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sako Lodge. Ar tai bus žodžiai, ar jie virs darbais, 
parodys artimiausia Jungtinių Tautų sesija

H. Cabot Lodge j r. žino, kur skurdas, tamsumas, ligos; pri-
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T"™' Prietarai tebeviešpatauja toki pat kaip 1928 m.

yra Amerikos nepasisekimų 
priežastis. Kaip iš jų išsigel
bėti ir šaltąjį karą baigti lai
mingai, jis aiškino rugsėjo 9 
Bostone spaudai:

Perimti ir išlaikyti diploma
tinę iniciatyvą; išlaikyti kari-, 
ne persvarą; aktyviai vykdyti

Prietarus, kad katalikas negali būti prezidentas, pasmerkė polit. ir bažnyt. vadai karinę para’bą ir ūkinę para
mą tam, kad būtų išnaikintas

“Aidų” literatūros premijos 
komisija, susidedanti iš Albi
no Baranausko, pirm., Pauliaus 
Jurkaus, sekr., ir narių: Kotry
nos Grigaitytės, Nelės Mazalai- 
tės ir Leonardo Žitkevičiaus, 
rugsėjo 10 d. Brookiyne “Ai
dų” grožinės literatūros premi
ją 500 dol. visais balsais pa
skyrė Bernardui Brazdžioniui 
už jo poezijos rinkini rankraš
tyje “Vidudienio sodai”. Ko
misijai buvo. atsiųsta 10 veika
lų; 6 rankraščiai ir 5 knygos, 
išleistos 1958 - 1959 m.

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS

Kaip auga katalikai Amerikoje
Notre Dame universiteto so

ciologas dr. D. N.Barrett A- 
merikos katalikų sociologų su
važiavime kalbėjo, kad dabarti
niu metu katalikų Amerikoje 
esą 43,650,000. Per šį dešimt
metį katalikų skaičius padidė
jo 35,8 proc., o visos Ameri
kos gyventojų skaičius padidė
jo tik 16.6 prod.

Tačiau tas didėjimas atneša 
naujų rūpesčių — nedidėja to
kia proporcija nei kunigų, nei 
seserų skaičius. Katalikų skai
čius didėja tris kartus sparčiau 
nei klierikų ir seserų skaičius, 
du kartu greičiau nei kunigų 
skaičius ir keturis kartus spar
čiau nei parapijų skaičius.

Demokratų ir respublikonų 
vadai kalbėjo ir kalbėjo, kad 
religija neturi vaidinti jokio 
vaidmens prezidento rinkimuo
se. Tačiau jie neįtikino religi
nių fanatikų. Paskutinėm die- 
<ncm protestantų dvasininkai 
sustiprino akciją prieš prezi
dentą kataliką. Net ir tie (pvz. 
prezbiterijonai). kurie skelbė, 
kad reikia rinkti geriausią ly
derį, pirma prikalbėjo, kad ka
talikas turės klausyti popiežiaus 
ir tokiu būdu Amerika bus po
piežiaus įtakoje.

Demokratai, norėdami paro
dyti, kad šen. Kenr.edy "ne
klausys” popiežiaus, paskelbė 
memorandumą, kuriame surin-

ko šen. Kennedy pasisakymus 
prieš privatini mokyklų rėmi
mą, prieš Amerikos atstovo sky
rimą Vatikane ir kt.

Paštu tūkstančiais siuntinė
jamos brošiūros, kurios skelbia, 
kad į prezidentus netinka nei 
Kennedy nei Nixonas. Jie esą 
tik iškamšos. Nixoną iškėlė į 
valdžią "didysis kapitalas”, o 
Kennedy — Vatikanas. Abidvi 
partijos ir visa Amerika esą 
valdomos “neregimosios val
džios". Ta “neregimoji valdžia” 
— tai "\Valstreeto (didžiojo 
kapitalo) ir Vatikano (jėzuitų) 
ašis”. Prieš eilę metų tai "ašiai” 
vadovavęs B. M. Baruchas. šiais 
metais - popiežius Jonas XXIII.

Kas tas kvailybes skelbia ir 
siuntinėja? Tai brigados gene
rolas Herbert C. Holdridge, ge
rai, kad tik atsargos genero
las.

Jėzuitu laikraščio pareiški
mas
Protestantų akciją turėda

mas prieš akis. Tėvas C. Mur- 
ray, jėzuitų kolegijos Wood- 
stocko. Md., profesorius, "Ame
rica” laikraštyje parašė:

tas. Seniausias Amerikos prie
taras, kaip tai gali būti pava
dintas antikatališkumas, tebė
ra apnuodijęs gyvenimą kaip 
ir 1928 . . : Jo šaltinis yra tas 
pats — politinė ir religinė ig- 
norancija. Jos vaisius tas pats 
— politiniu ir religinių daly
kų sujaukimas.

Šimtinė rinktinių i kova 
prieš prietarus

Daros aiškus brutalus fak- >
New Yorke rugsėjo 11 šimti

nė įžymių asmenų, katalikų.

protestantų, provoslavų. žydų 
paskelbė atsišaukimą — ne
matuoti kandidatų i preziden
tus jų religine priklausomybe.

Tarp pasirašiusiųjų yra Bos
tono arkivyskupas R. Cushin- 
gas. graikų ortodoksų arkivys
kupas Jakovos. protestantų e- 
piskopalų vyskupas E. Lichten- 
berger. žinomasis protestantų 
teologas R. Nieburh. žydų są
jungos pirmininkas B. Bamber-
ger ir kt.

NIKITA GALĖS LAISVAI BĖGIOTI TIK SALOJE

Sovietai pirmieji
Romoje olimpinius žaidimus 

baigė rugsėjo 11. Pirma vieta 
teko Sovietam — 42 aukso me
daliai ir 797.5 taškai, antroje 
vietoje Amerika — 34 aukso 
medaliai ir 550.5 taškai.

— Saugumo Tarybos posėdin, 
kur nagrinėjamas Kongo klau
simas, atsiuntė po delegaciją 
Lumumba ir Kasavubu.

— Kipras atsisakė nuo So
vietų siūlomos pagalbos.

“DCNNOS” KELIONĖ — hurikanas ''Dorina’ nusiaute 
Puerto Rico. Floridą ir pirmadieni pasiekė Long Island. 

Nuostolių — puse milijardo. Sunaikino citrinų, greifrutų 
derlių, prigriovė namų, tačiau Floridoje žmonių aukų 
tik 5. Buvo įspėta ir pasiruošta. Ne-.v Yorke nunešė Bai
to patalpų stogą.

LUMUMBA JAU NUTŪPĖ I KALĖJIMU?

Tai padaryta, nepavykus 
susikalbėti dėl selygų Ei- 
senhoveriui susitikti su N. 
Chruščiovu. Kitiem komu
nistų vadam — judėjimas 
laisvas

Amerika rugsėjo 10 pranešė 
Sovietam, kad Chruščiovas, at
vykęs į New Yorką. turi gyven
ti tik Manhattano saloje. Jo gy
venama vieta apribojama, pa
aiškino valstybės departamento 
pranešimas, saugumo sumeti
mais. Dėl visuomenės nepalan
kumo Chruščiovui ryšium su 
Powers byla, kitų dviejų lakū
nų kalinimu, vyriausybė nega
li imtis atsakomybės. Tokis pat 
apribojimas pritaikytas Veng
rijos Kadarui ir Albanijos še
fui.

Pasimatys Eisenhcweris su 
Chruščiovu? Klausimą Eisenho- 
v.eris buvo palikes atvirą. A- 
merikos atstovas Thompsonas 
pasikalbėjime su Chruščiovu da
vė suprasti, kad Chruščiovas 
galėtų -pasimatyti su Eisenho- 
vveriu tam tikrom sąlygom, — 
jei paleistų du Amerikos lakū
nus. Chruščiovas taip pat da
vęs suprasti: tegul Eiserhowe- 
lis jį atsiprašo. Po tokios ži
nios iš Maskvos gali būti su
prantamas valstybės departa
mento griežtas apribojimas 
nepasitraukti iš Manhattano sa
los.

Chruščiovo pianas Chruščio
vas “Baltika" laivu (buvęs anks
čiau “Molotovas”) iš Karaliau- 

.čiaus atplaukia su 137 palydo
vais. neskaitant įgulos 191 na
rio. Tai bus didžiausia delega
cija Jungtinėse Tautose. Atvyks

PI kuTAI NEW YORKt prieš Chruščiovą rugsėjo 11.

ta taip pat Lenkijos, Gudijos. 
Čekoslovakijos ir kitų satelitų 
galvos. Atvyks ir Egipto Nas- 
seris. Jugoslavijos Tito bei kiti 
Maskvos šalininkai. Jei Chruš
čiovui nenusisekė padaryti New 
Yorke visų viršūnių konferen
cijos. tai jis padarys čia komu
nistinių viršūnių konferenciją. 
Jungtinių Tautų sesija turės 
būti paversta Chruščiovo tri
būna kovai prieš Ameriką. 
Chruščiovas labiausiai ir norė
jo permesti kovą prieš Ameri
ką i Amerikos miestą, kaip per
nai prieš Vakarus buvo suor
ganizavęs Austrijos Vienoje. 
“Pravda" paskelbė, kad Jungti
nės Tautos pakitusios. Jose iš
augusi Sovietų įtaka. Ypačiai 
tarp naujų Azijos ir Afrikos 
valstybių, kurios dabar yra J. 
T. nariai. Tą savo įtaką Chruš
čiovas nori ir pademonstruoti 
prieš Ameriką.

Plketai prieš Chruščiovą
Chruščiovas atvyks rugsėjo 

19 ir apsigyvens Wa!dorf As- 
’torijoje. Jau rugsėjo 7 buvo 
pirmi piketai prie Waldorf As- 
torijos su šūkiais: “žmogžudžiui 
vieta kalėjime, ne Waldorf As
tenijoje”.

Long Island susidaręs specia
lus komitetas paragino tautie
čius siųsti prezidentui ir vals
tybės sekretoriui protestus 
prieš nekviestą svečią.

Rugsėjo 11 vėl piketai bu
vo prie Sovietų atstovybės J. 
Tautom. Plakatuose “Žudikas 
K. įžeidė mūsų prezidentą”, 
“Sveikinti Chruščiovą? Tai ko
dėl ne Hitlerį?”. “Don't Dine 
and Wine Commie Swine”.

Kongo' dar tik 11 savaičių 
paskelbta nepriklausoma vals
tybe. o jau 9 savaites virto 
pasaulinio neramumo arena. 
Praeita savaitė parodė toje a- 
renoje veikiant dvi svetimas 
jėgas per Jungtinių Tautų gal
vas. Tai Sovietai ir Belgai. Tos 
dvi jėgos labiausiai ir lėmė 
praeitos savaitės Įvykius. Jung
tinės Tautos buvo trečioji jė
ga. kuri mėgino sukliudyti tiek 
savo nariui Sovietam, tiek ir 
savo nariui Belgijai. Šitų jėgų 
įtakoje Kongo įvykiai taip plė
tojosi: 
LUMUMBA IR KASAVUBU

Rugsėjo 5, pirmadienį, Kon
go prezidentas Kasavubu atsta
tė iš ministerių pirmininkų Lu- 
mumbą ir pakvietė Jungt. Tau
tas perimti atsakomybę už 
tvarką. Antradienį, rugsėjo 6, 
Lumumba atstatė Kasavubu iš 
prezidentų. O trečiadienį bei 
ketvirtadienį parlamentas bei 
senatas panaikino tuos atsta-

tymus. ir Lumumba jautėsi su
stiprėjęs valdžioje. Bet šešta
dienį Kasavubu pakartojo, kad 
Lumumba yra atleistas, ir pa
ragino kariuomenę, kad sudėtų 
ginklus į sandėlius.

Savaitės pabaigoje Kasavubu 
padėtis sustiprėjo dėl dviejų 
priežasčių: kariuomenės vado
vybė linko paremti Kasavubu, 
sustabdydama invazijos kovas 
Katangoje; Katangos min. pirm. 
Tshombe pakvietė Kasavubu 
tartis dėl korifederacijos tvar
kos, kuriai pritarė anksčiau 
jau Kasavubu.

Lumumbą remia Sovietai 
Kasavubu — belgai.
LUMUMBA IR JUNGTINĖS 
TAUTOS

Jungtinių Tautų kariuomenė 
rugsėjo 6 perėmė radijo sto
tį ir aerodromus. Per ją ne
galėjo skelbtis nei Lumumba 
nei Kasavubu. Bet Kasavubu 
galėjo netiesiogiai pasinaudo-

ti Prancūzijos Kongo siųstuvu. 
Sovietai negalėjo naudotis ae
rodromais. siųsdami pagalba 
Lumurnbai per Jungtinių Tau
tų galvas. Lumumbos lūpom 
Sovietai tada pareikalavo, kad 
Jungtinės Tautos atiduotų ra
dijo ir aerodromus Lumurnbai. 
Negavo. Lumumba tada reika
lavo, kad Jungtinės Tautos pa
sitrauktų, o Saugumo Tarybos 
posėdis būtų ne New Yorke, 
o Konge. Nors tas reikalavi
mas buvo remiamas Sovietų, 
bet Saugumo Taryba penkta
dienį ji atmetė.

Jungt. Tautų kariuomenė yra 
užėmusi ir Katangoje aerodro
mus. Dėt penktadienį Katan
gos kariuomenė (vad. belgų) jė
ga užėmė aerodromą, išleido 
jai raikalingus du belgų lėk
tuvus ir vėl aerodromą grąži
no.

Rugsėjo 11 ir Lumumba mė
gino jėga paimti radijo stotį. 
Nepasisekė.
Paskutiniom žiniom, Lumumba 
jau — kalėjime.

— Prancūzija pripažino Se- 
negalijos respubliką, kuri at
siskyrė nuo Sudano.

KONGO AUKOS. Amerikos transporto lakūnai, kuriuos rugpjūčio 27 Kongo minia kareiviai su 
muič, grįžo j Ameriką taip atrodydami.

traukti kompetetingus jaunus 
žmones reprezentacinėm pozi
cijom užsieniuose ir simboli
zuoti laisvame pasaulyje gru
pę tokių, nei ne didesnių en
tuziastų, kaip tie 8,000,030 ko
munistų.

Logde žodis svarbus. Lodge 
didelio patyrimo dinlomat'.s 
Jungtinėse Tautuose šaltajame 
kare. Jis numatytas Nixono. jei 
pastarasis bus prezidentas, ir 
visam šaltajam karui vadovau
ti. Tačiau ir dabar Lodge yra 
didelis žmogus respublikonų 
valdžioje. Lieka mįslė, kas truk
dė ar trukdo dabartinėje padė
tyje vykdyti ta iniciatyvą, apie 
kuria kalbą Lodge?

O iniciatyvos stoką šaltaja
me kare prikaišioja net ir šiuo 
respublikonam lemiamu metu 
prieš rinkimus. M. Higgins (N. 
YHT) kalba vėl apie Maskvos 
lėktuvus, kurie buvo skirti Lu- 
mumbai. Tiem lėktuvam buvo 
leista pasinaudoti Graikijos ae
rodromais. Taip pat ir Italijos. 
Dabar Graikija ir Italija pasi
žadėjo Amerikai daugiau ne
leisti. Tai gerai, mano Higgins. 
Tačiau kodėl Amerika taip del
sė demaskuoti Sovietus, kad 
jie oer Jungtinių Tautų gal
vas kišasi tiesiog i Kongo vi
daus gyvenimą? Maskvos lėktu
vai jau apie rugpiūčio 25 ga- 
gabeno Lumumbos kariuomenę 
į kautynes Kasai provincijoje, 
o prezidentas Maskvą demaska
vo tik rugsėjo 7. Higgins tai 
vadino antru "vasaros skanda
lu".

Delsimą, neskubėjimą ilius
travo valstybės sekretorius: kai 
Vokietijos atstovas atsilankė 
pas jį dėl naujų trukdymų Ber
lyne, tai valstybės sekretorius 
sutiko: “Reiktų ką nors dary
ti”. Toks pareiškimas daug pa 
sako.

★

Dabar dėl iniciatyvos Chruš
čiovo atvykimo proga. Laszlo 
Bartok. buvęs Vengrijos atsto
vas Tautų Sąjungoje, rašo 
Times apie Kadaro priėmimą 
Jungtinėse Tautose. Jungtinės 
Tautos neseniai paskelbė, kad 
jis yra pasodintas į valdžią 
Maskvos kariuomenės. Jeigu da
bar bus priimti Kadaro kre
dencialai. tai bus Jungtinių 
Tautų nusižeminimas ir Kada
ro įteisinimas.

Verta stebėti, ar bus paro
dyta čia iniciatyvos laiku pasi
priešinti šiai Maskvos užmačiai.

Bartok toliau primena, kad 
Chruščiovas norės rodyti Jung
tinėse Tautose, jog didžiausias 
agresorius tai Amerika. Prieš 
jo taktiką, sako Bartok. reikė
tų parodyti dokumentus - 1957 
lapkričio 14 dekliaraciją, pasi
rašyta tų pačių komunistinių 
lyderių. Toje dekliaracijoje yra 
smulkios instrukcijos, kaip nau
jose ir neutraliose valstybėse 
reikia nuversti antikomunisti
nes valdžias, pasinaudojant iš
laisvinimo sąjūdžiais ir neutra
liuoju elementu.

