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Lietuva išduodama Sovietų Rusijai
L’ . ' i 1 ' . . ’ . ; ‘ ’

Hitleris, sutaręs su Stalinu 
pasidalyti Lenkija ir Baltijos 
valstybėmis, pradėjo karą 1939 
rugsėjo 1; -vadinasi, lygiai priaš 
25 metus. Rugsėjo 3 Vokieti
jos pasiuntinys Maskvoje gra- 
fiaų Schulenburgas nuvyko pas 
Molotovą ir pasiteiravo:

"Ar nebūty tikslinga, kad 
raudonoji armija tuojau pradė
tu lygį f vakarus užimti tai Len
kijos daliai, kuri atitenka So
vietu Sąjungai pagal susitari* 
mą?"

Molotovas išsisukinėdamas 
pažadėjo atsakyti kitą dieną. 
Dar dieną pralaukęs, pranešė, 
kad Sovietų Sąjunga nemano

Stalino ir Hitlerio sąmokslas (5)
■ ■ -.......................... - — ->■—

tuojau užimti jai priskirtų že
mių; neatėjęs dar laikas.. Rug
sėjo 10 paaiškino, kad Sovietų 
Sąjunga buvusi nustebinta stai
gaus vokiečių karo žygio, prie 
kurio raudonoji armija nega
linti taip greitai prisitaikyti. 
Jei reikia bent dviejų trijų sa
vaičių pasiruošti.

Kai rugsėjo 16 pasidavė Var
šuva, rugsėjo 17 vidurnaktį į 
Kremlių buvo pakviestas gra
fas Schulenburgas ir vokiečių 
karo atache gen. Koestringas. 
Stalinas jiem pareiškė, kad rug-
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LIETUVOS BYLOS GYNĖJAS
“Pabaltijo kraštų priespauda 

yra vienas iš mano rūpesčių, 
ir aš esu pilnai Įsitikinęs, kad 
JAV-bių kongresas praves ma
no įnešamą rezoliuciją Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvini
mo reikalu,” — kalbėjo kong- 
resmanas Donald D. Clancy (R. 
-Ohio). neseniai mesdamas nau
ją rezoliuciją (H. Con. Res. 
337) tų kraštų bylos reikalu.

pravedimo reikalu Į krašto ad
ministraciją ir kitus Ohio vals
tybės legislatorius. Prof. dr. V. 
Bieliauskas yra užsiėmęs gal la
biau, negu kad daugelis iš mū
sų. tačiau jis surado laiko ir 
šiam reikalui. Tai pavyzdys ki
tiem lietuviam akademikam. Jų 
turime šiame krašte tikrai jau 
nemaža. Laikas būtų jiem vi
siem pajudėti Lietuvos laisvi-

Kongresmano D.D. Clancy apy
gardoje (2nd District of Ohio) 
lietuvių yra labai maža. Rezo
liuciją išrūpino dr. V. Bieliaus
kas, Xavier katalikų universite
to profesorius iš Cincinnati, 
Ohio. Prof. dr. V. Bieliauskas 
yra daręs spaudimą rezoliucijų

nimo darbe.
Ypač Ohio lietuviai turėtų 

prisiminti šį kongresmaną laiš
kučiais. Kongresmano adresas: 
The Honorable Donald D. Clan
cy, House Office Building, Wa- 
shington 25, D.C. (-cc.)

sėjo 17 d. 6 vai raudonoji ar* 
mija pradeda žygį j vakarus vi
su ruožu nuo Polocko iki Ka- 
manec-Podolsko. Abu vokiečiai 
nustebo. Vokiečių kariuomenė 
sutartą su sovietais liniją buvo 
jau peržengusi kai kur iki 200 
kilometrų. Gali įvykti susidūri
mų. Per 6 valandas neįmano
ma visus karinius dalinius įspė
ti. Stalinas nusijuokė:

"Žinant vokiečių tvarkingu
mą ir gerą organizaciją, manau, 
tai bus nesunku padaryti".

Kas čia atsitiko, kad Stalinas 
ironiškai šaipėsi?

Vokiečiam puolus Lenkiją, 
bolševikai netikėjo, kad ji ka
pituliuos per porą savaičių. Ma
nė, kad anglai ir prancūzai tuo
jau puls vokiečius. Karas Len
kijos teritorijoje užsidels. Nė
ra ko skubėti imti savo grobį. 
Stalino žodžiais. ' 'negalima 
trūčgalviais mestis į karą, ne
parengus viešos opinijos". Kai 
Lenkijoje prasidėsianti anarchi
ja ir “pavergtieji gudai bei uk
rainiečiai šauksis pagalbos”, tik 
tada bus galima žygiuoti. Mas
kva dar nebuvo tam pasiruošus. 
Nebuvo paskelbus, kad "len
kų ponų prislėgta gudų ir uk
rainiečių liaudis šaukiasi išlais
vinimo" ... Tam reikėjo bent 
dviejų trijų savaičių. Bet štai 
Varšuva nelauktai kapituliavo!

Raudonoji armija turėjo sku
biai pajudėti, kad Ukrainos ir 
Gudijos “neišlaisvintų” vokie
čiai. Bolševikų žygis, kaip liudi
ja vokiečių karininkai, buvo 
tik ' 'paradinis pasivaikščioji
mas", nes Lenkijos kariuomenė 
buvo dezorganizuota ir su
spausta prie Sovietų sienos.

Vokiečių ir rusų kariuome
nės susitiko rugsėjo 19. Jokių 

-žymesnių incidentų neįvyko. 
Lenkam besipriešinant, rusų bu
vo užmušta 757 ir sužeis
ta 1862. Nepalyginti didesnį 
skaičių lenkų karininkų ir ka
reivių bolševikai išžudė nelais
vėje. Tiktai viename Katyne iš
žudė apie 10,000, iš kuriy 4143 
buvo atkasti ir atpažinti.

Vokiečių nacių ir rusų bolše
vikų draugystė buvo antspau
duota lenkų krauju, bet Lenki
jos likimas galutinai dar neiš
spręstas. Rugsėjo 25 Stalinas ir 
Molotovas pasikvietė pas save 
grafą Hermanną von Schulen- 
burgą ir jam pareiškė:

“Vokietijai užleistume visą 
Liublino provinciją ir Varšuvos 
srities dalį, kuri siekia Būgą, 
jei vokiečiai atsisakytų nuo Lie
tuvos ... Sovietų Sąjunga tuo

laik©. Ribbentropas vėl išskri
do į Maskvą. Rugsėjo 27 po
piet Maskvos aerodrome priim
tas karališkai, nors ir ‘proleta
rų’ ... Atėyko pasitikti rusų 
aukšti valdininkai, ir karinin
kai, supo raudonarmiečių gar
bės sargyba, bolševikų (komu
nistų) ir nacių {fašistų) vėlia
vos vėl karojo ant bendro stie
bo. Derybos užtruko ligi rugsė
jo 29 paryčio. Pasirašyta nauja 
sutartis k* slapti protokolai.

Nauju slaptu rugsėjo 28 pro
tokolu (pasirašė Molotovas ir 
Ribbentropas) Lietuva buvo iš
duota Sovietų Rusijai. Vokieti
jai palikta nežymi Sūduvos sri
tis prie buvusios Lenkijos ir 
Vokietijos sienos. Sutartis davė 
Rusijai laisvas rankas spręsti 
“Baltijos valstybių likimą”.,

Iš vakaro Kremliuje buvo su
rengtas iškilmingas banketas. 
Dalyvavo Stalinas, Molotovas, 
Berija, Vorošilovas, Koganovi- 
čius, Mikojanas. Stalinas vis 
mirksėjo, o Molotovas kėlė tau
rę i Hitlerio ir Ribbentropo 
sveikatą. Vokietijos atstovybės 
patarėjas Gustavas Hilgeris ra
šo, kad jis draugiškai kalbėjosi 
su enkavedistų šefu Berija. Sta
linas paklausė:

— Apie ką judu ten šnibž
date?

— Jis mane ragina gerti, bet 
aš nenoriu, — atsakė Hilgeris.

— Jei nenori, tai niekas ne
gali priversti.

— Nei N£VD viršininkas?— 
nusijuokė Hilgeris.

— žinoma. — atsakė Stali
nas. — Prie šio stalo visi lygūs.

Berlynan grįžęs Ribben tro
pas pareiškė; kad: ' 'Kremliuje 
aš jaučiausi taip gerai, kaip 
tarp senų savo partiečių nacio
nalsocialistų" — i

(Bus daugiau)

jau pradėtų spręsti Baltijos 
kraštų klausimą pagal rugpiū- 
čio 23 susitarimą”.

Vokiečiai gerai žinojo, kad 
Lietuva strateginiu atžvilgiu 
jiem buvo reikšmingesnė už 
Liublino provinciją, bet su Mas
kva nenorėjo kivirčytis ... iki

LIETUVIAI eina pro Kodak paviljonu. Nuotr. V. Maželio

AR BAŽNYČIA
Spaudoje buvo paleistos ži

nios, kad katalikų bažnyčios nu
sistatymas prieš lavonų sudegi
nimą esąs pakeistas ir kad nesą 
draudžiama katalikam laidotis 
ar laidoti sudeginimo būdu.

