..................  >794)0

5. Tas pato, kaip stantiuys Nr. 4 Prie to pridedama vokiškos
gamybų* skustuvas, {taukams kirpti mašinėlė ir stiklui 
plauti rvžtokas su tikru dtanantu------------ ----------------------- >89 JO

6. MeBBago* paltams 100% vfind*------2 gab.—4 jardai
Medžiagų* kostiumams 100% vilnos .... 2 gab.—7 jardai 
Megstiniai vilnoniai ________________ 2 gab.
IOU apatiniai baltintai :----------------------- 2 poru*
Vilnonė* ankknM*---------------------------- 2 gab.
PaldoM* —-------------------- --------------- -— 2 gab. ♦
Kopsią vilnoni*--------------------------------- 2 poro*'
PlrttM* vilnoni*-------------------------------- 2 poro*

Robert Byme, 32 metų, In- 
dianapoįio un-to lektorius, lai
mėjo JAV' atviras šachmatų 
p-bes, St. Louis mieste, suko
ręs 10^4-1^4 taško. Buvo 175 
dalyviai. R. Byme laimėjimas 
JAV atvirose pirmenybėse pa
brėžia, kad New Yorko domi
navimas JAV šachmatuose yra 
palaužtas, juo labiau, kad prieš 
jį krito didmeisteriaį,— Larry 
Evans ir Bisguier. Paskutiniam 
rate Byrne laimėjo prieš dr. P. 
Poschel, Midi., kuris prieš tai 
nunešė vieną iš p-bių pirmūnų 
— A. Saidy, N.Y. /

Darant palyginimus, verta 
prisiminti, kad mūsų K. Škėma 
nesenai laimėjo partiją iš ką 
tik minėto P. Poschel, Great 
Lake p-bėse (žiūr. Darbininką, 
liepos 20).

N. Anglijos p-bės bus Hart
forde, Statler Hilton viešbuty, 
rūgs. 2-5 d.d.

Kanados atviros p-bės prasi
deda rugp. 28* ir truks iki rūg
sti0 4 d., Kitchener mieste. 
Pereitas p-bes laimėjo dr. Mac- 
skasy iš Vancouverio. Jis dabar 
dalyvavo JAV p-bėse, arčiau 
pažindamas savo busimuosius 
kovų priešininkus prie lentos. 
Povilas Vaitonis iki šiol baigė 
trečiuoju atvirose p-bėse, gi 
uždarose—dukart buvo Kana
dos meisteriu’ Spauskime nykš
čius, laukdami žinių iš Kitche- 
nerio!

M. Ostrauskas, Kaunas, gavo 
šachmatų meisterio vardą. Jis 
baigė trečiuoju Piamu turny
re, Estijoj. Turnyrą laimėjo P. 
Keres su 12 tš. 2. Ušis 10, 3. 
Ostrauskas 9 tš. Žemiau liko 
Gipsdis, Petersons, Nejus, Mi
kėnas ir kt. Ostrauskas šiame antrą gulstinę. 
turnyre įveikė Mikėną, Latvi
jos meisterį Gipslį ir sužaidė 
lygiom su didmeisteriuKeresu.

Boston Sunday Globė, rug- 
piūčio 21, paminėjo K. Merkio 
naują laimėjimą pasaulio kko- 
ręsp. p-bėse prieš ispaną Pedro 
Cherta, Barcelona. Čia mūsų 
skaitytojai ras tą partiją.

Balti: P. Cherta, juodi — K. 
Merkis. Meiliška. — 1. e4 c5 2. 
Žf3d6 3.d4c:d 4. Ž:dŽf6 5. 
Žc3a6 6.Rc4e6 7.Ve2Re7 8.

PAUL’S RESTAURANT
LIQUOBS — BEER— WINE8 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičfo lietuviškas orkestras „
Sav. P. VKNIATTSKAS

31 Spring St, New* Britain, Conaa. TeL BA 3-9771

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir j kitu* Scv. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami eta. Gavėjas NIEKO NEMOTA.

