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L. Kataliku Mokslo Akad. suvažiavimas Fordhame
Šią vasarą gausu lietuvių su
važiavimų. Tarp jų labiausiai iš
kilo politinis suvažiavimas, Alto
surengtas Washingtone, kultūri
nis sąskrydis, “Lietuvių diena”,
jungtinio komiteto
surengta
New Yorke, dabar mokslinis su
važiavimas, surengtas L.Katalikų Mokslo Akademijos New
Yorke rugsėjo 5-7.
IŠKILMINGA PRADŽIA

Fordhame universiteto jau
kiose ir elegantiškose patalpo
se rugsėjo 5 suvažiavimą pra
dėjo prof. V. Jeskevičius, SJ.
rengimo komiteto pirmininkas.
Perskaitė Vatikano valstybės
sekretoriaus kard. Cicognani
atsiųstą šv. Tėvo Pauliaus VI
sveikinimą, pakvietė bendram
posėdžiui pirmininką prof. A.
Sali, kuris pasikvietė dar dr.

SEKCIJOSE

Darbai sekcijose truko visas
tris dienas. Sekcijose svarstomi
dalykai nebuvo apriboti bend
ra tema ar požvilgiu. Kiekvie
nos sekcijos organizatoriai pa
sirinko klausimus, kurie jiem
šioje srityje atrodė gyvi. Vieni
klausimus svarstė su visu moks
liniu gilumu, kiti ieškojo popu
liarios fermos. Dalyviam bu
vo proga pastebėti šį įvairu
mą, kuriame jungėsi ir senes
nieji buvę aukštųjų mokyklų
dėstytojai ir dabartiniai jauni
čia išaugę specialistai.

Lietuvių kalbos ir literatūros
sekcijose prof. A. Salys kalbė
jo apie sovietinėje ir rusų kal
bos įtakoje sudarytus lietuvių
kalbai naujadarus. A. Vaičiulai
tis davė Vakaruose esančių lie
tuvių rašytojų kūrybos vaizdą.
Politinių bei socialinių moks
lų sekcijoje dr. A. Musteikis
nagrinėjo laisvės klausimą enci
klikoje “Pacem in terris”. Me
dicinos sekcijoje dr. Z. Danilevi
čius informavo apie “vėžio etio
logiją”, dr. D. Jasaitis apie
“raudonąjį ir rudąjį genocidą
Lietuvoje". Istorijos mokslų se
kcijoje itin buvo tiršta prane-

BALTUOSIUOSE ROMUOSE. Tėvas P. Baniūnas. O. F. M., Darbininko administratorius, ir preziden
tas L. B. Johnsonas tautybių spaudos priėmime.

Čilė išvengė Kubos likimo

vo 523.

Šv. Tėvo sveikinimas
Akademijai

AZIJOS, EUROPOS, AFRIKOS GAISRAI - NIEKO GERO

Pagrindiniai židiniai, kuriuo ko į VVashingtoną tartis dėl
J. Girnių ir dr. J. Vaišnorą, se plečiasi gaisrai, tebėra Viet Vietnamo vidaus chaoso.
dėl
MIC. Akademijos pirmininkas namas, Kipras, Kongo. Visuo kovos su komunistais.
prof. A. Liuima, SJ., pranešė se padėtis negerėja.
KIPRE: Makarios pagalbos ieš
apie akademijos veiklą: ji įsteig VIETNAME: Khanhas — budis ko Maskvoje
ta 1922 Lietuvoje, atnaujinta tu belaisvis
Kipro konfliktas tarp gyven
Vakaruose 1954; narių turi šiuo
Min. pirm. Khanhas, nors A- tojų graikų ir turkų neatlyžta.
metu per 180, turi židinius Į- merikos atstovo Tayloro remia Graikai grasina blokuosią mais
vairiuose miestuose; paskutiniu mas, vis labiau netenka val to pristatymą turkam ir badu
metu 3 nariai pakelti Į narius džios, ir įsigali budistų politinė marinsią, Turkija grasina tokiu
mokslininkus — dr. Adolfas grupė, kurioje esą insifiltravę atveju surengsianti naują puoli
Damušis, dr. Juozas Girnius ir ir komunistų. Jos reikalauja mą iš oro. Kipro prezidentas
prof. dr. Alfredas Seimas. To mas, ėmė šalinti iš valdžios ge Makarios prašė pagalbos prieš
liau akademijos pirmininkas nerolus ir kitus aukštuosius pa Turkiją Egipte, rugsėjo 7 pa
plėtojo viziją mokslų pažangos, reigūnus, kurie nepatinka bu skelbė, kad siunčia užsienių rei
kurios įtakoje ryškėja nauja vi distam. Jie būsią išsiųsti iš Viet kalų ministerį į Maskvą karinės
suomeninė struktūra ir naujas namo. Trijų generolų prieky ir ūkines pagalbos prieš Turki
žmogus. Po prof. J. Navicko pastatytas gen. Duong
Van ją. Amerikos ir Jungtinių Tau
apžvalginės ir rūpestingai pa Minh, kuris eina kai kurias pre tų įtaka sumenko. Maskvos įta
ruoštos bei perduotos paskaitos zidento pareigas,
sudarysiąs ka padidėjo. Prezidento atsto
apie “vertybių prasmę materia naują valstybės tarybą, pareng vas Achesonas grįžo į Washlizmo akivaizdoje” dalyviai pa siąs rinkimus.
ingtoną. Klausimas tuo tarpu
siskirstė sekcijom.
Gen. Maxwell Taylor parvy- be sprendimo.

Čilėje rugsėjo 4 prezidentu
išrinktas Eduardo Frei, krikšč.
demokratas, socialinių reformų
šalininkas. Lotynų Amerikoje
ir Washingtone rinkimų rezul
tatas priimtas su palengvėjimu,
nes neišrinktas marksistas ir
komunistų sąjungininkas Allende Gossens, kuris būtų paver
tęs Čilę Kuba Nr. 2.
— Keliuose per savaitgalį žu

Šimų: dr. J. Jakštu apie “Pavė
luotą Lietuvos krikštą”, kun.
R. Krasausko apie “veiksnius
nulėmusius katalikybės atgimi
mą Lietuvoje” po reformacijos,
kun. dr. V. Gidžiūno, OFM,
apie “Vienuolija reikšmę Lietu
voje”, kun. dr. K. Matulaičio,
MIC, apie arkivyskupą Pr. Ka
revičių. Filosofijos sekcijoje—
kun. dr. F. Jucevičius — Filo
sofinė medžiagos samprata, te
ologijos sekcijoje — prof. A
Liuima, S.J., — Gyvosios dva
sios uždaviniai materializmo
akivaizdoje, kun. dr. P. Brazys,
(nukelta į 8 psl.)

NAMŲ SAVININKAI
IR RINKIMAI

Detroite, kaip skelbia U. S.
News . .. balsavimo keliu 136.
671 : 114.743 balsais priimtas
įstatymas, kuris garantuoja na
mų savininkam, kad išnuomoti
ar parduoti namą kiekvienas
gali, kam nori. Įstatymas atme
ta priverstinį pardavimą * ‘spe
cialiom grupėm". Įstatymas aiš
kiai nepalankus negram. Pilie-

tinių teisių komisija aiškina,
kad priimtasis įstatymas yra
prieš valstybės konstituciją. Ta
čiau būdinga, kad tokį įstatymą
priėmė Detroitas, kuris visada
yra demokratų ramstis.
— Italijos komunistai rugsė
jo 4 paskelbė Togliatti memo
randumą. kuriame kritikuoja
mos Maskvos siekimas pasmerk
ti Kinijos komunistus ir pasisa
koma už komunistų partijų ne
priklausomybę atskiruose kraš
tuose.

KONGO: paskelbta “liaudies vy
riausybė“

L.K.M. Akademijos VI Suva
žiavimo rengimo komisijos pir
mininkui kun. J. Jeskevičius, S.
J., iš Vatikano valstybės sekre
toriaus gavo 1964 liepos 31 šį
raštą:
Brangus Tėve Jeskevičiau,
šventajam Tėvui buvo malo
nu patirti, kad Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademiją, įkurta
1922 m., turės savo šeštąjį Su
važiavimą rugsėjo 5-7 d. d.
Fcrdhamo universitete New
Yorke. šventasis Tėvas pavedė
man Jo vardu pasveikinti Suva
žiavimo dalyvius ir palinkėti
sėkmės.
Lietuvių intelektualų sukur
tos priemonės sutelkti mokslo
žmonėm, kurie toliau vykdytų
studijas ir plėstų lietuvių tautos
kultūrinę raidą, yra Jo Šven
tenybei didelės paguodos šalti
nis. Šiandien beveik labiau nei
bet kada anksčiau yra reikalin
ga laikytis tų vertybių, kurios
yra brangiausios, ypačiai jei jos
atrodo puolamos iš visų pusių.
Lietuvių tauta šimtmečiais ko
voja, kad išlaikytų savo tikėji
mą, nepaisydama didelių kliū
čių, tad matyti šiandien šį Su-

PROF. ANTANAS LIUIMA, S. J. L.K. Mokslo Akademijos pirmininkas.
Nuotr. P. Ąžuolo.

Stanleyville sukilėliai komu
važiavimą siekiant išplėsti kanistai paskelbė “liaudies vyriau
talikų mokslo įtaką yra nuošir
sybę”, kuri turi pakeisti Tshomdaus pasitenkinimo priežastis.
bės vyriausybę. Tshombės ka
šventasis Tėvas siunčia savo
riuomenė priešinasi sukilėliam
sveikinimus visiem Akademijos
lig šiol sėkmingai. Nesisekė jam
nariam bei organizatoriam ir pa
gauti paramos iš kitų Afrikos
žada už Suvažiavimo pasiseki
valstybių. Etiopijoje 14 Afrikos
mą melstis. Jis, visų bendrasis
valstybių svarstę paramos klau
Tėvas, skatina Akademijos na
simą, bet prieš tai reikalavo
rius dar giliau įdiegti tuos prin
politinių reformų ir vyriausybės
cipus, kurie, daro katalikų gypakeitimo. Tshombe jų nutari
mą atmetė.
•s.
-■ . . ,#■' •
• v -,
-UNIJOS IR RINKIMAI: ar parama
— Prez. Johnsonas rinkimi
AFL-CIO vieningai pasisakė
nę kovą rugsėjo 7 pradėjo šū
Kas trauksis nuo
kiu: “presperity. justice and už Johnsoną-Humphrey. Iš tra
Goldwat«rio?
peace”. Šen. Goldvrateris pa dicijos unijos remia demokra
skelbė, kad jis sieks sumažinti tus. Johnsonas artimesnius ry
Platų samprotavimą davė žur
pajamų mokesčius per 5 metus šius palaiko su prezidentu Reutheriu negu su pirmuoju prezi nalas Look apie Johnsono ir
25 procentais.
dentu Meany, kuris griežtai pa Goldwaterio “tvirtoves”. Jis tei
— Keatingas ir R. Kennedy
sisako prieš komunistus ir So gia, kad abiejų partijų politikai
pasisakė prieš prievartinį moki vietų Sąjungą.
sutaria, jog 1. Johnsono laimė
nių pervežimą New Yorke į
AFL-CIO slaptas narių nuo jimas, kuris buvo visai aiškus
“tolimesnes” mokyklas tik tam, taikų apklausinėjimas betgi va
metų pradžioje, dabar mažiau
kad būtų sumaišyti baltieji vai dovybėje sukėlė aliarmą: esą jei
aiškus; rinkimus lemsianti ma
kai su juodaisiais. Tėvai rengia rinkimai būtų rytoj, tai daugel
ža persvara; 2. Johnsonas turi
boikotą — neleisią vaikų išvež narių balsus atiduotų už Golddaugiau palankumo, tačiau lai
ti. Švietimo tarybos pirminin wateri. Nors dalis balsų gali numėti galimybių turi ir Goldwakas Donovanas grasina nenu- trupėti tokiu būdu, tačiau uni
teris; 3. Goldwateris laimės pie
sileisiąs jokiam boikotui.
jų vadai įsitikinę Johnsono di tuose daugiau nei bet kuris lig
— Amerikos komunistų parti dele persvara rinkimuose.
šiol respublikonų kandidatas.
Look nuo savęs priduria, kad
jos vadas Elizabeth Gurley
Goldvvaterio atrama esanti ne
Flymn. 74 metų, rugsėjo 5 mirė.
tik pietūs. Turi šalininkų ir
Mirti nuvyko į Sovietus, kaip BADAS 1970?
1970 metais šimtus milijonų šiaurės pramoniniuose miestuo
prieš ją padarė Prancūzijos ko
žmonių ištiks badas Indijoje, se. Per 30 m. juose buvę demo
munistų vadas Thorez ir Itali
Pakistane, Kinijoje. Per kitus
jos kom. vadas Togliatti.
kratų šalininkai tarp antros ir
penkeris metus badas ištiks In
trečios kartos imigrantų. Dabar
— Rytų Vokietija rugsėjo 8
doneziją, Turkija, Persiją. Egip
esą traukimosi nuo demokratų
paskelbė, kad leis rytų Berlyno tą ir keletą kitų kraštų. Apie
ženklų tarp lenku, italų, lie
gyventojam, senesniem kaip 65 1980 ateis į daugumą kitų Azi
tuvių, airių. Priežastis — jie
metų, lankytis vakarų Berlyne jos valstybių ir į lotynų Ameri
matą grėsmę, kad iš darbų juos
pas gimines. Nuo kada — ne ką. Taip skelbia Buffalo univer
išstumsią negrai. To paties trau
paskelbė.
siteto tyrinėjimų vicepirminin
kimosi ir dėl tų pačių priežas
kas Raymond Ewell. Badas iš čių esą pastebėta ir tarp unijų,
— Anglija ir Sovietai susi
tarė, kad anglai pastatys Kras tiksią dėl to. kad maisto gamy kurios buvo demokratų tvirto
nojarske
sintetinių audinių ba neina tokiu tempu, kaip gy vės. AFL-CIO prezidentas Geor
ventojų prieauglis — per 20
dirbtuves už 84 mil. dol.
ge Meany įspėjęs, kad pastebėta
metų Azijos. Afrikos, lotynų A— Urugvajus rugsėjo 8 nu merikos gyventojų skaičius pa- unijose antinegrinio sentimen
to. Dar labiau, Meany tvirtini
traukė diplomatinius santykius didėsias 900 milijonų.
mu. neigiamai pasitarnavo pilie
su Kuba. Santykius beturi iš lo
— Popiežius Paulius VI rug tinių teisių
įstatymui negrų
tynų Amerikos valstybių tiktai
sėjo 8 paskelbė, kad Bažnyčios riaušės. Look sumini McKeesMeksika.
— Atlante 6 mylios nuo Jo susirinkimo trečioje sesijoje ga port, Pa., nuomonių tikrinimą.
nės Beach rugsėjo 4 helikopte lės dalyvauti kaip klausytojai
riu išgelbėtas Th. A. Clark, iš h- moterys bei pasauliečiai, NEGRŲ RIAUŠIŲ VAISIAI
buvęs vandeny su gelbėjimosi svarstant atitinkamus klausimus
New Yorke, N. Jersey mies
juosta 8 valandas.
— Kuboje, karinės žvalgy te. Patersone, Elizabethe, Ro— Nedarbas rugpjūty pakilo bos žiniom, esą sovietinių gink chestery, Chicagoj, Philadelphiiki 5.1 proc., liepos mėn. buvo lų užtenkamai prigabenta visai joj negrų riaušėse 5 buvo už
lotynų Amerikai.
mušti, 952 sužeisti, 2.484 suim
4.9.
ti. krautuvių išplėšta 1,080, nuo
— Senesnio amžiaus asme
— Hurrkanas Dora rugsėjo 8
stolių
padaryta už 6.5-8.5 mil.
nim gydyti įstatymą siekia su pasiekė Floridos sritį. Gyvento

kliudyti gydytojų sąjunga. Ji
kreipėsi į televizijas su progra
ma prieš vyriausybės numaty
tą įstatymą. Trys televizijos
stotys jų propagandinės progra
mos nepriėmė, atsisakydamos
tuo būdu ir nuo 750,000 dol.

jų tūkstančiai iš anksto pasi
traukė nuo pakrančių ir įsitaisė
slėptuvėse. Tuo pat metu atei
na ir kiti hurikanai — Ethel ir
Florence Praėjusiame hurikane Cleo žuvo 138 Karibuose,
nuostolių 115 mil.

