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Sovietuose: už režimo klaidas atsakyti turi asmens. 
Amerikoje: už asmeny klaidas — turi atkentėti visa 

valstybė ir tauta
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Prezidentas vede Braziliją į Maskvą, kariuomenė pastojo kelią
Padėties viešpats kariuomene. — Maskva kaltina Ameriką.
Laukiama, kad įvykiai turės įtakos lot. Amerikos kraštam

Brazilija virto nauju židiniu, 
kur įsitempė laisvės ir komu
nizmo varžytynės dėl lotynu 
Amerikos.

Prezidento (įuadros vyriausy-

— Valstybės departamentas 
turi 3,732 tarnautojus užsieni
nėje tarnyboje. Tarp jų tik 17 
negrų.

— Prezidentas Kennedy nu
sivylęs savo patarėjais, kad jie 
nepramatė ir nepasiruošė gali
mam sienos tarp rytų ir vaka
rų Berlyno uždarymui.

— Ženevoje rugp. 28 prasi
dėjo vėl pasitarimai dėl atomi
nių bandymų draudimo. Tai jau 
337 posėdis.

PAVERGTIEJI PRAŠO 
NEUTRALIUOSIUS

Š. m. rugsėjo 1 dieną Bel
grade. Jugoslavijoje. įvyks neu
traliųjų. taip bent save laikan
čių. valstybių atstovų suvažia
vimas. Šiuo. metu, kada du vals
tybių konkurentai: komunisti
nis su Sovietų Sąjunga prieša
kyje ir laisvojo pasaulio demo
kratinės valstybės su Jungtinė
mis Valstybėmis priešakyje, ga
na Įtemptai stovi vienas prieš 
kitą, atsiranda daug valstybių, 
ypač naujųjų Azijos ir Afrikos 
žemynuose, kurios stengiasi už
imti neutralumo pozicijas, da
bartinėje milžiniškoje šaltojo 
karo kovoje.

O vistik neutraliuose kraš
tuose pasitaiko pakankamai 
sveikos nuovokos suprasti pa
vergtosios Europos tautas: Al
baniją. Bulgariją. Čekoslovaki
ją, Estiją. Latviją. Lietuvą, 
Lenkiją. Rumuniją ir Vengriją. 
Tačiau ligi šiol tik kai kurios 
iš jų ir tik visai nedrąsiai kar
tais viešai apie tai prisiminda-
V0.

Įvertindamas šios neutralių
jų konferencijos reikšmę. PE- 
TS (Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas) š. m. rugpiūčio 16 iš
siuntinėjo visų neutraliųjų vals
tybių vyriausybėms memoran
dumą.

Memorandume sakoma, kad 
pagal JT nuostatus, visos tau
tos. didelės ar mažos, turin
čios turėti savo atstovus JT ir 
būti šios organizacijos pilnatei
siais nariais. Bet Baltijos vals
tybės — Lietuva. Latvija ir Es
tija. kurios tarp paskutiniųjų 
dviejų pasaulinių karų buvo 
Tautų Sąjungos nariai, dabar 
Sovietų Sąjungos aneksuotos, 
paverstos naujo modelio kolo
nijomis ir jom atimtos teisės 
save pasaulio tautų šeimoje re
prezentuoti. Kitos Rytų ir Vi
durio Europos valstybės, kaip 
Albanija. Bulgarija. Rumunija 
ir Vengrija, įeina į J. Tautas 
tik kaip mainų objektai. Jos 
nors ir turi JT marionetines 
atstovybes, bet jos nereprezen
tuoja savo tautų valios, o tik

ATĖJO: Denys, karo minis- 
teris

Kremliaus norus ir reikalavi
mus.

Ryšium su šiuo pasisakymu 
nurodomas ir pavyzdys, buvęs 
Tautų Sąjungoje. 1920 — 1945 
Indija buvo Tautų Sąjungos na
rys. bet jos delegacija į Tautų 
Sąjungą buvo parinkta ir pa
siųsta ne pačios indų tautos, 
o svetimosios jėgos, tada Indi
joje dominavusios.

Memorandume neutraliesiem 
primenamos visos devynios pa
vergtosios Europos tautos su 
100 milijonų gyventojų, turin
čios visas teises būti JT pil
nateisiais nariais. Tad Europos 
ir pasaulio taikai išlaikyti ir 
teisėtumui atstatyti turis būti 
padarytas galas tų kraštų so
vietinei okupacijai bei sovieti
niam juose dominavimui.

Memorandumo išvadoj prašo
ma. kad konferencija pasisaky
tų už pavergtos Europos apsi
sprendimą dėl savo tolimesnio 
gyvavimo. 

GRASINAMI IR ATITVERIAMI: vakarų Berlyno veidai susirūpinę likimu, kurį jiem rengia Chruščiovas.

KONGRESE PIKTINASI PREKYBA SU KOMUNISTAIS
— Kongrese kilo protestai 

dėl vyriausybės padidėjusiu lei
dimų eksportui i sovietinius 
kraštus. Nuo liepos 24 per tris 
savaites buvo duota leidimų 
eksportuoti už 6 2 mil. dol Per

tris ankstesnius mėnesius buvo 
duota leidimų tik už 12.19 mil. 
Eksportas pakilo 800 proc. Kai 
kuriem kongresmanam pareiš
kus protestus leidimai buvo 
sustabdyti.

J. TAUTOS DĖL BIZERTOS

J. Tautos rugpiūčio 25 66 
balsais, kitiem susilaikius, ra
gino Prancūziją, kad atitrauk
tų savo kariuomenę į Bizertą.

be staigiais žingsniais suko i 
Maskvą. Jai pasipriešino kariuo
menė. Šio susikirtimo pirmi 
vaisiai —

rugp. 25 prezidentas Quad- 
ros atsistatydino, tepavaldęs tik 
7 mėnesius; jo atsistadydinimą 
tuojau priėmė parlamentas, pre 
zidento pareigas perėmė par
lamento pirmininkas Ranieri

M A S K V 0 S 
AMERIKOS

Senato vidaus saugumo ko
misijoje išaiškėjo, kad Sovietai 
yra Įsakę komunistam ardyti 
antikomunistines organizacijas 
ir sąjūdžius Jungtinėse Valsty
bėse. pasinaudojant agentais, 
infiltruotais į Baltuosius Rū
mus. Tas Įsakymas buvo duotas 
1960 gruodžio 5 manifeste. Pir
mas taikinys buvo numatytas 
Pentagonas, ypačiai jo “progra
ma kariuomenei ir visuomenei 
įspėti apie komunistų vartoja
ma techniką" Apsaugos depar
tamento draudimas vartoti an
tikomunistinius filmus yra lai
mėjimas tam komunistų sieki
mui sunaikinti antikomunisti
nius sąjūdžius. Jiem laimėji-

NEUTRALIEJI IR ATSILIKUSIEJI: Nasseris, Sukamo ir Nehru, trys didieji atstovai — neutraliųjų (jei jų konferencija nesikiš j 
Rytų - Vakarų konfliktą), atsilikusių (jei rems Maskvą kaip ir lig šiol).

Mazzilli, remiamas karo minis- 
terio gen. Odylio Denys. Fak
tinis padėties viešpats yra ka
riuomenė.

Viceprezidentas Goulart, ku
ris pagal konstituciją turėjo 
perimti prezidento pareigas, bu
vo tuo įriedu išsiųstas i kom. 
Kiniją ir parvykti nespėjo. Jis 
liko pakeliui Paryžiuje, kai pa
tyrė. kad kariuomenė nežada

UŽMAČIOS 
ĮSTAIGOSE
mas buvo ir apsaugos sekr. Mc- 
Namaros gegužės 26 Įspėjimas, 
kad kariuomenė susilaikytų nuo 
viešų diskusijų užsienių poli
tikos klausimais.

Tokias išvadas senato komi
sijai pateikė Hunter. buvęs 
Kongreso patarėjas, vyriausy
bės patarėjas propagandos rei
kalais ir psichologinio karo 
ekspertas, tos srities daugelio 
knygų autorius.

— Chruščiovas pasikalbėjime 
su Amerikos korespondentu 
kartojo savo reikalavimus: pri
pažinti rytų Vokietiją, padary
ti vakarų Berlyną “laisvu mies
tu”: susisiekimas su juo rytų 
Vokietijos kontrolėje. 

leisti jam perimti prezidento 
pareigas.

Prezidento Quadros naudai 
buvo demonstracijos, buvo dau
žomi akmenim Amerikos atsto
vybės ir kitų Įstaigų langai. 
Darbininkai grasino streikais. 
Tačiau kariuomenė padėti turi 
savo griežtoje rankoje.

Buvo tikima, kad preziden
tas atsistatydino, norėdamas su
kelti mases savo naudai, su
daryti nerimą ir chaosą, kad 
paskui būtų vėl pakviestas grįž
ti ir išgelbėti kraštą iš chaoso. 
Dabar neatrodo, kad šita kom
binacija pasisektų.

Kryzius ant latro perpildė Quadros saiką
Quadros atėjo Į valdžią pa

žadais. kad jis panaikins ko
rupciją ir atliks reikalingas vi
daus reformas ūkiniam gyveni
mui stabilizuoti. Jo veikla per 
7 mėnesius betgi labiau pasi
reiškė užsienių politika — su
kimu į Maskvą ir satelitus. Pa
ruošė sutartį su Maskva diplo
matiniam santykiam atnaujinti. 
(Tie santykiai buvo nutraukti 
nuo 1947). Pasiuntė viceprezi
dentą santykiam su kom. Kini
ja. Rėmė Kubą prieš Ameriką, 
ir paskutinis žygis — Kubos 
pramonės ministeriui Guevverai,

ANTRA ATAKA
Berlyno srity Sovietai pradė

jo antrą puolimą. Pirmas puo
limas buvo skirtas rytų Berly
nui atskirti nuo vakarų Ber
lyno. Tai jau įvykdyta. Pagal 
siena eina tik maži neramumai. 
Demonstruoja masės iš vienos 
ir kitos pusės, iš abiejų pusių 
kariniai patruliai su tankais, 
su vandens patrankom, su šū
viais į orą. Tačiau rimtesnių 
incidentų vengė abidvi pusės.

Antras Sovietų puolimas yra 
skirtas vakarų Berlynui at
skirti nuo vakarų Vokietijos. 
Tam buvo Chruščiovo protes
tas. paskelbtas pereitą trečia
dienį. Jame buvo kaltinama 
Amerika, kad ji -piktnaudojan- 
ti oro susisiekimą, perveždama 
kanclerį Adenauerį ir kitus Vo
kietijos atstovus. Ketvirtadienį 
prezidentas Kennedy pritarė 
griežtam atsakymui, kad Sovie
tai nesikištų į oro susisiekimą, 
nes kiekvienas jų oro susisie
kimo trukdymas bus laikomas

Vienas didelis skirtumas tarp 
sovietinės ir amerikinės siste
mos: Sovietuose, kai neužaugo 
kukurūzai, kai karvės nedavė 
pieno pagal planą, o kiaulė ne- 
atsivedė jai numatyto skaičiaus
paršiukų, tuojau ieško kaltinin
kų ir juos baudžia. Amerikos 
sistemoje vengiama apie tos rū
šies nusikaltimus ar klaidas pa
dariusius asmenis ir jų atsako
mybę kalbėti. Vieni asmenis ne
ri nutylėti iš patriotizmo, kad 
nemažintų gerbiamų asmenų 
garbės. Kiti iš nusistatymo, kad 
klysti yra žmoniška ir negali
ma bausti žmogaus už klaidas, 
tikintis, kad ateityje jų išvengs. 
Treti iš viso nelaiko klaida to, 
kas daugumos klaida yra lai
koma. Pvz. buvo asmenų Bal
tuosiuose Rūmuose, kurie ne
sidavė įtikinami net FBI doku
mentų, , kad tokis White arba 
Alger Hiss dirbo Maskvos nau
dai, tokis Lattimore vykdė So
vietam naudingą politiką.

Keistybė: sovietinė sistema 
nepripažįsta asmens teisių, ta-

kuris žinomas kaip pikčiausias 
Maskvos agentas, užkabino Pie
tų Kryžiaus ordiną. “Kryžius 
užkabintas ant latro” perpildė 
saiką ir buvo pasityčiojimas iš 
Brazilijos tradicijų. Nuo Quad- 
ros nusisuko ir daugelis jo ša
lininkų. kurie padėjo jam atei
ti Į valdžia. Tarp jų įtakingas 
gubernatorius Lacerda, buvęs 
garbintojas, dabar virtęs pik
čiausiu’ir kandžiausiu kritiku.

Brazilijos įvykiai dar nebaig
ti. Tačiau pirmi žingsniai yra 
smūgis Maskvos Įtakai lotynų 
Amerikoje. 

TIES BERLYNU
agresijos aktu.
AMERIKOS IR ANGLIJOS 
SUSITARIMAS

Amerika ir Anglija rugpiūčio 
27 susitarė dėl notos Maskvai. 
Notoje siūlomos derybos. Sam
protaujama. kad tokios derybos 
gali būti lakpričio mėn. Pran
cūzija nuo tos notos susilai
kė. Ji tebėra nuomonės .kad pa
sisiūlymas su derybom reiškia 
Vakarų silpnumą.
ARTĖJIMAS TARP 
AMERIKOS IR PRANCŪZIJOS

Prezidento Kennedy kietas 
įspėjimas Maskvai dėl nesiki
šimo į oro susisiekimą Prancū
zijos vyriausybės sutiktas su 
pasitenkinimu.

Prezidentas Kennedy savo 
ruožtu penktadienį pasiuntė 
prezidentui de Gaulle laišką su 
pasiūlymais, kad pasitarimai su 
Sovietais galėtų būti pirmiau
sia neformalūs. Tai artina Ame
rikos nusistatymus su Prancū
zijos.

čiau asmeniui suverčia atsako
mybę už kolektyvo nepasiseki
mus; amerikinė sistema remia
si asmens iniciatyva, tačiau to 
asmens klaidas ir nusikaltimus 
palieka be asmens atsakomybės.

Dabar betgi ima kartotis bal
sai, kurie ima rodyti aštriau į 
klaidas darančius ir stebėtis, 
kodėl jie paliekami be atsako
mybės.

★
Dėmesio verti G. E. Sokolskio 

(Journal American) rodomi fak
tai. Pirmiausia dėl Berlyno. Net 
kino teatre esti atsarginis iš
ėjimas, sako autorius, o Berly
no klausimas paliktas be jokios 
išeities. Prezidentas Kennedy 
jau paveldėjo klaidos padari
nius. Klaida buvo padaryta pre
zidento Trumano, min. pirm. 
Churchillio ir Attlee, o taip pat 
Amerikos bei Anglijos štabų 
viršininkų, kurie buvo pritarę 
Sovietų formulei. 0 ta formu
lė vedė Į tai, kad Berlynas fak
tiškai būtų padalytas i sovieti
nį ir vakarietinį sektorių. So
vietinį sektorių Sovietai įsijun
gė į savo kontrolę palaipsniui, 
ir prieš tą sovietinę formulę 
bei jos vykdymą Vakarai laiku 
nereagavo, davė jai įsisenėti ir 
įsigalėti.