Rašykite arba aplankykite jum* arttaatansta* mAsų skyrio* 

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
* NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenus — T*L: ALU-9496 
o BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — TeL: Dl 5-0606
* LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Btreat — TeL; FO JOTI
o PATER8ON, N.J, 98 Mate Btrast — TeL: MU4-4818 
o NEW HAVEN, Conm, 6 Day Street TeL: LO2-M46
o P1TTSBURGH, Pa, ISIS E. Carson SLuet — TeL: HU 14780
* VVORCESTER, Mas*, 22 Caristad Btrast — TeL: SWBS888
* HAMTRAMCK, Mich^ 9350 Jos. Campan — TeL: TR 3-10B8 
o CLEVELAND, Ohio, 2083 W. 14th Street — TeL: TO1-1068 
o CHICAGO, IIL, 2222 W. CMcago Avenue, — TeL BRS-0886.
* SAN FRANCISCO, CM, 2078 Sutter Street — TeL: Fl 6-1571 
e NEWARK, NJ, 428 SpringfleM Avenue — TeL: Bl 3-1787
* PHILADELPHIA 41, Pa, 4025 OM York Rd. — TeL: DA1 KOI
* SPRINBFIKLD, Mae*, 1716 Mato Straet — TeL: RE 2-7168
o WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tol.: ptan 64706 
o GRANO RAPIDS, MMt, 414 Ocribner Avė, N.Y. —■ GL84286 
o PA88AIC, N. J, 211 Menrae Btrast (GL 0 8888
* DtTROiT, Mtah, 7300 MleM^n Aranue* — TeL: Vf «-MI
* VINCLAND, N. J, Woot Landi* Avomn^ Grask OrthsSm BMg.

SKAUSMO VALANDOJ SVttnUA

Edward A. Žiga FUNERAL HOME
548 M St,lfer Britais, Cobol 

TeL: BA - M836
Agtaraaaj* NEW BRTTAIN, WAT1SRBŪRT ir HARTFORD, Conn.



NEW YORK

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen Aromiskis
NEWARK, NJ.

MODERNIŠKA KOPLYČIA

J. Šavelis

Matthew P. BallasRADIJO VALANDA

1^30 kil. Medford,

niais bet kurią valandą.

DR. JUOZAS LEIMONASDĖMESIO*

HALL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Rašyti

DARBININKO METINIS

Visus kviečia

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

šėrikai okupavo Lietuvą (1940). 
Jam vadovaujant pavasarinin
kų sąjunga labai išaugo savo 
veikla ir narių skaičiumi. Tuoj

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera- 
tą arba užsisakyti naujai.

Anrydas praBeŠa, k>d už 
mirusį jų tėvą ir.Tyrą ą. a. 
dr. Fricą Bintskį metinės ge
dulingos pamaldos kus rugsėjo- 
—-v Septemher 3»- šeštadienį, 10 
vai Apreiškimo par. bažnyčSo-

kas; 1927-29 Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos pirmininkas. 
1930 ir 1935 buvo išrinktas į 
Ateitininkų Federacijos Tary
bą; ilgus metus buvo Ateitinin
kų Susišelpiiho Fondo valdybo-

WEVD
N. Y.

Seštad. nuo 5 iki 6 p.p.

RADIJO PROGRAMA 
ved. S»ep. Minkus, Boston,

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W ATIKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
. ir BALSAMUOTOJAS

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

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

ved. Jonas J. Romanas, 
WHIL 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 rid.

Tačiau daugiausia darbo ir 
sielos jis įdėjo į Lietuvos kai
mo jaunimo organizaciją “Pa
vasaris”. Jau 1919 buvo pava
sarininkų eentr. valdyboje. Tuo 
metu, einant kovoms už Lietu
vos nepriklausomybę, pavasari
ninkų centro valdyba išleido į 
savo narius atsišaukimą, kuria
me ragino visus pavasarininkus 
stoti savanoriais į kariuomenę, 
o pati valdyba, duodama pavyz
dį, visa įstojo. Tuo metu val
dybą sudarė pirm. D. Kurtinai
tis, sekret. J. LeSnonas ir valdy
bos narys J. P.. Janušonis.

FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

gaUma gauti. butui moderniški 
baldai, Jvalrtoa tempo*; vaikam 
lovutės, virtuvfa reikmenys ir k.

- LITHUANIAN 
FURNITURECO.

386 Wect Broadway,
8p. Boston 27, Mm.
Ott. Tai.; AN 8-4618

.Re*.: AN 8-5861

žmonėm, kurie galėtų prižiū
rėti 6 šeimų namą, 339 Wilson 
Avė., Brooklyn, N.Y. Kreiptis

Išnuomojami 3 nedideli kam
bariai dviem senesnio amžiaus

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 e šokiam gros Niek Dzvonar Vyčių 
orkestras o Įėjimas 1.00 doi. Kas mokės 1.50 dot, gaus do
vanų lietuvišką knygą • Pikniko pradžia 1:00 vai. popiet

Kari ja Alma Košytė. 24 me- 
tų, atvyko B Lenkijos, Danci
go miesto, rugpjūčio 10 Bosto
nan pas Gedmintus, kurie jai 
sudarė atvykimo dokumentus. 
Gimusi Šilalės vlsč.,* Tauragės 
apskr., Dancigo mieste yra bai
gusi lenkų gimnaziją, Varšuvoj 
studijavusi chemiją. 1956 me
tais porai mėnesių iš Lenkijos 
buvo nuvykusi į Lietuvą gimi
nių aplankyti. Gerai kalba lie
tuviškai, nors iš Lietuvos 
maža buvo išvežta, bet savo tė
vų kalbos nepamiršo.

Moksleivių ateitininkų Rytų 
apygardos vasaros stovykla Ma- 
nomet, Mass., Cape Cod, pra
eina gražioje nuotaikoje. Viso 
yra ,85 stovyklautojai. Iš paskai
tininkų jau buvo kun. V. Mar
tiniais, K. Mockus, J. Laimo
nas. O. Ivaškienė ir C. Surdo- 
kas. Oras gražus. Bųyo Lietu
vos partizanų minėjimo vaka
ras su įvairia programa ir du 
laužai prie jūros. Pereitą sek
madienį lankėsi studentų iš N. 
Yorko ir 15 svečių iš įvairių 

’ vietovių. Stovykla baigiama 
rugsėjo- 3, šeštadienį popiet.

Arvydas Barzdukas ir Daiva 
Kuodytė susituokia rugpiūčio 
27. Arvydas Barzdukas yra bai
gęs architektūrą ir dabar dir
ba Washingtone.

T. Babuškinaitės baleto stu- 
dijon priimami nauji mokiniai 
nuo rugsėjo 6. Kreiptis adresu: 
126 Massachusetts Avė., telef. 
CO 7-9845:

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. V^nis

WK0X — 1190 kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai.

į Old Town Farm 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas,

stovai, o su svečiais dalyvių 
skaičius siekė 2,000 asmenų. 
Po dešimties metų' Pavasario 
Federacija turėjo atskiras 618 
vyrų ir 615 mergaičių kuopas; 
narių buvo 25,000 vyrų, 40,000 
mergaičių ir 9,000 jaunųjų pa
vasarininkų. Viso 74,000 narių!

1936 gruodžio mėn. buvo 
pertvarkyta pavasarininkų spau 
da. Vietoj vieno laikraščio pra
dėta leisti net trys: “Vyrų Žy
giai” — vyrams, “Liepsnos” 
mergaitėms ir “Pavasaris” liko 
jaunimo vadų organas.

1934 iškilo pavasarininkų na
mų statymo klausimas. Dėka 
veiklaus Federacijos pirminin
ko J. Leimono ir nanjų staty
bos komisijos pirmininko kan. 
P. Dogelio per metus išaugo 
gražus Vytauto kalne namas, 
54,000 litų vertės.