Vakarai taip pat galėtų im
tis akcijos Sovietų pavergtų 
Europos tautų atžvilgiu, mano 
Bartok. Tai Maskvos pati skau
džiausia vieta. Pavergtos tau
tos yra vaizdus faktas, kaip 
Sovietai duoda pagalbą viso
kiem išsilaisvinimo sąjūdžiam 
už Sovietų ribų, bet kaltina 
Vakarus kišimusi į vidaus rei
kalus. kai tik jie reikalauja 
laisvės Sovietų pavergtom tau
tom. Kodėl Sovietai nepasi 
traukia iŠ pavergtų kraštų, kai 
vis daugiau ir daugiau koloni- 
nių kraštų gauna nepriklauso
mybę'1

Bus verta stebėti, ar respub
likonų vyriausybė pasinaudos 
šia proga perimti iniciatyva į 
savo rankas. Tai paskutinė pro
ga prieš rinkimus atsitiesti šal
tojo karo lauke.
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EXTRA PRANEŠIMAS

Oficialiai Intouristo {galiota siuntinių siuntimo ištaiga

Nemokamai dovanos ru kiekviena pirkiniu

chisius partizanų, vijosi apie 200 
raitų stribų. Pąrtizanai išsuko 
iš kelio už kapinių ir jose pa* 
sislėpė, o ętribąi nujojo tolyn 
sekančio kaimo link. Tuo pačiu

DARBININKO ADMINISTRACIJA
919 WiDoughby Ave^ Brooklyn 21, N. Y.

— Šen. Kennedy gavo paaiš
kinimą iš valstybės departamen 
to, kad Sovietų lėktuvai naudo
josi ne Nato bazėm Graikijo
je, bet Graikijos aerodromu.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS

draugai, dar žodis 
apie turizmą. Jūs pagaliau v ati
darėte savo šaų (kai kurias 
jos dalis)turistam (tam tefcros 
rūšies) ir turite gera nasise-

“Jei jūs ątvyktumėt Į mano 
namus, visai natūralu, kad aš 
nerodyčiau jum dulkinų kam
pelių”. Pasidėjęs visą manda
gumą Į šalį, tiesiai .paklausiau 
profesorę:

ga, muito nebuvimas pigina 
prekę ir spartesnių būdu au
gina įnvęstuotą kapitalą. Nąu-

Amerika įsileidžia visai be mui- — dabar bendra 
to, taip pat yra žymiai ilges- 30 bil doi. Tąi yrę 

karto daugiau nei 19S|L 
ropos firmos yra
savo kapitalo į Jungtinį tfipį? 
tyb>¥ pramone 17 ML [

Amerikos kapitalo investavi
mas į užsienio pramonę, kaip 
siūlo Du Pont, be abejo, m 
naudingas, žiūrint kapitalo va£

VASAROS SKANDALAS
M. Higgins (N.Y .H.T) iškėlė 

naują įvykį, kuris jį pavadino 
“vasaros skandalu”. Skandalas 
tas, kad Sovietai gabena į Kon
go savo transporto lėktuvus 
“Hiužn” ir juos paveda Lumum 
bos kariuomenei perkelti kovai 
su kitom negrų gentim. Tie lėk
tuvai, viso 14, nusileido ir kurą 
pasipildė Graikijoje Nato bazė-

Po tokios informacijos šen. 
Kennedy, kaip pirm, komisijos 
Afrikos reikalam, kreipėsi į vy
riausybę, kad ji pasiaiškintų.

“Aš esu sujaudintas dabarti
nių įvykių, kaip rusai infiltruo
jąs! ir rengia .subversiją Kon
ge ... Mes neturime leisti, kad 
Nato bazės virstų prieš mūsų 
norą įrankiu pastangom (sunai
kinti naujai nepriklausomybę 
laimėjusios tautos laisvę), pa
stangom, kurios siekia palaužti 
Jungtinių Tautų, pasaulio opi
nijos pasipriešinimą”.

miestelio turgavietę ir ten pa
likti gulėti tris dienas. Tada 
stribai juos slapta pakasė apy- 
bn^ėje, tačiau vienas mies
tietis sekė ir pranešė žuvusių iki susigaudę klaidoj, 
draugams, kurie juos vėliau iš
sikasė, nufotografavo ir palai
dojo toj pelĮdu saloj, kur bu
vę partizanų štabas.

“Partizanai iš gyventojų su
silaukdavo ’ visapusiškos para
mos • ■ - Netoli nuo štabo sa
los prie kelte yra ūkininko L. 
sodyba. Partizanai buvo susi
tarę su tas sodybos gyvento
jai^ kad jie dųę? ąutartą ženk
lą, pasirodžius kur stribam. Vie-

priemonių. Populiariausia — 
muitai. Muitas pakelia impor
tuojamos prekės kainą. Tai pa
deda savai prekei konkuruoti 
su importinę. Amerikos muitai 
mažesni už daugelį kitų valsty-

invazija, atsakant į užsienių 
prekių invaziją. Tokiu keliu bū
tų išvengta brangios darbo jė
gos, ir ten pagaminta prekė 
galėtų išlaikyti lengvai kainos 
konkurenciją.

Primena, kad Amerikos ka
pitalas tuo keliu ir yra pasi
nešęs. Du Pont turi savo kom
panijas šešiuose Europos kraš- 

Amerikos muitai vidutiniš- tuose, 11 lotynų Amerikos, 1 
Intern. Business

Kad mane suprastumėt, pa
sakysiu vieną gyvenimo pavyz
dį. Kalbėjausi vieną dieną su 
malonia moterim, profesore, 
kuri atlydėte Maskvos universi
teto stude^ęų ekskursiją į Oks
fordą. Ji nusiskundė vienu da
lykų — ignorandja apie Sovie
tų Sąjungą; tai ji pastebėjusi iš 
visų, su kuriais apie Sovietų 
Sąjungą kalbėjusi Aš sutikau, 
kad tai gali būti. Bet pridė
jau, kad gali būti ignorancijos 
įvairių rūšių. Tai ignorancijai

Tolimesnėje perspektyvoje 
investuotam užsieniuose kapi
talui gali būti tekis pat liki
mas kaip Kuboje. Gal toks li
kimas kapitalo ir nebaido, nes 
jis bus suspėjęs iki to laiko 
atsiimti, ką įdėjęs, su kaupu, iliustruoti papasakojau jai vie

ną anekdotą apie Oksfordo stu
dentę, kuri paėmusi į savo au
tomobilį Maskvos studentę lan
kytoją ir parodžiusi jai pinna 
įmesto lūšnas, paskui praban-

Du Pont leidinys “The Story 
of the World Trade” pasisakė 
labiausiai už vieną priemonę 
— ne už Amerikos eksporto

Rusijos studentė .atsakiusį; 
“Ačiū, bet aš niekam nepasa
kosiu, kad jūs - man 
lūšnas”. Anglijąs studentė 
aiškino, kadf jai visai nesvari 
bu, ar kis žino, ar ne, kad j 
parodė lūšnas, bet rusė studen
tė vis šypsojos ir vis kartojo: 
“Aš to niekam nesakysiu" ...
- S“* 'X'* .'į' ’.V/ ■
Kai aš anekdotą baigiau, lai
kiau ųiano viešnios profesorės 
reagavimo. Bet ji tik šypso jo
si ir įųvo nustebusi į aš 
tuo norėjau pasakyti- AŠ atsa
kiau, kad šitokios rūšies ig- 
norancija yra daug' blogesnė 
negu ano anglo, kuris nežino 
eilės statistinių davinių ir fak
tų apie Sovietų gyvenimą. Pro
fesorė prieštaravo sakydama:

metu tame kaime buvo kita 
stribų grupė, kuri jojančią gru
pę palaikė partizanais, ir ta
da įvyko susišaudymas. Kai
mas buvo sudegintas, ir labai 
daug stribų vieni kitus išžudė, 

Tačiau 
kitą rytą partizanai kapinėse 
buvo apsupti ir visi iki vieno 
(apie 20 vyrų) žuvo besikauda
mi. Lavonus stribai durtuvais 
subadė ir palaidojo tose pačio
se kapinėse.

“Yra toje apylinkėje pasi
taikę ir išdavimas. Trys broliai 
ūkininkai P. už priešingą ko
munistam veikimą jau per pir
mąją rusų okupaciją buvo ru
sų ieškomi ir visą laiką išsi

ties vežimus, prisė- slapstė. Tada buvo paskirta po 
5,000 rublių už nurodymą jiem 
suimti. Per antrą okupaciją vie
no jų žmona susidėjo su rusu 
ir visus tris išdavė. Vietoje bu
vo likviduoti”.

nis. nei kitų valstybių. Dėl mui
to didumo, pvz., Amerikos di
dysis Fordas Brazilijoje kaštuo
ja 8.000 dol., Argentinoje 16,

buvo treniruojami Sovietuose, 
gavo įsakymą grįžti namo.

to vertis. Už Ameriką žymiai 
mažesnius muitus vartoja ii di- 

.džięjy vabtybię tik Japonija 
— 2J proc. Daugelis kitę var
toja muitus iki 9*25 procentu.

aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Ądmiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Europos LF Bičiulis nr. 7- 
33 paskelbė pasakojimą senes
nio amžiaus moters, kuri 1959 
vasarą turėjo progą nuvykti į 
Lietuvą ir išbūti tris mėnesius 
savo tėviškėje. Jos tėviškė bu
vo vidurio Lietuvoje, 5 kilo
metrai nuo valsčiaus miestelio. 
Dabar ten esą viskas apleis
ta, pastatai apgriuvę, laukai ne
dirbti, o dirbamuose labai skur
džiai atrodo, žmonių palyginti 
su nepęiklausęęiybės laikais 
ten daug mąžiau. Ji pasakojo 
ir apie pąriiząnus. Dėmesio 
verta, kad partizanų veikimą 
dar pastebi 1953. Tai iš nau
jo patvirtiną, kad kai kurių 
pavergtos Europos leidipią tvir
tinimas, jog ginkluotei rezis
tencijai baigusis su 1950, yra 
netikslus. Pasakotoją iš Lietu
vos partizanų veikimo savo tė
viškės rajone taip vaizdavo:

“Jau pirmokus vokiečių — 
rusų karo teenęmis ięn stipriai 
reiškėsi partizanai; net rusų 
generolas buvo partizanų nu
šautas. Partizanų atakos irgi, 
palyginti, buvo didelės: 12 žu
vusių. Tacįą partizanam vadova
vo dr. M ir partizanas T. (su
žeistas ir ligoninėj rusų karei
vio nužudytas). žuvusiem prie 
katalikų kapinių tpivo įruoštos 
partizanų kapinės, kurios ir da
bar tebėra gerai prižiūrimos. 
Tose kapinėse yra slaptai pa
laidota ir daug dabartinėj oku
pacijoj žuvusių partizanų.

“Vietovėje R. yra didžiulės 
‘neįeinamos’ pelkės su daugeliu 
salų. Vienoje iš jų buvo parti
zanų štabas iki 1953 metų. Dar 
iš baudžiavos laikų į kai ku
rias salas buvo po vandeniu 
padaryti grįsti klaidūs kffiįi, 
kuriuos žinant laivo galima ir 
važiuotiem pasinaudoti. Į štabo 
salą buvo galima nuvykti tik 
gerai žinant įėjimą kietesne 
žeme. Privažiuoti nebuvo gali
ma. Saloj buvo susispietę par
tizanai iš įvairių Lietuvos vie
tovių. Ilgą laiką buvo apie 250 
vyrų dalinys, kuris ir laikėsi 
stipriai organizuotas iki 1953 
metų, šeši apylinkės partizanai 
ten prisilaikė dar ir po Stalino 
mirties ir buvo kaip paskuti
nieji nužudyti, štabas turėjo 
radijo siųstuvą, buvo įsiruošęs 
ligoninę su gailestingomis se
serimis. Vadas Ąžuolas buvęs 
sužeistas apie 1949 metus ir 
salos ligoninėj išgulėjęs apie 
4 mėnesius, iki pasveikęs. Par
tizanų veikimas buvę išvysty
tas plačiu spinduliu, ir iš sa
los jie išvykdavo kartais ilges
niam laikui Vietinius nusikal
tusius komunistus partizanai 
bausdavo mirtimi. Komjaunuo
lius ir komjaunuoles pagąsdi
nimui ir pajuokai bausdavo 
rutarkuodami “sėdynes”. Net 
pajuokos dainos toj apylinkėj 
buvo dainuojamos apie šias 
bausmes.

“Vietiniai 6 partizanai, ku
rių tarpe buvo jų vadas Ąžuo
las, išsilaikę apylinkėje 9d po 
Stalino mirties, visi kartu bu
vę kautynėse stribų nužudyti 
Lavonai buvo strfbq atvežti |

kai yra 5 proc. bendros impor- Kanadoje.
Machines turi 10 fabrikų Euro
poje. Taip pat Fordas, General 
Motors gamina automobilius už
sieniuose ... Tokiu pat• būdu 
Europos firmos turi savo fab
rikus ar yra susidėję su vieti
niais fabrikais Amerikoje, A- 
zijoje, Afrikoje.

Km daryti, kad išeitum be 
nuostolio? Tokis klausimas ky
la Amerikos prekybos spėria- sustiprinimą, ne už muitų di- 
listui ir Amerikos gamintojui, dinimą, bet už

mmlll
teitem' te flf IdtoS' 

Dė| fito
Įralhėti ąpie tikrą nMnfięr pMitoMteną tarp

Televizijos, Hl-Ff bei vokižkų aparatų fisjrrnss atitekama* Ū94 
kvalifikuoto techniko

5. Tas pats, kaip siuntinys Nr. 4 Prie to pridedama vokUkos
gamybos skustuvas, plaukams kirpti motinėle ir Stiklui 
pianu roCtakas su tikro dtemaatv ------------------------------------$89.90

6. Medžiagos'paltams 100% vilnos------ 1 gab.—• jardai
Medžiagos kostiumam M0% vflnoo .... 2 gab.—7 jardai

2 gab.
2 poros ?
2 gab.
*

rikos prekė turi būti branges- 
nė.Mažinti importui yra daug

MES SIŪLOME ŽEMIAU IŠVARDINTUS STANDARTINIUS 
SIUNTINIUS^ KURIŲ KAINOS YRA LABAI PlOlOS, TAČIAU 
<IE TURI DIDELĘ VERTĘ LIETUVOJE:
L PuavilnoDės medžiagos S vyriškiems, t s

arba moteriškiems kostiumams----------5 gab.—ŽO jardų
Pamušalų____________________ :-------- 2 gab.—10 jardų
Siūlų _____________________________  5 špūlės
Sagų   ________________ __ —— 3 tuzinai
Adatų ___ ________ ________ ________  1 pokeBs Ę49S0

2. Tas pats, kaip siuntinys Nr. 1 Prie to pridedama: vokiškos i 
gamybos dnutuvas, plaukams kirpti mašinėlė ir stiklui 
plauti rėžtukas su tikru diamantu------------------------ — >50.00

Ęęv. V. ZE^ENIB

BANGA TELEVIS10N
34-23 FULTON STREET BfORĮte-YN S, N. V.

Sąraše, kuriame 36 valsty
bės yra surašytos pagal muitų 
didumą mažėjimo .kryptimi 
Amerika yra aštuntoje nuo apa
čios. Sąrašas prekių, kurias

VNcerte yro smteėū* ir jūs 
turite R to netik pinige, bet 
ir nrananandea.

Jūsų gyventojų masė yra pa
veikta, indoktrinuota^ kad pa
saulio tautos yra nieku dėtos 
ir kad karų kaltminkaflėra po
litikai (žinoma, ne jūsų politi
kai tik politikai iš kitos pusės). 
Dėl to jūsų žmonės yrą pasi
rengę rodytis draugiški indivi
dualiem turistam.

VakarieSus, ypač amerikie
čius ir anglus, niekas taip ge
rai nenuteikia, kaip tas drau
giškumas. Ir vakariečiai, pama
tę, kas jiems parodyta, jau da
ro jum propagandą ... Pvz.,\ 
kai aš buvau Maskvoje, sutikau 
lordą Charles Snow. Jis buvo 
oficialus vizitatorius; jis ir bu
vo specialiai šviečiamas apie 
auklėjimą — švietimą. Jis lan
kė universiteto pastatus, labo- 
rątęnjąs, ąųcįįtęįįjąs, Wtięte- 
kas. Aš buvau ilgiau Sovietuo
se negu jis, tąŠąu , negauda
mas ten angliškų laįkyašrių, 
nežinojau kokius įspūdžius jis 
parveš. Tįį iš pasikalbėjimo 
su juo mačiau, kad jis entu
ziastas. Kai laivas pargabeno 
ir mane į SockįĮohną, ant bran
to nų^rkųų "TĮię Gųąr^ąn”, 
ir tep pęr yįsą puslapį fcųvo 
antraštes “Ąų^lįjęs ŠĮpetiąnas 
atsilikęs W Rųįjęs. C. P. 
Snow įspūdžiui” TęM

jum, draugai, turi patikti. Gąų- 
ti pareiškimą tokio- žmogaus 
kaip Snow yra daugiau nei 
tūkstančiai tomų, prirašytų jū
sų sekėjų. Aš sveikinu jus. '

Reklamą jum padėjo pada
ryti tarp kitko ir žodžio “švie
timas” neaiški prasmė. Char- . 
les Snow turėjo* galvoje • tech
nikinį apmokymą. Rusijoje yra 
daugiau žmonių,' gaunančių 
smulkesnių žinių apie daugelį 
daiktų. Tačiau tai nėra švieti
mas tradicine prasme, kaip jis 
buvo ir yra suprantamas Eu
ropoje. Tokio supratimo pas 
jus nėra, nes su švietimu su
sijęs ir laisvos žmogaus min
ties išplėtimas. Negalima tad 
sakyti, kad jūsų švietimas yra 
aukščiau už mūsų, ąr kad jis 
yra žemiau ar šalia mūsų. Jūs 
neturite jokio švietimo.

Bet kol jūs turite tokią pa
ramą, draugai jū§ų turizmo 
pramonė yrą dįdžįausįas tarp
tautinis aktyvas.

Kąip įūsę pasirinkt^ valca- 
rtečię knygę spausdinimas pa
deda išnaūdoti įūsę gyvento-

prąęponė W 
♦» pasitikėjimą.