Europos lietuvis liepos 14 ir 
21 paskelbė kun. dr. J. Vaišno
ros įspėjimą, kad tas aiškini
mas apie popiežiaus Pauliaus VI 
patvarkymią minimu klausimu 
esąs netikslus ir neteisingas. 
Tikrąją padėtį jis taip nušvie-
čia:

“Pop. Pauliaus VI patvarky
mas sako ką kitą: leidžia vys
kupams tam tikrais atvejais mi
rusių katalikų lavonus leisti 
sudeginti. Apie reikalą tokio 
sudeginimo sprendžia vietos 
vyskupas. O Bažnyčios įstaty-

Uetuvėje ' ■ ■ - ”£I f
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Specialistų ruošimas ir panaudojimas
Tiesa rugpjūčio 25 paskel

bė partijos nutarimą dėl spe
cialistų su aukštuoju ar specia
liuoju viduriniu mokslu ruoši
mo ir panaudojimo. Nutarime 
tvirtinama, kad lig šiol “moky
mosi laikas-aukštosios ir specia
liosiose vidurinėse mokyklose 
nustatytas per ilgas”. Dabar nu
statė inžinerijai 5 metus, agro
nomijai, zootechnikai, miškinin
kystei 4 metus ir 4 mėnesius, 
veterinarijai 5 metus, teisei, 
žurnalistikai, istorijai 5, medi
cinai 5 metai ir 6 mėnesiai. Mo
kytojų ruošimas paliekamas pa
gal senąją tvaiką. Tai aukštasis 
mokslas. Vidurinėm specialiom 
mokyklom jis trumpesnis —pe-

rybų valdžios atkūrimą, žemės 
reformą, kolūkių kūrimąsi, ko
vą prieš nacionalistinius bandi
tus”. Pats autorius dabar esąs 
pensininkas Rokiškyje. Tieso
je paskelbta ištrauka iš jo apy
braižos patvirtina J. Daumanto 
knygos “Partizanų” informaci
ją apie partizanų draudimą im
ti svetimas žemes, draudimo 
skelbimą lapais prie medžių; pa-, 
tvirtina teigimą, kad stribų vir
šininkai buvo bolševikai rusai. 
Šioje autoriaus (jo terminais 
kalbant, bolševikinio bandito) 
knygoje partorgas yra Solov
jovas, stribų būrio vadas Kon
stantinas Sviridovas.

LEIDŽIA LAVONUS SUDEGINTI?
SPAUDA

mai apie lavonų įstatymą pasi
lieka ir toliau galioje, tik vys
kupams duodama teisė juos in
terpretuoti ir prireikus netaiky
ti?
Kodėl pavesta vietos vyskupų 
nuožiūrai?

“Reikia tačiau tuoj pabrėžti, 
kad katalikų Bažnyčia draudžia 
lavonų deginimą ne dėl to, 
kad būtų tokia tikėjimo dogma. 
Kūnų prisikėlimas pasaulio pa
baigoje (dogma) lygiai galimas 
mirusį sudeginus, kaip ir žemė
je palaidojus. Bažnyčios nusi
statymas yra pagrįstas vien 
drausmės ir apeigų motyvais. 
Jei aplinkybės to reikalauja, 
Bažnyčia gali pakeisti šiuo rei
kalu išleistus įstatymus. Ir da
bar Bažnyčia nėra priešinga, 
kad mirusieji būtų sudeginti, 
jei to rekalauja ypatingos ap
linkybės (pvz. karas, epidemi
jos) ar bendroji piliečių gerovė. 
Bažnyčia ir iki šiol toleravo ir 
nedraudė katalikų lavonų sude
ginimo tuose kraštuose, kur 
kremacija yra vienintelis laido
jimo paprotys, kur nėra kapų 
žemėje, o mirusiojo giminės 
nekatalikai, būtinai nori palai
doti pagal šeimos ir vietos pa
protį. Dabartiniais laikais gali 
iškilti kitų rimtų priežasčių, 
pvz. nepajėgumas nusipirkti 
brangios vietos kapuose, mir
tis svetimame krašte, kai gimi
nės dėl svarbių priežasčių būti
nai nori turėti velionies palai
kus savo krašte ir pan. Bet to
kius atvejus dabar spręs vie-

dagogikos, bibliotekininkystės 
3 metai, farmacijos, fizinės 
kultūros 3 metai, felčerių, aku
šerių specialybės 3 metai -ir 6 
mėnesiai.

“Uždrausta telkti aukštųjų 
mokyklų studentus n* specialių
jų vidurinių mokyklų mokslei
vius mokymosi laikotarpiu dar
bams, nesusijusiems su moky
mo procesu”.

“Specialistai su aukštuoju ir 
specialiuoju viduriniu muksiu, 
baigę mokyklą, privalo dirbti 
ne mažiau kaip trejus metus su
tinkamai su jaunųjų specialis
tų skirstymo komisijų paskyri
mu ir su įmonėmis bei įstaigo
mis sudarytais kontraktais”.

“įmonių. įstaigų ir organiza
cijų vadovams uždrausta priim
ti į darbą jaunuosius specialis
tus, neišdirbusius po mokyklos 
baigimo trejų metų, be siunti
mo į darbą kelialapių arba 
dokumentų, suteikiančių teisę 
Įsidarbinti be skirstymo”.
"Su šautuvu ir plūgu"

Tiesa rugpiūčio 22 pranešė, 
kad buvęs “liaudies gynėjas” 
žmonių vadinamas “stribas” V. 
Gaillūnas iš Pandėlio ir žurna
listas E. Uldukis paruošė “do
kumentinę apybraižą” apie pir
muosius pokario metus Rytų 
Aukštaitijos kaime — “apie Ta-

Ragana ir 
komunistas

N.Y. Time* pranešė, kad 
kom. Kinija ėmėsi smerkti 
Amerikos komunistų partiją; ji 
neparodo pakankamai karingos 
veiklos negrų riaušėm paremti. 
Times nurodė, kad tos atakos 
prieš Amerikos komunistus 
ėmėsi baltasis amerikiet i s 
Frank Coe, buvęs 'aukštas pa
reigūnas iždo departamente ir 
tarpparlamentiniame monetų 
fonde, paskutiniais metais gy
venąs Kinijoje.

The Tablet skaitytojas paste
bėjo, kad tas Times nurodytas 
Coe septyneris metus buvo iž
do departamente tyrimų direk
torius ir gaudavo kasmet po 
20,000. Šen. J. McCarthy buvo 
įtraukęs jį į savo sąrašą. Kai 
senatorius ir buvusi FBI agen
tė komunistų partijoje Eliza- 
beth Bentley kaltino komuniz
mu, jis išsisuko, prisidengda
mas konstitucijos penktuoju 
priedu.

Tada Times šen. McCarthy 
tyrinėjimus vadino raganų gau
dymu. Dabar ir tas laikraštis 
vietoje raganos surado komu
nistą — ir dar toki, kuris iš 
Amerikos komunistų reikalau
ja revoliucinės veiklos.

tos vyskupas ir duos leidimą”.

Kodėl dėl lavonų deginimo iš
kilo kova?

“Lavonų deginimo klausimas 
ir propaganda iškilo drauge su 
Prancūzų revoliucija XVIII a. 
gale, kaip kovos su Bažnyčia 
priemonė. Iš Prancūzijos nuo 
1848 m. kūnų deginimo mintis 
drauge su ateizmu ėmė plėstis 
ir po kitus kraštus. Vokietijoje 
lavonų deginimo propagandai 
daugiausia pasidarbavo žinomi 
materialistai ir ateistai Vogtas 
ir Maleschottas. Italijoje kūnų 
kremacijos propagandistai bu
vo masonai. Kai 1869 m. viso 
pasaulio vyskupai susirinko į 
Vatikano I susirinkimą, tuo pat 
metu Neapolyje masonų kong
resas nutarė reikalauti kremaci
jos kaip ^priemonės griauti ka
talikų Bažnyčiai. Garsus italų 
rųasonas Gorini knygoje “Puri- 
ficazione dei Morti” (Mirusiųjų 
apvalymas) sako: Mūsų užduo
tis neapsiriboja tik mirusius 
deginti, bet reikia sunaikinti ir 
sudeginti tikėjimą”.”

“Kai kurių kraštų masonai 
turi iš anksto padaryti testa
mentą, kad po mirties nori su
sideginti. O kadangi masonų or
ganizacijos Bažnyčios yra pa
smerktos ir tikintiesiems prie 
jų priklausyti draudžiama, Baž
nyčia -nori apsisaugoti nuo jos 
mokslo ir praktikos griovėjų ir 
apsaugoti tikinčiuosius nuo ža
lingos įtakos, kuri reiškiasi per 
kūnų deginimą. Tačiau jei so
cialinės ar kitos sąlygos verstų 
vartoti kūnų kremaciją, Bažny
čia tam nesipriešintų, jei tik 
tarne nebūtų antireliginio ar an-
tibažnytinio elemento”.
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206 East 86th Street
g ** (tarp 2 ir 3 Avė.)

New York. N.Y.
<Z 1 Tel. R E 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer
ist KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. P.P.

Užkandžiai iž nuosavos virtuvės
Puikiausia vokižka virtuve: pietOs-vakarlenė

Adolfo SCHRAGERIO
Vienintelis atstovas Amerikoje Šių vokiikų 

sveCių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje Jvairaus dydžio 
bei Jvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas J bet kuria JAV-bių vietą.

336 East 86th St., N. Y. G
Tarp 2-os Ir 1-os Avenue • TR 9-0400 
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir ieltadleniaia 9 iki 6 vai. rak.
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Susirenkant katalikam akademikam V1SUO*

Vie-

Perdėjimas 
Dabartis —

Niekas nesėdo prie stalų, 
kai atvežė mirusią Sofiją ir 
leizgyvį Ferdinandą. Prie oficia
lių įstaigų pakibo juodos vėlia
vos. Dangus viršum miesto bu
vo toks pat melsvai žydras, be

reta Bosnijos Maferinimo or
ganizacija ‘Narodna Odbrona’, 
kuriai priManaė daug karinin
kų ir raktininkų. Atentatas bu
vo pavestas suorganizuoti ma
jorui V. TankošičaL

— Jūsų Didybe, šiandien. 
Šiandien priešpiet Sarajeve 
Nužudytas sosto įpėdinis 
Su žmona, žinia atėjo iš

ti tėvai nedaug ką galėjo sa
vo vaikam padėti, šiandien pa-

majore...
— Aš manau, mūsų vyriau

sybė neišduos.
— Pi Mana o nuo to, ar užsi

stos Rusija. ?*> tarpu pūrini-

IUtSUI V Mint j MWVMKM 
poMvte”. O kai su vatais pa- 
šneki, tai jie atstota: "Tėvai 

fmMšajl|uU

BELGRADE finia gauta šif
ruota:

“Abu arktai parduoti”.
Su ta naujiena j slaptos tar

nybos vHtaioto puta. D. Di-

imperatorius ilgai žiuri 
fui į akis. Paskui palekia gal
vą ir visas suinkšta ant stalo. 
Grafas išsigąsta.

— Pagalbos, pagalbos! — 
šaukia to nervingai skambina 
varpeliu tarnui. — Greičiau!