Savo veiklos ir organizuotu
mo didžiausius sugebėjimus pa
vasarininkų vadovybė parodė 
surengdama Kaune 1938 bir
želio 28-29 milžinišką pavasa
rininkų kongresą. Jie tada pa
minėjo tris- jubilėjus: 550 me
tų krikščionybės įvedimo Lie
tuvon, 20 metų Lietuvos ne- gaį ilgai darbuotis bei vadovau- 
priklausomybės ir 25 savo or- ti savo pamėgtam, jaunimui — 
ganizacijos. Į tą kongresą at- -ateitininkams ir vyčiams, 
vyko 40,000 organizuotų pava
sarininkų, 3,000 sportininkų, 
247 chorai su 6,000 daininin-

seimuose su prakalbomis, vy
čių centro valdybos posėdžiuo
se. Bet jis nepamiršta ir atei
tininkų jaunimo: jau treti me
tai Bostone globoja moksleivių 
ateitininkų kuopą, daro jiems 
pranešimus, dalyvauja jų mėne
siniuose susirinkimuose bei pa
sitarimuose.

Tad sulaukus šio gražaus me
tų skąįčiaus, linkime mielam 
jubiliatui niekados nenustoti to 
malonaus dzūkiškos jaunatvės 
linksmumo ir nepailsti, dar il-

Darhininko piknike rugpiū
čio 28 d. bus didelis papigini- 
mas lietuviškų leidinių ir plokš
telį-

! Dr. St. Bačkis su žmona bu- 
vo atvykęs iš. Washingtono į 
New Yorką dalyvauti a. a. Leo
nės Lukaševičienės gedulingo
se pamaldose. Juos atlydėjo 
kan. dr. J.. Končius, kuris da
lyvavo pamaldose su kun. T. 
Narbutu, kun. J. Cekavičiu ir 
kun. Račkausku. Taip pat daly- 
vavo daug žymių veikėjų iš se
nosios ir naujosios kartos. Ypa
tingai gražiai giedojo solo buv. 
Lietuvos operos solistas Vladas 
Baltrušaitis. Dr. St. Bačkis su 
žmona aplankė velionės kapą 
ir buvo svečias klebono kun. 
Norberto Pakalnio.

kų. Ąžuolyno aikštėje pamaldo- Radijo programos 
se dalyvavo 100,000 žmonių.
Po jų Kauno gatvėse įvyko ei
sena, kuri buvo pati didžiausia 
ir įdomiausia iš visų lig šiol 
Lietuvoje buvusių eisenų.

Amerikos lietuvių katalikų 
jaunimas, Lietuvos vyčiai, turi 
tuos pačius tikslus ir šūkius, 
kaip ir pavasarininkai. Todėl 
visą laiką pavasarininkai su vy
čiais stengėsi palaikyti glau
džius ryšius. Tam tikslui pats 
pavasarininkų vadas dr. J. Lei-

1928 gruodžio mėn. Kaune monas 1936 kovo mėn. atvyko 
pavasarininkų konferencijoje - Amerikon ir išbuvo apie 6 mėn. 
dr. J. Leimonas buvo išrinktas 
tos didžiulės organizacijos pir-

Su prakalbomis jis aplankė di- Mass.
džiąsias lietuvių kolonijas ir vy- WLYN — 1360 kiloėycles
čių kuopas. Jis atvežė didelę Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.
rankdarbių parodą (virš 400 ga- #
balų) kaipo pavasarininkų do- VYČIŲ PROGRAMA
vaną vyčiams. WL0A — 1550 kil. Braddock,

Kai po 13 metų dr. J. Lei- Penna.
monas vėl atvyko (1949) Ame- Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.
rikon, jis atnaujino šią senąją

Kas neturi kur rainiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 

poilsio sukaktį, tenka pabrėžti, kad jis 
visą savo gyvenimą yra pašven
tęs jaunimui, jaunimo organi- mininku, kuriuo išbuvo iki bol- 

nes turi 600 akrų žemės. Augi- žarijom, jaunimo laikraščių ie
na savo gyvulių ir paukščių, dagavimui. Arčiausia jam prie 
Geri kambariai. Oras labai ty- širdies buvo ir tebėra ateitinin- 

dar priima užsakymus- vasaros ras. Gražios apylinkės pasi- kai, pavasarininkai, vyčiai. Jau
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 1919-20 jis buvo Ateitininkų Są* buvo suorganizuotos atskiros 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, jungos centro valdybos sekre- pavasarininkų vyrų ir'mergai- aw>aUJU>v LIETUVOS ATSIMINIMAI
Conn. Išlaikymas tik apie 100 torium ir Ateities žurnalo re- čių sąjungos. Pati organizacija pažintį su vyčiais ir tuoj pat Jofiūjjr i Stukas