Dainas turistas, pavyzdžiui 
M* 
sti kuriuo kalbėjausi net ne- 
žino*, kad turistai negalT vykti 
Sovietų Sąjungoje kur jie no
ri. Jei jįs buvo viename mies
te, tai jis mano, kad* kiekvie
nas turistas gali būti kiekviena
me kitame mieste. Niekas jam 
nepasako; kad 
daugiau kaip pusė jūsę ša- * 
lies yra nuolatos uždaryta ^už- 
sianiečiam.'

Nepasako nė to, kad net 
leistose lankytis srityse yra pla
tūs ruožai kurie vėl yra išim
tis. “Kai aš tai kalbėjau savo 
sutiktam rašytojui tai jis at
kirto, kad ir Anglijoje yra vie
tų, kurių negalima lankyti. Kai 
paprašiau pavyzdžio, tai jis at
kirto: Buckingham rūmai” ..

Dar paskutinis žodis. Grįšiu 
priė pasikalbėjimų, kuriuos tu
rėjau Sovietų Sąjungoje. Su
tikau daugel inteligentingų ir 
labai išlavintų žmonių. Bet rea
laus minties pasikeitimo su 
jais nebuvo. Gal tai mano kal
tė, kad a& blogai klausau, bet 
priežastis yra ir ta, kad

jūsę intefigentę galvose skir
tingos idėjos laikomos atski
rose izoliuotose kamerose. .Ati

daro vieną kamerą, ir iš jos 
Reiną kilnios idėjos. Staiga, 
tiesiog suofiu klausančiojo au-

» P^iV lūPV 
ošingos idėjos ir 
Jai. Tai dalykas,

s»m petil 
eina jau

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
Bąalte fliMĮipg, dr. A. Maceina —---------- $3.00
4v. Kastatieute, dr. Z. Ivinskis ________ 2.00
IffiftBMy Didvyris, šventasis, dr. P. Gaida 1.00 

te Btete, dr. J. Girnius-----L00
Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai

V. Biržiška_________________________ L00

| cukMtan pemta5tas kainas lėtais tįsos Htaldos. taip kad adre
satui nieko neroikte moMU. VM stantintau yra apdrausti ir Jų pri
statymas garantuotas. Prte žhj standarUntę startinių jte gante pa
pildomai pridKi ką tik JOs pageidaujate ir už tai reikto papildomai

ti eksportą sunkiau kaip tik auginimą.
dėl tos priežasties, kad Ame- Tai butų Amerikos kapitalo

kūne mato Ameriką pusantro Amerikos kapitalo investavi- petiipąĘ k?Ji|fllM >
karto daugiau importuojant ne- mą į užsienius, kur yra tinka- nes dūliną dąrbo gatenyties. 
gu eksportuojant. ' mos žaliavus, kur yra darbo Tačiau Amerikos darbininkui

tas Amerikos kapitalo investa
vimas į svetimus kraštus var
giai ką duoda. Nuo to nedi
dėja jo darbo ir uždarbio ga
limybės. Jam būtų naudingiau, 
kad tas kapitalas būtų inves
tuotas savos valstybės ribose.

3. Gryno* viinos medžiaga vyrlžkam, -ar
ba nioteriSkam paltui------------------- 1 gab.—3 jardai
Tuarflnonto medžiagoe vyriškiems, ar
ba motattkiems koettanama--------- - 5 gab.—20 jardų
Visi reikiami priedai, kaip paminėta
siuntinyje Nr. 1

'■ Tyrlila*, arba moterHkas megztinis — 1 gab. $09.90
4. Ta» pats, kate siuntinys Nr. 3 Prie to pridedama 3 dirb

tino Šilko medžiagos sukDČISms, viao 13’ jardų...... ...... •■ ■■ $79.90
ar NR  » e a - a ---- » -■-------



AL6 RŪTA

ŽVAIGŽDE
VIRŠUM
GIRIOS

— romanas

ir vandeny pasipuškinti užsimanydavo, kur už meldų 
išsirengę; šūkavo, kaišiojo šlapias galvas, išpustus nub 
valgių pilviukus pamerkę vandeny. Senesnieji sėdi- 
niavo ant akmenų, ant pasitiestų žolėje skarų. Bedan
čiai, nesuspėję pavalgyti, tebečhilpinėjo gabaliukus mė
sos, maigė burnoj duonos trupinius. Maži kūdikiai 
ropinėjo apie jų kojas, dažnai paglostomi ar už iš
daigas šveitriai subarami Kaikur rinktelėjo užgautos 
kanklės, ar suvirpino orą valko nutverti skudučiai. 
Negarsios kalbos duso tebepuriuose vainikuose. Tik 
jaunųjų juokas kartais prasiverždavo augštyn. Toli 
girioje pro tyla pasigirsdavo gegulės, kukavimas. Ta-

klausė ne tik savo šimtmečiui, 
bet visiems amžiams Tad 
Linkolnas priklausė ir Lietuvai 
T inkolno atmintis šviečia vil

noje laukė poreles gyvulių ir paukščių, piemenų sau
gomų aukejfanuL O krūmuose gulėjo surttlnlos statinės 
Ir statialitf gėrimų. Ramiai skalnojo pievos žolę jau

nus, Linkofcas, šviesa mūsų stoms laikams". JAV gynybos gn 
taute! paguoda ir viltimi. Kaip sekretorius Stknton priė jo ka- žė 
žinote, JAV nepriklausomybės po pareiškė, kad Linkolnas pri- 
deklaradjoje pabrėžta, kad: —— xi_

"Dangaus ir prigimties. įste- 
tymai suteikia tautai trisę bū- 
ti riepr&lasMOfna ir kad visi

kovą galvoje. Negi šoksi į ko- 
tfą, kaip tas be pentinų gai
dys. Tačiau reikalinga, kad 
naujos gadynės laisvasis jau
nimas prabiltų naujos gady- 

(Nukelta į 4 psl.)

tarpu tai įvyko mūsų atmini
me. Kremliaus leksikone “vi
siems amžiams” tereiškia du Lietuvos Nežinomo Kareivio

kaimynystėje dirbo ir šios vals
tybės sostinėje ilsisi didysis 
kovotojas ūž pavergtą žmogų vi

Musę kruvinos skriaudos 
ir dygūs keliai
Ir liūdinčiai kryžiais
pasvirę kapai
Tai sėkla šviesaus
Lietuvos atgimimo

, ■ \ (Putinas) _

Dėdė MOteutas dar nebuvo suspėjęs gerai iš
gerti, nei stipriai užsikąsti, o jau dainuoti buvo kokį 
ketvirtadali Žinomų dainų išdainavęs. Dainavo pats vie

na avytė ir jauna* svtaMkaa; nieko Nago nenujaus- nas, dainavo pritariamas vyrų, vedė plonai girgain-
darni, grMNMė karvė ir, koja žemę kasdamas, reti- Rems moterim*. Rėkė, smakrą užvertę*, net gaivų pa- švilpė, paskui suareno paukHtato, ir parimi pasigirdo

rasi lietuvių kalbą, literatūrą, 
istoriją, geografiją. Kai kur pa
rapinėse mokyklose stengiama- sur pasaulyje. Jis kovojo už 
si lietuvių kalbos pramokyti, vergo išlaisvinimą tuo pat me-

čiuodavo, klek metų 
martele teks pasidaryti. Arba spėliojo: ateis kokia 
gera žinia, mylės pasirinkta mergelė ar ne, bus der
linga vasarėlė, šalta žiemužė ar ne^ šauks bernelius 
į karą, ar kelios dar tokios ramios Vasaros šventės 
praeis. Sukukuos gegulė tris kartus — taip, mažiau 
ar dangfan kartų ne.

kandęs, kad perdaug nesišypsotų, savo susižavėjimo 
ir tėtf&os meilės neišduotų, žiūrėjo ŽvaigMonė, 
augštai galvą iškėlusi, tiesiai veidą į šokančias nu
kreipusi, bet Žvilgsniu apmesdama visus savo vaikus, 
kaip višta viščiukus tiltu sparnu apglobianti. Tai jos 
Rindė, nors mažutė ir storulė, nors dažnai nesuval
doma padauža, dabar taip lengvai ir švelniai po pievą 
skraidė. Tri jos jaunėlė, jos rūpestis didžiausias ir 
nerimastis. Ačiū dievams už Uogelės draugystę! Kol jos 
abi susitvėrusios vaikščios, kol drauge žais, nenuslys 
Rindelė nuo tako. 0 parimi gal rimtą bernelį, gal 
Jogintą ... Matė žvaigždonė, matė motulė nevieną 
meilų nemitraus, kaip meškino, bet gerų tėvų vaiko, 
darbštaus ir doro berno, Žvilgsnį, atsiremiantį į jos 
dukters jieškančias akis. Nekantri mergaitė, bet užtat 

vasarų jau kantrų vyrą bepajudinanti. Nuo vaikystės jie drau
ge laidė, Itotolisse gyvendami, drauge pagiry bėgiojo, 
uoga* rinko, baravykų po ąžuolais šniukštinėjo. O gal 
dievai laimins tą porą? Gal motulė* rūpestį nuims 
nuo gaivos, kaip nuėmė Uoktė, vyresnioji, gerą vy
rą gaudama. Atsiduso tvaigšdooė. Pavargusios buvo- 
jos rauna, nuverpusi ir nyn* MSDrstaas, grasaus

liaus statistai ir Lietuvoje. Kas 
vakar buto komunistų laikoma 
tautų kalėjimu-, šiandien patei- 
sinama progreso vardu. Taria
moprogreso vardan Lietuva 
rusinama visose* srityse ir vi
sokiais būdais. Jai peršamas 
materializmas su teise jį pro
paguoti gimtąja kalba, šiame 
procese siekiama nužmoginti 
pavienius asmenis ir panaikin
ti lietuvių tautos individuali
nes savybes, šios užmačias-lie
tuviams riepirmiena. Jiems te
ko jas pergyventi ir carų lai
kais. šiandien te pati ideolo
gija Lietuvos okupanto—irgi 
vykdoma, tik kur. kas žiaures
nėmis priemonėmis. Carų Ru
sija priversta buvo kapituliuo
ti ir mums spaudą grąžinti. 
Ateis laikas, vergams kapitu
liuos ir šių dienų tironai.

Daugel krito sūnų, kaip tų 
lapų rudens už Dievą ir tėvy
nę. Jei Lietuvos okupantas su
rinktu vienon vieton lietuviu 
tautos ašaras bei pralietą ne
kaltą kraują, tai susidarytų 
taip didelis tvenkinys, kad ja
me Lietuvos tironai galėtų ir 
plaukioti ir prigerti. Tai dide
lė lietuvių tautos auka — pras
mingiausias testamentas atei
ties kartoms. Mes tikime, kad 
“ten, kur galva krito — rožė 
išdygo, kur kraujas tiško, žem
čiūgai pražydo”. Lietuvos jau
nimas apčiuopiamai įrodė, kad 
brangią tėvynę, tėvelių vardą 
jie moka godot. Tad,

ar ne- išmokstama. Reikia laikyti li- 
būsime pastebėję, kad prieš ke- tuanistiką sau privalomu daly- 
leris metus tų prasiveržėlių bū- ku. Tai pareiga ir garbės da
ta kiek daugiau. Lietuvio lykas. Jei lituanistikos neran- 
moksleivio ar studento pavar- dama ar mažai randama para
de nuskambėdavo nebe viena-' pinėse mokyklose, reikia jos 
me mieste. Būdavo net pašte- mokytis šeštadieninėse.

Lietuvi, nuklydęs į svetimą 
šriį, 

NeuMrfic atsigręžt atgalios 
(Augustartytė - Vaičnutięnė) rožės lapelį kankinio pagarbos 

'■ ir dėkingumo ženklan. Jūs Lie- 
B tuvos, ypač ateitininkijos, kan-‘ 

\ B\ kinius prisiminėte šio kongresoB metu daugiau, negu vystančios 
B rožės lapeliu. Garbė jums už 

k B tai. Tai ateitininkijos kilnumo
B atestacija.

■ Ateitininkijos jubilėjiniai me- 
tai laimingai sutampa su eile 

p ‘V- B kitų sukakčių. Tai suminėsiu 
X B tik prabėgomis, šiemet Durbės 

B pergalės, Žalgirio lemtingų kau- 
B? tynių, Steigiamojo seimo ir 
B JAV reikšmingo pareiškimo, 
B kuriuo pasmerktas Sovietų 
B( smurtas Baltijos valstybių at- 
B* žvilgiu, sukaktys. Tik keletas 
B dienų mus teskiria nuo didžio- 
B jo ateitininkijos mylėtojo ir 
B Ateities pirmojo redaktoriaus 
B prelato Jakšto 100 metų gimi-

^bbbBHB^HH mo sukafeties-
~ Sis kongresas vyksta ir ge- 

kenkle, šiemet 40 metų
■ nuo Lietuvos ir Sovietų Ru- 
B sijos taikos sutarties pasirašy-

mo, ir 20 metų nuo jos su- 
B ■ trempimo. Sekant taikos su- B tartimi, Kremlius “gera valia
■ visiems amžiams atsisakė nuo 

visų suvereniteto teisių lietu-
■ vių tautos ir jos teritorijos at- 
B žvilgiu”. Visiems amžiams! 
B Tai skamba, lyg būtų įvykę
B prieš daugelį šimtmečių, o tuo pareigose neatsiliktų ir laisvo- 

♦----- J p"pasaulio jaunimas. “Redde,
ųuod debes” — buvo iškalta

^-^^B***j*y Kongrese (liekoje 1960 rugsėjo 4
jams iK garaę l jus.šiame nan-, s .. - ' . .. ■
kete prabilti. ? ,■ .......x . ■■ • ! 1 .

Ateitininkų vadovybė, mate. . naktyje ntinojaus garbingas sū- bet viltį visam pasauliui, vi- Ateitininkų jubilėjuuB kon- 
vKristaus, atsigrę- 

u ir į tėvyną. Jis vyks
ta ir Lietuvos ženkle. Tai atei- 
tipinkijos dedikacija tautai ir 
jos kankinimams už Dievą ir 
tėvynę su ateitininkų skaisčio
mis aukomis imtinai

Pasakojama, Florencijoje bu- 
vęs nukaidantas “Dievo siųs
tas pranašas”. Florentiečiai jo 
mirties dieną lankydamiesi į 
jo • nužudymo vietą, atnešdavo

J dešimtmečiu. Lietuva to krimi- paminkle. Bet ne ginklu turiu
11310 aulia’ j° priežastis — ru- 
Siško komunizmo imperializ- 

" mas 1)01 materializmas, o jo
šūkis — tariamas tautų išlais- 

I BBIHB vinimas.
KAJtuKAs, Lietuvos atstovas Washingtone. Nuotr. V. Maželio Šiemet Okupantas Įsakė ko-

bėdamas apie tą aktą, yra pa-

Žodžiu nepadėkotų.
Ateidavo ir nuovargio, išsisėmimo valandos. Val

gis ir gėrimas maloniai nėbekutendavo gomurio, ims 
persotintas kūnas bevelijo geriau dribti ant minkštos 
vejelės, ant švelnių, kaip šilkinių, kalnelio smilgų. 
Daina nebeskambėjo taip sklandžiai, kojos buvo sun
kios, kaip žalio medžio kaladės. Ir šlaistėsi tada paša
liais, ant žolės gulinėjo, arba, sėdėdami sekė pasa
kas, porino apie senovę,, apšnekėjo reikalus. Kiti

maį panoro mano asmenyje 
pagerbti mūsų bendrą deivę
— Lietuvą, kurią man lemta 
dabartiniu metu šioje Šalyje 
atstovauti. E&kiinybė Lietuvai 
juk vienas šio kongreso šūkių. 
O rūpintojėlių tauta mūsų pa- 
garbos su kaupu nusip^niusL

Tačiau, nežiūrint
ištikimybės Lietuvai, veltui be- vę ir į laimę". Unkolnas, kal- 
laukėte sveikinimo

kratydamas, o kartais vos girdimai niūniavo švelnias 
melodijas, prisimerkęs ar galvą nuleidęs. Kartais/ kai 
bendra augštagaidė daina baigėsi, graudi ir didinga, 
liūdna ir nuo amžių brangi šio krašto žmonėms, 
ašuojiečiai braukė nuo kaktų prakaitą, o visų akys 
nekasdieniškai žėrėjo. Aplink stovintieji dalijosi žvilgs
niais ir lūpomis perslinkdavo savotiška šypsena, per- 
siducdanti nuo vieno veido į kitą.

Atsikvėpus po dainų, vėl būriu perėjo ragas, pri- 
pilstomas gaivaus gėrimo, paduodamas prieteliškos. 

z rankas. Nebuvo nė vieno, kuris tą ragą atstumtų, ku-

Liūdna, kad šis jubilėjus 
vyksta ne Gedimino pilies už
uovėjoje, laisvos Lietuvos lais
vame Vilniuje. Tačiau džiugu, 
kad jis vyksta bent lietuvių 
išeivijos sostinėje, laisvajame 
pasaulyje. Kita alternatyva te--

• būtų buvusi jį teminėti sielos S 
katakombose Sibire bei paverg
toje tėvynėje. Clricaga laimin- 

Liutuviškes švietimas mums ges ris tuo ir dar kitu atžvil- į 
taip pat rūpi, kai prasiveria giu pasirinkimas, šio miesto i 
mokyklų durys. Už jų ne visur

kė neramią jaunystę bulius; kapsėjo sliekus vištelė 
ir margaskiauturys gaidelis; linksmai mekeno barzdo
ta ožka, ir kratė ragus narsuolis ožys. Gyvulėliai ne
juto, kad jų laukė labai netolima, garbinga mirtis. 
Po maldingų apvaikščiojimų kalnely, krivis nusilei
do į pakalnę ir vienam po kito tvoskė gyvulėliams ' 
didele lazda į kaktą; tvoskė žyniai, pridėjo dar kele
tą smūgių paskirtieji į pagelbą vyrai. Ant didžiojo 
akmens užsikūrė ugnis, ir po visą kalnelį pasklido 
šviežios aukojamos mėsos kvapas.