Dėl Kinijos klaidu. Buvęs 
Kongreso patarėjas Robert Mor
ris savo knygoje “No Wonder 
We are Losing” duoda smulk
menas, kaip Sovietų agentai ir 
šnipai veikė per Baltuosius Rū
mus ir valstybės departamentą 
ir kaip jie per “rusiškai orien
tuotus” asmenis veikė J. A. V. 
politiką Kinijoje. Kinijoje pa
darytos klaidos nebepataiso
mos. Tačiau (ir čia yra svar
biausias Sokolskio nurodymas) 
asmens, kurie padarė šias klai
das, kurie darė įtakos preziden
tam ir valstybės sekretoriam, 
daugelis jų, tebedirba valsty
bės departamente ar kitose val
džios įstaigose.

Kuba buvo paskutinis fias- 
co — sako autorius. Kas už tai 
kaltas? Niekas, sako autorius, 
nes tebeveikia doktrina, kad 
žmogus gali suklysti. Už klai
das jis neturi nukentėti. Vie
ninteliai, kurie nukentėjo, te
buvo Amerikos atstovai Kubo
je ir Brazilijoje. Jie turėjo ap
mokėti už tai. kad jie sveikai 
sprendė apie Castro ir iš anks
to dėl jo įspėjo. Bet sveikas 
sprendimas nepopuliarus tarp 
tų. kurie remiasi žmogaus su
klydimais ...

Tokią karčią ironiją autorius 
baigia skatinimu: šis kraštas 
turėtų pabusti ir daugiau dė
mesio atkreipti į ekspertus, ku
rie daro klaidas.

★
Prie tokių ekspertų sustoja 

ir Our Sunday Visitor. Jame 
Fr. Ginder nurodo, kad 1951 
Amerika buvo pasiuntusi į Vo
kietiją ūkinių ekspertų — pata
rėjų grupę. Jos pirmininkas bu
vo Harvardo profesorius A.W. 
Hansen. pavaduotojas profeso
riaus W. W. Heller. Ekspertai 
patarinėjo imtis priemonių, ku
rios vestų Vokietijos finansus 
į infliacija. Vokiečių ekonomis
tai padėkojo ir atsisakė nuo to
kių patarimų. Ir šiandien — 
rašo autorius — Vokietija ofi
cialiai turi bedarbių 12.000. o 
Amerika 5 mil.. Vokiečių pini
gas yra tvirtesnis net už dol. 
Tačiau keisčiausia — sako laik
raštis. — kad tas ekspertas 
profesorius Heller dabar esąs 
prezidento ekonominių patarė
jų komisijos pirmininkas . . 
Tai sakydamas, autorius taip 
pat su ironija prideda: gal eks
pertas nuo ano laiko bus šio 
to pasimokęs iš vokiečių.

Apie klaidų autorius ima ir 
kitoj spaudoj garsiau kalbėti.
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hcįjųs pulkininkas, buvo pri- pertfigj p«Mrtė ienoj vietoj.
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nuostabiai geri žmones, bet perdaug ‘ ( Norite geros*—męnižkos fotografijos
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Taip šnipas galvoja apie Amerikos žmones .7

%

kįjos atstovybės. Išbuvo čia tre- 
jis metus. Jis greitai paste
bėjo, kad amerikiečiai su užrie- 
niečįjas yra malonūs, atviri, 
ypačiai, kada pagįrsi visą Ame
riką, • dar labiau miestą, su 
kurio gyventojų kalbi. Nors aš 
frftthėiaĮi $u loąfrėčlni akcentu

422 Menahan Street, Ridgevood, Brooldyn, N. Y< 
TeL HYadnt 7-4677

VYT. MAZĘUS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergneeo 7-2155

at- SIUHTIHIAMS Į LIETUVĄ!

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.

t MAaų kainos vyrą OrateUams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

kė rankoje pinigus. Pardavėjas davė jai s^vo brangiai pirktą

tės New Yorke pardavinėjamos

cigarečių?). Pardavėjas surado 
dėžutę, kurioje buvo 10 ciga
rečių ir ant kurios buvo nupieš-

“Atrodo labai komplikuota; 
tai turi būti kokio lėktuvo pro
jektas”.

jis prisirinkdavo žvalgybai nau
dingos medžiagos.

savo kelionės kompanjoną pa
kvietė į savo kupė. Viduje

je “bambu rgorio".
Buvęs šnipas, dabar bėglys 

Monat savo knygoje padarė iš
vadą apie amerikiečius — jie 
perdaug kalba.

anfotegraf avo visus lapus
Tokias istorijas buvęs dip

lomatas šnipas pasakoja iš sa-

. . Brooldyn 11, N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118

ir švoriranM, avUsą eilutėms, suknelėms bei švarkams. 
Maišytos ir mrooteis medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wfaolesale) kainomis.

rūkalų krautuvę 42 gatvėje prie 
Broadway. “U vas jest russki-

telmenas pastebėjo, kad part-

mnkai, teisėjai, įstatymą leidė
jai.

bar šnipui buvo eilė paklausti, 
ką džentelmenas ten veikia.

.“Esu mokslininkas, tyrinėto-

Viena istorija buvo tokia:
1956 su padėjėju Lenkijos 

kapitonu Wismewskiu pulki-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
tHkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

nas. Pirma žvdgsms, paskui gėjo, ir nebebuvo įdomu dMry- sakė mokslininkas. “Tai maši- 
šypsena, paskui ir žodis. Džen- * tis pro langą. Džentelmenas na naujam lėktuvui tikrinti. Tai 

naujo oro tunelio planas”. Su 
tais žodžiais uždarė portfelį ir 
pMbėjo vėl ant sėdynės. (įgudęs 
šnipas sumetė, kad tai gali bū
ti įdomu Varšuvai.

Tuo metu pranešė, kad jau 
duodami pietūs. Mokslininkas - 
pakvietė pulkininką pietauti 
kartu. Tas sutiko, tik atsipra
šė — turįs rankas nusiplauti

“Ką gali Washingtene veik
ti: esu vienoje valdžios įstaigo

Traukimui išeinant Monat sto
vėjo koridoriuj prie lango. Prie 
gretimo Jango stovėjo žemas 
pagarbios išvaizdos dženielme- Bet tuo metu traukinys -įsibė-

jį ir kalbėjo:
“Tai projektas, prie kurio aš 

dirbu. Jį visada pasiimu su sa
vim, kada tik Jmr keliauju”. 
Atidarė, pavartė jame buvu
sius popierius-4r »4ęsė:

“Su jais praleidžįu po 18. va
landų per parą”.

Matydamas, kad tai brėžiniai, 
pulkininkas pastebėjo: nvd WisniewskHa: kai tik ano

džentelmeno kupo bus tuščia, 
Wa6niowski$ turi įsigauti ir 
portfely esančius dokumentus

'u r

ANT TRAGEDIJOS KABINO. APSIAUSTUS IR SKĖČIUS
Lietuvoje dabartiniu metu 

ištisi laikraščių numeriai skir
ti naujam komunistų partijos 
statuto projektu pagarbinti. 
Apie jį rašoma daugiau nei 
apie laukų valymą, kadrų stip
rinimą, kurie spaudoje visada 
aktualūs.

Tame naujame statute paki
liais žodžiais kalbama apie me-

džiaugsmo ir įkvėpimo šalti
nis, idėjinio praturtėjimo prie
monės ... Tame pat Sovetska- 
ja Litva, kuri reklamuoja sta
tutą, atverčiamas kitas lapas 
iŠ lietuvių dailės likimo Vilniu-

nutepė paveikslą, vardu “Pir
čiupio tragedija”. Paveikslas

do salonui, kurį lanko žmonės 
ir nusiperka paveikslus. Savic
ko tragedija esanti įsprausta į 
tamsų sandėliuką, kuriame pri
versta galanterijos prekių. Į 
viršutinį rėmą prikalta vinių, 
ant kurių salono tarnautojai 
susikabina apsiaustus ir skė
čius.

Tokis pat likimas ištikęs ir 
skulptoriaus P. Aleksandravi
čiaus monumentalią skulptūrą 
“Profesorius Jablonskis”. Jis į- 
spraustas į maža kambarėlį.

LIETUVOJE

kuriame dirba buhalteris, skulp
tūra aptraukta dulkių sluoks
niu. Dailės fondo salono direk
torius Eduardas Valeckas aiš
kino, kad abudu kūriniai esą 
dideli griozdai ir užima daug 
vietos, nors laikraštis su tokiu 
aiškinimu ir nesutinka.

Taip tie kūriniai ir duoda

je vadovavęs iietavią atatytedą 
frontui, Sętkus buvęs pakojos

munistus ar komjaunuolius, o 
bolševikam atėjus antru sykiu

vardėm — Ožadas buvo kolcho

zas Sutkus buvo Viešvintų apy-

VĖL TRIS SUŠAUDĖ
Sovetską ja litva plačiai ąp- buvo išvykas iš Lietuves.

šaudyti. Kakliauskas,
vės mieste oeutre, o tokiti Vi-

Sovietam grasinant blokuoti 
vakarų Beriyną, buvo atgijusi 
mintis, kad reikės vėl oro til
to* kuris 1948 išgelbėjo, Berly
ną. Ano meto tilto pagrindinis 
specialistas gen. Tunner dabar 
galvoja, kad užtektų tik 58 lėk
tuvų C-124, kurie pakelia po 
25 tonas. 1948 buvo 350 lėk
tuvų, kurie leidosi Berlyne kas 
trys minutės. Lėktuvai C-124, 
padarydami 4-5 keliones - kas
dien, nugabentų kasdien 5,000 
tonų. 1948 buvo pasiekta iki 
8,000 tonų per dieną. Bet pu-

vašfrdžię atvirę žmonių, bet ir 
iš ... Pentagono.

Į Pentagono painiuosius rū
mus galima įeiti be kontrolės. 
Prie informacijos stalo tarnau
tojos maloniai nurodo, kuria
me aukšte ir kuriame kambary
je galūna rašte reikalingus as
menis. Nėra reikale į tuos kam
barius ir eiti. Rūmuose yra ba
rai, užkandinės, kur nuolat di
delis judėjimas ir pasikalbėji
mai. Lenkijos pulkininkas ar 
jo pavaduotojas čia pasisukio
damas patirdavo nuotrupas pa
sikalbėjimuose. Čia buvo patir
ta pirmu sykiu ir apie garsųjį 
projektuojama lėktuvą B-70 iš 
pasikalbėjimo vieno pulkininko

ri atrodyti nopajudintas.
Pietūs truko porą valandų. 

Pulkininkas surado žodžių jiem 
užtęsti. Pagaliau mokslininkas 
pasisakė noris prigulti. Abu pa
kilo nuo stalo ir, eidamas jau draugu, kai jie laukė eilė- 
koridorium, mokslininkas staiga 
ėmė garsiai galvoti: “O Viešpa
tie, tikiuosi, kad nieko nebus 
nutikę ... O taip, viskas tvar
koje”, su palengvėjimu aisilie-

Rusiškas turistas New Yorko gatvėse
Laikraščio World Telegram 

redaktoriam atėjo į galvą keis
ta mintis: kaip eitųsi New Yor
ko gatvėse turistui, kuris temo
ka tik rusiškai. Vieną savo 
bendradarbį, kuris moka rusiš
kai, išsiuntė į “ekspediciją” po 
New Yorką.

“Ja choču vidiet Times Squa- 
re?” (noriu pamatyti Times 
Sųuare) kalbėjo turistas įsėdęs 
į tari, šoferis paklausė dar kar
tą, kur vežti. Turistas tekarto- 
jo Times Sųuare, Times Squa- 
re. Šoferis patraukė pečiais ir Mergina nudžiugo supratusi: “O 
pasileido. Sustojo prie Astor

se krovinio buvo anglys. Da
bar Berlyne yra sudarytos di
delės atsargos. Reiktų tik 3 
aerodromų — dviejų anglų zo
noje ir vieno Berlyne, 1948

KAS UŽDIRBA MILIJARDUS

klausinėjimuose išaiškėjo, kad 
Amerikos azartinių žaidimų or
ganizatoriai ir biznieriai per 
metus turi pajamų 50 milijar
dų dol. Jie . išvengia pajamų 
mokesčių, kurie būtų sudarę 
valstybei 5 milijardus pajamų.

Turistas autobusu nevažiavo, 
bet čia priešais Grand Central 
stoty užsuko į Convention and 
Visitors Bureau. Kartojo vėl sa
vo klausimą apie Jungtines Tau 
tas. Mergina suprato, kad tai 
rusiškai, puolėsi skambinti vie
nam ir kitam, kas supranta ru
siškai, bet nepasisekė. Turistas 
vėl ėmėsi savo strategijos — 
rodė ant sienos Jungtinių Tau
tų vaizdą ir pirmu kartu savo 
ekspedicijojeo pavąrtodamas an
glišką žodi: “Where, where?”.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

to jūs norite”. Ji pačiupo tu
ristą už rankos ir ėmė vesti 
per gausius skyrius ir viename 
surado blizgančius 8-10 New 
Yorko paveikslų. Tarp jų turis
tas rado ir Jungtines Tautas 
ir, badydamas pirštu, kartojo 
angliškai: “Where? Where?”. 
Mergina dar labiau triumfavo: 
“čia, kaip tik čia tuojau bus” 
ir pavarčius bylas, padavė tu

ja cigarety?” (ar turite rusiškų ristai keturis paveiksliukus: 
“Tai jum, visai nemokamai”. 
Kai turistas vėl griebėsi pin- 
gą, aaergma purtė rankas ir

kė rankose pinigus: penkis do
lerius, tris su pusę dolerio ir 
kvoterį- Šoferis pasiėmė pu
sę dolerio ir kvoterį. Taskomo- 
toras rodė taip pat 0.75.

Didžiuodamasis _ amerikiečio

ko į Times Sųuare į Depart
ment of Commerce Public
Events. “Gdie nachodytsia ob- 
jedinionnįja nacij?” (kur yra

padovanojo jam amerikonišką.

Turistas, nepriėjęs Jungtinių 
Taptų, įdrimanė pietų. Užsuko 
į rusišką restoraną. patarnauto
ją, kuri buvo rusiškai apsitai
siusi, tuojau paprašė: “Daite 
mnie cholodnuju vodku i russki 
ja zakuski” (Duokite man šal-

>

>

“čto? (kas)

TeL GR 7-1130187 ORCHARD ST„ N. Y. C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
ki te/skam trinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
« W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tel Clrde S-TTU '

COSMOS PARCELS ESPRESS 
CORPORATION

Texas yra miestas, vardu 
Moscow. Jo gyventojai rengiasi 
kreiptis į 'Jungtines Tautas, kad 
paragintų Sovietus pakeisti sa
vo sostinės vardą. Girdi, Texas 
bendruomenė turi pasirinkusi 
savo miestui Maskvos vardą 
nuo 1853, kada Maskva dar ne
buvo Sovietų sostinė, kada dar 
pačios Sovietų Sąjungos nuo

JUNGTINIU TAUTU <*»»»■*

Licensed by Intourist 
jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią 

SSSR dalį.

SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteritkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 
atams riE4“1’ Kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamą kainarašCfų rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

Tel.: AL 4-5456 
Tel.: OI 5-8808 

Tel.: FO 3-8560 
Tel.: MU 4-4610 
TeL: LO 2-1446 

TeL: HU 1-2750 
SW 8-2868 
TO 7-1575
TO 1-1068 
BR 8-6966 
WX 5-273 

: Fl 6-1571 
Tel.: Bl 3-1707 
Tel. WA 2-4035 
: PLan 6-6766

GL 8-2256 
GR 

: VI 
CH 
AN

• NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. 660 Sutter Avenue
• LAK£WOOD, N. J. 126 - 4tti Street -
• PATER6ON 1, N. J„ 86 Main Street

• HAMTBANCK, Mteb, 11333 Jos. Campau — Tel.:
• C4JEVELAND 13, GMo, 2683 W. 14th Street — Tel.
• CHICAGO 22, IIU 2222 W. Chfcago Avenue — Tel.;
• CHICAGO 8, III.. 3212 So. Halstead Street. — Tel.
• SAN FRANCI SCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.
• NEWARK 3, N. J., 428 Springfield Avenue — ~ 
o PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Ave^ —
• WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel. 
o GRAND RAPIDS. Mich., 606 Bridge SU N. Y.
o PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel.:
• DETROfT, Mfch„ 7300 Michigan Avenue — Tel. 
o ATHOL, Masu 61 Mt. Pfeasont Street — 
o LOS ANGELES 22, CaliU 960 So. Atlantic Blvd. — 
o BOSTON 18, Mass.. 271 Shaumut Avė. — ' Tel.
• WOOOHAVEN 21, N.Y^, 84-17 Jamaica Avė. — Tel.: VI---------
• VINELAND, NJ, West Landls Ave„ Greek Orthodox Club BMg.

2-6387 
1-5355 
9-6245
1- 2994
2- 1767 
6-3330
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Pax Romana visai savaitei, šiandien einu gulti 24 vai., ir 
nuo liepos 23 iki 31, buvo už
valdžiusi Fribourgo miestą, o 
ypač universitetą, kuriame ki
tados labai daug mokėsi ir dok- 
torizavosi lietuvių. Fribourge 
1921 susikūrė ir Pax Romana.

visiein aišku.
— Ir viskas prasidėjo pa

maldomis?
— Priešingai. Pradėjome iš

kilmingu posėdžiu 10 vai Man 
teko pristatyti svečius. Paskui

yra Fribourge, tai jį ir pada- akivaizdoje vysk. Fr. Charriere, 
rėme visų mūsų galva. kuris kartą išsitarė: ‘‘Politika

Lvr. kokiu nasauliežiu "no- mokykla geram krikščioniui— Lyg kokiu pasauiiečiy po- šventu» Fr

Charriere dalyvavo diskusijo
se?

Tai taip pat sukilimo dvasia
šie metai minėjo netolimą Jei girdim skundus apie ma- 

praeitį — 1941 sukilimą prieš sėje stiprėjančią apatiją, abe- 
svetimą okupaciją, už savo vals- jingumą, tai 
tylūnę laisvę. Sukilimas reika
lavo iš sukilėlių dviejų daly
kų: tikėti, kad yra dalykų, 
brangesnių už riziką, branges
nių už nuosavą gyvybę; reikala
vo taip pat pasiryžti dėl tų ver
tybių aukotis. Tikėjimas idea- 
linėm vertybėm ir pasiaukoji
mas dėl jų yra svarbiausi su
kilimo dvasios ženklai visais 
laikais.

Sukilimo dvasią norim gai
vinti ir dabar. Norim, kad su
kilimo dvasia, arba kaip pre
zidentas Kennedy vadino, re
voliucinė dvasia sukiltų prieš 
savąjį aptingimą — už dvasios 
laisvę, prieš kultūrinį abejingu
mą — už kultūrinį dinamizmą, 
prieš intelektualinį seklumą — 
už aukštesnę intelektualinę pa
žangą.

Žvelgdami, ar sukilimo dva
sios ženklų yra šiais metais, 
akis sustabdom prie kai kurių 
reiškinių su džiaugsmu ar vil
timi. —

Vienas, šiemet gausios buvo 
jaunimo ir nejaunimo stovyk
los. Iš visur pranešta, kad jos 
buvo ypatingai perpildytos, o 
jose dalyvavęs jaunimas buvo 
drausmingas ir imlus idėjiniam 
turiniui. Tai geras ženklas.

Antras. Šios savaitės pabai
goje New Yorke sutinkam Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
suvažiavimą. Po ilgai trukusio
išsiputojimo bendruomenės or- gusios ir gavusios pasireikšti 
ganizacija nusistojo ir įleido akademiniame darbe, šis suva- 
šaknis. Susilaukė jau 10 metų, davimas turės didesnę progą

bendruomenės 
nauja vadovybė bus atlikusi 
misiją, jei masėje, lietuviškos 
visuomenės “apačiose”, suža
dins daugiau domėjimosi dva
sine pažanga. Tegul ji atliks 
lietuviškoje masėje “pažangos 
korpo” rolę — kaip anas “tai
kos korpas” atsilikusiose tau- 
tose.

Trečias. Sukilimo dvasią 
prieš intelektualinį seklėjimą 
viršūnėse, šviesuomenėje, už 
mokslinę pažangą, už mokslinį 
rimtumą ir objektyvumą šios 
savaitės pabaigoje turi pade
monstruoti Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
mas Chicagoje.

Tyliai buvo atgaivintas LK 
Mokslo Akademijos veikimas 
Europoje. Nepastebimai praė
jo jos pirmas suvažiavimas Ro
moje. Tik dabar atėjo to suva
žiavimo produktas — storas Su
važiavimo Darbų tomas. Tai 
vertinga medžiaga. Būtų gaila, 
jei ji paliktų tik knygoje; jei 
jos supopuliarintos išvados ne
būtų perkeltos į masę ir nepra
turtintų visuomenės “apačių” 
intelektualinio gyvenimo.

Antrasis suvažiavimas Chica
goje bus didesnė manifestaci
ja. Į jį specialiai iškviesti ir 
Akademijos valdybos pora žmo
nių. Jame Įsijungs ir naujos 
mokslinės jėgos, čia jau išau-

FRIBOURGO universiteto laboratorijoje

piežium"?
—Taip toli tai ne. Popie

žius visus apima. Jam atstova
vo apaštališkasis nuncijus Švei
carijoje vysk. Alfredo Paeini. 
Jis vakare šv. Nikolo katedro
je aukojo pontifikalines mišias, 
pamokslą sakė vysk. Francois 
Charriere, Pax Romana genera
linis patarėjas dvasiniam rei
kalam. Pas jį buvo ir iškilmin
gi pietūs. Teko išsikalbėti su 
arkivysk. kardinolu Castelli, 
kuris labai domėjosi Amerikos 
ietuvių parapijomis.

— Tai kokia čia ^'politika"?

— Ne. Bendrieji pranešimai 
nebuvo diskusiniai. Nuomonė
mis dalinomės asmeniškais pa
šnekesiais. Neprincipiniuose da
lykuose kai kurių nuomonės

— Ar katalikiškos akcijos ir 
politikos klausimu?

— Tas klausimas taip pat 
subtilus. Jį kiek palietė Vitto- 
rino Voronese, buvęs Italijoje 
katalikiškos akcijos galva. Pax 
Romana suvažiavime Voronese

— Nesiteiravau, o tik paša- kalbėjo apie krikščionių atsako- 
kojau, kaip yra. Gal jis susi
duria su panašiom tautinėm 
problemom? Jos gi visada su 
kuria nors politika jungiasi. 
Beje, tuo klausimu bendrame 
susirinkime kalbėjo Pierre 
Pfimlin, buvęs Prancūzijos 
premjeras, kurį gen. de Gaulle 
išvertė. Abu katalikai. Pfimlin 
labai stipriai pabrėžė katalikų 
politinę atsakomybę. Jo žo
džiais, “mes dabar gyvename 
tokius laikus, kada krikščionys 
turi pareigą veikti istorijos ei
ga”.

— Be abejo, turėjo galvoje 
gerus krikščionis, kai kalbėjo

mybę intelektualiniu atžvilgiu 
ir tarptaut. bendradarbiavimą. 
Mat, dabar dirba Jungtinių Tau
tų ugdymo ir mokslo komisi
joje, vadovaudamas UNESCO. 
Teko skaityti laikraščiuose jai 
kaltinimų dėl prokomunistinių 
ir antikrikščioniškų nusiteiki
mų. Voronese ir pabrėžė, kaip 
katalikam svarbu tokiose insti
tucijose būti. Beje, ir Šv. Sos
to sveikinime, kinį 
velionis kardinolas 
stipriai pabrėžta, kad 
tetinio išsilavinimo katalikų 
“apaštalavimas turi pasireikšti 
intelektualinėje srityje”.

ARKIVYSK. CORRADO BAFILL, 
nuncijus Vokietijoje

— Vadinasi, tai Pax Roma
ną tikslas?

puisirašė 
Tardini, 
universi-

— Taip. Labai teisingai tai 
išreiškė prancūzų katalikų filo
sofas Etienne Gilson, dabar į- 
sikūręs Toronte, kur yra pon- 
tifikalinio viduramžių studijų 
instituto direktorius. Apie Pax 
Romana tikslą jis rašė: “Orga
nizuoti pasaulyje broliškumą

(Nukelta į 4 pšl.)

Tai nuopelnas eilės žmonių, 
kurie nepabūgę skeptikų ir nie
ko. nedarymo veikėjų, naują 
idėją skelbė ir vykdė sukilėlių 
prieš rutiną dvasia. Ir be var
dų minėjimo tenka čia juos su
tikti su pagarba, o į ateitį 
žvelgti su viltimi, regint, kad 
naujoje taryboje atėjo ir nau
jų jaunų jėgų.

manifestuoti pakilią mokslinio 
rimtumo ir mokslinės pažan
gos dvasią. Jos tinkamas ma
nifestavimas, kaip akmens su
kelta banga, turės rasti atgarsio 
ir visuomenėje.

Mokslinės kūrybos manifes
tacija suvažiavime bus sykiu ir 
sukilimas prieš intelektualinio 
nuosmukio grėsmę.

Po 40 metų, ir dar tuo metu, 
kada Lietuva yra pavergta, pa
grindinės Pax Romana organi
zacijos (studentų) pirmininku 
yra taip pat lietuvis — dr. Vy
tautas P. Vygantas. Aš jo ir 
paklausiu:

— Ar didelis tas miestas, 
kuriame yra Pax Romana būs
tinė?

— Amerikonišku mastu ne
didelis: tik 30,000 gyv. Bet stu
dijuoti daug geriau — neišblaš
ko. Gi mes- buvome daugiausia 
susikaupę universiteto rūmuo
se. Didžioje universiteto aidė
ję praėjo ir iškilmingas 40 me
tų sukakties minėjimas.

— Tai universitete ir pamal
das turėjote?

— Ne. Ir net ne iš ryto, o 
18 valandą.

— Vadinasi. 6 vai. vakare.
— Taip. Europa praktiškesnė 

už Ameriką. Nedėlioja tų “A. 
M.” ar “P. M.”. Tiesiai sakai:

kalbėjo prof. 0. Haleckis apie 
Pax Romana istoriją, o aš — 
apie dabartinio jaunimo nuotai
kas ir kaip jį reikia suprasti 
bei prie jo prieiti. Paskui tu
rėjome pietus ir po pietų ant
rą posėdį. Kalbėjo Vienos kar
dinolas Koenig apie intelektua
lų apaštalavimo principu r ir va
dinamų sendraugių pirmininkas 
Ramon Sungranyes de Franch.

— O kas jisai yra?

— Fribourgo universiteto 
profesorius. Mes jį įvesdinome 
dar į naujas pareigas. Visos 
tarptautinės katalikų organiza
cijos sudaro vieną centrą, va
dinamą “International Catholic 
Organization” (ICO). Būstinė 
taip pat Fribourge. Pirmininkas 
renkamas dvejiem metam. Pa
eiliui pirmininkauja vis kita 
organizacija, šiemet tas parei
gas prisiėmė Pax Romana. Ka
dangi R. Sungranyes de Franch VAK, VOKIETIJOJE *<.a,oma nauja uaznycia (*». Bernardo bažnyčia Miunchene)

Į IGNAS MALĖNAS
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ATSILYGINO
Kartą, kai mes buvome par- Bet šuo drabužių negalėjo pa-

ginę gyvulius, kaimyno sūnus imti. Nekreipęs į jį jokio dė- Išžiūrėjo ajerukus, nendres iki kės gaus diržų, ir kai išaiškės,
Juozukas pasiūlė nueiti į ežerą 
ir išsimaudyti. Kadangi buvo 
sekmadienio šilta priešpietė, tai 
mes, nieko negalvodami, suti
kome. Prie mūsų prisidėjo dar 
keli vaikai, ir visas būrys pa
traukėme ežero link. Atėję pa
sirinkome patogią brastelę, ku
ri, mūsų manymu, buvo tinka
miausia ir, nieko nelaukdami, 
ėmėme nusirengti. Bet kad 
drabužiai negulėtų išsitiesę pa
ežerėje ant pievos, nutarėme 
jute padėti brastos šone, prie 
ajerukų.

Vanduo šiltas, brasta švari — 
tik maudytas ir norėk. Kada 
jau pakankamai prisipuškinom 
ir išėjom rengtis, žiūrim — nė
ra drabužių. Ten pat visi mau
dėmės, ten pat gulėjo drabu
žiai, nieko paežerėj nebuvo. 0 
drabužių nėra ... Apžiūrėjom 
visą tą vietą, kur drabužiai bu
vo padėti prie ajerukų, bet 
drabužių — nė kvapo. Pagaliau 
Krutulio Stasiukas pasakė, kad 
jis matė maudymosi metu ties paežerėj peri vaikus, tai žmo- no tai buvo darbas. Dabar vi- nugriuvęs krantas. Patogi misi- tu, kai Zapotinskiukas užplau- 

— brasta pasirodžiusį rudą šunį nės būtų jau seniai prisinešę si vedžiojo akimis piemenį Za- rengti vieta tik prie nendrių,, kė, Zubrukas šoko prie kelnių

mesio. Verksnių Petrukas pa
sakojo, kad jis girdėjęs krūmuo 
se narą ar kitą kurį paukštį 
keistu balsu šaukiantį, bet ir 
tas skalbinių paimti negalėjo. 
Kiti pasakojo, kad jie taip pat 
girdėję kažkokius garsus, bet 
jie nežiną, kokie tai garsai bu
vę.

Kiekvienam vaizduotė kėlė 
kitokius vaizdus, bet niekas ne-, 
galėjo pasakyti nieko.tikro, nes 
niekas nieko nematė.

Pagaliau Zubrų Pranukas 
pasakė, kad jis seniau iš žmo
nių girdėjęs, kad šio ežero ga
le čia piktų dvasių lizdas ir, 
galimas daiktas, jos mūsų skal
binius susinešusios savo vai
kams, norėdamos turėti minkš
tesnį guolį. Vaikai visi pripa
žino: net ir piktų dvasių ma
žyčiams reikia minkštesnių guo
bų.

— Ką jūs visokius niekus 
tauzijat! — barėsi Bozų Vin
cukas. — Jeigu piktos dvasios 

kiaušinių ir vištos būtų prisi
perėjusios velnio vaikų.
— Tai tikra tiesa- — pritarė 
Krutulių Stasiukas.

— Bet pasakoms marškinių 
neieškoma ir nesurandama. Eik- 
šekit visi! Peržiūrėkim visus 
pakraščio nendrynus, ajerukus, 
kad jau žinotume, kad tikrai 
nėra.

Visi puolėsi naujai ieškoti.

pat vandens ir jau norėjo eiti, 
kai Zubrų Pranukas riktelėjo:

— Vaikai, katro čia drabu
žiai? — ir iškėlęs ėmė rodyti 
kažkieno marškinius.