1330 kfl., New York,

Bostonas, turėjo ir tebeturi. DR. J. LEIMONUI 60 METŲ 
ypatingą reikšmę Amerikos gy
venime. Įprasta, kad Bostonas 
yra Amerikos nepriklausomy
bės lopšys. Čia 1747 įvyko pir
masis gyventojų susirėmimas 
su anglais. Čia 1773 gruodžio 
mėn. įvyko Tea Party ženk
las pradėti kovą dėl nepriklau
somybės. čia yra Dorchesterio 
kalva, kur prasidėjo pačios ne
priklausomybės kovos.

Bostonas taip pat yra moks
lo ir kultūros centras; čia yra 
bent 6 universitetai, kelios ko
legijos, muzėjai, teatrai. Tai 
yra arčiausias Amerikos mieš
tas prie Europos. Gal dėl to 
ir lietuviai čia anksti pradėjo 
kurtis (1880 - 90). Jau 1895 pra
dėta organizuoti lietuvių pa
rapija. 1930 Bostone užsirašė 
13,000 lietuvių. Po karo, pra
sidėjus naujai imigracijai, čia 
atvyko dar apie 600, kurių tar
pe buvo mūsų žymieji poetai 
ir rašytojai, redaktoriai.

Vienas iš naujai atvykusių, 
yra ir dr. Juozas Laimonas, ku
ris šiomis dienomis sulaukė 60 
metų. Jis gimęs 1900 rugpiūčio 
23 Daugirdiškės vienkiemyje, 
Gudelių vlšč., amatininkų šei
moje. 1915 nuo karo pasitrau
kė į Rusiją, kur pradėjo lan
kyti gimnaziją Lietuvon grį
žo 1918. Po 4 metų eksternu 
išlaikė gimnazijos brandos eg
zaminus ir įstojo į ką tik susi
kūrusį Lietuvos universitetą: 
1923-27 Šveicarijoje studijavo 
politinius ir ekonominius moks
lus ir gavo daktaro laipsnį. 
1928 - 32 tarnavo finansų mi
nisterijoje referehtu, 1932-40 
dirbo Katalikų Veikimo Cent
re Kaune, 194144 buvo Lietu
vos kooperatyvų revizavimo ir 
tvarkymo direktorium, 1944 pa
sitraukė į Vokietiją, 1947 išvy
ko į Angliją ir pagaliau 1949 
atvyko į Bostoną.

. Minint mielojo jubiliato šią

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

geram ir ramiam poilsiui
CATSKILL KALNUOSE

dol. mėnesiui. Adresas: Bernice dakcijos nariu; 1921-23 Moks- pasivadino Pavasario Federad- įsitraukė į jų veiklą. Jau nuo
Mn. S. Kraunaitis, Andes, N.Y. Blekis, Old Town Farm, Terry- leivių Ateitininkų Sąjungos pir- ja. Po vienerių metų, jam va- 1951 perėmė redaguoti vyčių
Tel. Andes (Endis) N.Y. 2781 viile, Conn. Tel. Bristol LUd- mininkas; Fribourgo ateitinin- dovaujant, sušaukto) konferen- mėnesinį žurnalą “Vytį”, daž-

■ low 2-5113. kų ir Uthuania d-jos pinninin- cijoj (1929) dalyvavo 1478 at- nai dalyvauja vyčių metikiuose

kytL i
Parapijos kunigai ir komitet.

tracijai GL 5-7281, vakarais 
GL 5-7068

Fstras Kfimas mirė rugpiūčio 
23, pašarvotas šalinskų laidoji
mo koplyčioje. Laidojamąs rug
piūčio 27, šeštadmnį, iš Ange
lų Karalienes bažnyčios. '

Kun. J. Razma, Romoje bai
gęs mokslus ir ten įšventintas 
į kunigus, rugpiūčio 19 grįžo į 
Ameriką. Trumpam buvo susto
jęs New Yorke, aplankė pran
ciškonus ir Darbininko redak
ciją. IšvykoįChicagą,lmrg3r-- 
vena jo motina.