— Amerikos keliuose liepos
mėn. žuvo 4.410. Lig tol rekor
das buvo 1963 rugpiūčio mėn.
— 4.310. Per 1964 septynis mė
nesius žuvo 25,630. Padidėjo 11
proc., palyginti su 1963 tuo pat
metu.

venimą geresnį ir pavyzdingesnį. šiam tikslui Suvažiavimo da
lyviams ir visiems lietuviams,
kurie šias pastangas remia, Jis
siunčia savo tėvišką Apaštališ
kąjį Palaiminimą.
Su mano asmeniniais
geriausiais šeštajam Suvažiavi
mui sėkmės linkėjimais

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
AG. Card. Cicognani

nsonui sumažės?
Jis -rodęs, kad apie 40 proc.
darbininkų remia labiau Goldwaterį negu Johnsoną, o 1960
rinkimuose už Nixoną ten pasisakę tik 22 proc. unijose. De
mokratinėje Chicagoje demok
ratai praradę balsų tarp lenkų
ir kitų tautinių grupių, ir plie
no darbininkų, tarp šeimų, ku
rių vaikai turi maišytis mokyk
lose su juodaisiais.
Tai vis Goldwaterio naudai.
Iš kur nauja parama Johnsonui? Johnsonas laimėsiąs dalį
respublikonų, kurie balsavo už
Nixoną. Dabar į Johnsoną juos
stumianti Goldwaterio užsienių
politika, jo skelbiamas “eks
tremizmas” ir noras sulaikyti
federalinės valdžios stiprėjimą.
— Už demokratus visada balsa
vę žydai nuo New Deal laikų.
Dabar žydai remsią Johnsoną
dar tvirčiau. Remsią negrai
bent 90 proc. Tačiau numato
ma, kad negrų registruosis bal
suoti ne daugiau kaip 40 proc.
Jų vadų pastangos paveikti, kad
registruotųsi, atsimuša į pasi
aiškinimą: kam kištis į bal
tųjų politiką... Vis dėlto neg
rų balsuosią apie 3 milijonai.
Žurnalo išvada: Goldwateris
yra galingesnis kandidatas rug
sėjo mėn., nei jis buvo balan
dyje — negrų riauiių dėka.

Skaitytojas galėtų suabejoti,
ar Look neperdeda “pilietinių
teisių” įstatymo reikšmės, ki
taip sakant, negrų baimės, ir ar
ne perdaug sumažina užsienių
politikos reikšmę. Jei balsuoto
jus taip baidytų “civilinių tei
sių" įstatymas, tai juos turėtų
baidyti ne tik nuo Goldwaterio,
bet ir nuo tokio įžymaus demo
krato Fulbrighto, kuris buvo
taip pat prieš tą įstatymą. Jei
tarp unijų atsiranda nukryps
tančių nuo Johnsono politikos,
tai gal jr dėl to, kad ta jo poli
tika skiriasi ir nuo unijų pre
zidento George Meany griežtos
politikos prieš koegzistenciją su
Sovietais ir unijų nariai tai yra
parodę, boikotuodami laivus su
sovietinėm prekėm Į Kubą.

1964 m., rugsėjio 9 d., nr. 60
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Viso pasaulio komunistai gina Hitlerį
Maskvoje 1939 rugsėjo
28
Stalinoir Hitlerio sąmokslas (6)
Hitlerio užsienio reikalų ministeris Joachimas von Ribbentropas ir Molotovas pasirašė nau ti jo* valstybes — Lietuvą, Lat rudenį, bet kariuomenės vado
ją sutartį: Lietuva tenka Sovie viją, Estiją. Po penkerių dienų, vybė prilaikė: nespėsianti tinka
tu Rusijai, o papildoma dalis birželio 22, Molotovas prane mai pasiruošti. Žaidimas ėjo to
Lenkijos — Vokietijai. Kiek?
šė Schulenburgui kad Sovietų liau.
“Mes buvome liudininkai, — Rusija prisijungia Besarabiją ir
Berlynan vėl buvo pakviestas
rašo vokiečių pasiuntinybės pa Bukoviną. Apie tai anksčiau atvykti Molotovas. Jis atkelia
tarėjas Gustavas Hilgeris, — nebuvo kalbėta. Vokietija
iš vo 1940 lapkričio 12 su 60
kaip Stalinas paėmė stambų reiškė protestą, bet tai nieko žmonių delegacija. Tarp jų bu
melsvą pieštuką ir žemėlapyje nepadėjo. Hitleris raukėsi dėl vo Vladimiras Dekanozovas, Lie
išbrėžo liniją. Pietuose prasi greito Baltijos valstybių okupa tuvoje įtupdęs Justiną Paleckį,
dėjo nuo Lietuvos- Vokietijos vimo, dar labiau apsiniaukė dabar numatytas sovietų pa
sienos ir ėjo iki Čekoslovaki dėl Besarabijos.
siuntiniu Berlyne. Molotovas
jos”.
du kartu kalbėjosi su Hitleriu.
Kai vokiečių ir rusų bendro
Sovietu Rusijos užsi prašymai
ji komisija tą liniją vedė žemė
Hitleris 1940 liepos mėn. pa buvo milžiniški, paimti iš seno
je, bolševikai aklai jos laikėsi, baigoje jau pradėjo galvoti apie jo Rusijos caru archyvo. Štai
nes tai Stalino linija. “Reikėjo karą su Sovietų Rusija. Kariuo jie:
pusiau dalyti miesteliai, kai menės štabui buvo įsakyta pa
Rusijos įtakai priklauso Ru
mai k net sodybos” ...
ruošti žygio į Rusiją planus. Ka munija, Bulgarija ir Turkija.
rą buvo numatęs pradėti 1940 Dardaneliuose gauna savo lai
Komunistai visame pasaulyje
sujudo šaukti, kad niekas nesi
kištų į Stalino ir Hitlerio daly
bas ir neskelbtų karo. Dideli
mitingai suorganizuoti Jungti
nėse Valstybėse, Italijoje, Bel
gijoje. Atrodė keista ir nenatū
ralu, kai komunistai gynė fa
šistus, šaukė 'valio' Hitleriui ir
Mussoliniui..

Londone
buvo sušauktas
‘Liaudies kongresas’. Prancūzai
komunistai nušvilpti, kam jie
parlamente balsavo už išlaidas
karui. Anglų darbiečių partija
pašiepta už patriotinę laikyse
ną. Žmonės kraipė galvas: ar
komunistai nesikrausto iš pro
to gindami Stalino ir Hitlerio
imperialistinį karą.
žinoma, jie sakėsi kovoja už
‘taiką’... Tokį šūksni paleido
Molotovas savo kalboje 1939
spalio 31, kai i Baltijos valsty
bes buvo jau {kraustytos rau
donosios bazės. Vėliau aiškinta,
kad Sovietų Rusija turėjo tos
priemonės griebtis, prieš stiprė
jančią Vokietiją. Tuo tarpu Mo
lotovas savo kalboje pabrėžė,
kad "stipri Vokietija yra būti
na sąlyga taikai Europoje".

vynui bazę. Vokiečiai pasitrau
kia iš Suomijos. Japonai užlei
džia rusam akmens anglies ir ži
balo koncesijas Sachaline Ru
sijos karo laivynas iš Balti
jos jūros laisvai praleidžiamas |
Atlantą.
Hitleris su Ribbentropu pa
klausė ir nukreipė Molotovą į
šalį: geriau kalbėkim apie pre
kybinius reikalus, dabar jie
svarbiausi.
Molotovas: “Vokietija neat
lieka savo pasižadėjimo ir ne
pristato tiek technikų, kiek
mums reikėtų”.
BERLYNE ii k. j d. Himmleris, vokiečių vertėjas Hilgeris, Molotovas ir Ribbentropas.
įsikiša maršalas Hermanas
Goeringas: “Jūs norite takios
techninės pagalbos, kad mes tu
rėtume išduoti visas savo gamy
bos paslaptis”. Abudu nusišyp
Lietuvos alpinistų ekspedici
LIETUVOJE
merikos dailininkų sąjungos
so.
ja, vadovaujama Kazio MonstNew Yorko skyriaus valdybos
(Bus daugiau)
vilos, išvyko į Tadžikiją, į Pa- ranikas”, rašo Tiesa rugp. 29. narys, — pažymėjo jis, — aš
miro kalnus. Liepos 28 jie už Iš Lietuvos jis išvykęs 1938. įpareigotas pasidomėti,
kaip
kopė dvi viršūnes, kurios dar Pagal Tiesos informaciją jis pas jus tvarkomi kūrybiniai ir
buvo bevardės. Vieną 5,800 me lankėsi Dailininkų Sąjungoje, organizaciniai reikalai, o taip
trų aukštyje Lietuvos alpinistai “•pažymėjo,, kad pažangieji JV pat perduoti New Yorko daili
pavadino M.K. Čiurlioniu, ant dailinirikai aktyviai domis ne ninkų sveikinimus”.
rą 5,800 metrų aukštyje —Kris tik kūrybiniu tarybinių dailinin
Jei New Yorko dailininkai
tijonu Donelaičiu. Pačią viršu kų darbu, bet seka teorines dis paskaitytų tokią Tiesos infor
kalnę su trim kainais 6,00 0 kusijas, skaito teorinius straips maciją, kas jų vardu ir kaip
metrų aukštyje pavadino Lie nius, kuriuos iš tarybinės spau “reprezentuoja” JAV meną bei
tuva.
dos perspausdina pažangieji A- menininkų nuomones Lietuvo
Taip pranešė ekspedicijos merikos leidiniai... Kaip A- je, turėtų gardaus juoko.
dalyvis J. Krištopaitis Tiesos
rugpiūčio 29 nr.
žavintis lietuvių alpinistų spor
tu, dėmesio vertas paradoksas,
Pirciupio kaimas buvo 1944 Semionovas su trim draugais
kad
rusai
gabena
rusiš
119 atsidūrė Rūdninkų girioje.
kus vardus į Lietuvą vie vokiečių sudegintas su
“Vienas šautuvas su trim šo
žmonių
kaip
represija
už
vokie

tom kurios priklauso Done
laičiui, o lietuviai gabena Done čių karinių transportų užpuldi viniais ir revolveris su vienu
laičio ir kt. lietuviškus vardus nėjimą iš Rūdninkų girios. Kas šoviniu — nedaug tenuveiksi ši
į Aziją. Skirtumas nebent tas, buvo tie užpuldinėtojai, užtrau taip ginkluotas. Iš valstiečių pa
kad Donelaičiu ir Čiurlioniu va kę kaimui nelaimę, sovietinė bėgėliai sužinojo, kad netoliese
dinamos vietos, kurios dar ne spauda vis aiškiau prasitaria. esanti eigulių mokykla, kur ga
turėjo vardų, gi Cistyje vody, Antai, Tiesa rugpiūčio 29 rašo: lima gauti ginklų.
“Rytojaus dieną keturi išvar
Iljinskoje, Nesterovo vardais
“Pirmaisiais karo metais ei
vadinamos vietos, kurių senuo linis Piotras Semionovas buvo gę, kone beginkliai vyrai apsu
sius vardus Romintą, Tolmin sunkiai sužeistas mūšyje netoli po mokyklą. Tos dienos laimi
kiemį, Gumbinė
— rusai Leningrado, prie Staryje Rūsy. kis buvo dešimt medžioklinių
ištrynė —- i-jrg čia nebe Fašistai jj atgabeno į Vilnių ir k keletas kovinių šautuvų.
“Taip Rūdninkų girioje su
būtų jau Lietuva, lyg Lietuvai uždarė Antakalnio kalėjime.
sikūrė viena pirmųjų partiza
bereiktų dangintis į Azijos kal Vėliau Semionovą perkėlė
į nų grupių, vėliau susijungusi
nų viršūnes.
Valkininkus, kur jis kartu su
su kitais partizaninio judėjimo
kitais belaisviais tiesė plentą.
"Gyvas žodis apie JAV dailę"
būriais. Semionovo bū r y s
alkanos dienos savo partizaninės veiklos metu
Lietuvoje lankėsi “pažangus “Sunkios ir
JAV dailininkas, žurnalistas ir brandino pabėgimo planą. Pro susprogdino septynis ešalonus
visuomenininkas Rudolfas Ba- ga pasitaikė gana greitai, ir su priešo kareiviais ir techni
ka ...”

Čiurlionį, Donelaiti ir Lietuvą nukėlė į Azijos kalnus

Kas Pirčiupio žudynių kaltininkai

Sovietų Rusija ramstė Hitle
rį kiek galėdama. Vokiečių ka
ro laivynui leido naudotis Mur
mansko uostu ir Kolos pusiasa
lio įlankom šiaurės jūroje.
Murmanske buvo prisiglaudęs
didžiulis vokiečių ‘ ‘Bremeno’ ’
keleivinis laivas, begrįžtąs iš
Amerikos. Kol uoste apsitvar
kė ir toliau išplaukė, rusai nie
kam neleido įvažiuoti nei išva
žiuoti. Kai 1939 gruodžio 13
anglų užpultas vokiečių karo
laivas ‘Graf Spee’ pasiskandino
BELL SYSTEM paviljone Rūta Lee-Kilmonytė ir John Prieš paviljono
prie Montevideo. Sovietų Rusi
kalba su Elena Kulber (matosi ekrane). Nuotr. Richard Yuknevich —
rikos lietuvis).
joje to laivo jūrininkai buvo išgirti kaip karžygiai.
Savo ruožtu bolševikai norė
jo, kad vokiečiai inžinieriai pa
dėtų Leningrade (Petrapilyje)
statydinti povandeninius lai
Drauge rugpiūčio 28 Jonas
SPAUDA
vus. Dalis vokiečių technikų at Šoliūnas duoda įdomios infor
vyko ir dirbo. '
.
macijos apie Australijos lietu
“Rinktinė vietos lietuviams
vius. apie australų elgesį su už
buvo
lyg Lietuvos dalis ... Var
Molotovas 1940 vasario 11 sieniečiais ir kaip jie pažiūrėjo ganas yra lietuviškas ryšys Aus
lankėsi Berlyne ir pasirašė nau į atvykusius sportininkus lietu tralijoje. Pora laikraščių, vie
ją prekybos sutartį. Sovietų Ru vius.
nur kitur lietuviški namai, ke
sija pažadėjo per 12 mėnesių Lietuviai ten gyvena kitaip nei letas jaunimo organizacijų —
pristatyti Hitleriui prekių už Amerikoje:
tai stambesnieji jų tarpusavio
500 milijonų markių, daugiau
ryšiai. Jų per maža, ir dėl to
“Mums, gyvenantiems susissia žibalo ir javų. Ukrainoje
kiekviena nauja virvė, bandan
ant tos sienos, kurią Stalinas pietus į kupetas, tiesiog neįma ti visus Australijos lietuvius ap
išvedė savo mėlynu pieštuku, noma įsivaizduoti Australijos rišti. yra daugiau nei sveikinti
buvo tiesiami vamzdžiai: jais lietuvių padėties. Jie yra išsi na”.
turėjo Į vokiečių pusę tekėti ži barstę keturiuose vėjuose. Jie
neturi tekių kolonijų kaip chi- Australas ir užsienietis:
balas ir byrėti grūdai.
"Australai yra dideli nacio
Vokietijos pasiuntinys gra cagiškai. clevelandiškiai ar kiti
S.
Amerikos
lietuviai
.
.
Gyve

nalistai.
Jie ne tik vaizduoja,
fas Schulenburgas 1940 gegu
žės 7 pranešė Molotovui, kad nant tekiuose plotuose, sunku kad myli neapsakomai savo
Vokietijos kariuomenė įžengia yra vienam antrą prisišaukti, krašąt, bet ir visus kitus verčia
tą kraštą pamilti... jie nesidro
į Olandiją ir Belgiją. Moloto kartu pabendrauti ...”
vi pasakyti praeiviui, kad jis tu
vas sveikino: "Sovietų vyriau
“Mūsų sportininkai Australi
sybė gerai supranta, kad Vo joje suvedė vienon šeimon tūks rėtų angliškai kalbėti... Aust
kietija turi gintis nuo prancū- tančius tautiečių, kurie buvo ralijoje užsienietis yra laiko
zų-anglų užpuolimo". Taip pat dešimtis metų nesimatę. Ir tie. mas mažesniu už vietinį gyven
Molotovas sveikino Stalino var kurie jau buvo visiškai benu- toją. Neangliška pavardė nere
du. kai vokiečiai 1940 birželio skęstą svetimen jūron, griebėsi tai yra kliūtis geresniam dar
mėn. viduryje privertė pasiduo už mūsų rinktinės kaip už šiau bui gauti. Net ir mokslo srity
ti prancūzus: "Sovietų vyriau do. Tiesiog būdavo neįtikėtina je jaučiama, kad užsienietiška
sybė nuoširdžiai sveikina tvas klausyti, kaip išsisklaidę lietu pavardė arba akcentas gali už
kantį vokiečių kariuomenės pa viai važiuodavo tūkstančius my daryti vartus tolimesniam tobu
lėjimui” ...
sisekimą".
lių mūsų sportininkų pamatyti.
“Jeigu S. Amerikoje mes di
Tą pačią dieną. (1940 birže
lio 17) kai Prancūzijos marša O štai vienas, geriau pasiturin džiuojamės esą lietuviai, tai
las Petainas paprašė karo pa tis. nusisamdę lėktuvą ir atmo Australijos lietuviai skundėsi,
kad toks jų pasididžiavimas
liaubų. bolševikai okupavo Bal- vė tiesiog į rungtynes”.