Subėgo vaikai.
— Verksnių Petruko!
Dabar vaikai užsidegė suras

ti ir likusius.
— Čia vėl vieno! — šūkte

lėjo Zubrų Pranukas.
Suėję vaikai nustatė, kad tai 

Bozų Vincuko marškiniai. Greit 
buvo surasti ir kitų skalbiniai. 
Bet visiems buvo paslaptis, kas 
ir kaip juos išdraikė.

— Abromavičiaus piemuo Za
potinskiukas. Aš mačiau rudą 
šunį, o toks yra Abromavičiaus, 
— kažkuris iš mūsų pasakė.

Vos tik apsirengus ir einant 
namo pasirodė iš pievų grįžtąs 
Abromavičiaus piemuo Zapo- 
tinskas, kuriam kelias į pievas 
ėjo pro galą ežero. Sitai pa
matę, jie galutinai įsitikino, kie- 

potinską ir nežinojo, ką jam 
reikia padaryti.

— Jau sugalvojau! — tarė 
Krutulio Stasiukas. — Pasau
gotam, kai jis maudysis, ir iš
kirptam jo kelnių klyne skylę.

— Tai nieko nereiškia! šei
mininkė supyks, kad kelnės su
karpytos, ir viskas. Reikia, kad 
kelnės būtų sveikos, bet netik
tų vartoti. Tada nuo šeiminin- 

kad jis kitiem kelnes slėpė, 
jam bus ir gėda.

— Tai ką tu siūlai?
— Aš siūlau ištepti degutu, 

kad jis negalėtų kelnių mūvėti.
Pasiūlymas visiems patiko. 

Dabar tik liko sekti, kada bus 
galima nugriebti Zapotinsko kel 
nes. Taigi, Abromavičių sodyba 
liko savotišku stebėjimo punk
tu, Už savaitės jie jau žinojo, 
kur Zapotinskiukas maudosi, ar 
visados toje pačioje brastoje, 
kurie yra jo maudymosi bend
rai, kuriuo maždaug laiku ei
na maudytis. Tie klausimai per 
savaitę turi būti išsiaiškinti.

Ir tikrai, per savaitę laiko 
visa buvo tiksliausiai padaryta. 
Nustatyta, kad dažniausiai mau
dosi tryse ir beveik visuomet 
Abromavičiaus didžioje brasto
je apie 2 vai. Maudymosi bend
rai beveik visada Barkausko 
Kaziukas ir- Tamulyno piemuo 
Kastelickiukas. Prie Brastos yra 
tamsus nendrynas. Ties brasta

už poros žingsnių ties pačia 
brasta. Taigi, paimti skalbinius 
tektų išeiti ties atvira brasta 
per sekundę.

Pasisiūlė pagriebti kelnes 
Zubrų Pranukas. Kelnių pagro
bimo diena buvo numatyta sek
madienis. Jeigu būtų lietinga, 
tada antradienis.

Sutartas sekmadienis buvo 
giedras ir šiltas iš pat ryto. Pa
togesnio laiko nieks negalėjo ir
tikėtis. Priešpiečiais visi susi
rinko į Ališausko sodybą, iš kur 
buvo gerai matyti Abromavi
čiaus sodas ir paežerė. Netru
kus jie pamatė, kad du berniu
kai išėjo iš sodo ir ėmė kaž
ko laukti. Pasirodė ir trečiasis. 
Dabar visi ėjo tiesiai į ežerą.

— Vyrai, į paežerę, — su
šuko Bozų Vincukas. — Tik 
atsargiai! Eiti prie ežero susi
lenkus!

Kadangi visi buvo basi, tai 
nesigirdėjo jokio triukšmo. Jie 
greit pasiekė ežerą. Pirma ėjo 
Bozų Vincukas, kaip vadas, ku
ris turėjo kelnes vogti. Paskui 
Krutulių Stasiukas su degutu 
ir mentele, susukta į popierį, 
kaip tepimo padėjėjas. O paskui 
žąsele visi kiti.

Maudymosi vietą pasiekėme 
greit. Priėję nendryną, apsisto
jom. Prie brastos pasuko vien 
Zubrų Pranukas. Tyliai, kaip 
katinas, prislinko prie brastos, 
nužiūrėjo drabužius ir tuo me- 

ir viena akimirka jau vėl buvo 
nendryne.

Čia tuoj prisistatė su men
tele Krutulio Stasiukas ir su
krėtė į kelnaites visą degutą. 
Net nušluostė pačią lentelę. 
Dabar kelnes pamėtėjo kitų 
drabužių link ir paežere visi 
nudūmė atgal. Bėgdami nuolat 
apsidairydavo, ar neatsiveja. 
Bet laimingai pasiekė paežerė
je stovėjusią Kuncos sodybą. 
Iš čia kiekvienas pasuko na
mo.

Kiekvienas džiaugėsi, kad žy
gis puikiai nusisekė. Mąstė apie 
tai, kaip pažiūros į tai Zapo
tinskiukas ir jo bendrai ir ką 
jie dabar galvos.

Zapotinskiukas išsimaudęs su 
savo bendrais, priėjo prie dra
bužių ir mato, kad nėra jo kel
nių. Apsivilko marškiniais, ėmė 
teirautis, kuris iŠ draugų pa
slėpęs. Bet tie rimtai gynėsi. 
Tada jam dingtelėjo mintis, kad 
Čia bus koks kerštas už jo iš
daigas. Tuo pačiu metu šar- 
kauskų Kaziukas pastebėjo ties 
nendrynu kažką baltuojat. Greit 
pribėgo ir baisiai nustebo. Kel
nės buvo visos išteptos. Gre
ta kelnių gulėjo ir lentelė.

Visiems buvo nuostabu, bet 
Zapotinskiukui net labai aišku, 
kieno tai darbas, šarkauskiu- 
kas su Tamulyno piemeniu tik 
dairėsi vienas į kitą ir neži
nojo, ką sakyti. Tiems buvo 
visa svetima, nežinoma.

Zapotinskiukas dar kartą ge

rai apžiūrėjo kelnes. Įsitikinęs, 
kad jų mautis negalės, suvertė 
jas ir ėmė vynioti.

— Kuo tu dabar užsimausi?
— paklausė Šarkauskiukas.

— Vienomis viršutinėmis, — 
atsakė Zapotinskiukas.

— Kas galėjo tai padaryti?
— pasiteiravo Tamulyno pie
muo. — Ir kada?

Zapotinskiukas tylėjo. Jam 
buvo viskas aišku. Tik surišo 
suvyniotas kelnes virvute ir 
galvojo, ką jis pasakys šeimi
ninkei. Nutarė tuo tarpu nieko 
nesakyti. Išvaikščioti visą savai
tę tik su viršutinėmis. Visi 
prieš kalną patraukė namo.

Kitą pirmadienį šeimininkė 
klausia Zapotinskiuko, kur yra 
jo kelnės, šis visas išraudo ir 
norėjo nesakyti. Bet Abramai- 
tienė ne tokia.
— Daviau kelnes ir išėjai su 
kelnėmis, o parėjai su kelnė
mis ar be?

__ j?

— Kur jos dabar padėtos?
__ !?

— Atnešk man, kad ir su
teptas!

Zapotinskiukas sukosi, kaip 
įmanydamas, bet nuo Abroma
vičienės, kaip nuo patyrusio 
tardytojo, ir nebandyk išsisuk
ti.

Baigus pasakoti apie šį įvykį, 
kuris buvo trumpas ir rėmėsi 
tik prielaidomis, Abromavičie
nė paklausė:

(Nukelta Į 4 psl)
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toks jaunuolis būtų įsijungęs į

mašina,. senieji pavargsta, rei
kia jaunų jėgų.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS TARYBOS posėdyje 1958 gruodžio 1 d. Federacijos vadas S. Sužiedėlis 
daro pranešimą.

1. Vyriausioji Federacijos 
valdyba paskelbė Federacijos 
Vado, Federacijos Valdybos na
rių, Kontrolės Komisijos pir
mininko ir Kontrolės Komisijos

Jis ėjo visur, kur reikėjo lietuviškos veiklos
Pasišventusio veikėjo Kazio Kudlos 70 metų sukaktis
- ----------------------- ------- :------- CEZARIS SURDOKAS —------------------------------------

Baitimorėje, savo šeimos ir Sunku juos priprašyti, kad ap- 
artimųjų ratelyje, kukliai buvo siimtų kokias pareigas, kai ren- 

............ karnos valdybos. Reikėtų į val
dybas įtraukti ir daugiau jau
nesnių, čia baigusių aukštesnes 
mokyklas. Dažnai skaitome, kad 
Jonas, Petras ar Jokūbas baigė 
universitetą, pasižymėjo moks-

tuvio, pasišventusio visuome
nės veikėjo, Lietuvos laisvės 
kovų dalyvio, Pirmojo Lietuvos 
seimo atstovo, Kazio Kudlos 70 
metų sukaktis. Daugeliui 70 me
tų našta atima norą ir jėgas

nuolat pilnas minčių lietuviš
kojo veikimo ir Lietuvos lais
vinimo klausimais. Jo tikėjimas 
Lietuvos laisve yra pagrįstas 
pasitikėjimu Dievu.

— Laisvo reikia tikėti, — 
sako jis pokalbyje. Tik pažvel- ' 
kūne praeitin ir įsitikinsime, 
kad laisvės diena artėja. Po 
karo visi buvo draugai. Paskui 
prasidėjo šaltasis karas su 
karštais susirėmimais ir tokiais 
nuotykiais kaip batų daužymas 
į stalą. O šiandien jau ir mo- 
bilizavimasis vyksta. Nors ga
li dar kiek ir užtrukti, tačiau, 
atrodo, kad labai ilgai laukti 
jau nereikės, kol Lietuvai iš
auš linksmas laisvės pavasaris. 
Žinoma, tas vargiai gali būti 
be karo. Žiaurus ir pasibaisė
tinas dalykas yra karas, bet be 
karo ir aukų niekas laisvės ne
duos.

Kai pokalbis nukrypsta į lie
tuvių organizacinius reikalus ir 
kai užklausiu nuomonės apie 
mūsų organizuotumą, K. Kud
la nesvyruodamas atsako:

— Organizaciniam gyvenime 
esame tvirti, turime Vliką, Al
tą, diplomatinius atstovus, ku
rie budi tautos laisvinimo sar
gyboje. Turime bendruomenę, 
kuri tvarko mūsų vidaus gyveni
mą, turime* ir daug kitų pro
fesinių organizacijų, tik reikė-

Jis nurodo, kad daugumas to
kių turi didelius namus, gražius 
automobilius ir užsidarę savo 
materializmo kiaute rūpinasi tik 
prabangos dalykais. Pabandyk 
iš tokio paprašyti tautos ar or-

KAZYS KUOLĄ

ina išpils pamokslą, o paskui gal 
ir paaukos kokį dolerį. Jo nuo
mone, dėl to dalinai kaltos ir 
Lietuvos mokyklos, kurias dau
gelis tokių yra išėję, kad ne
įskiepijo tėvynės meilės. Esą 
reikėtų, kad šeštadieninės mo
kyklos dabar pasistengtų jau- 
nuolų širdyse įdiegti daugiau 
meilės savo kalbai ir tėvynei.

Tokiais dalykais dabar gyve
na malonus sukaktuvininkas. Ir 
kai peržvelgiame visą jo gyve-

S:
BF.-JBI

nimą, tai pastebime, kad
jo visada būta ten, kur reL 

.
Gimė* jis 1891 m. liepos 39 

<L Bačiūnų kaime, Pašvitinio J 
valsč., Šiaulių aps. Jo tėvai tu
rėjo 50 ha. ūkį. Vienturtis Kahj 
ziukas mokytis pradėjo namie. 
Pradžios mokyklą baigė 1901 
m. Po 3 metų Mintaujos gim
nazijoje išlaikė 3 klasių pra
minus, bet į mokslus toliau tė
vai neleido, nes norėjo palik
ti jam ūkį. 1905 m. 14 m. Ka
ziukas jau platino atsišaukimus 
prieš caro valdžią ir prisidėjo 
prie slapto knygynėlio įsteigi
mo.

1915 m. Kudlams teko pasi
traukti į Rusiją. Gyveno Mask
voje. Kazys ten buvo koopera
tyvo pardavėju. 1918 m. grįžo 
Lietuvon į savo ūkį. Kazys tuo
jau įsijungė į visuomeninį dar
bą. Prisidėjo prie valsčiaus su
organizavimo ir buvo išrinktas 
valsčiaus komiteto vicepirmi
ninku. Braunantis Lietuvon 
bolševikams komitetas pavedė 
Kudlai suorganizuoti partiza
nus. Savo valsčiuje jis surinko 
130 vyrų būrį (40 raitelių ir 90 
pėstininkų), kurį prijungė prie 
Joniškėlio grupės. Maj. Gude
liui vadovaujant K. Kudla da
lyvavo bolševikų sulaikyme prie 
Pasvalio.
Už dalyvavimą kovose jis bu
vo apdovanotas Vytauto Didžio
jo 3 laipsnio medaliu su kar
dais ir Lietuvos nepriklauso
mybės medaliu.

1921 m. K. Kudla buvo iš
rinktas valsčiaus viršaičiu, o 
1922 m. įėjo į Pirmąjį Lietu
vos Seimą ♦ ūkininkų sąjungos 
sąraše. Pasibaigus seimo kaden
cijai, t y. po metų, jis per
sikėlė į Šiaulius ir dirbo vedė
jo pareigose, Šiaulių ūkininkų 
draugijoje.

1930 m. grįžo į ūkį, kuris 
anksčiau buvo išnuomotas, ir 
dirbo vietinėse ekonominėse or
ganizacijose: Vartotojų Bend
rovėj, Smulkaus Kredito Drau
gijoj bei pieninėj.

Į Vokietiją pasitraukė 1944 
m. spalio mėn. Ten buvo apsi-

ATEITININKAI RENKA VYRIAUSIU VALDYBĄ 
Vyriausios Rinkimų Komisijos pranešimas

narių rinkimus. Rinkimams pra
vesti Federacijos Valdyba su
darė Vyr. Rinkimų Komisiją 
Baltimorėje. Jos adresas 5315 
Lothian Rd., Baltimore 12, Md.

2. Pagal Ateitininkų Federa
cijos Korespondentinių Rinki
mų nuostatų 3 paragrafą bal
suoti gali visi ateitininkai, turį 
teisę rinkti MAS, SAS ar ASS 
padalinių vadovybes.

kas negali registruotis kelių 
kraštų balsuotojų sąrašuose.

5. Pasiremiant Rinkimų nuo
statų 12 par., kiekvienas atei
tininkas gali tikrinti balsuoto
jų sąrašą. Vyr. Rinkimų Komi
sija nusprendė, jog balsuotojų 

sąrašų patikrinimo pasiteira
vimai turi būti atlikti iki spa
lio 10 d.

stojęs britų zonoj. 1947 su žmo
na išemigravo Anglijon. Dirbti 
ten teko geležies liejykloj. Kai 
1955 m. Kudlai pajudėjo Ame
rikon, Anglijoj tada ėjęs “Ži
bintas” rašė:

“Tartum niekas nepastebėjo 
didelio lietuviškos veiklos šulo 
Kaz. Kudlos. Jis tačiau ėjo vi
sur, kur reikėjo lietuviškos veik 
los, gyvenimiško patyrimo ir 
angliškų pinigų”.