Dievai nėra godūs: kiek žmonės išgali, tiek duo
da, tiek užtenka. Ašuojiečiai tai žino, šią šventę pa
sistengė daugiau, nes ir praėjusių metų derlium skųs
tis negalėjo; ir šiemetinis žadėjo būti geras. Bet nu- 

ir žmonėms, šaunią šventės puotą iškelti. Valgyti ir 
gerti galėjo, kiek nori, nors išsijuosę. Ir valgė. Ir gė
rė. Nes šita šventės dalis buvo lyg ir tęsinys apei
gų: išreiškimas padėkos dievams. O kaip kitaip iš
reikšt, jei ne būdamas patenkintas ir linksmas, so
tus, prisigardžiavęs saldžiu, svaigiu gėrimu, atsivėręs 
dainai ir šokiui, žaidimui bei juokams; visiškai at
palaidavęs sielą nuo kasdieninių vargų.'

Po antrojo kaušo midaus jau net ir šlubas Di- 
džiavyžio brolis dunkstelėjo sveikąja koja į žemę, 
įsikandęs mėsgalį, vaikščiojo Daugėris aplink, jieško- 
damas dar nepradarytos giros statinaitės. Tik Vydui 
pagrasius pirštu, jis nušlitiniavo vėl prie moterų., 
dalijančių karštos mėsos gabalus ir ruginės duonos 
riekes. Sapūnas pusmerkom dairėsi į besflinksminhn- 
čius ir vis labiau glaudėsi prie žygės, čia pat sė- 
0inčfos. Saldus midus tiek išspaudė iŠ jo meilumo, 
kad petingas, didelis vyras buvo malonus, kaip vai
kelis, šnekus, kaip Mantvilienė. įsidrąsinęs spaudė Di- 
duolei ranką Varnagiris, o Rainė šaudė savo pilko- da visi nutildavo, beveik kvapą sulaikydavo; Skai- 
mis akimis į Jogintą, tai į Mantvilo augintinį, tai į 
KlausigaDos Gedą, kuris buvo perjaunas mylėti, bet 
vertas laukti, nes gali būti naujas rikis ar net kunigą* 
Ir paties Klausigailos akys jau žibėjo ugnim, nes gar
bingam žmogui reikėjo išgerti su savaisiais.

iš krašte 
pasilikusių tautiečių bei vien- sakęs, kad jis “suteikia lais- 
minčių, kaip veltui belaukta - vę ne tik šio krašto žmonėms, 
svečių ir sveikinimo iš krašto ______ ■_ . ■ ,

“Kregždutės” šokio gaida, švilpėjas artėjo. Dūdelės , ":-- 
balsas nardė ore, čirendamas ir pašvilpdamas, tai šių- f 
Sėdamas tyliai ir dusliai; girdėjosi, tarytum, praskės
tų sparnų lengvas plasnojimas ore. Uogelė pakilo nuo y 
priklostytų prie žemės smilgų ir patempė už rankos 
Rindę. Ir štai dvi “kregždutės” ėmė plasnoti ranko
mis, lengvais judesiais nardyti pro viena kitą, lanks
tytis ir tiestis į dangaus mėlynę. Rimgaudas priėjo 
artyn jų ir sustojo. Dūdelė virpėjo tęsiu ilgesiu ir p» 
slėptu džiaugsmu. Ji Žavėjosi, ir ji žavėjo. Rindė ir 
Uogelė beveik virto paukštėmis. Jų liemenys, jų gal
vos ir pečiai buvo paukščių grakštumo. Jų rankos tie
sėsi vingiuojančiais ore sparnais. Rimgaudas išplė
tė akis. Jis beveik tikėjo, kad mergaitės pakils nuo 2 
žemės ir nuskris. Ir jo dūdelė nuliūdo.

Stebėdamasis purtė galvą dėdė Mntautas. Minty- 
se jis jau pynė pasaką apie paukštele išskrendančią 
mergaitę, palipančią bernelį nuliūdusį, paežerėj švfl- . 
pynėle švilpaujantį, sugrąžančios mergelės laukiantį. 
Žiūrėjo ęiausigaila į savo dukterį apatinę lūpą pri*

- Naujus mokslo metus pradedant
vėl atvėrė duris mi- 

lijonam jaunimo šiame krašte. 
Pradinėse ir aukštesnėse mo
kyklose pamokos jau prasidė
jo, kcdegijose prasideda. Nevi- 
siem teko laimė praverti kole
gijų duris: vieni nepanorėjo, 
kiti negalėjo, treti egzaminų 
neišlaikė. Amerikoje kolegijos 
kasmet pilnėja. Statomi dides
ni reikalavimai ir keliami di
desni mokesčiai. Pro sunkes
nius egzaminus tegalima pralįs
ti uoliu darbu; vienų tik gabu
mų gali neužtekti. Pro dides
nius mokesčius tenka prasiverž
ti visos šeimos pasiaukojimu, 
jeigu didesnių išteklių neturi; 
reikia ir susispausti, ir šio to 
atsisakyti, ir daugiau padirbėti. 
Mokslas niekada nebuvo visai 
lengvas ir be aukos. Tačiau ji
sai atsimoka vėlesniu laiku. Ne
seniai apie tai rašėme, nuro
dydami, kad Amerikoje visų 
darbininkų kvalifikacijos kelia
mos. Vis daugiau reikalaujama 
aukštesnės mokyklos arba ko
legijos išsilavinimo.

Ltetuviai neturi atsilikti, kai 
bendras išsilavinimas vis dau
giau kyla. Reikia veržtis į moks
lą visomis jėgomis. Reikia mo
kykloje uoliai dirbti, ištverti ir 
gerai baigti. Negalima pasiten
kinti vidutiniškumu, nes tik ge
rai besimokantieji gali paleng
vinti sau gauti stipendijas ir 
susirasti geresnį darbą. Malo
nu, kai pavasarį galima pasi
džiaugti vienu kitu iškilesniu 
jaunuoliu ar jaunuole, kai jie 
atžymimi pagyrimais, dovano- bet kai neprivaloma, mažai ir tu, kai visa lietuvių tauta na 1 

. mų nevalioje sukilo iš carų 
globos išsilaisvinti. Pastarosios 
kovos pasėkoje ant Lietuvos | 
nusileido 40 metų be žodžio 
ir rašto trukusi naktis. Daug 
tamsesnė naktis ir šiuo metu j 
pridengusi Lietuvą. Bet, toje .

(34)
Krypavo Varnagirio motina, graibydamasi savo 

senių rankovės, išplėstais akių vyzdžiais gaudydama maldžius dievus, atliko daug kepsnių ir daug gėrimų 
šviesą. Ji džiaugėsi, kad kartais net žmonės sumir
guliuodavo jos žvilgsny; kad ir jų neatpažino, bet 
v^i dar kiek matė. Nuolat lingavo galva, dėkoda
ma dievams už gražią jaunystę, greitai praėjusią, bet 
tokią mielą, kad galėtum amžius mąstyti, ją prisimin
damas. R svajojo apie gerą marčią, kurią sūnus par
ves ir kuri jai privirs daug daug jievų žiedų! Tada 
ji Idos akis suvilgyta jievų sunkoj linine skarele, klos 
ir klos, kol akys pagys, ir ji vėl galės regėti ir pa
žinti žmonės, taipgi daiktus.

Vos vilkosi čia ir žygės tėvas, kinknodamas lie
su kaklu ir čepsėdamas į vidų nusikreipusiomis plo
nomis lūpomis. Prisimerkęs kėlė ps galvą į saulelę, 
pro vartų viršūnes mirgančią. Svajojo, kad šita šven
tė, jį iš lovos prikėlusi, visiškai atkutins, kad ligos 
nubyrės, kaip sausi lapai, ir jis vėl bus mitrus senu
kas.

Visu veidu šypsojosi Uoktė, po širdimi jausdama 
naują gyvybę prasidedant, ir mąstė, koksai įdomus 
yra pasaulis, koksai mielas yra žmonių gyvenimas. 
Už mylimo ištekėjus, jai dar neišsprūdo iš dienų jau
nystė, o tik prt{Hatėjo gyvenimo keliai

Rytų pusės įkainy buvo didelis akmuo. Vienas jo 
šonas sulindęs į kalną, o kitas visu platumu, kaip 
atdara akinti, žvalgėsi po apylinkę. Ant to akmens 
ašuojiečiai degindavo Vasaros šventė* aukas. Pakai-

bima, kad vienoje ar kitoje 
mokykloje lietuviai kone visi 
pasivarę į priekį: yra tarp pir
mųjų garbės sąrašuose. Kodėl 
jie truputį apsilpo?

Naujoji mūsų karta yra jau - neseniai įvykusiame Eucharis- 
šiame krašte augusi ir kiek pa
sidavusi įtakai — nepersitemp
ti. Tuo. nenorime sakyti, kad 
šiame krašte jaunimas nesi- 
temptų: yra labai uolaus, ga
baus ir labai darbštaus jauni
mo. Tačiau yra ir masės, ypač 
aukštesnėse mokyklose, kur mo
komasi tik dėl to, kad reikia. 
Kai naujieji ateiviai čia važia
vo, tai jų jaunimas iš Europos 
buvo atsivežęs karšti mokytis. 
Reikėjo nugalėti ir svetimą kal
bą ir svetimą aplinką. Reikėjo 
dirbti išsijuosus. Ir to darbo 
rezultatai greitai pasirodė, šian
dien čia augusiam jaunimui 
yra lengviau mokytis kalbos ir 
aplinkos atžvilgiu. Apsiprato. 
Apsipratimas sumažino pastan
gas gerai ir kruopščiai pamo
kas atlikti, kad būtum tikras,' 
jog' moki. Sumažėjęs pasisten
gimas sumažino ir rezultatus.
Kartais jie būna liūdni, ir pri
verčia atsiskirti su mokykla. Vė
liau gailimasi, bet dažnai būna 
jau po laiko.

tiniame kongrese Miunchene. 
Tad laikau nepaprasta ir ma
lonia pareiga užčiauptų lūpų 
tautos ir savo asmenišku vardu 
giliai nuoširdžiai šį kongresą 
pasveikinti. Tautos vardu reiš
kiu ir giliausią padėką ateiti- 
ninkijai už jos ilgų metų mei
lę, ištikimybę ir aukas Lietu
vai ir lietuvių tautai.

Šį jubilėjų ateitininkijai lem- j 
ta minėti toli nuo tėvynės.

Vargingos tėvynės 
vargingi vaikai 
Plačiai išsisklaidę 
po svetimą minią

(Putinas) I
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(E knygos “Pirmoji sėja”)

apmąstymais apie

ROMUALDAS KISIELIUS

kruopščiai ir atspausta be prie-

Kultūrine kronika

INSTITUTO KLAUSYTOJAI

te, praeitų me
lą ii Paryžiaus, 

jiveiks-

l laimės horizovtus ’ 
Ne jūroj, o Jirdv, 
Kurioj paskendus aidi 
Simfonija tyli...

JAUNIMO CENTRAS, kur 
Istitutas.

— Estę dailės paroda atida
ryta New Yorke Riverside mu
rėjuje, rugsėjo 11. Paroda truks 
iki spalio 25. Dalyvauja 17 es
tų dailininkų.

šį rudenį R. Viesulas išvyks
ta į Philadelphiją, kur meno 
mokykloje dėstys grafiką. Spa
lio mėn. dalyvauja dviejose di
delėse parodose. Philadelphijos 
Print Club rengia didelę trijų 
grafikų parodą. Vienas iš jų

Globos komiteto iždininkas 
•kun. J. Kubilius, S. J.

čių Lietuvos vyčių seime Wor- 
cesteryje pareiškė?

"Lietuvių cĖdinga tauta, tau
ta heroję *r kankinię, tapo 
shnboHu laisvę žmonię visur 
pasaulyj*.

"Jei ai kartais Lietuvą už
tai buvo . mano

Nemuno, partizanų kapą, apie 
gimtosios žemės beržus, koply
tėlę prie kurios meldėsi. Jis 
kreipiasi į jaunimą, kati šis 
skristų į rytojų: “Te jums nieks 
nedrįsta čia pastoti kelio, virš 
gimtosios žemės klonių ir kal-

CMcogpj*. Jąiffąimft
Centre, veikia Pedagoginis U- 
tuanistikos Institutas, kuris š. 
m. mokslą pradeda rugšėjol7 
d. 9:30 vaL ryto. Tą dieną pra
šomi registruotis ir nauji 
klausytojai. Šį semestrą insti
tute skaitomi šie kursai:

Lietuvių kalbos dialektologi-

Visi kūriniai sudėti į gražų 
juodos drobės aplanką. Tų ap
lankų atspausta 20 egz. Be jų, 
dar 9 egz. pasiėmė pati studi
ja ir vieną — meistras. Po to 
visi akmenys ir plokštelės su
naikintos.

Reikia pasidžiaugti šiuo gra
žiu Romo Viesulo sukurtu cik
lu, kuriuo jis pasiekė didesnio

LEKTORIAI
Prof. dr. Petras Jonikas — 

lietuviu kalbos lektorius, prof. 
dįr. Albinas Liaugminas — pe
dagoginių dalykų, dr. Vanda 
Sruogienė — lietuvių tautos 
istorijos, Ona Krikščiūnienė — 
psichologijos, 'Vincentas Liule- 
vičius — lietuvių tautos isto
rijos ir istorijos dėstymo, me-

Trečiame skyrelyje — Žiedai 
pakelėse — jis sustoja ties gy
venimo akimirkom. Jis dainuo-

ieškodami vis naujo pasisaky
mo, žmogiškosios buities pra
skleidimo. R. Kisielius savo pir
muoju rinkiniu pasilieka šalia 
naujų poezijos srovių, net ša
lia J. Aisčio ar Brazdžionjo. Jo 
eilėdara daugiau klasikinė. Sa
vo poetiniais vaizdais jis irgi 
pratęsia senas tradicijas, neieš
kodamas ko nors naujo.

Sunkiausia jam įvilkti į poe
tinį vaizdą tėvynės motyvą. 
Taip dažnai jis nuskamba ei
liuota retorika. Geriausiai jis 
ten pasijaučia, kur atvira šir
dimi sustoja ties gamta ir ją 
stebi, viso iki galo neišsakyda
mas.

Knygą . iliustravo dail. Jina 
Totilaitė, bet ji savo laisvu ir 
ekspresionistiniu priešiniu kiek 
skyrėsi nuo R. Kisieliaus pasau-

skyriuje — Šlamė-
— poetas dainuo

ja apie tėvynę, apie Naktis ant

Poeto pasaulis liūdnas, bet 
jis nėra tragiškas. Jis mato 
prasmę. Jis tiki, “kad kas iš 
saulės kyla, sugrįžta vėl į sau
lę”. Didelę jo jausmų dalį už
ima tėvynė, jos vargai, nelai
mės, ilgesys apie gimtą sodžių.

Savo turiniu R. Kisielius yra 
atsistojęs į tradicinį mūsų poe
zijos taką, į taką; kuris eina 
per miestą į tėvynę. Tiesa, to- 

ja dienų pakelėse, dainuoja lop- kiu taku" daug kas ė jo: ir eina, 
šinę mažutei, pagarbiai nusi
lenkia motinos rankom, palie
čia pavasario žiedus ir rudens 
lapus, nuliūsta saulėlaidoje ir 
susimąsto naktį.

mokslas ir menas.Kalbos turi
nys ir forma. Kalbos paruoši
mas. Kalbėjimo technika.

Seminariniai darbai. — Be 
paskaitų klausymo, institute 
studentams privalomi lietuvių 
kalbos, literatūros, istorijos 
proseminariniai bei seminari
niai darbai, kuriuos jie atlie
ka raštu atitinkamo lektoriaus

pina 
sanfc&ųiu išsila- bos 
rišome mūsų kul- ĮTrištmėtftas, S. X, ftank' 
sritims, o ypač ninkas, dr. P. DaužvarcHs, Lie- 

‘amzaci’o ".s. Ins-

Kiekvieno naujo pceto pir
mąjį rinkinį pasitinkame su 
džiaugsmu: štai ateina naujas 
žmogus. Ką jis pasakys, kokius 
pasaulius praskleis, kokius sa
vos kartos rūpesčius išsakys?

Su tokia pat nuotaika paima
me į rankas it Romualdo Ki
sieliaus "Pirmąją Sėją".

Pirmame skyriuje — Dulkės 
ant veidrodžio — jis sustoja 
ties žmogumi, kuris tartum el
geta prakeliauja “pro kapus ir 
gėlynus laukų”. Sunku tam 
žmogui mieste, kur slegia dan- 
gorėžių šešėliai, kur plieskia 
reklamos, kur mala gyvenimo 
ratai. Tame miesto triukšme 
girdi “jaunystės dainuojantį vė
ją”, ir jam gaila negrįžtamai 
nuėjusių dienų. Šį savo skyrelį 
užsklendžia 
mirtį. \

Antrame 
kitę beržai

profesorių draugijos pinni- 
itas, 'jfžlfeąaitts ^—U3 Chica- 

nhį susijusių su vtusnįstinių gosapygardosvaldybos pirm., 
dalykų perteikipi V’8* -to, vie- J. Tamulis — LB švietimo ta- 
nodai reikalingas ti <k bosimam rybos pirm., Domas Velička — 
mokytojui, tiek k> ” eham li- 

'.gdytojui 
apskritai.

no pagrin-

Pilna instituto programa iš- gętrijųmetųiastibito kursą 
einama per 6 semestras arba.: & parašę pasirinkto dalyko 
3 metus, dirbant šeštadieniais (kalbos,'literatūros ar istorijos) 
po 4-5 valandas, o prireikus ir diplominį darbą, įsigyja aukš- ~ 

susitarto lai- tesniųjų lituanistinių mokyklų ^mistinės hltū 
ta. mokytojocenzą. Pasirinkusiems visuomenini1
- AsmenysJSgtagtJgną tfve- specialybe lietuvių kalbą šutei- jįo pačiu reikalin 
jų metų kursą ir ištaikę' nu- kto-tasė^būti lektoriais ki-. du instititęjuk d- tema ir iš-

(Romualdas Kisielius PIRMO
JI SĖJA, išleido Pašvaistė N. 
Yorke, 1960, 50 puslp. Kaina 
nepažymėta. Viršelis ir iliustra
cijos dail. Jinos Totilaitės).