JAU IŠMOKAMI KARO NUOSTOLIAI

inžinierius, Amerikos lietuvis,
Bell Telephone. (Jis irgi Ame

AR REIKĖJO VAŽIUOTI AUSTRALIJON?
neranda vietiniuose pritarimo ir
įvertinimo, žodžiu, ten yra dau
giau vertinama pasididžiavimas
“nauja tėvyne”, bet ne savo kil
mės išpažinimu”.
“Mūsų rinktinė Australijoje
iškėlė lietuvio vardą. Lietuvio
vardas skambėjo kasdien Aust
ralijoje”.

Washingtone veikia įstaiga,
kuri padengia antrojo pasauli
nio karo nuostolius tiem, kurie
tuo metu buvoJAV piliečiai ir
nukentėjo nuo nacių arba japo
nų. Įstaiga angliškai vadinasi:
Foreign Claims Settlement Comission of the United States.
Rugsėjo 3 įstaigos direkto
rius dr. Edward D. Re išmokė
jo pirmuosius pinigus: advoka
tui F. Gloyd Await įteikė du če
kius po 5000 dol. kiekvieną.
'Re pinigai skiriami Herman ir
Jeanne Bemard, iš Somerville,
Mass., kurių sūnus John Lu
cien Bemard nuskendo su SS

Warreno komisijoje buvo su
sijaudinimo, kada Journal Ame
rican paskelbė Warreno ap
klausinėjimų Ruby
tekstus.
Kaip jį laikraštis galėjo gauti?
Dabar tas pats laikraštis paskel
bė Warreno
apklausinėjimą
Mark Lame, Lee Oswald motinos advokatui iš New Yorko,
kovo 4. Lane liudijo, kad 8 die
nos prieš prezidento nužudymą
Ruby klube buvo susitikę trim
valandom trys asmens: Ruby,
Bemard Weisman ir policinin
kas Tippit (nušautas). Iš kur
tas žinias Lane gavo, jis šalti
nio nenurodęs.

Naujiena!

American-Lithuanian ar tik
American:
“Australiška ambicija didelė.
Pralaimėti rungtynes sporto
aikštėje nė vienam nėra smagu,
tačiau australui buvo dažnai
skaudu ... Kad australams bū
davo nesmagu prieš mūsiškius
pralaimėti, galima buvo justi iš
jų spaudos puslapių. Jei prieš
rungtynes mūsų rinktinė būda
vo visados pristatoma “Ameri
can-Lithuanian” vardu, tai po
rungtynių didelėse antraštėse
lietuvių vardas iškrisdavo. Kągi pralaimėti krepšinyje prieš
amerikiečius — nieko nuosta
baus. bet prieš kažkokius lietu
vius — nei šis nei tas”.

Autorius baigia kelionės
reikšmę šiuo pareiškimu: “Da
bar ne tik vyresnysis, bet ir pa
auglys lietuviukas Australijoje
gali didžiuotis, kad jis yra lie
tuvis. Pasididžiavimas savo var
du atstatytas”.

Athenia laivu lygiai prieš 25
metus — 1939 rugsėjo 3.
John Lucien Bemard tada
buvo 23 metų ir vasarą pralei
do keliaudamas po Europą. Jis
buvo gavęs stipendiją iš Bosto
no meno muziejaus ir buvo pasižymėjęs studentas. Prasidėjus
karui, rugsėjo 1 išplaukė britų
keleiviniu laivu SS Athenia ir
po dviejų dienų, vokiečiam torpedavus laivą, žuvo Atlante.
Sis galimybės pavyzdys yra
tik vienas iš keturių, už ku
riuos galima prašyti, kad būtų
atlyginti nuostoliai.

WARRENO KOMISIJA?

Naujiena!

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti daugelio mėty
patyrimą leidžiamiems siuntiniams siųsti į SSSR praneša:
Eilėje užsakymų sovietinės gamybos prekėms, kaip tai
— AUTOMOBILIAMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOS
APARATAMS ir kt. jūs galite užsakyti savo giminėms
ir draugams DOVANŲ UŽ BET KOKIO DYDŽIO SUMĄ
konkrečios prekės nenurodydami ir palikdami ją pasirinkti
pačiam gavėjui.

pristatymas garantuotas.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Kreipkitės į vyriausią įstaigą:
45 We$t45th Street; kambarys 1101

New York 36, N. Y.
Tek: Cl 5-7905
F. CEKAUSKAS, surink** dau
giausia taikų. Nuotr. Z. Degučio,

P®tantiečhr
”
•
k

GrįžtančtytV P° vasaros atostogų | mokyklas vaizdas mums
primena nematomą tikrovę: vie-tioė mokykla duos viską mūsų
jaunimui, tik ne pačius svar
biausius dalykus: gimtosios kaibos žinojimą,, savos tėvynės to
jos kultūros pažinimą ir prisi
rišimą prie jų. Be šių dalykų
išaugęs mūsų jaunimas būtų
prarastas Lietuvai to lietuvybei.
Kad taip neatsitiktų, jau visa
eilė metų veikia šeštadieninės
lituanintinės mokyklos, dažniau
siai besinaudojančios parapijų
glc-ba ir patalpomis. Tai vargo
mokyklos, tačiau atliekančios
ne: zcctinamos reikšmės misiją.
Tai ką mūsų jaunimas gau
na
šeštadieninėje
mokyklonegali duoti jam nei šeima, nei
organizacija, nei kuris kitas
veiksnys, šioje mokykloje jei
su ja nuoširdžiai bendradar
biauja tėvai, mokiniai yra siste
mingai mokomi lietuvių kalbos
ir rašybos, teikiamos jiems ži
nios apie Lietuvos praeitį, jos
dabartinę padėtį, jos kultūros
lobius ir heroiškas lietuvių ko
vas dėl laisvės. Tai žinios, ku
ries duoda pagrindą jaunuoliui
te tau plėtoti savo lituanistinį
ilsilzviiuną. Drauge su tomis
žiniomis ugdoma tautinė sąmo
nė, formuojama jo lietuviška
asmenybė. Tam tikslui ypatin
gai padeda 'lietuviška mokyklos
aplinka, rengiami minėjimai ir
mokytojų nuolatinės pastangos
įdiegti savo tautos meilę. Drau
gystė užsimezgusi šeštadieninė
je mokykloje, riša to paskui mo
kyklą jau baigus. Be to, šešta
dieninė mokykla sudaro gerą at
rainą mūsų jaunimo organizaci
jom.

Mes manome, kad kd bus lie
tuviuipasaulyje, tol Lietuvių
Bendruomenės idėja ir tekia jos
organizacija gyvuos. Ir gyvuos
seks, didžia ddani priklauso ji tiek ir td, kiek ir kol ji eis
nuo tėvų to nuo visos lietuvių su gyvenimu, prisitaikys ir pa
visuomenės. Jauntauš pate
| naudos jo vis naujus besikeimokyklą neateis. Tėvai turi čmočhis reikalavBmis to sąlypareigą savo vatais išauklėti gas. Ir ne tik panaudos, bet ir
lietuviais. Tai rrikalauja aitais. pati mėginę sau palankias są
lyga išugdyti.
Mckslo metų pradžia duoda
Atsakyti j klausimą ir teisin
progą pagalvoti ir pariryžti šeš
gai nus^-ęsti, kas reiškia "vi
tadieninei mokyklos tiekiama
suomet eiti su gyvenimu", nė
pagalba pasinaudoti. Nepaslapra lengva. Tuos klausimus per
tis, kad tik dalis tėvų šiuo at
žvilgiu savo pareigas atlieka.
Kai kurie iš jų tai daro mose sąlygose yra beveik neį
to turėdami nepalankrau manoma. Tai gerai žino tėvai,
sias sąlygas: jie veža vaikus po kurie neturi progos tų mokyklų
keliasdešimt mylių. Garbė jiem! pagalba pasinaudoti.
Ir tai tebūna pavyzdys kiekvie
nam lietuviui

šia prega primintina, kad ne
tik tėvai, bet visa lietuviškoji
išeivija turėtų domėtis šešta
dieninių mokyklų darbu ir vi
sais būdais jas remti, nes be tų
mokyklų išugdyti mūsų jauni
mą lietuvEkoje dvasioje sveti-

Grįžimo į mokykla* laikas lai
pažadina visus, kurie tik turi
mokyklinio amžiaus vaikų. Tenedieka nė vieno lietuvio, ku
ris savo vaikams neleistų pasi
naudoti veiksminga šeštadieni
nių mokyklų pagalba išaugti sąmetmgais lietuviais.
St. Dz.

paeijos, Kritai stedynėa. DiŽą?
.r”“ ti to nedraugiški kainsynai. Bet.
nuošė nrafiūriuke, užmirštame, - ;
«««»» t"***1*
i » •r. • - v.T7
- frąj hetunų tvatu jnlgM tais- ;
vei, kovojo už ją, prisita&ė to
Aš nesijaučia nei istorikas,
panaudojo tarptautines sąlygas
nei filosofas, nei koks neklys
(jų tarpe JAV prezidento
tantis politskas. (tik paprastas
šono tautų apsL prenditmo prog
ūkiikikas), kad kebais žodžiais
ramą), tai buvo laimėtas o^t
to paragrafais gaiėfisu į tą pai
pats aukščiausias politikos rie- ^
nų, labai sudė^ngą tetarą kakinus — valstybinė neprikišu- :
teitizmiškai atsakyti. Neriu tik
somybė.
pasidalinti kai kuriais savo paTuo laiku per šimtą metų iš-;
stebėjūnais per 71 metus savo mvijoje mūsų tautiečiai išliko^
gyvenimo Amęrikoie, ar kaip
lietuviais tik ten, kur jie būre*'
jūs dater mėgstate pasakyti —
si, laikėsi vienas prie kito, su
“išeivijoje”.
kūrė pagrindus savo bendram
KAS LIEKA. KAS
ir lietuvrikam švietimui ugdyti,:
IŠTIRPSTA
kultūriniam savaimingumui pa
Amerikos lietuvių bendruo reikšti. Tuomet jie jau galėjo to
menės istorija per šimtą metų senajai tėvynei naudingai pa
iš jų išlikimo galimybės, —tei gelbėti.
singiau sakaut, tai, kas iš jų
Kur nebuvo lietuviško švieti
dar likosi, — šiandien visiems mo, savo kultūros ugdymo,
mate mos ir beveik aiškios. Jos tautelės garbės ir sąmonės gi
turėjo daug šviesių ir ne ma linimo, platesnio žvE-gsnio už
žiau tamsių, liūdnų, pražūtingų laikinius aimenius išrokavimus
pusių. Bet mes iš praeities pa ir pramogas, — ten lietuviai
tyrimo pamokų nedaug tesimo ilgainiui neatsilaikė, gyvenimo
kome.
modernėjimui neprisitaikė, ga
Ten, kur lietuviai laikėsi vie- limybių lietuviškai neišnaudojo
ras prie kito susibūrę ir sten ir beveik išni ko. Teisybę sa
gėsi eiti su gyvenimu, jie iš kant, jie neišnyko, bet sutirpo
liko ir laimėjou Tėvynėje Lietu- kitų tautų jūroje.
1

NUO JOGAILOS IR JADVY
GOS LIGI "KAIP SMAGIAU
LIETUVIŲ DIENĄ pasaulinėje parodoje Lietuvos atstovas J. Kajeckas,
LAIKAS PRALEISTI"
šen. K. B. Keatmg, vysk. V. Brizgys. Nuotr. V. Maželio.
Mano atsiminimu, lietuviai AVISAIP ĖJOME "SU
merikoje pradžioje būrėsi la vių draugijos su uniformomis,
GYVENIMU“
bai savotiškai, nes tokios buvo šalpas ir apdraudos draugijos
Būtų per ilga istorija išminė
sąlygos, tokia suskfruinsčiusi jų ar klubai padėti ligoj atsidūrus
tautinė sąmonė ir mažiau negu arba paprastų paprasčiausiai ti, kaip daugiau prasikūrę lietu
viai statė draugijų ir klubų na
kuklus jų pasirengimas visuo “smagiau laiką praleisti”.
meninio gyvenimo būdui Bu
Jaunoji tų Itotuvię karta j mus, sales, steigė biznio bend
vo steigiamos
organizacijos, šias draugijas mažai rašėsi ar roves. Tie namai to biznio kom
kai? ‘ ‘lietuvių-’erjkų Jogailos visai nestojo, nes ji ten nera panijos šiandien dauguma jau
draugystė” arba “lietuvių4en- do sau artimesnės dvasios nei yra visai išnykę ar tik merdė
kų Jadvygos draugystė”. Į jas stiliaus, kuriuos buvo jau įsisa- ja be vilties išvengti numatyto
tae, kurie mokėjo susikal- viausi šio krašto aplinkoje ir likimo. Jos irgi nėjo su gyve-

Lituanistinė mokykla ir joje
dirbą mokytojai stengiasi išug
dyti mūsų jaunimą tokį, kad jis
vėliau pa^ė^tu tęsti lietuviškos
kultūros išeivijoje ugdymą ir
gyventų bendraisiais lietuvių
tautos rūpesčiais. Ar tai pasi-

kus Juozapas, 19 metų jaunuo
lis, vos tik įtūpęs į sostą. Da
bar buvo jau nukaršęs senis,
■kuriam gyvenimas nepagailėjo
smūgių. Gal čia veikė ‘prakeiki
mas’?