Kun. Viktoras Dabušis, Atei
tininkų Federacijos generali
nis sekretorius, yra išvykęs 2 
savaitėm į Chicagą ateitininkų 
jubilėjinio kongreso reikalais.

Dr. H. Montvilienė, RCA b- 
vės siunčiama, rugpiūčio 22 iš
skrido į Milwaukee, Wisc., kur 
atstovaus RCA New Yorko tyri
mo laboratoriją metinėje JAV 
elektroninių skaičiavimo mašinų 
draugijos rengiamoje konferen
cijoje.

Socialinės apsaugos įstaiga, 
esanti 860 Willoughby Avė., 
mum praneša, kad sveikatos, 
švietimo ir* šalpos departamen
tas išleido “Sočiai Security 
Handbook”. Knygoje yra daug 
paaiškinimų ir praktiškų patari
mų, kaip gauti socialinę drau- 
dą. Knyga turi 242 psl., labai 
kruopščiai paruošta. Ją galima 
rasti visose socialinės apsaugos 
įstaigose, viešosose biblioteko
se. O kas norėtų pats įsigyti, 
rašyti: US Government Printing 
Office, Washington 25, D.C. 
Knygos kaina — 75 centai. So
cialinė apsauga šiemet švenčia

Kun. dr. Ignas Urbonas iš 
Gary, Ind., buvo išvykęs į Eu
ropą, dalyvavo tarpt, eucharis
tiniame kongrese Miunchene ir 
Europos ateitininkų suvažiavi
me. Būdamas Prancūzijoje, Liur 
dę, mišias aukojo už ateitinin
kų kongreso pasisekimą: Grįž
damas buvo sustojęs New Yor
ke ir lankėsi* Darbininko redak
cijoje.

Joe Thomas gros Apreiški
mo parapijos piknike rugsėjo 
4 d. Franklin Sųuare, L.I., N.Y.

Paskutinį pikniką šiais me
tais rengia LB apygarda rug
sėjo 18 Idlevrild Park restorane.

Dėl kelionės į Kennebunk- 
port, Me., pranešama, kad no
rintieji keliauti į pranciškonų 
šventoves rugsėjo 3-5‘ d.d. grei
čiau registruotųsi, nes dar yra 
laisvų vietų, ir jei nesusida
rytų reikiamas skaičius apie

Since 1889
OUR ONI»y STTORE, _ 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers 

Anywhere 
Weddings & Funerals 

bur specialty

L A ŠK A S FLOWERS

čiųjų turės atsisakyti nuo ke
lionės, todėl prašoma tuoj pat 
skambinti Darbininko adminis- §vč. Trejybės lietuvių para

pijos didžiulis metinis piknikas 
bus rugpiūčio - August 28, lie
tuvių laisvės parke, 340 Mit- 

Parduodamas 2 šeimų namas, chell Avė., Linden, N.J. Pikni-
Skambinti vakarais nuo 5 iki kas prasidės 1 vaL popiet. Nuo 

4 vai. gros šėuni muzika, vado
vaujama Gutauskaitės iš Linde- 
no. Piknike bus daug įvairu
mų. Parapijos šeimininkės vai
šins svečius skaniais valgiais, 
o vyrai — šaltu alučiu ir ki
tais skaniais gėrimais. Pikni- 

teL HY 1-8781 tarp 5 ir 9 vai. kas tesis Ugi 11 vai. nakties, 
vak. šeštadieniais ir sekmadie- Parapiečiai, draugai ir kaimy

nai maloniai kviečiami atšilau-