(A. D.)

Eucharistinio kongreso Miun
chene metu dešimtys tūkstan
čių mataninkų su lietuviais bū
tinai ' aplankė Mkvusąą Dachau 
pabaisos koncentracijos stovyk
lą. Ta proga Miuncheno vysku
pas pareiškė: “Žmonės, kurie 
negali pamiršti, čia yra vieny
bėje su tais, kurie neturi pa
miršti”.

Musę Dachau — visa Lietu
va ir visas Sibiras. Lietuvos 
skriaudą jau 20 metų kai JAV 
vyriausybė prisimena ir Sovie
tų okupacijos nepripažįsta. Vos 
prieš 12 dienų valstybės de
partamentas. atsakydamas į Lie
tuvos atstovo inejnorandumą 
š. m. liepos 28 d. pakartotinai 
pareiškė, kad JAV žmonės ir 
vyriausybė tebėra giliai susi
rūpinę Lietuvos likimu ir. lau
kia tos dienos, kada Lietuvos 
žmonės galės vėl vykdyti savo 
nacionalines teises ir pasirink
ti pagal savo valią politinę, eko
nominę bei kultūrinę santvar
ką. Lietuva gausiai, didingai ir 
šiltai prisimenama vasario 16 
dieną kapitelyje bei kitomis 
progomis.

šia iškilminga proga pasinau
dojęs, aš leidžiu sau lietuvių 
tautos, savo ir šio kongreso 
dalyvių vardu viešai pareikšti 
giliai nuoširdžią padėką JAV 
žmonėms, vyriausybei' ir jos 
senatoriams bei kongresme
nams už taip didelį pakartoti
ną ir ilgos datos palankumą 
Lietuvai ir jos pavergtai tau-

Ekšpresionžstiniu moderniu sti
liumi jis pavaizduoja buliaus 
žuvimą arenoje, kartu tai su
jungdamas ir su žmogaus (to- 
raačoro) tragiką. Tekstui pa
naudojo vardus garsiųjų bulių, 
'kurie nudūrė pačius garsiausius 
torecdorus.

Aplanke viso yra 8 kūriniai 
Iš jų 6 padaryti spalvoti, pa
naudojant iki 7 spalvų.

Pats pirmasis — dedikacija, 
pieš'" rs abstraktus, juodų, bal
tų ir pilkų dėmių derinimas. 
Ant 2 j ame kūriny (toro! toro!) 
gana abstrakčiai pristato žmo- 
ga. > eidą, jį sudramatindamas. 
Trečiam kūriny (Paso doble) 
pakartoja tas pats veidas ir 
Įvesta jaučio galva. Ketvirtam 
jau matome arklių užuominas, 
penktam — trimitininkas, šeš
tam bulių galvos, septintam — 
toreodoro apranga (atspausta 
juodai ant violetiniai padengto idėjinio praskaidrėjimo, išryš- 
lapok Aštuntame (In the sun, . kinimo bei tobulumo. Gal šis 
i t ie sand) yra raudonai de- kūrinys labiau, pravers biblio- 
gančios saulės vainikas ir are- tekų ir muzėjų duris, nei lie- 
nes smėlis. tuviškųjų dainų interpretaci-

Pas kuriniame lape sutelkta 
vis?, dokumentacija. Visi teks
tai dailininko parašyti ranka.

Cikiąs suprastas gana ab
strakčiai, įvedamos tik daiktų 
užuominos (rankos, kardai, jau
čių galvos). Dėmesys sutelktas 
į spalvinį išdėstymą, į techni
kinį išvystymą. Ypač tortingos bus ir Romas Viesulas. Taip pat 
spalvotos litografijos, kur spal- spalio mėn Londone, Anglijo- 
vų padengimai ir perdengimai je, Grabovski galerijoje ren- 
gauna subtilių pustonių. ,Tęch- giama vieno R. Viesulo kuri- 
niškai darbai atlikti labai nių paroda. P. J.

buvo gavęs Guggenheimo sti
pendiją. y

šį pavasarį gavo Tamarind 
stipendiją (1,000 dol.), įsteig
tą Fordo fondo. Galėjo dirbti 
du mėnesius specialioje lito- 
grafikos studijoje Los Angeles. 
Buvo apmokėta ir kelionės iš-, 
laidos. Stipendijai R. Viesulą 
nominavo Cincinnati meno mu- 
zėjus, ir tai buvo pirmas dai
lininkas, kuriam ši .stipendija 
paskirta.

Į Los Angeles išvyko birželio 
pačiame gale ir ten prabuvo 
du mėnesius dirbdamas Tama
rind litografijos studijoje. .

Studija įrengta moderniai, 
viena iš geriausių Amerikoje, 
savo darbais prilygstanti jau 
Paryžiaus meno studijom. Vi
siem darbam turi specialistus, 
tai ir jų atspaudai kokybės at
žvilgiu tikrai gražūs.

Šioje studijoje dirbdamas R. 
Viesulas sukūrė naują litogra
fijų ciklą viena tema, šį kartą 
jis nukrypo į bulių kautynes, 
kurias jis matė lankydamasis 
Ispanijoje.

'Toro desconicido"
Visas aplankas pavadintas 

“Toro desconiddo” (nežinomas 
bulius). Tekstą — poemą ang
liškai pasirašė pats dailininkas.

Liuluvię tautos tstonja. — 
Lietuvos istorijos šaltiniai ir 
laikotarpiai. Lietuvos kaimyni
nių kraštų (Rusijos, Lenkijos, 
Vokietijos) istorija. Lietuvių 
kultūros istorija. Pasaulio lie
tuvių istorija. Lietuvos istori
jos problemos. Istorijos metodo
logija.

Pedagoginiai dalykai. — Psi
chologija. Didaktika. Metodikos 
(lietuvių kalbos, literatūros, is
torijos, lietuvių kalbos dėsty
mas svetimtaučiams). Lituanis
tinių dalykų (kalbos, literatū
ros, istorijos) dėstymo prakti
ka (painokos vedamos Chicagos 
aukšt lituanistikos mokykloj).

Iškalba (retorika). — Iškalbos

vių kalbos istorija (dr. V. Sruo
gienė), literatūrinės srovės (rea
lizmas, simbolizmas, estetizmas, 
impresionizmas) ir jų atgarsiai 
lietuvių literatūroje (Domas Ve
lička), lietuvių literatūros dės
tymo metodika ir mokyklinė 
praktika (Al. Dundulis), iškal
ba (Br. Markaitis, S.J.), pagrin
dinis lietuvių kalbos kursas — 
rašyba, sintaksė, tartis (Domas 
Velička), šis kalbos kursas dės
tomas tiems instituto studen
tams, kurie klauso tik lietuvių 
kalbos.

Kad lituanistinės studijos 
lengviau būtų prieinamos ir to
limesnėse vietovėse gyvenan
tiems, netolimoje ateityje nu
matomas įvesti neakivaizdinis 
institute einamųjų dalykų dės
tymas.

INSTITUTO PROGRAMA

Lietuviu kalba. — Morfologi
ja. Rašyba. Fonologija ir fone
tika. Sintaksė. Akcentologija. 
Tarmės. Lietuvių kalbos raidos 
apžvalga. Dialektologija. Lietu
vių kalbos istorija.

Lietuviu literatūra. — Lite
ratūros teorijos įvadas. Lietu
vių tautosaka (liaudies poezijos 
žanrai, tikėjimai, papročiai). 
Literatūrinės srovės (klasiciz
mas, sentimentalizmas, >roman-i 
firmas, realizinas, simbolizmas.

Instituto klausytojai yra tri
jų grupių: tikrieji klausytojai, Liutoya yra laisvojo pasaulio 
laisvieji klausytojai ir hospi- ideologinis kovos avangardo, 
tantai. Auka už Lietuvą yra auka už- tat

Tikraisiais klausytojais pri- laisvą žmogų visame pasaulyje Tautos skriaudos, kuri šau- 
imami asmenys baigę aukštps- su Amerika imtinai, nes lais- * kiasi dangaus keršto, lietuvis 
niąją lituanistinę arba tolygią vė nedaloma. Antai, šen. Tho- ūgi negali ir neturi užmiršti, 
mokyklą ir išėję bendrąjį aukš- mas J. Dodd prieš porą savai- Nes jeigu, neduok Dieve, lietu- 
tesnįjį mokslą. Jei kurios nors 
sąlygos trūksta, asmuo yra lai
komas laisvu klausytoju.

Hispitantais laikomi asme
nys, kurie klauso ne visus in
stitute diuunus dalykus, o pa
sirinktinai vieną kurį ar dau- 
giau, pvz., kalbą, fitaatūrą ar stojau, 
kt Pagal tai institute veikia at- skinte raUcsl—■ Aš bOšfou jai 
skirs lietuvių kattee klausytu- noaąHningao, jei būčiau kitaip 
jų grupė, kur dėstomi tik kak pasiilgt s".

ATSIŲSTA PAMINtTI 

Vincas Ramonus — MIGLO
TAS RYTAS, apysakos, išleido 
Lietuviškos Knygos klubas Chi- 
cagoje 1960, 166 prip., kaina 
3 dol. Aplankas datt. J. Fili-
gi ■ mm ir. -

7'
Jostemai g^tuiidea

R. Kisielius eiles pradėjo 
spausdinti Ateityje 1951. Nuo 
to laiko bendradarbiavo toj pa
čioj Ateityje, Darbininke, Ka
ry, Drauge, Eglutėje.

Jaunam poetui linkime drą
sos daugiau praplėsti savo poe
tinį pasaulį, įsileidžiant naujų 
poezijos laimėjimų ir jį pra
turtinant formine prasme.

— Dailės paroda surengta 
Kanadoje septintosios Kanados 
lietuvių dienos proga Interna
tional Institute patalpose, To
ronte. Atidaryta rugsėjo 3, už
daroma rugsėjo 17. Parodoje 
dalyvauja 17 dailininkų iš' JAV 
ir Kanados, išstatę po 2 ar 3 
darinis.

MOKESTIS UŽ KSLĄ
Už mokslą visi instituto klau

sytojai moką po 4a dol. me
tams. Aukštųjų mokyklų (kole
gijų, institutų, unive-si'.etų) stu
dentams šis mokestis apmoka
mas iš instituto stipendijų fon
dų, taris sudarytas iš visuome
ninių lėšų. Tokiu būdu studen
tai, lankantieji institutą, jokiais 
mokesčiais wa«psunkinami.

&i$TITUTQ VADOVYBE
Instituto direktorius — prof. 

dr. Albinas Liaugminas, vice
direktorius — Domas Velička, 
sekretorius - Aleksandras Dun
dulis. .

(Atkelta iš 3 psl.)
. nes balsu. Pavergtam lietuviui hrt.mųtterąhiranisųrtupu0. tart w

toje Lietuvoje ir tremtyje.- jaunim0 nėra

mon vieton materialinės gėry
bės, bet ryžtas visais įmano
mais ir leistinais būdais siek
ti išvaduoti nužmogintą Lietu
vos žmogų ir atstatyti paverg
to lietuvio ir jo tėvynės lais
vę ir garbę.

Ideologinės kovos laukas‘lau
kia Retoriško jaunimo talki
ninkę. Ateitininkija ypatingai 
tokiai talkai kvalifikuota, nes 
jos tėvynės meilė pagrįsta stip
riais religiniais pagrindais. Gi 
anot Ernest Heilo, religingu
mas tėvynės meilę stiprina. Pa
galiau, kaip beatnaujinsi visa 
Kristuje, jei nebūtų ryžtama
si atnaujinti Lietuvos sužalo
tą vadą.

Tėvę žemės meilė kiekvieno 
lietuvio yra garbės dalykas. 
Jei lietuvis dabartinės tautos 
kančios metu nuo jos nusigręž
tų, tokiu vargiai begalėtų pa
sididžiuoti ir jo antroji tėvy
nė, nes tai būtų ubagiška pi
lietinės garbės atėstacija. Leng
va didžiuotis Lietuva ir būti 
jos laimingųjų dienų patriotu, 

nurodyta tema. Kilniau ir garbingiau juo pa-
Laetųyos geografija ir Lietu- jj. tautos, sutemų metu, 

vos meno istorija tuo tarpų <jik geras lietuvis tegali būti 
dar nedėstoma. geru juto krašto piliečiu.

Lietuvos meilė garbes ir są
žinės dalykas ir kitii požiūriu.

vis kada nors Lietuvą užmirš
tų, kas tada ... kas tada ją 
beminės? Tad, kad didžioji 
tėvų žemės dvasia mumyse iš
liktų gyva:

Mylėti Lietuvą iš toto
visa iirdim, jausmais, 
ta toto meilė neprėpeipia
po balto asarmuro nensęte.

— Geriausiu filmu Europos 
tarybos pripažintas danų fil
mas “Paw, jaunuolis dviejų pa
saulių”. Jam paskirtas aukso 
medalis. Aukso medalį gavo ir 
britų dokumentinis filmas 
“Svastikos grėsmė”.

— Kęstutis Zapkus, jaunas 
dailininkas iš Chicagos, laimė
jęs 3000 stipendiją, pakviestas 
dailės mokytoju į Syracuze uni
versitetą, N.Y.



Cervinsko pilis ir vienuolynas anuo metu. Piešinys Wl. Szyndlerio.

kys, J. Kairys, Krivickas.

WATERBURY, CONN.

KVIEČIAME TALKON!

PO ATOSTOGŲ KEARNY ATGYJA

Parengimai

metam

aukų $

Vėliavų skaičius yra gerai ži
nomas. Lenkų vėliavų buvo dau 
giau negu lietuvių., Tačiau nė
ra tikra, kiek' po kiekviena vė
liava telkėsi vyrų. Tai priklau
sė nuo pėstininkų. Vytauto vė
liavose arba pulkuose jų buvo 
daugiau. Manoma, kad jungtinė 
kariuomenė galėjo turėti nuo 
15 iki 20 tūkstančių vyrų.

tarp birželio 29 
Abi kariuomenės

— Med. gyd. Damijonaitis 
rugpiūčio 31 mirė Hanau, Vo
kietijoje, kur dirbo didžiojoje 
tremtinių stovykloje ir ten pa
siliko kjtiem išemigravus ir sto
vyklą likvidavus.

jos rengiamas rudeninis festi
valis dviejose gatvėse (Hoyt 
St ir Schuyler Avė., Kearny, 
NJ.). Atvirame danguje muži
ką, loterijos pasirodymai, bu-

Lietuvos Brastai* 1406 ru- 
d^g buvo sutarta ~kiyžieočius 
pulti ne ten, kur/Jie gaAMp 
laukti Kryžtafl^ magvtns ŲĮ-. 
richas von Jnngfaetgenasbate, 
kad bus užputtds Vytauto ka
riuomenės iš Žemaiči o' len
kų — prie Vyslos, Dobrynės 
žemėje. Abiejose vietose susi; 
rėmimų jau buvo anksčiau’ 
Brastoje buvo sutarta kryžiuo
tus suremti nė iš dviejų šo
nų, bet smogti tiesiai į širdį 
- kryžiuočių sostinę Marienbur
gą. Lenkam ji buvo lengviau 
pasiekiama Lietuviam reikėjo 
nueiti ilgą kelią. Kelias dar pa- 
ilgėjo, kai sutartar pulti jungti
ne kariuomene, kuri turėjo su
sijungti prie Vyslos, į šiaurės 
vakarus nuo Varšuvos. Nuo Vil
niaus kelio buvo daugiau kaip 
250 mylių.

— Vokietijoje rugpiūčio 27 
— 28 įvykusioje LB Krašto Ta
rybos sesijoje išrinkta valdyba 
ir kontrolės komisija. Valdybon 
išrinkti: Ed. Simonaitis, J. K. 
Valiūnas, kun. B. Liubinas, dr. 
P. Rėklaitis ir J. Stankaitis.

r- Tta. dr. Tomas Žiūraitis 
OP., gyv-Oxford, Mich., £agal 
naują, provincijolo paskyrimą 
turės galimybės ne tik dėstyti 
kolegijoje ir "aukštesnėje mo
kykloje, bet ir atsidėti moksli
niam darbut Taip pat galės re-' 
zervuoti laiko ir lietuviškam 
pastoraciniam darbui kaip misi
jos, novenos ir su pamokslais 
galės aplankyti tolimesnes vie-

— Dr. E. Andriukaitis, neu
rologas iš Montrealio, Kanados, 
išvyko į Los Angeles, Calif., 
ruoštis profesoriauti. Jisai yra 
pakviestas Kalifornijos valsty
bės dirbti psichiatrinėje ligo
ninėje ir kartu dėstyti univer
sitete.~

červinske, kuris yra netoli 
Modlino tvirtovės, žinomos iš 
pirmojo Didžiojo karo, Jogai
los kariuomenei reikėjo keltis 
į dešinį Vyslos krantą. . Tam bu
vo iš anksto pasiruošta. Dar

Lietuviai pakėlė didesnį tos 
kelionės vargą. Jie buvo taip 
pat drausmingesni ir daugiau 
įpratę karo žygiam. Lenkai apie 
40 metų didesnėse kovose ne
buvo dalyvavę. Jie neturėjo 
nė iškilnesnio vado: niekas ne
siėmė vadovauti. Jogaila tada 
paskyrė Zyndramą iš Moszkowi- 
czų, Krokuvos vaivadą, kuriam 
tačiau buvo pavesta dau
giau karaliaus Jogailos apsau-

rKontfolės komisijon — V. Su-

— Ričardas ir Raimonda Kon
trimai, gyv. Ames, Iowa, rugsė
jo 3 susilaukė sūnaus Andriaus 
- Remigijaus. Ričardas Kontri
mas ruošiasi doktoratui iš che
mijos.

rei- 
ne- 
kur

"Visą jungtinę kariuomenę 
tvarkė ir vedė Vytautas, Jogai
la, kaip karalius, buvo laiko
mas vyriausiu vadu. Lenkų 
torikas Jonas Dlugošius, kurio 
tėvas dalyvavo šiame žygyje, 
pastebi, kad lietuvių kariuome
nė labiausiai traukė akį savo 
puikiu judėjimu ir tvarkingo
mis eilėmis. Tolimesniam žy
giui į Marienburgą kariuomenės 
grandinės buvo taip sustatytos, 
kad iš priešakio ir šono sau
gojo geniausiai ginkluoti ir vik
riausi būriai. Liepas 2 jungti
nė kariuomenė patraukė tiesiai 
į Marienburgą. S. Suž.