Jei amerikiečiai turi.susida
rę savo “gyventom būdą”, tik
riau charakterį, o ateiviai yra 

charakteriu,

Lietuvoje didelė mokslo pa
žanga buvo padaryta nepriklau
somybės lėtais. Per trumpą 
laiką, vos dvidešimtį metų, bu
vo .pristeigta įvairių mokyklų ir 
įstaigų, kurios Lietuvos švieti
mą pakėlė ir sulygino su kitais 
kraštais, niekada nepatyrusiais 
nei vergijos nei persekiojimo. 
Tūkstančiai lietuvių jaunuolių 
išėjo aukštuosius mokslus na
mie arba užsienyje. Lietuva su
sirišo k* laisvai bendradarbiavo 
su Vakarų pasaulio mokslinė
mis įstaigomis. Lietuviai daly
vavo tarptautinėse mokslo kon
ferencijose, savo darbais jun
gėsi į visų tautų bendrai siekia
mą mokslo pažangą. Savai gi 
tautai reikšmingiausia buvo tai, 
kad jos šviesuomenė buvo jau 
grynai lietuviška, patriotinė, sa
vam kraštui ir tautai uoliai dir
busi. Bolševikai, pavergę Lie
tuvą, pirmiausia ją puolė ir 
stengėsi sunaikinti, kaip tai 
buvo dariusi ir caristmė Rusi-

w kam gyvenimui. Lie- gimė tremtyje. Išeivijoje jie
Rpį 5/*8 tavoj negrėsė pavojai nutausti susidūrė su svetima aptinką 

h* užmiršti' gimtąją kalbą. Tos svetima mokykla, svetana ų»u- 
kilnios vertybės lydėjo jaunuo- 
lk> kiekvieną žingsnį: šeimoje, 
aplinkoje to mokykloje, žaisda- 

|||“ /O'J® mas gimtuose laukuose, jis jau 
|||“ 'O nejučiomis su ja suaugdavo.

, z< v '/ 2 |||| Gimtoji kalba lydėjo jį mokyk- 
' ’on ir su Ja atarėjo progos 

skirtis, išėjęs iš mokyklos suo- 
Nuotr. V. Maželio K>-

turinėje Austrijoje, netoli Salz- gu gyviem. Lydi pusė eskadro- 
burgo, imperatorius Pranciškus no ulonų ir Bosnijos batalio- 
Juozapas tą sekmadienį po pie- nas. Orkestras groja gedulo 
tų ilsėjosi savo kambaryje. Į du- maršus. Stotyje laukia specia- 
ris pasibeldė adjutantas grafas lūs traukinys.
Paaras. Įėjo visas išbalęs, dre- Traukinys pajuda ir ilgai ne
bodamas. da į Adrijos pamarį. Ten lau

kia karinis laivas. Naktis. Pra
važiuojant stotis, žmonės ren
kasi būriais su uždegtais žibin
tais. E traukinio lango matosi, 
kaip tamsoje plakasi deglų 
fiepsnos ir šmėkši žmonių šešė
liai. Sakytumei, tai šmėkliški 
niūrios ateities ženklai; ženk
lai naujo karo, kuris padegs vi
są Europą

Karo laivas *Virtos Unitis’,
- f - • - -r - »- -< -ruMBZUuS M HĮĘhFIą. 18UK13
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Metkorifiuoae, jūrininkai 8ke- 
iia karstus ra trainrimo ir moto-

mitrievičiaus kabinetą įgriuvo 
majoras V. Tankošičas:

— Turiu gerą naujieną, pul
kininke. Uždavinys įvykdytas. 
Abu žirgai nujoti...

— Sakai: abu. Sosto įpėdinis 
ir gubernatorius?

da, kas mūsų tnokyktiniam jau
nimui daro nepaprastai žymios 
įtakos, kuri juo toliau, tuo dau
giau tolina nuo viso, kas yra 
lietuviška. Nelietuvių kalba, 
svetimi papročiai barate brau
nasi jaunon atšakai.

Tėvam, kurie nenori, kad jų 
vaikai nutoltų nuo lietuvybės, 
tenka visu rimtumu susirūpinti. 
Juk esamom sąlygom vatai te
gali būti auklėjami lietuviškoje 
dvasioje tik pačių tėvą Vadi
nasi, vaikų auklėjami ir lietu
višku mokymu turi persiimti ir 
susirūpinti tėvai Jei tėvai ir 
neturi pasiruošimo mokymo 
darbui, vis vien turi surasti lai
ko pamokyti savo vatas gim
tosios kalbos. Ir jei į juos bus 
nuolat katama lietuviškai ir 
pasakojama apie gimtąjį kraš
tą tai jau daug bus atriektą

Svarbiausia tėvų pareiga — 
tai išmokyti savo vatas lietu
viškai kadbėti ir mąstyti. Čia 
tėvams talkon gali ateitį etikų 
laikraštėliai, lengvo turinio pa- 
sakos bei knygeta. Svarbu, 
kad išeivijoje augęs jaunimas 
pamėgtų skaityti tieturišką žo
dį. žinoma, tėvui arba motinai 
po fizinio sunkaus darbo yra 

rine valtimi mųitabdo į laivą nelengva imtis dar mokytojo 
Laivas Įtattoka patraukusiai- uždarinių, tačiau kiekvienas tė
vūnus. Ant denio įrengtoje ko- ras turi žinoti, kad jo yra šven- 
plytėje sustatomi da karatai. ta ir būtina pareiga tai daryti.

Daug kas man ii senemių at
eivių pasiguodė, enritiamdė:

Gyvenant išeivijoje lietuviš- Bet visai kitom sąlygom ir 
ko jaunimo ateities klausimas aplinkybėm bręsta išeivijoje lie
teliu didelių rūpesčių. KąL gy- tuvMkasis jauninas. Daug kas 
“fflMffT <say> fė?ynė)e, tėf aita. mažai luipri iraiurrito ‘gtatftaę Be 
buvo tik vienas rūpestis — su-' to, nemažai daliai teko gimtąjį

vyzdžių, to kuo mažiau sakymų 
ir prievartos”,

“Vietoj autoritetų vyresnio
sios kartos kultūros perteiki
mo pastangos turi remtis ar bū
ti ‘ ‘padengtos’ * paskutiniu 
mokslo žodžiu. Dabartinei ant
rajai kartai reikia įrodymą pa
tikimų duomenų.- 'Ito būdu ga
lima ne tik pvz. anksčiau, mū
suose populiarų Foerstęrį, bet 
ir šatauriąapvi&ti moderniau
siu drabužiu ir patrikti kaip 
naujus.. dažniau atsigręžt įCa- 
mus, Pieme Teilhard de Char- 
din ir Freudą. Pskboanaliniai, 
alienacijcs (atsipalaidavimo) ar 
funkcionalizmo terminai antro
je kartoje turi magiškos 
galios...”

“Europiečiai yra labiau linkę 
išvadose kirviu atkirsti, išryš
kinti juodą to baltą spalvas, kai 
amerikiečiai dažnai savo plura- 
linėj visuomenėj ieško kompro
misų ir koncentruojasi ties pil
ka (vidurys tarp juodos to bal
tos) spalva. Tad to anglosaksų 
kultūros fnistatymas antrajai 
kartai juoda spalvą pastatyta 
prieš lietuvių kultūros išskirti
nai baltą spalvą, gali rekošetuo- 
ti... Pateėžiant baltuosius lie
tuvių kultūros dalykus, nerei
kia visiškai aplenkti to jos dė
mių, tuo išliekant objektyviu to 
sudarant objektyvumo įspūdį”.
.“Kartų dialogas yra sėkmin

gas tik nusileidžiant į jaunosios 
kartos lygį, kad ją pakeltume li
gi idealo”.

— Taip reikia suprasti. Toks 
buvo įsakymas.

čia suskamba telefonas. Pul-
D. Džmitoievičius paėmė 

ragelį. Jo veidas pradėjo niauk-

gentas;
2. Darbas — kūryba^
3. Civtaatija — ‘taltara”;
4. Praktitamns — abstrak- 

titamaš, SKriboifemas;
5. Partikuliarizmas 

tinumas; , 
. 6. Kaita dėl kaitos — kaita 
į pastovumą

7. Racionalizmas — tradkiš-

pasigyrė. — Sosto įpėdinis ne
begyvas. Dabar potirija mus 
susodins ant mieto.

— Manai čabrmovičius iš
duos?

—Jie turi savo rankose dar 
Principą Jis nudėjo.

— to liko gyvas?
— Atrodo...
Draugai išsiskyrė. Jų uždavi

nys atliktas. Dtinr kiekvienas 
turi saugoti savo galvą Mabme- 
das Baričas pirmuoju traukiniu 
išvažiuoja į Juodkalniją Popo- 
vičius išvyksta savo tėviškėn į 
kaimą Danfla iličas namie užsi
daro išeinamoje to pratūno ligi 
paryčio.

PK.YJE menės stalai buvo 
padengti brangaus porcelano 
indais, kristalinėm taurėm, si
dabriniais ąsotėliais. Duryse 
stovinėjo tarnai su paauksuoto
mis livrėjomis. Virtuvėje pa
ruošti valgiai ir gėrimai detęįt- 
tyvų buvo ištikrinti to išragau-

Uetuvię Katalikę Mokdo 
Akademija, atkurta prieš dešim
tį metų Romoje, jau antrą sa
vo atvažiavimą sušaukia Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Pirmasis gausus suvažiavimas į- 
vyko Chicagoje. Ši savaitgalį, 
rugsėjo 5-7, bus New Yorke— 
Fordhamo universitete. Suva
žiavimo jH-ograma gana plati, 
suskirstyta į devynių sekcijų 
(posėdžius su 25 paskaitom. 
Paskaitininkai — įvairių moks
lo sričių specialistai. Vieni jau 
pasiekę profesoriaus emerito 
amžiaus, kiti dar. jauni, išėję 
mokslus šiame krašte po karo. 
Kviečiame nepraleisti progcs, 
ypač New Yorko to jo apylin
kių lietuviškąją visuomenę, pa
sidomėti jų dirbamu mokslo 
darbu, pasiklausyti mėgstamos 
srities paskaitų to pabendrauti 
drauge su mūsų mokslininkais.

— Jis to ji? O kas ji?.. .Gai
lą be reikalo... Sakai, suim
ti... Gyvi... Pasiuto.., Bai
liai!