LAIDOTUVEM rūpinosi ku
nigaikštis Alfredas de Monte
nuovo, vyriausias imperatoriaus
rūmų užvaizdas, maršalas. Jam
apsčiai nemalonumų pridaryda
vo velionis Pranciškus Ferdi
nandas, sosto įpėdinis, mėgęs
pasielgti kitaip, negu rūmų tai
syklės retiraiavo. Vedęs nely
gios sau kilmės žmoną, sudarė
nesmagią padėti to dabar: kaip
laidoti? Užvaizdas savo taisyk
lių kodekse neranda nurodymų,
kas daryti, kai vienas lavonas
^karališkas’, o kitas — ne.
Alfredas Montenuovo ilgai
gaivos nesuka. Jam aišku, kad
moteris, kuri įsispraudė į kara
lišką šeimą vedybom, mirties
yra išskirta iš karališkų šermenų. Tai lygiai tas pats, kaip
mirtis kad baigia vedusiųjų
priesaiką.
Užvaizdas
pageibiniaką,
laidotuvių tvarkos priežiūrą to
sako:
— Sofija bus laidojama
iš
miesto bažnyčios. Ji negali bū
ti pašarvota Hofburgo koplyčio
je. Ta koplyčia skirta tiktai

karališkos kilmės asmenim.
Valdininkas nustemba:
— Kaip tai? Negi negali bū
ti išimties?
— Kokios išimties? — pasta
to akis Alfredas. — Karališkos
tradicijos išimčių nedaro. Pra
šau laikytis nustatyto ceremo
nialo.
Valdininkas
traukydamas
pečiais išeina. Nebe jis vienas
galvoja:
“Tas rūmų maršalas elgiasi,
tartum būtų monarchijos prie
šas, ne tarnas. Jis vis išranda
kokios nors drumsties. Argi jis
nėra iš Batthyany giminės?”
Kilus 1848 metų revoliucijai,
vengrai siekė nusikratyti aust
rų valdžia. Kraštas sitalo, sudaryta nepriklausomos Venpijos vyriausybė; jos priekyje atsistojo kunigafrštis Liudukas
Batthyany. Bet sukilimas buvo
užgniaužtas su Rusijos caro Mi
kalojaus I pagatoa. Rusai bijo
jo, kad sukilimas oeišsipiėstų
Lenkijoje ir Lietuvoje. Liudvi
kas Batthyany buvo Vienoje pa
kartas, kiti sukilimo vadai išžu
dyti. Tom egzekucijom pritarė
Austrijos imperatorius Pranciš-

Liudviko Batthyany
žmona
prie vyro kapo prisaikdino sa
vo sūnus, kad jie Pranciškų
Juozapą ‘sutrintų it kirmėlę”.
Kita tos pačios giminės moti
na, kurios sūnus buvo nužudy
tas, savo susigraužime šaukėsi
keršto:
“Dangus ar pragaras tesunaikina tavo laimę! Tavo giminė
tepražima nuo žemės
pavir
šiaus!”
Ar reikia tikėti kaip prakeiktonu ta nelaime, kuri ištiko im
peratoriaus gimmę ir šeimą? M^sikoje 1867 revoiiucininfcai sušaudė imperatoriaus brolį
MatcsimHijoną, brolienė išėjo iš
proto. Meyeriingo pilyje prie
Vienos 1889 nusižudė imperato
riaus sūnus Rudolfas, sosto įpė
dinis, drauge su jauna baronie
ne Marija Večera. Genevoje
1898 italai anarchistai nužudė
tonppratnriaiut taraną Elžbietą.
'Daibar Sarajeve nužudytas ant-

jo brolio Karotio Liudviko sū
nus, to jo žmona Sofija. Rranciškus Juozapas B tikrųjų bu
vo tų nelaimių IraHtooinas it
ktamėto’, tadp geidavo pakartoAHredas de Montenuovo, ki-

lęs iš Batthyany giminės, buvo
patogiai įsitaisęs impm*atoriaus
rūmuose, bet to liko neaišku —
savo labui ar Habsburgų dinas
tijos kerštui? Velionis Pranciš
kus Ferdinandas to užvaizdo
nemėgo, bet imperatorius jam
pataikavo, lyg norėdamas at
pirkti jaunystės kaltes. Po Sa
rajevo atentato daug kas įtari
nėjo, kad Batthyany giminės
palikuonis turėjo ryšių su Ser
bijos žudikais. Kaip ten buvo
ar nebuvo, bet sosto įpėdinio
šermenis apdrumstė savo “ne
keičiamu ceremonialu’, nors ir
tur^o kai ką keisti.
įsikišo naujas sosto įpėdinis
Karolis, imperatoriaus brolio
Otono sūnus, kuriam pasfrodė,
kad maršalas Alfredas de Mon
tenuovo naudojasi seno impe
ratoriaus nesiorientavimu. Im
peratorius buvo visai sugniužęs.
Vis dėlto rrifcalą suprato to pa
liepė pašaukti vyriausi rūmų už*

“ponai”, nes tatai laikė kažkuo
aukščiau už gryną lietuvnkumą.
Tai buvo praeities liūdnos ir
juokingos liekanos.
Gyveni
mas ne tai? ėjo ir les draugijos
vėliau išnyko.
Tada praiėio kirtis lietuviš
kai aiškesnės Šv. Jono, §v. Juozrro, šv. Kazimiero, šv. Jurgio,
beveik visais litanijos šventų
jų var iais draugijos, o po jų
sekė Mitfiugo. Gedimino, Vy
tauto, Simano Daukanto, Karei-

vo galutinai atitrūkę nuo lie
tuvių, steigė “Baltos Rožės”, ar
“Raudonos Rožės” klubus, o
mergaitės — “Lelijos” ra “Rū
tos” klubus. Kai kada tai buvo
tik spc.to, pramogų, socialinio
bea;-ravimo klubai. Ir jie visi
šiandien jau išnyko, neturėjo
prieaugio, nes steigėjai nepraplėtė savo riLotų skonių ir pa
žiūrų, nenorėjo ir nesugebėjo
eiti su naujo gyvenimo plates
niais ir gilecaiais reikalavimais.

atskirai pašarvoti: Sofija mies
to bažnyčioje, Pranciškus Fer
dinandas — rūmų koplyčioje,
Hofburge. To reikalauja rūmų
tradicijos...
— Ne, aš negaliu su tuo su
tikti, — taria imperatorius. —
Sofija parodė daug narsumo,
būdama tą tragišką dieną draute su savo vyru. Ir jis labai ją
mylėjo.
— Bet, Jūsų Didybe,—spiria
si užvaizdas, —aš nedrįstu im
tis atsakomybės to laužyti tradi
cijas. Mano sąžiningumas...

— Ką reiškia: be jokios vie
šumos? Ar nebus kviečiami ki
tų šalių karaliai ir kunigaikš
čiai? Austrija, rodos, neužsitar
navo tokios negarbės.
— čia ne garbės reikalas,
bet saugumo, — atkerta Alfre
das de Montenuovo.
Mes negalime imtis atsakomybės už
krūvą susirinkusių Europos val
dovų. Sarajevo žudikų rankos
ilgos...
Valdininkas dar paštetu:
— Yra žinia, kad atvyksta
Vokietijos kaizeris Vilhelmas.
— Jis neatvyks. Tuo pasirū
pino užsienio retadų meiste
ris. Prašau prisitaikyti prie nau
jo ceremonialo.
Užsienio reikalų ministeris
Leopoldas Bercbtokias parėmė
rūmų užvaizdą. Europos valdo
vų sąskrydis Vienoje buvo ne
pageidaujamas, nes galėjo suriš
ti Austrijos vyriausybės ran
kas, kurios siekė, gerai papur
tyti savo kaimynę Serbiją.

— Klausykite, — imperato
rius jam prikiša, — jūsų ‘sąžiningiHnas’ ras išeitį, kaip to ki
tais atvejais. Man svarbu, kad
abudu drauge būtų pašarvoti
HofiKHgo koplyčioje.

Maršalas Alfredas nustienkia
to išeina. Jis greitai sumeta
naują planą to vėl pasišaukia sa
vu pagerbto
— Praneškite “Vtoibus Uni— Aš Indžiu, kad
tis’
kreiseriui Triesto uoste,
laidoti sky- kad hmonų į sausumą dar aenelaiminguosnts
rium, — sako savo tanrai Alf kettų to Vienon nevežtų. Refltia
pertvazkyti ceremonialą. Impe- tik teitąją dieną po atentato,
redui — ar tai tiesa?
riterius tano valia dano itantį: Sosto Sėdimo kirstą S traukiabudu bus šarvodami rūmų to- nio fiktaš poakartoinldai, | Bof— Tai melas. Velianao vriia ptyčioje. Tri dėl to, kad impe- buųgo toį^Sią per miestą fy■ tt- _.—-.1
ft-art *
, - <x
vykdoma. Abu bus palaidoti ratorius nesveflas ir negali va dėjo utonat soujoa Karstą itArtstetteno pilyje, šeimos kapi žiuoti j miesto befayfią to pri- kėlė ramų tarnai ir ii paskos
» - y — V<f
- V------- S -- 4 T —
---- —4 nėse. Toks yra rastas vefiouies Kumeti
užuojautų. Laouotuves ▼ere meno luoojno mm*.
Pranciškaus Ferdinando testą- bus skubios ir tytios, be jokios Taip buvo patvarkęs Mancenuovos ‘ceremonialas’, kad piromestas. Šermenų ceremonialas vieSumos.
VoHintatas tariasi gerai ne dytu skirtumą tarp kandOm
yra mano paruoštas su dideliu
sąžiningumu. M tik tarta pra- nugirdęs naujų instrukcijų. Jis ■r paprašant cames amonių.
Skirtumai vanojosi ar sočiau.
nešti Jūsų Didybei, kad jie bus TiXuwu KmRISmU

daug aiškintis, su kokiu gyve
nimu jos turėjo eiti ir kas
reiškia “eiti su gyvenimu”.
Bet k* tada kartais būdavo
gudrių žmonių, kurie mokėjo
(nukelta j 5 pclj

Hofburgo koplyčioje, išmušto
je juodu aksomu, Pranciškui
Ferdinandui buvo įrengtas ka
rališkas katafalkas, jo žmonai
— paprasta pakopa, visu met
ru žemesnė. AsA Sofijos karsto
rūmų užvaizdas padėjo juodą
vėduoklę ir porą baltų piršti
naičių. Tai ženklai eilinės rū
mų damos. Sosto įpėdinio kars
tas buvo apdėtiotas ordinais.
Išilgai patiestas kalavijas.
. Buvo jau vėlus vakaras. Ma
žai žmonių galėjo atiduoti paskutinę pagarbą. Dar tą pačią
naktį abu karstai išvežti į va
karinę Vienos stotį ir perduoti
laidojimo biurui
Vežant į Artstetteno pilį, ties
Poecblarou reikėjo keltis per
Dunojų. Pakilo toks viesulas
su žaibais, kad teko glaustis
nedidelėje stoteiyje to laukti li
gi apyaušrio. Bet dangus pa
kraščiais vis dar {plaudė ir žai
bavo. Užvažiavus ant kelto, žai
bas taip stipriai blyksterėjo to
trenkė, kad arkliai piestu šoko.
Mažai betrūko, kad vežimas su
karstais būtų nusiritęs Duno
jaus srovėn. Nuo nelaimės ap
saugojo acfclininfcas, spėjęs sutramdyt jribajginusius gyvulius.
Pasiekė sausumą, permirkusią
to klampią to kriste nubrido į

pintos Princtškus Fsrdtosndss
to Sofija surado ramybę, čia nerietė
Alfredo
MontemaM*
persekk^nas ir imperijos it---

^L.

mą anas avimas. i amuipę nu
(totorių dienų, 19M ttepos 3,
nėjo lJ9n icubmmi
kaip buvo vedę, suiauųRsami
nabafcurgų dtmitljna Mig
jas. O paėą«nastiją gtatinai

sumanė KBęa juamnuns kb*
tna aaugmuj

fe

rite Bate Tarp jų Įtipte
aini aptarnaujamas < .Amcrite
pate te* į* afitote totaroki stink, aažai okaitauL su pa
vergtųjų tautų interesam,
o
a. ‘% retoasbtenims.
Be
pouai vėsaite, gaila, jis
yra pauateęs tranriiadjas vi
durinėmis bangomis, pastoaktadate tik trumposiomis. Dėl
to dafcntofoi tetenka klausytis
Vatikano radijo.

•

m.

ma. Taip pat kyla kMtatateK

te Mkl—iyti M
L.<_a&| pąekaitėtių.
šioj srity pėdtito
•? >4 OvroteMitanto tetapto-' 'tori
tūrių patortėTių rites
O rašte
i
GriDeją. Jos kuro teiaųta -kas, o

. foHMn tiendradatoto eserai na- * Vat5k*r

ruoštos tarinio ir stibius Mžvilgiais bei atitiko pavergtų ti
kinčiųjų rakate
Bet tą patį praėjusį pavasa
Ners što radijas, kaų> kiek
rį buvo paakaitėtių, dėl kurių
vienas kitas, turi savų titeų,'
klausytojas turėjo
piktintis.
tariau jo programos — gana
Pavz., dviejų paskaitėlių cdde
plarioB apimties; jose daug rieautorius buvo užsimojęs teš
tos yra patikta lietuvių bendra
kinti subtilius skirtumus tarp
darbių gerai vatiai ir jų inicia
ontologmių ir psichologinių at
tyvai. Todėl greta religinių ir
eistų. Bet jis buvo toks nuo
bažnytinių Matomų dribai, o
gyvenimo atitrūkęs ir. nepasi
kartais net kasdien, galima išruošęs, kad abejose paskaitėlė
girsti žinių ir. iš lietuvių gyve
Didelės retenės per Vatika se kartojosi Nebuvo vengta tų
nimo. M Bų pastangų
na
, _y - - t—tt -a m— Į->--- r---- — no radiją turėtų turėti aktualios pačių argumentų bei frazių, ku
UJJIM tol
rios buvo pakartotos žodis žoturima būti labiausiai (Mitingi
dm. Kitas benifradarbis, užmirVštormo įtoįui. Bet tai nereiš
šęs Bažnyčios raunamą vesti
kia, kad viskas jame yra tobu
la. Linkint tam radijui dar di
desnio passekuno, ris dėlto no
risi pasakyti keletą kritiškų pa
stabų, kurios beria lietuviškų
programų paruošimą ir attikivrams r “Aidų žuraatųor*'
chus m straipsnių autorių pa
vardėmis. Atrodą, knd parorgteo Uataro* tesaųtejasm būsvtolro; ttM žynMMuų
rirėteto čHataa ir saNtraukas*
ne» Įai prtofaidęto UMtaMcas
mešeriatirilnm mmtia akaityt^^
ty ^■tetoa, Todėl malonu bu
vo girdėtą kai dviem ar bta at
vejais toro perduodamos dr. A.
Maceinos straipsnių santraukos.

Gal

protestuoti
aūteteo, jei tai

būtų buvę* vienas kartas. De
ja, šito bendradarbio paskaitė
lės dtetete Mna žemiausio
lygio, vjs jįek, ar jis kalbėtų
apie šv. Gertrūdos ekstazę, ar
fratotorotate klausimais.
Vatikano radijas taip pat kan
čia dM ppnMMko lietuvių kal
bos paaoymK Puvz., dažnai ten
ka girdėti “randasi” vietoj yra,
“skaitlingai.** ristoj gausiai, ir
panašiai Nora lietuvių kalboj

galima vartoti Povilą ir Paulių,
bet, kai kriha ež?a apk vieną ir
tą patį popiežių Paulių VI, lie-

Gražu, kad popiežius Pau
lius V! lankė Romos kalėjimą.
Bet ar tai buvo pirmosios svar
bos žinia, jei ji buvo kartota
net du kartu (iV. 8 r IV 9)?
Turint laiko smulkmenoms gal
ir naudinga pranešti apie Vati
kano naujų ženklų išleidimą.
Bet kiekvienu atveju buvo tuš
čias laiko gaišinimas skelbti tų
naujų pašto ženklų kanas, nes
už geležinės uždangos niekas jų
negali nusipirkti. Taip pat tuš
čiai gaištas laikas pranešant pa
vardes vyskupų, dalyvavusių
Prancūzijos studentų makiininkystės kelionėj į Charites ka-

apie įvykusį Vbfco posėdį, ku
riame nebuvo jokių svarbių nu
tarimų, išskyrus naujo nario ateiradimą jo prezidiume. Gerai,
kad IV.21 buvo pranešta apie
VBttgOj įVyiUBĮ ARO pOSGCų,
bet be rrikrio
gatBntiut lai
te, drcHiiant, kas tara posėpraMunuTO na senėtonaro ir kaip buvo raginto 6rganteadjos dayKauti lietuvių
krar- v r--- a---AUUgiebč nKnfflgIOiM.

— Katalikų, protestantų .kr
žydę 9 dvasiutakai rugpjūčio
31 paskelbė bendrą pareiškimą
prieš vyriausiojo teismo spren
dimą, kuriuo “degeneraciją da
ro Amerika* gyvenimo būdo
standartu”. Kaip žinia, teismas
leido pietauti ir rodyti pornogratūij romaną ir filmą.

B

tuviai Vatikano radijuje turėtų
susitarti dėl katro vieno vardo.

^V<X1Ų

Sis vienas nesusitarimas pa
kankamai liudija, kad lietuviai
kunigai Vatikano radijo skyriuj
neturi vieno vadovo arba to
vadovo niekas neklauso.

Lietuvoje lankėsi * ‘Škotijos
TSRS Draugystės draugijos na
riai Kazys Bakelis,
Feliksas
Bartkus ir Jonas Papilauskas.