Jogailos kariuomenė rinkosi 
prie Vyslos ne visu būriu. Ka
ralius su Mažosios Lenkijos vė
liavomis žygį pradėjo nuo Pi- 
licos ir Vyslos įtakos, nuo va
dinamų “Pilkųjų kalnų” (Lysa 
Gora). Ten aukštame kalne 
jau stovėjo šv. Kryžiaus vien- 
nuolynas. Jogaila prieš žygį ėjo 
pėsčias iš Nowa Slupia mies
telio į vienuolyną pasimelsti. 
/Toliau žygiavo pavysfiu -iki 
Cervinsko. čia atsirado didžio
sios Lenkijos vėliavos, Mozūri- 
jos kunigaikščiai, samdiniai če
kai. Jogailos kariuomenėj iš vi
so buvo 51 vėliava.

Pasiekę Narevą, laikėsitoę 
upės kairiojo kranto. Buvo lęng 
visti plukdyti, negu vežti gink
lai,maistas, palapinių įrčhg- 
maL Priėjus irpripleukus Sau
linį Būgą, Narevo įtaką, 
nuskirtos vietos beliko koks 
20 mylių. Vytautas pranešė Jo
gailai, kad susavo kariuome
ne artėja prie Vyslos ir papra
šė pasirūpinti apsauga. Jogai
la pasiuntė 12. vėliavų saugo
ti Vyslos krantų nuo nelaukto 
puolimo. Kryžiuočiam jau prieš 
dvi savaites buvo žinoma, kad. 
Vytautas su savo kariuomene 
traukia į pietų vakarus, 
tam... savo , sušnipinėjimui 
kiamo dėmesio magistras 
skyrė, nesusivokdamas, 
jungtinė kariuomenė toliau pa
trauks. Priartėjus Vytautui prie 
Cervinsko vienuolyno, Vyslos 
krante, Jogaila ėjęs pėsčias, Vy-ą 
tauto pasitikti ketvirtį mylios.

1410 metų žiemą pasigaminta 
ir miške prislopta plaustų, ir 
“pantoninis tiltas”. Lenkų ka
riuomenė per tą tiltą kėlėsi 
3 dienas - 
ir liepos 1
susijungė tiksliai numatytu lai-

Stovykloje atsilankė keli 
šimtai skautų vadovų, svečių 
bei tėvelių. Iš New Yorko sto
vykloje dalyvavo 10 skautų,9 
skautės ir 8 skautai vyčiai, 12 
vyr. skaučių ir 7 vilkiukai. Iš 
kitų vietovių — Bostonas 77, 
BrocktOnas 5, Elizabethas 26, 
Hartfordas 12, N. Britainas 9, 

do kasdieninį stovyklos laik- Waterbury 28, Worcester 45.

bendroje 
dalinamės 
tiek savo

sus dalyvius gerai ir jaukiai nu
teikia.

Sv. Onos draugija savo pa
rengimais yra garsi šioje apy
linkėje, todėl ir šiemet tikima
si susilaukti gausiai svečių. Ne
praleiskite geros ir retos pro
gos. Festivalis prasidės 1 vai. 
popiet.

Trečias didelis parengimas, 
kurį rengia N. Jersey lietuvių 
studentų draugija drauge su 
Liet. Bendruomenės Kearny - 
Harrison apylinke bus spalio 
29 liet. Kat Bendruomenės 
Centro salėje. Čia tikra to žo
džio prasme bus jaunimo va
karas. N. Jersey lietuviai stu
dentai nori išjudinti lietuvišką
jį jaunimą, kad jis labiau su
artėtų, susipažintų ir labiau or
ganizuotai veiktų. Tai bus tik
ra jaunimo rudeninė šventė. 
O jaunimas tokių vakarų page
dauja. Dažnai girdime paren
gimuose nusiskundimų, esą “nė 
ra jaunimo, vieni seniai”, tai 
čia ir bus jaunimui gera pro
ga kultūringai pasilinksminti 
ir arčiau vieni kitus pažinti.

tironų' jungas sutrupės. Tada 
mes susirinksime iš visų pasau
lio kraštų ir tada niekas mūsų 
daugiau nebeskirs.

Ateitininkų Federacija apima 
studentus, moksleivius ir uni
versitetą baigusius vyresniuo
sius. Visi kartu susirinkę svei-. 
kiname Jus, linkėdami nepalūž
ti ir ištverti iki galo. Sveikina
me Jus ypač mes — jaunimas, 
kurie perimame ir toliau neša
me prieš 50 metų uždegtą atei
tininkų judėjimo ugnį.

Melas, klasta ir prievarta am
žinai išsilaikyti negali. Žuvo 

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvių šv. Juozapo parapi
joje rugsėjo 9 prasidėjo nove- 
na tretininkams prie šv. Pran
ciškaus penkių žaizdų. Noveną 
veda tėv. Benvenutas Rama
nauskas, O. F. M. Per ištisą 
noveną pamokslai bus sakomi 
rytais ir vakarais. Sv. Juoza
po pa*. klebonas kun. A. E. 
Gradeckas maloniai kviečia kuo 
gausiau novenoje dalyvauti.

Stovyklose pasižymėjo šie \
vienetai: Nevv Yorko Aušros ■ / ; 9 w
vyr. skaučių būrelis, Elizabe- ■ '• *
tho Žuvėdrų skiltis, N. Britain H O \
vyr. skaučių būrelis, Hartfor- 
do jūros skautų valtis Žuvėdra, B
Waterburio Šarūno draugovės 7 \
Stumbrų skiltis. Elizabetho ša-
rūno draugovės Vanagų skiltis > NOWA SLUPIA miestelis prie Vyslos dabar, žmoots cįar 

mas, kad pro tą miesteli keliavo karalius Jogailą.

Kearny kolonija kai kurį lai
ką buvo nutilusi. Atostogos. 
Daug kas išvažinėja. Kiti turė
dami laisvalaikį, dumia į pajū
rius ar paežerius atsikvėpti. Ma
žai kas tada besidomi visuo- f etas daro didelį įspūdį ir vi- 
meniniais reikalais, ypačiai lie
tuviška spauda. Neveltui vieną 
sekmadienį kleb. kun. L. Voi- 
ciekauskas perspėjo parapie- 
čius, kad ir tų keliolikos eg
zempliorių “Darbininko”, kurie 
atsiunčiami parapijai, niekas 
nebeišperka. Nesigamm keleto 
ar keliolikos dol. menkniekiam, 
o lietuviškai spaudai kelių cen
tų šykštime. Koks čia gali bū
ti pasididžiavimas mūsų lietu
viška kolonija?

Vytautas savo kariam buvo 
įsakęs rinktis Gardine 1410 
birželio pradžioje. Raiti, važiuo
ti ir pėsti traukėiš Kauno, Vil
niaus, Trakų, Alytaus Lydos. 
Gardinau atvyko taip pat ryti
nių Lietuvos pakraščių gudai 
ir kelios šimtinės totorių. Jiem 
vadovavo Kipčako ordos cha
nas Saladinas, kuris prieš 10 
metų su tėvu Tochtamyšium 
glaudėsi pas Vytautą. Vytau
tas pats kariuomenės laukė 
Gardine. Jos susidarė 40 vė
liavų. *

K Gardino Vytauto vėliavos 
patraukė senomis jotvingių že
mėmis ir jų pramintais karo 
žygių keliais. Jie vedė miškais 
ir paupiais. Vyrai ėjo ilgomis 
kirbynėmis, aplenkdami pelkes.

DARBININKO administracija daro visa, kad nerei
kėtų laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO 
skaitytojai gauna laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias mū
sų laikraštis..

Norint ir toliau už tą kainą-DARBININKĄ išlaikyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pa
siūlyti DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 doL, DARBININKĄ, gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 5 dol, gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lie
tuviškų knygų už 15 doL

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos 
papiginimn ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba 
prisidėkite auką, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori 
skaityti, bet negali užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų pre
numeratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti ne
keliant DARBININKO kainos.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

Miunchene, Vokietijoje, Eu
charistinio Kongreso metu rug
piūčio 6 įvykusiame Europos 
ateitininkų suvažiavime buvo 
tartas žodis ateitininkam už ge
ležinės uždangos:

“Viso pasaulio 
džiaugsmo šventėje 
ir mes tarpusavy 
džiaugsmu, tiek rūpesčiais bei 
viltimis. Bet mūsų džiaugsmas 
toli gražu negali būti pilnas, 
nes mūsų tarpe trūksta Jūsų, 
brangieji broliai ir sesės, nes 
jau 20 metų, kaip mes nebe
galime be baimės su Jumis su
sitikti, kartu keliauti ir kalbė
ti apie viską, ko tik trokšta 
mūsų širdis.

— Jūratė Šaltenytė, gyv. Los 
Angeles, Calif., diplomuota gai
lestingoji sesuo, gavusi valdžios 
stipendiją, išvyko ruoštis ma
gistro laipsniui Yale universi
tete, New Haven, Conn.

— Inž. Vladas Lapatauskas 
su šeima iš Kanados, Londono, 
persikelia dirbti į Santa Moni- 
ca, Calif.

Mes žinome Jūsų vargus ir 
kančias. Mes gėrimės' Jūsų ne
palaužiamu tvirtumu kovoje už 
visa, kas žmogui yra šventa ir 
brangu, liūdime kartu su Ju- Rytinio pakraščio skautai ir Stengtasi stovyklą pravesti 
mis ir lenkiame galva prieš Jū- skautės šiemet stovyklayo nuo 1410 - 1960 metų sukakties 
sų sudėtas aukas. Mes didžiuo- rugpjūčio 27 Ugi rugsėjo 5 Zal- dvasioje, tad buvo eilė atitin- 
jamės, galėdami ir save vadin- 2*”° stovykloje, No. Spencer, karnų užsiėmimų: žaidimų, įsce- 
ti lietuvių tautos vaikais _  Mass., miške prie upelio ir eže- nizacijų, pašnekesėlių, rašinė-
vaikais tautos, tokios mažos sa- ro- Stovyklautojų tarpe buvo lių laikraštėlyje, maldų, laužo 
vo skaičiumi, bet tokios stebi- 103 skautės, 116 skautų, 30 veiksmų. 
nančiai galingos savo dvasia, vilkiukų ir 19 stovyklos štabo

Artėja rudenėlis, o jis jau 
gausesnis parengimais.

liet Katalikų Bendruomenės 
Centras savo salėje (6 Davis 
Avė) rugsėjo 19 ruošia didžiulį 
pasilinksminimo vakarą. Progra 
ma įvairi su valgiais ir gėri
mais. Šios bendruomenės ren
giami vakarai visada būna įdo
mūs ir publikos gausiai lanko
mi. Tikimasi susilaukti daug 
svečių ir^iš Kearny apylinkių: 
Newarko, Ėkzabetho, Lindeno 
ir kitur. Vietos rezervuotos. Bi
lietus reikia iš anksto įsigyti.

Rugsėjo 24 šv. Onos draugi-

Komunistai bando Jus įtikinti, 
kad mes ieškome tik savo nau
dos. Jie sako, kad mes tik to
dėl norime laisvės Tėvynei, i- 
dant galėtume atgauti ten sa
vo likusius turtus, bei norime 
tik aukštų vietų ir nenupelny
tos pagarbos.

Tai yra melas. Mes mylime 
Jus ir trokštame tiktai, kad Jūs 
būtumėte laisvi ir laimingi. 
Mūsų didžiausias troškimas — 
padėti Jums visomis savo jė
gomis. Mes Jūsų niekad neuž
mirštame ir niekad neužmirši
me. Jūs ir mes esame viena, 
svetima fizinė jėga mus laiko 
išskyrusi. Bet ateis laikas, kai raštelį.

narių. Skautams ir skautams 
Ar Jūs dar mums tikėsite? vyčiams vadovavo P. Molis 

skautėms ir vyr. skautėms — 
R. Molienė, o vilkiukams — 
Vladas Gedmintas.

Stovyklos metu oras buvo 
labai geras. Programa vyko kaip 
numatyta: iškylavo, virė skilti
mis, žaidė naktinius žaidimus, 
ruošėsi laužams, dalyvavo pa
sirodymuose, dainavo, sporta
vo/žaidė lietuvių liaudies žai
dimus, statė lieptelius ir prau
syklas, puošėsi vartais, tvore
lėmis, lietuviškais bei skautiš
kais papuošimais, kryželiais, su
rengė stovyklos parodėlę, lei-
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NEW YORK 2, N. Y.

Tel. GR 5-0160

AR JCS NEPERMOKATE

£ Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

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

Jis kalba: Tel. VIrginia 6-1800M. Alfreda.
‘Keturi didieji laisto taikos

Lietuviškų produktų:

PETRO LISAUSKO

MICHIGAN FARM SURIS

GRjžTA ii atostogų.

ANTANAS VAITKUS, vedėja*
Fan Excursion

VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MAO1SON STREET

Totai Cost Only $38.50

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

šiurpas nueina pagaugai^ nuo 
tų dervos statinių, tarzanų, mau 
rų, su kuriais negali santykiau
ti kaip žmogus su žmogum.

INSURANCE - REAL ESTATE

pietūs. Pirmos rGiles lie

tų ir mūsų tėvynės Prisikėli
mą. Christus vincet-----Kris
tus nugalės?”

Catholic area. Upper Mt. Clair, NJ. 
Zyear otd split. 20min. NYC; choice 
loeation.3 bedrooms, 2)4 baths, re- 
creation room, patio, kitchen, at- 
tached garage, w/w carpet, land- 
scaped yard, bow wind?wa; extras; 
near school and transportation; mid* 
30’s. Call evenings PI 4-8231, days 
— HU 2-4582.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehlgan Fanu SArio. &s sūris jau per Ogus metus gaminamu 
Jono Ir Angelines Andriulių ir jų Seimas, Foantain, Mkh.

Duodame dovanųtiems klijentams. kurie pirks' nemažiau kaip 
už $10.00. — Ateikite ir Įsitikinkite!

Maria Regina High School 
HARTSDALE, N. Y. 

Vicinity of Orchard Hill, Split level, 
3 bedrooms. 2 baths, carpeting. fire- 
place, near Catholic Church; 1 car 
garage. $31.500. Owner. Telephone 

WHite Plains 8-8457

St. Anastada Parish 
BERGENFIELD, N. J.

2 Family Brick, New 2 Large 5
Room ApartmenU, 2 car Garage.

Ideal for Dector įr Dentist
Comer plot. .

DUmont 44028

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
- ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių Atlyginimo. -

In St. Anthony’s partsh in Ocean- 
side, 1—1. — Cape Cod, 9 yrs, 100x80, 
comer plot, expansk>n attic, 5 rooms 
2 bedrooms, living room. large kit
chen. very large playroom, otersized 
attach. garage, fenced-in back yard, 
storms and screens, cedar shingles. 
Mušt be seen. $19,500. Yost Park- 
way. Oceanside — RO 6-6610.

Tikybos pamokos valkams, 
kurie lanko nekatalikų aukšt. 
mokyklą, bus penktadieniais 3 
vai. popiet. Pradedamos rug: 
sėjo 16.

St. Elizabeth Parish, Wyckoff, N.J.
< $18.990

Spotless modem ranch, 2 bedrooms, 
living room, eat-in-kitchen. dining 
room. tile bath, laundry, garage. 
40x100; ęuiet st., convenient trans
portation. Bases to NYC; 40 min. by 
car; many extras. Phone TW 1-2377

In St. Hughes parish Huntington Ll 
Spacious Ranch, % acre, Comer, 3 
or 4 bedrooms, 2 baths. 26 ft living 
room, dining room. 20 ft. kitchen. 
seitai-finished basement, comb. sink, 
screens and storms, breezeway and 
garage; Fast growing community. 
ideal professional $23,500. Owner, 

HA 3-8543 '

los namuose. Prašoma tą šeš
tadieni susirinkti visus tėvus, 
kurių vaikai lanko lituanistinę 
mokyklą. Bus renkamas tėvų 
komitetas ir aptariami, kiti 
svarbūs reikalai.

2 FAMILY HOUSE, 7 ROOMS 
Nevriy remodeled, all improvements, 
near river. Asking $7,900. — Phone 

EV 4-2627

St. John’s Parish 
BERGENFIELD. N. J.

3 Bedroom Split 102x75. Large 
Kitchen, Dinette, Spacious Living 
Room; near transportation & Cath
olic Churches. Mušt be seen! Sacri- 
ficing, $18,000. — DUmont 4-3219.

tuvIRn maistas prieina
momis kainomis. €

Catholic arta — Scarsdale 
QUACKER RIDGE AREA

Pirmas paveikslas: scenoje 
pasirodo Br. Raila, apsitaisęs 
džentelmeno drabužiais ir už
buriančiai gąsdinančiai dekla
muoja:

NAMŲ ADRESAS 
196-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

In Catholic Area of 
TEANECK. N. J. 