Trenkia regelį ant sūdo to 
pakylą Nervingai žingsniuoja 
po kambarį. Atsigręžę į maj. V. 
Tankovsičą:

— Girdėjai? . 
tta vienas ‘arklys’ 
kas gyvas... Velniai... Gaila 
Sofijos...

~~~ P užmušta? tm«n inubo strią Irs norėda
__ Taip. Du suimtieji gyvi. ”, .^7 am ja. į] t. fcrffc* imiinflri Vii nalruTh

fttoicipas 
buvo Serbijos pttiečiai. Bet to 
tų duomenų buvo maža pakal
tinti Serbijos vyriausybei, juo 
labiau, kad Serbijos atstovas iš 
anksto įspėjo snsHaftyti nuo 
vizito Sarajeve. Tktai 1917 me- 

_ tais iž seribų pulr. D. Dimitrie- Tuos idiotas Ržiodys. Austrija 
sitauvintą* policija nuritimpė vičiaus sužinotą kad Serbijoje pareikalaus mudviejų gaivų 

į savo būstinę. Jam sulaužyta - - - - -
ranka to sumattas šonkaitita Mi
nia vos nenulinčiavo. Policijos 
būstinėje jis susmunką bet ki- 
DtrSS smtO TBDCMlB ▼€! MgBlVr 
aą Atremtas į sieną spaudo 
gleivėtomis seilėmis. Dabar jau 

išgtodo vtririančią vo- supranta: mirtis jo neimą kaip 
to Cabrinovičiauą taį norėjęs 
nušauti. Nuodai uuvo savesę.

Lietuviam praeityje buvo pa
daryta nepaprastai didelė 
skriaudą kai rusai, pavergę 
Lietuvą uždarė visas jos mo
kyklas — nuo universiteto iki 
parapinės mokyklos — to net 
uždraudė lietuviškąją spaudą 
Vrvkupo Antano Baranausko 
žodžiais, rusai siekė, kad Lietu
va būtų ‘tamsi to juoda’. Senie
ji lietuviai dar prisknmą kaip 
tėvam buvo sunku vatas išleis
ti į mokslus. Tirtai prieš pat 
pirmąjį pasaulinį karą atstoado 
daugiau lietuvių inteiigedtų sa
vam krašte to Amerikoje. Ame-

Ovietka Popovičius, vienas iš 
sąmokslininkų, paslėpęs savo 
gudrius kiemo užkaboryje už 
tilto, šlitinėjo po miestą to 
šluostė prakaitą Prie pašto iš
vydo didelę, nukarusią juodą 
vėliavą

“Kas nors iš didžiūnų 
nudėtas” — pagalvojo.

“Abu užmušti. Tokia nriai- 
mė!” 
kietę moterį. Klausti nedrįso.

Popietėje sutiko Vasą Ciub- 
rilovičių.

— Mes savo pasiekėme, —

RŪPESTIS AUGANČIU JAUNIMU 
JONAS MIŠKINIS

prieina M Šatas puaėą pražūda
mas gal ir vieniem ir šitiem sa
ve suvokti to nurodydamas bū- atėję si sai 
dus bendra ka&iak * moks- tad antros ki 
liniu būdu gerai įrėmintame 
straipsny, vardu “Nemirštanti 
tietuvybė”, kreipiame dėmesį 
pirmiausia į Idausamą:

Kaip MMrikMSal fiūri į atei
vius ir ko iš ję nori?

Autorius atsako: “Amerikie
čių laikysenos ateivių atžviegtų 
rodo trijų tarpsnių Šmitą api
brėžiamą trijų teorijų: tirpini
mo katito, asimitiačijoS to phi- 
ralinės kiritūros.

“Ankstyvesnieji ateivių vai
kai, gimę naujajame pasauly 
taip pūtėsi savo ypatinga kil
me bei priklausomybe nauja
jam kraštui, kad, galima saky
ti, visai nenorėjo priimti nau
jų ateivių. Vėliau jie suminkš
tėjo: ateivius priėmė, bet su 
implikuotu lūkesčiu, kad greitu 
laiku jie atsikratytų “svetimų” ' 
papročių bei kalbos. Ir tik ga
liausiai, jau gerckai pažengus į 
dvidešimtąjį šimtme^, jie pra
dėjo juos toleruoti to nuošir
džiau priimti. Pirmoji — tirpi
nimo katilo teorija — oficialiai 
turėjo reikšti procesą pagal ku
rį įvairios naujų Amerikos tau
tybių kultūros susimaišys į vie
ną tariamai naują kultūrą. Tik
rovėje tos visos kultitoos tapo 
tik prieskoniais anglosaksiškos 
kultūros katile. Pagal antrąją— 
asimiliacijos teoriją — nauja
kurys turėjo greičiausiu laiku 
atsikratyti savo ‘ ‘svetimumo 
kad amerikiečių kultūra išliktų 
gryną nepagadinta. Tai suta
po su Rėžtais tam ttaų tauty
bių imigracijos suvaržymais to 
svetimų kalbų smukimu JAV. 
Tik kai ne per seniai sociologi
nės studijos įrodė, jog dažniau
siai vien trečioji karta pilnai 
pasisavina naujojo krašto kul
tūrą o antroji — pusėtinai, 
pasikeitė to oficialioji pažiūra į 
ateivius bei jų vaikus, pabrė
žiant phiralinės kultitoos princi
pą Tuo būdu tikimasi paleng
vą nelaužant žmogiškosios pri
gimties, įlieti paskiras ateivių 
kartas į daugumos kultūrą....

Jei lietuvių ateivių antroji 
tirta auga amerikinėse sąlygo
se, tai joje pamatu įspau<Wuni 
ir amerikinio charakterio ženk
lai. Jei norimą kad juose ne
būtų nustelbti nė tėvų daarak- 
terio ženklai, o surastas deri
nys tarp lietuvio to amerta 
oio charakterių, tai reikią kad 
antroji karta būtų tokioje pat 
tėvų įtakoje, kaip ji yra ame
rikinės aplinkos įtakoje. Kyla 
tad trečias klausimas:

Korta luta, kuria forma tėvai 
geriausiai gali susiprasti su vai
kais?

Autorius įspėja: “Pirmoji 
tirta atstovauja autoritetiniam 
santykiavimo būdui, kai antro
ji yra pasišovusi į demokratiš
kumą Te&damas kraštutkų pa
vyzdį, paminėsiu tėvus, kurie 
b e a t o dairine pusksuinmkio 
drausmės galia (kas kariuome
nėje gedi būti pateisinama) pri
vers savo vaikus ir paauglius 
lakytis tam tikrų papročių bei 
kalbos. Vaikams taikoma to
kia griežta disciplina gali atneš
ti to tinkamų vaisių, tačiau pa
augliams dažniausiai to bus ar
ba per maža arba perdaug. Per 
maža, nes prievarta įbrukti pa
pročiai ar kalbą nors ir varto
jam, gali būti nekenčiami, ne 
tik nemėgiami. Per daug, nes 
pertempus stygą ji truks; tė
vų apmaudas negelbės, to jau
nuolis sukils. O atmetęs tėvus

Dabar pavergtoje Lietuvoje 
okupantai giriasi toli pralenkę 
neprūdausomą Lietuvą savo 
švietimu ir kultūrine pažanga. 
Gyvenimas, žinomą vietoje ne
stori, bet jis ne toks, koks tu
rėtų būti. Svarbiausią kad yra 
uždusinta laisva pastanga. Net 
to mokslininkai yra prievartau
jama tarnauti ne tiesai, bet ru
sų bolševikų siekiamiem tiks
lam. Ypač sunku yra tiem lie
tuviam mokslininkam, kurie no
ri to ta stengiasi tyrinėti sa
vo tautos kalbą literatūrą is
toriją čia iš anksto primetama 
^rusiška tiesa’. Turėdami sau 
laisvę laisvame pasaulyje, savo 
(pastangas mes labiausiai turė
tume nukreipti į lituanistiką— 
paremti tuos mokslininkus, ku
rie savo darbą tebedirba graia 
sūdriomis sąlygomis.

daug lietuvių yra išėję aukštuo
sius mokslus to sėkmingai reiš
kiasi savo profesijos darbe, mo
ko kitus universitetuose bei ko
legijose. ' ~

— Gabrielius Principas. Ne
turiu dar 20 metą

— Vistiek būsi pakartas!
— Aš neturiu dar dvidešim

ties, — pabrėždamas kartoją

Austrijos įstatymai draudė 
bausti mirtimi, jei nusikaltimo 
metu nebuvo dar suėję 20 me
tų. Gavrilas Principas primena 
tą įstatymą ne dėl to, kad savo 
gyvybę išgelbėtų, bet kad ne- • kin. 
būtų mtotinai mtandrintas. Ga
lįs neištverti ir išduoti visas pa
slaptis.

Baimė buvo be pagrindo. Su
vedus akistaton su čabrinovi- 
čium iš&iebtu iš upės, tasai nė 
nesigindamas išdėjo:
— Juodoji Raita iš Btigra-
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BEGALES ĮSPŪDŽIŲ IŠ ŠVENTES
REPORTAŽAS 1$ CHICAGOS

Lietuvių diena New Yorko 
pasaulinėje parodoje jau pra
ėjo. Begalės įspūdžių iš tos 
šventės parsivežė ir plačiai juos 
paskleidė būriai chicagiečių, ku
rie dalyvavo šventės programo
je arba buvo žiūrovai, įsirikia
vę į milžinišką 16,000 žmonių 
masę. Namuose pasilikę pirmą
sias žinias apie šventės pasise
kimą perskaitėm ‘ ‘The New 
Yor Times”, kuri gavome jau 
pirmadienio rytą. Ten buvo 
pranešta, kad šventėje dalyva
vo 1,500 dainininkų, 1,000 šo
kėjų, o šventę sekė 16,000 žmo
nių ramia.

Šiandien, savaitei praslinkus 
nuo anos smagios žinios, ran
kose turiu abu šventės leidi
nius — angliškąjį “New York 
World's Fair Without Lithua- 
nia” ir lietuviškąjį — “Lietu
vių Diena 1964”. Žmonės, ku-

10-11,000 žiūrovų, o per II— 
8,000. Apie tiek jų buvo ir per 
abi tautinių šokių šventes. Tuo 