0 1955 gegužės 2 D. Brit. 
Lietuvių Sąjungos Nottinghamo 
apygardos skyrių valdybų na
riai vienbalsiškai nutarė:

“1. Už pilnai pasišventusį 
darbą, per eilę metų būnant 
D. B. L. S. Nottinghamo Apy
gardos valdybos pirmininku po
nui Kariui Kudlai išreikšti tau
tinę padėką” ...

Baltimorėj Kudlai gyvena su 
dukterim, žentu ir anūku — 
Balčiūnais.

Spaudoje K. Kudla pradėjo 
bendradarbiauti nuo jos atga
vimo. Pradėjo rašinėti “Rygos 
Balsan”, paskui “Saltinin” ir 
“Ūkininkan”. Pokario laikais 
yra rašęs “Britanijos Lietuvy”, 
“žibinte”, “Tėv. žiburiuose” 
ir kt.

MELBOURNO, Australijoje, moksleivių ateitininkų kuopa

ir Katalikų Bažnyčia. Bet mes 
žinome, kad Bažnyčia remiasi 
neįveikiama Kristaus Uola, o 
Pax Romana atsiremia į Bažny
čią. ši studentų ir profesiona
lų organizacija yra ypatingam 
ŠVy Sosto dėmesyje ir globoje.

'Norėjo jau baigti mano ka- 
mantinėjamas Pax Romana pir
mininkas, kai aš jam pakišau 
dar vieną ir paskutinį klausi
mą: '

— Kiek naudos ateitininkam 
ir Pax Romana organizacijai, 
kad jos yra susirišusias?

— Aš jau minėjau apie rei
kalą ir pareigą viso pasaulio 
katalikam derinti savo bendrą 
darbą. O naudos yra abiem. 
Pax Romana nariai — sąjun
gos galėtų pasimokyti iš atei
tininkų organizacinės struktū
ros ideologinių principų siste
mingumo. Pav., Pax Romana su

Proto galią palenkti Dievo tarnybai
(Atkelta iš 3 psl.) 

proto galios, kuri save palenk
tų Dievo tarnybai”.

— O kaip Jums, daktare, da
bar atrodo toji tarptautinė tar
nyba, i kurią esate įsijungę?

— Daug rūpesčių ir važinė
jimų, daug laiko atima.

— Kokių rūpesnę?
— Ne tiktai „organizacinių. 

Iš Fribourgo po minėjimo teko 
važiuoti į Bonną, vakarų Vokie
tijon. Ten buvo vokiečių kata
likų studentų dienos. Labai 
tvarkingai ir įspūdingai buvo 
pravesta iškilmingoji programa.

būtų galima primesti mūsų pro- Gražiai giedojo po Vokietiją 
keliavęs Paryžiaus vaikų cho
ras. Buvo-daug Vakarų Vokieti
jos vyriausybės atstovų ir po
piežiaus nuncijus arkivysk. Cor- 
rado Bafile. Jis priminė, kad 
bestudijuodamas Vokietijoje pa
sigedęs didesnio artumo ir pa
ramos iš kolegų studentų. Ra
gino ypatingą dėmesį kreipti į 
kitų kraštų studentus. Pagrin
dinėje paskaitoje buvo nagri
nėtas ateistinių Rytų iššūkis ir 
vakarų atsakymas.
— Ar tai sudarė rūpestį, kad 
tas atsakymas nepakankamas?

— Visada galima pageidauti 
daugiau, ir reikia daugiau veik
ti. Krikščionys dažnai perdaug 
pasyvūs. O jeigu suaktyvėja, 
tai sunkiau pasidaro susiderin- Sendraugiam nebūtų pro šalį 
ti. Savo atskirų kelių ieško. Tai 
dar neprasta. Visada reikia 
ieškoti naujų priemonių ir veik
los metodų. Tačiau daugiau pa
daroma, kai labiau sutariama.
Man ir teko būti Bonnoje, kur 
aiškintasi dėl glaudesnio bend
radarbiavimo su Pax Romana. 
Esą, ji kiek konservatyvi, kaip

lis ‘dilba organizacinį darbą.

Atsilygino
(Atkelta iš 3 psl.)

— O ką tu jiem padarei? 
Juk šiaip niekas niekam be jo
kios priežasties nieko nedaro?

Ir vargšas Zapotinskiukas tu
rėjo išpasakoti, kaip jis paslė
pė jų drabužius ir kaip jam 
žiūrint pro kviečius, jie ilgai 
ieškoję.

— Kas kitam duobę kasa, 
tas pats į ją įpuola, — tarė 
Abromavičienė.

— Ale, kaip jie sužinojo, 
kad tai aš padariau?

— Matyt, jie turi geresnes 
galvas.

— Aš nesakysiu vyrui, kad 
jis tau kailį išpertų! Bet žiū
rėk, kad ši pamoka tau būtų 
paskutinė. Jei Abromavičius su
žinotų, kad tavo kelnės taip bu
vo suteptos, tai atkentėtų tavo 
sėdynė kaip reikiant.

ima moksleivius, studentus ir 
sendraugius. Yra tam vientisu
mas ir tęstinumas. Ateitininkų 
principai taip pat apima visas 
gyvenimo ir veikimo sritis. Ta- 
čau ateitininkai turėtų iš va
kariečių pasimokyti daugiau 
konkretaus apaštalavimo. Stu
dentai turėtų kreipti savo dė
mesį į universitetinę aplinką ir 
ją veikti, o ne jai pasiduoti.

6. Kandidatus siūlyti, kaip 
Rinkimų Nuostatų 13 par. yra 
nustatyta, gali ne mažiau 5 
balsuotojai. Pasiūlyti galima 
tiek kandidatų kiek yra renka
mųjų, t. y. Federacijos Vadui, 
5 valdybos nariams, Kontrolės 
Komisijos pirmininkui ir 2 
Kontrolės Komisijos nariams. 
Siūlytojai turi pažymėti, kuris 
kandidatas kuriam organui siū
lomas. Jie turi nurodyti kandi
datų vardus ir pavardes, am
žių, adresą ir pridėti raštu su
tikimą kandidatuoti. Siūlytojai 
turi pasirašyti, nurodydami sa
vo adresus ir kurios ateitinin
kų sąjungos kuriam padaliniui

3. Kiekvienam krašte, kur 
reiškiasi ateitininkų veikla Vyr. 
Rinkimų Komisija yra pavedu
si krašto valdybai arba Fede
racijos įgaliotiniui sudaryti sa
vo krašto rinkimų komisiją. 
Jungtinėse Valstybėse Vyr. Rin
kimų Komisija vykdo drauge 
ir šio krašto rinkimų komisi
jos darbus.

4. Pasiremdama rinkimų nuo
statų 10 paragrafu Vyr. Rin
kimų Komisija skelbia visų atei
tininkų registraciją. Iki spalio 
1 d. visos ateitininkų padali
nių vadovybės prašomos pri
statyti krašto rinkimų komisi
jai bendrą padalinio balsuotojų “priklauso. Kandidatų pasiūly

mai Vyr. Rinkimų Komisijoje 
turi būti gauti iki spalio 15 d.

7. Balsavimo data ir taisyk
lės bus nurodyta balsuotojams 
drauge su kandidatų sąrašu ir 
balsavimo vokais.

8. Vyr. Rinkimų Komisija 
prašo visas ateitininkų viene-

NEWMANO KLUBAS “Knygos taikai” renka knygas Afrikos ir Azijos balsuotojo vardas, pavardė *U vadovybes pasirūpinti tiks- 
tia matome Illinois Citv komitetą, kuris aloboia Niaeriios J H S3V0 narių SąraŠU SUdaTV-

mu ir laiku juos prisiųsti kraš-

gilinti intelektualinį ir profesi
nį išsilavinimą. Niekas vietoje 
nestovi. Savo ramybėje galima 
supilkėti ir atsilikti nuo gyve
nimo pažangos. Ateitininkų Fe
deracija apskritai Pax Romana 
sekretoriate ir suvažiavimuose 
gerai žinoma, baigė dr. Vyt. tmiveraitetams. Čia matome Illinois City komitetą, kuris globoja Nigerijos 
Vygantas savo pasakojimą. universitetą.

sąrašą. Ateitininkai šiuo metu 
nepriklausą jokiam padaliniui, 
registruojasi atitinkamos są
jungos centro valdyboje, cent
riniam vienete, krašto valdybo
je arba krašto rinkimų komi
sijoje. Registruojant arba re
gistruojantis turi būti praneš

ir adresas. Tas pats ateitinin-

Šiluvos Marijos Maldos 
ir Atgailos Diena

RUGSĖJO 10 — MARIANAPOLYJE — THOMPSON, CONN.

MARIJOS ŠVENTES TVARKA:

11:00 ryte šv. Mišios ir pamokslas
1:30 p.p. Kryžiaus Keliai už kenčiančią lietu

vių tautą
2:30 p.p. Svč. Sakramento adoracija, pamoks

las, baigiama procesija su Svč. Sakramen
tu per parką.

ISIDŽMŽTINA:
•

Išpažinčių bus klausoma nuo 9:00 iki 11:00 vai. 
Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir ka
vos. — Lietuviai katalikai iš visų plačios apy
linkės kolonijų kviečiami dalyvauti.

Tėvas Juozas Dambrauskas, M.l.C.
Vienuolyno Vyre*ny»s

to rinkimų komisijai, kviečia 
visus ateitininkus užregistruo
ti ir ragina visus rinkimais su
sidomėti bei balsuotu Rinki
mai yra susipratimo ir organi
zuotumo rodiklis. Tebūna jis 
pilnas ir pavyzdingas.
Vyriausioji Rinkimų Komisija

C. Surdokas. pirmininkas. B. 
Bogutaitė. K. Brodūnas. J. Gai- 
levičius. J. Soliu nas
1961 rugpjūčio 12

Naujas bėglys
Sovietų elektronikos specia

listas N. I. Sereda iš Kijevo. 
24 metų. Vienoje priėjo prie 
policininko .ir pareiškė, kad 
nenori grįžti į Sovietus. Buvo 
atsiųstas iš Kijevo jo tėvas 
profesorius, kad prikalbintų sū
nų. Tas atsisakė. Aiškino, kad 
jam kaip ukrainiečiui nepake
liama Maskvos priespauda Uk
rainai.



Delegacija vyksta į Washingtoną IŠ VISUR
LOS ANGELES, CALIF.

ciaiyva, išdiskutuota susidariu-
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Lietuviškai visuomenei entu
ziastingai remiant istorinę Ku
chel - Lipscomb rezoliuciją ir 
visoje Amerikoje atsišaukiant 
į tos rezoliucijos pravedimo 
talką, Los Angeles susiorgani
zavo branduolinis darbo komi
tetas. Jo steigiamasis pasita
rimas buvo rugpiūčio 21 Lietu
vių namuose.

Oficialus komiteto vardas, į- 
jungiant visus kviestuosius pir
mininkus, vicepirmininkus ir di
rektorius visoje Amerikoje, yra: 
Amerikos Lietuvių Komitetas 
Kuchel — Lipscomb rezoliuci
jai remti

Organizacinė struktūra: ko
ordinatorius, pirmininkas ir vi
cepirmininkai finansiniam rei
kalam, sekretorius, reikalų ve
dėjas, iždininkas, spaudos rei
kalam vicepirmininkai, visa ei
lė vicepirmininkų.

Susirinkimas buvo našus ini-

kinimu sužinota, kad visa eilė 
plačiai žinomų visuomenei as
menų noriai įsijungia į šios is
torinės rezoliucijos talką. Tarp 
jų paminėtini: prel. M. Krupa
vičius, inž. Rudis, dr. Biežis, 
Bendr. pirm. Barzdukas, prel. 
Juras ir kt.

Eidamas naujais kaliais ir 
palikdamas įsigalėjusią Lietu
vos laisvės kovojo rutiną, šis 
komitetas reikalingas visų lie
tuviu talkos, kaip paskiru as
meny, taip ir organizacijų.

Jam puikiai galėtų talkinti vi
si Alto skyriai, kurie įsisąmo
nina didžiulų šios rezoliucijos 
reikšmę ir kurių tiesioginė pa
skirtis ir yra nuolatinė kova 
dėl Lietuvos laisvės, o ne pri
puolami tik Vasario šešiolikto-

ATSILIEPIMAS GYVAS
Kokios akcijos šiuo reikalu ima
si Amerikos Lietuvių Taryba?

Adv. Jonas Stikliorius, Vilko 
vicepirmininkas: “... Turiu pri
sipažinti, kad mane truputi su
krėtė, kai paskaičiau amerikie
čių spaudoje, jog Amerikos 
komunistai giriasi galį per 72 
vai. apipilti Washingtoną 50, 
000 laiškų. Tai yra jau gan ge
ras akstinas ir mums pakrutė
ti. ir Tamstų iniciatyva šiuo 
taip svarbiu reikalu tuo labiau 
sveikintina. Skaitau sau už gar
bę būti kviečiamam į tokį ko
mitetą”.

Prel. Jonas Balkūnas: “Ma
loniai sutinku įeiti ... Dėkoju 
už pasitikėjimą ir atminimą”.

Dr. Petras Kisielius: “To
kiam reikalui pasakyti ‘Ne’ ne
galima” ...

Dr. Marija Žukauskienė: ‘Tik 
praneškite kur, kada ir ką da
ryti, viskas bus padaryta ... 
Jei Lietuvos išlaisvinimą pra-

Losangeliečių veikėjų bandy
mas rutinoje sustingusiam Lie
tuvos vadavimo darbui duoti 
naujos gyvybės iššaukė nelauk
tai gyvą atsiliepimą Amerikos 
lietuvių visuomenėj. Tolimoje 
periferijoje konkretizuoti lais
vinimo planai atkreipė rimtą 
gyvųjų lietuvių dėmesį. Atro
do, jog bendrybių fazė jau iš
gyventa, ir visuomenė domisi 
ne tiek ta institucija, kuri ką 
nors daro, bet pačiais darbo 
planais.

Vargu kam pastarajame de
šimtmetyje yra pasisekę labiau 
išjudinti visuomenę, kaip Los 
Angeles Alto skyriaus valdy
bai Kuchel - Lipscomb rezoliu
cijos akcijoje. Patyrę Washing- 
tono nuotaikas ir padrąsinti vi
suomenės jautrumo, tie patys 
iniciatoriai ryžosi visam darbui 
paieškoti dar platesnės bazės. 
Tam tikslui visame krašte or
ganizuojamas komitetas Kuchel 
-Lipscomb rezoliucijos pravedi- 
mą paremti. Vos paskelbus apie 
tai spaudoje, ėmė plaukti gau
sybė laiškų su sugestijomis, 
padrąsinimais, net pinigine pa
rama. Išsiuntinėti kvietimai žy
mesniems šio krašto lietuviams,
su mažom išimtim, neliko vien įdėtoji akcija būtų naudinga net 
“šauksmu tyruose”. Per pirmą
sias dienas gauta eilė teigiamų 
atsiliepimų. Iki šiol į komiteto 
sąstatą jau įsijungė nemažas 
visuomenininkų skaičius. Jų 
nuotaikoms paryškinti čia ci
tuojame, kai kurias jų laiškų iš
traukas bei pareiškimus:

Prel. Mykolas Krupavičius: 
“... Jūsų sumanymas gražus ir 
naudingas. Ji palaikau ir remiu 
visa širdimi”.