(Whittier School Section)
7 Room Colonial - 3*į ba ths - Vt hr. 
Times Square - $32.500 - Chvner.

DA 7-2189

Parapijos choras maloniai 
prašo prisidėti lietuviškąjį jau
nimą. Chorą veda komp. Br. 
Budriūnas. Choro valdybos pir
mininkas yra Algis Raulinai-

St. Francis de Chantel Parish 
WANTAGH, L. I.

Spravvlūfg Ranch, 80x100. 5 bed
rooms. large living room, furnished 
family room. laundry and covered 
patio, ’ attached garage; immediate 
occupancy. — Sacrifice, — $20,000.

SU 1-5981

“Mūsų spaudoje šiandien sun
kiai begalimas apsvarstyti koks 
rimtesnis tautinis klausimas, 
kad tuoj iš džiunglių neiššok
tų tarzanai. berberai, rublinin- 
kai su savo dervos statinėmis...”

Tautininku Sąjungos Los An
geles skyriaus rudens vakaras 
bus spalio 8. Catholic Women’s 
Club patalpose. Programoje — 
meninė dalis,. vaišės ir šokiai. 
Skyriaus valdybą sudaro pirm. 
A Žatkus, vicepirm. S. Waitek, 
sekr. A. Nausėdienė, ižd. J. 
Raibys ir valdybos narys dr. 
P. Pamataitis.

Dviįiųfaojb rolėje

. Dideli rašytojai pagauna skai
tytojo mintį ir vaizduotę ir vėr- 
fiai su jais gyventi. B. Railos 
raštą Dirvoje nr. 96 apie žur- 
nalizmo džentelmenus ir bar
barus, pergyvenau kaip du 
dramos paveikslus?

St. Mary’s Parish _ 
CLOSTER. N. J.

7 year old Split. 3 bedrooms. 1*4. 
baths. fireplace. garage. recreation 
room: adjacent to l»rre picturęsąue 
wooded area, plot 80x125. Conveni
ent to evervthme’; $22.990. Princi
pais only. Telephone PO 8-1009.

near Wėstwood, 6-room stucco. 2 
baths. garage. 80x100 comer plot, 
landscaoed. Near Catholic Church & 
Parochial School. NO 4-0659; after
7 p.m. — CY 2-2866.

“Visiems kitiems atostogau
jant ir tyliai ausis suglaudus, 
idant nebūtų nuogai išrengti, 
dabar gi, kaip matom, ateina 
į mūsų spaudą nauji tiesos did
vyriai ... Vėl išryškėja mū
sų moderninės paleolitinės ga
dynės žurnalizmas, apsiginkla
vęs buožėmis ir akmeniniais 
kirvukais ... Tarzanai, maurai 
ir maišyti berberai vis daugiau 
klykauja mūsų snaudžiančiose 
giriose ... Kažkaip baisiai ne
patenkinti, kad į juos nekrei
piama dėmesio, su jais nepo
lemizuojama. Bet juk tai dėl 
to. kad su jais nebėra jokių 
bendrų saiko, džentelmenišku
mo. žmogaus su žmogumi į- 
prastų santykiavimo normų ...

Catholic Area 
RYE TOWN, N. Y. 

Attractive 2 bedrooms, ranch full 
expansion attic, diy celląr, large 
plot. low taxes, convenient schools. 
excel. commuting. Asking $25,500. 
Before 1 p.m. and after 6 pjn...— 

WE 9-3317

In St. John the Evangelist Parish 
in RIVERHEAD. L. I.

8 Rooms. 1’4 baths, hot water heat, 
walkin? distance to town. 2 Catholic 
Churches. Parochial School, new 
Hisrh School under eonstmetion. 
Home in excellent condition. $18,500.

PA 7-0691

SL Mary*s Parish in 
CLOSTER. Nėw Jersey 

Large 4 Bad Room Split. 2’4 Baths. 
Familv Room. 2 car Garage. 

J Acre — Prieed Right — $28.200. 
PO 8-6185

KRAUTUVE ATVIRA KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. 
IŠSKYRUS AE8TADIENIUS nuo 9 ryto iki 6:30 yakaro

Catholic area in SOUTH ORANGE. 
NJ. — 6 rooms, Dutch Colonial, on 
South Kingonan Rd.. spacious sun 
parlor, wall-to-wall carpet, Ist floor 
lavatory, near transport.. shopping 
a-ea. Catholic church and parochial 
school. Mušt be seen! 28.000. W. J. 
Connellv Co., 480 So. Orange Avė.. 
South Orange, N.J. — OR 3-2217

THEODORE IL McKELDlN, terrjt ~ »tornitorii-
ir John Riehardson išrinkti ytcepir—teįilriir tautiniu grupty 
komiteto, kuris remia Nixon-Lodge kandidatūrą.

CENTER HALL RANCH 
acre, beeutiful landacape, 

2 car garage, edras. $33,000 
Owner — 8C 54)244

; IUM ESTĄTE

In Catholic Ana 
TEANECK. W. ENGLEWOOD, N J. 
— Charining 8 year dd Cape Cod, 
90x120, 2 bedrooun; dead-cnd atreet, 
air-conditioMd, separ. dining room. 
finished basement and bar, expan- 
sion attic and fan. w/w carpet. — 
$21.000. Private. TEaneek 6-2L69.

pAts tikimas
ną ir komųnžmo tarnų, 
kiasės visi kastu, (firbkime ir 
kovokime, kad ši diena atei
tų faio greiSausiak kad TCris-

Jei<u abejojate, paprašykite pamėginlmuL Jftaų skonte jums 
pasakys. Mes norime, kad Jtte patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sdrio mėgėjams ir geresnėms kraūt«vtaA 
kad Jūs tiek Spopuliarinot Miebigaa Am tai korte patiko 
visų mėgiamiausia. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausių s&t

T«x and Tipe Inctaded 
(Double Room Reservation $2A0 
Extm Per Peraon) Per Nlght 

Two Oay Ekonrslon 
8epL 17 A 1Wl 3 Batf Gamės 

One Nlght st The New Yorker 
Totai Coet $30Ji0 Per Peram

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Pranciškonę gimnazijon Ken- 
nebunkporte, Me., visai kitame 

Lituanistinė mokykla moks- Amerikos žemyno pakraštyje, 
lo metus pradeda rugsėjo 17 išvyksta Manfredas Pryšmantas 
d. 9 vai. šv. Kazimiero mokyk- ir Kontrimas J. Cibas. L. ž.

šv. Kazimiero parapijos su
ruoštoji lietuvių diena, sep
tintoji iš eilės, šiemet sutrau
kė apie tris tūkstančius asme
nų ir davė arti 2,500 dol. pel
no. Laikoma geriausiai pasise
kusia. Meninėje programoje* da
lyvavo sol. Florencija Korsak, 
parapijos choras^ vad. muziko 
Br. Budriūno, ir tautinių šokių 
grupė, vad. Onos Razutienės; 
talkininkavo Ona Barauskienė, 
Rimas Dabšys, V. Gilys K. 
Rudzevičiūtė ir Alice Dotts. 
Pranešėja buvo Birutė Reivy- 
daitė. Klebonas kun. Jonas A 
Kučingis dėkoja visiem daly
viam ir rėmėjam. Kitais me
tais ši parapijos diena atkelia
ma į pavasarį — birželio 18.

Parapijos bazaras bus lapkri
čio 20. Bus daug laimėjimų. 
Gros Oldonbrett Bros, orkest
ras.

Parapinė mokykla pradėjo 
darbą rugsėjo 6. Mokyklą lan
ko 170 vaikų, iš kurių 42 yra 
lietuviai. Jiem dėstoma Uetu- 

^viUtkalba. Mokytojauja seserys 
kazimierietės, vedėja — sesuo

S& G
buvusi /

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

In SL John’s the Evangeltat Parish 
in CKNTKR MORICHES, U I.

Ovmer transferred — mušt šen 6 
rooms: large screened purdi duets 
throughout Bulkbead privfledgcs. 
Nenr psrochtsl school $10.800. Cah 
after 6 p m. SP 6-3898, weekends — 
Atlantic 4-8426.-

In Our Lady of Lourdes Parish 
in MASSAPEQUA PARK, L. L 

3 bedroom Ranch, finshed playroom, 
wall-to-wall. carpeting, sunken living 
room, fire place. garage; 4%% G.I. 
mortgage; $17,500. Ov.-ner. — Phone 

PY 8-7434

In Our Lady og Vlaitation Parish 
BARAMUS. N. J. z

Attractive 3 Bedroom - Ranch *•♦ 
Acre - near schools .- N. Y. Bus - 
Oversized Garage — $18,500. Phone

CO5-4701

Nativity Parish
RED BANK. N. J.

3 bedrooms, 2% baths, Colonial, 
Superb condition. Comer plot, patio, 
2 car garage; walk to school. Enjoy 
swimming. boating all summer long 
at home. Sacrifice. SHadyside 1-9408

Ideal for Catholic Inrtltution. Putn.arn 
Vilkv—Stone hodse on lake. CAtnplete’v 
furn’shod. 23 »eres. inritnming. boat. All 
ve»r accew<iWHtv. Tvo bedrooms. tilo 
b->th. Hvfnc * iltį, 'room* firr-
place, mod. kitchen. beat^ large basėm., 
ro.est rottr.Se. bath hotise. bara, tool- 

e»>^ee: roil*t> from' New York.
$45.000. Taxee $675. Can Nev York BU 
8-4448 or PEekskiH 8-4458.

_ Antras veiksmas: aptemusio
je scenoje iš džiunglių išlenda 
į aikštę mauras ar tarzanas, 
ir girdi jo nepaprastus žodžius, 
kuriuose susijungia primityvo 
sentimentalus gamtos pajauti
mas ir civilizacijos ^nepalies
tas bestiališkas nesivaržvrrfas.

tono ... panašiai aplaistė mū
sų paliestą kultūrinių santykių 
su tėvvne klausima”.

■ Four Gamės 
Sept. 16 (Fri.) — 17 (Saf.) 

18 (Sun. Doubleheader)
1. Air Condttioned Trata to New 

York and Return..
2. Air Condttiotied Room and Tel 

Two Nighta at New York Hatd
3. Reserved Seats Over Oriole Dog- 

out for four Gamės at Y'enkee 
Stadium.
Extra Tičket for Freedomland 

Saturday Nite

Call DOC MARCUS 
at Steffoni Hotel 

Ralt6. md.
Phone MU $-ta» 14 hetera 8 Aay

In Catholic area of, LEONIA. N. J. 
-Split leveL custora* puilt by Meeker 
& Meeker Ine. Ebctra large rooms. 
oversized 2-car garage; 6 rms., rec 
room and full basement, 2’į baths,. 
removable windows. ideal location. 
GE 8-9215; CApital 6-5106.ir bendradarbiavimo gėlelę ... 

Tai rūpestingai pasodintos glež
nos gėlelės laistymas. Eisenho- 
weris. de Gaulle. Macmillanas 
mėgina drėkinti jos šakneles 
vandeniu iš pilstytuvų, gi drau
gas Nikita laisto iš savo nuosa
vo pilstytuvo” (ir kalbėtojas 
parodo tai vaizdu, paskui pa
sisukęs į vieną iš salėje esan
čių duria pirštu ):“Man rodos, 
kad ir V. Trumpa iš Washing-

WOOOHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477

Near Catholic Church & Parochial 
School. — Cape Cod, 3 bedrooms. 2 
baths, 9 months old, storms. vene- 
tian bhnds A refrigerator included. 
$23,000. Owner — Phone OW 3-3154

HlLLSIDE. New Jersey 
SOUTHERN COLONIAL HOME 

— 3 rooms. 3 ba’hs. powder room 
norch. 2 car garage. Large comer 
lot. eoetion

E Liza bet h 2-7264 (NJ) ’ .

Šate vestuvšms, ir kito
kioms pramogom*. Bs to, 
dusdami polaidotuvinlal

Po tų žodžių scenoje pasi
rodo natūrali šviesa; tada pa
matai, kad tuos žodžius buvo 
taręs tas pats aktorius B. Rai
la, apsitaisęs drabužiu iš džiung
lių. .. Didelis yra talentas to
je pačioje pjesėje suvaidinti 
priešingas roles tam pačiam ak
toriui.

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21,000,000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 

Jūs esate kvalifikuotas:

HOU6EKEEPER
Complete charse. 4 motheriera. 
school-age. chfMren: rieep-ln. 
salary plu* room and board.

Write:
TaMoL 803. B*onklyn 17. N.Y.

Can LX 1-9059 evea.

BROOKLYN 27, N. Y.

< R1dgewood *

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS'

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for V/eddings and Parties 

346 Grand Street, Brooklyn 11, N. T. — Tek Stagg 2-4329

In St. Teresa of Avila Parish in 
RICHMOND HILL. N. Y.

2 family, fnllv detached. 60x100. 2 
car garage, Uo: 4 rooms, bath and 
porch. Dmvn: 5 rooms. 2 baths. porch 
and finished basement. — $24,000. 
(Owner), JA, 9-1765.

In St. Ann’s Parish 
STEWART MANOR, L. I.

— Ownėr transfemd, immaculate 
home, 5 yra. old, 2 bedrooms. brick. 
piaater. new waH-to-w>n carpeting. 
rmished basement, patio, garage; 
tovety stiveL 2 taocks LJ. R.R. Aak-- 
tag $23,906. — Phone FL 2-6511.

rottr.Se
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TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

e®®®®®®®®®®®

PAUL’S RESTAURANT

FUNERAL HOME

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

V*

..Ū-V

DU LAIŠKAI REDAKCIJAI 
~ RINKIMŲ REIKALU

86-18 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. X. TeL VlrgLiia 6-9519

Salė vestuvėm, snstrtnktmam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

G 1 * I w « *
PASIRGTI 44H

Lietu-

urged concentrated effort 
through the United Nations 
“on behalf of Lithuania and 
other European nations which 
have been deprived of their 
selfgoverament”.

The govemor stated: “Today 
lithuania’s people suffer under 
an alien regime which has re* 
duced them to intense poverty 
and suffering. Būt the will for 
achieving human ireedom štili 
burns in Lithuania, and for 
that reason, Uthuanian In- 
dėpendenee Day tius yearhas 
a spedal meaning ..Our ob 
servance of it can signify our

WLYN — 1369 MJocycles

Baltijos kraštų ir leisti lais
vus rinkimus Jungtinių Tautų 
priežiūroje. Leisti siųsti labda
ros siuntinius į užgrobtus So
vietų Sąjungos kraštus be mui
to, kad padėtų ten į vargą ir 
skurdą įstumtiems ir išnaudoja
miems So. Sąjungos.

Turint tokius kandidato įsi- 
pareigojimus/ aišku,i kad kiek
vieno bus__šsenta pareiga jį 
remti savo Jtalsu. Čia yra pro
ga ir mūsų veiksniams paro
dyti savo organizacinius suge
bėjimus, ir pasiūlyti kandida- deepesy friendship and sym- 
tams savo grupių balsus urmu, athy 'for the people of Ilthu-

S. BECKENSTEIN, Ine.
J 18-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

*Cor. DELANCY, N.YX.
Parduodama: šilkas. nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukralniškai 
Važiuoti BMT išlipant Ė s s e x Street, keltis elevatorium | virių, 

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

WEISS & KATZ, INC 
187 OBCHARD ST^ N. Y . C. GB 7-1130

DUOMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brookiyn 11, N. Y

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami Oa. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius miksų skyriup

COSMOS PARCELS EKPRESS Corp.

IŠSIUNTIMU REIKALINGA

mūsų giminės SSSR, Ukraiu 
įk A ®oje, Latvijoje, Estijoje, Vi

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

> —HAVĘN REALI 
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAM! W J 

Namų pardavimas, Apdrandos, IncaBg | 
Mutual Funds — Pinigų

87-09 Jameica Ave^ Węcdhaven 21, jį.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P.

WK0X — 1190 ML Fanning-
ham, Masti -
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vaL

Kiek lietuviams respublikonams 
ar demokratams svarbu jų par
tijų angažavimasis šiuo Mausi
mu, tiek jų interesai sutampa 
ir čia neturėtų būtį ginčų. Šio
je srityje turėtų vyrauti “bi- 
partisanship” pačia gražiąją to 
Žodžio prasme. Be to, svarbu 
yra garbingumas ir tiesa. 0 ta
čiau lietuviai respublikonai ne- RADIJO PROGRAMA 
apsiėjo nenuklydę nuo tiesos. ved. Siep. Miąkvs, Boston,

280 Chesrtut Street New Britam, Conn.
Tek BA 9-1181

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Seštd&etiiais, sekmadieniais

Griežia J- Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VlfiNIAtTSKAS

TeL BA 3-9771

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG 8T. BBOOKLYN 6, N.Y.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūoe* Stukas

WEVD — 1330 ML, New York,
N. Y.

šeštad.' nuo 5 iki 6 p.p.

mm pinmšteto Dd
D* ®d«mių U*nky«ų skambinti STertin"

• •• • . . , Y ;■ 1 11

to, kas lietuviams labiausiai ru
pi ir skauda. Kandidatas turė
tų pasSadėti ratai, kad išrink-

KODĖL TURIU REMTI 
' DEMOKRATŲ KANDIDATĄ

Mjisų spaudoje pasirodė Ohio 
grupės lietuvių skeliamas, pra
šantis remti demokratų kandi
datą į prezidentus. Kodėl turi

K4 LIETUVIAI UŽ SAVO BALSUS TURĖTŲ GAUTI?
Darbininko skaitytojų tarpe 

yra ir demokratų ir respubli
konų. Vieniem ir antriem no
rėtųsi, kad būtų paremtas jų 
kandidatas į prezidentus. Ta
čiau laikraščio redakcija nėra 
nusistačiusi vesti vienašališką 
propagandą. Dedami abiejų par
tijų skelbimai, gaunami per 
laikraščio administraciją. Kiek 
tuo pasinaudos vienos ar kitos 
partijos rėmėjai, priklauso nuo 
jų pačių.