tarpu New Yorkas toli pralen
kė Chicagą. Kai šį klausimą iš
kėliau spaudos žmonių būrely
je, “Draugo” kultūrinio priedo 
redaktorius K. Bradūnas, ilges
nį laiką gyvenęs rytinėse vals
tijose, pastebėjo, kad tikroji iš
eivijos Lietuva esanti rytuose 
— Pennsylvanijoje, Massachu- 
setts, Connecticut, New Jer- 
sey ir New York valstybėse, o 
Chicaga — tik didelė lietuvių 
sala plačiajam amerikiečių van
denyne. Anot K. Bradūno, va
žiuok per Pennsylvanią, tenai 
rasi ištisus kaimus ir miestelius 
lietuvių apgyventus, kapinaitė
se į tave lietuviškai prabils pa
minklai, o kai kuriuose mieste
liuose — net miestų burmistrai 
ir kiti aukštesni pareigūnai.

dARtlftihiCAŠ

JUNGTINIS CHORAS gieda miiių metu lietuvių dieną pasaulinėje parodoje. Prie vargonų M. Ciba*. Nuotr. V. Maželio

IŠ VISUR
— Kazys Jakutis, solistas ba

ritonas, čia gimęs lietuvis iš 
Worcester, Mass, šiuo metu gy
vai dalyvauja San Francisco did 
miesčio muzikiniame gyvenime. 
Vietos spauda koncertuose ypa
tingai išskiria sol. K. Jakutį. 
Mums malonu priminti, kad so
listas K. Jakutis dainuos Dar
bininko koncerte New Yorke 
spalio 11. Drauge programoje 
dalyvaus čia gimusi lietuvaitė 
solistė Lilija Mernik.

— Prel. J. Končius, Balio 
pirmininkas, išvykęs į Europą 
lankė Vokietijos lietuvius ir gy
dėsi vienoje sanatorijoje, šiuo 
metu yra apsistojęs šv. Kazi
miero kolegijos namuose. Romo 
je prelatas rūpinasi Lietuvos is
torinių dokumentų telkimu ir 
leidimu. Balfo seimui ketina su
grįžti į New Yorką spalio 17-18.

rie parvežė tuos leidinius (lie
tuviškąjį tik laikinai paskoli
no), pasakojo, kaip sunku buvo 
leidinius nusipirkti, nes jų vi
są laiką trūko. Iš to aišku, kad 
leidinių pristatymas į aikštę ne
buvo iš anksto reikiamai suor
ganizuotas. O tai nemažas fi
nansinis nuostolis šventės ren
gėjams.

Žinia apie 16,0 0 0 žiūrovų 
dalyvavimą Lietuvių dienoje bu
vo tikrai imponuojanti. Chica- 
goje per I dainų šventę buvo

Ir kaip smagu, kad toji gy
voji Lietuva taip gausiai pasi
rodė New Yorke. Dvejus me
tus (1949-51) išgyvenęs New 
Yorko apylinkėse, tos visuoti
nai gyvos Lietuvos ten nebu
vau pastebėjęs. Smagu, kad ji 
pakilo ir parodė savo stiprią 
tautinę jėgą. Tai žinia, kad mes 
gyvi ir kad dar gyvensim

Didelis klaustukas pakibo 
ties 1.50C šventėje dalyvavusių 
dainininkų skaičiumi... Kelius 
kartus perverčiau šventės lietu
viškąją programą, sudėliojau

šventėje dalyvavusių daininin
kų skaičius, bet jokiu būdu ne
pajėgiau jų suskaityti daugiau 
kaip 800. Iš kur tas 1,500 dai
nininkų skaičius! Tur būt, tai 
greitų reporterių nukaltas. Iš
eivijos lietuvių kultūros istori
jos tiesai turėtų būti paskelbti 
tikri šventėje dalyvavusių cho
ristų ir šokėjų skaičiai.

Kuo buvo sužavėti chicagie- 
noje? Visų pirma tuo milžiniš
ku žmonių antplūdžiu, kuris su
lėkė į Lietuvių dieną. Kilmony- 
tės, Stuko, kun. Valiušaičio ir

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ S-GOS SUVAŽIAVIMAS
Visuotinis Ateitininkų Sen

draugių Sąjungos suvažiavimas 
šaukiamas lapkričio 26-29 Cle- 
velande, Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Suvažiavimas prasidės

jas. kurios išstudijuos duotuo
sius klausimus ir suvažiavimo 
metu padarys pranešimus. Ko
misijų pranešimai tarnaus kaip 
pagrindas bendrom diskusijom

Suvažiavimas pradedamas 
ketvirtadienį, lapkričio 26. Su
važiavimo atidarymas. Mandatų 
komisijos rinkimas. Suvažiavi
mo prezidiumo rinkimas. Dr. A.

— JAV LB centro naująją 
valdybą sudaro pirmininkas J. 
Jasaitis, vicepirmininkė M. Ru
dienė, nariai — J. Jurkūnas, Z. 
Dailidka, J. Ignatonis, M. Šim
kus, J. Paštukas, V. Radžius ir 
V. Kleiza. Būstinė Chicagoje.

NEW YORKO ateitininkų studentų draugovės vėliava lietuvių dieną pasau
linėje parodoje. Nuotr. V. Maželio

kitų rengėjų bei šventės vykdy
tojų pavardės su pagarba mi
nimos. Taip pat didelis respek- 
tas atiduodamas tautiniams šo
kiams, kurie natūralaus dan- 

/gaus fone buvo savitai spalvin
gi ar įspūdingi. Sunkiau geres
nį žodį užgirsti apie dainas. 
Trukdė garsintuvai, helikopte
riai ir kitos priežastys ... Bet 
kiekvienas, grįžęs iš New Yor
ko, pabrėžia, kad šventė Rieju
si į kūno celes stiprią transfū- 
siją lietuviško kraujo ir kad ji 
buvo didelė lietuvybės manifes
tacija. Tai jau liudija ne eilinę 
šventės reikšmę išeivijos lietu
vių gyvenimui.

Smagu, kad rytuose plačiai 
skamba žinia apie lietuvių ope
ros su kitų chorų talka Chica- 
goje rengiamą žuvusių už Lie
tuvos laisvę pagerbimą, kuris 
Įvyks ateinantį pavasarį. Tiki
me, kad šioje šventėje newyor- 
kiečiai bus tokie pat gausūs sve
čiai, kaip chicagiečiai Lietuvių 
dienoje. VI. Rmjs.

ketvirtadienį, lapkričio 26 d., 
6 v.v. ir baigsis sekmadieni 1 
v. popiet.

Kiekvienas ASS skyrius ren
ka po vieną atstovą. Jei skyriu
je yra daugiau kaip 20 narių, 
tai nuo kiekvieno 20 renkamas 
vienas ir nuo ne mažesnio kaip 
10 likučio — irgi vienas.

Kiekvienas skyrius išrenka 
nustatytą atstovų skaičių visuo
tiname skyriaus susirinkime. 
Atstovų pavardes ir adresus rei
kia pranešti centro valdybai iki 
lapkričio 10 d. Jei skyriaus iš
rinktas atstovas dėl didelio at
stumo ar kitų ypatingų aplin
kybių negali pats dalyvauti su
važiavime, save atstovauti jis 
gali įgalioti kitą ASS narį.

Kiekvienas skyrius įpareigo
jamas suvažiavimui pateikti 
pranešimą apie pereitų metų 
veiklą ir skyriaus padėtį. Pra
nešimą turi paruošti skyriaus 
valdyba — raštu. Vienas iš sky
riaus atstovų suvažiavimo me
tu pranešimą paskaitys ir įteiks 
jį suvažiavimo sekretoriatui. 
Kiekvienam pranešimui bus pa
skirta ne daugiau 5 minučių. 
Užtat pranešimai turės remtis 
daugiau faktais.

Suvažiavimo eiga ir darbai 
eis sklandžiau, jei iš anksto 
tam bus ruošiamasi. Tam tikslui 
centro valdyba sudarė komisi-

PAKELTAS
Inžinierius Antanas M. Vai

tiekūnas liep. 15 pakeltas į ma
jorus. Jis yra Elenos ir Motie
jaus Vaitiekūnų sūnus, gimęs 
ir augęs Brooklyne. Būdamas 
vos 10 metų, neteko tėvo. Gy
venimo sunkios aplinkybės ne
sulaikė jo nuo mokslo. 1938 
baigė Apreiškimo parapijos pra
dinę mokyklą su keliais atžymė- 
jimais, 1942 baigė Bishop Lou-

Į MAJORUS

ghlin Memorial 
mokyklą.

aukštesniąją

IMTU M SEMESTRI
rengia Ncw Yorko studentų ateitininkų draugovė

rugsėjo 19 — Lietuviu Atlety Klube
• šokiams groja A. Starolio orkestras

• Staliukai su užkandžiais

• Programoje bus humoro vakaras iš studentų stovyklos

Visi kviečiami!

Karui siaučiant, stojo sava
noriu į Amerikos aviaciją. Po 
dviejų metų tarnybos, grįžęs 
laikė įvairius kursus, ruošės į 
universitetą. 1951 baigė N. Y. 
universitete mechanikos inži
neriją bakalauro laipsniu, tuo 
pačiu metu pakeltas į aviacijos 
leitenantus, 1957 į kapitonus. 
Visą laiką tarnavo S.A.C. civi
lių inžinierių skyriuje New- 
foundlande, Greenlande. Flori
doje ir kitose JAV vietovėse.

Metus studijavo Syracuse 
universitete ir 1962 gavo inži
nerijos magistro laipsnį. Šiais 
metais pakeltas į aviacijos ma
jorus. Dabar tarnauja Westover 
Mass., aviacijos bazėje.

Antanas su žmena Alicija au
gina gražią šeimą — 3 dukras 
ir du sūnus. Visi jie jau lan
ko mokyklą. Linkime jam ir šei
mai daug sėkmės ateityje, (r.)

ir nutarimam.
Skyrių ir sąjungos veiklos 

metodų komisija — (pirminin
kas dr. A. Liulevičius, 6540 S. 
Campbell Avė., Chicago, UI., 
60629) svarstys skyrių veiklos 