Dr. Steponas Biežis: “.. .Mie
lai sutinku įeiti į komitetą taip 
svarbios rezoliucijos reikalu.

sios minėjimai. Įsijungimas į 
šios rezoliucijos pravedimo tal
ką yra vienas iš pirmųjų šių 
skyrių uždavinių.

Jau sudaryta įspūdinga dele
gacija į Washingtoną, kuri pa
sieks sostinę kaip tik senato ir 
kongreso darbo įkarštyje. De
legacija sudaryta iš daugelio 
žinomų lietuvių veikėjų, kurie 
rugsėjo 7-£ suvažiuos į sostinę 
ir atlankys daugelį asmenų, se
natorių, kongresmanų, spaudos 
šulų ne pasiteiravimams, kaip 
buvo iki šiol, bet savo pažiūrų 
išdėstymui, kodėl dabar, įėjusi 
į Amerikos užsienio politikos j 
fazę, Kuchel — Lipscomb re
zoliucija yra labiausiai remtina 
bet kurioje pro-amerikinėje už
sienio veikloje.

Kaip ir tinka idealistinei ko
vai, tenka pažymėti, kad visos 
išlaidos, susijusios su delegaci
jos atsilankymu sostinėje, pa
siimtos pačių idealistų delega
tų sąskaiton.

Tačiau sėkmingesniam Lietu
vos laisvės reikalui niekad ne
bus aukų perdaug. Ne tik ak
tyvūs veikėjai, bet ir plačioji 
visuomenė galėtų garbingai įsi
jungti į šios rezoliucijos rėmi
mą aukomis.

Dar nelaukiant galutinio ko
miteto susiformavimo, aukos 
jau pasirodė, net po 50 dole
rių.

Todėl visuomenės informaci
jai tenka duoti komiteto iždi
ninko adresą, kur galima auką 
nusiųsti: Mr. George A. Pet
rauskas, 3442 Madera Avė., 
Los Angeles 39, Calif.

Tenka manyti, kad tos pla
čios visuomenės pritarimai drą
siai akcijai remti pirmą JAV se
nato ir kongreso rezoliuciją, 
kuri apibrėžtai reikalauja Lie
tuvos okupantą pasišalinti iš 
Lietuvos teritorijos, yra lietu
viškos visuomenės nepasitenki
nimas iki šiol vesta visiškai pa
syvia Lietuvos vadavimo poli
tika, kuri per dvidešimtį me-

LIETUVIŲ DIENA Kennebunkporte, Me. Boatouo t aut. tokių grupė toka Sadutę. Nuotr. B. Kerbelienės

IKI PASIMATYMO, KENNEBUNKPORTO KRANTAI!
Rodos, dar norėtum sušukti 

vasarai: palauk, neskubėk! No
rėtum dar pasidžiaugti vėsiųjų 
vandenų pakraščiais, pasiklau
syti nesibaigiančio ramaus jū
rų ošimo. Per metus miestas 
išūžia galvą, dūmai ir dulkės 
išsuodina plaučius. Taip ir no
ris kuo daugiau to pajūrio sa
kais kvepiančio oro.

Ir kur geriau atsikvėpsi ir 
atsigausi, jei ne anoje tolimo
je šiaurėje, kur vėsios naktys, 
kur beržai kaip Lietuvoje. Tai 
pranciškonų sodyba Kenne- 
bunkporte, Me. Visi ją žinome, 
pažįstame jos grožį, jos tilte
lius, pakrantes, uolas, jūros 
platumas, mėnesienas. Tai per
lai, kurie puošia atostogas. 
Daug ką užmirši, bet visada 
prisiminsi rasos nusėtą žolę, 
ramias susitelkusias šventoves, 
koplyčią su žvakių ir smilkalų

7 kvapu ir tą didelę sodybos erd
vę, kur gali eiti, kur nori, ir 
niekas tau nekliudys.

....................... . „ tų nesukūrė net jokio infonna- Ir šiemet čia buvo graži ne- 
detumete žygiu pneš Castro, 
irgi prisidėčiau” ...

Dr. Vytautas Vardys: “Aš 
nesu optimistiškai nusiteikęs, 
tačiau verta judėti” ...

Dr. Algirdas Nasvytis: ‘Pra-

rių N. Anglijos vietų. Tai tra
dicinė lietuvių diena, sutrau
kianti daugybę svieto. Liurdo 
grotoje vyksta pamaldos, prie 
pušelių gieda choras, lyg no
rėdamas nustelbti amžiną miš
kų giesmę. Paskui prie ilgų, pu
šim kvepiančių stalų susėda ir 
užkandžiauja, pavėsiauja po 
medžiais, žiūri programos, kuri 
vyksta didžiojoje aikštėje. Na, 
vėliau sutrinksi ir šokių mu
zika, ir sukasi laimės ratai, kol 
vakaro prieblandos išveda sve
čius, ir didelėje aikštėje palie
ka tuščius suolus, tuščius vais
vandenių butelius.

Rugpiūčio gale čia stovykla
vo moksleiviai ateitininkai, su
važiavę iš Amerikos - rytinio 
pakraščio, čia jie turėjo savo 
paskaitas, pratybas ir savo žai
dimus.

Keliavo čia ir vasarotojai iš

trintis savo 
eiti į svečių 
Gali žiūrėti 
pasiklausyti

įvairių Amerikos ir Kanados 
miestų. Vieni pataikė į gražias 
ir karštas saulėtas dienas, ki
tus palaistė lietutis. Bet ir lie
tui dulksnojant, čia yra kur pa
sidėti. Nereikia 
kambaryje. Gali 
sales, biblioteką, 
televizijos. Gali
nuotaikingų vakarinių pamal
dų vienuolyno koplyčioje.

Bet vasara baigiasi. Gražios, 
baltos vilos dulkina kilimus ir 
uždarinėja langines. Užkala. 
Plačiame pajūryje belieka tik 
žuvėdros ir vėjas. Ir pėdos smė
lyje. Jas vėjas užpustys, bet 
jos pasiliks prisiminimuose 
kiekvieno, kas bent kartą čia 
atostogavo. Ir visi ilgėsis ano 
atostogų krašto, anų gražių die
nų. Ir visi sakys: iki pasima
tymo jum, Kennebunkporto 
krantai! A.D.

— Upsalos universitetas Šve
dijoje, tarpininkaujant dr. Ka
jetonui Čeginskui, įsigijo pilną 
Aidų žurnalo komplektą.

— Žemaičiu Kalvarijoje, Lie
tuvoje, liepos pirmomis die
nomis, kada vyksta didieji at
laidai, bolševikai buvo uždarę 
visus kelius, kad maldininkai 
negalėtą nukeliauti. To paties 
laukiama ir Šiluvoje, kur rug
sėjo 8 bus dideli atlaidai.

— San. Kuchel kalba senate 
pavergtų tautų savaitės proga 
buvo atspausdinta Congressio- 
nal Record liepos 20. Kalboje 
paminėta ir Lietuva.

— Mokslo metai prasideda 
po Darbo dienos. Milijonai vai
kų grįžta į savo klases, į žai
dimų aikštes. Visi, kurie vai
ruoja automobilius, prašomi tai 
atsiminti ir mokyklos rajonuo
se važiuoti atsargiai.

— Darbo dienos savaitgaliui 
iš miestų išvažiuoja tūkstančiai 
mašinų. Kelių administracija 
prašo, kad visi keleiviai važiuo
tų kiek galima atsargiau, ne
peržengtų nustatyto greičio. Tą 
savaitgalį visuose keliuose bus 
sustiprinta policijos tarnyba.

— Lituanus žurnalo naujas 
numeris skiriamas M. K. Čiur-; 
lionio 50 metų mirties sukak
čiai. Numeris jau paruoštas ir 
spausdinamas..

— Elta, Vliko informacinė 
tarnyba, savo biuletenius lei
džia lietuvių, vokiečių, italų, 
ispanų ir anglų kalbomis. Lie
tuvių ir vokiečių kalba leidžia
mi Vokietijoje, ispanų Argen
tinoje, italų — Italijoje, anglų 
kalba — New Yorke. Rugpiū
čio 25 pasirodė naujas Eltos 
biuletenio numeris anglų kal
ba. Surinkta daug medžiagos 
ir žinių iš dabartinio gyvenimo 
Lietuvoje.

ir nepa-

pamo-

suūžė

Kun. Antanas Sabaliauskas,

yra tampriame ryšyje su rezo-

Angeles, Calif., dirbanti Cali-
fornijos valstybėje civfl servi-

J. Vkšn.

Gliaudą: 
ir reika-

— Garsas, LRSKA organas, 
ėjęs kas savaitė, dėl finansinių 
sunkumų eis tik kas dvi savai
tės.

cinio organo anglų kalba, vi- rūpestinga atostogų vasara, 
siškai apleido ryšį su savo sky- Liepos mėnesį čia krykštavo 

berniukai, suvažiavę stovyklau-

— Londone, Anglijoje, Ley- 
tono kapinėse jau yra palai
dota apie 2,000 lietuvių.

Šiluvos koplyčia nebus statoma

ir tuo atveju, jei ji 
sisketų” ...

Rašytojas Jurgis 
“Mūsų kova teigiama
linga. Teigiamai Lietuvos lais
vinimo veiklai aprobacijų ne
reikia” ...
Dr. Petras Pamataitis: “Ku
chel - Lipscomb rezoliucija yra 
reikšmingesnė už Kersteno. Ti
kiuosi, kad ją priims ... Jei ir 
nepriimtų, jau pati kova už ją 
yra labai teigiama ir reikšmin
ga ... Mūsų pradėtas judėji
mas gali nelauktai plačiai įsi
siūbuoti” ...

riais ir įšaldė gyvą lietuviškos 
visuomenės dalyvavimą esmi
niame Lietuvos laisvinimo dar
be.

Gauti gausūs laiškai iš visų 
JAV kampų linki komitetui ne
pailstamai stoti į* kovą ir at
gaivinti “sukilimų dėl laisvės. 
ryžtą” (citata iš laiško).

' Koresp.

Parapiįos mokykla mokslo 
metus pradeda rugsėjo 5, šeš
tadieninė — rugsėjo 16. Tą 
dieną bus mokinių registracija 
ir tėvų susirinkimas.

Parapijos bazaras bus lapkri
čio 19 salės ir mokyklos kie
me.

išbuvęs tris savaites ligoninėje, 
buvo sugrįžęs į namus, bet, 
sveikatai pablogėjus, vėl bu
vo išvežtas į St. Joseph’s li
goninę.

Tėv. J. Vaišnys, S. J., “Laiš
kų Lietuviams” redaktorius, vi
sam mėnesiui atvyko į Los An
geles. Jis pavaduos St. Joseph 
ligoninės kapelioną kan. K. 
Steponį, išvykusį atostogų, vė
liau apsistos šv. Kazimiero pa
rapijos klebonijoje.

Saleziečių generolas, pas ku
ri prieš kiek laiko man teko 

_______  ______ ___ asmeniškai apsilankyti lietuvių 
ti iš įvairių Amerikos pakraš- saleziečių reikalu JAV, štai ką 

-----___ — pareiškė:

Buvęs lietuvių saleziečių vie
nuolynas Cedar Lake, Ind, ir 
toliau lieka pavestas bendrai 
Amerikos rytų provincijos kita
taučių saleziečių žiniai;

lietuvių saleziečių šioje vie
tovėje projektuotoji Šiluvos 
koplyčia nebus statoma;

čių. Ir kiek laisvės jiem. Nie
kur taip nerasi, kaip čia. Par
kas, aikštės, įrengimai. Gali 
mušti tenisą ar “beisbolą” ir 
kariauti senųjų indėnų karą. 
Prie sporto jungiasi ir 
kos ir malda. _.

Rugpiūčio pradžioje 
aukštuose medžiuose garsiakal
biai. Suplaukė žmonės iš Įvai-

7 Šiluvos koplyčios statybai 
surinktas aukas to norintieji 
aukotojai gali atsiimti, kad ne
kaltintų saleziečių ‘nušlavus’ jų 
padarytas intencijas ir įnašus.

Manytai pradėti statyti Šilu
vos koplyčiai surinktos aukos 
dar tebeguli banke ir pageidau
jantiems jos tikrai bus grąži
namos, parašius laišką anglų 
kalboj dviejuose egzemplioriuo
se, kurių vieną laišką reikia 
pasiųsti saleziečių provincijolui 
sekančiu adresu: Very Rev. A. 
Bosio. Provincial, 148 Main St., 
New Rochelle, N. Y., o kitą 
laišką Cedar Lake, Ind., sale
ziečių namų - vienuolyno vir
šininkui: Rev. C. Moskal, Sale- 
sian Fathers, Cedar Lake, Idn.

Neatsiimtieji pinigai salezie
čių bus panaudoti kitiems tiks
lams.

— Muz. Bronius Jonušas, gy
venąs Omahoje. ruošiasi išleis
ti pramoginės muzikos plokšte
les. Tuo reikalu šį rudenį vyks 
į Vokietiją.

— Emst Fraenkel, kalbinin
ko, pomirtinį darbą — Lietu
vių kalbos etimologinį žodyną 
(Litauisches etymologisches 
Woerterbuch) išleido Carl Win- 
ter leidykla. Pasinaudojant ve- 
lionies rankraščiais, žodyną pa
rengė profesoriai d r. E. Hoff- 
mann, dr. E. Tangl, bendradar
biaujant dr. Annemarie Slups- 
ki. Kleista 1-12 sąsiuvinis, ren
giamas 13. Kasmet numatoma 
išleisti po 2 sąs.

Moksleiviai ateitininkai stovyklavo 
Kennebunkporte, Maine

Šiemet apie 50 moksleivių su Stovyklos pirmą savaitę oras 
puikia nuotaika susirinko pas pasitaikė puikus ir šiltas. Kas- 
tėvus pranciškonus Kerme- dien stovyklautojai ėjo maudy- 
bunkporte, Maine, dalyvauti tis, sportavo, dalyvavo paskai- 
MAS Rytų Apygardos stovyklo- tose, patys rašė referatus ir 
je, kuri vyksta nuo rugp. 12 
iki rugį. 26.

Stovyklos atidarymas įvyko 
šeštadienio vakare. D? Ivaškie- 
nė pristatė stovyklos vadovybę: 
stovyklos globėja — D. Ivaš- 
kienė, dvasios vadas — Tėv. B. 
Grauslys, komendantas — S. 
Sužiedėlis, mergaičių vadovė— 
L Lendraitytė, berniukų vado
vas — R. Gedeika. meno va
dovė — J. Gailiušytė, sporto 
vadovas — A. Vainius, jaunu-

A. Barūnaitė. Per

reiškėsi įvairiuose konkursuo
se. Paskaitos visos buvo Įdo
mios ir informuojančios. Dr. J. 
Leimonas kalbėjo apie vadus 
ir vadovavimą, o A. Mažiulis 
apibudino lietuvio charakterį ir 
lietuvių kalbos grožį. Susikau
pimo dieną konferencijas pra
vedė Tėv. B. Grauslys ir kun. 
St. Yla. Kun. V. Paulauskas 
skaitė paskaitą apie lietuvių ko
vą už savo religiją. Dr. J. Gir
nius kalbėjo apie lietuvių tau
tos istoriją ir lietuviškumo iš-

Inž. Julius Jodelė: “Kuchel- 
Lipscomb rezoliucija sudaro ge
rą progą Lietuvos vadavimo 
klausimą vėl iškelti į gyvenimo 
paviršių” ...