Kol prie minėto radijo te
buvo vienas pastovus darbinin
kas, galėjome apgailestaudami
pakęsti visokius nepasiruoši
mus ir nuosmukius. Bet pasta
raisiais metais, Dievui dėkų, pa
stoviai girdime keturis balsus
kurių tik vienas vargina klausy
tojus savo mikčiojimais (gal dėl
to ir netaisyklingais kirčiais).
Todėl jiems statytini ir didesni
reikalavimai — aktuatnmo
ir
pžoungumo paskaitėlėse, kom
petencijos, glausto
literatūri
nio stiliaus, geros kates, trum
pai tariant, pagarbos su rizika
klausančiam Lietuvos žmogui,
kuris neturi jausti programoj
nuosmukių
kiekvieną savaitę
po kelis. Atidštinis auvarteji-

toVisai suprantama, kad Vati
kano radijas yra suinteresuotas
žiniomis apie popiežiaus dar
bus. Vatikano fr katalikų veik
lą pasauly. Todėl normalu, kad
apie tai informuojami Lietuvos,
klausytojai Bet, kadangi lietu
viškos valandėlės trumpos, te
trunka tik 15 minučių per die
ną, svarbu, kad perduodamos
žinios būtų reikšmingos, apvaly
tos nuo smulkmenų, suglaus
tai suredaguotos ir nebūtų kar
tojamos ba svarbaus reikalo.
Deja, šiuo atžvilgiu tie^uvišjčų
programų vykdytojai ne ’ "tetą
nusikalsta. Sakysun, žinia apie
Sv. Tėvo motu'proprio raštą
“fa fructibus miritis” buvo duo
ta du katu. Pirmą kartą buvo
pranešta, kad toks raštas išeis,
o antrą kartą, kai jis buvo pa
skelbtas; bendradarbis nesu
gebėjo suglaustai perduoti jo
turinio, o papasakojo apie jo
išleidimo aplinkybes bei apie
susižinojimo priemonių svarbą.

MOKSLEIVIAI ateitininkai vasaros stovykloje. Nuotr. B Kerbeliente.

X

Visą vasarą dirbęs Rūtos an
samblis rugpjūčio 29 surengė iš
vyką į Slivynų vasarvietę Blue
Manor, Adirondacks kalnuose.
Specialiu autobusu drauge ke
liavo prof. Juozas Žilevičius, fo
tografas Vyt. Maželis b* A. S.
Trečiokas su žmona, šeštadie
nio vakare, rugpjūčio 29, Rū
tos ansamblis vasarvietės patal
pose surengė koncertą, kuriuo
buvo pagerbtas prof. Juozas Ži
levičius, išpildaut jo dainas.

Dabartiniu metu didžiausio
ji lietuvių grupė Vakarų Vokie
tijoje gyvena Memmingene, Ba
varijoje. Jų ten yra per 200.
Daug yra ligonių, senukų, vai
kų. Į Memmingeną Baltas nuo
lat siunčia paramą pinigais, rū
bais, knygom.
Memmingene veikia
vargo
mokykla ir Kęstučio” skautų
<fraugovė, kuriai vadovauja B.
Cepuleričius. Skautai sumanė

pastatyti lietuvių apgyventame
rajone lietuvišką didelį kryžių.
Miesto burmistras ne tik tam
sumanymui pritarė, bet ir že
mės sklypelį tam tikslui pasky
rė. Skautai jau šiek tiek mar
kių surinko, bet dar trūksta
poros šimtų dolerių.
Memmingeoo lietuviam 200
dolerių — didėti pštagaL Mums
daug lengviau. Mes sudėjom
5,000 dolerių kryžmi pasaulinės

parodos rajone New Yorke pa
statyti ir tuo laimėjom labai
daug. Sudėkime ir tuos 200. doL
pastatyti kryžiui Memmingene.

Juk ten stovyklos jau išardy
tos, tik kolonijos betikę. Pa
puoštom nors vieną lietuvišku
paminklu. Aukas tam kryžiui
labai mielai priuns Brito Centras, 105 Grand St, Brootiyn,
N.Y. 11211.

Svečiai susipažino su Vilnium
ir jo apylinkėmis, lankėsi Kau
ne, Klaipėdoje, Palangoje, Ne
ringoje, Druskininkuose. Prieš
išvykdami svečiai paprašė Eltos
korespondentą perduoti Tary
bų Lietuvos žmonėms: — Mus
visus nustebino, pažanga, kurią
padarė Lietuva liaudies ūkio ir
kultūros frontuose. Jūsų siste
ma įgalino Lietuvą tapti išsivys
čiusiu, pažangiu, moderniu kra
štu, kuris gali suteikti visiems
saro piliečiam sąlygas gerai ir
gražiai gyventi. Mus nustebino
jūsų naujų gyvenamųjų namų
kvartalai..

tai Lietuvos žemės ūkio akade
mijos dėstytojų ir kito perso
nalo šeimų. Mes laukiame butų,
kuriuos Kauno 43 statybos vai
dyba pradėjo statyti prieš ke
lerius metus. Laukiame ir nesulaukizame. Nes statybinin
kai neskuba — užbaigimo ter
minus tempia iš metų į metus.
Pernai apie tai rašėme spaudo
je. Po to 43 statybos vadovai
subruzdo, pažadėjo tą rudenį
atiduoti mums butų raktus, ta
čiau ... Ir dabar tebelaukiame,
liūliuojami pažadų.
“Netekę kantrybės, vėl pra
šome: padėkite. 44 parašai”.

Taip Tiesa pastebė rugpjū
čio 29 pirmame puslapy. Ta
me pat nr. paskutiniame pus
lapy paskelbi fr namiškių, Liė-

Vyt Sarpalius, solistas Liudas
Štokas, dirigentas Algirdas Ka^_
čanauskas. Ansamblis dalyvavo
Lietuvių dienos programoje pa
saulinėje parodoje. Ansamblio
įdainuota juostelė dvi savaites
prieš Lietuvių dieną, ją rek
lamuojant, buvo perduota per
500 T. V. stočių. Dabar intensy
viai ruošiasi naujai lietuviškai
plokštelei
“Mes
dainuojam su Rūta”. Lapkričio 14 yra
pakviestas į Baltimorę.

Rašytojas ton. Stasius Būda
vęs, poilsio namuose išbuvęs
tris savaites ir pasitaisęs, sugrįžo į savo namus, North Pahn
Beach, Florida, 737 Ckmamon

DIDYSIS
RAMYBĖS
ŠALTINIS

Išvyka įvyko pačiu atostogų
įkarščio metu, bet šeimininkai
Stivynai aprūpino visus, užleis
dami driį savo .privačių patalpų.

Rūtos ansamblis gerai žino
mas ne tik Nevr Jersey lietu
viams, bet ir kitų kolonijų. An
sambliui vadovauja: pirm. inž.
Valentinas Metinis, vicepinn.
Raimondas Metinis, eekr. Aly
tė Kidžiūtė, ižd.
Martynas
Rud&gis, tvarkdarys Juzė Jurkavičienė, administratorius
inž.

?'■ 2

KALNŲ, oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens
riti (yra instruktoriai), įvairios valtys — htiiftės, burinės,
eanoės ir kt Maudymosi bastote* stikftniaiM pastate.
Tenisas, ping-pong, kroketo ir tt. Vakarais sri^e kon

certai, vaidinimai, šokiai ir kt pramogos.

IDEAU VIETA JAUNAVEDŽIAMS
žalia vasarvietė* išnuomojamos patalpos ir be maisto (su
jrengtom virtuvėm).
Mm Tartro p«r m mytW- B lfew Yarit Tterote ««t M, |
Norttaray 8T Hd Lak*Gcom vniaga; M to «N Ma Ta«yL | tona*.
VaMrvteU akeMama N. Y. Times iv Daily W«w» stemad. latooaa.

Rezervacijų ir informacijų reikalu tetapto:

DIAMOND

BLUE WATtR MANOR
M. Y.

Tai. (Šit) NH 4-tel

DABBJNIHKAS
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Užgeso Lietuvos laisvės žiburys
Neseniai atsisveikinome ir
palydėjome amžinybėn Vliko
pirmininką velionį A. Trimaką.
Tą proga priminiau, kad ryt po
ryt gali betką ištikti panašus
likimas. Netikėjau, kad mirties
angelas taip greit ir staigiai pa
norės praretinti ir taip retas
Lietuvos diplomatinės ir konsularinės tarnybos gretas.
Didingos Lietuvių Dienos iš
vakarėse velionis Jonas Bud
rys bene paskutinį kartą daly
vavo viešame akte. Ta proga
pasveikinta ir įteikta laimėjimo
taurė lietuvių krepšinio rinkti
nei, pagarsinusiai Lietuvos var
dą Australijoj.
Po Lietuvių Dienos uar ma
čiausi su velionimi. Nemaniau
ir neišrodė, kad būtų paskuti
nis pasimatymas. Jis ruošėsi po
rai savaičių atostogų, perkurtas
planavo užbaigt rašyt atsimini
mus apie Klaipėdos išvadavimą.
Į tą darbą buvo įdėjęs daug šir
dies. Skubėjo užbaigti. Likimas
lėmė, kad priverstines atosto
gas ligos patale pradėtų kele
tą dienų anksčiau negu plana
vo. Iš tų “atostogų” grįžimo,
deja, nėra. Jos amžinos. Hemo
proponit, Deus disponit. Die
vas disponuoja mūsų planais.
Palūžo ąžuolas, kuris vpatingai Klaipėdos krašte buvo gi
liai įleidęs šaknis ir įamžinęs sa
vo vardą. Ten velionis savo lai-

J. Kajedco, Lietuvos atstovo,
kalba pasakyta prie velionies J.
Budrio karsto New Yorke 1964
rugsėjo 3 d.

Į IŠ VISUR

siais. Tą džiaugsmą sudrumstė
mirtis. Nėra rožių be dy *lių.
Nėra džiaugsmo, kurio nepalydėtų liūdesys.
Poniai Budrienei, p. Algiui,
kuriuo jis taip didžiavosi, mar
čiai, velionies sesers bei brolio
šeimom ir kitiem giminėm Lie
tuvos diplomatinės-kcnsulari nės tarnybos ir savo bei p. Kajeckienės vardu reiškiu giliau
sią užuojautą. Ypatingai mes
dėkingi peniai Budrienei, be
kurios rūpestingos globos bei
aukos, velioniui negalaujant il
gesnius metus, tauta ir konsularinė tarnyba, be abejo, būtų jo
žymiai anksčiau netekusi. Velio
nies artimiem, bendradarbiam,
kurie lengvino jo naštą ir savo
pagalba darbe ilgino jo dienas,
taip pat reiškiu užuojautą ir gi
lią padėką.
Tebūnie velioniui lengva šios
laisvos ir svetingos šalies žeme
lė. Kad ji būtų dar lengvesnė,
jį palydėsime amžino pilsio vie
ton su žiupsneliu Lietuvos že
melės, dėl kurios jis gyveno,
plušo, vargo, liūdėjo ir kentėjo.

ku kūrė istoriją. Ten būtų tin
kamiausia jam amžino poilsio
vieta. Deja, ten šiandien jam
vietos nėra. Nuožmus okupan
tas neleidžia įgyvendinti velio
nies ir tautos troškimą, lygiai
kaip jis nepaliko ramybėje Da
riaus-Girėno palaikų.
Velionis Lietuvą mylėjo gi
liai ir karštai. Vos patekėjus
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės aušrai, jis iš vergų im
perijos pakėlė sparnus į Nemu
no kraštą. Jo tikslas buvo sku
bėti talkon statyti Lietuvos val
stybės rūmą. E posto Karaliau
čiuje. nacių aplinkoj, jį traukė
žavingą Ameriką. Čia jam esant,
užgeso Lietuvos laisvės žiburiai.
Jis sunkiai tautos tragediją iš
gyveno. Jis čia neteko ir trem
tinės sesers, Lietuvos operos
pažibos, kurios atminimu nuo
širdžiai sielojosi, šiemet jis per
žengė ir 75 m. ribą. Pečius,
kadaise stiprius, Jeakė metų ir
Jo atminimą geriausia pagerb
ligų našta. Nuo rugsėjo 1 Lietu sime pasekdami velionies pa
vos diplomatinė-konsularinė tar vyzdžiu, iki paskutinio atdūsio
nyba. netekusi Lietuvos rūmų krutėdami dėl Lietuvos.
statybos ir rėmėjo architekto,
susilpnėjo žymiu šulu. Velionis
su mumis skyrėsi, kada išeivija RAŠYTOJAS JURGIS JANKUS
ATVYKSTA Į WORCESTERĮ
gėrėjosi Lietuvių Dienos atgar
Worcester, Mass. — Spalio
31 vakare Maironio parko salė
je rengiamas didelis dailiojo
žodžio ir dainos vakaras. Prog
ramoje rašytojas Jurgis Jankus
skaitys savo kūrybą, solistė Bi
rutė Cypienė išpildys vokalinę
programą. Izabelė Žmuidzinienė
skaitys ištrauką iš Vaižganto
raštų.
Worcesterio ir apylinkių vi
suomenė yra kviečiama gausiai
atsilankyti. Rašytojas
Jurgis
Jankus ir neseniai iš P. Ame
rikos atvykusi dainininkė Biru
tė Cypienė pirmą kartą atvyks
ta į šį rytinį pakraštį. Kaimyni-

— Ped. Lituanistikos Institu

mokslas pradedamas rugsėjo
12. Kas dar nėra užsiregistra
vęs, o mano lankyti institutą,
prašomas atvykti minėtą dieną
laiku 9:30 vai. ryto užsiregis
truoti. Neakivaizdinis (korespcndencinis) lituanistinių daly
kų dėsty mas vykdomas be perL aukos. Galima registruotis
bet kada ir 'bet kur gyvenan
tiem. Kreiptis adresu: P.L. Ins
titutas, 5620 S. Claremont Avė.
Chicago, Illinois 60636.
te

-

nių vietovių organizacijos yra
prašomos spalių 31 nuo savo
vakarų susilaikyti ir atvykti į
Worcesterį.
Visi programos dalyviai at
vyksta iš Roohester, N.Y. Va
karas rengiamas Nek. Pr. Se
serų rėmėjų skyriaus. Pelnas
yra skiriamas statybos reika
lams.
(O.V,)

Dabar kada prieš 10-15 m.
suvažiavo Amerikon daug tūks
tančių naujų lietuvių, į mūsų
senąsias organizacijas ir klubus
jie stojo, palyginti negausiai,
arba įstoję vėliau nudildavo.
-y Jie buvo kitokios dvasios, ki
taip' išauklėti, atsirėmę kitų
tradicijų. Jie sparčiai kūrė ki
tokias draugijas, organizacijas
ir partijas, — tai ką atsivežė
iš laisvosios Lietuvos laikų ar
spaustuvėje, bet ir draugijose. buvo pradėję net per visai trum
Labai tada dar stigo sekreto pą laikotarpį tremtinių stovyk
rių. kurie galėtų surašyti susi lose. Čia kūrėsi šviesiečiai, sanrinkimų nutarimus ir protoko dariečiai, neolituanai, ateiti
lus. Norom nenorom man te ninkai, frontininkai, liaudinin
ko būti (kai kada žmonės tiesiog kai ir krikščionys demokratai,
priversdavo) sekretorium 10 ar o taip pat skautai, šauliai, pro
net 12 organizacijų iš karto. fesoriai. ramovėnai, paštinin
Net vakarais beveik nelikdavo kai ir visokios tikros tik neva
laiko privatiniam gyvenimui. profesinės draugijos.
Bet kai tos visos draugijos
Ankstybesniųjų
Amerikos
ruošdavo balių, pikniką ar ko lietuvių jaunimas į jas beveik
kį didesnį parengimą, kur rei nestojo. Ir naujų atvykėlių jau
kėjo garsinimų, arba naujai nimas, išskynus skautus ir kiek
draugijai reikėdavo konstituci kitus, nelabai. Jie kartais kuria
jos, o be konstitucijos draugi vėl visai naujas organizacijas,
ja negali 'būti, visus spaudos ar nieko.
darbelius jos užsakydavo mū
Tebėra kažkoks nesusiderinisų spaustuvėj. Buvo nors ir la mas su laiku ir gyvenimu. Vis
bai mažas, bet vi dėl to “biz kažkaip nepataikoma, blaško
nis”.
mas! tarp atsiminimų ir svajo
Tačiau tokiu būdu ir karčia- nių, — ir to, koks yra nauja
minikų ‘ ‘draugijos’ ’ ir tokie
“bizniai” negalėjo pastoviau iš
silaikyti. Visa pasibaigdavo, kai
nusibosdavo, žmonės pasemda
vo, arba geriau prasikūrę nebu
vo sudominti tokia ‘ ‘veikla’ ’.
Pastovios lietuvių bendruome
nės idėja čia neturėjo šaknų.