Šį kartą tačiau darome vie
ną išimtį. Skelbiame redakcijai 
prisiųstus du laiškus. Jie yra 
principinio pobūdžio: viename 
keliamas Mausimas, ką lietu
viai už savo balsus turėtų gau
ti; antrasis nurodo, kaip rinki
minėje propagandoje apsilen- 
kiama <ai tiesa _ .

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
NBW YOBK J, N. Y.

ania who štili believe in demo- 
eratie ideals despite the iron 
grip of communism”.

Amerikos Lietuvi? Komitetas

KOKIOMIS PRIEMONĖMIS 
KOVOJAMA 

Jau kelinti metai aktyviau į 
prezidentinius rėkimus jungia- R „J:* nrnfframns
si ir Amefifebs lietuviai. Jų pa- LvRtllJO programos 
dėtis Mėk'^ūtokia negu eilinių

būti remiamas dęmokratų.kan- demokratų ir respublikonų, nes ved j nnmennr sr 
“ertviai »•“* WHIL - 1430 ka. Medfoni

pašaro ne zooao. aei esu pra- ^^eną, daugeliui bene svar- Magg 
šomas ką nors politikoje rem- biausi- _ Lietuves Mausima. ™ n jh 19
ti, tai turiu iržinoti, už ką jį --- •- Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.
turiu remti. Kai žinoma, po
litikoje niekas nedaroma be iš
skaičiavimo- Todėl, ką nors re
miant, reikia iš kalno žinoti, 
ką gaus rėmėjas už savo bal
są. Ką yra demokratų kandida
tas konkrečiai pažadėjęs kal
bamai grupei? Jeigu tiė paža
dai turi koįkį realų pa
grindą, o ne pa^idąi vien tik 
paguodą ip ntties upt&rini- _ < ,
mui, t», yyaųg aSku, kad yikog Dėtuvių reąmbiikc^ų ly- ,
kiekvienas lietuvis tun remti tauietenjs neseniai paškel- Sekinadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. 
demokratų faagjdjąfo fteįįMaut ęįigdjęr vie-
demdtnių nas iš J. Itennedy patarėjų, bū- VYČIŲ PROGRAMA

damas 1959 Connecticut Suber* WL0A — 1550 ML Braddock, 
pareigopmų, užtenka tik pusi- natonum, atsisakė vasario 16 peDna.

J?®40.?“4 proga išteisti proklamaciją lie- Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.
kur 100 milijonų duvo parduo- tuviams Biuletenyje dar šako
ti Sovietų Sąjungai, Potsdamą, 5^^ teigęs, jog
Korėją, Kiniją perdavimą So- uetuva yrą^Rusijos dalis ir nė- 
vietams rusų belaisvių, prievar- į^a n~mrnti<t ...
ta grąžinimą ukrainiečių ir ra- Tai nętiepa. Ch. Bovles ne 
sų į Sovietų Sąjungą ir tt išleido 1950 proklamaciją, 

Tad prieš raginant ką nors bet ta proga dar- paraškė už
remti, pirma reikalinga pasaky- uojautą pavergtai Lietuvai, tikė
ti, ką už tai gaus rėmėjas. Jei* jimą, kad* ji bus laisva ir vil- 
gu vieni už rėmimą ką nors tj trad‘ jo< žmonės vėl netru- 0 AKRŲ PLOTE 
gauna, tai kodėl lietuviai ir M- valdys kasvą ir nepriklau- ramiam nnfl<ini
tų pavergtų tautų amerikiečiai somą Lžetmrą Apie tai nia 
turi atiduoti savo balsus veltui? 1950 vasario 16 kdkraštis “Bart CAT5KU. KALNUOSE 
Amerikos lietuviai, kaip unijos for<i Courąįt”: 
ir kitos. grupės,turi teisę taip “Govemor Bowles Wedues- 
pat reikalauti iš kandidatų kon- prodaimed today as Lith-
krečių pažadą už balsus. O uanian Independence Day and 

MtlralanH SS ■ .»

IUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

RA¥S UQU0R STORE

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio kdicoez i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesntoms taformacijonis ntf- 
Idte/skambinkitė daugiausiai patyrusiam kelionių Mūrui J R. Europų

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
4S W. 45 Str. New York » S. T. • Td. CM, 5-7711

SIUNTINIAMS ! LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelj pasirinkimų vDnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayontnjp medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(vrbMdsale) kainomis.

K & K FABRICS



konsulato
ŽINIOS

NEW YORK

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIAanūka.
423 METROPOLITAN AVĖ.

Matthew P. Ballas

DĖMESIO!

NOTARY PUBLIC

VACYS STEPONIS, savininkas

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
Visi ^lietuviai, gyveną

SAV B KUČINSKAS

7-2155

JOHN J. TORMEY
demokratų kandidatą į State Assembly

Lietuvių Demokratų komitetas

'FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION"

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva

ALB. BALTRŪNAS -BALTON 
— Reikalų Vedėja*

VASAROS STOVYKLOS PRAŠJO-RCP
turėjo progos su savo bend
rais pabendrauti, pažaisti ir pa
simokyti. Daug vasaros džiaugs
mo jiėm atimta.

DIDŽIOJI OODA. Tai Bostono iv. Petro parapijos jaMM CYO orkestras (bertas), dalyvavę* Lietu
vio dienoje Kennebunkporte, Me. RugsSjo 11 dalyvavo Bostono arkivyskupija* CYO muziko* festi
valyje.

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

Phone: E Vergreen 4-8859 
7281

Vasaros stovyklos mums da
rosi kaskart aktualesnės. Be 
jų negalime išsiversti, jei sa
vo jaunimo nenorime paleisti 
į svetimus laukus ir vasaros 
avantiūras. Bet stovyklas or
ganizuoti, jas pravesti, išlaiky- 
ti nėra lengva. Reikia geros vie
tos, gerų vadovų ir geros va
lios tėvų — leisti savo vaikus 
į stovyklas. Bet apie tai susi
mąstome tiktai tada, kai pava
saris ateina. Ar ne geriau bū
tų planuoti iš rudens, kaip ge
ram ūkininkui laukus užsėjant?

Parduodami palankiomis są
lygomis keturi namai Worces- 
ter, Mass., ir du namai Miami 
Beach, Fla. Namą galite įsigy
ti, įmokėdami nedidelį įnašą. 
Rašykite adresu: Mr. John V. 
Bašinskas, 1121 Euclid Avė., 
Miami Beach, Fla.

paieškomi asmenys
Balčiūnienė, Valerija, gyve

nusi 836 W.’ Cullertoų St., Chi- 
cago. BĮ.

Dabosas, Antanas, Antano 
sūnus ir Dabosas, Simonas, Ma- 
teušo sūnus, iš Šilėnų kaimo, 
Panemunės vlsč., Kauno apskr.

Gaidelis, Juozas, Juozo sū
nus, gim. 1925 sausio 25.

Guiga, _ Jonas, kilęs iš Šiau
lių apskr. ;

Jankutė, Marija, Antano ir 
Marijos Laaudanskaitės Jankų 
duktė., gim. Papilėje, buvo 
Kemptene ir našlaičių stovyk
loje Vokietijoje.

Jasiukaitis, Juozas, Mykolo sū
nus, gim. Panevėžyje 1922 
gruodžio mėn.

Kursonis, Boleslovas, Jono 
sūnus

Latonas, Juozas, Martyno sū
nus.

Lukauskas, Kazys, gyv. Kau
ne, kilęs iš Žemaitijos, po ka
ro atvykęs Kanadon.

Macijauskas, Julius, Henriko 
sūnus, kilęs iš Švėkšnos, Kre
tingos apskr.

Matazas, Mykolas

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

galim* gauti butui modemUHd 
baldai, Jvairto* lempu*, vaikam 
lovute*, virtuvė* reikmenys ir k.

LITHUANIAN
' FU R NITU R E CO.
388 Wert Braadway.
S*. Boston 27, Mae*.
Off. Tel.; AN 8-4818 

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

Kur kitais metais stovyklau
sime? Tas klausimas ypačiai 
rūpi organizacijoms, kurios sa
vo stovyklų neturi, o jeigu ir 
turi, tai dėl didelio atstumo ne
gali vienon vieton visų suvež
ti. Kelionė per brangi. Tenka 
tada ieškoti vietos kitur. Vie
ną kartą geriau pasiseka suras-

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

Išnuomojamas didelis saulė
tas kambarys. Galima naudotis 
vonia, virtuve ir šaldytuvu. Ad
reso reikalu kreiptis į Darbi
ninko administraciją.

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. TR 6-8434

labai gerom tedmaUJLmo aąly- 
gom ir pristatymu/ i vietą tt 

ONOS JVASKIENftS

BMJŲ KRAUTUVES

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. V.

Vasara prabėgo su savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Dau
giau turėjo džiaugsmo tie, kas 
mažiau turėjo rūpesčių. Visa
da jų daugiau turi suaugusie
ji mažiau vaikai. O kas šei
mos turi daugiau, tam ir 
rūpesčiai didesni, jeigu nori 
savo vaikų nepaleisti vasarą iš 
rankų ir dar išlaikyti lietuviš
koje aplinkoje. Kur juos dėti?

Dabar jau žinome, kur vai
kai buvo padėti. Vieni visą va
sarą trynėsi apie namus ir po 
namus, apie gatves ir po, gat
ves. Gal tėvam nebuvo laiko 
užsiimti, o gal nebuvo ir noro? 
Ne visiem buvo progos ir ga
limybės paimti vaikus atosto
goms į vasarines, pamarius ir 
paežeres. Nė visiem užteko au
kos priimti mažesnes ar dides
nes išlaidas ir pasiųsti savo 
vaikus į vasaros stovyklas, ku
rias organizavo mūsų vienuo
lynai ir v organizacijos. v Nema
žai tose stovyklose buvo, bet 
dar daugiau jų nebuvo. Gaila 
jauno amžiaus. Gaila, kad ne-

Mirusieji, palaidoti iš Shalins- 
šalinskų koplyčios:

Ona Raubūnas, 68 metų. gyv. 
Brooklyne, mirė rugsėjo 3, pa
laidota iš Apreiškimo par. baž
nyčios rugsėjo 7. paliko liūdin
tį vyrą Karolį, dukrą, sūnų ir

Išnuomojami 4 kambariai su 
virtuve ir vonia prie gero su
sisiekimo East New Yorke. 
Skambinti HY 8-2991 300 Penn-

patalpas: M5E-
York 3, N.Y. TeteL M ttm

Vyt. Valaičio, kuris dirba 
“Newsweek” žurnatefoto ko
respondentu, nuotrauka ■ (gar
saus anglų dramaturgo Wolf 
Morkowitz) tilpo 19BI “Photo- 
graphy Annual” žurnale, kuris 
spausdina tik labai aukštos me
ninės vertės, nuotraukas. V, Va
laitis to paties Žurnalo redakci
jos pavestas rugsėjo 8 fotogra
favo į pensiją išėjusi ilgame
tį “N. Y. Times*’ dramos teatro 
kritiką Brooks Atkinson, o taip 
pat kolumnistą Harrison E. Sa- 
iisbury.

Markevičius, Pranas, (Markie-
Jonas Rugys, 57 m., ilgą lai- wicz, Frank), Adomo sūnus, iš 

ka ėjęs policininko pareigas Žiežmarių, gyveno Los Ange- 
Manhattane, gyv. Ridgewbodė, les, Calif.
mirė rugsėjo 6. palaidotas nig- Runšlaukis, Kazimieras ir 
sėjo 9, paliko beliūdinčius 2 Vincentas, Juozapato sūnūs’

Serepinas, Antanas, Mikalo-

namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi-

Since 1889
OUR ONL/ STORE

We Dęliver Anywhere
We Telegraph Flotoers 

Anyuohere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

Išnuomojami 2 atskiri ir švie
sūs kambariai viengungiams su 
virtuve ir vonia prie Jamaica 
linijos traukinio, arti gražaus 
parko, Woodhavene. Kreiptis 
HI 14872

jaus sūnūs 
Šeškevičius, Jeronimas, Vla- 

Kas neturi kur ramiai leis- do sūnus, iš Kroklių km. Ka
ti gyvenimo dienų, kreipkitės niavos vlsč., Lydos apskr. 
į Old Town Farm — poilsio Žvinys, Alfonsas, gyv. Anykš

čiuose.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

ti tinkamą ir nebrangią vietą, 
kitą kartą — nepavyksta. Ne
pavyksta, nes privatinėm sto
vyklom rūpi biznis, ne jauni
mo auklėjimas.

Taigi, reikia ieškoti vietos 
iš anksto. Turime jau pasto
vias stovyklas, kaip tėvų pran
ciškonų Kennebunkport, Me., ir 
Wasagoje, Nekalto Prasidėjimo 
seserų Putname, Jaunimo sto
vyklą Dainavoje. Marijonų dai
lias sodybas prie Chicagos ir 
Marianapolyje. Reikėtų iš anks
to susitarti dėl kitos vasaros, 
kad tose vietovėse galima bū
tų pravesti organizacijų stovyk
las. Geriausia aplinka yra sa
vųjų tarpe. Mūsų lietuviškieji 
vienuolynai, kurie turi gražias 
sodybas ir jose praveda savas 
stovyklas, mielai duos vietos 
ir kitom organizacijom, jeigu 
laiku bus pasirūpinta. Kai tie 
rūpesčiai pasireiškia tik pava
sarį, tai būna vėlu užsitikrin
ti vietą bei laiką ir sudaryti 
tinkamą stovyklos vadovybę.

'; > JįįpmRMmft' par. pUmikas, 
ruoštas rugsėjo'4 Plattdeutsch 
Park, Franklin Sųuare, LL, N. 
Y., nors ir blogam orui esant, 
sutraukė daugiau kaip 600 žmo
nių. Joe Thomo orkestrui gro
jant jaunimas linksmai pašo
ko ir padainavo lietuviškų dal
bų.- Abu šią vasarą ruošti pa
rapijos piknikai pelno davė — 
763,25 dol.

• LB New Yorko Apygardos 
paskutinis šios vasaros išva
žiavimas ruošiamas, sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., Idlewild Park 
Inn, Mas Restaurant, Hook 
Crėek., L. I., N. Y. Sodas ati
darąs nuo 1 vai. popiet, šokiai 
4 vai.

Akademikų skautų stovykla 
vyko nuo rugsėjo 4 iki rugsėjo 
11 Palisades Interstate Park, N. 
Y. Stovykla buvo pavadinta Ak
menės vardu. Stovyklos vado
vybę sudarė: viršininkas — gar
bės narys prof. Ignas Končius, 
adjutantas — senj. Jurgis Bi
rutis, ASD komendante — t. 
n. Birutė Banaitytė, Vyties korp 
komendantas — senj. Arūnas 
Dailydė, programos vedėjas — 
fil. Romas Kezys, sporto ve
dėjas — senj. Viktoras Petraus
kas. registracija t. n. Laima 
Petrauskaitė, sanitarė — fil. 
Meilė Leknickaitė.

Birutė Ulėnaitė ir Arvydas 
Kliorė susituokė rugsėjo 3 Ap
reiškimo bažnyč. Vestuvių vai
šės įvyko Maspetho lietuvių klu-

vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice 
Blekis. Old Town Farm, Terry- 
viUe, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WATIKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Muzikos festivalis, kurį ruo
šia Bostono arkivysk. CYO į- 
vairios muzikinės grupės, bus 
rugsėjo 11 Write Stadium, 
Dorchester, Mass. Dalyvauja ir 
šv. Petro par. CYO benas.

Pradedamas vajus sutelkti 
lėšas N. Jėzaus seserų koply- - 
čiai Brocktone statyti. Vajus 
pradedamas parengimu rugsė
jo 18, 7 vai. vak. šv. Petro 
par. salėje. Kun. AL Kontau- 
tas rodys paveikslus iš vyčių 
ekskursijos į Europą ir eucha
ristinį kongresą. Vajus užbai
giamas sekmadienį, rugsėjo 25, 
kad būtų galima seserim įteikti 
bostoniečių dovaną rėmėjų sei
me, kuris tą dieną įvyks Auš
ros Vartų par. Worcester, Mass.

Metinė rinkliava šv. Petro pa.- 
rapijos 2 mokyklom paremti 
bus rugsėjo 18 par. bažnyčio
je. Abiejose mokyklose moko
si apie 500 mokinių. Mokslo 
metai pradėti rugsėjo 8, Ma
rijos Gimimo šventėje.

Parapijos choras Liet, pilie
čių klūbo salėje lapkričio 19, 
7 vai. vak. rengia šokius. Da
bartiniu metu par. choras in
tensyviai dirba ir ruošiasi di
dingam koncertui su simfoni
niu orkestru ir solistais sau
sio 8.

Krikštai. Sv. Petro par. baž
nyčioje pakrikštyti: rugpiūčio 
4 — Juozo Lubino ir Marie 
Lazm - Lubinienės sūnus Juo
zapo ir Karolio vardais. Tėvai 
gyvena 12 Savin Hill, Dorches
ter, Mass.

Rugp. 17 — Edvardo Ruka 
ir Marijos Zaletskaitės - Ruka 
sūnus Juozapo ir Antano var
dais. Tėvai gyvena 59 Gatės St.

Rugp. 20 — Vytauto Ęikino 
ir Daros Paplauskaitės - Eiki- 
nienės duktė Marijos ir Audrės 
vardais. Tėvai gyvena 6 De 
Wolfe SL, Dorchester, Mass.

■ 7 \ 7

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.' 
(prie Foeeat Parinmy Statlo*) 

WOODHAVEN, N. Y.

1