Galima būtų cituoti ir dauge
lio kitų asmenų pozityvius at
siliepimus, kaip Vytauto Vai
tiekūno, kun. L. Jankaus, arch. 
E. Arbo, A. Skiriaus. Alb. Tre
čioko. J. Pakočiaus, V. Kvetko 
ir daugelio kitų.

Atsiliepimai į kvietimuS*dar Inž. Algirdas ir Irena Sekai 
tebeplaukia. Apie 15 asmenų iš Cleveland, Ohio. atvyko į 
jau pasižadėjo numatytu laiku Los Angeles apsigyventi.

Iš Anglijos į Los Angeles vadovė —_______ —-
atvyko Vytautas ir Mikasė Ane- atidarymą žodį tarė taip pat vaidmenį ’ dabarties gyvenime 
lauskai ir sūnus Rymantas, ku- ^un- Y*a ir ateitininkų tarptautinį judė-
ris gimnazijos mokslus tęs pas jimą apibudino dr. V. Vygan-
tėvus jėzuitus Los Angeles zimiero parapijai 1500 doL, tė- tas. Dr. P. Kaladė kalbėjo apie
mieste. Kitas sūnus Vincas Ii- Vų Maryknoll misijoms 1000 mokslą ir religiją ir berniu
ko Anglijoje baigti inžinerijos jol., tėvų redemptoristų misi- kams atskirai apie kuklumą ir

ti.' Koordinatorius visą laiką mokslo.
Geradarė, kur savo pavar- tei mokslus eiti 500 dol.

liucijos autoriais šen. Thomas dės neleidžia skelbti spaudo- 
H. Kuchel ir kongresmanų Gle- je, gyvenanti Los Angeles, iš 
nard P. Lipscomb. Jie abu Va- savo sunkiai uždirbtų santau-

vykti į Washingtoną. Los An
geles kolonijoje yra susidaręs 
veiklos branduolys viso šio dar
bo koordinatorių Leonardą Va
liuką deleguoja į Washingtoną 
ilgesniam laikui komiteto ‘na
rių atsilankymui dirvą paruoš-

joms 500 dol., vienai lietuvai- dorovę. Apie moderniuosius lai
kus ir prieškrikščionišką vei
kimą kalbėjo dr. K. Cukuras.

Vakarais moksleiviai turėjo 
įvairių programų. Jie ruošė lau
žus, literatūrinius ir talentų 
vakarus, linksmavakarius ir ki
ta. Labai įspūdingai praėjo par-

Juozapas Jum mirė rugpiū
čio 0. Po gedulingų pamaldų 

ce eogineering aid skyriuje, liukui yra pažadėję pilną savo pų paskyrė tokias. sumas: Lie- šv. Kazimiero bažnyčioje rug-
laimėjo pirmą vietą “Mis High- pagalbą. tuvių saleziečių gimnazijai Ita- piūčio 12 išvežtas laidoti į Ga-
way" varžytose, ji pirmąją iš- Visuomenė prašoma komite- lijoje 1,000 dol., lietuvių šv. j-y. kur anksčiau gyveno, 
laikė inžinerijos egzaminus, ku- to veiklą moraliai ir materialiai Kazimiero kolegijai Romoje 
ric reikalingi algos pakėlimui, paremti. J. Vkin. 1000 dol., Los Angeles šv. Ka- (Iš L. A. Lietuvių žinių ) tizanų vakaras

ST. LOUIS, MO.

Iš užsilikusių duomenų ma
tyti, kad prieš ketvertą de
šimtmečių šv. Juozapo lietuvių 
parapija 2123 Park Avė., St. 
Louis. Mo., turėjo daug žmo
nių ir pajamų.

šiandien viskas tiek sumažė
jo. kad iš likusių keliasdešimt 
šeimų prie parapijos, išmėty
tų po didžiulį miestą ir daugu
moje gyvenančių iš socialinės 
apdraudos. parapija jau nebe
gali išsilaikyti be parengimų ir 
paramos iš šalies.

Rugsėjo 9, nuo 7 vai. vaka
ro iki 12 nakties šv. Juozapo 
lietuvių parapija rengia pobū
vį parapijos lėšoms sutelkti. 
Pobūvis įvyks salėje po bažny
čia. gi esant gražiam orui, baž
nyčios aikštelėje. Bus laimėji
mų, lietuviški užkandžiai ir į- 
vairūs gėrimai, šokiams gros ge 
ras orkestras.

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus apylinkės lietuvius į šį pa
rengimą atsilankyti.

RADIJO VALANDĖLĖS

LITHUANIAN MELODIES 
DETROIT — WJLB 

1400 banga 
šeštadieniai* 5 - 5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Le*ure, Detroit 27, Mich. 

8Roadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD W PO P 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną 

Vedėja* J. Pet kaiti*
«v utncoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL 
860 banga 

Bettadieniais — 
Vedėja* Adolfą* Gaigalas 
335 Titan St, Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

lietuviu kalba:
kndien 10-11 vai. r.: šešt. - aekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuvitko* vaka- 
rutko* pirmadieniai* 7-S vai. vak. 
Angly kalba: kasdien 7-7:90 v. v. 
Radijo stotis WOPA. Oak Park. III. 
A.M. 1490 kitoc.: P.M. 102.7 megac.
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Nuotr.LIETUVIŠKOJO PAVILJONO Chicagoje bendras va iždas.

AR DOLERIS VISAGALIS?
LAIŠKAS IS BRAZILIJOS

LIETUVIAI KATALIKAI IR LIETUVOS BAŽNYČIA
KAN. DR. J. B. KONČIUS

per 
pas- 
TV.

Amerikos lietuviai kunigai 
šiuo reikalu susirūpino. 1957 
m., man esant Europoje. Kuni
gų Vienybės seimas įsteigė spe
cialia komisiją, kuriai pavedė 
suorganizuoti draugiją teikti 
religine pagalbą lietuviu tau-

Sovietinės Rusijos pavergta 
katalikiškoji Lietuva ir mūsų 
tėvynės tikintieji šiais laikais 
labiausiai persekiojami religi
niu atžvilgiu. Jie neturi jokių 
religinių — liturginių reikme
nų, jokių dvasinio turinio kny
gų bei literatūros. Tikyba yra 
puolama iš visų pusių — 
bedieviškas organizacijas, 
kaitomis, spauda, radiją,
teatrą ir asmenišku persekioji
mu visų tikinčiųjų. Tikintieji 
iš savo pusės neturi jokių prie
monių savo šventų teisių ir tie
sų apginti. Neklysiu pasakęs, 
kad lietuvių tauta šiandien ti
kybiniu atžvilgiu yra labiau per
sekiojama, nei kuri kita 16-os 
Sovietų respublikų ar sateliti
nių valstybių.

Todėl mums lietuviams kata
likams. gyvenantiems laisvame 
pasaulyje, reikia ne tik rim
tai susirūpinti lietuvių tautos 
likimu, bet sutelkti visas pa
stangas, kad lietuvių tauta iš
liktu katalikiška.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos steigėjai nemanė skal
dyti Balfo. kaip kai kurie klai
dingai tvirtina. Balfas yra vi
sų bendroji labdaringoji drau
gija. kaip Įstatuose aiškiai pa
sakyta — griežtai nepolitinė ir 
r.ekonfesinė. Pagal Balfo sta
tutą religinė veikla neįeina ir 
negali Įeiti į jo planą.

LKRŠ organizacijos uždavi
niai yra grynai Amerikos Epis
kopato ir lietuvių kunigų dar
bo sritis. Ne kas kitas, bet 
vyskupai ir kunigai pirmiausia 
rūpinasi religinio gyvenimo iš-

laikymu, liturginių reikmenų, 
rožančių, medalikėlių ir kitų 
devocionalijų bei liturginių rū
bų parūpinimu. Be to, LKRŠ 
rūpi ieškoti pašaukimų ir pa
gelbėti auklėti jaunus žmones 
kunigais ir vienuolėmis, kad lai
kui atėjus jie galėtų apaštalau
ti lietuviams.

Rimta lietuvių katalikų tau
tos 
kos 
mia 
rios
reiga ne tik kunigų, bet visų 
susipratusių ir sąmoningų lietu
vių katalikų. Ir aš. kaip kuni
gas. šiai kilniai idėjai prita
riau ir pritariu.

Taip, jūsų doleris daug gali. 
Ir Maršalo planas tai patvirti
no. Net suskaldyta, nuteriota 
Vokietija nuo jo atsigavo ir ge
riau gyvena, kaip jos šelpėja 
Amerika. Daug skurdo bei var
go sumažino ir Korėjoje, ir pie
tų Azijoje, ir Afrikoje. Net ir 
komunist. Jugoslavijoje. Bet 
kas iš to'.’ štai Tito jau vėl 
"susitaiko" su Maskvos bolše
vikais ir užmezgė “ryšius" (Ak. 
jie ir nebuvo nutrūkę, tai tik 
žaidimas J.

Ir visur kitur tas pat. Ypač 
pas tariamuosius “neutraliuo
sius". O jų vis daugiau ir dau
giau atsiranda. Atrodo, tie neu
tralieji ir Tautų Sąjungos dau
gumą sudarys. O gal ir gerai: 
tada gausime kreditų iš abiejų 
pusiu. Ne be reikalo sakoma: 
meilus veršis dvi karves žin
da. Pasakysite: na. ir moralė! 
Kaip Tautų Sąjungoje ... Ką 
daryti?

Atrodo nepakanka tik dole
rių maišiuką atrišti ir šerti. 
Štai jūsų jaunojo prezidento 
brolis jau bando kitaip klausi
mą spręsti: jis. atvykęs pas 
mus. ne tiek svečiavosi, gar
sias kalbas kalbėjo, reklamavo
si. o tiesiai nuvyko į šiaurės 
Brazilija, kur ligos, badas, ne
darbas siaučia. Tiesiai kreipėsi 
i naujakurius, žemdirbius, stu
dentus. atseit į plačią liaudį, 
kad tiesiog išsiaiškintų, kiek 
kur pagalba reikalinga ir kaip 
ją suteikti'.’ O tai svarbiausia! 
O kad toji sritis daugiausia rei
kalinga pagalbos, tai visiems 
aišku: tai tipiškų džiunglių 
kraštas, kur nuolat liūtys vis
ką prigirdo, arba kaitros nu
degina. Net ir pats J. Q. guber
natorių susirinkime pasakė: tai 
viena iš turtingiausių, bet kar
tu ir skurdžiausių sričių . . .

Klausiate, kaip 
rr.e, kaip sekasi 
nebloga gyventi, 
lenktvniauti' bedarbiu

pinigų

D A Y T O N. OHIO
Lietuvių parapijos kleboną 

pavadavęs kun. V. Kaziūnas 
Daytono laikraščiui •■Journal 
Herald” ir Cincinnati arkivys
kupijos laikraščiui “The Catho- 
lic Telegraph - Register“ davė 
pasikalbėjimus apie lietuvių ka
talikų vargingą būklę Lietuvo
je ir jų ryžtą išlaikyti tikėji
mą komunistinėje sistemoje.

Pranas Gudelis, žymus vyčių 
veikėjas, parašė straipsnį vie
tos dienraštyje Pavergtų tautų 
savaitės proga, suminėdamas 
lietuvių pastangas laisvinti pa
vergtąją Lietuvą.

Geriausiai

apie 1961 metu įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

Daytono lietuviai neteko dvie 
jų uolių tautiečių — Jono Ake
laičio ir Juozo Rimkaus. Pir
masis buvo atvykęs į JAV po 
antrojo pasaulinio karo, sirgo 
ilgesnį laika. Gi Juozas Rim
kus, lietuvių klubo pirminin
kas. nesirgęs staiga mirė, palik
damas gausia .šeima ir visus 
Daytono lietuvius giliame liū
desyje.

Daytono lietuvaitės — Aldo
na ir Birutė Masilionytės ir 
Danutė ir Vida Gineitytės da
lyvavo mergaičių stovykloje 
Putnam. Conn.. ir buvo labai 
patenkintos. Aldona Masiliony- 
tė po to dalyvavo ir ateitinin
kų stovykloje Dainavoje ir ga
vo premija už rašinį. Visos šios 
lietuvaitės yra Daytono lietu
viu šeštadieninės mokyklos mo
kinės. T.A.

mes gyvena-
Gal ir būtu

1961 m., rugpjūčio 29 d., no, 58

Josepn Andrulis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

kinamės mažu, 
netaupom, nes
Štai, jei prieš 15 metų kas bu
tų Įdėjęs i taupomąją kasą šim
tą kruzeirų. tai •šiandien jau

Mačiulis

kaštuoja

L

lionni biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės namų, 
oniobilių, baldu ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
'■Idvrias. Mutual Funds - Pinigą; invostacijos. • Kasdien nuo 

iis popiet 1-5 vai
Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477*7-09 Janui

doleri.'

i Drauge
Mielas d r.

I
winn: uokse tavern

restoranas

Tik apsukri J. (j. politika ji 
nuspaudė ligi 250 — 260 cr. 
Taip, eruzeirą nuspaudė, tačiau 
gyvenimo kaina pakilo per ke- 
leris metus ne dešimtis, bet 
šimtus nuošimčiu. Imkime tą 
pašto ženklą: čia laiško pasiun
timas krašte kainavo 2.5 cr.. 
gi dabar 10 cr. Tas pat ir su 
būtiniausiais pragyvenimo daik
tais: duona, mėsa, pienu Net 
su ryžiais ir pupelėmis Prieš 
keliolika metų mažiausias atly
ginimas buvo nustatytas 
cr. mėn. dabar 9500 cr. 
bekalbėti apie seniu bei 
lidų pensijas'.’ Jos siekia 
bar tik 4130 cr.

3.000
O ka

ir da

Tai. štai, kokiose lenktynė
se mes dalyvaujame.

f PRANAS BRUCAS. savininkas

86-ię JAMAICA AVĖ. \Voodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & G M E AT MARKET
b'iv’isi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Home-Made Bologna

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato i namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take ai! orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street. Brooklyn 11. N. Y. — Tel. Stagg 2-4329

DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ
L?eturiš/c?r produktų:

PETRO LISAUSKO
krautuvė

kloties

Kapsas Suduvietis

1961 rugpjūčio

Linkėjimu ir
Jums visiems-

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

didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Ne tik nepralenkiame, 
klumpame ir atsiliekame, 
gyventi galima. Tik. Dieve, 
saugok nuo komunizmo ir 
minio karo.

Su Dievui Jūsų

padėtis iššaukė ir Ameri 
Episkopatas nuoširdžiai re 
lietuvių religinę šalpą, ku 
palaikymas yra šventa pa

bot

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

BROOKLYN 6, N. Y.

didelį pasirinkimą

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

peda- 
trum- 

Šiuo 
tėvai.

PUIKI DOVANA BET KURIA 
PROGA!

suplanavę ir įrengę Lietuvos paviljoną Chicagoje. Iš k. į d.: Vyt. Vepštas
Vyt. Rūbas. B r. Lukštaitė, V. Germantas ir K. Jiečius. Nuotr

ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

blankai užpildomi.
ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Naujai pagaminta
PIRMOJI LIETUVIO KOMPO

ZITORIAUS ILGO GROJIMO 
PRAMOGINES MUZIKOS 

PLOKŠTELE

MALDININKŲ KELIONE

spaudos ir dovanų pardotuvė.se.