LIETIMU BENDRUOMENE
(atkelta iš 3 psl )

“eiti su gyvenimu” ir sąlygas
išnaudoti, tik ne bendruome
nės, o savo naudai. Jeigu man
leistumėt paminėti vieną kitą
linksmesnį atsiminimą, turė
čiau pasakyti, kad mano vai
kystėje Chicagoje beveik kiek
vienas
apsukresnis
karčiamninkas tvėrė "lietuviškas drau
gijas", nes iš jų jis turėjo ap

' A. A. JONO BUDRIO paskutinė kalba rugpjūčio 22 sporto rungtynėse
* Nevv Yorke. Dešinėje — Aleksandras Vakselis. Nuotr. V. Maželio.

BALTLMORES ŽINIOS
šv. Alfon
so parapijos vikaras, rugpiūčio
29 grįžo iš atostogų, kurias pra
leido Floridoje. Baigdamas atos
togas, Pennsylvanijoje aplankė
savo brolius ir jų šeimas.
Kun. J. Antoszewski atostogų
išvyko rugpiūčio 30.
Ekskursiją į Glen Echo par
ką netoli Washingtono rugsė
jo 2 surengė prel. L. Mendelis
tiem berniukam, kurie per me
tus patarnauja mišiom šv. Al
fonso bažnyčioje. Išvykę ryte
autobusu, parke praleido visą
dieną ir vakare grįžo namo.
Berniukai yra dėkingi klebonui
už šią ekskursiją.
šv. Alfonso mokykla naujus
mokslo metus pradėjo rugsėjo 9
Pradžioje buvo pamaldos baž
nyčioje. Mokykloje vadovauja
seserys kazimierietės.
Kun. A. Dranginis,

Tautp diena rugsėjo 6 buvo
surengta Gwynn Oak Parke.
Kaip ir kiekvienais metais, taip
ir šiemet dalyvavo lietuviai ir
labai gražiai pasirodė, laimėda

čiuopiamos naudos. Karčiamos
gale paprastai būdavo laikoma
svetainiukė, kur jo sukurta
“draugija” turėjo kas mėnesį
ar dažniau susirinkimus. Daly
vius pavaišinant gėrimais
ir
valgiais, karčiamninkui būdavo
naudos. Ir šiaip nariai į jo sve
tainę užeidavo arba čia kel
davo triukšmingas vestuves, var
duves ir kitokias šventes.

Gal perdaug nebarsite, kad
mi premiją. Lietuvių meninę ir aš jaunystėje buvau išmėgi
programą išpildė Baltimorės nęs nors ir mažą, bet apčiuo
tautinių šokių grupė, kuri už piamą tokio "visuomeninio vei
savo gražius pasirodymus sce kimo" skonį. Kai turėjau su
noje laimėjo pirmąją premiją. Žemaičiu spaustuvėlę, tai bu
Taip pat veikė ir lietuviškų val vau persikrovęs darbu ne tik
gių stalai, buvo ir lietuviškų
rankdarbių skyrius.
Ncne Dar

Call

lt

Treason

knygelė per lietuvių radijo va
landėlę reklamavo susipratęs
lietuvis ir Amerikos patriotas
Leonardas Budelis. Si knyga
vaizdžiai aprašo
komunistų
planus, kaip jie neri pavergti
Ameriką, kokią įtaiką turi spau
doje. jaunimo organizacijose,
radijo ir televizijos programo
se. kinuose, mokyklose, univer
sitetuose, mene ir kitur. Komu
nistai ir jų talkininkai daro vi
sa. kad žmones sulaikytų nuo
šios knygelės. Knygelė pažadins
amerikietį iš miego ir vaizdžiai
parodys, koks pavojus gręsia Amerikai ir jos laisvam gyveni
mui. Nusipirkite šią knygelę ir
paskaitykite.
Jonas Obelinis

NAUJŲ ORGANIZACIJŲ
POTVYNIS

sis gyvenimas, jo reikalavimai
ir jo tikrosios galimybės.
Kitaip juk nebūtų tokio blaš
kymosi, išsiskirstymo ir nesusi
kalbėjimo, kur kartais niekam
neaišku, kas, prieš ką, dėl ko
ir už ką maištauja.
PLAČIAUSIAS TEBĖRA
BENDRUOMENĖS RATAS

Taigi, brangūs sesės ir bro
liai, mes tebeturime tas pačius
būdus; tuos pačius vargus ir
rūpesčius, ir vis dar lyg neįtelpame į savo laiką. Vieni gal
perdaug atsilikę, kiti gal per
daug toli svetimuose vandeny
se užplaukę.
Turime tai aiškintis ir ieško
ti būdų, kaip pataikyti į savo
laiką ir gyvenimo sąlygas, kuvyksta kartu pasikeitimas.
Atrodo, dėl vieno beveik vi
sai sutariame: mums lietuviams^
reikia bendros pasaulinės or
ganizacijos, kokią turi žydai ir
kitos tautos. Mes vis labiau į-

mame sutarti, kad tokia orga
nizacija, ar net daugelio pa .ašių organizacijų tinklas, yra
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė ir atskirų kraštų Lietuvių
Bendruomenės. Gal sutiksime,
kad burtis į tą ratą gali ir pri
valo visi lietuviai, įvairaus am
žiaus ir įsitikinimų, įvairių kul
tūrų daržuose auklėti. Ir visi

— Danutė Venclauskaitė savo
sodyboje (89 Spindle Hill Rd.,
Waterbury, Conn.) rugsėjo 12
d., nuo 4 vai. p.p. rengia subatvakarį labdaringiem tikslam.
Vaišių išlaidas šeimininkė pa
dengia savo lėšomis, gi surinktos pajamos atiduodamos Baifui. Šie parengimai, skiriami
jos tėvų — Stanislovos ir adv.
Kazimiero Vanclauskių — lab
daringai veiklai atminti, būna
kasmet vienas apie vasario 16,
antras rudenį. Gausiai lankomi
geros valios žmonių, norinčių
prisiddti prie gero darbo.
— Kun. Pranas Gavėnas pa
skirtas saleziečių įstaigos Castelnuovo direktoriumi. Jis taip
pat vadovaus ir saleziečių gim
nazijai. Jaunimo tarpe dirbo
nuo šios įstaigos įsikūrimo. Sa
leziečių vienuoliu yra jau 25
metai. Prieš jį direktoriumi
buvo kun. St. Petraitis.
— Italijoje vasaros stovykla
buvo Alpėse. Stovyklon su tė
vais buvo atvykęs atlankyti sa
vo brolio Juozas Jasulaitis, 16
metų kilęs iš Kazlų Rūdos. Jam
prašant, buvo suteiktas Sutvir
tinimo sakramentas.
— Iš Briuselio rengiamasi
transliuoti į Sovietų Sąjungą ir
lietuviškai. Radijo stotį Omegą
suorganizavo misionierius
T.
Fierens, septynerius metus bu
vęs komunistinės Kinijos kalėji
me. Stotis jau duoda žinias ru
siškai ir nori transliuoti dar 14
kalbų; jų tarpe ir lietuviškai.
— Hartford, Conn. — Iki šiol
lietuvių radijo valandos progra
ma buvo perduodama iš stoties
WBMI. Nuo 10 iki 10
vai.
priešpiet. Tai sudarė nepatogu
mų, nes tą valandą dauguma
vyksta į bažnyčią pamaldų. Nuo
rugsėjo 20 programa bus girdi
ma nuo 12 iki 1 vai. dienos me
tu. Reikia naudotis FM radijo
aparatais.

ieškosime priemonių, kaip eiti
su gyvenimu, išsilaikyti ir lai
mėti ateitį.
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menėm deda pastangas, kad viso
pasaulio lietuviai tautiniuose
reikaluose būtų vieningi, vieni
kitus geriau pažintų, gerbtų ir
aukotų bent dalį savo pastan
gų didžiausiam ir visuotiniam
mūsų siekimui — padėti, kad
Lietuva vėl butų laisva, demok
ratiška ir nepriklausoma.

NETEKOME SAVOJO KUNIGO
BRIDGEPORT, CONN.

Praėjusį šeštadienį šv. Jur
gio parapija neteko savo gero
dvasios vado kun. J. Juškevi
čiaus, kuris buvo iškeltas į šv.
Marijos parapiją, Stanfcrd, Ccnneetieut. Kun. J. Juškevičius
mūsų parapijoje darbavosi vos
penkeris metus. Visi jį mylėjo
—seni, jauni ir maži. Čia bu
vo jo pirmoji parapija, čia jis
buvo gimęs, augęs ir į kunigus
išėjęs. Labai gaila, kad jo ne
tekome.
Visi džiaugės, kai gavo lie
tuvį kleboną kun. F. Prašneku.
Manė, parapijoje bus du lietu
viai kunigai. Dabar nežinia,

kaip klebonas vienas įstengs
parapijos darbus atlikti, šioje
decezijoje daugiau lietuvių ku
nigų nėra.
Paupiečiai linki kun. J. Juš
kevičiui geriausios sėkmės nau
joje parapijoje. Be abejo, jisai
tenai susiras kelias lietuviškas
šeimas ir jom patarnaus. Kle
bonas, žinoma, mėgins susirasti
sau lietuvį kunigą, kuris jam
pagelbėtų.
Parapijos 40 vai. atlaiduose
pamokslininku bus vienuolis
marijonas. Kalbės lietuviškai ir
angliškai. Atlaidai bus rugsėjo
20, 21, ir 22.
O.

PUTNAM, CONN., Norvich vysk. Vlncent Minės apiiūri Mitelių namų statybų* vieta- •» *• I d- kun. P.
Brazys, mot. M. Aloyza, kun. J. VaUnora. prel. P. Juras, vysk. V, Minės, mot. Augusta, msuo Paule, kun,
P. Celieiius ir prel. V. Balčiūnas. Nuotr. B. Kerbelienės.

, ra^cilĮĮiyiJi

DARBININKAS

Iš Argentinos lietuvių gyvenimo

ILGAMETIS KAUNO POLICIJOS
VADAS

* -Santa -Fe.
Rosario,

A.a. Vladas Jankauskas
Kolumbijoj, Medel'ino mies ir visur stebėjo tų miestų po
te. rugpjūčio 7 mirė buvęs il licijų gyvenimų, c-ganizaciją ir
gametis Kaimo miesto policijos susitvarkymą. Rašė Policijos
vadas — Vladas Ja ;kau?kas. žurnale.
VI. Jankauskas buvo griež
Su velioniu paskutini kartą te
ko kiek ilgšiu ,r»asišnekėti dar tas, bet teisingas. Kaune visą
Vokietijos stovykloje Wuerzbur- Nepkrilauscmybės laikotarpį ne
ge. Bdvo didelis optimistas ir pasitaikė jekių policijos skan
negalvojo, kad mūsų tremtis dalų — bendravimo su nusi
perdaug ilgai užsitęs. Dėja, ji kaltėliais, kaip nugirstame apie
pasibaigė jam svetimam krašte. tai Amerikoje. Būdamas poli
cijos vadu, mokė aukštoje poli
Vladas Jankauskas buvo gi cijos mokykloje, dėstė praktiš
nies Šakynoje, netoli Žagerės. kąją tarnybą. Teka ir man klau
kuri ypatingai garsi savo vyš syti jo paskaitų. Studentų klau
niomis. Mokėsi 1908-12 Pane sinėjimai būdavo staigūs, neti
vėžio mokytojų seminarijoje, kėti. Pavyzdžiui, iššaukia ir pa
kur tuomet iš 120 'mokinių tik klausia: “Eini gatve ir pa
20 buvo lietuviu. Ruošėsi būti matai — sėdi žmogelis ant sa
mokytoju, bet pirmojo pasauli vo namo če-pių stogo ir kūre
nio karo metu buvo mobilizuo na ugnį... Ką tu darysi?” Rei
tas ir paskirtas i Tifliso karo kėjo gyvos orientacijos skubiai
mokyklą Kaukaze. Ja baigė atsakyti.
1917.
Arba egzaminuodamas pa
Atsikūrus Lietuvai, stojo Į
savą kariuomenę. 1919-1920 klausdavo, kiek jis užkopė laip
buvo Karo mokyklos Kaune tų ateidamas pas jį. Retais at
ūkio vedėiu, o nuo 1921 iki vejais studentų žinojimą vertin
1925 Rokiškio apskrities komen davo daugiau negu patenkina
dantų. Su tais metais jo tarny mai. Jam rodės, kad “labai ge
ba kariuomenėje pasibaigė. rai” arba nors “gerai” tegali ži
Stojo tarnauti i Lietuvos polici noti tik vadai.
ją ir nuo 1927 iki 1940 metų
Būdamas policijos vadu, daž
buvo Kauno miesto policijos nai pats eidavo patikrinti sar
vadu.
gybinių mieste. Trečioj nuova

Būdamas šiose atsakingose
pareigose, jis puikiai sutvarkė
Kauno miesto policijos organi
zaciją. sustiprino drausme, at
sakomybę. pakėlė policijos pa
reigūnų mokslo lygi, Įvykdė
policijos vyrų ypatingą atranką.
Visiem Kauno gyventojam bu
vo užtikrinta ramybė ir apsau
ga. Tam tikslui lankėsi Berly
ne. Paryžiuj, Londone, Romoj,

doj buvo du broliai, ūgiu ir
sveriu milžinai —Zigmas ir
Adolfas Kuliešiai. Jiems reikė
davo dvigubai medžiagos uni
formoms įsigyti ir daugiau mo
kėti valgyklose už
dvigubą
maisto porciją. Alga — tokia,
kaip kitų. Taigi su pinigais bū
davo kaikada riesta. Kaune bu
vo pasakojama, kad Adolfas Ku
liešius nepajėgė įsigyti laikro-
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VLADAS

JANKAUSKAS

džio. O sargybinis turi turėti
laikrodį. Pasisakė, kad ne, bet
kitą, kartą jau turėsiąs. Kito
tikrinimo metu pasigyrė:
— Turiu, turiu, pons vade,
ir ka'ką ėmęs traukti iš savo ki
šenės. Betraukiant suskambėjęs
didžiulis žadintuvas.
— Nieko nepadarysi. Laikro
di turi, pramurmėjęs vadas. —
Pagal Jurgį ir kepurė ...