metodų reformą, skyrių apaš
talavimo, visuomeninės ir kul
tūrinės veiklos, centro valdy
bos funkcijų ir sendraugių 
prieauglio klausimus.

Jaunimo veiklis komisija — 
svarstys sendraugių sąjungos, 
o ypač skyrių santykius su 
moksleiviais ir studentais at
kals, procedūrų ir priemones 
artimesniam bendradarbiavimui 
ir efektyvesnei paramai, jau
nučių bei moksleivių globėjų ir 
kitus panašius klausimus.

Sąjifhgcš vardo komisija — 
(dr. Ant. Sužiedėlis, 10410 Rūt- 
land PI., Adelphi, Md.) svars
tys sąjungos vardo keitimo ar 
nekeitimo klausimą.

Rezoliucijų komisija — (St. 
Barzdukas, P. Balčiūnas, D. 
Staniškis — 18025 Hiller, Cle- 
veland, Ohio) iš anksto suda
rys projektą suvažiavimo rezo
liucijų, kurios taps viešas ASS 
pasisakymas mūsų kultūriniais, 
visuomeniniais, politiniais—lais
vinimo ir kitais rūpimais’ klau
simais.

Į komisijų darbą turėtų įsi
jungti ir skyriai, ir visi sen
draugiai asmeniškai. Savo pa* 
siūlymus nedelsdami siųskite 
komisijom duotais adresais ar
ba centro valdybai.

Nors suvažiavime sprendžia
mąjį balsą turi tik atstovai, pa
tariamuoju balsu gali dalyvauti 
kiekvienas sendraugis. Labai 
prašome raginti savo skyriaus 
narius kuo gausiau dalyvauti 
šiame retame sąjungos įvykyje. 
Suvažiavimo programa bus tik
rai įdomi — be įprastų svarbių 
suvažiavimo darbų bus dar di
delis literatūros vakaras, meno 
paroda, plataus masto linksma- 
v-akaris. Visiems sendraugiams 
bus proga ne tik įsijungti į są
jungos aktyvų darbą, bet ir pa
bendrauti, atnaujinti ryšį su 
kitur gyvenančiais pažįstamais, 
pasidžiaugti tikrai nekasdieniš
ku savaitgaliu.

Sužiedėlio paskaita.
Penktadienį, lapkričio 27 

ASS skyrių pranešimai. Kontro
lės komisijos pranešimas. Jauni
mo komisijos pranešimas ir dis
kusijos. šeštadienį, lapk. 28, 
skyrių ir sąjungos veiklos me
todų komisijos pranešimas ir 
diskusijos. Sąjungos vardo ko
misijos pranešimas ir diskusi
jos. Einamieji reikalai. Prof. J. 
Ereto paskaita. ASS garbės na
rių klausimas. Nutarimų pri
ėmimas. Rezoliucijų priėmimas.

Sekmadienį — lapkričio 29: 
Iškilmingas posėdis ir suvažia
vimo uždarymas.

(Iš Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos Centro Valdybos ap
linkraščio 1964. VUI. 23)į 
----------- —.............— —

— Kino aktoriaus Laurence 
Harvey parašyta nauja biogra
fija. Ji bus pavadinta, kaip in
formuoja Journal American, 
“Laurence of Lithuania”, nes 
ten jis esąs gimęs.

BRIDGEPORT, CONN.

Į Lietuvių dieną pasaulinėje 
parodoje mūsų parapiją buvo 
pasamdžiusi autobusus, labai 
gerus. Žmonės buvo patenkinti. 
Visi sugrįžo linksmi matę tau
tinę lietuvių dainų ir šokių 
programą. Žmonių iš Bridge- 
porto parodoje buvo apie du 
šimtai. Kai kurie važiavo savo
automobiliais. Gražiai pasidar
bavo parapijos vikaras kun. J.

-.i^Jušketičius, A. Klimai.tis, Aldo-
— Dr. Antanas Masiulis, at

vykęs iš Argentinos, išlaikė ve
terinarijos gydytojo egzami
nus ir įgijo teisę verstis savo 
specialybe Amerikoje.

— St. Catherine, Ont. Šią va
sarą pertvarkytą ir pataisyta 
lietuvių Angelų Karalienės kop
lyčia. Prie senosios koplyčios 
pristatytas gražus fasadas ir at
skiras stulpas su Aušros Vartų 
paveikslu.

Lietuvių parapijai vadovan'a 
tėvai pranciškonai. Klebonu čia 
ilga laiką yra Tėv. Barnabas 
Mikalauskas. Jis ir pasirūpino 
visais remonto ir pagražinimo 
darbais. (c.)

DETR01T, MlCH.
Algis Zaparadcas, Lietuvių 

Studentų Sąjungos Centro Val
dybos pirmininkas, šį šeštadie
ni. rugsėjo 5, kalbės per Lie
tuviškų Melodijų radijo valan
dėlę apie lietuvių dieną pasau
linėje parodoje.

Lietuvixkų melodijų radijo 
valandėlė duodama kas šešta
dienį nuo 8:45 iki 9:45 iš sto
ties WJLB, banga 1400 k. Dau
gelis lietuvių, gyveną toliau 
nuo Detroito, tos programos 
negirdi, nes dienos metu sto
ties signalas yra stipresnis, o

r. ktį silpnesnis. Programos ve
dėjas Ralph Valatka stengiasi 
vėl gauti laiką dienos metu. 
Kurie dabar negirdi programos, 
prašomi parašyti laiškus radijo 
stoties vadovybei: Mr. Thomas 
J. W3rner, General Manager, 
Radio Station WJLB, 3100 Da- 
vid Brcderick Tower, Detroit 
26, Michigan.

Lietuvos vycię 79 kur pa keg- 
liavimo sezoną pradeda rugsė
jo 4 7 v.v. Argyle Recreation. 
Norintieji dalyvauti, skambina 
Frank Petroski, tel. KE 1-0441.

na Monkevičius, prisidėjo ir A. 
Stanišauskas. Drauge važiavo ir 
klebonas kun. J.V. Kazlauskas 
ir kun. J. Juškevičius. Klebo
nas kun. F. Pranskus turėjo lik
ti namie.

Šv. Jurgio parapiją, gavus 
naują kleboną kun. F. Pranskų 
aprimo. Ligi tol per kelius mė
nesius vis manė, kad lietuvio 
klebono negaus.

Parapijos 40 vai. atlaidai jau 
artinasi — bus rugsėjo 20, 21, 
22. Choras pradėjo rengtis. Vi
sus kviečia kurie tik gali sto
ti į chorą ir giedoti.

Praėjusią savaitę buvo palai
doti du geri parapiečiai —My
kolas Zokas ir J. Stula. O.

pijo* klebonas Tėv. Barnabas Mikalauskas.



JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LięiJOR STORE

ARTISTIC BARĘER SHOP

HAVEN REALTYSERVICES

Tol. VI 74477ERJCSSIMONiZING

lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

VYT. MAŽELIS

•YMrtų 
tnratai;

L Inventooktte 
boa 
mtomyje iro-

Džiaugsmų, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

ie kreiptis:
HiU N.Y.; HI 1-6799

Gange* - Stdemlka - Stepą - Por- 
cbes. AU, type< «C alteratiętis. CaB 
TR 14100, if no'aamrer UL 44492.

CRAMSAVINGS& Loan Association

CARLETTI IRON WORK8
Ffre Escapes, Ladders & Balconies. 
Ornamentai Railings interior - ex- 
terior, Cellers, Doors. Commercial & 
Industrial. Estimates, repairs. 669 
V#n Duzer St.. Starleton. S.I. TeL 
YU 1-9676 or EL 1-3600. Carletti — 
a Name to Remember in SteeL

ALPHONSE 
PHY8iOGNQM1CAL

JO - AL ■.> 
LUMBER COMPANYINC.

From a board to' a buikHng. Brouee 
in our Home-owners Showroom — 
compiete Hne ot tamber and build- 
ing materiaL NA 7-3364. Fort HiU 
Road (at East Main), Huntington,

Prompt Service 
Lduttes and CMMtren’a Haircuts 

Our Snedaltv . 
151 FLANDER ROAD 
RIVERHEAD, N. T. 

516 PA 7-9663

O. R. OAVI8 
FUNERAL HOME -

31 Landing Avė, 8niltRlaw, Long
Mand. Ampte perMng spnee. Tears

Kun. Antanas Čeponis, eilę 
metu išgyvenęs Miami mieste, 
persikėlė į kitą parapiją (Mia
mi Stores 418 NE 105 Str., 
telef. PL 9-0332). Be pastoraci
jos darbo, kun. Čeponis, kaip 
ir seniau, dirba Miami vyskupo 
kanceliarijoje, tribunole, / eida
mas atsakingas pareigas vedy
bų bylose. Prieš porą sąvaičhj 
yra sugrįžęs iš kelionės po Eu
ropą. Drauge su motina buvo 
aplankęs savo tėvynę Lietuvą 
ir jos sostinę — Vilnių.

NU P ARK W A YBARBER SHOP
!799 Nostrand Avė.. Brooklyn

Expert in Hair Razor Cutting 
jfens - ChUdrens \

AU types of haircuts it hairstyling
Fully Air Conditioned 

If you want the Vęry BešL
’ PR 3-9532 -• ; -

• ALBERT MAfER, INC. 
' - PORK STORE .

Geriausia idaulieoa ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien Šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Waah*ngtoD Avė^ 
Bromę 57, N.Y. TRemarą 84193

Minėjimo meninę dalį išpil
dys vietos lietuvių pajėgos. Nu
matoma bendruomenė choro 
dainos, solo deklamacijos, gy
vasis paveikslas.

Šiuo metu Rochesterio lietu
vių bendruomenės valdybą su
daro: pirm. Kazimieras Sabalis, 
(4 metai valdyboje) I vicepirm. 
Bronius Krokys (5 metai) H vi
cepinn. Ona Adomaitienė, Kęs