-Fl ir STEREO plokštelė
DARBININKO adm’nistracija
GLenmore 5-7281
GLenmore 5-7068 (vakarais)

Lietuviškai įdainuota
10 šokiu muzikos

ruošiama Darbo dienos savaitgalyje, rugsėjo - Sept. 2-4 
d.d. i Pranciškonų šventoves — Kennebunkport. Maine. 
Kelionė, nakvynės ir maistas asmeniui $27.00. Gauti du 
autobusai (Air-conditioned & reclining seatsu
Abu autobusai išeina rugsėjo 2 d. 8 vai. ryto nuo Pranciš
konu vienuolyno Brooklyne ir grįžta rūgs 4 d. pavakariais. 
Kelionės reikalais kreiptis: --

“VAIKŲ ŽIDINĖLIS” CHICAGOJ
Lietuviškas “Vaikų židinė

lis" pradėjo veikti 1960 m. va
sario mėn. 22. židinėlio laiky
tojai Marija ir Ad. Varnai turi 
leidimą iš Illinois valstybės. Ži
dinėlis turi teisę globoti vai
kus nuo gimimo ik 16 m. am- 
žaus. dieną ir naktį, šiokiadie
niais ir šventadieniais. Tas Var
nų židinėlis yra suteikęs 
gogine globa ilgesnį ar 
pesnį laika 76 vaikams, 
židinėliu domisi ne tik 
bet ir lietuviškoji Chicagos vi
suomenė. Be to. jis yra lan
komas ir tų lietuvių, kurie at
vyksta iš tolimesnių Amerikos 
miestų. Kanados ir net Vokie
tijos. Taip pat susilaukia ne
maža lankytoju ir iš amerikie
čių visuomenės. Dauguma jų 
mokytojai. Iš viso židinėli jau 
yra anlankę virš 100 žmonių.

Iš jų pažymėtina dipl. psi
chologė Julia Roncancio. Bo
gota. Kolumbia. Ji. lydima prof 
dr. A. Liaugmino. 1060 birže-

lio 8 praleido Jie 
dinėlyje net ke 
stebėdama vaikui 
dama su montes< 
mo principu bei 
teratūra. Pastebė. 
kas yra įgalinta: 
vu kalbą ir pap

ato-

36 3S-10 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

PARK-HILL REALTY
SžAL E5TATE & INSURANCE 

34-17 JAMA1CA AVĖ. 
-vOODHAVEN 21, N. Y, 

Ma 3-1477

gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- 
sokeiienai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų

RAY*S L1ŲLOR STORE
gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

tu gėrimu. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
193-55 LEFFERTS BLVI). RICHMCM) HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544Šiemet vasario
lį vizitavo pareigūne iš ( hild- 
ren \Velfare Dept. C'hūago jį 
nuodugniai susipažinusi -.-į j;. WINTER
orinėmis vaikų globos salv<m- VVTAU1 4 S F
mis. vaiku žais’aio. pag’ rė ži- S\\IX1?

dinėlio laikytojus M ,\ Var- 188I MA0ISO
mis ir jų talkininkę D. Petru- BUOOKLYN
tytę uz taip puikiai teikiama 
vaikučiams globą ne tik r!dniu. ■ RidifetA

bet ir dvasiniu požiuriu. Kaip 1>! EVnrcrr

visų lankytoju, taip r- jos de
mesi atkreipė vaiku laisvumas S Hė vestuvėm
ir drausmingi: - bei ... jj|; kioms p:.iT>o:;

kuinas. įvertinimas buvo ų \ - duodimi pol.i
picti-v Pirmosmėtas išduoda"! let ,:1 tei- tll’.itHl m.os

se priimti daugiau vaiku nei momis kaino-.’

praeitais metais t---------------------

TAVERN, INC

pardotuv%25c4%2597.se


_______ _______ _________ ' _____________________ ;____________________ *

ALBINAS TUMAS stato maudymosi baseiną

LIETUVIAI BOSTONO SPAUDOJE
STOUGHTONO ŽINIOS

daržovėmis. Turi ir šiltnamių, 
kurie daržoves išsaugoja žie
mai. Nuotrauka vaizduoja, kaip 
jis plauna žolę.

Globė, vienas iš di- 
Bostono dienraščių, 

ruąiBftn 16 vienų puslapį pa
skyrė Stoughtono naujai staty- 
bnt ir jas gyventojam. Iš devy
nių nuotraukų įdėta dviejų lie-

Tumas, gyvenąs 62
Rd., savo namų kie

me baigia įrengti maudymosi 
bmnainą, kuris bus apie 40 x 
86 pėdų didume, 4-7 pėdų &- 
ĮųmOj talpins 28,006 galionų 
randem. įdėta nuotrauka vaiz
duoja, kaip jis kasa baseiną. 
Jis yra vedęs Aleksandravičiū
tę, duktė Diana mokosi seserų 
mokykloje.

Kitą lietame nuotrauka — 
tai Bnsflavirinm - Busblov, bu
vusio -pašto tarnautojo. Turi 
gražius namus su marmuriniu 
prieangiu. Prie namų yra dido
kas sodas su vaismedžiais ir

ŠV. JURGIO PAŠALPINĖ DRAUGIJA MINI 70 METŲ
Šv. Jurgio pašalpinė drau

gija šiais mętais mini savo 
veiklos 76 metų sukaktį. Ta 
proga atnaujinta ir moderniai 
išremontuota didžioji salė.

Salės atidarymo vakaras bus 
rugsėjo 16, 180 New York 
Avė., Newark, N. J. Pradžia 
6 y. v. Programa — 7 v. v., 
vakarienė 8 v. v.

Šv. Jurgio draugijos valdy
ba ir salės atidarymo komite-

NEWARK, N. J.

tas nuoširdžiai kviečia atidary
me dalyvauti draugijos narius 
ir visus apylinkės lietuvius. Bi
lietus reikia įsigyti iš anksto 
iki rugsėjo 10 pas rengimo ko
mitetą arba valdybos narius. 
Kaina — 5 dol.

Atidaryme dalyvaus ir svei
kinimo žodį tars: Anicetas Si
mutis — vicekonsulas New Yor-

ke; Nevaržo majoras Uob P. 
Cariią, miesto tarėjas adv. Phi
lip Gordoa, J. Valaitis iš Brook- 
lyno, peri. L Ketantis, kum P. 
Totoraitis.

Meninę programą išpildys 
Irena Stankūnaitė iš Linden, 
N. J., akomponuos jos tėvelis 
J. Stankūnas; akordeonu solo 
Ona Gutauskaitė iš Linden, N. 
J., solo Liudas Stukas ir vyrų 
kvartetas — Liudas Stukas, Ka-

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys*

zys Douches, Klemas Bagdona
vičius ir Kazys Laurinaitis iš 
Newark, N. J. Akomponuoja 
Algirdas Kačanauskas. šokiam 
gros Edie Goldą orkestras.

Vmky iikyla
Rugpjūčio 16. į Plymoutho 

apylinkes išvyko pasimaudyti 
šeštadieninės mokyklos buvę, 
esą ir busimieji mokiniai: B. 
Savickaitė, j. Savickas, N. Stat
kutė, C. Statkutė, D. Statiniu 
K. Klimas, J. Klimas, D. Kli
mas, K. Vaiukevičiūtė, J. Rąfal- 
ka, II. Kurtyka, M. L. Kurty- 
kaitė, N. Vareikaite, J. Varetkai- 
tė, V. Vareška, J. Preskenis, M. 
Preskems, M. Preskenytė, .C. 
BLazis, J. Rlans, M. Riaais, T. 
Biaas, J. Jakubaitė, P. Jaku- 
baitis, L Jokūbaitis, C. Jaku- 
baitis, J. McCormick; juos nu
vežė P. Savickienė, L Vaitiekū
nas, 11. Jakutaaitienė, M. Vem
brė, O. Blažienė.

Prie vandenų gražiai žaisda
mi praleido visą dieną. Lietu
vių Namai iškylai paaukojo 3 
dėžes vaisvandenių. Blažienė 
— du pyragus. Ačiū jiems.

Minusieji
Zenonas Antutionis mirė, 

išgyvenęs Stoughtone apie 60 
metų. Buvo gimęs 1882 gegužės 
3 Nedzingės parapijoje, į Ame
riką atvyko 1902, apsigyveno 
Stoughtone. Nuo 1921 turėjo 
drabužių krautuvę. Buvo akty
vus Lietuvių Susivienijimo drau 
gijos narys, daug kartų ėjo į- 
vairias pareigas, buvo vienas 
iš draugijos organizatorių, skai
tė Darbininką, Draugą, aukojo 
Lietuvos reikalams. Jo žmona 
Apolonija mirė 1956, o 1960

BUSILEVICIUS plauna savo sodo 
žolę ♦,

Barkauskas, Aleksas, g. 1906 
Šiauliuose, Antano ir Melani
jos Kaminskaitės sūnus, žmona 
Amalija, vaikai Alfredas, Mari
ja ir Romualdas

Norbutas, Antanas, Kazimie
ro sūnus, gyvenąs 901 West 
33rd St., Chicago, Ui.

Samsonas, Povilas, 
sūnus, gyveno South

Burbienė, Veronika, ir jos Vaškelis, Jurgis, 
sesuo Kairiūnienė,iPatiomja

Dzikavičius, Antanas, Felik
so sūnus, iš Indriūnų km., Pa-
nemunės vi., Rokiškio apsk.

Kairiūnienė, Palionija ir jos 
sesuo Burbienė, Veronika, ki
lusios nuo Panevėžio

Karalienė - Rakauskaitė, Ma
rija. sūnus Karalius, Jonas ir 
duktė Karaliūtė. Irena, prašomi 
atsiliepti mirusiojo Justino Ka-
raliaus palikimo reikalu

Kaupas, Kazimieras
LeonoKazlauskas, Jonas.

Zosės sūnus

gyvenęs 
Kaune, dingęs 1944 m.

Pranauskas, Petras ir Sida- 
ras, Jono sūnūs

Vadeiša, Petras, Povilo ir 
Anelės sūnus, gimęs šakių km., 
Smalvų vi., vokiečių išvežtas iš 
Daugpilio kalėjimo

Vadeiša, Zenonas, Jono ir Ma 
rijos sūnus, gimęs Šakių km., 
Smalvų vi., vokiečių išvežtas 
iš Daugpilio kalėjimo.

VUčikauskas, Jonas, kilęs iš 
Viekšnių, atvyko Amerikon 
prieš 1914 metus.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
nantiieji maloniai prašomi at
siliepti:

Levinskas, Juozas, 
1916 m.

g. Kaune

Mulevičius, Jonas, agrono
mas, kilęs iš Pabaisko vi., Uk
mergės ap.

Consulat* General of Lithv* 
ania, 41 West 82nd St., New 
York 24, N. Y.

BEST INVESTMENT TODAY

.S REAL ESTATE. — Cail

AMERICAN HOME REALn
84-14 JAMAICA AYE,

(Jamaica Line, Forest Parkway «tn.)

WILUAM J. DRAKE .

Licensed Real Estate Broker

Woodhaven 21, N. Y. 

Tel. Hlckory 1-5220

Anupro 
Chicago

H. W. MALĖ

RESTAURANTS

For the Fine«t Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121

tors: Louis Gazza & Philip Mercali. 
Special consideration given to re- 
Ugious groups. Free Paridng after 
6 P AL Diners Club Member.

POINT VIEW INN, Bay Šule Dr„ 
Point Lookout, L.i, N.Y. — Loteter 
p rime beef, smorąsbord; lunch, din- 
ner, ladies afternoon teas; all sočiai 
& church funetions. Spec. consider
ation to relig. groups. Nove under 
nsw management of the Browns of 
Boothbay Harbor, Me. GE 1-3196.

HOMESTEAD, PA.

f LAISVĘ

sūnus Vincas. Liko tik marti 
Nellie ir anūkas Vincas, kuris 
lanko prekybos akademiją. Ve
lionis buvo vienas turtingiau
sių lietuvių Stoughtone.

Viktorija Anusovičienė - Pa
dūkai**, gyvenusi 299 School 
St. mirė rugpjūčio 16. Buvo gi
musi 1883 gruodžio 8 Daugų 
parapijoje, 1906 atvyko į Cam- 
bridge, Mass., 1908 persikėlėj 
Norwood, Mass., ištekėjo už 
Jono Anusevičiaus 1911, į 
Stoughtoną persikėlė 1926. Nu
liūdime paliko vyrą Joną, sū
nų Joną, gyvenantį Montello- 
Brocktone, vedusį lietuvaitę. Po 
iškilmingų mišių palaidota H. 
Sepulcher kapinėse Stoughtone.

M. K.

Šioje kelerius metus nebuvo 
40 valandų atlaidų. Paskyrus 
klebonu kun. P. Plačėną-Plan- 
tes, atlaidai įvyksta rugsėjo 1- 
3. Pamaldos ir pamokslai lie
tuvių ir anglų kalba bus 7 vai. 
vak. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.(a)

Cooks - Gardenmange - Saucier - 
Dishwashers - Waiters - Counter- 

- Kitchen Porters - Pastry 
Cook — Club, Hotels, Restaurants;

- Hostesses - Cashier -
Pantry Girls - Counter Girls 
HUB EMPLOYMENT 25 W 14th 
SL, N.Y.C. AL 5-7788 — Mr. Judge.

— Jei pas savus yra

TRYS ĮSTAIGOS VIENAME NAME
VISOKIA INFORMACIJA VELTUI

Pažytnėkit apačioj langelyje ženklu V ir grąžinkite man:

AMERICAN HOME REALTY

84-14 Jamaica Avenue
Woodhaven 21, N. Y.

C. Advokato

□ Noriu pirkti namus

□ Noriu parduoti savo nuosavybę
□ Noriu nebrangios apdraudos

Pavardė................................ .................... ............... ................

Adresas .......... ....... ................ ....

_____ ___  , _____________ VI 3-1477
DR. A. ZARSKU5 —- Baftic Parcel Service - Travel Bureau — VI6-3330 
Advokatai GREY & GREY — Law Offices — Vi 6-7040 

•4-17 JAMAICA A VENŲ E, WOODHAVEN 21, N. Y.
f Prie pat Jamaica traukinto auatojimo vietos — Foreat Parkway»

PARK HMX REALTY

Si mūsų admą praiotne IMkirpU ir pasaugoti, kad reikalui esant lengvai su rastumėt.

LAKE HOTEL
Asbury Park, N.J., Seventh & Park Avė. • PR 4-7788 <
Didžiausia ir gražiausia lietuvių vasarvietė Atlanto pa- 
krantėje. Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kai- < 
uos. Savaitgaliais muzikai vadovauja Alg. Kačanauskas, < 
populiariam “Anchor Room” — D. Averka. Kambario I 
kaina asmeniui $3.00; Ilgesniam laikui daroma nuolaida. <

Savininkai KUBAICIAI ir ŽEMAIČIAI

tel.; APplegate 7-0349 Sav. V. Z E LĖNI S

BANGA TELEVISION
34-23 FULT0N STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūSies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaioos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo Hi-Fi 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai ^vertintoms Admiral ir Motorola

23 inCų televizijoms, bei stereo Hi-Fi

Nemokamai dovmios su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokišką aparatą taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vaL vak.; penktad. Iki 9 vai. vak.

REPUBLIC
Liquor Store, Inc^

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. T.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaiča Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

UIS Mt Vernon St Phifadelphia 23, P*.
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Proridence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
546 Esat Street, New Brttata, Coaa.

Tel: BA — 6-9S96
Aptarnauja NKW BRTTAIN, WATKRBURY ir HARTFORD, OMU