Užėmus Lietuvą bolševikams,
VI. Jankauskas 1940 m. buvo
p .įsitraukęs į užsienį. Karo me
tais buvo sugrįžęs Lietuvon,
bet i policijos darbą jau nebe
grįžo. Antru kartu užgriūvant
Lietuvą bolševikams pasitraukė
į Vokietiją, paskui emigravo į
Kolumbiją, kur gyveno drauge
su šeima, išaugino tris dukras
ir keletą vaikaičių, Prieš mirti
sunkiai sirgo apie pusę metų,
Visą laiką ji slaugė žmona Vincentą Jankauskienė, taip pat
dukterys. Mirė sulaukęs 73 me
tų. Velionis buvo gražios, kariš
kos išvaizdos: aukštas, tiesus,
žvalus, pilnas energijos.
žmonai, dukterims ir arti
miesiems reiškiu nuoširdžią už
uojautą.
Pr. Alšėnas

••
—~
Rugpiūčio 16 Rosario lietuvių jauni
mas suruošė pagerbimą savo tė
vams, o kartu ir kc'onijos spau
dos da.buotojams -Tą dieną 10
vai. kun. J. Petraitis, MIC, at
laikė giedotines mišias už gy
vus ir mirusius tėvus, o po mi
šių bei palaiminimo, susirinkus
visiems prie lietuviško kryžiaus,
sukalbėjo už mirusius “Libera”
o choras sugiedojo “Viešpaties
angelą”.
Parapijos mokyklos patalpo
se Įvyko paminėjimas ir vaišės.
Minėjimą atidarė Albertas Liut
kevičius, pasveikindamas gau
siai susirinkusius ir išreikšda
mas padėka už malonų atsilan
kymą. Lietuvių Bendruomenės
prrmj.iiakas Matas Klimas pa
sveikino jaunosios kartos vei
kėjus, linkėdamas tęsti savo tė
vų pradėtą lietuviškąjį kultūri
nį darbą. M. Klimas kartu pa
sveikino ir spaudos darbuoto
jus — Joną Papečkį ir Jurgį
Brizgi, kurių rūpesčiu bei pas
tangomis pereitais metais buvo
išleistas gražus leidinys “Lietu
viai Argentinoje”. Ryšium su
šiuo leidiniu, Rosario Lietuvių
Bendruomenės vardas nuskam
bėjo visuose kraštuose, kur tik
yra lietuvių kolonijų.
Jurgis
Brizgys šiemet švenčia 25 metų
sukaktį kaip salezietis, o kartu
ir kaip spaudos darbuotojas.
Sukaktuvininkas savo žodyje
priminė, jog šio meto Lietuvos

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

jaunimas yra nepaprastai su
varžytas komunistinio okupan
to ir neturi galimybės reikštis
kultūriniame bei lietuviškame
darbe. Išeivijoj esąs lietuvių
jaunimas savo veikia bei pasi
šventimu minėtus trūkumus
turėtų stengtis išlyginti.
Parapijos klebonas kun. K.
Černiauskas, MIC, pasidžaugė
gražiai suorganizuotu paminėji
mu ir linkėjo, kad Rosario lietu
viai panašius susibūrimus ruoš
tų dažniau.
Kun. J. Petraitis parodė spal
votas filmines nuotraukas, ku
rias šiai progai paskolino viena
a. gentinietė, grįžusi iš Euro
pos. Buvo pasigėrėta įvairiais
vaizdais iš dabartinės Vokieti
jos, Šveicarijos, Italijos, Švedi
jos ir kitų kraštų. Buvo paro
dytos ir kun. J. Petraičio spal
votos nuotraukos iš vasarinės
berniukų stcvyklos Kordobos
kalnuose, Dar pasigėrėta Tomo Plepio armonikos lietuviška
muzika.
Jaunimas atliko visus ruošto
darbus. Virtuvėje darbavosi ne
mamytės, o jų dukros, ko pa
vyzdingiausiai viską attikusios
ir gražiai prie stalų patarnavu
sios.
Rosario lietuvių
jaunimas
taip pat uoliai ruošiasi dalyva
vimui Pietinės Amerikos lietu
vių kongrese, kuris bus vasario
mėnesį Sao Paulo mieste, Bra
zilijoj.
Matas Klimas

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai

Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY'S LIQI OR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų, gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD.
RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

R E PURLĮ C
Tel. EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis psirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

- HAVEN REALTY JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.
Kasdien

87-09

45 West 45th Street
New York, N. Y., 1003G — Room 1101
Tel. CI 5-7905

nuo

9 iki

Jamaica Avė.,

iki 6 vai

9 vaL; šeštadieniais

Woodhaven 21, N. Y.

•

popiet

Tel. VI 7-4477

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

KVIETIMAS

INVESTiNGTORP’Ine."'
JURGIS

BRIZGYS,

antras

iš

dešinės,

pagerbiamas

Rosario

Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai į trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus “mortgage”, namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond HilI N.Y.; HI 1-6799
arba
A. V E DEC KAS. 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

lietuvių.

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

lionies prašymą, perspėja Arti
guez apie jam paruoštas pink
les.
Gregoty Peck pasirodo tikrai
puikiai, kaip nuvargęs, įtaringas praėjusio karo dalyvis. Antheny Quinn išpildo tikrai su
dėtingą policijos vado vaidme
nį. Pietiečiams įprastame stiliu
je bažnyčioje dega žvakės ir
prašo Dievo pagalbos, kad galė
tų pagauti Artiguez, gi pats
keršto siautuly siunčia parsida
vusį kc įtraba.idininiką su žinia
apie motinos sunkią ligą, nors
ji jau mirusi.
Šiaip gana statiškame filme
daugiausia iniciatyvos, o tuo
pačiu ir nuostabiai puikaus su
gebėjimo parodo Omar Sharif tarpininkaujančio kunigo
rolėje. Tai tik antras jo pasi
rodymas ekrane (pirmą kartą
vaidino filme ‘ ‘Lawrence of
Arabia”). Ne tik savo daug pa
sakančiomis akimis, bet taip
pat kalbos išraiška ir visa laiky
sena sukuria tikrai įtikinantį ir
pagaunantį charakterį.
šalutiniuose vaidmenyse pa
sirodo eilė europiečių artistų:
Paolo Stoppa, Raymond Pellegrin. Daniela Rocca ir kt.
Iš tokio režisoriaus kaip Fred

Zin'nemann buvo galima laukti
ir daugiau, tačiau šis filmas,
nors ir nepatenkins lengvų nuo
tykių ieškotojų, rimtesnėms au(nukelta į 7 psl.)

CRANE SAVINOS &LoanAssociation

TRAILER SITES
Choice residential p lot s averagi n g
aere with centrai vvater & elec.,
2 miles village. 50 miles NYC. $3000
with $600 ttown. $35 mo. See —
FLYNN MOVĖ IN. Ine.
Washingtonville. NY • 914 496-3616

B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.
VVhen .the need arises. choose a funeral Service vrith discretion —
SABATINO Funeral Home Ine.
A superior funeral service since 1921
giving comfort and solace to those
in grief. Funerals within the means
of ai] — every wish observed. 323
Avė. U, B’klyn, N.Y. — HI 9-3610.

COCKROACH
CONTROL
OVERNIGHT
New produet does it! SILOX
SUPER X
ROAęH SHOT.
Thi« amazing new Chemical
developed after many yeara of
reaearch by a leading California Univeraity really does the

I

47 and Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobilianis

41/2%

INVESTMENT
ACCOUNTS

•
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
į Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.
i VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9 00 ryto
8:30 vakaro; Antrad ir
penktadienį 9 00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienais
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta

Norite geros meniškos fot 'grafi jos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti .seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Tel. HYacint 7-4677

job!

praneša, kad sudarė naują sutarti su v/o Vnesposyltorg
priimti užsakymus maisto produktų siuntinių — dovanas
giminėms gyvenantiems SSSR. Pristatymas skubus iš
maisto sandėlių esančių Sovietų Sąjungoje. Kainos pri
einamos.
Pageidaudami katalogų, kreipkite'į bet kurį mūsų skyrių
arba į vyriausią įstaigą:

VVOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlroinia 6-9519

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

ISPANIJOS REVOLIUCIJOS ATGARSIAI

ONA LUKOSEVIČIŪTĖ IR VILIUS ADOMAVIČIUS susituokę Apreiški
mo parapijo sbažnyčioje. Nuotr. V. Maželio.

Brooklyn I I, N. Y.

322 Union Avenue

SALA VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

NAUJI FILAAAI

"Behold a Pale Horse". Is
panijos civilinis karas 1936-39
metais pareikalavo daug gyvy
bių i” paliko neišdildomų žy
mių. Apsiribojant keletos to ka
ro dah vių pergyvenimais, ame
rikiečių filmų rėžis orius Fred
Zinnerma.in šiame filme ban
do pavaizduoti nuotaikas, pra
slinkus 20 metų. Komunistiškai
nusiteikęs lojalistų vadas Manuel Artiguez su kitais kovų da
lyviais tuoj po karo pabaigos
pasitraukė į Pra.icūzijos pietų
vakarus ir apsiribojo vien re
tais apsilankymais Ispanijoje.
Senstąs vadas nebeturi ūpo ko
voti. bet jo energiją bando su
kurstyti iš Ispanijos atvykęs
vaikas. Jis prašo atkeršyti už
jo tėvo mirtį. Artiguez tai at
meta. bet. jo paties motinai
mirtinai susirgus, vėl pradeda
svarstyti apsiia .kj mo galimy
bes. Jo asmeninis priešas —
pasienio San Martin miestelio
policijos viršininkas jau 20 me
tų laukia valandos, kada galės
suvesti sąskaitas ir šiai progai
paruošia taiklias pinkles. Kuni
gas, palydėjęs į amžinybę suki
lėlio motiną, svarsto savo šir
dyje religinės ir civilinės parei
gos naštą, bet. vykdydamas ve-

BROOKLYN 6. N. Y

Telefonas STagg 2-5938

For Further Information

Lietuvos Atsiminimu

SILOX
INSECTICIDE
CO.

Radio Valanda

ŠEŠTADIENIAIS-5~ 6,
JOKŪBAS J*

♦

804 E. 233rd St.. Bronx
Call AD 1-2400
MAIL OR PHONE ORDERS
ACCEPTED

1264 WH!TE ST.
MILLSIDE, N. J.
WAVERL Y e-SS2S,AREA CODE 201

B’klyn Off.. BU 2-3091

A

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą
Tarp New Sunrise Hvvy Ext. ir New York - Riverhead Expressway.
Arti jvafrių darboviečių. Neparduodame vietos kur negalima statyti
namų, kur nėra elektros ar gazo Long Islande galimybės didelės
gudrūs investuotojai tai gerai žino. Prieš 5 metus čia akras žemės
kainavo $99. dabar $5000. Sunku patikėti, bet taip yra Investuokite
savo pinigus j augantį Long Isiand
nepraleiskite šios auksinės
progos — pirkite tuojau pati J neitus maža jmokėjima mėnesyje mo
kama tik $10.00. Tuoj pat sudaroma nuosavybės dokumentai.
Three Land Offices: 729 Jericho Tumpike. Raute 25. three miles pnst
Smithtown, and 2950 Jericho Tumpike. Route 25. one mile east of
the Smithtown By-pass, and 376 Jericho Turnpike t Route 25), Selden. Hurry out — Office open every day including Sundays. Over
fifty years in the land buitines*.
K. K. LEEDS — LAKE RONKONKOM A, L. I.

tinkamas ne tik suaugusiems,
bet ir vyresniam jaunimui.

"Mumis". Kai prieš kiek lai-,
ko buvo pasklidę gaudų/ ' kad
Monaco princese Grace Ke<uy
sugryJa į fumų vaidyoą, režisorius Aifred Hitchcock jai buvo
paruošęs pagrmamę rmę tome
“Marme ’. Procese gali būti dė
kinga savo vyrui, kurs griežtai
tam pasipriešino. . Vaidinimas
šiame, fūme būtų visai sunie
kinęs globiu paveikslą,
kurį
Grace Kelty sukūre prieš pa
tikdama filmų artistės karjerą.
Filme bandoma išryškinti ir
palįsti psichiškai nenormalios
moters charakterio
savybes.
Marnie sekretoriauja įvairiose
darbovietėse, kol pasitaiko pa
lanki proga jas apvogti. Kai pa
galiau pagaunama, ją susekęs
Philadelphijos knygų leidėjas,
vietoj atidavęs teisingumui, ją
veda. Nesėkmingam moterys
tės gyvenimui išaiškinti, režisorius naiviai panaudoja Freudo
metodus,
tačiau vagiliavimo
priežastis taip ir neatidengia
ma.
Sudėtingose rolėse tiek Tippi Hedren, kaip nelaiminga vagišė, tiek Sean Connery, kaip
dar nelaimingesnis jos vyras,
pasirodo labai paviršutmiSud.
Gaila, kad režisorius s
rantą turinį svarsto labai neriu
toje formoje. Tiek
Atfred
Hitchcock paskutinių metų fil
mai, tiek jo televizijos progra
mos rodo garsaus režisoriaus iš
sekimą ir nuosmukį, šis filmas,
kaip tuštokas melodrama ir dar
tuštesnė psichiatrija, rezervuotmas suaugusiems.

Romanas Arlauskas, P. Australi
ja sužaidė lygiomis savo partijų su
Pakistano varžovu Ahmed, pasaulio
koresp. p-bių baigmėj. Arlauskas
dabar turi 5^:2^ tš. belikus 4 par
tijom, tebėra be pralaimėtos parti-

Ignas Žalys iš Montrealio ir meist
ras Theodorovich, Toronto, geriau
siai pasirodė iš visų kanadiškių JAV
p-bėse, Bostone, rašo Montreal Star,
rugp. 29 d. Jiedu baigė su 8:4 tš.
Algis Maktatta Maas., Naujosios
Anglijos p-bėse, Hartford, Conn. po
5 ratų turėjo 3:2 taškų. Vienų, taškų
N. Y. meistrui M. Haržaišti dar 2 ratu. Pirinero#.
nybės gausios dalyvių skaičiumi: A
kl. — 58, B — 54 žaidikai. Pirmauto
su 5:0 P. Brands, N.Y., po 4 tš. tu
rėjo John Curdo, Mass. (jis* įveikė
Mednį, N.Y., bet pralaimėjo Brkndsui), latvis senior-meistras E. Mednis, Noderer, Bolton (abu Conn.).;
Po 3% tš. — Shelby Lyman, H. Lyman. M. Harrow, I>. Turner, Sueik'
man. H Daly.
Boston Sunday £Uaber
ė Aę
duoda taurų Merkio įvertinimą., RaH
šoma, kad K. M. iš South Boston^ '

vienas gOrtanstų ĮaBta kcHep- laiš
kų, karta dH nelrimingo kritimo ba
ro virt metų puskraukt R, žaidė JAV
p-bėse ir tavtngsi tveikė lariitaiRų
meistrų Dr. ftater Tapena, 'Msntana. Huod ftaMtts utaMtatad jpa'M
ėjbno. Knaųis UMM ir svarttt rikto
aukų, bet jžitoė|» iftoflnglinj tok
mėgmų su boMte stato (bridžas

kad tave

HUs. Cta Tfirtn
“Witb tnž T itlmataaii gaSatary*

Siųskite į lietuvę ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS
ta suo&ėiMHMĄ fc usmeniHų

? erių

f

WHBkB 0L 9MM11,

nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotai ir vietinės — trijose krautuvėse:

TA -n
&DJS.,

dalyvavo

«£ pttnotsil

stoint ĮiisiiMiMB, y^štirigiii ktai
ItodMto ta puttfr 'to toataar
ČMte: Baltieji — Įtekta, jnodNg—

m Mk sMWM

ęriftfaitem ifctavmiBiri

S. BECKENSTEIN, Ine.
ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

V. Ha-

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

tnMftni, cMMtt M Sofistai taip
Le4tf8 2.Stato S.A® 4.8gS
šias
ten a to to < teVab t.esdsto < flfifitatogsi pi^dėjtisiem
Rd32e4 9.Crtė:R 1AStota ItoNfr priitetN Mftfrtaje ir salėje.
Rdt 12.A98to 2S.MVdl
Sta iS lgStoS M.tesite
ta.fi gs
R.-f^-n. Vf2tod6 22.B^teS>ŽS.
Rb7+*fcR 24fBto
KhŠ
28.
^4I Vb4ta-Ba^8 30:B£ZKh7 31.
i
vf7+
E^ 34.B:t^-H ir
pasiduo-

Oor. DELANCY. N. Y. C

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais,
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.
8. Dsekensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškat

ciraugein,
ikiamę 16*
Visiem,
liam, ir ]
irimą, fcal
mus; mie

paruošti vaišes,
tafias^: pastirosrim,už teyva-

Beohomtstas Juestt AUDĖNAS
a> padeda Investavimą Fondų
šėres pirkti, b> sudaro pienus
jttunesniem žmonėm sHtemstinfcai taupyti ir atekkai kapitalus
ugpdyti, c) sudaro pianus bmuS
frfrrtk»rrw*, Santaupų tarfUmmA
papildomų pajamų gauti.
1OB Warwick BU BTdyn, N. Y
11287; teL TA 7-9518, 1_A 4-6484

Vatedti BMT įsupant Emmx Street, keltis elevatorium J
virių arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey 8t

Atsieikite iį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

BUREAU, Ine.

ŠAUDYTUVŲ
(Refrigerator)
mechanikas* ėftirthgai Ir flu<

JOKA^ BUZEVKBS

JONUI BUDRIUI
mirus,.
gedule likusią jo šeimą ir artimuosius,
taip pat savo nario netekusią
*

LIETUVOS DIPLOMATINĘ TARNYBĄ

nuoširdžiai užjaučia
ir drauge gedi' --

JONUI BUDRIUI
mirus, gerbiamąją it brangią ponią Reginą Budrienę
šeimą giliai užjaučiame ir drauge liūdime

x

LIETUVOS LAISVES KOMITETAS

JUOZUI JUŠKAI

Puuktatifttoshmttnr draugėms ir giminėms j bet kurių SSSR dalį ■

VI 7-3195

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
- — AAVSJAS NIEKO NEMOKA ------

Vtsd kailiniai siuvanti mOsų stuvytokjje,. todėl kainos ptgtan. Pirkdami
bet kų ateikite pas mus ir jsttflttodte. Mes taip pat pataisome kaM
ttius, kaSOnfarfus apbaustus., lafflte
(stotas). Galite pasirinkti ii AdeMs
atsargos karakulio, Anasšms rootei
mxnKo ir Joni oiruiai).