tuti Miškinis, ižd. Juozas Stan
kus, meno reikalų vadovė Ka
zimiera Balsienė, (b.)

Ueėmrilkdir eptopietBka dnona ir pyragai 
vestuvėms bei pokyliams tortai

pMJA »r ALBMRTAB RADCmtAB, W.

Mt STAGG ST BROOKLYN 6, N Y
Tatefoaro 8T»m 24030

U saulėtos FLORIDOS 
J. NARŪNE

WHJTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

Ladies Hair Cutting — No appoint- 
ments necessary. We also take care 
of the children. — Cad HA. 9-9657.

79-18 37th Avenue - ■ 
JacksonHtgs.

Kiekvienas kiemas tarėjo sun
kų darbą, kol apsivalė nuo ša- 
ku ir šiukšlių. Buvo apie 1,000 
sužalotų stogų, 70 — visai nu
neštų. Stogminku nebuvo gali
ma prisišaukti. Gatvėse skubūs 
e’e-ktros taisymo darbai. Nebe
galima visų nuostolių suskai
čiuoti. . /

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP, Ine.
Matomai kvie&u prMdėti prie bendrovės pMtimosi perkant LITAS 
Akcijas- Lito* bendrovė akcininku kapitalu investuoja pelningai iki

SAVARESE . ITALIAN 
PASTRfY SHOP

For the Finest tRjęe Cream Cakes
Birthday Cakea5wėdding Cakes

-------We alsO Deliver--------
Call GE 8-7770 .

Kai buvo dienos su. 90 laips
nių F., nebežinojome, kaip slėp
tis nuo saulės — ji nęmiela- 
šrdingai kepino, svilino, degi
no. Tačiau niekada dar taip il
gesingai nelaukėme tos saulės 
pasirodymo, kąip tą dieną, kai 
neprašyta viešnia atsilankė į 
Miami. Jos vardas — Cleo.

Ji atkdiavo iš Karibų juros, 
savo žiaurumą parodžiusi nelai
mingai Kubai, nunešusi ten vi
są jų derlių r pare£alavusi 
žmonių aukų. Iš radijo šutinė
jome, kad Cleo savo žiaurų vei
dą pasukusi tiesiai j Miamį... 
Kas valandą klausėmės praneši
mų, kur siaučia Cleo. Gatvėse 
kaukšėjo skubūs plaktukų dū- 

1906 <žiai:. tai žmonės užkadinėjo lan
gus, duris...

Dangus buvo beviltiškai ap
siniaukęs. Lijo. Kartais pakil
davo staigus k stiprus vėjas. 
Uraganas neabejotinai artėjo. 
Vys fk spėjo grižti iš dą-bo ten bers 

(trečiadienį, rugp. ^8), ~ rimtesnė

•plaukyti
▼AL4NDOS: Ptrmd. tr kctvtrL 6K» ryto — 8:30 vakaro; Antrad ir 

pmftf iHhU 9^6 ryto — 5:00 vakaro; Oeitadlenaia 
9^0 ryte — IŽrOO dlenca. TreCiadientaia uždaryta

■ Palaidotas rugpjūčio 27 To
ronte, Šv. Jono Krikštytojo lie
tuvių kairinėse. Toronte gyve
na velionies pusbrolis pedago
gas A. Rmkūnas su šeima.

Žmonai ir artimiesiem nuo
širdi užuojauta. Pr. Aiženas

ARTHPR W. OVprrON 
FUNtHAL HOMC 

173 Maža BU (ICerHcfc Rorf) 
IMp,LX.MevTdrfc

■ LEARN TO NUVfc OAFELY
Licensėd by New Yo^' Btate. We 
specialize in nervooš drivęra. Pdal 
control cars avaĮlabte for road Xests. 
25 years of exp. CaU■ 516 FO 8-2248; 
516 JU 8-1667; BR 8-»?7. .

arba
Stantford, Conn. — TeL 325-0997 

6-9 vaL vak.; ieštadieniais 9-4 vai.

A. t A. 
agr. Pn Rimkūnas 
A-A. AGR. Prassao Rbnlcūna* 
Rugpjūčio 24 naktį, Hamilto

ne, Kanadoje, mirė agr. Pra
nas Rimkūnas, nesulaukęs nė 
60 metų.

Veiktais buvo gimęs 
rugsėjo 3, Medinių km., Pasva
lio vateč. Tėvai buvo tvirti ūki
ninkai, turėjo 34 ha. žemės. 
Mokėsi Sbebetiškio ir Medinių 
pradžios mokyklose, 1922-1929 
T artkiryns ir Biržų gŪĮputriįjft^P 
Gimnaziją baigos, Žok J*laro 

mokyklą ir tarė ją leitenantu. 
Paskui studijavo Dotnuvos že- 
mė> Okiio akademijoje, baigė 
1934. 1934-1940 m. tarnavo Ko
operatyvų Sąjungos “Lino” ži
nyboje, eidamas inspektoriaus 
pareigas. Panevėžio, Utenos ir 
Rokiškio apskrityse. 1940-43 
buvo “Lino” Šiaulių įmonių vi
cedirektorius, 1944 — Pamūšio 
linų apdirbimo fabriko direkto
rius. 1944 gegužės 3 vedė Ma
rijoną Kairytę, bet jau liepos 
29 pasitraukė į Vokietiją; žmo
na liko Lietuvoje.

Pradžioje buvo apsistojęs 
Thueringijoj, vėliau gyveno 
Ijuebec'te mieste. 1947 emigra
vo į Angliją. 1952 atvyko į Ka
nadą ir aprigyveno Hamiltone. 
Dirbo ligoninėje.

•mpte ptfktną spRcc. Fc* liRcąiflįy, 
depctodaNKy 6Rd ethfc*— cafl 510 
JU 1-5065 Day ar NfcM.

JOHNNY LUCCrS 
RADIO SALES * 6ERVICE

We Repair AU TJT. and EB-FTs 
We giiaranteean our woyk 

810 Forest Avė.,' Staten Island 
CaU GI 6-1515

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, gmas maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI, nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
riti (yra instruktoriau, įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kL Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vaikmis mdėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuosnojamoa patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo Nevr Torfco per 200 myHu. I* Neit Torte Tbrmvay Kxft 24, | 
Northway 87 iki Lake Georve VUtage; H ten 9N keliu 7 myt) Maurę. 
Vaaarvietė nfcelMama N. T. Timen ir Daily Newn ttemad. latdone.

322 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y. 
. TeL EV 7-2089

JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
DidelU peirtokimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų.—> šventėms bei kitokioms progoms.

Galima įmti jnairiaustos rūšies amerikietią ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

193-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

inn, high in the beantifUl Taconic 
range of the Green Mta. offers ex- 
ceUent'Oood and lodging. Churcbes 
neaftor- daUX peram tndudes 
3 mtaM pP60 yesr. Write for 
free broėhure — Arienę'A Tommie 
Stensgard, 9Bddletown Springs, Ver- 
mont 05737; 802 23&-2154,

INVESTMENT 
ACC0UNTS 

SleKame mta 1962 matu va—rlo 1 Man—
9 K -u n - n - w--« a— n— —n 6flMMMO U <L CrMKML

PRANAS BRUCAS, savininkas 

86-16 JAMAICA AVĖ. _ . .
Tai. Vlrfliiria 6-8519 

8ALB VESTUVBM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

# B. fe PfETKlEtolCZ, Pm.
4T ūmi Bodktoell Street TeL LAfayette 3-1883 

Nemokamai vieta automounan«s

r - - 41/2 %

ryšuHukais k čiužiniais. Lijo be 
pertraukas, švilpė, kaukė smar
kus vėjas <125 mylių greitumo 
per valanda). Lenkė nebe ša
kos, bet medžių kamienus. Rūs
čiai barškino mūsų stogą. Vis 
stipriau jį daužė, tartum bom
bardavo. Atrodė, kad pati vieš
nia tuojau įsilauš į mūsų salę. 
Daug kas meldėsi... Cleo siau
tė visą kiaurą naktį, gąsdinda
ma žmones. Ypač smarkiai grie
bė Miami Beach kurortą ir jo 
viešbučius.

Tik švintant uraganas ėmė 
silpnėti. Sterko tolyn, palikda
mas Miami žmonės dtiaugėsi, 
žiūrėdami į prašvitusius rytus, 
laukė giedros ir saulės. >

Neramia širdimi 7 vai ryto 
vykome namo, nežinodami, ką 

Gatyįųsakpripse 
žytus namų lan- 

vos tik spėjo sutvarkyti mais- gus, persisukusias, iškraipytas 
toriĮr vandens atsargas, misi- skelbimų lentas, išvartytus <ti- 
phjkti žvakių, kai radijo -prane- dtiulius medžius su , šaknimis, 
tiridki dūpmavo kas 15 minu- 
Sųf ragindami gyventojus lysti 
f slėptuvę, ypač iŠ mažesnių, 
nesaugių namukų.
^Mano^gyvedamam .rajonui 
buvo paskirto “slėptuvė” kole- 
gijps rūmuose—saugi, be langu 
teatro stiė, j kurią atvyko drau
ge su kitais ir mūsų šeima su

SimorUzing — Shampo 
logine C!to*iring 

79 Kast Mvrriete R<L, Valle: 
L. L For fast prompt ss 

. 516. VA 54776

Rnrrvacijų ir informacijų reikalu kreiptis:

BLME WATER MANOR
OIA6ION0 POfNT, N.Y. T«L (516) NH 44071

tuvių FoMo riaįMjgmąT fe< 
būt rėmęs jaunimo sambūrius, 
kąip chorą, tautipofs ftkiofe 
sportininkBs, Vąsario 16 gim
naziją, RtmsĮto tietuvius? Ir o» 
seniai Lietaiių diėoa pusatfžnė- 
je parodoje buvo bendruome
nės rūpestis. Visur pridėta rū
pesčio ir pinigo, šelpta priva
čios šerines varge, dtiovinin- 
kai Vokietijoje. Reikėtų išsa
mesnio straipsaio apiudoje ap
rašyti bendruomenės nuveik- 
tiem Rocbesteryje darbam ir 
supažindiati veikusius vedybo
se asmenimis.



Padėka

JONUI BUDRIUI

Lietuvos

JONUI BUDRIUI

JONUI BUDRIUI

Btegufer <tai paminėjo N. T. Times, 
tugp. 29), meistru Brands ir Meyer. 
Žalys, atrodo, bus vienas pirmųjų

SKALBIMO SIAMNV

ULDVTUVV 
(RMrtferator)

HU 1-2750 
. PI 6-1571
PLS-C786 
aw stata

-“v:

. T7T- . s

MEI TING RE8TAURANT

2 Best Jericho Tpfce.

Laiveliamstatyti tariu daug 
gyvenu prie van

tų rasti 2-3 vyrus*

Ridgmmdr išnuomojamas 4 
kambarių totas su apšildymu. 
Butas yra pirmame aukšte. 
Skambinti vvkatais po 6 vaL 
EV 6-5868.Nuoširdžia? fcfetbju visiem! 

afidavūsiem paslūtin^ pa| 
garbų ir palydėtosiom | 
amžiną, poilsio .vietą manei

_____ A j. A____ j

Dine where ciisine and scenic beaa- 
ty exęeJL Beafood - Lobrters - Steaks 
- Čhopė! 116 AN 1-0756 or AK 
1-8111. Biytiev Avė. A James SL, 
Northpert, U. (TumNeeth Ra 25A)

ANTANĄ GOĘLDfcĮERį
Sž paguodos žodelį mafi 
tanpsiinkfofe Ir Ldviltiškcč- 
įe valando je.

rai atiteka dalbos.

JOMS BU2BKHS
87-33 97th Street
Wopdhavenr N.Y. 
Skambinti vakarais

VI 7-3195

CHINESE-AMERICAN CUISINE 
ttfts voty best 

Kinte auadUguen 
FaciJtities for small privalė Parties 

Member ot Diners* Club * 
For reservatioBS cail HA 3-6037

siuvą ir SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

Ljnaan, Brands ir kt. K-Merkis ir 
Algis. Makąitts užbaigė- su 6 t&, Alg. 
Leonšvtabš'l^ t#.-,‘Turime apgai- 
testostL-kad nepajėgėme turėti-Šio
se pirmenybėse, mūsų ižkUiųjų: Vai
tonio* TautvaiSo, Škėmos, PaKiaus- 
ko, Jakžto, Jankausko ir kt. 1965 
m. JAV atviros p-bės nutarta įvyk
dyti Puerto Rfe# tvirtybėje.

Wertprn p-btae, Itavmakee, pasi
rodo, dalyvavo IfeCurial: Antanas

zoną pradedant, sparto sekcijos" 
sekretorius Saulius Remėza, 
temptą sunkiausią ir veik visą 
darbo naštą, tari tikrai .daug 
rūpesčių. ,

>s paltui, kostiumui ar suknelei, 
išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 

nepaprastai Žemom. fcrmo kainom, atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės —< trijose krautuvėse:

S. BECKENSTE1N, Ine.

'■'rx
Vada K. Merkis

DtdmuMrta:lh Betae laimėjo JAV 
atvirta p-besBoetone^sukoręs 10^4 
:1% taų drauge laimėdamas ir $1500 
prižųL Robert Byrbe, 3&efwtn, Rodo- 
iciC po W4, LombOrdy, Bisguier, Zu- 
cĮrgrman irSuttles po 9 tik Viso bu
vo 234 dalyviai IŠ JAV ir 5 svetimų 
valsty&tfr’84£š įvykdytos pra-

futbolo pkmenybių sezonas. įezervi 
Lietuvių Atletų Klubo fūfiSoli-riHtaų 
tankai į pirmenybes, žada Rtyti, nę. Jai 
vėl su eile komandų — senio- dos rei 
rų pirmoji ir rezervinė, jaunių, 
jaunučių ir mažučių. Įsteigus 
Rytų Amerikos profesionalų ly
ga, kur pateko daigiausia mū
sų vokiečių lygos klubai, pasi
keitė. k musų klasė? komandų 
sudėtis. Musų pirmoji koman
da, be eilės vietos klubų,. tu
rės priešininkų ir ubnkstyje. 
Teks keliauti j Bridgeport, Con- 
neetieut, New Kalėdoti, N. J.
Spring Vailey, N.Y. ir tt

Pereitą sezoną LAK gerai už
baigė — Jaunėta. Ktackerbook- 
erio taurė k S. Amerikos lietu
vių žaidynes (pfrmą kartą).“ *IW- 

Jšnną^bių lętaęĮėję • ųž- 
ėmė vos vidutinę vietą, nes pra
stai pradėji sezoną.^ "Tmėto

.VMBcS 37.Bd5Vb8 
fe_VMB:dl 4O.V:Ą 

C:e5 43.BdB 
g5 

46. h4 Bcl-fr V:d8 48. Vc6-F
Kh5 49. Vdb Ir Žalys priėmė did-

VW kailiniai siuvami mūsą stovyk
loje, todėl kainos pigios. PlztedaMt 
bet ta atrttte ptatans firjsttflta- 
■tte. Mes taip jiat patrttate kata 

’^^ss^asssi^sĄ

iia>i2s-ue orchard street ■— gr1 5-4525 

Cor. DKLAKCY, ;
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais* 
Jlpliįrnn toitadlenlini noo • ryfė IH 6t3O vak.

R Rtotainheto tatatttVėM kalbama tusiikai, lenkiukai, ukrainUkaf

fc*n* bu* VPtlix9»‘ ioer^ntM.

tandttai
. ■ v,: :. {Ą į ;

YORKĘRB, N.Y. r- 9» Nappsrban Ava,___ ;____
LOt AMtCLtt S, CMt. — 900 So. Atlantic Blvd. . 
LAKtUKKM^ IW. — 12t - 4tK Street__  ___
NCWARK 3, HU. — 49 SprlngfieM Avemie_____
KKW ĮįAVkėL gpw. -jk tat Congme Avė....

•ėta.iRr«* -—m-"'

ton viešbutyje, Manhattane.
t'4“ .

Vista šių parengunų pi 
eis ųįppfto sekcijos, kuri 
raMS^raitabairejkai^ &£ Gerai, tad

Apie Naujų Mėtų tradfcialį: Ma$^o, ir dar’ 'Vienas argeqti- ' 
sutikimą išgirsime vėliau. nietisA kurie puolime bus gera v.Mjį.

M-.-t—. *1*41 »- - - -— paspirtis.
_ Metus pas italus pasisvečia- ’ '■

Rugsėjo mėa. viduryje New blo- ■ ~ ~ ____
Yorke prasidės 1964-65 metų gįau su atsarginiais Vargas su v . ‘į j

^jrį<»‘vadovas BRe^ * '
'BfrjflEo į kariuome- 
ir jaunučių kosnan- B 
gos vadovų.

Mūsiškiai ir šį sezoną žais ceta jį^^  ̂R^Hnhrtrai pe tatao 1 matymą aptarta KaUfernij—
Bushtacko ąitžtęje. . ‘ Betuvių dtame ęporto programą _ ____ . \ _

Geltonai žalięjį N^ Yodke 
žergia j 14 futbolo metus tikė
damiesi sėkmės. Attotas.

dens.
kurie norėtų ir galėtų laivelius 
dirbti. Išlaidų >bua mažai, nes 
viskas atliekama mašinomis. 
Laivelius pastatę, galėtų patys 
pažuvauti. Tūrių k vietos laive
liam pastatyti. Kreiptis John 
Batus, 1 SL B. Nr_ 131 Juppi- 
ter Heights Florida.

-M !,
•DHmmAl AMRAtam — pristatymas garantuotas 

m^GAVUAS nieko nemoka —
VtaMMb tttaą rtųtatart jta rasite dldeg pasirinkimą medžiagų 
MMltalMrtlr OįvHŪOtnt drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- 
Mta MĮta M* Stato Stati ir kitokių reikmenų tinkamų siuntl- 
iŠMtoljftSRii tttt Srtjta vtur. Dėl peųrildonH) informacijų ir nemo- 
MMą bfitatalta ntaVte tr aplankykite jums artimiausią skyrių*
5 iLV» “182 Fllfcnore Avenue------------ “h. 4-2674
• SfitCABR ta’M W*. Ctooago Avbnue-------- - BR OBR
f «B WMtK WILYs **30 - 2nd Avėtas__________A*. 4-S4K
ė Nnv 59IUt IL.N-Y. — 136 W. 14tti Street_______ CH 3-2583
Š bCMTCta W Mttbr^'271 Shamtat AVenue — L1 2-1787
• tta BOSTON abitoto. 327 Wen.Bn»0way ____  Tel. 2684066

Mtotoga* Avenue_________ VI 1-5356
^MĮta fkMWibJta* — ta»-3B Brtdpe SL, N.W. GL 8-2256

• BMfKLYiM M» 37S Union Avenue______ EV 4-4952
6 RMtiKLYN KlL*»^900 Sutter Avenue_______ Oi 5-8808
S ^MLRtetat)M PNa—rt Street_________ CH 9-6346

JRfHltalO ji Mk ta IMI Su. Htoetead Street_____ WA 5-2737
šMiylUuMiti 'tk Sta> — 604 Ltarary Road--------- TO 1-1068

• 200 Frauktin Av, Tel.233803A2468215
• nNltiMU MhlL 11803 tos. CampM __ ___ TO 7-1575

ES 2 im 
Rl 3-0440

GR 6-2781 
AN 1-2994 
po Stata
Bl 3-1797. 

Jsp 2-1446

Vllutis iž Indianos ir Vladas Kar- 
puika ii Chicagos. ŽMtes laimėjo A. 
SatadHtt su 6>$ ti. ii 7 galimų. Vilu- 
tis baigė su 3 Vi ir KarpuSka 2 ti.

I. talto partija su didmeistriu A. 
Bisguier, N. Tt. ii JAV p-bių, Bos
tone. -j ■

X.d4fi8 2MsėB 3.2c3Rb4 4.2J3 
5.ė3b6 6.ftd3Rb7 7.0-60-0 & 

Beita 9.a3Ra5'10.«ded H.Rd2 
nat I2.fU5&rt 13,BblR:c3 14. 
R:c3 2e4 15. VMfcMB l&dc bc 17. 
Ra6Ve7 18.MIS:d2 lS.R:d2Ve6. 
20. Vc2Bc8 21.R;c8Ba:c8 22.Rc3 
Ve6 23.Va4Be7 24-f3Bb7 25-Bbdl 

Kaiį pasir^dė betaviaf? Labaf gerai 8*7 26. V« f6 27. b4eb 28.R:b4 Bc4 
K. Itokis, »-*4Vb6+ 3O.Khla5 3LVf52e5 

surinkęs 4 %-1& ii 6 galimų. Pake- 32. Btag6 ^8r^n>3-a:^ -34.^e3'Vc7 
tad ^4 jve&ė metazų dr. P. Lapt- 
ken, Munt-irPoerto'Rico eenųitaną 3&BdJBp^ 
Mlfciitft&ta'KtaRStajb itaMjtaas 
f^Srto lQ%^At6 a£rdytas * 
N. Y. Times, &£pr '3O). Paskutinius E 
6 ražus labai Išpffifingai Žaidė Ignas 
2Wys iŠ MOttrtSkBO. Jis įveilto meist-

r—“t ■ - ----- 
w- - į*-