CHthM 2-toTS

o CHelsea 2483S

AUEX DDUNT

AtA
JONUI BUDRIUI

New Yorko skautams remti komitetas

WAGNER THEATER

Lietuvių Moterų Atstovybės phFmtaMftėi poniai Ligijai
Bieliukienei, jos brangiam tėvHtoi
|

'

Henrikui bezumaviciui

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Cosata Partek Express Corp.

Š733 97* Street
Woodhavwų N. Y.

Didtas petarinkimas
Nelaukite peuricuttote valandos

LIETUVOS DELEGACIJA
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIME

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia mielai poniai R.
BUDRIENEI, šeimai ir artimiesiems.

TeL CWe 5-7711

11O Wyckoff Ava, prie OėKate Aėe.
BreoklyitoRMųtotood; M. VA 14613
Km SUr»i FtobtedtataB I*. AA
■ iJhiitliiBlih iki flknoe attoteoA

lAcunsed by V/O Vneshposiltorg

Vlsuoee mbsų skyriuose Jte rasite dideli pasirinkimų medžiagų
- 'ildems drabužiams ir tuo sutaupysite nei ber
ta gauti ir kitokių reikmenų tinkamų stabtikus Htūr. DM papildomų informacijų far nemoDUFFALO a M.Y. ~ 392 FMInMMe Avsnue CHieAGO 22, IA — 2222 W. CMcaųo Avenue--------------NEW YtatKA N.Y. — 38 - 2nd Avenue--------------- Au 4-5466
NCW YORK 11, *V. — 138 W. fMb Street-----------CH 3-2583
BOSTON 18, Mąsto — 271,8taNVmat Avenue
— Ll 2-1367
80. BOSTON ZVteto 327 West Bfoadway
TeL 268-0068
DKTBOrr, Mte'^-taO fteįte Avenue....... ....... -VI 1-5955
GRANO RAPID8, 9B*. — 6*ta Bridge SU N.W. GL 8-2256
BROOKLYN to N-Y. —
U"N" Avenue-----------EV 4-4952
BHOOKkYN 7, N.Y*
Sutter Avenue------------- Jta Stata
AtHOL, teito — -SLėR. Htasant Street--------------------------- ČH9-6245
CHIteAO A HE
32t2 Sto Halstead Street-WA 54737
GkCVteAND ta Oblė — 904 Uterary Roto_____ TO 1-1068
HARTFORDtoCMn>ta0 FrankUn Av, TėL2338030,2460215
NAtatejUtCIG tatab?—r fta» Joto Can^au--------- TO 7-1575
te SpringfMd Avė._____ ES 2-4685
:YOWHte9teXaį|» — 21 FIRh Avenue______ Rl 3-0640
• t UN Sint. N,Vw Įta Nepperiian Avė. ------------— GR 64731
• LOG AMGEL.ED
~ 960 Sto Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
e LAKEUDOO, |La —te- 4th Street-------------------FO 3-8569
e RBDf/vHCL
SiMlngfieM Avenue --------- Bl 3-1797
e NCM
Conurtrt Avė.------------ LO 2-te
o FATERSMrZtaJ^-- MtteM feeėt-------------------MU 4-4619
u PASteitoN^^ 1* teta Street_____________ GR 3-6387
• PteAtetebU9/te; ^ 925 W. Girard Avė.__ PO 9 6892
•' PITisiįtataR ąr vZ -v 1307 E. Carson Street------ HU 1-2790
• tet MiStete
— tel Sutter Street------- Fl 6-1571
•‘
ė dėta Skuto----------------- PU Stote
e W0MteTte teBto"> 174 MHIbury Street--------- *W Stata

a
•
u
A
•
a
•
O
o
o
o
o
o
o
o
•
•

TriflncKsnio, rūpėto to toO*
LMoma. spalvingus gūtaos filmą—

"ftOSERT UNO SENTUAM"
V. Torriani, W/UlDawttsch, T. Hėrr

AfA

PriedMfUiak:

JONUI BUDRIUI
mirus, velionio Žmonai, vaikams ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

SUPERKIR PfECE COODS CORP.

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA

ŽOOOrcMSt.

CTBtS PRODUKTAI

AtA

nfcB mėsas, BrturMfcO tena Ir Mti produktai
rfiteitaaitef -

JONUI BUDRIUI

6 DIDŽIU^ KRAUTUVAS 6

Budrienei ir šeimai nuoširdžią

Maironio mokyklos mokytojai
ir tėvų komitetas

New Yorfcu — MM M AvOnuu

.

dkn>a-Mf-t«>

Astarlįito — 9808 Stolmuiįr St. — A8 44218

N«Yodt2,N.t

S & G MEAT MARKET
\

AHTANAt VAITOK

ŽL N, Y.
•
t< VI
tavu* J.taOrtM6 tem teVTOTi ‘
tetete ftte.ltete II,•
M Cffiff

NAUJOS KNYGOS IR
ptoicrreLts
Darbininko administracijoje
galima gauti:
1. Vadovu čižiūno TAUTI
NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE.
Trumpas tautinio auklėjimo va
Bdfo reUralMn pinigų vajus dovas lietuviškajai šeimai išei
vijoje. Išleido Vliko Metuvybės
spalio 15. Valdyba kreipėsi į išlaikymo tarnyba. Labai paran
- jaunimo organizacijas, kad pa- kaus formato knygelė, kietais
- dėtų rkJkti aukas. Spalio 4 ren apdarais, 220 pusi. Kama 1 dl.
giamas banketas. Spalio 17-18
2. SUK, SUK RATELĮ! Nau
bus Baifo jubaėjinis
seimas
New Yorke. Norima nuvežti ja lietuviška plokštelė, išleista
kuo didesnį čekį ta proga. Vė- Eurotone International bendro
iiau bus simfoninis koncertas, vės J. Stuko rūpesčiu. Vilniaus
turį globoja Balfas. Koncerto choras dainuoja 14 dainę. Kai
pelnas skiriamas vargo mokyk na 4 doL; su persiuntimu 4.50
lų vaikučiams Vokietijoje. Da dol.
3. Lietuviško kryžiaus atvi
bartinio piniginio vajaus aukas
galite įteftti Balto direktoriui rukai. . Iš pasaulinės parodos
Jus. Vaičaičiui, Cosmos. Parcel New Yorke. Dvylika atvirukų
1 doL, už tris — 25 centai.
Co.

mokykla

parapijos

mokykloje.

Mokomų mes prasidės 3 vai popiet prie
lietuviško kryžiaus, kur Lietu-

mokos bos iki 1 vaL popiet Tėti priešpiečius, nes mokiniai į
krautuvę nebus leidžiami, taip
pat neveiks gėrimo automatas.

ton veteranai su vėliavomis
nulydės | ‘New Yorko valstybės
paviljoną.

Solistė Janina Liustikaitė,
viešėdama Bostone, giedojo šv.
Petro bažnyčioje rugpjūčio 30.
Ji buvo atvykusi iš Kanados. Iš
Bostono išvyko į Kat. Mokslų
Akademijos suvažiavimą New
Yorke.

ProL Pr. Juras, Kunigų Vie-

Keating.
Programoje pasirodys aplin
K. Mokslų Akademijos suvažia
vime rusėjo 5, 6 ,7 dienomis kiniai chorai ir šokėjų grupės.
Fordhamo universitete ir Kuni Programa tęsis iki 6 v.v.'
Lietuvių dieną reklamuojant
gų Vienybės suvažiavime, ku
per parodos televiziją, R.C.A.
ris vyko rugsėjo 8 Maspetbo
■lietuvių parapijos salėje. Rugsė- nigs. 12 pagamins spalvotą fil
mą, nufilmuos Apreiškimo pa
rapijos
chorą ir Lietuvos vyčių
dafccijoje ' ir taip pat dalyvavo
posėdyje, kuriame buvo svars 41 kuopos tautmių šokių grupę.
tomi Šiluvos koplyčios staty- Filmavimo darbą atliks savo
paviljone pasaulinėje parodoje.

: Raimundas Žičkus dalyvavo
Amerikos chemikų suvažiavime
rugpjūčio 31 ir rugsėjo 4 Chicagoje. Jis atstovavo JarrelAsh bendrovei.

kim. Alg. Kazys, SJ., iš Chicagos šiuo metu atlieka pastora
cinius darbus New Yorko apy 13 d. 4 v. popiet Apreiškimo pa
linkėse ir drauge svečiuojasi rapijos salėje. Valdyba prašo
pas savo tėvus Woodhavene.
visas nares atsilankyti.
Gerimantas Petrikas, aktyvus
LMA New Yorko klubas velio lietuviškos spaudos foto bend
niui gen. konsului J. Budriui radarbis, veiklus New Yorko
dar
pagerbti vietoje gėlių skiria akad. skautų judėjime,
bo
reikalais
devyniem
mėne

25 dol Vasario 16 gimnazijai.
siam išvyko į Floridą.
Akademinio Skauty Sąjūdžio
Balto jubilėjinis seimas New
vasaros stovykla įvyko rugp. Yorke bus spalio 17-18 d.
mininkas. Nuotraukos P. Ąžuolo.
24-30 Tuxedo, N.Y. Dalyvavo
80 ASS narių. Uždarymo dieną
stovykloje pašnekesius prave
dė Vliko pirm. J. Audėnas, R.
Kezys ir V. Bražėnas. Stovyk
(atkelta iš 1 pslj
matytą laiką, k jų pilni prane nešė Kunigų Vienybės nutari
lai vadovavo A. TYeinys iš Bos
šimai bus jau paskelbti Suva mą pagerbti d£ V. Vygantą už
MIC, — Psichoanalizė katalikų
tono, talkininkaujant K. Nežiavimo darbuose. Klausytojų
mokslo šviesoje, kun. dr. V. Cumkkui, D. Pahibeokaitei, T. Ja
ir už Lietucijai tarp
kurąs — Konkrečios dabarties
kubauskui, A. Gtodui iTkt
gyvenimo tikrovės
teologija.
Teisės sekcijoje -r- prof. Br. SOCIALINIS BENDRAVIMAS
mečiu pinmnuiaf — jam vysTokios rūšies
suvažiavimai
Kazlai — Krikščioniškos valsty
rugsėjo 15 Arūnų namuose, 86- bės bei visuomenės sampratos turi reikšmės ne tik mtetektua04 94 St, Woodhavene. Pirmi raida.
pabendrauti. Pastarajam tikslui
ninkė Heten Kulber prašo na

L KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS

Dr. J. Kazickas pažadėjo finaisuoti prel. Pr. Juro Alkos
ardiyvui supirkti reikšminges
nius r retes.iius svetimom kal
bom leidinius apie
Lietuvą,
ypač -isterinių šaltinių leidi
nius, kurių JAV bibliotekose nė

vo senesnės kartos mokslinės
jėgos, tai gamtas moksluose

tai, tiksliųjų ir gamtos mokslų
sekcijoje po Įvadinio dr.
A.
p.of. R. Zalubas — Retųjų že
mių spektrai ir jų atominė

Fretemitas LHhuanica — — Epitaksinių kristalų ir trangydytojų korporacijos suvažia
sisterių augimas, dr. J. Gylys
vimas bus spalio 10 ir 11 Waldorf Astcria viešbutyje
New
rapijos aspektai prieš psichines
Ycrke. Banketas bus spalio 10.
ligas,
- • dr. J. Genys — , Augalų
- .Ncw Yorko vyrp oktetas genevką; pedagoguos bei psirugsėjo 6 koncertavo Clevelan- ekologijos sekcijoje dr. A. Su
žiedėlis — Kaltės sąvoka ir ro
de.
Antras kaimas — Chjcagos lė psichinių sutrikimų vystyme
si.
Kur pranešimų buvo apstu,
kričio 21 pumą kartą pasirodys
pranešėjai sunkiai sutilpo į nuNew Yorke.

Didžiulis, tradicinis

LIETUVOS ATSIMINIMŲ

kuriame buvo prof. V. Jaskevi-

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

Brooklyn 8, N. Y.
Telef.

—

APpiegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

SIffIBi AROMSUS
(ARMAKAUSKAS)
Grabortus-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licenaed Manager
& Notary Public
960 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

ges: erdvios, vėdinamos,

jau-

T B SHALINS

ika&ėjimm, patogus ir pigus pa-

- Šalinskas

laidotuvių direktorius

sis— ir tai tose pat patalpose.
Tai reti patogumai tokiem su

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Kure* Partcw«y UtetloB)

WOO0HAVEN. N. v

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Socialinio bendravimo viršū
nė buvo sekmadienio vakarą
banketas, kuri suvažiavimo da-

TeL Vlrginia 7-4499

1HEODOIIE VOUMN,

vadovaujamas vyrų choras, kat
.bėjo Phfladetohijos universitet0 ^3^,*

INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKf
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition

giamąjį susirinkimą bei jo daly
vius, sveikino Fordhamo univer
siteto prezidentas kun. V. T. O*
Koefo, kalbėjo patsai banketo

123 E. 7th St, New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS

PAMALDOS
Visas tris dienas prieš darbų
pradžią buvo pamaldos. Šešta
dienį mišias į šventąją Dvasią
laikė prel. J. Batkūnas, sekma-

... --

narius mišias aukojo prel.

FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1 IBI

RADIJO PIKNIKAS
NEW JERSEY LIETUVIAMS

riuos paskaitė sekretorius kun.
dr. J. Vaišnora paskutinis žo
dis prikia.usė akademijos pirmi
ninkui prof. A. Lnrimai. Primi
nė, kad suvažiavime dalyvavo
arti 200 asmenų. Dėkoj# visiem

šeštadieninė lituanistinė mo
kykla pradeda darbą rūgs. 19,
šeštadienį, šv. Petro lietuvių
parapinės mokyklos patalpose.
Prašoma atvykti visus buvu
sius mokinius ir naujus. Rodos,
nereikėtų nė priminti, kaip la
bai svarini gerai pramokti savo
gimtos kalbos, pažinti lietuvių
tautas praeitį ir kultūrą. Jokiu
būdu tai nebus ‘sugaištas lai
kas’ arba nuo vaiko atitrauktas
šeštadienio laisvalaikis. Jis vistiek praleidžiamas dykinėjant.
Vaikai bus vėliau tėvam dėkin
gi, kad juos mokė darbštumo
ir rūpinosi, kad savo gimtąja
kalba gražiai kalbėtų. Dar se
nais laikais mūsų kaimo žmo
nės išmintingai kalbėjo sakyda
mi, jog ant pečių nenešiosi, lyg
kokią naštą, jei ko būsi ir dau
giau išmokęs. O čia yra ir tau
tinė pareiga, sakytume, tiesiog
sąžinės diktuojama — be sveti
mų kalil»| gerai mokėti ir savą-

Rašyti arba kreiptis: Darbi
ninko administracija, 910 WiL
loughby Avė., Brooklyn, N.Y.
11221, tetf. GL 2-2923.

CARROL

P.

FUNERAL HOME

Sekmadienį, rugsėjo -Sept. 13

PETRAS KARALIUS, a*r.

ROYAL GARDENS PARKE IR SALĖJE
990 E. HAZELWOOO AVE^ RAHWAY, N. J.

Pikniko pradžia 1:00 vai. • Programa — 3:00 vai.
Šokiai nuo 4:00 iki 10 vai.

74 PROVIOENCE ET.

įėjimas 11.00. ženkliukas 2Sf (Radijo Kultūros Fondui)

VAITKUS
EV 6-5888.

Didžiulę šokių ir dainų programą išpildys apylinkės
tautinių šokių grupės ir chorai.
Kitokios įvairenybės
Piknike veiks brolių Tamošaičių iŠ Boston, radijo mėgė
jų, stotis trumpom bangom. •

NOTARY PUBLIC

LAIKRODININKAS

- PIKNIKAS {VYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! —

£
f'
£

41-40 TAMrat

Visus maloniai kviečiame!
VI

FUNERAL HOME
197 WEBSTER AVĖ.

